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ucces deplin
partachiadei de iarnă!

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA! Sportivi români
peste iiotorc

N A IN FIECARE AN, la începutul lunii decembrie ama- 
. torii de sport sînt chemați la startul tradiționalei 

competiții de masă SPARTACHIADA DE IARNA. Anul 
asta întrecerile primei etape încep la 3 decembrie și 
vor încheia la 42 februarie 1967. Așadar, de-a lungul 

peste două luni, consiliile asociațiilor sportive vor avea 
azia să ofere iubitorilor diferitelor ramuri de sport o ac- 
•itate competițională bogată, interesantă, atractivă. In 
însă colaborare cu sindicatele, organizațiile U.T.C. și câ
nele culturale, asociațiile sportive au datoria 
ze la startul competițiilor mase largi de oameni 
ieretul de la orașe și sate.
Spartachiada de iarnă dă prilejul unui mare 

iitori ai sporturilor de sezon să se întreacă pe pîrtiile de 
ii și săniuș, să evolueze pe luciul gheții, să-și verifice 
noștințeie în partidele de șah și forța mușchilor în corn- 
tițiile de trîntă și haltere. Aria sporturilor în această 
imă etapă este nelimitată. Șe poate spune deci că — în 
ncție de condițiile existente — consiliile asociațiilor spor- 
e vor putea iniția întreceri Ia toate sporturile care se 

icură de popularitate. Folosind din plin întreaga perioadă 
țctală primei etape, consiliile asociațiilor sportive își vor 

' șuce o contribuție substanțială la organizarea în mod plăcut 
. util a timpului liber al oamenilor muncii de la orașe și 
te. Este, deci, nevoie de mobilizarea tuturor forțelor pen
is reușita deplină a acestei mari și frumoase competiții 
țbs’five de masă.
AȘ&dar, începînd de astăzi, Spartachiada de iarnă va pola- 
za atenția unor mase largi de iubitori ai sportului. Pro- 
țindu-le concurenților că prin intermediul redactorilor și 
>respondenților săi va fi prezent la numeroase întreceri, 
■ care le va oglindi în coloanele sale, ziarul nostru urează 
luror parlicipanților la Spartachiada de iarnă succes deplin?

să mobili- 
ai muncii,

r
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Ieri au părăsit Capitala pfe- 
cînd în Anglia jucătorii români 
de tenis de masă Eleonora Mi- 
halca. Dorin Giurgiucă ți Radu 
Negulescu. Cei trei sportivi vor 
akătui reprezentativa Româ
niei care va întîlni astăzi, la 
Londra, echipa Angliei. Aceas^ 
tâ întrecere internațională a- 
micală va cuprinde 4 meciuri 
de simplu bărbați și cîte'“o 
partidă de simplu femei, dublu 
bărbați ți dublu mixt.
partidă 
bărbați

★

ASTAZI, LA NICOSIA dimineața a plecat în

CIPRU - ROMÂNIA
IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
La o săptămînă de la partida 

desfășurată la Neapole, reprezen
tativa de fotbal a României sus
ține o nouă întîlnire internațio-

• .- :

fpisul de masă va aduna cu siguranță, în sălile special amenajate, multi tineri dornici să se 
■ilejul Șpartachiadei de iarnă. Iată o „secvență" dintr-o întrecere pe care cei doi sportivi 

nu o vor uita

întreacă cu 
bucureșterii

Vineri „ r____  __
Izrael echipa feminină de baschet 
Politehnica București, care va 
susține la Tel Aviv, în ziua de 6 
decembrie, meciul din „Cupa 
campionilor europeni* în compa
nia formației locale Macabi. Au 
făcut deplasarea antrenorul C 
Dinescu și jucătoarele Viorica Ni- 
culescu, Cornelia Gheorghe, San
da Dumitrescu, Gabriela Var- 
tepniuc-Ciocan, Anca Demetrescu, 
Elena Tintorescu, Ana Haralam- 
bie, Anca Lupean, Oltea Chelaru, 
Ileana Ghiță, Margareta Pruncu 
și Ecaterina Vogel.

nală oficială: meciul cu selecțio
nata Ciprului.

Astăzi la Nicosia cele două 
echipe se vor afla față în față 
pentru prima oară, dar cu tot ca
racterul inedit al acestei confrun
tări se poate aprecia că prima șan
să aparține formației noastre. Ple
dează în sprijinul acestei afirma
ții în primul rînd palmaresul net 
favorabil fotbaliștilor români, re
zultatele obținute în arena inter
națională. Cu toate acestea, ple- 
cînd de la principiul sănătos po
trivit căruia nici o partidă nu 
este dinainte jucată, jucătorii noș
tri acordă toată atenția meciului 
pe care-1 vor 
liștii ciprioți.

Pentru jocul 
Ilie O ană și 
tenționează să
„11“ : M. lonescu (Datcu) — 
Popa; Numceiller III, C. Dan, 
Deleanu — Ghergheli, Dobrin — 
Pire ăl ab, Frățilă, Dridea, Lucescu.

Reprezentativa cipriotă va fi 
formată din jucători aparținînd 
formațiilor Omonia, Apoel (din 
Nicosia), Anorlhosis (din Faina 
gusta), Ael (din Limassol) și Epa 
(din Larnaka). Din ecliipă se pare

că nu vor lipsi 
nia), Jakovou 
nayotou (Omonia), Pieris (Epa), 
Assiotis (Apoel) și Papadopoulos 
(Ael).

Meciul va fi condus de arbitrii 
Arthur Lentini (la centru), Josef 
Cassar Naudi și Paul Bonett — 
toți din Malta.

Elefteriades (Omo- 
(Anortliosis), Pa-

★
Vineri dimineața a părăsit Ca

pitala echipa de haltere a țării 
noastre care va întîlni sîmbătă 
seara, la Londra, reprezentativa 
Angliei. Din echipa română fac 
parte, printre alții, Z. Fiat, A. 
Toma, O. Cristescu, Gh. Mincu.

★

susține cu fotba-

de azi, antrenorii 
Ștefan Covaci in- 
alinieze următorul

★

Repriza a doua a partidei va 
I fi transmisă la radio, pe pro
gramul I, începînd de la ora 
15,30.

Dublul campion «“publican Pe
tre Purje și maestra sportului 
Elena Trandafir participă la con
cursul internațional de popice do« 
tat cu „Cupa Werner Seelenbin- * 
der”, care se desfășoară între 
3—4 decembrie la Aue (R.D.G.).

După finalele de gimnastică de la Timișoara

Avem multe elemente talentate,
cu posibilitățiV

entuziaste, întrece- 
gimnaști transmit

întotdeauna 
rile micilor „ 
„tribunelor" ceva — uneori foarte 
mult — din frumusețea acestui 
sport, ceva din pasiunea, hărni
cia și dîrzenia muncii de pregă
tire a tinerilor concurenți. La 
Timișoara, cu prilejul recentelor 
finale ale campionatelor republi-

antrenorul C. Dumitrescudeclară
• Galele au loc în sala Floreasca

de a in- 
are for-

MABIUTAN ÎL VA ÎNVINGE PE COJAN
Miine dimineață la ora 10, primul sunet de gong in turneul final la box

Aureolați de cele șapte titluri 
le campioni, cucerite pînă în 
rezent, pugiliștii echipei Dinamo 
.ucurești așteaptă cu interes și 
u încredere partidele pe care le 
or disputa în turneul final al 
ctualului campionat. Dovadă: 
ariozitatea cu care Monea, An- 
bniu, Covaci, Mariutan și cei- 
ilti dinamoviști s-au pregătit în 
ederea acestor confruntări. Pe 
e altă parte, încrederea elevilor 
ji Nour în posibilitățile de a 
uceri un nou titlu este justlfl- 
ată. dacă avem în vedere faptul 
ă formația din șos. Ștefan cel 

■’ fare ne-a obișnuit să aducă „a- 
asâH atîtea titluri !
— De fapt, ne relatează antre- 
orul C. Dumitrescu, pregătirea 
oastră a Început o dată cu tur- 
eul întreprins la Începutul lunii 
recute în Italia, turneu pe care 
-aci considerat o etapă în pre- 
ătirea pentru aceste finale. Noi 
m privit cu foarte multă serio- 
itate meciurile cu Steaua, cu 
electionatele Olteniei și Galafiu- 
ui, și ne-am pregătit ca atare, 
mpreună eu antrenorul Nour 
n-am străduit să asigur dublarea 
itularllor, eventual, accidentați.

că cele mai multe șanse 
tra în posesia titlului le 
mația care va fi capabilă să cîș- 
tige NU O FINALA (așa cum se 
întîmpla în edițiile trecute ale 
campionatului), CI TREI ME
CIURI. Pentru că, una e să pregă
tești echipa în vederea unui sin
gur meci, și alta este situația 
cînd este vorba de trei partide. 
Fără a fi lipsit de modestie, cred 
că Dinamo București are prima 
șansă în turneul care începe mîi
ne dimineață. Indiferent de difi
cultatea confruntării cu Steaua — 
principalul nostru adversar — 
noi ne așteptăm ca anul acesta 
boxerii dinamoviști să cucerească 
cel de al 8-lea titlu de campioni 
ai țării.

de afirmare!
cane pentru copii și juniori mici, 
speranțele gimnasticii noastre au 
susținut un examen mult mai 
complex, trebuind să răspundă la 
cite va întrebări majore care vizau 
valoarea performanțelor actuale 
și, mai ales, perspectivele 
progres, de afirmare. Pentru 
urmărind evoluțiile celor 400 
copii și juniori mici priveam, de 
fapt, spre viitorul gimnasticii din 
țara noastră.

Ce observații și comentarii se 
impun acum, după finalele aces
tei competiții atît de importante ?

Consemnăm, pentru început, 
participarea numeroasă, prezența 
unui mare număr de echipe din 
toate regiunile țării, ceea ce re
flectă o creștere evidentă a preo
cupării organelor și organizațiilor 
UCFS, a antrenorilor, profesorilor 
de educație fizică și instructori
lor pentru îmbunătățirea muncii 
de pregătire in secțiile și grupele 
de tineri gimnaști. Care a fost 
însă calitatea acestei munci, cum 
s-a reflectat ea în întrecerile fi
nale de la Timișoara ?

de 
că,
de

credeți că va 
campioană anul

va triumfa echi-

— Ce părere aveți despre po
tențialul echipelor Olteniei si Ga- 
lațiului ?

— In aceste regiuni au existat 
totdeauna boxeri de valoare. în
săși prezența echipelor respective 
în ultima parte a campionatului 
(în care se califică cele mai valo
roase echipe ale țării) dovedește 
că flacăra boxului continuă să 
ardă puternic la Craiova și la Ga
lați. Aceste formații sînt puter
nice și capabile de surprize. Să 
nu uităm că selecționata Olteniei 
se prezintă la București cu Goan- 
ță, Constantinescu, Hodoșan

nătescu, Pop, pugiliști care au 
fost deseori selecționați în repre
zentativele țării noastre. Dificul
tatea meciurilor cu formațiile din 
provincie constă și în faptul. că 
aceste echipe au putut beneficia 
și de aportul altor boxeri, din 
alte regiuni, care au activat în 
aceeași serie cu cîștigătoarele lo
cului I. In formația Olteniei vor 
apare, de pildă, boxeri din re
giunea Cluj (Șerban, Hoca. Otvos, 
Mai ai). Maramureș (Maidan) și Ba
nat (Circioran).

— Ați citit, desigur, în ziarul 
de ieri despre trecerea gălățea- 
nului Cojan la categoria grea. 
Despre meciul acestuia cu Mariu
tan...

— M-a surprins, într-adevăr, ști
rea aceasta. Marluțaxi va avea un 
meci greu cu boxerul din Galați, 
dar, în privința învingătorului, vă- 
pot spune de pe acum că acesta 
va fi Mariuțan. Boxerul dinarno- 
vist s-a... consacrat de ani de 
zile în categoria grea, posedă lo
vituri mai puternice, intr-un eu- 
vînt axe mai multă experiență.

★
întrecerile vor fi conduse de o 

brigadă puternică de arbitri-ju- 
decători. Din Capitală au fost 
solicitați arbitrii V. Popescu, P. 
Epureanu, V. Cazacu, C Chiriac, 

Dimulescu. V-

Șchiopu, P. Malițchi, FI. Piroiu 
și N. Babețin. Provincia este re
prezentată de M. Voiculescu (Cra
iova). I. Ștefan (Galați), P. Mihel- 
fi (Oradea), V. Baciu (Cluj), I. 
Dobre (Cimpina). Primul sunet 
de gong, mîine dimineață, la ora 
10, în sala Floreasca din Capi
tală.

NIVEL TEHNIC RIDICAT 
ȘI... CURAJ !

R. CÂLĂRĂȘANU

Valentin Mărcuș (Banatul Timi
șoara )

Foto : Carol MatoA începui o nouă edițiea „Cupei Sportul popular1' la handbal
— Care echipă 

uceri titlul de 
cesta ?

. — Consider că
»a care se va prezenta eu un e- 
ectiv omogen și cit mai bine 
eprezentat numeric. In plus, cred Robert,

ANTONIU<3IJU COJAN BUZUL1UC

Devenită tradițională în ansamblul competițiilor de hand
bal, .Cupa Sportul ponular" — întrecere rezervată echi
pelor de juniori și junioare — promite și la această 
ediție o dispută pasionantă. Ca și în anii trecuți, orga
nizarea „Cupei Sportul popular- a stîrnit un interes 
deosebit în numeroase centre din tară, unde sute și sute 
de formații s-au pregătit cu seriozitate, unele dintre ele 
susținînd chiar primele partide.

Important este faptul că și de această dată s-a făcut 
remarcată intensitatea cu care tinerii sau tinerele handba
liste s-au pregătit pentru a putea obține cit mai bune 
rezultate în fazele preliminarii și a se califica în turneele 
finale, care vor avea loc anul viilor, între 19—21 fe
bruarie, la Timișoara pentru echipele masculine și la 
Galati pentru cele feminine.

înainte însă de a se ajunge la aceste etape superioare 
ale competiției este necesar să atragem atenția comisiilor 
locale de handbal, ca și organelor UCFS, să asigure între
cerilor condiții optime de desfășurare, să delege cei mai 
buni arbitri, pentru ca tinerii sportivi să poată 
încă de pe acum un handbal corect, modern, cu 
pe o bună pregătire tehnică, tactică și fizică.

După cum spuneam la început, în unele centre s au șl 
disputat primele jocuri. Așa este cazul la București și Tg. 
Mureș. în orașul de pe malurile Mureșului, cele 12 echipe 
masculine și feminine au participat pînă în prezent la 
două etape, după consumarea cărora în cele două clasa
mente pe primele locuri se află echipele Școlii sportive din 
Tg. Mureș.

Am cerut părerea cîtorva spe
cialiști :

CAIUS JIANU, antrenor federal: 
„Spre deosebire de edițiile pre
cedente, am remarcat o mai mare 
omogenitate a echipelor de fete. 
Multe dintre tinerele concurente 
au făcut un remarcabil progres 
din punct de vedere tehnic și al 
compoziției exercițiilor. Trebuie 
apreciat — ca un element carac
teristic acestor finale — curajul 
unor antrenori și profesori de 
educație fizică care au introdus 
exerciții grele și foarte grele, de 
altfel destul de bine executate de 
gimnastele clasate pe primele 
locuri. La junioare mici, nivelul 
tehnic a fost mai scăzut decît la 
copii. De asemenea, mai vizibil 
decalajul privind selecția. Este 
însă cert că la ora actuală avem, 
multe elemente talentate, cu mari 
posibilități de afirmare*.

NICOLAE VIERU, antrenor fe
deral î „O concluzie generală: gim
nastica noastră dispune de în
semnate și valoroase resurse. Șl 
acum cfteva observații despre e-'j 
echipele de băieți. La copil — se-

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

învăța 
accent

Dl-

in CAPITALĂ

Citiți în pagina a IV-a pro
gramul complet al competiții
lor sportive de sîmbătă și du
minică din București.



ASTĂZI, IN ÎNTREAGA TARĂ

START IN SPARTACHIADA DE IARNĂ!
LA SIRENA : PENTRU 
PRIMA DATĂ SCHI 

Șl PATINAJ

...Asociația sportivă Si
rena, de pe lingă Uzina 
de pompe din București. 
Pregătirile în vederea 
Spartachiadei de iarnă au 
ocupat un loc important în 
activitatea consiliului a- 
sociațici.

această dată vom înscrie 
și noi tineri la schi și 
patinaj și, cînd timpul va 
permite, vom organiza con
cursuri.

PRILEJ PENTRU TRE
CEREA NORMELOR 
INSIGNEI DE POLI

SPORTIV

—• Dorim ca întrecerile 
Spartachiadei de iarnă — 
ne-a spus Aurel Matei, 
președintele consiliului — 
să învioreze activitatea 
sportivă din uzină. Acea
sta, cu atît mai mult cu 
cit... sora ei Gde vară nu 
s-a bucurat de succesul 
scontat, din cauza unor 
lipsuri de organizare. Am 
revizuit din timp echipa
mentul si materialele ne
cesare bunei desfășurări a 
concursurilor, am stabilit 
ramurile de sport la care 
vor avea loc întreceri și 
am repartizat instructorii 
pentru antrenamente.

în prima etapă, con
cursurile de haltere se vor 
desfășura pe secții de pro
ducție. Asistența tehnică 
va fi asigurată de antre
norul Gh. Purcărea, ajutat 
de instructorii Gh. Mus
calii și I. Anghel. Ama
torii de gimnastică vor fi 
și ei prezenti la actuala 
spartachiadă. iar de pre
gătirea lor se va ocupa in
structorul Gh. Radu. Din 
partea consiliului ^asociației 
răspund de organizarea 
concursurilor tovarășii : Mi
hai Dragnea — la haltere, 
Alexandru Minculescu — 
la șah și Constantin lo- 
nescu — la gimnastică. In 
fiecare an clubul Metalul 
organizează centre de ini
țiere și antrenament. De

Am luat cunoștință de 
pregătirile ce se fac pe 
meleagurile sucevene în 
vederea deschiderii Sparta
chiadei de iarnă, prin in
termediul tov. C. Miron, 
vicepreședintele Consiliului 
regional UCFS Suceava.

— Consiliul regional 
UCFS — ne spunea inter
locutorul nostru — s-a 
îngrijit ca toate raioanele 
să aibă regulamentul de 
desfășurare a competiției, 
a fost realizat un mare nu
măr de afișe, care să a- 
nunțe în toate satele și 
comunele regiunii deschi
derea oficială a întrece
rilor, s-a întocmit un plan 
de acțiune, în care nu am

vitate sportivă, s-a pregă
tit în mod deosebit pentru 
Spartachiada de iarnă din 
acest an.

în vederea asigurării 
bazelor sportive necesare 
desfășurării competiției, au 
fost pregătite din timp 
sălile de sport și se vor 
amenaja șapte patinoare, 
în cadrul spartachiadei, ti
mișorenii se vor întrece la 
șah, tenis de masă, popice, 
trîntă, patinaj, schi, orien
tare turistică, haltere și 
gimnastică. Printre aso
ciațiile care au făcut pre
gătirile necesare se nu-

TIRUL SI TENISUL 
DE MASĂ - PE PRI

MUL PLAN

Un popas la Arad ne-a 
convins că s-au luat și aici 
— de către Consiliul oră
șenesc UCFS — toate mă
surile organizatorice în 
vederea desfășurării spar
tachiadei. Cele peste 60 
de asociații din oraș vor 
fi angrenate Ia întrecerile 
a nu mai puțin de 13 ra
muri de sport. Arădenii 
doresc să arate că nu în- 
tîmplător la tir și Ia tenis

un plan bogat de activi
tate.

SĂNIUȚE, SAHURI 
SI HALTERE CON
FECȚIONATE DE VI
ITORII PARTICIPANȚI

Asociațiile sportive din 
raionul Curtea de Argeș — 
în colaborare cu organiza
țiile U.T.C. — au luat 
din vreme toate măsurile 
pentru buna organizare a 
întrecerilor din cadrul edi

uitat și alte obiective ce 
se pot îndeplini paralel cu 
desfășurarea Spartachiadei 
de iarnă. Astfel, am pre
văzut ca, folosind prilejul 
competițiilor din cadrul 
spartachiadei, concurenții 
să-și treacă și o parte din 
probele pentru obținerea 
Insignei de polisportiv. De 
asemenea, vor fi organi
zate multe „duminici cul
tural- sportiv ea, menite să 
sporească interesul pentru 
competițiile de masă.

LA TIMISOARA, SĂ
LILE SÎNT GATA 

PENTRU ÎNCEPEREA 
ÎNTRECERILOR

Timișoara, oraș cunos
cut pentru bogata sa acti

Activitatea sportivă de masă are 
asigurat un bogat program competi- 
țional în sezonul rece. Prima mare 
întrecere - Spartachiada de iarnă - 
începe astăzi în întreaga țară. Iubi
torii sportului de la orașe și sate își 
vor disputa întîietatea în cadrul pri
mei etape - pe asociații sportive - 
timp de peste 70 de zile, după care, 
cei mai bine pregătiți dintre concu- 
renți, cei mai talentați, vor lua star
tul în etapele superioare. Pentru a 
afla modul cum au fost pregătite în
trecerile, redactori și corespondenți 
ai ziarului nostru au făcut un raid 
prin asociațiile sportive din cîteva 
orașe. Găsiți relatările lor în această 
pagină dedicată Spartachiadei de 
iarnă.

FARTICiFATi

și orașul Rm. Vîlcea 
trimis în asociațiile 

numeroase afișe

mără U.M.T., Tchnometal, 
Ind. lînii și Voința. Dato
rită activității intense de
puse de secretarul asocia
ției — tov. Nîcolae Măr- 
cuș — la Voința au fost 
pregătite și sînt gata de 
concurs sălile de șah, te
nis de masă și popicăriile. 
Se speră ca — datorită 
mai bunei organizări a 
competițiilor — numărul 

participanților la Sparta
chiada de iarnă să spo
rească cu mult în compa
rație cu alte concursuri de 
masă.

de masă au dat cîteva 
„nume” cunoscute pe plan 
republican, ci datorită fap
tului că aceste sporturi au 
aici o puternică bază de 
masă. în vederea desfășu
rării spartachiadei au fost 
pregătite sălile de gimnas
tică, sălile pentru tenis de 
masă (Ia Teba, U.T.A., 
Tricoul roșu etc.), poligoa
nele de tir (Ia U.T.A. și 
la Vagonul), iar comisia 
de organizare a concursu
rilor de orientare turistică 
(deosebit de activ este tov. 
Zegli Carol) și-a propus

ției din acest an a Spar
tachiadei de iarnă.

Pentru a asigura baza 
materială necesară desfă
șurării concursurilor. în 
majoritatea asociațiilor 
sportive din raion s-a re
condiționat vechiul echi
pament și material sportiv 
și s*au cumpărat (din fon
durile provenite din cotiza
ții) schiuri, șah uri, mingi 
și palete pentru tenis de 
masă, tricouri, teniși etc. 
De asemenea, cu sprijinul 
participanților la apropiate
le întreceri au fost confec
ționate săniuțe, piese de 
șah, haltere etc.

Se remarcă în mod deo
sebit în pregătirea între
cerilor din cadrul Sparta
chiadei de iarnă consiliile 
asociațiilor sportive Avîn- 
tul, Argeșul. Știința. Fo- 
resta, Sănătatea din Curtea 
de Argeș, precum și cele 
ale asociațiilor sătești din 
comunele Corbi, Corbeni, 
Albești, Domnești, Tigveni, 
Brăduleț, Băiculești și al
tele.

ECHIPAMENT SI MA
TERIALE SPORTIVE 
ÎN VALOARE DE

PESTE 500 000 LEI !
Pentru popularizarea Spar

tachiadei de iarnă, în raio-

nul
s-au 
sportive 
și s-au difuzat prin sta- 

xțiile de amplificare (cu 
peste 10 000 de difuzoare) 
din orașele Rm. Vîlcea. 
Călimănești, Olănești, Go
vora, localitățile Brezoiu, 
Săbeni și prin stațiile locale 
.ale întreprinderilor amănun
te asupra pregătirilor efec
tuate de viitorii pârtiei-

la concursurile pro- 
de Spartachiada 
extrase din re-

în cadrul actualei ediții a Spartachiadei de iarnă sînt progra
mate întreceri la următoarele ramuri sportive : gimnastică, schi, 
trînță, patinaj, haltere, șah, tenis de masă, tir, orientare turistică și 
săniuțe.

în etapa I - pe asociații sportive - pot fi organizate, în funefie 
de condițiile existente și de preferințele iubitorilor de sport, întreceri 
și la alte sporturi. Etapa raională se va organiza la gimnastică, schi, 
trîntă, patinaj, șah, tenis de masă, tir, orientare turistică și haltere, 
iar etapă regională la gimnastică, schi și trîntă.

Cu prilejul între
cerilor Spartachiadei 
de iarnă, participanții 
își pot trece și nor
mele de schi și turism 
din cadrul concursului 
pentru Insigna de 
polisportiv. Este, așa
dar. de datoria consiliilor asociațiilor sportive să 
popularizeze normele prevăzute pentru aceste pro
be, să organizeze cît mai multe concursuri, pentru 
ca un număr cit mai mare de tineri și tinere să 
devină purtători ai Insignei.

panți 
gram a te 
de iarnă, 
gulament etc.

O preocupare de seamă 
a asociațiilor este procu
rarea echipamentului și 
materialului sportiv necesar 
concurenților. O statistică 
făcută cu ocazia întocmirii 
planurilor de venituri și 
cheltuieli ale asociațiilor 

ne arată că în prezent e- 
xistă materiale specifice 
sezonului rece în valoare 
de peste 500 000 lei. A- 
sociațiile sportive și-au 
cumpărat. în ultimul timp, 
șa buri, mese, palete și 
mingi de tenis, patine, hal
tere precum și echipament 
de concurs.

Printre asociațiile care 
au făcut intense pregătiri 
pentru Spartachiada de 
iarnă se numără Hidro
centrala Brezoiu, Oltul Că
limănești, Recolta Raco- 
vița, Spicul Rodești. Oltul 
Cîineni, Șoimii I.R.T.A. și 
Forestierul Rm. Vîlcea.

Pentru asigurarea unor 
condiții bune de desfășu
rare a întrecerilor, consiliile 
UCFS — orășenesc și 
raional — au luat măsuri 
pentru planificarea activi
tății în sălile de gimnasti- 

amenajarea a 
( dintre 
Vîlcea, 
al dea-
Dealul

PRACTICAȚI
ACESTE 
SPORTURI

Sg

i

Prima etapă a Sparta
chiadei de iarnă — pe 
asociații sportive — se 
desfășoară între 3 de
cembrie 1966 și 12 fe- 
bruarie 1967, cea de a 
Il-a — pe grupe de aso
ciații sportive — între 
13 februarie și 12 mar
tie, cea de a III-a — ra
ională (orășenească) — 
între 13 și 25 martie, iar 
cea de a IV-a — regio
nală — în îuncție de 
condițiile atmosferice.

că, pentru 
patru pîrtii de schi 
care două la Rm.
pe versantul nordic 
Iul ui Capela și pe
Alb) și pentru amenajarea 
sălilor unde se vor disputa 
întrecerile de șah, tenis 
de masă, haltere și trîntă.

Cele două consilii UCFS 
au stabilit, de asemenea, ca 
o parte dintre profesorii de

educație fizică și instrui 
lorii sportivi să organizez 
în 
de 
la 
în vederea depistării unc 
clemente de perspectiv 
pentru crearea unor secți 
de performanță.

Făcînd un bilanț al pre ’ 
gătrrilor ce s-au desfășu 
rat se constată că exist} 
toate premisele ca între» 
cerile Spartachiadei de iar 
nă ce vor avea loc în o 
rasul și raionul Rm. Vîl 
cea să atingă un nivel su| 
perior de organizare și sa 
atragă un număr sporit d< 
participanți în practicare: 
organizată a diferitelor ra 
muri de sport.

asociațiile mari c^nln 
inițiere și antrenameii 
schi, haltere și lupt

GATA DE START

Pentru a-i ajuta pe ti 
nerii dornici să particip* 
la competițiile Spartachia' 
dei de iarnă, clubul Proi 
greșul din Capitală a or 
ganizat în ziua de 1- de 
cembrie — la Casa raiob 
nală de cultură a tineretul 
lui — interesante demon
strații la mai multe ramuri 
sportive. Luptători friM

tași, halterofili, giînnaști 
etc, au lucrat cu o serie 
de tineri.

Deoarece popularizarea a 
început din vreme, astăzi 
tinerii de la Vulcan, Auro
ra, Electromagnetica. I.T.B. 
și din alte asociații sj>or- 
tive aparținînd clubului 
Progresul, sînt gata să se 
avînte în întreceri. De alt
fel, acestea au fost asocia
țiile sportive care au avut '. 
frumoase realizări și în 
cadrul Spartachiadei de 
vară.

Pentru obținerea unui 
succes deplin, membrii co
misiei raionale a spartachia- j 
dei și cei din activul cili- f 
bului răspund fiecare de 
cîte două asociații sportive.

^RAM 

SUCCES DEPLIN 
PARTICIPANȚILOR 
LA SPARTACHIADA 
DE IARNA I



„ruine aș vrea să însemne...
Ciudad fle Maico

Fostul recordman al țării la fond și obstacole, maestrul 
aportului Constantin Aioanei, se preocupă astăzi de migă
loasa muncă de creștere și îndrumare a copiilor pe cărările 
destul de întortocheate ale performanței atletice. Deocam
dată această muncă se desfășoară în... anonimat dar, 
tintem convinși, nu peste multă vreme vom auzi despre 
falnnzile micilor atleți de la Steaua, care astăzi se află 
la abecedarul acestui frumos sport.

Pregătirea atleților de la Steaua (seniori, juniori și 
copii) se desfășoară cu „motoarele în plin", în aceste 
iile friguroase, în noua și moderna sală din Calea 
Plevnei. Iată, în fotografia realizată de Emil Cișmaș, 
un aspect de la un antrenament al micilor atleți. In prim 
plan, Mihaela Uneu (Șc. generală 128) care a și realizat 
două rezultate promițătoare: 1,43 m la înălțime și 4,90 m 
ta lungime.

De curind, au avut loc 
în orașul Sighișoara între
cerile finale ale «Cupei 
S.M.T.", competiție organi
zată de Consiliul regional 
UCFS Brașov cu scopul a- 
tragerii unui număr mare 
de tineri mecanizatori din 
agricultură în practicarea 
diferitelor ramuri de sport, 
precum și să contribuie la 
descoperirea elementelor de 
perspectivă pentru sportul 
de performanță. Cei 188 
de tineri, reprezentînd un 
număr de 7 raioane, și-au 
disputat întîictatea la atle

Doi ani au trecut de atunci... îmi amintesc atît de 
bine. Era intr-o zi cind frunzele Începuseră să se În
gălbenească. Pe gazonul stadionului din Ploiești, 
fotbaliștii Petrolului își prelungeau antrenamentul 
șutind la poarta lui Mihai Ionescu. Giteva zeci de 
spectatori ii urmăreau cu atenție. Neobservată de ni
meni, Intr-un coli al stadionului, o leliță se an
trena de zor la săritura in înălfime. A Încercat 
o dată, de două ori... De nu mai știu cite ori. Fata 
se lupta cu ștacheta. Gind reușea s-o treacă își 
lua citeva minute de odihna. Apoi, o mai urca pu
țin și bătălia aceasta .mută", dar eu atitea sem
nificații pentru ea, a continuat plnă cind se inse
rase. Admirindu-i conștiinciozitatea șt constituția 
fizică excelentă pentru virsta pe care i-o antici
pam, mă gindeam iără să vreau 
ia Iolanda Balaș, la faptul eă 
poate, o dată, această fetită va 
călca pe urmele marii noastre 
campioane. Dar era prematur... 
Profesorul Ion Smîdu, pe care 
îl cunoșteam mai de mult, ur- 
mărindu-mi privirile și ințele- 
gindu-mi parcă gindurile, a- 
duse vorba despre fata ne
observată de nimeni. Apoi, Îmi
Întinse un carnet pe care notase ceva. Pe o filă era 
Însemnat un nume: Veronica Anghel, și data naște
rii — 5 mai 1951. Urmau niște cifre pe care le în- 
tîlnești de obicei în caietul de matematică al unui 
elev care Își face lecțiile cu migală : 4x25 m, 6x50 m, 
10x1,40 m etc. După citeva minute proiesorul ținu 
să completeze:

— Lucrez cu ea din primăvara lui 1964, de cÎDd 
a venit la Școala sportivă. Deocamdată facem de 
toate — sprint, înălțime, lungime. Fata are mari 
calități. Peste un an-doi ne vom decide la ce probă 
să se specializeze. Deocamdată...

...Au trecut doi ani de atunci. Veronica este as

REPORTAJUL 
NOSTRU

FINALA „CUPEI S. M. T.“
A REGIUNII BRAȘOV

tism, tenis de masă, fot
bal, popice și trîntfl. Iată 
și rezultatele înregistrate î

Cîștigătorii pe echipe la 
atletism : 1. raionul Rupea 
cu 28 puncte; 2. raion Me
diaș 25 p; 3. raion Tg. 
Secuiesc 24 p. Tenis de 
masă i I. raionul Sighișoa
ra. Fotbal : 1. raionul Si
biu. Popice: 1. raionul Tg. 
Secuiesc. Trîntă categ. 5o 
kg — loan Muntean (ra
ionul Agnita) ; categ. 61 
kg — Coloman Savui (Sf. 
Gheorghe); categ. 68 kg 
— Gheorghe Grădinara 

(Sighișoara); categ. V6 
kg — Victor Cinta (M- 
diaș) ; categ. 84 kg — 
Francisc Kovacs (Tg. Se
cuiesc) ; categoria peste 84 
kg — Zoltan Derfi (l'g. 
Secui.sc).

0 contribuție de seamă 
la reușita întrecerilor și-a 
adus Consiliul raional 
UCFS Sighișoara care a 
asigurat condiții optime de 
concurs și a oferit cîști- 
gătorilor cupe și diplome.

C. MOLDOVAN
corespondent

tăzi elevă in clasa a IX-a a Liceului nr. 2 din 
Ploiești. Conștiincioasă și modestă ca întotdeauna, 
ea își împarte timpul între școală și terenul ne 
sport. Muncește cu pasiune și e dornică să remi
zeze tot mai mult.

Prin august 1966 i-am intîlnit numele in ziar, 
cu ocazia meciului de juniori cu Polonia și li.D.G. 
Iată de ce, acum citeva zile, intr-o discuție cu 
profesorul Smidu am adus vorba din nou despre 
Veronica. Antrenorul a zi mbit. A zîmbit și mi-a 
spus doar atît: .Veronica e o mare speranță. In 
cei doi ani care au trecut a făcut un salt exce
lent spre marile performanțe de mîine.*

— Ce înseamnă acest „miine“, tovarășe Smidu ?
— Mîine aș vrea să însemne... Ciudad de Mc 

xlcol
Mexico I Frumoase proiecte. 

Cind cineva iți amintește de 
Mexic înseamnă că acest om 
lucrează. Că ei și eleva lui au 
în iată un obiectiv precis. Da, 
așa e 1 Am aflat că și fata se 
gindește departe, că și gindu
rile ei zboară spre tara azte
cilor. Dar nu-i suficient numai 
să visezi. E nevoie de multă 
muncă. Veronica și proiesorul 

ei, în cei doi ani care au trecut, n-au stat insă cu 
mîinile in sîn. Au fost doi ani de pregătiri intense, 
făcute pe ploaie, pe vînt, afară sau in sala ie 
forță, în zeci de antrenamente realizate după pro
gramul stabilit, desfășurate uneori în condiții bune, 
alte ori in condiții mai grele. Dar lata n-a tost 
niciodată mofturoasă. Acum, la siîrșitut sezonului 
sportiv 1966, cind s-a făcut bilanțul, orele de pre
gătire pot ii exprimate în graiul unor ciire caic 
spun foarte mult: 7,7 la 60 m, 12,3 la 100 m (la 3 
zecimi de recordul republican de /unioare). 26,2 
la 200 m, 11,9 pe 80 m g., 2065 p la trial Ion. 5,1(1 
m la lungime, 1,55 la înălțime. Iar dacă amintim 
că posesoar a acestor performante are doar 15 ani 
și jumătate, valoarea lor crește considerabil. Se 
pare că se va dedica sprintului. A coidirmat-o 
comportarea Veronicăi la finalele campionatelor re
publicane de senioare (12,4 la 100 m, în seriei, 
la întrecerile junioarelor — un titlu de campioană 
— și la meciul, din august, cu junioarele lin 
R.D.G. și Polonia, de la Poiana Brașov. Atunci, 
Veronica Anghel, împreună cu Aura Peirescu, 
Sanda Anghelescu și Mariana Goth, a purtat șta
feta, într-un tur de pistă, în 47,0 secunde Nou 
record de junioare al României.

...Au trecut doi ani de cind, pe stadionul Pe
trolul, Veionica Anghel făcea primii pași pe dru
mul greu, dar atît de frumos al sportului de per
formantă. In acest timp ea a devenit ceea ce nu
mesc antrenorii ,o speranță". O atletă ale cărei 
ginduri zboară acum spre Ciudad de Mexico Dacă 
visul va deveni realitate, aceasta depinde ie ea 
și de profesorul ei ,de modul cum vor lucra și in 
viitor. Deocamdată are de partea ei 2 ani de at
letism, dragostea pentru sport, modestia și cali
tățile fizice excepționale. E făcută parcă Demni 
atletism. La 15 ani și jumătate are 1,80 m înălțime și 
61 de kg. Toate acestea ne tac să sperăm că de 
la Ploiești .aripile' acestei fete vor zbura pină in 
țara .mult visată' de fiecare sportiv

CONSTANTIN ALEXE

COMPLEX DE EXERCIȚII IN PERIOADA POSTNATALĂ-
PENTRU TONIFICARE PROGRESIVĂ (III)

spate ; timpii 5—8 : revenire pe genunchi, 
în sprijin pe brațe. (Exercițiul se exe
cută de 10 ori, 8 timpi, alternativ cu 
piciorul drept și stîng).

9. Dm stînd cu picioarele depărtate. 
Exercițiu de respirație. Timpii 1—4 : ins
pirație profundă pe nas, cu brațele late
ral ; timpii 5—8 : expirație profundă pe 
gură cu încrucișarea brațelor pe piept 
și înclinarea capului înainte. (Se vor 
executa 5 respirații).

10. 30 metri mers pe vîrfuri, cu pal
mele încleștate, întoarse spre tavan, 
brațele întinse, trag puternic în sus.

11. Șezînd pe scaun, brațele pe lingă 
corp. Timpii 1—2 : răsucirea trunchiului 
spre dreapta, cu spatele drept și ridica
rea brațului stîng, oblic în sus ; timpii 
3—4 : aplecarea trunchiului înainte, pal
mele ating picioarele ; timpii 5—6 : ră
sucire spre stînga, tot cu brațul stîng 
ridicat ; timpii 7—8 : revenire în șezînd. 
(Exercițiul se execută de 12 ori cu ră
sucire o dată la dreapta, o dată la stîn
ga, schimbînd de fiecare dată brațui).

12. Din culcat cu fața în jos. Exercițiu 
de respirație. Timpii 1—4 : ridicarea 
trunchiului pe brațele întinse, inspirație; 
timpii 5—8 : expirație din trecere în pe 
genunchi, cu șezuta pe călcîie și trun
chiul ghemuit, brațele întinse pe dușu
mea. (Se execută 5 respirații).

13. Șezînd, cu genunchii ghemuiți la 
piept, cuprinși cu brațele, tălpile pe 
dușumea. Timpii 1—2 : se înclină trun
chiul pe spate fără să se atingă solul. 
Tălpile se ridică de pe dușumea ; tim
pii 3—4 : se sprijină spatele de dușu
mea și se trag genunchii îndoiți peste 
cap, cu brațele ; timpii 5—8 : revenire, 
în poziția de plecare, (Se execută inte
gral de 6 ori).

14. Din culcat pe spate. Timpii 1—2 : 
o „luminare1 2 3 4 5 6 7 8-4 cu șoldurile sprijinite pe 
mîini. Picioarele perfect întinse ; timpii 
3—4 : trecere în șezînd cu genunchii la 
piept, picioarele sprijinite pe dușumea 
cuprinse cu brațele. (Se execută de 4 
ori).

15. Întreg șezînd. Brațele întinse Ui 
spate (picioarele întinse). Timpii 1—2 : 
ridicarea piciorului drept în sus, bra
țele întinse înainte, genunchiul întins; 
timpii 3—4 : coborîrea piciorului, depăr
tarea picioarelor și răsucirea și Hecta

1. Mers obișnuit, cu brațele lateral și 
capul sus — 30 m.

2. Culcat pe spate — cu brațele lateral 
și membrele inferioare întinse. Timpii 
1—2 : ridicarea membrului inferior stîng 
întins, la unghi de 450 cu solul ; timpii 
3—4 : revenire. (Exercițiul se repetă 
de 10 ori alternativ — o dată cu dreptul, 
o dată cu stîngul).

3. Culcat pe spate, brațele pe lingă 
corp. Timpii 1—2 : ridicarea abdomenu
lui și a șezutei pînă rămînem în spri
jin pe umeri și pe călcîie — cu genun
chii întinși ; timpii 3—4 : îndoirea ge
nunchilor — șezuta nu se coboară ; tim
pii 5—8 : revenire, pauza, relaxare.

4. Din culcat pe spate, brațele pe lingă 
corp. Exercițiu de respirație. Timpii 
1—4 : se execută o inspirație profundă 
pe nas, cu înclinarea capului pe spate 
(ridicarea bărbiei) și ducerea brațelor 
în sus pe lîngă urechi ; timpii 5—8 : ex
pirație profundă pe gură cu încrucișarea 
brațelor pe piept și înclinarea bărbiei 
în piept. (Se vor executa 6 respirații 
complete).

5. 30 metri mers, cu ridicarea unui 
genunchi îndoit la piept, întinderea ge
nunchiului și pas pe același picior (Se 
execută alternativ^ o dată cu dreptul, 
o dată cu stîngul).

6. Balansul bazinului : șezînd pe scaun, 
brațele pe lîngă corp, tălpile sprijinite 
pe dușumea. Timpii 1—2 ; se executa o 
mișcare amplă de lordozare care să pen
duleze bazinul înainte — cu brațele pe 
creștetul capului ; timpii 3—4 : o mișcare 
de cifozare amplă, cu pendularea bazi
nului înapoi, brațele se mențin tot tim
pul pe creștet. (Se vor executa 20 ase
menea pendulări).

7. Stînd, cu brațele pe lîngă corp. 
Timpii 1—2 : se execută o extensie mare 
de trunchi, concomitent cu ducerea bra
țelor în sus, pe lîngă urechi ; timpii 
3—4 : se execută o genuflexie cu ghe- 
muirea trunchiului și coborîrea brațelor. 
(Exercițiul în 4 timpi se execută integral 
de 12 ori).

8. Pe genunchi în sprijin pe brațe; 
umerii, șoldurile, genunchii, jac un
ghiuri de 00^>. Timpii 1—2 : îndoirea ge
nunchiului drept la piept ; timpii 3—4 : 
întinderea piciorului drept cu extensie 
mare din șold și înclinarea capului pe

res trunchiului în așa fel, îneît palma 
stingă să atingă piciorul drept ; timpii 
5—8 : revenire în întreg șezînd. (Exer
cițiul se execută de 8 ori, o dată la 
dreapta, o dată la stînga).

16. Pe genunchi, coapsele și trunchiul 
întinse, brațele sus. Timpii 1—2 : se în
clină puțin trunchiul înainte și se așează 
șezuta pe dușumea înspre stînga, cu 
brațele întinse înainte ; timpii 3—4 : se 
așează șezuta spre dreapta. (Se execută 
de 12 ori, de 6 ori la dreapta și de 6 ori 
la stînga, alternativ).

17. 4o metri mers de voie — Se vor 
executa respirații.

prof. MARGA CONSTANT1NESCU

COMENTARIUL MEDICULUI

După terminarea perioadei de lăuzie, 
tînăra mamă trebuie să se preocupe de 
îngrijirea fizicului său. Organismul încă 
nu este perfect restabilit și perioada 
de alăptare solicită încă intens în special 
musculatura spatelui, a umerilor cît și 
cea a pectoralilor.

Nici circulația sîngelui în membrele in
ferioare nu este normalizată ; picioarele 
se mai umflă, venele nu și-au recăpătat 
tonicitatea.

Programul se începe cu mers obișnuit, 
căutînd ca poziția coloanei în mers, 
după revenirea centrului de greutate la 
normal, să fie cît mai corectă.

Mișcarea următoare continuă tonificarea 
mușchilor drepți abdominali, după care 
se trece la tonificarea spatelui. Exerci
țiile se încheie cu respirație din poziția 
culcat cu ducerea brațelor în sus, fapt 
care va face ca inspirația să poată fi 
maj profundă.

Apoi continuăm cu un exercițiu mai 
dinamic, de mers, cu ridicarea unui ge
nunchi la piept și întinderea lui, alter
nativ, cu ambele membre inferioare.

Exercițiile 6 și 7 se adresează muscu
laturii anterioare și posterioare a trun
chiului din două poziții diferite. Este 
bine să se coordoneze mișcarea cu res
pirația

Din poziția pe genunchi în sprijin pe 
brațe vom putea întări musculatura

paravertebrală. Prin exercițiul 11 acțio
năm asupra mușchilor transverși și 
oblici abdominali, formînd astfel o cen
tură abdominală foarte puternică și fă- 
cînd să dispară urmele deformării taliei 
în urma sarcinii.

Mișcările următoare se vor face trep
tat, în limita posibilităților individuale. 
Ele vizează recăpătarea supleței în miș
cări, a ameliorării circulației la mem
brele inferioare, a „topirii44 stratului adi
pos (de grăsime), care în majoritatea 
cazurilor se depune pe șolduri, fese șl 
coapse, datorită supraalimentației din 
perioada de lactație. în special ultimul 
exercițiu, va avea efecte foarte utile 
pentru „subțierea" coapselor, combătînd 
astfel dizgrațioasele depozite de grăsime 
care deformează silueta.

In cazul în care există continuitate 
în executarea acestui program, reve 
nirea la normal va fi foarte ușoară 
Poziția destul de obositoare din timpul 
alăptării va fi menținută mult mal ușor 
și îndelungata solicitare a maternității 
din timpul sarcinei, lăuziei șl lactației 
va trece fără a lăsa urme neplăcute 
ba, din contra, va crea premise favora* 
bile purtării mai ușoare a viitoarelor* 
sarcini.

în fine, este recomandabil ca tinerele 
mame să se preocupe atît de oopilu 
lor, cît și de ele, căci astfel vor rămîm 
tinere, viguroase, suple.

Fiindcă ele nu trebuie să .uite <ă ti 
afară de mame mai sînt și. ■ • soții.

dr. EDIT FETRU,



Unde mergem?
SHîEESa
• BASCHET. Sala Florcasca, ora 17 : Politehnica II — Poli

tehnica Cluj (B, m II) ; ora 18,15 : Construcții — Medicina 
Timișoara (B, m II) ; ora 19,30 : Constructorul — Olimpia 
T.V. (A, !)•

• RUGBI. Teren Dinamo, ora 14 : Dinamo — Gloria (ca
tegorii- A).

• SCRIMĂ. Sala Constructorul, de la ora 9 : finala „Cupei 
României" la floretă masculin și spadă.

© TIR. Poligonul Dinamo, de la ora 13,30 : campionatul pe 
echipe al Capitalei, proba de pistol liber.

e VOLEI. Sala Dinamo, cu începere de la ora 17,30 : Uni

versitatea București — Medicina București (m), Progresul Bucu
rești — Progresul Tîrgoviște (f), meciuri în cadrul categoriei B.

duminică
• BASCHET. Sala Giulești, ora 15 : Progresul — Voința 

Oradea (B, f I), ora 16,15 : Progresul — Unio Satu Mare (B, 
m I), ora 17,30 : Rapid — Voința Brașov (A, f ), ora 18,45 : 
Construcții — Politehnica Brașov (B, f II).

• HANDBAL. Sala Floreasca, cu începere de la ora 14 : 
„Cupa F.R.H.“ ; Politehnica — Progresul (f), I.C.F. — Rapid 
(f), I.C.F. — Unirea Ace (m), Voința — Confecția (f), Rapid — 
Rafinăria Teleajen (m), Voința — Politehnica (m); sala Di
namo de la ora 15: jocuri în cadrul „Cupei Sportul popular".

• RUGBI. Teren Giulești, de la ora 9 : G S. Școlar Bucu
rești — Constructorul București (finala campionatului republi
can de juniori) ; Grivița Roșie — Constructorul (cat A) ; teren 
Constructorul, de Ia ora 9 : Agronomia Cluj — I.T.O. Galați 
(baraj pentru categoria A) ; Rapid București — A. S. Tecuci 
(baraj pentru categoria A) ; Steaua — Progresul (cat A).

• SCRIMA. Sala Constructorul, cu începere de la ora 8,30 
finala „Cupei României" la floretă feminin și sabie.

• TIR. Poligonul Dinamo, cu începere de la ora 9 : cam
pionatul Capitalei pe echipe probe de armă liberă calibru redu 
60 f. culcat seniori și de armă standard 3x20 f. senioare ș 
juniori ; Poligonul Tunari, cu începere de la ora 9 : concur, 
de talere (șanț și skeet). ''ț

• VOLEI. Sala Dinamo, cu începere de la ora 8 : Mctalu 
București — Sănătatea Arad (f), I.C.F. — Universitatea Craio 
va (f), Dinamo București — Penicilina Iași (f), Dinamo Bucu
rești — Progresul Brăila (m) ; sala Giulești, cu începere de 1Ș 
ora 8 : Medicina București — Politehnica Brașov (f), Rapic 
București — C.S.M. Sibiu (f), Semănătoarea București — Inaint: 
Timișoara (m), Progresul București — Farul Constanța (m) 
sala Politehnica, cu începere de la ora 8,30 : Științe Economici 
București — Universitatea lași (f), Construcții București — 
Pedagogic Tg. Mureș (m), LC.F. București — Politehnica 
Cluj (m), meciuri în cadrul campionatelor republicane de cate
goria A și B.

• FOTBAL. Teren Gloria, ora II : Metalurgistul București 
— Oțelul Galați (cat. B) ; teren Timpuri Noi-Dudești, ora 11 
FL roșie București — I.M.U. Medgidia (cat C.).

fivem molie elemente talentale, cu nosibililăti de afirmare!
(Urmare din pag. 1)

lecție mult îmbunătățită, 
pregătirea tehnică în pro
gres Cred că echipele pre
zente la Timișoara au 
chiar posibilități mai mari 
decît cele arătate, 
aceste posibilități 
tul exercițiilor a 
seori restrîns. La 
întreceri de nivel 
mai ridicat, explicat prin 
durata mai mare a proce
sului de pregătire. S-a lu
crat bine, în special, la 
„impuse”. La sol-Iiber ales 
exercițiile sînt încă statice, 
fără continuitate și 
cientă varietate de 
cări“.

ALBIN MORARIU, 
tru emerit al sportului : 
„De data aceasta, în locul 
unor considerații tehnice 
vă rog să notați o decla
rație... sentimentală : în
cel de al 46-lea an de prie
tenie cu gimnastica am vă
zut acum, la Timișoara, 
cel mai frumos și emoțio
nant final al unei compe
tiții de tineret. Am încer
cat un profund sentiment 
de bucurie și, totodată, 
speranța unei noi afirmări 
a gimnasticii noastre 
rlan internațional”.

Față de 
conținu- 
fost de- 
juniori- 

tehnic

su ti
miș-

rnaes-

pe

SPERANȚE 
AUTENTICE

Din lunga listă a copii
lor și juniorilor care ni 
s-a părut că foarte curînd 
vor bate Ia porțile afirmă
rii (și, de ce nu ale consa
crării ?) vom nota cîteva 
speranțe autentice : Mar
cela Păunescu (Șc. sp. Cra
iova), Petruța Paciurcă și 
Anca Grigorescu 
Orașul Gheorghe 
ghiu-Dej).. Vanda 
nicu (Șc. sp. Lugoj), 
na Leșaru (C.S.O.
Mare) — la copii, Sînziana 
Paraschiv și Georgeta Do- 
siceanu (Flacăra Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dcj), 
Mia Varin (Banalul * 
șoara), Vasilica 
(C.S.M. Reșița), 
Aiexa (C S.M. Cluj) 
junioare mici. Din 
pele de băieți-copii și 
juniori : O. Oprescu (Viito
rul Buc.), I. Răuțu (Șc. 
sp. nr. 2 Buc.), M. Ciurdar 
(Banatul Timișoara), Gh. 
Poruțiu (C.S M. Cluj) și, 
respectiv, N. Oprescu (Vi
itorul Buc.), R. Branea 
(C.S.M. Cluj), A. Revițclii 
(Banatul Timișoara).

CEVA DESPRE 
PASIUNE

(Flacăra 
Gheor- 
Isprav- 

Doi- 
Baia

Timi- 
Grecu 
Ofeiia
— la 
echi- 

Și

rica 
iova), 
Sibiu), 
natul Timișoara) ș.a. 
plus, cîteva rînduri pentru 
munca plină de pricepere 
și dragoste a cîtorva cadre 
tehnice care ne-au arătat 
tuturor că performanțele 
nu trebuie așteptate cu 
anii, că — în gimnastică 
chiar — măiestria sportivă 
se poate cîștiga repede 
dacă, pe lingă cunoștințe, 
antrenorul pune și suflet, 
multă pasiune în munca 
sa. Evoluția sportivelor de 
la Flacăra Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej a fost 
o îneîntare pentru toți cei 
prezenți la Timișoara. Ele
vele pregătite de antreno
rii Maria Ionescu și M. 
Duncan au fost, într-un 
fel, revelația finalelor, re- 
mareîndu-se în special 
gimnastele Sinziana Pa
raschiv și Georgeta Dosi- 
ceanu care au prezentat 
exerciții foarte grele cu 
combinații dificile, deși 
ele se află în pregătire 
doar de un an și jumătate. 
Și, în sfîrșit, toată prețui
rea, și pentru munca sîr- 
guincioasă, modestă și deo
sebit de rodnică a prof. 
■Marin Trincă — ajutat de 
E. Nagy. Victoria Ia ju
niori și mici și în general 
frumoasa comportare a 
gimnaștilor de la Banatul 
Timișoara se datoresc, de
sigur, în mare —- 
acestor inimoși și 
specialiști.

La finalele de 
șoara ne-a făcut 
că antrenorii și _____
de educație fizică ’ 
propus să se întreacă 
pregătirea cît mai multor 
gimnaști tineri de valoare, 
cu perspective. Iată o... 
revanșă pe care o aștep
tăm cu bucurie, convinși 
că viitoarele competiții ale 
copiilor și juniorilor vor 
confirma aceste aprecieri.

Dobre (Șc. sp. Cra
ii. Stolz (Șc. sp. 
Maria Raicu (Ba- 

In

măsură 
priceput!

la Timi- 
impresia 

profesorii 
și-au 
i in

P. S. Citeva surprinză
toare și regretabile absen
țe : regiunea Bacău și re
giunea Suceava (copii și 
juniori mici), regiunea Ga
lați (copii-băieți). 
Oltenia 
giunea 
băieți), 
(juniori
București 
Cum pot 
absențe 
nale, antrenorii și
sorii de educație fizică din 
regiunile respective ?

regiunea
(juniori mici), re- 
Dobrogea 

regiunea 
mici),
(junioare 

justifica 
comisiile

Se știe că în gimnastică 
drumul spre măiestrie își 
are mai*ea lui frumusețe 
dar și marile lui obstacole. 
Depășirea acestor obstacole 
depinde, de cele mai multe 
ori, de antrenor sau de 
profesorul de educație fi
zică. Pentru aceasta se 
cere desigur multă price
pere dar și tot atita pa
siune. Calități pe care 
multe din cadrele tehnice 
le-au dovedit cu prisosin
ță : Geta Dumitrescu, Ana

(Viitorul 
Atanasiu 

Buc.), Flo-

Moțet, lulia Rotărăscu 
M. Bădulescu
Buc.), Cornel
(Șc. sp. nr. 2

Tragerea la sorți 
a ciștigătorilor 
concursului organizat 
de „Sportul popular" 
și Adas

Ieri a avut loc în 
sala de festivități ADAS 
tragerea la sorți a cîști- 
gătorilor concursului pe 
teme sportive, organizat 
de ziarul „Sportul popu
lar" și ADAS. în numă
rul viitor al ziarului 
nostru vom publica lista 
Câștigătorilor.

(copii- 
Crișana 

regiunea 
mici), 
aceste 
regio- 
profe-

A

excepția echipelor

Octavia Bițu (dreapta) s-a evidențiat în ultima vreme, 
dovedind un real progres. lat-o în fotografie încercînd să 
jeneze o adversară care aruncă la coș. Fază din meciul 

Rapid—Olimpia T. V. București.
Foto: T. Roibu

In fruntea „agendei" la București Dinamo-Penicilina lași (1)
Progresul —Progresul Tîrgoviște (1) și I. C. r. — Politehnica
Cluj (m). La Galati, în categoria A. Politehnica —Rapid (m)

Astăzi și mîine, cele 32 de me
ciuri ale etapei a VIII-a a cam
pionatelor republicane la catego
riile A și B se desfășoară în ora
șele București, Ploiești, Galați, 
Brașov, Oradea, Constanța, Ba
cău, Arad, Cluj, Miercurea 
Ciuc, Deva, Iași, Craiova și Tg. 
Mureș. Un foarte bogat program 
este oferit iubitorilor voleiului din 
București, Capitala găzduind 13 
dintre partidele etapei, 6 reți- 
nînd în mod deosebit atenția, iar 
3 fiind de însemnătate majoră.

In fruntea „agendei” bucureș
tene — meciul de mîine de la 
Dinamo, (din etapa penultimă a 
turului în grupa feminină a cate
goriei A) între Dinamo și Peni
cilina Iași, egale la puncte (15)

și departajate în plutonul din 
capul clasamentului prin setave- 
rajele diferite : 19:5 Dinamo, 20:7 
Penicilina. Evoluția ieșencelor 
este așteptată cu mult interes, 
ele venind după prețioasa victo
rie realizată duminica trecută, 
acasă, în fața Farului. Celelalte 
două meciuri de mai mare însem
nătate din Capitală se dispută în 
cadrul categoriei B, ale cărei e- 
chipe, în toate cele 4 grupe, sus
țin, de asemenea, întîlnirile eta
pei penultime a turului. Astăzi, 
în sala Dinamo, echipa feminină 
Progresul București, secunda cla
sată în seria I, primește replica 
ocupantelor locului 3, combati
vele jucătoare ale formației Pro
gresul Tîrgoviște. Iar mîine, în

Multe jocuri importante 
in campionatele republicane
Cu 

masculine din categoria A, 
care și-au încheiat turul, 
toate celelalte participante 
la campionatele republica
ne, categoriile A și B, sus
țin azi și mîine o etapă im
portantă. Multe din meciu
rile programate se anunță 
decisive pentru viitoarea 
configurație a clasamente
lor. Dintre acestea ies în 
relief, prin loeul ocupat 
în clasamente și prin e- 
cliilibrul de valoare parti
dele : Universitatea lași— 
Voința București, Mureșul 
Tg. Mureș—Universitatea
Cluj (feminin, categoria

A) , A.S.A. Sibiu—Voința 
București, Politehnica Bra
șov—Universitatea Bucu
rești (masculin, categoria
B) , Progresul București—• 
Voința Oradea, Voința Tg. 
Mureș— Clubul 
București 
Timișoara 
București 
ria B).

Echipa 
structorul 
în urma meciului de baraj 
cu Voința Oradea, susține 
mîine prima întîlnire în 
categoria B, jucînd la Tg. 
Mureș cu formația locală 
Comerțul.

sportiv 
și Universitatea 
— Arhitectura 

(feminin, catego-

masculină Con 
Arad, calificată

VIE ACTIVITATE COMPETIIIOMAÎA
Cea de a XXI-a etapă a 

campionatului republican 
de rugbi programează trei 
meciuri in Capitală. Este 
vorba de întîlnirile Progre
sul — Steaua, Grivița Ro
șie — Constructorul și Glo
ria — Dinamo. Așadar, 
trei dispute tradiționale în
tre echipe bucureștene, în 
care, ținînd seama de a- 
propierea finalului de cam
pionat, este de prevăzut o 
desfășurare pasionantă a 
jocului. Desigur, prima 
șansă o au cele trei frun
tașe ale clasamentului, în 
ordine Grivița Roșie, Stea
ua și Dinamo.

în țară sînt programate 
meciurile C.S.M.S. Iași — 
Farul Constanța și Rulmen
tul Bîrlad — Precizia Să- 
cele. Partida dintre Știința 
Petroșeni și Universitatea 
Timișoara s-a disputat, 
după cum se-știe, mai de
vreme, pentru a permite 
studenților din Valea Jiu
lui efectuarea turneului 
în Polonia.

Turneul de baraj pentru 
intrarea în categoria A ia 
sfîrșit tot duminica acea
sta, ultima etapă cuprin- 
zînd meciurile Agronomia 
Cluj — I.T.O. Galați și Ra
pid București — A. S. Te
cuci. Studenții clujeni sînt 
practic calificați, cele două 
victorii din primele etape 
ale turneului asigurîndu-le, 
indiferent de rezultatele 
care se vor înregistra du
minică, un loc în catego
ria A. In schimb, pentru 
al doilea loc disputa este

încă deschisă, deși rapl- 
diștii bucureșteni, mereu 
asaltanți ai porților primei 
categorii, au cele mai mari 
șanse. Avem în vedere a- 
tît valoarea arătată în te
ren, cit și rezultatele de 
pînă acum.

încă un sfîrșit de „stagi
une* : finala campionatu
lui republican de juniori. 
Anul acesta își vor dispu
ta titlul două formații din 
Capitală, Constructorul și... 
abonata titlului din ultimii 
ani, C. S. Școlar. Nivelul 
tehnic al celor două fina
liste a fost demonstrat cu 
prisosință, atît prin victo
riile clare realizate în com
petiție, cît și prin frumoa
sele perspective pe care le 
vădesc jucătorii.

IN FINALĂ k '
CȚ

TG. MUREȘ 2 (prin ți 
leton, de Ia corespondei 
tal nostru principal). 
Penultima rundă a fin: 
lei campionatului pe < 
chipe a adus schimbare 
liderului, care acum es 
Constructorul Bucureșt 
Deținătorii titlului au ir 
vins neașteptat de sev< 
pe echipierii Băncii c 
investiții, fosta fruntaș 
a clasamentului 
Iată rezultatele indiv 
duale ale acestei întilni 
decisive : Ciocîltea—Trt 
ianescu 1—0, Stanciu - 
Pușcașu */z—’/«, Voicule: 
cu — Rădulescu 1—l
Ghizdavu — Nacht ‘A—1/ 
Alexandra Nicolau — E 
lena Răducanu 1—0, Mat 
gareta Teodorescu — Ma 
ria Desmireanu 1—0. î 

ale runcelelalte meciuri
dei a 6-a s-au înregis 
trat rezultatele: 
nica București — Sparta 
București 4—2 (la prime 
le mese: Nacu — Geor 
gescu 1—0, Drimer—Bon 
doc 0—1), Chimia Tg
Mureș — Medicina Timi 
șoara 3—3, Petrolul Plo 
iești—Universitatea Bucu 
rești 3—3.

Elestrc

L PĂUȘ

Compelifiilc atletice
internaționale din 1961

Prilejuri de verificare 
pentru J. 0.

sala Politehnica — derbiul seriei 
studențești masculine a catego
riei B, confruntarea dintre frun
tașa clasamentului, I.C.F. (niciun 
set pierdut în 7 etape !) și a doua 
clasată. Politehnica Cluj, fostă 
pînă anul trecut în categoria A.

Derbiul masculin al etapei în 
categoria A are loc la Galați, 
unde Politehnica și Rapid, amîn- 
două fără înfrîngere pînă la ora 
actuală, vor lupta desigur anrig 
pentru a rămîne neînvinse. In 
rest, cele mai atrăgătoare, dar 
și mai importante meciuri con
siderăm că sînt, în categoria A : 
Petrolul Ploiești — Steaua Bucu
rești, Politehnica Brașov — Po
litehnica Timișoara, Alumina O- 
radea — Viitorul Bacău (mascu
lin) și Țesătura P. Neamț — U- 
niversitatea Cluj (feminin) ; iar 
în categoria B : Politehnica lași 
— Știința Petroșeni (masculin). 
Liceul „N. Bălcescu” — Drapelul 
roșu Sibiu și Medicina Tg. Mu
reș — Pedagogic Pitești (feminin).

ZUele trecute a avut loc la Istanbul al XXI-le: 
Congres de calendar al Comitetului european de atle 
tism din cadrul Federației internaționale. La lucrăr 
au participat delegați din 27 de țări europene. Țar; 
noastră a fost reprezentată de prof. VICTOR FIREA 
secretar general al F R A. La înapoiere în Capitală e 
ne-a relatat următoarele ;

„Prezența unui număr atît de marc de delegați la lu
crările congresului care a stabilit calendarul întreceriloi 
atletice internaționale pentru anul 1967 se explică. îna
inte de toate, prin dorința fiecărei federații naționale 
de a-și stabili un program competițional multilateral pen
tru atleții săi, cu un an înaintea Jocurilor Olimpice de' 
la Ciudad de Mexico.

In ceea ce-i privește pe atleții fruntași din țara noas
tră, în 1967 ei vor participa la cîteva competiții oficiale 
de mare anvergură, cum sînt EDIȚIA A 11-a A „CUPEI 
EUROPEI" pe echipe (băieții vor evolua la Ostrava, la 
22—23 iulie, alături de echipele Cehoslovaciei, Franței, 
Italiei, Poloniei și învingătoarea din grupa preliminară 
Olanda, Austria, Turcia, Luxemburg, Danemarca; fetele 
vor concura la Oslo, 16 iulie, alături de formațiile U.R.S.S., 
Angliei, Suediei, Norvegiei și Danemarcei); JOCURILE 
BALCANICE (Istanbul, 29—30 septembrie) ; CROSUL 
BALCANIC (Atena, 26 martie). De asemenea, în calen
darul european figurează tradiționalele noastre Campio
nate internaționale (București, 10—11 iunie), meciul de 
decatlon și pentatlon pe echipe (Iugoslavia, Italia, 
Franța, România — în Iugoslavia, 24—25 iunie), con
cursul internațional de cros al României (Pitești, 5 mar
tie), concursul internațional pentru juniori (București 
5—6 august), meciul feminin dintre echipele României 
și Olandei (Amsterdam, 20 august), meciul masculin 
și feminin dintre formațiile României și Bulgariei (So
fia, 22—23 iulie) și o serie de meciuri (Italia, R.S.S. 
Ucraineană, Iugoslavia, R.D.G. și Polonia) pentru juniori. 
Aceste întîlniri, ca și participările la diferitele concursuri 
internaționale vor putea asigura sportivilor noștri frun
tași posibilitatea unei temeinice verificări pentru marca 
competiție olimpică a anului lfM>8".



de însemnări
sens

VALENTIN PÂUNESCU

un
să

au fă- 
sub cupola 
pătimașilor 
aceea erau

* Șongher s-a „bătut" ca un 
leu, pe terenul din Craiova. Vă-

• Ieri, la prînz, dinamoviștii 
bucureșteni au avut încă o cere
monie in „familie": unul dintre 
putinii celibatari din echipă — 
OCT ĂI’IAN POPESCU — »-• 
prezentat in fata ofițerului stării 
civile. Felicitări I

Dintre zeci
zîndu-l, mi-am amintit vorbele 
unuia dintre colegii săi de echi
pă, care-mi spunea că blondul 
mijlocaș—atacant al Progresului 
este 
cind

mare sufletist, gata ori- 
dea totul pentru fotbal.

„poantă" tn adevăratul 
cuvîntului: Herula <■ 

CU GAPUL golul din

O 
al 

înscris 
min. 3 fn partida Steagul roșu— 
C.S.M.S. Ivăncescu a executat o 
lovitură de coif și „piticul", ri- 
dieîndu-se peste toți apărătorii, 
a trimis balonul tn plasă.

Singurii care n-au gustat 
„poanta" au fost apărătorii ie
șeni 1

Noutăți din jocul 
extremelor

• Cortina s-a tras, pe trei 
sferturi, peste scenele verzi șl, 
în ultimele zile, alb-negre pe care 
se desfășoară marile bătălii cu 
balonul rotund. Marți, după ter
minarea meciului cu Progresul, 
„universitarii‘ craioveni 
cut un tur de onoare 
sonoră a aplauzelor 
lor suporteri. în clipa 
liderii campionatului...

Felicitări tuturor componențe
lor echipei craiovene, tînărului lor 
antrenor Robert Cosmoc și (de 
ce să-i uităm ?) animatorilor lor 
din tribună.

• Școala sportivă nr. 2— 
București: un punct de plecare 
pentru mul fi fotbaliști și antre- 

, nori. Iată citeva nume; Mircea 
I l.ucescu (Politehnica București), 

Strimbeanu (Universitatea Craio- 

|-----------------------------

va ), lonescu (Jiul), Mirica (Di
namo București) etc. Antrenori ? 
Victor Stănculescu (Rapid), D. 
Teodorescu (fost la Universita
tea Craiova )...

Și, acum, alte „nave" așteaptă 
desprinderea de țărm ; Roxin, 
Lică, Stan, Constantin, Simiones- 
cu, Jucan și alții. „Certifi
catul de garanție" al talentului 
lor îl semnează prof. Traian 
Toraescn, șeful catedrei de fot
bal de la Școala sportivă nr. 2 
din București.

In echipa de astăzi, există și 
un Torres — Sevastian Ștefan — 
a cărui asemănare fizică și ca 
stil de joc cu fotbalistul portu
ghez este mai mult decît izbi
toare.

MÎINE—ULTIMA ETAPĂ A 
IN CATEGORIILE B c TURULUI

Duminică se va încheia 
jrima parte a campio- 
aatelor categoriilor B 
îi G,

In categoria B, meciu
rile Chimia Suceava — 
Flacăra Moreni, Siderur- 
jistul Galați — Dinamo 
Sacău (seria I), A.S.A. 
Tg. Mureș — C.F.R. Ti- 
nișoara și Minerul Baia 
Mare — Ind. sîrmei G. 
Furzii (seria a Il-a) 
situează pe primul plan, 
in seria I, în lupta pen- 
xu titlul de campioană 
ie toamnă cele mai mari 

' șanse le are Chimia Su
ceava care joacă pe te
en propriu, în timp ce 
tinamo Bacău se depla
sează la Galați unde are 
ie susținut un examen 
iificil în fața echipei Si- 
ierurgislul, o altă pre- 

-endentă la șefia seriei.
Actual lider al seriei a 
I-a, A.S.A. Tg. Mureș, 
;e prezintă favorită în 
lartida cu feroviarii ti- 
nișoreni, astfel că poate 
errnina returul pe prt- 
nul loc. în cazul unui 
tșec al A.S.A. Tg. Mureș

și al unei victorii a Mi
nerului Baia Mare în 
dauna Industriei sîrmel, 
băimărenii vor putea de
ține, la golaveraj, primul 
loc pînă la primăvară. 
Schimbări în configura
ția părții superioare a 
clasamentelor pot aduce 
și rezultatele din meciu
rile C.F.R. Pașcani — Di
namo Victoria București, 
Poiana Cîmpina — Poli
tehnica București (seria 
I), Unirea Dej — Vago
nul Arad (seria a IÎ-a) 
în cazul unor victorii 
ale echipelor oaspe. Dl- 
namoviștii sau studenții 
bucureșteni au chiar po
sibilitatea de a trece pe 
locul întîi în eventuali
tatea că Dinamo Bacău 
și Chimia Suceava vor 
părăsi învinse terenurile.

Și în cele patru serii 
ale categoriei C meciu
rile de mîine vor stabili 
campioanele de toamnă 
ale acestei competiții. 
Ca și rezolvată pare si
tuația în seria Nord, 
unde Olimpia Oradea

avansare două puncte 
și joacă pe teren propriu 
cu Arieșul Turda, iar 
Medicina, deși evoluează 
la Cluj în compania 
Chimiei Tîrnăveni, are 
de trecut un .hop* des
tul de greu, deoarece șl 
oaspeții aspiră la «șefie*, 
în seria Sud, trei for
mații (I.M.U. Medgidia, 
Portul Constanta șl Elec
trica Constanta) au ace
lași număr de puncte i 
17. Ca favorită se pre
zintă Portul, care joacă 
acasă; celelalte, I.M.U. 
Medgidia șl Electrica 
Constanta, se vor de
plasa la București (cu 
Flacăra roșie) șl, respec-

Sf. Gheorghe (cu

Oltul), in seria Est, pri
mele două clasate își vor 
disputa întîietatea la 
Roman, între echipa 1»- 
cală Victoria șl Unirea 
Focșani. Desigur, gaz
dele păstrează prima 
șansă și deci, probabil, 
vor prelua șefia clasa
mentului. în sfîrșit. In 
seria Vest, liderul. Me
talul Hunedoara, poate 
fi considerat campion de 
toamnă deoarece eva
luează «acasă*, în cem- 
pania Victoriei Tg. Jiu.

Deci, ultima etapă a 
turului campionatelor ca
tegoriilor B șl G progra
mează meciuri care se 
anunță a fl viu dispu-

Urmărind ani de-a rîndul jocul 
extremelor, totl cei care ne ocupăm 
de fotbal de o vreme mai îndelun
gată, ne-am obișnuit cu stilul lor de 
joo traditional. Acest stil, devenit 
«lasic, cerea ca extrema să aștepte 
mingea undeva în apropierea tușei 
într-o poziție mai mult sau mai pu
țin avansată. Acțiunea extremei se 
caracteriza printr-o pătrundere în 
spațiul adversarului efectuată în vi
teză șl se termina, de obtcei. cu o 
centrare pe sus, paralelă eu linia de 
fund. în esență, nu existau diferen
te prea mari între extremele care 
pătrundeau cu mingea la picior (tip 
Bindea) și cele care preferau să facă 
demaraje lungi în urmărirea unor 
mingi lansate înainte (tip Dobai). A- 
cest stil de joc îl întîlnim și azi la 
o serie de jucători specializați pe 
postul extremei tradiționale, dintre 
care amintim pe Gento (Spania), Fe- 
nyvessl (Ungaria), Garrincha (Brazi
lia), Emmerich (R.F.G.). iar la noi: 
Pîrcălab și Sorin Avram.

Dar, acest tip de extremă este în 
momentul de fată 
riție, eficacitatea 
destul de scăzută 
căril unor tactici

Evoluția intervenită în jocul ex
tremelor se datorează mai multor 
cauze. Amintim printre acestea orga
nizarea superioară a apărărilor, care 
anulează în mare măsură eficacitatea 
pătrunderilor de acest fel și mai ales 
a centrărilor dirijate spre locuri aglo
merate. Apoi, șl plasarea unor jucă
tori în apropierea liniei laterale li
mitează în mare măsură zona de 
acțiune a jucătorului, deoarece tacti
ca modernă cere tocmai lărgirea spa
țiului de joc a fiecărui echipier. în- 
tr-o măsură contribuie șl consideren
tul că, în cazul lansării unor contra
atacuri «ît mai rapide, dirijarea min
gii pe extremă constituie o cale mal 
ocolită. Or, contraatacul a devenit 
forma preferată de ofensivă a multor 
echipe fruntașe din fotbalul mondial.

Toate acestea nu au dus la o uti
lizare mat redusă a spațiului de lîngă 
tușă pentru desfășurarea acțiunilor. 
Numai că acest spațiu este folosit 
de oricare dintre jucătorii de cîmp 
(mal puțin fundașii centrali) pe eare 
logica fazei de joc îl ghidează spre 
folosirea avantajelor tactice oferite

în curs de dispa- 
jueătorului fiind 
în condițiile apli- 
moderne de joc.

PRONOSPORT
Astăzi este ultima zl pentru depunerea buletine- 

or la concursul Pronosport de mîine, duminică 4 
iecembrie 1966, ai cărui program este compus din 
lapte meciuri din categoria B a tării noastre și șase 
ntîlniri din campionatul italian, categoria A.

Pentru a veni în sprijinul participantilor care 
ă cunoască șl programul următor, publicăm 
os concursul Pronosport nr. 50 de duminică 11 
■embrie 19661 I. Atalanta — Roma, II. Brescia — 
'Japoli, III. Cagliari — Torino, IV. Fiorentina — 
ecco, V. Foggia — Mantova, VI. Internazionale — 
/enezia, VII. Juventus — Bologna, VIII. Lazio — 
■.anerossi, IX. Spal — Milano, X. Catania — Pa- 
ermo, XI. Pisa — Genova, XII. Sampdorla — Mo
lena, XIIL Varese — Livorno.

{• Au mal rămas trei zile în 
■umpăra bilete pentru tragerea 
lin 6 decembrie 1966.
La această tragere se atribuie 

utoturisme „Fiat 1800*, „Renault 10 
Wartburg Lux 312/1* și .Trabant 601*.
Jucați pe seturi de bilete a cite 24 let

LOTO
Ea tragerea Loto din 2 decembrie 1966, 

xtrase din urnă următoarele numere:
5 8 76 53 79 41 13
Fond de premii) 1.028.856 lei
Tragerea următoare va avea loc vineri 9 decem- 

rie 1966, la Buzău.
T Din cauza volumului mare de premii, rezultatele 

mologării concursului Pronosport nr. 48 (etapa din 
7 noiembrie a. c.) vor fl comunicate în numărul 
irmător al ziarului.

Major'

au fost

care vă mal puteți 
autoturismelor Loto

în număr nelimitat 
„Renault

La datorie

(Imagine de la ultimul meci susținut de echipa de fotbal Dinamo Bacău pe teren propriu..) 
Foto: prof. Valeriu Bogdăneț-Bacău

de acest spațiu. în acest sens, spa
țiul, odinioară monopolizat de jocul 
extremei, servește azi ca loc de ma
nevră. care se valorifică cu atît mai 
bine, cu cît nu este în permanentă 
ocupat prin prezenta aceluiași jucă
tor. Aceasta este partial șt rațiunea 
pentru care unele echipe joacă «fără 
extreme" 
cu ambele aripi 
mijlocași marginali 
de fază, îndeplinesc 
lor.

Rațiuni tactice de 
utilizarea frecventă 
de către vîrfuri 
tac (Torres — 
eler — R.F.G..
mijlocași eare nu 
odată pe extremă 
măiestrie posibilitățile 
acest spațiu pentru a contribui bo- 
tărîtor la finalizare, tocmai din a- 
ceastă zonă (Haller — R.F.G. și Bo
logna, Coiuna — Portugalia). Apoi, 
acționează aci și foști specialiști ai 
jocului de extremă care, însă. în 
sistemul actual de joc al echipei lor 
îndeplinesc mat degrabă sarcinile 
unor mijlocași (Ball — Anglia, Bene 
— Ungaria, Simoes — Portugalia). 
SL în fine, aci pătrund de preferință 
fundașii de contraatac Facchelti, Ka- 
poszta, Coben, Deleanu, Popa, Viorel 
Popescu eta.

Consecințele acestei reevaluări a 
spațiului de lîngă tușă sînt multiple.

în primul rînd, oricare dintre ju
cătorii de cîmp trebuie să dispună 
în prezent de tehnica necesară re
zolvării fazelor de joc în acest spa
țiu, lucru ce nu s-a putut realiza 
integral nici de echipele cele mai 
bune.

în al doilea rînd, extremele care 
au juaat pînă în prezent în stilul 
.aripei tradiționale* trebuie să se 
adapteze noilor condiții de joc, au 
aplicarea tacticii moderne. Ei trebuie 
să abandoneze jocul stereotip din 
trecut, participînd eît mai activ la 
construirea jocului echipei în mijlo
cul terenului, să știe să combine cu 
celelalte vlrfuri de atac în orlae 
punot al spațiului de finalizare și să 
poată șuta cu precizie din poziții va
riate și cu ambele picioare. Desigur, 
toate acestea în funcție 
pifle sistemului de joo 
echipa lor.

Adaptarea .extremelor 
le* la noile necesități tactice cere 
acestora însușirea unei concepții tac
tice mal cuprinzătoare, cu o „viziu
ne panoramică", solicită de asemenea 
o pregătire superioară in ce privește 
rezistenta și însușirea unei tehnici 
mai variate. Se pare că, doar la ca
pitolul viteză pot corespunde cu ni
velul actual de pregătire în condi
țiile noi. Este posibil ca aceste con
siderente să explice partial și apor
tul mai scăzut adus în ultimul timp 
de jucători ca Pîrcălab sau Sorin A- 
vram, »u joc destul de unilateral, 
specializat în stilul .extremei tradi
ționale". în schimb, ca o plăcută 
surpriză apare mai recent evoluția 
jucătorului Oaidă (Progresul Bucu
rești), care s-a adaptat destul de bi
ne, la o vîrstă relativ avansată, con
dițiilor noi de joc, chiar dacă la fi
nalizare mai păstrează din vechile 
sale slăbiciuni.

(în sensul traditional), sau 
retrase", adică cu 

care, în funcție 
Si rolul extreme-

acest fel duc Ia 
a acestui spațiu 
centrale de a- 
Portugalia, Se- 

Dridea I). Multi 
au jucat 

folosesc 
oferite

nici-
cu 
de

de princl- 
aplicat de

traditions-

prof. TUDOR VAS1LE

P. S. Departe de a epuiza toate da
tele, rîndurile de mai sus își propun 
să aducă în atenția jucătorilor șt 
tehnicienilor o problemă actuală a 
jocului de fotbal.

CITEVA RINDURI
PENTRU IGNA

Rubrica redactată de Administrația de Sfat Loto- 
'roaospott.

în min. 
meciului 
Dinamo 
Grozea,

...Sîntem
10 al 
U.T.A. — 
București, 
tînărul înlocuitor al
lui Pîrcălab, se în
dreaptă în viteză spre 
minge, către care 
vine in fugă și Ig- 
na, fundașul textiliș- 
tilor. Din ciocnire 
— inevitabilă — 
Igna cade. Lovit ? 
După meci, el a de
clarat că Grozea i-a 
pus o „talpă". Se 
poate, dar — după 
părerea noastră — 
complet neinlențio-

că 
pro-

na- 
căz-se 

lovească 
pe tină- 
bucuros- 
de taro

imit lui
ne-

iMt. Probabil 
Grozea voise să 
tejeze balonul.

Oricum, Igna 
vea voie să 
bune și să-l 
cu pumnul 
rul atacant 
term. A tit
l-a lovit,
Grozea i-au fost 
cesure îngrijiri me
dicale.

Și nu uitați: I gna 
este profesor

Se poate învăța 
ceva bun din aseme
nea gestun ?

— u>. I.



scm Pregătiri intense în întreaga țară
Scăderea temperaturii, ninsoarea căzută în majori- 

taica masivelor țării și, desigur, apropierea sezonului 
oficial de schi al anului 1967, s-au făcut simțite și 
în creșterea ritmului de pregătire a practi< anților 
acestui sport. Ne-am convins de acest lucru în ultimele 
zile cînd, pe adresa redacției, au sosit sumedenie de 
scrisori în legătură cu antrenamentele schiorilor și cu 
celelalte măsuri ce se iau din vreme pentru C3 apro
piatele întreceri să se desfășoare în condiții optime. 
Publicăm în rîndurile de mai jos cîteva din veștile 
transmise de corespondenții ziarului.

CLUBUL SPORTIV DINAMO BRAȘOV va fi re
prezentat în apropiatul sezon de schi de 90 de spor
tivi. Pentru probele de fond și biatlon se pregătesc 
sub îndrumarea antrenorului Gh. Olteanu, 2d de 
schiori, dintre care 14 sînt juniori. Săritorii se pre
gătesc și ei intens. Antrenorul Ion Bîrlă se ocupă de 
20 de săritori, unii selecționați din centrul de ini
țiere de la Rîșnov. „Alpinii* vor avea și ei o acti
vitate deosebit de bogată. In acest sezon, pe lingă

seniori (antrenor Gh. Roșculeț) vor concura și ju
niorii centrului din cartierul Schei (antrenor V. Bobiț). 
Mai trebuie să adăugăm înființarea centrului de copii, 
pentru a cuprinde întreaga activitate a secției de schi 
a clubului sportiv Dinamo Brașov (G. GRUIA).

SCHIORII MARAMUREȘENI se pregătesc pentru 
sezonul care se apropie. Cei din Baia Mare au făcut, 
înainte de căderea primei zăpezi, crosuri pe înălțimile 
din jurul masivului Mogoșa și în preajma cabanei 
Izvoare. Schiorii din Baia Borșa și Borșa-sat s-au an 
trenat pe potecile de sub Buza Dealului și, respectiv. 
Piciorul Calului. Selecționata regiunii, care va cuprin
de schiori din Baia Mare, Tîrgu-Lăpuș, Borșa, Vișeul 
de Sus, Baia Sprie, Cehul Silvaniei, Nistru, Sighetul 
Marmației și din alte localități, va participa în 1967 
la „Cupa Domelor* (la Vatra Dornei), „Cupa Păcii* 
(în regiunea Cluj), „Cupa Harghita" (în regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară), precum și la alte impor
tante întreceri. De asemenea, o mare importanță va 
fi acordată organizării tradiționalei „Cupa Mogoșa*

(pe pîrtia Mogoșa) și „Cupei României" (pe tram
bulina de la Borșa).

SĂRITORII ASOCIAȚIEI VOINȚA ODORHEI au 
început antrenamentele la 15 octombrie. La pregătiri 
participă 10 juniori și 3 seniori. Harnicul antrenor 
Ștefan Moșa speră ca și în acest sezon schiorii din 
Odorhei să aibă o comportare frumoasă. (A. P1A- 
LOGA).

LA CLUJ s-a pus un accent deosebit pe pregătirea 
din lunile de toamnă. „Alpinii* de la Universitatea 
au lucrat sub îndrumarea prof. Petre Gotea, iar fon- 
diștii sub îndrumarea prof. Petre Nagy. înaintea des
chiderii oficiale a sezonului, schiorii clujeni se vor 
pregăti la Borșa și la Predeal. De remarcat că în 
afara unor schiori mai cunoscuți, în sezonul anului 
1967 vor evolua și numeroși juniori talentați. Singura 
problemă a secției de schi a clubului Universitatea 
este aceea a materialului și echipamentului, actual
mente insuficiente cantitativ și de slabă calitate. 
(N. PETRE).

Viteza și varietatea cu care 
au acționat în atac handbaliștii 
noștri in partida cu reprezenta
tiva Uniunii Sovietice la Cluj, 
le-au adus de multe ori satis
facția de a realiza situații ca 
aceea din fotografia noastră, in 
care Cornel Oțelea, rămas ne
marcat pe semicerc, va înscrie 
un nou gol.

Foto s I. Wagner-Cluj

De ce bate pasul pe loc 
atletismul hunedorean?
® Prea puține rezultate valoroase față de

posibilități • Recorduri vechi de 16 ani! •

Doar trei antrenamente pe săptămână! •

Activitatea necorespunzătoare a unor

antrenori și profesori de educație fizică

Făcînd un bilanț al performanțelor 
realizate în anul 1966 de atleții din re
giunea Hunedoara se poate trage con
cluzia că rezultatele sînt inferioare po
sibilităților existente în această regiune, 
deș» au fost realizate și cîteva succese î 
Gheorghe Popescu (Metalurgistul Cugir) 
este campion național și bulcanic la 
aruncarea suliței, Mariana Goth (Pro
gresul Deva) este recordmană republi
cană de junioare la 200 m, Gheorghe 
Dăian (Metalurgistul Cugir) campion 
republican școlar la greutate, iar echipa 
de maraton a clubului sportiv Metalul 
Hunedoara (A. Arnăutu, P. Koroși, I. 
Paul, V. Țîțanu) s-a clasat pe locul ll 
în finala campionatului republican. 
Din păcate, aceste cîteva rezultate sînt 
singurele de seamă în întreaga acti-

Seniori :

Proba Record regional (anul)

100 m 10, 9 sec. (1961)
lungime 7.21 m (1961)
ciocan 55,35 m (1958)

Senioare :

Proba Record regional (anul)

800 m 2:25,8 (1958)
greutate 12,45 m (1950)
sul ilâ 35,78 m (1953)

La 22. X. 1950 cronicarii sportivi con. 
semnau recordul republican la aruncarea 
greutâlii stabilit de lrina Tacorian eu 
un rezultat bun pentru vremea aceea, 
12,45 m. De atunci, chiar și performan
tele noastre la aceastfi probă au crescut 
foarte mult, ca să nu mai vorbim de 
cele internaționale. Au trecut anii dar 
nici o altă atletă hunedoreană nu a 
reușit să bată recordul regional stabilit 
de lrina Tacorian, care stă neclintit de 
peste 16 ani...

In tabelele primilor zece performeri ai 
tării pe anul 1966 pot fi întîlniji doar 
cîfiva atleti hunedoreni: A. Arnăutu 
(10.000 m), P. Koroși (3.000 m obsta
cole), R. Moise (înălțime), Gh. Popescu 
(suliță și greutate) — la bărbați și M. 
Goth (100 și 200 m) — la femei, dar 
rezultatele, cu unele excepții, sînt sub 
nivelul așteptărilor. Nici selecționata re
giunii n-a avut o comportare prea bună 
in campionatul categoriei B, seria 1, 
unde a obținut locul IV în clasamentul 
general și ultimul loc la fete. (Se preten
ții pot emite sportivii hunedoreni la o- 
cuparea unui loc fruntaș în campionatul 
republican pe echipe, clnd tn reprezen
tativa regiunii a fost reintrodus, pentru 
a... salva onoarea aruncătorilor de ciocan 
Daniel Grafenstein (care deține recordul 
regional la ciocan din 1958) ?

Cum e și firesc, activitatea antrenori
lor poate fi apreciată cel mai bine prin 
prisma rezultatelor pe care le obțin 
elevii lor. Să vedem care au fost per
formanțele sportivilor nominalizați In 
anul 1%G, •

Dintre <ei doi atleți nominalizați pen
tru Imurile Olimpice din Mexic, numai 
Manana both (antrenor 'lîberiu Drăgan) 

vitate atletică de performanță din re
giune. Se pune în mod firesc întrebarea : 
de ce rezultatele bune sînt atit de pu
ține, de ce performanțele înalte se lasă 
așteptate de atîția ani ?

Rămînerea în urmă își găsește ex
plicația în lipsa de preocupare pe care 
activiștii UCFS, conducerile cluburilor 
și ale asociațiilor sportive, antrenorii 
și profesorii de educație fizică au ma
nifestat-o față de multiplele probleme 
ale atletismului hunedorean, în dezin
teresul cu care a fost privit „schimbul 
de mîine*.

Vreți să cunoașteți nivelul atletismu
lui hunedorean ? Consultați tabelul de 
mai jos, în care sînt cuprinse cîteva din
tre recordurile regionale;

Record republican (anul)

30,3 sec. (1966)
7,74 m (1964)
06,10 m (1966)

Record republican (anul)

206,8 (1961)
16.53 m (1964)
60.54 m (1964)

și-a Îndeplinit norma prevăzută. Ea a 
avut planificat 24,8 sec. pe 200 m și a 
realizat 24,6 sec. Antrenorul Tiberiu 
Drăgan merită felicitări pentru pasiunea 
și priceperea cu care lucrează în pregă
tirea tinerilor atleți. Performanțele obți
nute recent de Mariana Goth ne lasă să 
întrevedem posibilitatea îndeplinirii în 
continuare a obiectivelor propuse: 11,7 
sec. la 100 m și 24,2 sec. la 200 m în 
1967, 11,4 sec. la 100 m și 23,8 sec. 
la 200 m in 1968. Paul Koroși (antre
nor Alexandru Arnăutu), celălalt sportiv 
nominalizat pentru J. 0. din Mexic nu 
și-a îndeplinit norma la 3.000 m obsta
cole : a ci rid planificat 9:05,0, a realizat 
doar 9:30,81 Performanța înregistrată 
de atletul hunedorean este inferioară ce
lei obfinute în 1965 (9:24,4). Surprinză
tor este faptul că secția de atletism a 
clubului Metalul Ilunedoara și secția 
tehnică a consiliului regional UCFS au 
permis atletului Paul Koroși să se .re
profileze" pentru proba de maraton, deși 
el era recomandat ca element de pers
pectivă, care ar fi putut ajunge în lo
tul olimpic la proba de 3.000 m obsta
cole. Dintre ceilalți sportivi nominalizați, 
nici Elena Biro (antrenor 1. Biro) nu 
și-a îndeplinit norma la săritura în înăl
țime i planificat 1,67 m ; realizat 1,51 
m, performantă mai slabă decît in 1965, 
(1,63 m).

Slabele performanțe ale atleților hune
doreni sînt urmarea firească a faptului 
că din cei 18 antrenori de atletism cali
ficați existenți in regiune (1 cat. I, 1 
cat. a 11-a, 7 cat. a 11 t-a, 9 cat. a IV-a) 
doar 7 desfășoară o activitate corespun
zătoare. Volumul și intensitatea antrena
mentelor sînt sub nivelul cerințelor. 

Majoritatea atlefilor execută săptămînal 
doar trei antrenamente și acestea cu un 
volum mic 1 Este timpul ca antrenorii 
să-și revizuiască metodele de antrena
ment, să execute programe de pregătire 
corespunzătoare cu cerințele actuale ale 
sportului de performanță. Doar în unele 
centre din regiune, cum sînt Hunedoara 
(antrenori George Băleanu, Alexandru 
Arnăutu, I. Biro), Deva (antrenor Ti
beriu Drăgan), Petroșeni (antrenor Ion 
Ciofîcă), Cugir (antrenori E. Schneider, 
Gh. Popescu), există cît de cît preocu
pare pentru activitatea atletică. In mod 
special trebuie recunoscută contribuția și 
activitatea laborioasă a antrenorului 
George Băleanu care a reușit să obțină 
o serie de rezultate frumoase în munca 
cu juniorii și seniorii.

Vorbind de performanțele sportive nu 
putem să nu amintim și de condițiile în 
care au fost realizate. Astfel, atletul 
Aurel Eribacan (Progresul Deva) — 
sportiv de cat. a Il-a (16,0 pe 110 m.g.) 

■— locuiește Ia 17 km de orașul Deva 
în comuna Gertej. Această distanță o 
parcurge zilnic, plecînd de acasă tn 
zori și revenind noaptea. Atît asociația 
sportivă Progresul, cît și Consiliul re
gional UCFS Hunedoara n-au contribuit 
cu nimic la îmbunătățirea condițiilor de 
pregătire a acestui sportiv. Rezultatul ? 
Aurel Eribacan nu și-a îndeplinit obiec
tivul prevăzut pentru anul 1966 la 110 
m.g. (15,4 sec.). De la an la an a fost 
tărăgănată folosirea intensă a tuturor 
posibilităților locale pentru a asigura 
sportivilor condiții de pregătire și de 
activitate care să le permită o muncă 
de bună calitate, care să-i conducă, în 
final, la performanțe superioare. Dato
rită unei neglijențe condamnabile s-a a- 
juns ca în raionul Brad să nu existe nici 
o pistă de atletism sau o groapă pen
tru sărituri, iar calitatea pistelor din 
orașele Deva, Alba lulia și Sebeș să fie 
total necorespunzătoare.

In regiunea Hunedoara există o seric 
de profesori de educație fizică cu spe
cializare atletism (exemplu prof. 1 on 
Stanciu de la Liceul din Hațeg), care 
nu lucrează însă în specializarea lor, 
preferind să se ocupe de alte ramuri 
sportive, unde activitatea se încheie o 
dată cu anul școlar. In toată Valea Jiu
lui, (localitățile Petroșeni, Lupeni, Vul
can, Uricani etc.), există un singur an
trenor de atletism și acesta cu o jumă
tate de normă, iar în alte orașe, cum ar 
fi Deva, de pregătirea atleților se ocupă 
un antrenor salarizat pentru handbal I

In regiunea Hunedoara există posibi
lități pentru ca atletismul să facă pași 
mari înainte. Este necesară însă o munca 
intensă și perseverentă a antrenorilor 
cu masa de elevi din școlile generale, 
profesionale și licee pentru depistarea 
unor elemente de perspectivă. Trebuie 
totodată să dispară starea de autoliniș- 
tire care mai domnește în unele secții.

Numai printr-o muncă susținută atleții 
hunedoreni vor putea să-și aducă o con
tribuție substanțială în cadrul loturilor 
reprezentative, vor putea fi selecționați 
in lotul oliminr.

GHLORGHE C1ORANU 1

Echipa noastră masculină 
și-a încheiat o nouă etapă de pregătii 

pentru campionatul mondial
O dată consumat jocul cu echipa 

Uniunii Sovietice — disputai în ca
drul turneului de la Cluj — hand- 
baliștii români și-au încheiat penul
tima — și cea mai grea — etapă de 
pregătire în vederea campionatului 
mondial. Am făcut precizarea .cea 
mai grea" gîndindu-ne nu numai la 
efortul depus la antrenamentele din 
timpul care s-a scurs de la încheie
rea campionatului, ci și la faptul 
că lotul handbaliștilor români a fost 
supus unei verificări deosebit de 
grele, care a însumat disputarea, în 
20 de zile, a 7 meciuri interțări, din
tre care 4 în deplasare. In plus, în 
5 dintre aceste 7 partide, handba- 
liștii români au întîlnit formații cla
sate pe primele șase locuri la ulti
ma ediție a campionatului mondial 1

Cifric, bilanțul acestei verificări 
este pozitiv : din cele 7 jocuri, se
lecționata țării noastre a cîșligat 5 
și a terminat la egalitate 2. Ceea ce 
nu este ușor, cînd ai ca adversari 
reprezentativele Cehoslovaciei, Iu
goslaviei, R.F. Germane și Uniunii 
Sovietice.

Bunele rezultate înregistrate în 
aceste partide de handbaliștii români 
sînt consecința unei pregătiri atente 
și conștiincioase care a determinat 
eliminarea în mare măsură a lipsu
rilor semnalate la majoritatea com- 
ponenților lotului încă de la jocurile 
de campionat. Totodată, s-a realizat 
o mai mare omogenitate a echipei, 
în special sub aspect psihologic, 
element care a contribuit la îmbu
nătățirea capacității de luptă a re
prezentativei noastre. Numai așa se 
explică faptul că în unele momente 
grele ale jocurilor de verificare (fi- 
nalurile partidelor cu Cehoslovacia 
— la Praga, și cu R.F. Germană — 
la Kiel), cînd, deși condusă, echipa 
a găsit resurse să revină șl 6ă ega
leze sau să cîștige. In meciul cu Iu
goslavia, la duj, deși au fost con
duși tot timpul, handbaliștii români 
au refăcut diferența și au fost la un 
pas de a învinge. Este un lucru bun, 
care trebuie subliniat înainte de ori
ce, pentru eă în cadrul unei com
petiții de amploare cum este cam
pionatul mondial asemenea încer

cări vor fi — poate — mai frecv 
te și, în orice caz, mai dificile.

De asemenea, s-a constatat o < 
dentă îmbunătățire a jocului în 
parare, prin creșterea zonei de a 
une a fiecărui jucător și prin 
mai bună colaborare, în special 
direcția porții, adică tocmai a< 
unde .pericolul” este mai mare.

Dar, cele 7 meciuri internațiot 
susținute în această scurtă perio 
de timp au scos la iveală și un 
lipsuri, cîteva dintre ele mai ve 
Nu vom începe cu acestea, ci ci 
cea carență care ni se pare cea 
importantă. Este vorba de faptul 
în turneul de la Cluj s-a observa 
echipa română pe lîngă o obos< 
fizică și una de natură nervo 
care a influențat în mod serios c 
portarea generală. Dincolo de re 
țațele obținute și care — repetăr 
pot fi considerate bune sau c 
foarte bune, au existat în evol 
jucătorilor români momente de 
uză”, de pierdere a tempoului, 
clarviziunii în fazele de atac. A 
gînd aci, am atins poate cea nu 
cută problemă a echipei noastre 
prezentative: finalizarea. Trc 
spus în această direcție că, în ț 
de faptul că s-au ratat situații 
re, îngrijorător ni s-a părut că c 
pa noastră a avut momente (din 
cate nu puține și de loc scurte) 
nu a fost nici măcar capabilă i 
creeze situații favorabile, angre 
du-se într-un joc static, cu pase 
scop tactic, uitînd parcă de exi: 
ța pivoților și a extremelor. V 
să credem că a fost vorba doa 
o consecință a acelei oboseli 
voase care a făcut să scadă pre 
titudinea în găsirea celor mai 1 
soluții pentru depășirea apărării 
verse. Și credem că lucrurile 
așa, pentru că în ultimul mec 
turneului de la Cluj (cu Uniunea 
vietică) echipa noastră a demon 
varietate în atac și subtilitate 
combinațiile tactice, ceea ce i-a 
mis să înscrie multe goluri (11 
din poziții diferite. Deci, posibil 
sînt 1

CALIN ANlONLSt
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de-

[lena Cernei ne împărtășește
cîteva impresii... sportive

LO_ 
este

SECOLUL" SPORTULUI

MAGAZIN
FILIPESCU, BUCU

REȘTI. — De... acord cu 
epigrama pe care o adre
sați suporterilor Petrolu
lui în legătură cu locul 
pe care îl ocupă în tur 
echipa lor favorită :

Nu-s prea mulțumiți în 
tur,

Dar e cazul ca să spere 
Că Petrolul, în retur, 
Va... erupe cu putere !

ment dat cu 110 km pe 
oră !

AUREL POPA, BRĂILA, 
adevărat : Joe Louis 

pus în joc de 25 de

I. GH. COTOR, BUCU
REȘTI. — Acolo unde nu 
există... măsurători preci
se — metri, centimetri, 
minute, secunde, kilogra
me — ci... păreri, se pot 
înregistra diferențe {bine
înțeles însă nu flagrante) 
între aprecierea unuia și 
altuia la box, la gimnas
tică și la... notele ce se 
dau fotbaliștilor. Să joa
ce bine, aceasta este im
portant ! Iar dacă la sfîr- 
șitul campionatului unuia 
dintre ei îi va lipsi un 
punct ca să obțină me
dia 10. i-1 dăm din oficiu !

Timpul Elenei Cernei, 
cpnp’scuta mezzosoprană a 
Teatrului de Operă și Ba
let din București, -este 
drămuit, lată de ce in
trăm direct în subiect:

, — Ați avut prilejul să
vizitați Mexicul...

— Să vă vorbesc despre 
spectacolele în care am 
cîntat sau despre pregăti
rile ce se fac aici pentru 
Jocurile Olimpice? In mă
sura în care într-un ziar 
de sport poate interesa și 
in formația artistică, voi O'
mint i că am plocpt în 
Mexic la invitația or goni- 

r zatorilor Festivalului inter
național desfășurat la O- 
pe.ra de Bellas Artes din 
Ciudad de Mexico. Aceasta 
s-a întimplat în perioada 
în care un grup de sportivi 
români participa’' la o 
„avanpremieră" a .Jocurilor 
Olimpice. Nu cred că este 
nevoie să reamintesc per- 
for Antele lor. Aș putea 
spune că, tot timpul, am 
fost într-o... întrecere ia

directă. Și lucrul acesta 
mi-a făcut plăcere. Doream, 
fiecare, să obținem succese 
cit mai mari.

— Se pare, din relată
rile ziarelor mexicane — 
cele de‘ teatru ca și cele 
de spori — că „meciul" 
s-a terminat la egalitate.

— Mă declar mulțu
mită cu acest rezultat, cu- 
noscînd succesele sportivi
lor noștri!

— La rîndul lor, sporti
vii sînt îneîntați. 
cînd 
tică! 
aveți

cunos- 
valoarea dv. artis- 
0 ultimă întrebare : 
vreun sport preferat? 
Da : fotbalul! Numai 
unul din meciuri am 

incit
că la 
strigat atît de mult, 
seara, la spectacol, am a- 
vut emoții : voi putea sau 
nu voi putea cînta? Acesta 
este singurul motiv pentru 
care lipsesc uneori din rîn- 
durile entuziaștilor supor
teri ai echipelor noastre.

Altfel, la fiecare meci 
aș fi pe stadion !

AUREL CRIȘAN

Noțiunile de literatură, 
artă și sport sînt înrudite 
de foarte multă vreme. 
Cu mii de ani în urmă, 
iscusiți meșteri ai Egiptu
lui antic, rămași necunos- 
cuți, au dăltuit pe plăci 
de piatră asalturi de scri
mă și alergări de care; Ho
mer a fost întîiul. cronicar 
ai Olimpiadelor elene ; So- 
focle și Pitagora au prati- 
cat ei înșiși sportul, iar 
Pindar a dedicat ode ne
muritoare eroilor stadiului, 
pe care vechii greci îi so
coteau semizei.

Apropiindu-ne de vre
murile noastre, sportul 
este mereu prezent în via
ța și creația oamenilor de 
artă, după cum marii ar
tiști ai cuvîntului, ai cu
lorii sau ai marmorei îm
brățișează cu caldă con
vingere această activitate. 
Lev Tolstoi - patina la 70 
de ani (iar în „Anna Kare
nina" are o descriere ma
gistrală a unei reuniuni de 
hipism) ; Nansen a fost 
mare performer de schi și 
patinaj ; Camus — cam
pion școlar de gimnastică ; 
Niels Bohr — unul dintre 
părinții fizicii atomice — 
a condus cu ani în urmă 
linia de atac a echipei de 
fotbal a Danemarcei ; He
mingway a practicat pes
cuitul subacvatic și vînă- 
toarea de lei.

Pe plan românesc se pot 
da exemple tot atît de 
elocvente. Dezvoltarea 
mișcării noastre șahiste 
este indisolubil legată de 
numele marelui scriitor 
Mihail Sadoveanu ; Tudor 
Arghezi a escaladat, în ti
nerețe, Mont Blancul, 
sculptorul Boris Caragea 
a făcut 
George 
printre 
noastre 
România - Franța.

Desigur, această relație 
literatură-artă-sport poate 
furniza material suficient 
pentru un mare studiu. Și 
iată că numărul său cel 
mai recent (10), revista 
„SECOLUL 20” îl închină 
în întregime literaturii 
sportive.

Redacția a selecționat cu 
înțelegere, exigență și gust 
vastul material pe care îl 
avea la dispoziție, l-a siste
matizat cu grijă, punînd 
la îndemîna cititorilor 
amatori de sport și a spor
tivilor pasionați de litera-

titlul campion
mondial de box la toate 
categoriile. Și tot de atî- 
rea ori a ieșit învingător. 
In 1949 Louis n-a mai ac
tivat și titlul a fost 
clarat vacant.

MICHEL CATAN, 
NEA. — Inima dv. 
ceva mai... larga decît a 
altor suporteri : au încă
put în ea atît Jiul Petro- 
șeni cît și Universitatea 
Craiova ! Deocamdată; v-a 
ieșit... pasența : ciaiovenii 
sînt pe locul I, iar Jiul 
și-a găsit un loc (7) mai 
puțin expus... intempe
riilor. \reți să știți de ce 
n-a mai apărat Papuc I ? 
A fost accidentat. Fratele 
său, Papuc II, l-a înlocuit 
destul de bine.

înot de mare fond, 
Vraca s-a

rugbiștii
la prima

numărat 
echipei 

întîlnire

DE TOATE
• în lumea tenisului 

continuă să fie comentată 
marea surpriză înregis
trată în „Cupa Davis“ : 
eliminarea S.U.A. de că
tre Brazilia ! în așa mă
sură era ..sigură" victoria 
echipei S.U.A., îneît Fe
derația australiană de te
nis, care organizează în 
decembrie ..Challenge-Ro
und" -ul (întîlnirea fina
lă) a și tipărit afișe în 
care adversara Australiei 
era... S.U.A.

Cineva a propus ca afi
șele să nu fie aruncate, 
ci să fie păstrate pentru 
una din edițiile viitoare 
ale „Cupei Davis*...

•
n-au
zultatul de 2—2 cu care 
s-a încheiat meciul de pe 
.,San Siro** dintre echipa 
lor favorită și A.C. Roma 
și au avut o serie de ..a- 
mabilități* la adresa arbi
trului.

Urinarea ? Internazio- 
nale va trebui să plăteas
că o amendă de 350 000 
de lire pentru că nu s-a 
preocupat să-și tempere
ze suporterii.

Suporterii lui ..Inter** 
fost de acord cu re-

Astfel, în finala unui tur
neu pentru veterani, des
fășurat la Londra. Boro- 
tra a îavins în 3 seturi 
(6—2. 6—8, 6—2) pe en
glezul Filby, mai tînar 
decît el cu... 21 de ani !

tură o veritabilă mono
grafie, un adevărat alma
nah literar-sportiv.

Colaboratorii revistei au 
găsit și au prezentat citi
torilor texte c?e sport, cu 
totul inedite, aparținînd 
lui George C£linescu, Ionel 
Teodoreanu și Camil Pe
trescu. Pentru mulți va fi 
foarte interesant să afle 
că autorul „Patului lui 
Procust“ a fost ani de 
zile cronicar sportiv, pu- 
blicînd sub pseudonimul 
N. Grămătic, că a con
dus chiar o revistă de 
sport, „Foot-ball”.

Este foarte greu, 
cut chiar și în 
conținutul extrem 
gat al ultimului număr al 
acestei publicații.

Să punctăm aoar că pe 
mai bine de 200 de pa
gini veți găsi scrieri de 
Hemingway, Paul Vilard, 
Montherland, Avercenko, 
Ilf și Petrov, Saroyan, 
versuri de Umberto Saba, 
Jaques Brel și Azna
vour. desene și schițe de 
Pablo

Lautrec, 
nay. 
despre 
lui 
Jean

Nu 
nici 
vor putea afla astfel in
teresante puncte de ve
dere expuse de Lia Ma- 
noliu, Virgil Ludu, Inga 
Artamonova (autoa
rea unui fragment de ro
man la care iucra înain
tea tragicei sale dispa
riții).

In încheiere, 
semnăm că printre auto
rii de fotografii apărute 
în revistă semnează și co
legii noștri, fotoreporterii 
Paul Romoșan și Aurel 
Neagu.

Socotim de prisos să 
recomandăm acest volum. 
Se recomandă singur.

UN GRUP DE CITITORI, 
REȘIȚA. — O astfel de 
viteză — 175 
pe oră ! — nu 
niciodată în 
diferent de 
vehiculului și 
țiile în care 
Poate că vă 
însă ce 
tinge un 
cursă, 
ori, viteza trece de 100 de 
kilometri pe oră ! Astfel, 
în „Cursa Păcii". în 1961, 
ciclistul sovietic Iuri Me- 
lihov a la un mo-

O astfel
de kilometri 
s-a realizat 

i ciclism, in- 
construcția 
de condi- 

s-a alergat, 
interesează 

viteză poate a- 
ciclist, într-o 

la coborîre ? Une-

de tre- 
revistă 
de bo-

Toulouse 
Delau- 

cugetări 
aparținînd 

Huxley și

IN patru rînduri
La meciul Recolta 

Jimbolia — Agmonia 
Zăvoi, arbitrul de tușă 
I. Pintea s-a prezen
tat duhnind a alcool.

Cumpăna dreptății, 
„Dreaptă" nu stătea 
Fiindcă, Și arbitrul 
Se tot... clătina.

Unii antrenori 
deamnă copiii la 
tiei necinstite în 
sportivă

în- 
prac- 
iupta

V-aud mereu că-i

Copilul 
Atunci

De ce

„aur 
pur" 

pe care-l antrenați, 
întreb, jără-ncon- 

jur : 
vreți să-l... falsi

ficați ?
S. NORAN

DUMITRU PODOREANU. 
PLOIEȘTI — Am citit 
„P.S.”-ul dv. : „In legătură 
cu această poezie, aș fi 
bucuros să cunosc părerea 
dv.“. Nu se știe !

IONEL
BUCUREȘTI, 
lista Elena 
este studentă_
de Cultură Fizici 
teți scrie și pe adresa In
stitutului : strada Maior

FALUTO1U,
— Handba- 
Dobîrceanu 

la Institutul 
îi pu-

Lenin.
. raionul V. I.

VASILE MORARU, CON
STANȚA. — Internaziona- 
le n-a evoluat niciodată la 
Constanța. Fotbaliștii ita
lieni au jucat numai la 
București, avînd ca ad
versară prima oară pe 
Steaua și în următoarele 
două jocuri pe Dinamo 
București (cu aceasta din 
urmă s-a întîlnit în me
ciuri oficiale. în cadrul 
„Cupei Campionilor Euro
peni").

ION POSTAȘU
Ilustrații: N. CLAUDIU

Picasso,
Robert 

Sarthou, 
sport 

Aldous
Giraudoux etc. etc. 
lipsesc din volum 
sportivii. Cititorii

VALERIU CHIOSE

1

arbitrii româniAplauze pentru

In fotografie, arbitrul N. Mihăilescu asistă la 
schimbarea tradiționalelor fanioane și buchete de 
flori între căpitanii celor două echipe: Takacs (nr. 7) 
—Vojvodina și Rivilla—Atletico.

® Se spune că lovitura 
de la II metri este 99% 
gol. Echipa belgiană F.C. 
Seresien, care deține pri
mul loc în campionatul 
categoriei B. are însă 
toate motivele să fie de 
altă părere. Beneficiind 
de... 8 lovituri de pe
deapsă în repriza a Il-a 
a meciului cu Willebrock, 
ea le-a ratat pe toate !

Să 
tanța 
cută 
După
pare că da

SPORT
ȘI PERSPICACITATE

Tot oca Ici o

• La 68 de ani, Jean 
Borotra, unul dintre „muș
chetarii* tenisului fran
cez de acum 4 decenii, 
continuă să practice spor
tul care i-a adus o mare 
celebritate. Și, din cînd 
în cînd, obține și perfor
manțe care îi aduc amin
te de anii săi de glorie.

Primăria din orașul si
cilian Montemaggiore stă 
rău cu fondurile comunale. 
Ea are datorii de 
de milioane de

După multe
„părinții urbei"
soluția: să-și încerce șansa

peste 60 
lire !

discuții, 
au găsit

trecută, o 
arbitri ro
din Nicolae 

Alexandru

fie prea mare du
de la care se exe- 

aceste lovituri ? 
unii înaintași

la „Totocalcio*. sSi astfel, 
consiliul comunal din 
Montemaggiore a decis să 
pună la bătaie un fond 
special din care să se joa
se în fiecare săptămînă un 
buletin „Totocalcio" în va
loare de 30 000 de lire...

Ce cuvinte din terminologia sportivă vă sugerează 

aceste două desene și la care sporturi sînt folosite ? 

Răspunsurile se primesc, toate o dată, după publi

carea celor 24 de desene ale acestui concurs.
Concursul este dotat cu premii.

Săptămînă 
brigadă de 
mâni alcătuită 
Mihăilescu, 
Pîrvu și Alexandru Toth
a fost delegată să conducă 
unul dintre cele mai pasio
nante meciuri din actuala 
ediție a „Cupei campionilor 
europeni" : Vojvodina No- 
visad — Atletico Madrid. 
Rezultatul 
campioana 
cîștigat cu 3—1 după un 
joc spectaculos și „dificil 
de condus" după cum a 
remarcat presa.

Arbitrii noștri s-au des
curcat foarte bine, dovadă 
aprecierile ziariștilor iugo
slavi. De pildă, ziarul 
„SPORT" din Belgrad a 
scris următoarele, sub titlul 
„Bravo arbitri !“ :
adevăr, trebuie să-i 
tăm în mod sincer 
trei arbitri români 
cest joc plin de tempera
ment. în unele momente

e cunoscut: 
Iugoslaviei a

„Intr- 
feliei- 

pe cei 
că a-

II
II

chiar dur, s-a încheiat fără 
incidente. Autoritatea lui 
N. Mihăilescu a fost pusă 
deseori la grea încercare, 
însă el a rezolvat toate 
problemele care i s-au ri
dicat".

Și „Lulu" Mihăilescu a 
avut astfel de probleme : 
la scorul de 1—0 pentru 
Vojvodina, el a dictat un 
penalii în favoarea oaspe
ților și scorul a devenit, în 
inin. 56, 1—1 !

PE CONCRET
Juniorii de la Metalul 

Turnu Severin nu sînt 
promovați în prima e- 
chipă de fotbal.

Cînd -sosi-va *67. 
Antrenoru-n miez de 

noapte 
Le va spune, ca urare ;
— La naulți ani. De... 

așteptare !

V. D. POPA



„Cupa Bosforului44'

la baschet
ISTANBUL 2 (Ager

pres). La Istanbul au în
ceput întrecerile celei 
de a treia ediții a com
petiției internaționale de 
baschet „Cupa Bosforu
lui", la care participă 
selecționatele masculine 
ale Austriei, Bulgariei, 
României, Cehoslc; aciei, 
Iugoslaviei, R. F. Ger
mane și Turciei.

în prima zi a turneu
lui, reprezentativa Tur
ciei a învins cu scorul 
de 88—75 (42—35) e-
chipa Austriei, iar se
lecționata Iugoslaviei a 
întrecut R. F. Germană 
cu 82—67 (43—35).

Olanda,
2—0 cu
0—1 cu

și termină la egali- 
cu reprezentativele

P erechea de patinatori vest-germani, Margot
■ Glockshuber-Wolfgang Danne se dovedește 

în acest sezon printre cei mai redutabili adver
sari ai campionilor mondiali și olimpici, sovieticii 
Ludmila Belousova—Oleg Protopopov. latâ-i pe 
Glockshuber—Danne evoluînd în recentul concurs 
„Patina din Praga", unde s-au clasat pe primul

0—1 cu

RETROSPECTIVE

români la cea de a XVII-a edițieSLAVIA PRAGA a Olimpiadei de șah

o puternică reprezentantă

VIITORII NOȘTRI ADVERSARI U FOTBAL
ECHIPA IZRAELULUI

După cum se știe, la 
decembrie, reprezen-7

tativa de fotbal a Româ
niei va susține primul 
meci — amical — cu se
lecționata Izraelului. Iată 
citeva diate despre fot
balul din Izrael.

!• Pe plan internațio
nal, selecționata Izraelu
lui începe să activeze în 
preajma anului 1950. 
9—10 ani mai târziu, fot
baliștii izraelieni obțin 
cîteva succese remarca
bile : în 1959—60 cîștigă 
campionatul Asiei deLa Genova și Magdeburg,meciurile-retur ale turneului finalin „C. C. E.“ la polo

avea loc la
Magdeburg

ca-

Mîine vor
Genova și 
meciurile-retur din 
drul turneului îinal al 
„Cupei 
ropeni* 
cum se 
partide, 
rești a
Recco cu 4—2, 
tizan Belgrad a învins 
pe Dynamo Magdeburg 
cu 5—3.

data aceasta, am- 
formații învinse

campionilor eu-
După 

primele 
Bucu- 

pe Pro 
tar Par-

Ia polo, 
știe, în 
Dinamo 
întrecut

De 
bele 
joacă pe teren propriu și 
pornesc cu prima șansă. 
Reamintim că criteriul 
de calificare în finală 
este golaverajul general 
după cele două meciuri, 
în caz de egalitate va 
fi programat un al trei
lea meci, duminică 11 
decembrie, probabil la 
Geneva.

ȘTIRI, REZULTATE
CIUDAD DE MEXICO. 

— T urul ciclist al Mexi
cului a continuat cu etapa 
a noua, desfășurată între 
localitățile Aquascaliantes- 
San 
km). Primul a trecut li
nia 
mexican 

cronomcntrat în 3 h 
In clasamentul ge- 
individual continuă 

conducă sportivul me- 
Diaz.
— în 

Centrale" 
maghia- 
întrecut

Luis Potosi (170

de sosire rutierul 
Rodolfo Langari-

ca 
15:58. 
neral 
să 
xiean Heriberto 

BUDAPESTA.
„Cupa 
la 
ră 
în 
de 
că
aceeași competiție, 

„Steaua roșie“-Belgrad a 
dispus cu 2—1 de Lazio- 
Roma.

TOKIO. — După cum 
®-a mai anunțat, campio
natele mondiale feminine 
de volei vor avea loc în
tre 12 și 28 ianuarie Ia 
Tokio. La campionate 
și-au anunțat participarea 
)2 echipe, printre 
Cehoslovacia, R. 
mană, Ungaria, 
R.P.D. Coreeană, 
ți SG.A.

Europei 
fotbal, echipa 
Tatabanya a 

meciul retur cu scorul 
1—0 formația austria- 
Wacker Innsbruck. în

care 
D. Cer- 
Polonia, 
U.R.S.S.

La 4 de- 
avea loc la 

inter- 
din- 

Polo-

PARIS, 
cembrie va 
Varșovia întîlnirea 

națională de floretă 
tre reprezentativele
niei și Franței. In vede
rea acestui meci, federa
ția franceză a selecționat 
următoarea echipă : P 
latti, Dimont, Noel, 
venu și Tal va rd.

STOCKHOLM. — 
continuarea turneului 
care-1 întreprinde în 
dia, echipa de hochei pe 
gheață a " 
a jucat 
secundă 
dele au 
cu scorul 
2—0, 1—0).

MELBOURNE. — La 
Melbourne au continuat 
întrecerile din cadrul cam
pionatelor internaționale 
de tenis ale statului Vic
toria. Iată rezultatele din 
Sferturile de finală ale 
probei de simplu 
lin : Emerson—Gox 
6—1, 4—6, 6—2, 
Roche — Davidson 
6—3, 6—2 ; Newcombe — 
Coghlan 10—12, 7—5 6—1* 
6—8, 6—0.

Bern- 
. Re-

In
pe 

Sue-

R. F. Germane 
cu selecționata 

a Suediei. Gaz- 
obținut victoria 
de 5—1 (2—1,

mascu-
6—8, 

6—2;
6—4,

Note externe

ARBITRII ENGLEZI
Un veritabil atac la adresa arbi

trilor de fotbal din Marea Britanie 
<• fost lansat zilele Irecute de către 
Man Cullis, fostul conducător tehnic 
M echipei Wolverhampton — in pe
rioada cind «această ^echipă domina 
Sfei fotbalul englez. «Bulfis, in prezent 
'antrenor Ja Birmingham '«(jțity, este 
una dintre*" personalitățile marcante 
ale fotbalului «englez, ostiei incit <1- 
auza/iile lui «au avut «răsunet.

In ce constau -clej
Cullis ii «acuză pe «arbitri de slă

biciune, de lipsă de fermitate in 
conducerea focurilor, ceea ce face 
ca pe terenurile de fotbal din Ma
rea Britanie să apară tot mai frec
vent incidente neplăcute. Majorita
tea arbitrilor, după părerea lui Cul
lis, se lasă intimidați de mulțime. 
„Nivelul pregătirii arbitrilor englezi 
— a declarat el — este deosebit de

vest 
tate 
Iugoslaviei și Poloniei.

« Ea campionatele na
ționale din Izrael parti
cipă un număr mare de 
echipe. In liga A joacă 
16 echipe, în liga B sînt 
4 grupe de cite 16 
echipe, iar în liga G 
joacă 100 echipe împăr
țite în zone regionale.

>• în acest an, echipa 
de tineret a acestei țări 
și-a cîștigat o frumoasă 
reputație. în campionatul 
Asiei, rezervat echipelor 
de tineret, care a avut 
loc recent la Tokio, 
echipa Izraelului a ocu
pat locul I. Ea a parti
cipat la acest turneu în- 
trucît federația de spe
cialitate din Izrael face

parte din Uniunea Asia
tică de Fotbal Asociație.

» în prezent, echipa 
națională este antrenată 
de iugoslavul Milovan 
Cirici.

• Iată câteva dintre 
rezultatele obținute 
echipa Izraelului în 
timii trei ani :

1964: 3—0 și 1—0 
Hong Kong, 0—4 cu An
glia (tineret), 2—0 cu 
India, 2—1 cu Coreea 
de Sud, 2—0 cu Iugo
slavia (tineret), 
Danemarca.

1965 : 0—1 cu 
0—0 cu Elveția, 
Elveția (tineret), 
Belgia, 1—2 cu Bulgaria.

1966 : 7—1 și 3—0 cu 
Finlanda, 1—2 cu Uru
guay, 1—3 cu Iugoslavia 
etc.

HAVANA 1966
Interviuri-fulger cu parlicipanții

a baschetului cehoslovac
• MIERCURI LA BUCUREȘTI : STEAUA - SLAVIA PRAGA, ÎN CADRUL „C.C.E."
• NUMEROȘI INTERNAȚIONALI ÎN ECHIPA STUDENȚILOR DIN PRAGA

Echipa de baschet Sla
via Praga, care va juca 
miercuri la București în 
compania echipei Steaua, 
în cadrul „Cupei campio
nilor europeni", se bucură 
de o frumoasă reputație. 
Formația studenților din 
Praga este considerată de 
cîțiva ani drept cea mai 
bună în campionatul Ce
hoslovaciei. In ultimii ani 
ea a cîștigat de două ori 
consecutiv titlul de cam
pioană a țării, iar anul a- 
cesta are din nou șanse 
să se claseze prima. In 
prezent, Slavia Praga se 
află pe locul al doilea în 
campionat, cu 1 punct în 
urma echipei Spartak 
Brno.

La Slavia Praga evolu
ează numeroși internațio
nali (seniori și juniori). 
Din actuala reprezentati-

vă a Cehoslovaciei fac 
parte cinci jucători ai 61a- 
viei : Ruzicka, Zidek, 
Zednicek, Kovar, Ammer.

Corespondență specială
pentru

„Sportul popular"

mer (23—189—24); 14. Bla
zek (204—19); 4. Kriva 
(80—190—30); 7. Stastny
(85—194—28). (Kriva și 
Stastny au evoluat cu ani 
în urmă în prima repre
zentativă a țării). 5. Kraus 
(196—30); 6. Knop (189— 
27); 16. Konopasek (180 
—20); 17. Lizalek (199—
21).

La începutul săptăminii s-au întors în patr 
șahiștii care au reprezentat România la întrec 
rile celei de a XVII-a ediții a Olimpiadei < 
șab, desfășurată la Havana. Rezultatele compe 
ției supreme a șahului se cunosc. Echipa Rom 
ruei s-a calificat în finala întrecerii, cla^îndu- 
pe locul 8 din 52 de țări participante. Rezult 
meritoriu, care oglindește forța de joc a șahișt 
lor noștri. Mai puțin cunoscute sint amănunte 
legate de obținerea acestei performanțe, am 
nunte care ne-au lipsit la redactarea cronicii 
Olimpiadei, adesea incomplete, dată fiind dificu 
tatea obținerii știrilor. Preciziuni am aflat acui 
din discuțiile purtate cu cei sosiți de la Havan

SUB FOCUL CRITICII

Doi jucători fac parte din 
reprezentativa de juniori 
a Cehoslovaciei : Blazek 
și Lizalek.

Iată, de altfel, lotul ce
lor 12 jucători care se 
vor deplasa la București. 
(Numerele dinaintea nu
melui sînt cele trecute pe 
tricourile jucătorilor, iar 
cifrele din paranteză re
prezintă, în ordine, nu
mărul selecționărilor în 
echipa reprezentativă, 
înălțimea în centimetri 
și vîrsta) : 15. Jiri Ru
zicka (70—188—25); 10.
Jiri Zidek (65—206—22) ; 
11. Jiri Zednicek (33—194 
—21); 12. Jaroslav Kovar 
(12—183—22); 13. Jiri Am-

IANA NOVOTNA 
redactor la „Ceskosloven- 

sky sport“

Turneul de hochei 
de la Katowice

în cadrul turneului in
ternațional de hochei pe 
gheață de, la Katowice, 
echipa de tineret a Ro
mâniei a susținut un meci 
în compania formației 
Napsud Januw, din prima 
ligă a campionatului po
lonez. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul dc 
10—3. Punctele forma
ției noastre au fost reali
zate de Corduban, Gali 
ți Trăușan.

scăzut, poate cel mai scăzut din Eu
ropa.*

La acuzafiile lui Cullis s-a raliat 
Ken Aston, unul dintre arbitrii care 
in 1962 au condus meciuri la cam
pionatul mondial de fotbal din Chile. 
„Foarte multi arbitri englezi sint niș
te fricoși* — a declarat acesta.

Pentru ameliorarea nivelului arbi
trajului englez, Cullis propune ca 
Football Association să ia exemplul 
federației de fotbal scoțiene și să 
numească un număr de inspectori de 
arbitraj. Acești inspectori ar trebui 
să controleze Îndeosebi modul în 
care arbitrează „cavalerii fluierului" 
cu mai putină experiență și să-i a- 
fute prin intermediul F. A.

„O asemenea măsură — a decla
rat Stan Cullis — a dat roade în 
Scoția și ea este recomandabilă*.

S. NOR

învingătoare in Japonia
TOKIO, (Agerpres). în

tâlnirea internațională de 
gimnastică desfășurată la 
Nagoya, între selecțio
natele masculine și fe
minine ale Uniunii So
vietice și Japoniei, s-a 
încheiat cu o dublă vic
torie a sportivilor sovie
tici. în întrecerea rezer
vată gimnaștilor, echipa 
U.R.S.S. a acumulat 
287,40 puncte față de 
287,30 puncte totalizate 
de selecționata Japoniei.

La 
Pe

individual compus, 
primul loc s-a clasat 

sportivul sovietic Mihail 
Voronin, urmat de com
patriotul său Diomidov 
și japonezul Nakayama. 

La feminin, selecționa
ta U.R.S.S. a totalizat 
191,15 puncte, tar cea a 
Japoniei 190,30 puncte. 
Primul loc în clasamen
tul individual compus a 
fost ocupat de gimnasta 
sovietică Natalia Ku- 
cinskaia.

PACOSTE, 
al Federa- 
șah: „Mi-a 
de a con- 

șahiștilor 
români la Olimpiada de 
la Havana. A fost o în
trecere deosebit de intere
santă, dar și foarte difi
cilă, în care jucătorii noș
tri au avut de făcut față 
— în turneul final — ce
lor mai puternici șahiști 
din lume. în această con
fruntare, echipa României 
a obținut o serie de re
zultate bune, unele între- 
cînd chiar așteptările 
noastre, alteori însă a 
evoluat sub forța ei de 
joc. Am cîștigat la echipe 
clasate înaintea noastră — 
Argentina, Bulgaria — am 
făcut meci egal cu redu
tabila formație a S.U.A-» 
medaliată cu argint, dar 
n-am putut întrece forma
ții clasate după noi, ca 
Islanda, Norvegia și Spa
nia. Cred că explicația a- 
cestor rezultate, uneori 
contradictorii, trebuie cău
tată într-o slabă coeziune 
a echipei, ca și într-o in
suficientă mobilizare a ti
tularilor în partidele deci
sive.

Nu se poate vorbi des
pre această a XVII-a Olim
piadă fără a menționa ex
celenta organizare care 
i-a fost asigurată de fo
rurile de specialitate din 
Cuba”.

VENIAMIN URSEANU, 
antrenorul echipei Româ
niei: „Rezultatul este bun, 
dar aveam speranțe într- 
unul mai bun... Adică, am 
dorit să întrecem locul o- 
cupat la Olimpiada prece
dentă, de La Tel Aviv, dar 
am rămas tot ai optulea 
in ierarhia mondială a șa
hului. De ce nu s-a putut 
realiza mai mult ? Din 
cauza noastră, în primul 
rind... Am jucat inegal, 

bine în fața fruntașilor și 
cu „trac** inexplicabil în 
fața echipelor mai slabe. 
Apoi, din cauza adversari
lor... S-a Jucat mult mai 
tare ca la Tel Aviv, a fost 
o confruntare de nivel 
maxim. Să citez doar cîte
va elemente : Argentina a 
prezentat de data aceasta 
echipa completă (cu Naj- 
dorf în mare formă), ceho
slovacii au jucat la forța 
lor reală, iar Danemarca 
și Islanda, absente la edi
ția trecută, au fost redu
tabile pentru oricine.

CORNELIU 
vicepreședinte 
ției române de 
revenit cinstea 
duce delegația

Se cuvin remarcați o 
echipa noastră, în prin 
rînd, Florin Gheorghiu 
Dolfi Drimer. Primul 
reușit — la masa întî 
deci în întrecere cu 
mai puternici șal* M € 
lume — scor pozitiv în 
nală: Tlt puncte din 
partide ! Drimer a fost 
el foarte „productiv* : 
la sută în ansamblul co 
petiției, cel mai bun j 
zultat individual din ec 
pă. Rezultat pozitiv în 
nală mai ~= "
Ghițescu 
Sub forța 
comportat 
la sută. în finală) 
Soos (38 la sută). Tr. SU 
ciu are 50 la sută.

Ca rezultat general, 
preliminarii și finală, 
prezentativa noastră a r< •. 
lizat 51 la sută din pui 
tajul maxim”.

FLORIN GHEORGHj 
mare maestru internaț 
nai : „Sînt fericit că m-< 
achitat cu bine de mis 
nea ce mi s-a încredinț 
de a juca în toate pai 
dele finalei, reușind sc. 
pozitiv. Am cîștigat la . 
scher, Gligorici, Johann* 
sen. Minev și Ortega; 1 
făcut remiză cu Spass 
Olafsson, Pachman, Ui 
man și Medina; am pi* 
dut trei partide — la N. 
dorf, Larsen și Portist 
In special, sint satisfăc 
că l-am întîlnit, în sfîrț 
pe Fischer, cu care așt< 
tam să joc încă de aci, 
patru ani, la campiona 
mondial de juniori. Și l-i 
învins... Cred că pute< 
cîștiga și la Najdorf, da 
nu 
în 
cu 
la 
în 
să

are și Theoc 
— 55 la su 
lor de joc s- 
V. Ciocillea

Și

greșeam o combina 
poziție superioară, 
Larsen aveam renii, 

joc atent. Cu Portis» 
ultima rundă, eram j 
complet epuizat...

VICTOR CIOCÎLTF 
maestru internațional: , 
chipa noastră a jucat bi 
și consider că rezulta 
reflectă just forța noasi 
actuală de joc. Person 
regret că ani avut o se 
de ratări... Nivelul mond. 
al șahului este in conțin 
creștere șl pentru a ți 
pasul cu cei „mari” u 
buie să ne mărim și x 
eforturile, printr-o con- 
nuă pregătire, la curent 
ultimele date ale teor' 
șahisle”.
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