
n „secretele" performanțelor sportive înalte
28 de comunicări pe tema pregătirii sportive a copiilor și juniorilor • C'înd 
ftcepem ? • 6-8 ani de antrenament - mult sau puțin ? • Juniori excelenți, 
ori... plafonați • Să discutăm, să dezbatem, să lămurim !
mcomitent cu progresul 
iginos al științei și tehnicii 
st fundamentată pe criterii 
moderne, teoria și meto- 
utilității exercițiului fizic 

ru copii, juniori și adulți, 
ederea dezvoltării lor ar- 
ioase, întăririi sănătății și 
ierii unor performanțe 
tive înalte.
nă nu de mult, inițierea 
recializarea unui copil sau 
>r intr-o probă sau ramu- 
lortivă, in scopul realizării 

rezultate de valoare, era 
iderată drept o greșeală, 
stă concepție se baza pe

aprecierea că efortul depus 
ar... supraincărca din punct 
de vedere morfologic, fi
ziologic și psihic pe copil sau 
junior, intrecind posibilitățile 
lor biologice. Dar, apariția în 
sport a unor copii cu un talent 
ieșit din comun, care și-au pus 
in valoare aptitudinile, realizind 
performanțe demne de toată 
admirația, a zdruncinat serios 
acest punct de vedere, astăzi 
căzut in desuetudine. Cu timpul, 
fenomenul a devenit general, 
obișnuit și nimeni nu se mai 
miră acum dacă un junior sau 
o junioară obțin rezultate ex

Uzi și miine în Capitală
AZI

ȘAH. - Sala Constructorul, ora 16,30 : a doua partidă 
meciului de baraj Elisabeta Polihroniade — Margareta 
revoznic.
HOCHEI. - Patinoarul artificial „23 August", ora 19,30 : 

sp. nr. 2 - Constructorul, meci în cadrul primul-ui tur 
campionatului de juniori al Capitalei.

MIINE

/OLEI. — Sala Floreasca, ora 17 : Rapid - Steaua, meci 
isculin, în cadrul penultimei etape a turului în cam- 
matul republican la categoria A.
ȘAH. - Sala Constructorul, ora 16,30: a treia partidă 
meciului de baraj Elisabeta Polihroniade - Margareta 
•evoznic.
JASCHET. - Sala Floreasca, începînd de la ora 18,30: 
nstrucții - Universitatea București (m. B), Constructo-
- Voința București (f. A), meciuri în cadrul campio- 

felor republicane.
HOCHEI. - Patinoarul artificial „23 August", ora 19,30 : 
aua - Olimpia, meci în cadrul primului tur al campio- 
ului de juniori al Capitalei.
OPICE. - Arena Voința, de |a ora 12 : concurs repu- 
:an pentru tineret.

cepționale, devin campioni mon
diali, olimpici sau europeni.

In ultimii ani și in țara noas
tră a fost abordată cu insisten
ță și seriozitate această pro
blemă la ordinea zilei, a pre
gătirii „timpurii". Este binecu
noscut faptul că ea constituie 
baza obținerii unor rezultate 
înalte și asigură totodată o mai 
mare longevitate sportivă.

Și iată că, recent, pentru 
dezbaterea acestei probleme, 
s-au întrunit la Cluj — într-o 
consfătuire metodico-științifică— 
specialiști din domeniul educa
ției fizice, medici, igieniști, bio- 
chimiști, psihologi din întreaga 
țară.

Evidențiind buna organizare, 
asigurată de Cabinetul metodic 
regional al UCFS Cluj (C. Cucu, 
D. Crișan, I. Kiss, V. Achim. 
O. Chețeanu) și criticind slaba 
participare la consfătuire a stu
denților și cadrelor didactice de 
la Facultatea de educație fizică 
din localitate (in ultima zi au 
fost in sală... două persoane), 
ca și absența cadrelor de la Li
ceul cu program de educație 
fizică și in mare măsură a ce
lor de Ia Școala sportivă din 
localitate, putem aprecia con
tribuția valoroasă adusă de 
autorii lucrărilor și a partici- 
panților la discuții, pentru fun
damentarea științifică a acestei 
probleme de mare însemnătate.

Consfătuirea, deschisă de prof, 
dr. docent V. Gligore, preșe
dintele Cabinetului, a cuprins 
28 de comunicări cu caracter ge
neral sau pe ramuri de sport. 
Am reținut in mod special lu-

CORNELIU RĂDUȚ

(Continuare in pag. a 3-a)
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DERBIUL VOLHBALISTIC RAPID - STEAUA, 
DE MÎINE, ÎN LUMINA C1ASAMENTIJLIII

Rapid ișt ii în apărare, preluînd mingea venită dintr-un puternic atac al echipei Steaua, la 
una din partidele susținute cu aceasta in ediția precedentă a campionatului. De la stingă 

spre dreapta: Pavel, Plocon, Drăgan, Nicolau
Foto : P. Romoșan

ninică, primul concurs 
le schi al sezonului
pițlnd de zăpada favorabilă, 

_ ia de schi a regiunii Plo- 
a luat inițiativa de a orga- 
duminică dimineață primul 
rs, neoficial, al sezonului, 
frful cu Dor se va desfășura 
să de slalom special, iar la 
a Stlnii vor avea loc probe 
nd (3 km senioare și 5 km 
i). La întreceri vor lua par- 
aiori fruntași de la Carpați 
, Caraimanul Bușteni, A. S. 
a și Dinamo Brașov.

SPARTACHIADA DE IARNA
Însemnări de la întreceri...

Miercuri 14 decembrie, ora 14. 
Sîntem la clubul Uzinei textile 
.,7 Noiembrie44 din Capitală. In
trăm o dată cu primii concurenți 
în sala cu mese de șah și tenis, 
aranjată cu mult gust. Cine sînt 
invitații ?

• Consiliul asociației Bumba
cul a invitat pe amatorii de 

sport din secțiile filatură, me- 
canic-șef și tehnic-adniinistrativ 
să participe la primele întreceri 
de șah și tenis de masă ale Spar- 
tachiadei de iarnă. Și au venit la 
club concurenți de toate virstele. 
Ne-a reținut atenția următorul 
dialog :

CARNET OE REPORTER

— Te rog să mă înscrii și pe 
mine la șah. Concurez pentru 
tehnic-ndministrativ.

— Nu se poate, dumneata par
ticipi in afară de concurs.

■— Dacă nu concurez în mod o- 
ficial, atunci nu mai joc.

■—■ Bine, nea Ioane, nu te ne- 
căjf! Te trecusem pe listă...

Intrăm în vorbă cu „nea" Ion.
— De ce nu vrea să vă pri

mească în concurs ?
— Nu mai lucrez de vreo 10 

ani în uzină. Sînt pensionar.
— Cum aii aflat de concurs ?

Succese ale echipelor noastre în „C.C.E.“
HANDBAL: Universitatea Timișoara 

s-a calificat în turul II
BASCHET: Politehnica București—in sferturile 

de finală

(Continuare în pag a 2-a)

CLUJ (prin telefon, de la tri
misul nostru special). — Cam
pioanele țării noastre la handbal 
au încheiat destul de facil dubla 
întîlnire cu reprezentativa Polo
niei în „C.C.E.“, Oornik Sosnica, 
cîștigînd și meciul retur, desfășu
rat joi după amiază în „Sala spor, 
turilor” din localitate. De data a. 
ceasta superioritatea categorică a 
echipei Universitatea Timișoara 
s-a concretizat printr-o victorie 
la scor 12—5 (6—2), obținută la ca. 
pătul unui meci în care timișoren- 
cele au fost deseori aplaudate 
pentru jocul lor rapid, viguros și 
eficace.

Seria celor 12 goluri ale echipei 
noastre a fost deschisă de Neagoe 
(min. 1), dar K. Miernik a restabi
lit imediat egalitatea (min. 3). 
Pentru puțin timp însă, deoarece 
Franz (U) a adus din nou avanta
jul echipei sale (min, 4), iar Nea. 
goe a ridicat scorul la 3—1 pentru 
Universitatea. In următoarele 10

— De lucrat nu mai lucrez, 
dar mai în fiecare după-amiază 
„semnez condica" la club.

. .Am notat numele celui mai 
vîrstnic participant: loan Ște- 
fănescu, 71 de ani. Au mai con
curat, alături de numeroși tineri, 
Anghel Vînosu (63 de ani), Gh. 
Marin (53 de ani) și alții.

•- Inginera Suzana Pescaru, care 
în 1960 a devenit campioana ra
ionului Tudor Vladitnirescu la te
nis de masă, privea dintr-un colț 
al sălii întrecerile.

— Nu jucați ?
-— Nu. De data aceasta am 

venit să-mi văd băieții.
Am aflat că electricienii Mitică 

Simion și Cornel Popescu, lăcătu
șul Emil Popescu, tehnicianul 
Mihai Stoenescu și alți jucători 
de tenis de masă de la secția me
canic șef, pe care o conduce in
ginera Suzana Pescaru, sînt antre
nați de fosta Campioană.

• Veselie, glume, încurajări. 
Numai un om, între două vîrste,

TR. IOANIȚESCU

minute jocul este frumos și, pe 
rîn.d, Kaspari (U), Hrynowiecka 
(G) și Secheli (U) prin două „bom- 
be“ de la distanță înscriu, stabi
lind scorul primei reprize. In par
tea a doua, meciul a fost la dis- 

. creția timișorencelor care au con
dus la un moment dat cu 11—2 
(au înscris : Franz, Kaspari, Moșu, 
Nemetz și Neagoe). In ultimele mi
nute oaspetele au redus din han
dicap. Rezultatul final a fost sta
bilit, în ordine, de Kaspari. 
Frank, Frank și Golecka.

Arbitrul L. MARKY (Ungaria) a 
condus corect formațiile :

UNIVERSITATEA : Anca (NițU) 
— Nemetz, Franz, Neagoe, Kas
pari, Secheli, Moșu, Ciosescu, 
Rigo, Stoian.

GORNIK : Bogusz (Kandzlova)— 
K. Miernik, Podolska, Welezny, 
Nowak, J. Miernik, Hrynowiecka, 
Golecka, Krawczik, Frank.

ADRIAN VASILIU

O dispută voleibalistică de 
zile mari are Ioc miine, cu în
cepere de Ia ora 17, în sala 
Floreasca din Capitală: par
tida masculină, din cadrul pe
nultimei etane a turului în 
campionatul republican la cate
goria A, între formațiile bucu- 
reștene RAPID, experimentata 
campioană a țării, și STEAUA, 
tînăra echipă care de trei ani 
încoace se aiirmă tot mai 
mult în lupta pentru suprema
ție. Cit de importantă este în- 
tîlnirea dintre ele o arată foar
te clar actuala situație de pe 
primele 4 locuri ale clasamen
tului :

1. Dlnamo Buc 11 9 2 30: 9 20
2. Steaua Buc. 10 9 1 27:11 19
3. Rapid Buc. 9 8 1 24: 6 17
4. "Politehnica Galați 9 8 1 26: 7 17

Dinamo — toate meciurile 
jucate. Rapid — mîine cu Stea
ua și la 25 decembrie cu Poli
tehnica, la Timișoara. Iar Po
litehnica Galați — duminică, 
acasă, cu Politehnica Timișoa
ra și, în ultima etapă, o grea 
încercare, cu Vi’.tvrul, la Ba
cău. E limpede: Steaua, care 
joacă în compania Rapidu
lui ultimul său meci din tur, 
are apreciabile șanse să în
cheie în fruntea clasamentului 
prima parte a campionatului, 
eventual în întrecere la setave-

Aseară, în sala Floreasca, 
Politehnica București a dis
pus din nou de Maccabi Tel 
Aviv, calificîndu-se astlel în 
sferturile de finală ale 
.C.C.E.' la baschet.

Jocul s-a desfășurat în nota 
de dominare categorică a 
baschetbalistelor noastre, care 
conduceau cu 10—2 după nu
mai 2 minute de joc. Antre
norul lor a considerat util să 
„ruleze" cît mai multe jucă
toare (au jucat 10 din cele 
12 înscrise pe foaia de arbi
traj) și considerăm că a pro
cedat bine. Scor final: 65—47 
(34—24).

Punctele au fost realizate de 
Viorica Niculescu (13), Elena 

raj cu Politehnica Galați..., 
dacă învinge sîmbătă. O vic
torie îi stă desigur în puteri 
echipei Steaua. Dacă o va și 
realiza, aceasta... rămîne să 
vedem mîine I

în restanța de ieri 

de la Timisoara:3

Politehnica — 
Viitorul Bacău (m) 

1-3!
TIMIȘOARA, 15 (prin telefon). 

Meciul masculin de volei (res
tanță din etapa a IlI-a a campio
natului categoriei A), care s-a ju
cat joi la Timișoara între Poli
tehnica din localitate și Viitorul 
Bacău, a luat sfîrșit cu victoria 
oaspeților la scorul de 3—1 (7t 
—5, 14, 3)! Viitorul, care a cîș- 
tigat pe merit, a știut să pro
fite de nervozitatea localnicilor, 
determinată de greșelile pe care 
le-a comis la începutul partidei 
arbitrul M. Nicolau (București). 
Singurii care au corespuns de la 
gazde (a căror echipă a manifes
tat scăderi serioase în apărare) 
au fost lordache și, parțial, Cos
te.* (I. STAN-coresp.).

Tintorescu (4), Ana Haralam- 
bie (7), Ursula Fierlinger (3), 
Anca Demetrescu (1), Gabriela 
Vartepniuc-Ciocan (1), Mar
gareta Pruncu (5), Cornelia 
Gheorghe (13), Sanda Dumi
trescu (15), Ileana Ghiță (1) 
și Ecaterina Vogel (2) pentru 
învingătoare și de Tamara 
Shoemaker (2), O fra Wein 
reeb (7), Nava Leipschitt (2), 
Pona Mouskovics (5), Aviva 
Lichtblau (23), Miriam Ben- 
Ezer (4), Ruthy Zigelmann (2) 
și Sary Wakspress (2) pentru 
Maccabi Tel Aviv. Au arbi
trat cu competentă Janko Kav- 
cic (Iugoslavia) și Istvan Tarr 
(Ungaria).

G. RUSSU-ȘIRIANU



ÎNSEMNĂRI
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DE PE „RACHETOD!X)M“
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rachetomodele de 25 cm

Aerodromul AVIASAN din Tîrgoviște 
a primit, pentru o zi, denumirea neobiș
nuită de „rachetodromu. Peste 50 
elevi ai școlilor din oraș, membri 
cercului de aero și navomodelism de 
lingă Casa Pionierilor, au participat 
primul concurs de rachetomodele 
țara noastră. S-au aliniat la start, pe 
categorii de rachetomodele și pe probe: 
categoria 1, 
lungime și 60 grame greutate totală, 
și categoria a II-a rachetomodele de 45 
cm lungime și 120 grame greutate. Pro
bele concursului constau in zboruri de 
distantă și de înălțime.

Sînt fixate rampele de lansare. Con
ducătorul de concurs, prof. Ion N. Radu, 
pregătește „motoarele". Ele sînt con
struite din tuburi de cartușe de vină- 
toare calibru 12, încărcate cu combustibil 
solid, preparat cu multă grijă, după 
o rețetă specială. începe concursul.

— Gh. Răducanu, pregătirea pentru 
lansare 1

Este adusă „racheta": un tub din 
carton,- cu virf ascuțit, cu aripioare de 
autodirijare lu partea posterioare. In
structorul ii montează motorul și o a- 
șează pe rampă.

—r Fitilul! comandă el.
Spectatorii urmăresc cu încordare pre

gătirea, de la distanță. Arbitrul a luat 
loc la postul de observație și măsură
tori^ pregătindu-și teodolitul. Starterul 
anunță: „foc!” Toată lumea se îndepăr
tează. încă o clipă, se aude un fîșîit, 
apoi un șuier brusc și „racheta" țiș- 
nește fulgerător din rampă. Taie văzdu
hul ca o săgeată, lăsînd in urmă un 
jet de foc...

Au fost lansate aproape 40 de racheto
modele. Constructorii sînt foarte emo
ționați.

„Cupa Școlarului66 la Călărași
Consiliul orășenesc UCFS Călărași a 

luat în toamna acestui an lăudabila ini
țiativă ide a organiza o competiție spor
tivă rezervată elevilor din școlile ge
nerale, dotată cu „Cupa Școlarului*. 
Organizatorii au optat pentru atletism 
(triatlon), handbal și fotbal, întrecerile 
desfășurîndu-se după sistemul tur-retur.

Competiția a stirnit un viu interes 
în, jindul școlarilor care în prima etapă, 
pe Școală au luat parte în număr de 
1500. Clasamentul general întocmit la

Spartachiada de iarnă
(Urmare din pag. 1) 
ț ■'

părea... abătut. Aflăm 
cauza „necazului* in
stalatorului Gheorghe 
Sehendorf.

— Cum să nu-ți fie 
ciuda ? Eu i-um pus 
paleta în mină, îl în
ving permanent la an
trenamente și acum să 
mă bată. Dacă dați 
cumva rezultatele la 
ziar, zise apoi în glumă, 
mai stați să mai joc o 
dată cu Emil Popescu. 
Mi-o fi el prieten, dar...

★
Peste citeva zile vor 

începe întrecerile la hal
tere și tir. „Cu prilejul 
excursiilor pe care le 
vom face in luna ianua
rie la Sinaia și Poiana 
Brașov — ne spune to
varășa Maria Ciobanu, 
secretara consiliului a- 
sociației — vom orga
niza concursuri de o- 
rientare turistică. In lo
calitățile menționate vom 
închiria și săniuțe pen
tru amatorii acestor în
treceri. Pînă la 12 fe
bruarie, cînd se va în
cheia prima etapă o 
Spartachiadei, vor avea 
loc in fiecare miercuri 
și vineri întreceri de 
șah, tenis de masă si 
haltere, iar lunea tra
geri la poligonul Di
namo. Vrem să angre
năm in concursuri ma
rea majoritate a mem
brilor UCFS".

începutul e de bun

în vîrful p?niț:i
în asociația sportivă 

A.M.I.T. din București 
se tărăgănează începe
rea întrecerilor.

— 12 tebruarie ? E 
tocmai la anu' I Mai a- 
vem timp...

Secția de rachetomodele de la Casa 
Pionierilor din Tîrgoviște a luat ființă 
doar cu cîteva luni în urmă, din iniția- 
tiva prof. Ion N. Radu. La început avea 
doar trei membri și — coincidentă — 

Micile rachete. la start 1
Foto : St. Ciotloș

pe toți trei ii chema... Radu. Primul 
este Radu N. loan, al doilea A. loan, iar 
al treilea Alexandru. Primele aparate 
le-au construit după literatura de spe
cialitate. Apoi au construit altele, ori
ginale. Le-au experimentat zile în șir, 
iar după ce au ajuns la formula cea 
mai bună, au lărgit colectivul construc
torilor cu pionieri, membri ai cercului 
de aero și navomodelism.

In prezent, secția are aproape 50 de 
membri, iar rezultatele primului concurs 
sînt apropiate de performanțele stabilite 
în alte țări, în categoriile respective. 
Iată primii trei clasați. Distanță: Gh. 
Coman — 321 m; Marius Lăcătușu — 

terminarea turului a desemnat cîștigă- 
toare a Cupei Școala generală nr. 6 
care a totalizat 31 de puncte. De pre
gătirea echipelor din această școală ș-a 
ocupat profesorul Nicolae Oașă care, 
deși e la primul an de învățămînt, obține 
un rezultat valoros.

Returul acestei competiții va începe 
in primăvara anului viitor.

ACHIM IONIȚA
— corespondent —

La asociațiile sportive 
Rapid P.T.T.R., Progre
sul B.N., Unirea I.G.O. 
din C. Lung—Muscel 
Spartachiada de iarnă 
se află deocamdată în... 
dosare.

— Am început cu 
sportul cel mai greu, 
.haltere* I

La întrecerile programate de asociația sporti
vă Celuloza, cea mai mare din orașul Călărași, 
au lost puțini participant!.

„SFINTUL' : — Dacă aveți nevoie de un con
curent ,tare“, vi-1 recomand pe confratele meu, 
.Baronul". Desene de NEAGU RĂDULESCU

Gh. Răducanu 
m. Înălțime: 

Bărbulescu — 
Florian Eftimie

308 m;
— 210
Nicolae
185 m ;
—180 m ; Virgil Neacșu
— 175 m.

Au existat desigur și eșecuri. Unele 
din rachetomodele n-au reușit să deco
leze sau au deviat de la traiectoria sta
bilită, dar, după cum se știe, acest lu
cru se întîmplă chiar și la... Cape 
Kennedy, cu rachete adevărate.

Prin concursul de la Tîrgoviște s-a 
semnat, și la noi, actul de naștere a 
unui nou sport pentru tineret: racheto- 
mo delis mu i.

VIOREL TONCEANU

AfATAȚtE RETROSPECTIVĂ 1966 (III)

„ANUL“ CRISTINEI BALABAN
Pentru natatia românească, anul 

1966 a fost, fără doar și poate, a- 
nul... Cristinei Balaban ! Bremen 
(1:10,8), Magdeburg (1:10,4), Milano 
(1:10,8), Berlin (1:11,5), Wolfsburg 
(1:11,4), București (1:10,0), Utrecht 
(1:09,6), București (1:09,4) și Ciudad 
de Mexico (1:10,8) —■ iată princi
palele etape ale sezonului, care au 
permis tinerei și talentatei înotătoare 
a clubului Dinamo București deplina 
afirmare pe plan internațional. La 
ora actuală eleva prof. Remus Dră- 
gușanu deține cea de a treia per
formanță europeană a anului (după 
C. Caron 1:07,9 și L. Ludgrove 
1:08,9) și ocupă locul 6 în clasamen
tul, celor mai bune specialiste mon
diale ale probei de 100 m spate (o 
mai devansează A. Farley 1:07,4, K. 
Muir 1:07,9 și K. Ferguson 1:08,6).

Cum a ajuns Cristina Balaban 
nrintre cele mai bune performere ale 
lumii ? „Secretul" ni-1 destăinuie 
chiar ea: „PREGĂTIRE MULTILA
TERALĂ ÎN TIMPUL IERNII, CU 
MARE ACCENT PE EXERCIȚIILE 
PENTRU DEZVOLTAREA FORȚEI 
$i A ELASTICITĂȚII ȘI CÎTE 2-3 
ANTRENAMENTE PE ZI ÎN TIMPUL 
VERII, CÎND AM URMĂRIT MAI 
MULT CREȘTEREA VITEZEI, PRE
CUM Șl PERFECȚIONAREA LA 
MAXIMUM A ÎNTOARCERILOR”.

Un progres ieșit din comun a 
marcat în acest an și reșițeanc^ 
Anca Andrei (antrenor — prof. I. 
Schuster), care a „sărit” de la 1:17,3

MASCULIN — 100 m SPATE

R 65,0 (67,8) Z. Giurasa (Șc. sp. Reșița) 1949
66,4 (65,8) T. Șerban (Dinamo) 1942
67,6 (72,6) VI. Belea (Șc. sp. 2) 1950
67,9 (67,8) M. Potoceanu (Steaua) 1945
70,3 (69,2) G. Moraru (CSM Cluj) 1946

200 m SPATE
2:25,0 (2:23,3) T. Șerban (Dinamo) 1942
2:25,4 (2:33,0) Z. Giurasa (Șc. sp. Reșița) 1949
2:27,2 (2:38,9) VI. Belea (Șc. sp. 2) 1950
2:30,4 (2:29,4) M. Potoceanu (Steaua) 1945
2:30,6 (2:27,5) G. Moraru (C.S.M. Cluj) 1946

FEMININ — 100 m SPATE
R 1:09,4 (1:11,0) Cristina Balaban (Dinamo) I

1:11,6 (1:17,3) Anca Andrei (Sc. sp. Reșița) 1
1:17,4 (1:15,7) Anca Mitrofan (CSS Buc ) 1
1:18,4 (1:21,5) Ruxandra Spandonide (Sc. sp. 2) ]
1:19,3 (1:23,0) Clara Kokay (Șc. sp. Cluj) I

200 m SPATE

R 2:33,4 (2:41,8) Cristina Balaban (Dinamo) ]
2:39,1 (2:51,1) Anca Andrei (Șc. sp. Reșița)
2:44,5 ( - ) Anca Mitrofan (CSS Buc) 1
2:52,0 ( - ) Clara Kokay (Șc. sp. Cluj) J
2:52,7 (2:57,4) Ruxandra Spandonide (Sc. sp. 2) 1

5 noi recorduri republicane Ia Reșița
In bazinul acoperit de la Reșița au 

avut loc recent întrecerile unui concurs 
de înot dotat cu „Cupa Banatului", 
în care s-au înregistrat 5 noi recorduri 
republicane (de sală) și cîteva perfor
manțe valoroase :

SENIORI — 100 m bras (m) : V. 
Costa 1:10,9; 200 m mixt (f) : Codruț a 
Sala 2:51,5; 200 m bras (f) : C.
Sala 3:08,5; JUNIORI — 100 m liber 
(f) : Anca Andrei 1:07,1—nou rec. repu
blican junioare II; 200 m bras (f): Mo

LUPTE

Clasamentele finale ale
Biroul F.R.L. a omologat recent cla

samentele campionatelor republicane de 
lupte pe echipe, ediția 1966.

„GRECO-ROMANE"

CATEGORIA A

1. Dinamo Buc. 11 11 0 0 265,5-- 70,5 33
2. Steaua 11 10 0 1 227,5 — 96,5 31
3. Steagul r. Br. 11 7 1 3 185 —131 26
4. Electroputere

Craicva 11 7 0 4 179 ■—170 25
5. Metalul Buc. 11 7 0 4 173 —165 25
6. Rapid Buc. 11 5 1 5 150,5—173,5 22
7. Oțelul Galați 11 506 152,5 —187,5 21
8. A.S.M.T. Lugoj 11 3 1 7 118 —190 18
9. Unio Satu Mare 11 3 0 8 128 —190 17

10. C.F.R. Tim. 11 227 138,5—159,5 17
11. C.S.M. Reșița 11 2 0 9 128,5—207,5 15
12. Chimistul B. M. 11 119 126,5—219,5 14

„LIBERE”

1. Steaua 11 11 0 0 260 — 76 33
2. St. r. Brașov 11 10 0 1 234 — 98 31
3. Progr. Buc. 11 803 199,5—143,5 27
4. Dinamo Buc. n 8 0 3 206 —130 27
5. Prahova PI. ii 5 1 5 148 —170 22
6. Oțelul Galați 11 4 2 5 169 —183 21
7. A.S.M.T. Lugoj 11 4 0 7 187 —159 19
8. Mureșul Tg. M. 11 4 0 7 186 —159 19
9. C.S.M. Cluj li 3 17 130,5—211,5 18

10. Constructorul
Hunedoara 11 3 0 8 146 —202 17

11. Progr. Brăila 11 2 2 7 102 —226 15
12. Vagonul Arad 11 0 0 11 97 —247 11

CATEGORIA B

„GRECO-ROMANE**

GRUPA SUD

1. Marina Mangalia 8 7 0 1 134 —106 22
2 Progresul Buc. 8 7 0 1 190 — 72 22
3. FI. r Tulcea 8 5 0 3 136.5—115,5 18
4. Dinamo Pitești 8 4 0 4 131,5—116,5 16
5. Carpați Sinaia 8 4 0 4 129,5—118,5 16
6. Tractorul Rădăuți 8 4 0 4 128 —124 16
7. C.S.M.S. Iași 8 4 0 4 127 —125 16
8. Prahova PI. 8 1 0 7 74,5—179,5 10
9. I.M.U. Medgidia 8 0 0 8 75 —169 8

GRUPA NORD

1. A.S A. Cluj 8 8 0 0 183,5— 72,5 24
2. Rulmentul Brașov

8 7 0 1 166,5— 61,5 22
3. Construe. Marghita

8 5 0 3 137,5—103,5 18
4. Mureșul Tg M. 8 4 0 4 130,5—121,5 16

la 1:11,6, cea de a 16-a performantă 
europeană a sezonului. Dubla victo
rie categorică de la Criteriul euro
pean al juniorilor, desfășurat la Ca
tania, a atras sportivei noastre multe 
aprecieri măgulitoare din partea spe
cialiștilor străini pentru tehnica ei 
de înot foarte bună. Ținînd seama și 
de faptul că Anca Andrei are doar 
15 ani și că întoarcerile sale (unde 
pierde încă secunde prețioase) mai 
pot căpăta retușuri serioase, putem 
intui în sezonul care urmează un 
duel sportiv de toată frumusețea: 
Balaban — Andrei. în sfîrșit, ar mai 
fi de subliniat și acel 1:22,7, realizat 
de clujeanca Zita Erdely (II ani), un 
element deosebit de talentat.

Cristina Balaban după terminarea unei probe

nica Horvat 3:08,5; 100 m delfin (m): 
Al. Băin 1:05,8; 200 m mixt (m) : Al. 
Deak 2:31,5; 100 m spate (m) : I. 
Mărgean 1:09,3; COPII — 4x100 m 
mixt (f): Șc. sp. Reșița 5:35.4—nou 
record republican copii A; 400 m li
ber (f): Daniela Coroiu 5:24,8 — nou 
rec. republican copii A ; 50 m spate 
(f): Mariana Giurcă 49,7 — nou rec. 
republican copii D; 50 m spate (m): 
D. Wetternak 39,1 — nou rec. republi
can copii C; 100 m bras (f): Yvonne

campionatelor pe echipe
5. Crișul Oradea
6. I.G.O. B. Mare
7. C.S.M. Cluj
8. Vagonul Arad
9. Constructorul H.

8 4 0 4 101,5—140,5 V
8 3 1 4 107,5—136.5 1!
8 3 0 5 108 —136 1

8 1 0 7 79,5—168,5 1
8 0 1 7 81,5—166,5 J

„LIBERE"

GRUPA SUD

1. Victoria Buzău 8 8 0 0 173,5— 66,5 2
2. Metalul Buc. 8 6 0 2 161—87 2
3. Energia C-ța 8 6 0 2 147 —109 2
4. I.M.U. Medgidia 8 5 0 3 134,5—109,5 1
5. Rapid Buc. 8 4 0 4 132,5—115,5 1!
6. Metalul Tîrgoviște 8 3 0 5 136 —112 1
7. C.S.M. Reșița 8 3 0 5 93,5—158,5 1
8. Electroputere Cr. 8 2 0 6 92,5—151,5 1
9. Flamura roșie T. 8 0 0 8 42,5—205,5

GRUPA NORD

1. A.S.A. Brașov 8 8 0 0 173 — 75 î
2 Unio Satu Mare 8 6 0 2 168,5— 79,5 I
3. Lemnarul Odorhei 8 6 0 2 155,5— 96,5 1

4. C.F.R. Tim. 8 5 0 3 126,5—129,5 1
5. Crișul Oradea 8 2 15 104 —152 1
6. Chimistul B. M. P 2 1 5 92,5—151,5 1
7. Jiul Petrila 8 2 15 93,5—156,5 .
8. Rulmentul Brașov 8 2 0 6 108 —142 :
9. Autosport Sf. Gh. 8 116 98,5—147.5

_ J
Au promovat în categoria A — ('Â&rîn

Mangalia și A.S.A. Cluj la „greco-rom<
ne“, Victoria Buzău și A ,S.A. Brașc
la „libere".

CAMPIONATUL DE CALIFICARE

„LIBERE”

1. Tractorul — Călugăreni
2. Tierna — Orșova
3. Constructorul — Suceava
4. Progresul Decebal — Deva

„GRECO-ROMANE”

1. Muscelul — Cîmpulung '
2. A.S.A. — Oradea
3. Progresul — Brăila
4. A.S A. — Sibiu

Au promovat în categoria B Muscel 
Cîmpulung și A.S.A. Oradea („greco-r 
mane”), Tractorul Călugăreni și Tieri 
Orșova („libere”).

în probele masculine sînt de re* 
nut doar două nume: Z. Giura; 
(pregătit de. prof. I. Schuster) 
VI. Belea (antrenor — I. Enăceăn» 
care, deși aflați într-un incontest 
bil progres, mai au încă cîteva ș 
cunde bune de recuperat fată de m 
rii specialiști ai acestor probe.
Șerban și M. Potoceanu nu au co. 
firmat nici măcar rezultatele din 
nul precedent, fiind creditați — 
finele sezonului — cu performan 
modeste, sub nivelul condițiilor 
pregătire de care au beneficiat.

— a. v. —

Foto: T. R6ft>u

Prodan 1:28,0; 100 m spate (f): R
Docher 1:19,5; 400 m liber (f): Si 
Tarța 5:42,7; 200 m spate (f):
Docher 2:52,9; 50 m liber (f): Mor 
Strempel 41,0; 100 m delfin (m):
Aimer 1:13,4 ; 100 na spate (m) ;
Hohoiu 1:11,3; 100 m bras (m) : 
Kuhn 1:21,8; 50 m liber (m): 
Wetternak 36,7.

A. RUDEANU — coresj



Notații pe marginea primei jumătăți;

STADIOANE
ÎN AFARA LOR...

ibitorilor de fotbal din țara noastră 
;ste cunoscut numele jucăto-
i ANTONIU ZEUCA (ZANCA) de 
ormația Gaz metan Mediaș, pose-

al carnetului de legitimare 
13.350. Sportiv talentat, cu reale 

tăți, lui Zanca i se întrevedeau 
noase perspective. Dar peregrină- 

lui la echipele Corvinul Hune- 
ca și C.F.R. Timișoara nu au avut 
il să-1 consacre. Dimpotrivă, după 
za ani a revenit din nou la Mediaș, 
sul unde făcuse primii pași pe 
lion ..
ie cite ori evolua pe teren jucăto- 
Zanca, arbitrii intîlnirilor, parte-

ii de întrecere și spectatorii aveau 
hai cuvinte de reproș la adresa
Ce se întimpla cu el ? Excesiv de 

vps, mereu pus pe ceartă, el insul- 
colegii de echipă, protesta la deci- 
a arbitrilor, lovea adversarii. Pen- 

tempera „zelul", cavalerii fluie
ri I-âu avertizat la început, apoi 
i poftit afară de pe teren pentru 
. medita asupra comportării sale, 
.a Comisia centrală de disciplină 
'ederației române de fotbal, „cazul 
îea" figura tot mai des în cadrul 
ințelor de analiză. Consecința; 
irtismente și suspendări.
lotuși,, pentru Antoniu Zeuca aceste 
icțiuni nu au constituit obiectul 
ai analize a comportării sale, deși 
; conducerea secției de fotbal a aso- 
ției sportive Gaz metan Mediaș cît 
solegii de echipă au căutat să-1 aju- 
în nenumărate rînduri. Mergînd din 
itere în abatere, jucătorul Zeuca 
e astăzi cotat ca un recidivist, deți- 
id recordul sancțiunilor printre ju- 
orii care evoluează în categoria B. 
5â urmărim abaterile săvîrșite în 
Irul ultimelor ediții ale campiona- 
ui republican de fotbal de către 
toniu Zeuca și sancțiunile primite, 
■e sînt trecute în registrul de evi- 
nță al Comisiei centrale de disci- 
nă a F.R.F. 14 iunie 1963, meciul 
z metan Mediaș—Unirea Km. Vîlcca: 
liminat din joc pentru atac periculos

!in „secretele" performanțelor 
sportive înalte

(Urmare din pay. \1)

ările : „Situația actuală a pregătirii 
ortive a copiilor și juniorilor" (Che- 
anu, Arnăutu, Moina, Moraru, Cîrli- 
•lu); „Particularitățile biologice ale 
rstei în creștere" (V. Achim); „Consi- 
■rații asupra particularităților neuro- 
ihice ale copiilor și juniorilor" (E. 
irzu); „Principii medicale ale pre
dicii timpurii" (O PeScu) ; „Unele 
articularitățl metodice in antrena- 
entul sportiv al copiilor și junio- 
lor" (E. Lorinczi); „întocmirea fișe- 
r de caracterizare psihologică la 
lortivi" (A. Hofman, S. Petrea); „Prac- 
sarea organizată a excrcițiilor fizice 
■ către tineretul feminin” (Ed. Petruț), 
Alimentația tinerilor sportivi" (O. Che- 
•anu, T. Răcășan). Pe aceeași linio 
au înscris și lucrările pe ramuri spor- 
ve care au prezentat aspecte metodice 
lu medicale ale pregătirii copiilor și 
miorilor la: atletism (Arnăutu și co- 
■ctivul), sporturi nautice (O. Popeș
ti), gimnastică (Duma, Moraru, Ho- 
sț), natație (Pașca, Cristea, Vlăduță), 
itbal (Stănculescu, Naghi, Popa — 
antea), box (Chendrcanu, Rosenthal), 
/rimă (Pelegrini, Gurath), schi (Bur- 
helea), rugbi (Cirligelu, Cătăniciu). 
sh (Malcocl).

Învățăminte prețioase s-au putut 
rage și din discuții, la care numeroși 
orbitori (M. Georgescu, N. Amzuică. 
>. Cojocaru, B. Tovesi, I. Drăgan, 
. Stănescu, V. Sturza din București, 
. Dorgo, E. Balog din Tg. Mureș, C. 
kvrămoiu din Craiova, O. Mladin, M. 
rlarolicaru și alții, din Cluj) au scos in 
elief complexitatea cerințelor vechiu- 
ui adagiu latin „mens sana in corpo- 
e sano”, adaptat la condițiile vieții 
noderne, incepind chiar de la o vîrstă 
ragedă. Coucomitent s-a demonstrat 
îi necesitatea specializării copiilor și 
iuniorilor talentați și cu aptitudini 
>entru sport. Pe baza comunicărilor și 
i discuțiilor ample ce au avut loc 
;-au putut închega concluzii deosebit 
le importante, sistematizate in final 
le tovarășul dr. Emil Ghibu, vicepre
ședinte al Consiliului General al UCFS.

S-a subliniat că pentru a obține per
formanțe sportive înalte la vîrsta con
sacrării este necesară in marea majori
tate a sporturilor o perioadă de 6—8

NU E BINE CE FACI ZANCA!
la portar. A fost sancționat cu aver
tisment" ; 27 martie 1964, Arieșul Tur
da—Gaz metan Mediaș : „Pentru voci
ferări pe teren a primit avertisment" ; 
12 aprilie 1964, Gaz metan Mediaș — 
C.S.M. Cluj : .Un nou avertisment 
pentru acte nesportive și brutalități" ; 
4 octombrie 1964, Gaz metan Mediaș— 
C.S.M. Reșița : „Este sancționat pentru 
proteste la deciziile arbitrului și lovi
rea adversarului" ; 16 iunie 1965, Gaz 
metan Mediaș — Știința Timișoara : 
„Suspendat 6 etape pentru lovirea 
adversarului în mod grosolan după 
terminarea meciului” ; 13 septembrie 
1965, Gaz metan Mediaș — A.S. Cugir : 
„Pentru proteste și tendințe de joc 
dur a primit avertisment" ; 17 octom
brie 1965, Gaz metan Mediaș — C.S.M. 
Sibiu : „Suspendat 6 etape (cu sus
pendarea pedepsei) pentru proteste 
repetate și atitudine nesportivă"; 31 oc
tombrie 1965, Clujeana—Gaz metan Me
diaș : Deși a fost consemnat de arbi
trul întîlnirii pe foaia de arbitraj pen
tru insulte la adresa coechipierilor, 
jucătorul Zanca a fost... iertat de 
astă dată de comisia centrală de disci
plină ; 28 august 1966, Vagonul Arad— 
Gaz metan Mediaș : „Suspendat 6 eta
pe pentru proteste la deciziile arbitru
lui". Antoniu Zeuca a executat sus
pendarea timp de 4 etape, biroul 
F.R.F. absolvindu-1 de restul de două 
etape „pentru a-i da posibilitatea ju
cătorului să se îndrepte..." Cum a 
reacționat Antoniu Zeuca față de a- 
ceastă nouă concesie ? O să vedem 
imediat. 13 noiembrie 1966. Meciul 
A.S. Cugir—Gaz metan Mediaș. Sîn- 
tem în min. 70. După ce pînă în acel 
moment jucătorul Zanca a protestat 
continuu la deciziile arbitrului și a fost 
preocupat mai mult de picioarele ad
versarilor decît de joc, el adresează 
injurii arbitrului de tușă, fapt pentru 
care este eliminat de pe teren. Urma
rea ? Echipa Gaz metan, rămasă în 
inferioritate, a pierdut jocul la un 
scor concludent: 7—0 t Analizînd com
portarea lui Antoniu Zeuca, Comisia 

ani de pregătire (inițiere și specializa
re). De exemplu, la inot, patinaj artis
tic, sărituri in apă, gimnastică, sporturi 
la care performanțele se obțin, în gene
ral, la vîrsta de 16—18 ani, este normal 
ca inițierea să inceapă deci la 8—10 
ani, iar specializarea tehnică Ia 11—13 
ani ; la alergările de viteză, aruncări, 
jocuri sportive, performanțele inalte se 
obțin de obicei intre 19—22 ani, astfel 
că inițierea va incepe la 10—12 ani, iar 
specializarea intre 13—14 ani ; în spor
turile în care dominante sînt forța și 
rezistența (probele de fond, box, lupte, 
haltere, marile performanțe realizin- 
du-se de regulă între 21—25 ani, ini
țierea va începe Ia 15—16 ani, iar spe
cializarea între 17—20 ani.

Practica a demonstrat că pregătirea 
sportivă a copiilor și juniorilor în ve
derea practicării sportului de perfor
manță este o condiție „sine oua non" 
pentru gimnastică, natație, patinaj ar
tistic, schi-alpin, fotbal, hochei. La alte 
ramuri de sport, cum ar fi ciclismul, 
boxul, canotajul, caiac-canoea, luptele, 
baschetul, handbalul etc. au fost obți
nute rezultate superioare cu o inițiere 
și specializare făcute doar cu 2—3 ani 
înaintea perioadei de consacrare. Se 
recomandă totuși și la aceste sporturi 
ca pregătirea să inceapă cu 2—4 ani 
mai devreme față de vîrsta la care co
pilul capătă dreptul să participe Ia 
competițiile oficiale. In felul acesta, 
procesul de selecție și pregătire se des
fășoară in mod natural. In ce privește 
vîrsta selecției timpurii, ea va avea un 
caracter primar la copii și aproape de
finitiv după terminarea pubertății, cind 
se va (ine seama de cerințele morfo- 
funcționale și psihice ale sportului res
pectiv, iar procesul de pregătire va 
avea un caracter multilateral, cu accent 
pe pregătirea fizică și tehnică, dezvol
tând succesiv calitățile fizice și simul
tan factorii antrenamentului.

Faptul că mulți copii și juniori din 
țara noastră au obținui rezultate fru
moase pe plan intern și internațional 
(inot, scrimă, unele probe din atletism, 
tenis de masă, baschet, fotbal etc.) fără 
să confirme insă la virsta senioratului 
demonstrează că in metodica lor de 
pregătire persistă încă greșeli. Mulți 
antrenori, dornici de afirmare imedia
tă, suprasolicită organismul unor copii 

centrală de disciplină l-a sancționat 
cu suspendare pe trei etape.

După cum s-a putut observa, jucă
torul ANTONIU ZEUCA (ZANCA) a 
fost de multe ori avertizat și sancțio
nat. Dar niciodată măsurile nu au fost 
eficiente. Dovadă este șirul neîntrerupt 
de abateri pe care el le-a săvîrșit, ul
tima din ele soldindu-se cu suspendare 
pe trei etape.

Ce are de gînd Antoniu Zeuca 7 
Dacă va continua să aibă astfel de 
comportări pe terenul de sport, el va 
fi exclus din viața sportivă, nemaipu- 
tînd juca în echipa Gaz metan din 
care acum face parte. Ne putem, de ase
menea, întreba la ce-i va folosi califica
rea de antrenor de fotbal (cat. a V-a) 
pe care recent a primit-o prin decizia 
nr. 321/1966 ? Ca să pregătească fotba
liști la fel de indisciplinați ca și el ?

Considerăm că față de abaterile să
vîrșite de acest jucător recidivist, Co
misia centrală de disciplină a F.R.F. a 
fost „prea dulce". Față de cei care 
comit abateri (și încă repetate!) pe 
terenurile de sport nu trebuie avută 
nici o îngăduință !

Sperăm că aceste rînduri vor avea 
ecou. Iar jucătorul ANTONIU ZEUCA 
(Zanca) își va revizui atitudinea, ast
fel îneît apariția lui pe terenurile de 
fotbal să fie aplaudată de publicul 
spectator, care așteaptă atît de la el, 
cît și de la ceilalți jucători, specta
cole de calitate, desfășurate într-o at
mosferă de perfectă sportivitate.

GHEORGHE CIORANU 

O speranfă a săriturii în Înălțime: Cornelia Popescu are la 16 ani o 
periormanfă de 1,60 m Foto: P. Romoșan

sau juniori, plafonindu-i prematur. La 
aceasta se adaugă și pretențiile nejns- 
tificate ale unor conduceri de asocia
ții și cluburi sportive dornice să „rapor
teze" cit mai multe titluri de campioni 
sau recorduri. Dovada o constituie și 
multiplele „contestații" sau proteste 
care se fac la campionatele de copii și 
juniori, cum s-a petrecut in anii trecuți 
și in acest an ia campionatele de gim
nastică, natație etc. Pe de altă parte — 
reversul medaliei — unele cadre tehni
ce manifestă un exces de prudență 
față de efortul copiilor, solicitindu-i 
insuficient.

Cunoașterea profundă a posibilită
ților biologice ale vîrstei fragede va 
avea drept consecință alegerea și apli
carea corectă a mijloacelor și metode
lor optime pentru vîrsta respectivă, 
cînd procesul de antrenament va tre
bui să fie individualizat.

Faptul că mulți dintre tinerii noștri nu 
confirmă mai târziu se explică și prin 
aceea că materialele și terenurile spor
tive neadaptate la particularitățile de 
virslă ale copiilor și juniorilor consti
tuie o frină in formarea corectă a de
prinderilor motrice. Ne referim Ia apa
ratele de gimnastică, la panourile de 
baschet, la porțile de fotbal sau min
gile care ajung pină la.., genunchiul

a campionatului
Cu etapa din 20 noiembrie 6-a în

cheiat turul campionatului de fotbal 
al regiunii Suceava. La actuala ediție 
au luat startul 14 echipe, dar numai 
după trei etape asociația sportivă
Textila Botoșani 
chipa, in întrecere 
echipe.

Iată clasamentul

și-a desființat e- 
rămînînd doar 13

L Forests Gura 
Humorului

2. Fulgerul Dorohoi
X Viitorul U.T.

Botoșani
4. Minerul

Fundul Moldovei
5. Cooperatorul FăltL

6. Avîntul Frasin
7. Bradul Vama
8. CJ.R. Suceava
9. Forestierul Falcău

10. Foresta Moldovița
11. Tractorul Săvenl
12. Unirea Șiret
13 IprofU Rădăuți

12 8 1 3 26—13 17
12 8 0 4 34—25 16

12 4 2 4 24—14 14

12 6 2 4 21—14 14
11 6 1 4 24—14 13
12 6 1 5 21—16 13
12 5 2 5 26—22 12
10 5 0 5 19—24 10
11 4 1 6 16—19 9
12 4 1 7 21—26 9
12 4 0 8 15—25 8
10 4 0 6 15—29 8
10 2 1 7 6—27 5

In general, prima jumătate a cam
pionatului regional a oferit publicu
lui dispute dîrze, pasionante. Cîteva 
întîlniri au fost de bun nivel tehnic 
C.F.R. Suceava—Foresta Moldovița, 

Bradul Vama—Foresta Gura Humo
rului, Minerul Fundul Moldovei—Vi
itorul U.T. Botoșani. Trebuie remar
cați și o serie de jucători, printre 
care: Socrate, Constantinescu II
{Viitorul U. T. Botoșani), Sedlițchi 

copilului și sint prea grele pentru el. 
Același lucru este valabil la volei, polo, 
sporturi nautice etc.

Se impune deci asigurarea produc
ției de materiale și echipament sportiv 
pentru copii, juniori și seniori, iar fe
derațiile trebuie să stabilească no
menclatorul lor și să adapteze terenu
rile la cerințele micilor sportivi.

Stabilind cadrul științific-orientativ 
al acestei preocupări, concluziile con
sfătuirii au precizat caracterul plăcut, 
atrăgător, de satisfacție, sub formă de 
joc și întrecere permanentă, al exerci
țiului fizic. S-a subliniat, de asemenea, 
aspectul multilateralității motrice și 
tehnice a acestei activități, necesitatea 
folosirii mijloacelor optim dozate, cu 
respectarea strictă a particularităților 
individuale de vîrstă, sex, pregătire 
etc. S-a arătat că acest lucru pretinde 
ca educația fizică să fie predată incă 
de la clasele I—IV ale școlilor gene
rale, de către cadre calificate in acest 
domeniu.

Fentru elucidarea completă și cît mai 
rapidă a acestei probleme de interes 
național, este necesară efectuarea unor 
lucrări experimentale de competența 
UCFS, Ministerului Invățămintului, 
Ministerului Sănătății și Prevederilor 
Sociale, precum și a Consiliului Na
țional al Organizației Pionierilor.

regiunii Suceava
(Bradul Vama), Ganea (Avîntul Fra
sin), Godrich (Fulgerul Dorohoi). La 
sfîrșitul turului am întocmit și un 
clasament al golgeterilor. Pe primul 
loc se află Sedlițchi (Bradul) cu 17 
goluri înscrise. II urmează: Endel 
(Foresta Gura Humorului) cu 10 go
luri, Constantinescu II și Socrate (Vi
itorul), Ungureanu (Fulgerul) și Veis 
(Foresta Moldovița) cu 7 goluri etc.

Desfășurarea turului campionatu
lui regional comportă însă și unele 
observații critice. Mă opresc doar la 
cîteva. In primul rînd e vorba de in
disciplina care se mai manifestă la o 
serie de jucători cît și — uneori — 
la spectatori. De pildă, terenul din 
Săveni a fost suspendat de două ori 
din cauza atitudinii reprobabile a 
spectatorilor față de arbitri, ca și 
datorită jocului dur al unor fotbaliști 
ca Dumitriu, Nichita și Lăpușneanu. 
Cazuri asemănătoare s-au petrecut 
și la Falcău la meciurile Forestierul 
—Viitorul U.T. și Forestierul—Bra
dul. Pe de altă parte sînt echipe (U- 
nirea Șiret, IPROFIL Rădăuți, Fores
tierul Falcău) care nu se pregătesc 
și din această cauză pun bază pe jo
cul în forță, depășind de multe ori 
limitele regulamentului. Altele (C.F.R. 
Suceava. Tractorul Săveni, , Foresta 
Moldovița) nu se ocupă cu grijă de 
educarea juniorilor, echipele respec
tive de juniori fiind clasate pe locu
rile 13, 10, 9, în campionatul regional. 
In plus, Fulgerul Dorohoi, Foresta 
Gura Humorului și altele, deși au 
echipe bune de juniori, nu promo
vează în prima echipă tinerii talen- 
tați, multumindu-se să „importe" 
fotbaliști de la alte asociații sau să 
tină în lot (la Fulgerul Dorohoi, d« 
pildă) jucători în vîrstă care nu mai 
dau randament.

Comisia regională de fotbal tre
buie să-și exercite cu mai multă 
competentă funcția de organ tehnic 
de conducere a activității fotbalis
tice din regiunea noastră.

GHEORGHE JAUCA 
redactor la ziarul „Zori noi* 

Suceava

PRONOSPORT
LA 21 DECEMBRIE 1966,

CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES

La 21 decembrie 1966, LOTO-PROt 
NOSPORT organizează ultimul con
curs special PRONOEXPRES din 
acest an. < 1 '

La cele șase concursuri de pînă 
acum AU FOST ATRIBUITE 65 AU
TOTURISME de diferite mărci și 
capacități cilindrice.

Și concursul special PRONOEX- 
PRES de săptămîna viitoare bene
ficiază de 10 autoturisme. Vor fi 
acordate: două autoturisme „FIAT 
1800“, trei autoturisme „RENAULT 
10 MAJOR" și cinci autoturisme 
„TRABANT 601*.

Pe lista bogată a premiilor su
plimentare, care vor fi acordate în 
atara cîștigurilor obișnuite în bani, 
mai întilnim :

— premii fixe în bani, de < 25.000 
și 15.000 lei;

— televizoare, aparate de radio, 
pikupuri, mașini de spălat rufe, aspi
ratoare, biciclete ș.a.

Pentru atribuirea întregului vo
lum de premii se extrag 22 de nu
mere în 3 extrageri: extragerea1 pen
tru premiile obișnuite în bani și 
două extrageri pentru premiile su
plimentare în obiecte și bani.

DEPUNEȚI CIT MAI MULTE VA
RIANTE LA ACEST CONCURS 
SPECIAL,

z^roTueiswe

Fl

lA 3' QECEMBRlE

CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.



MAI MULTĂ ATENȚIE
LOTULUI DE TINERET LA HOCHEI!
Ca. în oricare altă ramură sportivă, 

si la '■ hocheiul pe gheață a fost for
mat țin lot republican de tineret, a 
cărui existentă este determinată de 
necesitatea de a pregăti în mod te
meinic pe cei care vor fi chemați 
să-l înlocuiască pe titularii primei 
noastre reprezentative. Această ne
cesitate este mai imperioasă poate 
la hochei decît în alte sporturi, 
deoarece pregătirea de bază a unui 
snortiv este mult mai complexă, 
date fiind caracteristicile de instrui
re foarte pretențioase.

Existenta patinoarului artificial a 
facilitat în mare măsură creșterea 
și selectionarea mai atentă a unui 
număr mare de tineri, în special 
prin posibilitatea de prelungire a

- Reprezentativele 
de tenis de masă 

ale R.P. Chineze (tineret) 
învingătoare la Cluj

CLUJ 15 (prin telefon, de la trimisul 
nostru special). In Sala Armatei din 
localitate s-a desfășurat joi după-amiază 
întîlnirea amicală de tenis de masă 
dintre selecționatele orașelor București 
(feminin) și Cluj (masculin) și repre
zentativele de tineret ale R.P. Chineze. 
Oaspeții au cîștigat ambele întîlniri : 
prima cu 5—4, iar cea de a . doua cu 
9—3. Rezultate tehnice : feminin, R. P. 
Chineză (tineret) — București 5—4; Ciu 
Pao-cin — Mihalca 2—0, Li Ho-nan — 
Crișan 2—0, Liu Ta-cin — Alexandru 
2—0, LI Ho-nan — Mihalca 2—1, Ciu Pao- 
cin — Alexandru 1—2, Liu Ia-cin — 
Crișan 1—2, LI Ho-nan — Alexandru 
1—2, Liu Ia-cin — Mihalca 1—2, Ciu 
Pao-cin — Crișan 2—0: masculin, R.P. 
Chineză (tineret) — Cluj 9—3 : Lu Ci- 
fan — Reti 2—1. Van Tze-lian — Giur- 
giucă 2—1. Si En-tin — Cobîrzan 2—1, 
Tiau Ven-ien — Negulescu 0—2, Van 
Tze-lian — Reti 2—0, Lu Ci-fan — Giur- 
giucă 1—2, Si En-tin — Negulescu 2—0, 
Tiau Ven-ien — Cobîrzan 2—1, Si En-tin
— Giurgiucă 2—0, Van Tze-lian — Co
bîrzan 0—2, Lu Ci-fan — Negulescu 2—0, 
Tiau Ven-ien — Reti 2—0.

Sîmbătă și duminică, în aceeași sală, 
se vor desfășura două turnee individua
le cu participarea jucătorilor chinezi și 
români.

C. COMARNISCHI

lucrările Federației internaționale 
de sporturi ecvestre

ROMA. La Roma se desfășoară lu
crările Federației internaționale de spor
turi ecvestre. Cu acest prilej, delegatul 
Mexicului a prezentat un raport în care 
se face cunoscut că proba completă de 
călărie din cadrul Jocurilor Olimpice 
va avea Ioc într-o localitate situată la 
maximum 1 350 m altitudine. După cum 
se știe, Ciudad de Mexico, orașul vii
toarei olimpiade, este situat la peste 
2 200 m.

c-M-DE handbal R. D. Germană 
va prezenta o echipă ținură

Corespondență specială pentru ,,Sportul popular"

Campionatul de handbal al R. D. Ger
mane a luat sfîrșit, dar jucătorii frun
tași, constitui ți într-o echipă, participă la 
un „campionat de tranziție41, în care 
6Înt angrenate cîteva echipe de club. 
Antrenorii Heinz Seiler și Herbert Diet- 
trich, care pregătesc lotul R. D. Ger
mane, au cerut ^organizarea unei aseme
nea competiții tocmai pentru a avea o 
continuitate în pregătirea selecționabi- 
lilor.

Reprezentativa R. D. Germane a fost 
în ultima vreme mult întinerită. Vete
ranii Matz, Hebler, Hirsch, Haberhaufe 
și Papusch nu mai fac parte din lot. 
N-am putea spune că în locul lor n-au 
fost introduși jucători talentați. Dimpo
trivă Din actualul lot fac parte . o se
rie de handbaliști de certă valoare din 
Rostock, Leipzig și Berlin. Aceștia au 
peispective de a deveni jucători de va
loare. Ei au viteză și trag puternic la 
poartă. Ceea ce le lipsește încă, este 
experiența.

Iată cîteva cuvinte despre actualul 
loț. Cei trei portari, Franke (D.H.f.K.), 
Frieske (Vorwărts Berlin) și Fischer 

activității de antrenament șl a celei 
competiționale.

Numai că problemele legate de 
existenta unui asemenea lot repu
blican de tineret n-au fost tratate 
cu atenția cuvenită și nu s-a 
manifestat o preocupare permanentă, 
de-a lungul întregului an, pentru 
selecționarea celor mai talentate ele
mente și pentru pregătirea lor co
respunzătoare. Ca urmare a acestui 
fel de a vedea lucrurile, muncin- 
du-se mai temeinic doar în anumite 
perioade (cu precădere înaintea pu
ținelor confruntări internaționale re
zervate echipei de tineret), rezulta
tele înregistrate în activitatea aces
tui lot nu s-au ridicat încă la înăl
țimea așteptărilor și foarte puțini 
jucători tineri și-au făcut „rodajul" 
în cadrul acestei formații, unii fiind 
promovați direct în prima reprezen
tativă.

Mai mult decît atît, lotul de tine
ret la hochei are mari fluctuații în 
alcătuirea lui, dependente prea mult 
de situațiile ivite — în anumite mo
mente — în prima reprezentativă. 
Pentru a-i menține în activitate pe 
unii jucători, a căror vîrstă n-ar 
mai justifica prezența lor în lotul 
de tineret, ei sînt trimiși totuși să 
joace în această formație, luînd de 
fapt locul elementelor mai tinere și 
poate cu mai multe perspective. Ast
fel, jucători ca Ciobotaru, Boldescu, 
Corduban, Ioanovici ș.a., care nu au 
loc în prima echipă, au devenit 
componenți ai lotului de tineret I

Pe de altă parte, lotul de tineret 
n-are încă asigurat un program de 
pregătire corespunzător și în timpul 
verii, ca și în perioada de acomo
dare cu gheața.

Așa se face că lotul de tineret

ȘTIRI, REZULTATE
M0NCHEN. —- Intr-un concurs de 

patinaj viteză desfășurat pe pista de Ia 
Inzell, sportivul vest-german Erhard 
Keller a câștigat proba de 500 m cu 
timpul de 40,9. Keller s-a clasat pe pri
mul loc și în cursa de 1 500 m, fiind 
cronometrat în 2:13,4. în cadrul ace
luiași concurs, patinatoarea F.vi Sappl 
(R.F. Germană) a cîștigat proba de 500 
m cu performanța de 48,8.

MADRID. — Cu două runde înainte 
de terminarea turneului international de 
șah de la Palma de Malorca, în clasa
ment conduce fostul campion mondial 
Mihail Tal cu 11 puncte, urmat de spa
niolul Pomar — 10 puncte, Portisch 
(Ungaria) 9,5 puncte, Ivkov (Iugosla
via) 8,5 puncte, Matanovici (Iugoslavia) 
8 puncte.

ATENA. — în meci retur pentru eli
minatoriile turneului de fotbal UEFA, 
echipele de juniori ale Greciei și Bul
gariei au terminat nedecis : 3—3 (2—2). 
Echipa bulgară, care cîștigase cu 2—0 
prima întîlnire, s-a calificat pentru tur
neul final ce va avea loe anul viitor 
în Turcia.

MOSCOVA — După 17 runde, în carn

(Dynamo Berlin) au atins o certă clasă 
internațională. în apărare, omul de bază 
este Klaus Langhoff, secondat de „lun
ganul44 Zornack (care a fost o vreme 
accidentat), un foarte bun organizator 
de joc. în linia de atac se evidenția
ză și acum veșnic tînărul Paul Tiede
mann, cel mai popular handbalist al 
echipei noastre naționale. în formă bună 
se află și Petzold, Zenger (ambii de la 
Dynamo Berlin), precum și Randt (de 
la D.H.f.K. Leipzig). Așa cum arătam/ 
tinerii din lot sînt concurenți serioși 
pentru locurile de titulari în echipa re
prezentativă. Printre aceștia se numără 
Gemhofer (Rostock), Zimmermann (Dy
namo Berlin) și Eichom (de la F. K. 
Leipzig). în special Zimmermann — 
„micul berlinez44, cum îl numesc co
legii de echipă — se anunță ...spaima 
portarilor la „mondiale". Acest lucru l-a 
declarat însuși antrenorul Seiler, care 
își pune mari speranțe în cl. Din lot mai 
fac parte Ganschow (Rostock), Weuhler 
(Leipzig) și Muller (Vorwărts Berlin). 
Aceștia sînt, îndeosebi, jucătorii aflați în 
pregătire. Firește, timpul care mai ră- 

al țării noastre a participat recent 
la o competiție internațională în Po
lonia fără să fi avut în prealabil o 
pregătire corespunzătoare, în cadrul 
căreia să se fi insistat pe omoge
nizarea liniilor de atac șl a pere
chilor de fundași, să se fi exersat 
anumite scheme tactice etc. Rezulta
tele unei asemenea situații s-au vă
zut la... Katowice: nici un joc cîș
tigat, golaveraj 6—25 I

Se pune, în mod firesc, întreba
rea : ce intenții are Federația de 
hochei cu acest lot republican și 
cum înțelege în viitor să-i acorde 
atenția și sprijinul corespunzător 
pentru ca roadele să fie într-adevăr 
cele așteptate. Căci, după părerea 
noastră, experiența de la Katowice 
nu trebuie să se mai repete I

V. A.

Cei mai buni 
sportivi englezi 
ai anului 1966

LONDRA. La Cafe Royal din Londra, 
în prezența ministrului sportului din An
glia, Denis Dowell, a avut loc festivi
tatea decernării premiilor celor mai buni 
sportivi englezi ai anului 1966. După 
cum se știe, la masculin, titlul a reve
nit pentru prima oară unei echipe, res
pectiv „ll-lui“ de fotbal care a cîștigat 
Cupa „Jules Rimetw. La feminin, pe pri
mul loc a fost clasată înotătoarea Linda 
Lud grove, care a cîștigat trei medalii 
de aur la Jocurile britanice și locul doi 
la campionatele europene de la Utrecht.

pionatul feminin de șah al U.R.S.S. pe 
primul loc în clasament se află tinerele 
jucătoare Nana Aleksandria și Alia 
Kislova cu cîte 12 puncte fiecare.

NICOSIA — La Nicosia s-a desfă
șurat meciul internațional de fotbal din
tre selecționata Ciprului și echipa so
vietică Torpedo Moscova. Au cîștigat 
fotbaliștii sovietici cu scorul de 2—0 
(1—0) prin golurile marcate de Vo
ronin.

In australia —
ATLETISMUL IN PLIN SEZON

ADELAIDA 15 (Agerpres). în Austra
lia, sezonul atletic se află în plină des
fășurare. La Adelaida, Ron Clarke a 
cîștigat proba de 3 000 m plat în 7:54,8, 
întrecînd cu 8 secunde pe kenianul Naf
tali Temu. La 3 000 m obstacole, aus
tralianul Kerry O’Brien a realizat un 
valoros record al țării sale cu timpul 
de 8:29,0. Benjamin Kogo (Kenya) a 
marcat timpul de 8:47,2. Proba de 800 m 
plat s-a încheiat cu victoria lui Wilson 
Kiprugut, cronometrat cu timpul de 
1:47,8.

pentru „mondiale". „Stingaciul" Randt șutează la poartă

mîne pînă la campionatele mondiale va fi 
suficient pentru ca antrenorii să se ho
tărască asupra celor mai buni care vor 
pleca în Suedia.

Antrenorul Seiler speră să alcătuiască 
un „7“ omogen, bine pregătit, care să 
facă față j’ocurilor extrem de dificile 
din grupa „C“. Din această grupă fac 
parte după cum se știe trei echipe de 
renume mondial: România, campioana 
lumii, U.R.S.S. și R. D. Germană. Prin 
voia sorților una din aceste trei echipe

De pe toate
O ANCHETA INTERESANTA

Un ziar elvețian a lansat o In
teresantă anchetă pe tema: «Care 
zi a săptămînii este cea mai indi
cată pentru meciurile de fotbal ?* 
După cum se ștîe, în Anglia se 
joacă, de regulă, sîmbăta. De cu- 
rînd însă, în fotbalul britanic se 
vădește o nouă tendință: aceea de 
a se programa meciuri și duminica, 
socotită pînă nu de mult, ca zi d» 
odihnă, în care englezii nu trebuie 
să fie solicitați nici măcar pentriz 
competiții sportive. Acest „princi
piu" a derivat, pare-se, din exis
tența unei legi vechi de pește 300 
de ani, care interzice ca duminica 
să se perceapă taxe la manifestațiile 
sportive. De aceea, organizatorii au 
evitat această zi pentru programa
rea meciurilor. Dar, cum legea este 
pe punctul de a fi abrogată, pe 
viitor sînt de așteptat, în Anglia, 
meciuri de fotbal și duminica.

în Franța, fenomenul se pare că 
este invers. Meciurile de campionat 
încep să se joace în cursul săptă
mînii, de obicei miercurea. în R.F.G., 
ele se desfășoară sîmbăta, reunind 
un număr mare de spectatori. în 
Suedia, din 132 de meciuri, doar 43 
se dispută în cursul săptămînii, dar 
acestea totalizează un număr da 
spectatori egal cu al celor aproape 
90 de partide jucate duminica. în 
Belgia, se joacă miercurea, sîmbăta 
și duminica, fără o preferință anume.

Potrivit concluziilor anchetei zia
rului elvețian, se pare că iubitorii 
fotbalului preferă să vadă meciuri 
fn cursul săptămînii, în principal 
sîmbăta, mai puțin miercurea și, 
chiar mai puțin, duminica.

BOBBY MCGREGOR ABSENT 
LA J.O. DIN MEXIC

Cunoscutul înotător englez Bobby 
McGregor, student la Institutul de 
arhitectură al Universității din Glas
gow, vicecampion olimpic în 1964 
și campion european în 1966 la 
100 m liber, a declarat că nu va 
participa la J.O. din Mexic. El a 
făcut această declarație — după cum 
relatează ziarul „Les Sports" (Bel
gia) — cu ocazia festivității «de 
inaugurare a bazinului olimpic aco
perit de la Geneva, festivitate la 
care a fost, invitat să participe. „Nn 
cred că mă pot pregăti pentru Mexic 
— a spus înotătorul englez — de
oarece în 1968 îmi dau examenele 
de absolvire a institutului. Anul 
1967 va fi ultimul meu an de mari 
competiții. Voi participa la o serie 
de concursuri (în Florida, la Fort 
Landerdale) cu speranța să pot 
atinge forma maximă la Jocurile 
universitare de la Tokio". După de
clarațiile sale, McGregor se pregă
tește intens, zi de zi, cu intenția 
de a-și ameliora performantele. Din 
păcate, el și-a fracturat un picior, 
ceea ce l-a făcut să absenteze de la 
bazin aproape o lună de zile.

„IEPURII" DE LA MUNCHEN 1860

Apărătorii cunoscutei echipe vest- 
germane de fotbal Miinchen 1860 
au fost supranumiți „iepurii-, dato
rită felului cum înțeleg să aplice

valoroase va trebui să părăsească în
trecerea chiar în prima fază a campio
natului. Dar care va fi aceasta ? In 
orice caz, antrenorul Seiler speră ca 
echipa R. D. Germane să ocupe în a- 
ceastă grupă locul al doilea și să se 
califice astfel în faza următoare a ma
rii întreceri din Suedia.

HEINZ ABRAHAM
redactor la ziarul „Deutsches Sportecho® 

Berlin

meridianele

Larisa Latinina, binecunoscuta gim
nastă sovietică, de mai multe ori 
campioană mondială și olimpică, a 
anunțat că se retrage din activitatea 
compelitională. Publicul o va reve
dea totuși la campionatele de gim
nastică, dar în rolul de... arbitru, 
lat-o pe Larisa Latinina în noua sa 

ipostază

regula ofsaidului. După cum se știe, 
în jocurile cu apărări „beton", of
saidul este mai puțin frecvent a^cît 
în cele cu apărări liniare.

Apărătorii echipei mai sus citate, 
au găsit o nouă „metodă" de a pune, 
pe jucătorii adverși în situații de 
ofsaid. „Metoda" o aplică atunci cînd 
se acordă lovitură liberă pentru ad
versar, în apropierea buturilor echi
pei muncheneze. în clipa cînd ju
cătorul advers care va executa lo
vitura se îndreaptă spre minge, apă
rătorii de la Miinchen 1860 o iau 
la fugă, ca niște... iepuri, spre 
centru, lăsînd jucătorii adverși în 
ofsaid. Acest „artificiu", neregula
mentar, a început să fie ridiculizat 
de toate ziarele de specialitate din 
R.F.G. Arbitrii au găsit contra-mă- 
sura: nu mai socotesc în ofsaid nici 
un jucător advers și lasă jocul să 
„curgă".

INTERNAZIONALE -
REAL MADRID IN SFERTURILE
DE FINALĂ ALE „C.C.E."
Ieri, Ia Zurich, s-au tras la sorți jocu

rile din sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni” și „Cupei cupe
lor” la fotbal. Iată aceste meciuri :

în „C.C.E.“ : Internazionale — Real 
Madrid ; Atletico Madrid (sau Vojvodi- 
na Novi Sad) — Celtic Glasgow; Lien- 
field Belfast — T.S.K.A. Sofia ; Ajax 
Amsterdam — DnRla Fraga.

în „CUPA CUPELOR” : Glasgow Ran
gers — Real Saragosa ; Rapid Viena — 
Bayern Miinchen ; Servette Geneva — 
Slavia Sofia ; Vașaș Gyor — Standard 
Liege. Meciurile din „sferturi" trebuie 
disputate pînă la 20 martie 1967.

★
In optimile de finală ale „C.C.E.” pe 

teren propriu, F.C Liverpool a terminat 
Ia egalitate, 2—2 (0—0), cu formația o- 
landeză Ajax Amsterdam. Astfel, F.C. 
Liverpool, învinsă cu 5—1 în primul 
meci, a fost eliminată din competiție.

La Madrid, Atletico a dispus cu 2—0 
(2—0) de Vojvodina Novi Sad, prin 
punctele marcate de Luis (din 11 m) și 
Adelardo. întrucât în prima partidă vl<> 
toria a revenit fotbaliștilor iugoslavi cu 
3—1, cele două echipe vor susține un 
al treilea meci (tot la Madrid).

în „Cupa cupelor", Standard Llăge a 
învins cu 1—0 pe Chemie Leipzig. în 
prima partidă, Chemie cîștigase cu 2—1. 
Pentru turul următor s-a calificat for
mația belgiană, întrucît a înscris un 
gol în deplasare.

Jean Claude Killy
învingător 

la Val d’lsere
PARIS. — „Criteriul primei zăpezi®, 

concursul inaugural al noului sezon in
ternațional de schi alpin, reunește pe 
pîrtiilc de la Val dTsere sportivi din 
Elveția, Suedia, Polonia și Franța. Prima 
probă — slalom uriaș bărbați a fost 
cîștigată de campionul mondial, france- * 
zul Jean Claude Killy, cronometrat cu 
timpul de 1:46,46/100 (pe o pîrtie în 
lungime de 1 250 m). Pe locul doi s-a 
clasat francezul Roger Mignot, iar pe 
locul trei elvețianul Brugmann.
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