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Rapid — Steaua, atractivul 
meci-vedetă al etapei 

campionatelor de volei
• CEA MAI ECHILIBRATA PARTIDA MASCULINĂ DIN 

PROVINCIE-LA PLOIEȘTI: PETROLUL - VIITORUL BACĂU

căpitanii celor dtuă echipe care 
ror întrece astăzi după-amiază 

11 lor casca: IIora(iu Nicolau ( Ka- 
') și Eugen Pădureții (Steaua),

vâzuți de

NEAGU RADULESCU.

pregătire a elementelor 
și dotate cu un fizicB. . / 
federația de baschet va
în vacanta de iarnă a

Boxerii noștri încheie anul cu un bilanț favorabil
» 9
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Penultima etapă a turului in 
campionatul masculin de volei 
la categoria A. Programul, alcă
tuit din 5 partide, are „cap 
de afiș" importantul meci găz
duit azi, începînd de la ora 17, 
de sala Floreasca din Capitală. 
Luptă pentru întîietate, intr-o 
confruntare așteptată cu jus
tificat interes (rezultatul nu-i 
exclus să decidă campioana de 
toamnă !), deținătoarea titlului 
republican, RAPID, și tot mai 
tenacea sa adversară din ulti
mii ani (alături de Dinamo 
București și de Politehnica Ga
lați), STEAUA. Amintim că în 
ambele meciuri din campionatul 
trecut, e drept, Rapid a între-
cut Steaua cu 3—1, dar mult 
mai greu în retur decit în pri
mul joc : mai întii 9—15, 15—4.

3

fi conduse de unii dintre cei mai 
buni antrenori din țară.

In aceeași perioadă — 23 de
cembrie 1966—8 ianuarie 1967 
va fi organizată o tabără de 
pregătire pentru loturile repu
blicane de juniori și junioare. 

15—13, 15—7, apoi însă 15—5, 
15—13, 12—15, 15—10. Și Steaua 
a progresat serios între timp.... 
întîlnirea de azi, care e aproa
pe sigur că va avea drept 
„cheie” apărarea (îndeosebi la 
blocaj) se anunță mai echilibrată 
decit oricare alta dintre cele 
două echipe.

Celelalte partide masculine 
ale etapei în categoria A, care 
se joacă mîine și la care „calcu
lul hirtiei” le indică favorite pe 
gazde, sînt : Alumina Oradea— 
Progresul Brăila, Politehnica 
Galați — Politehnica Timișoara, 
Politehnica Brașov—Minerul Baia 
Mare și, cea care ni se pare a 
ti mai strinsă, Petrolul Ploiești—
Viitorul Bacău.

Programul se completează cu 
o interesantă dispută feminină, 
singura restanță din categoria B, 
care se va juca mîine (ora 12.30) 
în sala Dinamo, din Capitală și 
va pune față-n față echipele o- 
cupante actualmente in clasa
ment ale locurilor 8 (Universi
tatea București) și 6 (Pedagogic 
Pitești). Meciul prezintă interes 
deosebit deoarece hotărăște cine 
va ocupa locul 4 în clasamentul 
final al turului.

Petre Mihaiuc in „stînd" pe o mină la paralele

Anul competițional la gimnas
tică se va încheia astăzi și mîi
ne o dată cu desfășurarea fina
lei campionatului renublican pen
tru juniorii mari. Printre cei 
peste 130 de participant la a- 
ceastă întrecere se numără mulți 
sportivi și sportive care, cu 
toată tinerețea lor, și-au făcut 
un „nume" în gimnastica noas
tră. Este vorba de : Lucia Cbiri- 
ță (București), Alina Goreac (Lu
goj). Maria Andrioaie, Felicia 
Domea (Bacău), Maria Măcică-

șan, Irina Sărăcuț (Cluj). Rodiră 
Secoșan (Timișoara), Despina Cio- 
ceanu (Brașov), Ecaterina Varga 
(Oradea) la fete. Petre Mihaiuc, 
Cornel Bălan, Petre Mărcuțiu, 
Nicolae Achim, Nicolae Oprescu 
(București), Gheorghe Mutu, 
Gheorghe Păunescu (Craiova), 
Dinu Iorgescu (Brașov). Gheor
ghe Iușan, Radu Branea (Cluj), 
Paul Vesi (Tg. Mureș) la băieți, 

întrecerile juniorilor vor avea 
loc sîmbătă și duminică în Sala 
sporturilor de la Timișoara.

Primele partide ale întilnirii de baraj 
Elisabeta Polihroniade Margareta Perevoznic

De două zile, este în plină 
desfășurare întrecerea dintre 
două șahiste fruntașe ale noas
tre, maestra internațională Eli
sabeta Polihroniade și maestra 
Margareta Perevoznic, fostă 
campioană a țării. Dreptul de a 
obține un al doilea loc în tur

neul candidatelor la titlul mon
dial feminin de șah, alături de 
maestra internațională Alexan
dra Nicolau, este disputat cu 
deosebită ardoare. Este intere
sant de menționat că dacă ega
litatea survenită în clasamentul 
turneului zonal de la Varna se 
menține și după încheierea ce
lor patru partide ale meciului de 
baraj, dreptul de calificare va 
fi obținut de Elisabeta Polihro- 
niade, care la. zonal a beneficiat 
de un punctaj Soneborn mai 
bun.

• ECHIPA DE FOTBAL (TI
NERET) A ROMÂNIEI 
A SOSIT ÎN CONGO 
(KINSHASA)

Vineri a sosit în x Congo 
(Kinshasa) echipa de fotbal 
(tineret) a României. Fotba
liștii noștri își încep turneul 
în Africa, susținînd aici două 
jocuri, așteptate cu mare in
teres deoarece este prima e- 
voluție a unei echipe de fot
bal românești în Congo (Kin
shasa).

fc O NOUA SERIE DE 
CURSURI DE INIȚIERE 
LA PATINAJ

Peste trei zile începe seria a 
TV-a a cursului de inițiere in 
patinaj, care are loc pe gheata 
artificială a stadionului de 
iarnă din parcul „23 August”, 
înscrierile se fac zilnic la pa
tinoar, între orele 10—13 și 
15—18. Lecțiile sînt predate 
de antrenori calificați.

• AZI, LA BRAȘOV, ME
CIUL FEMININ DE BAS
CHET POLITEHNICA 
BRASOV - MACABI 
TEL AVIV

Astăzi după amiază, la Bra
șov, în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în țara 
noastră, campioana Izraelului, 
Macabi Tel Aviv, întîlnește 
formația locală Politehnica.

in CAPITALĂ

Citiți în pagina a 4-a, 
la rubrica „Unde mergem?", 
programul complet al com
petițiilor sportive.

Prima partidă a meciului, dis
putată joi seara, s-a încheiat re
miză. Elisabeta Polihroniade, cu 
albele, a ciștigat un pion în jo
cul de mijloc, dar ulterior au in
tervenit prea multe simplificări 
și șansele s-au egalat în finalul 
partidei: remiză la mutarea 45.

Aseară, în a doua partidă, 
Margareta Perevoznic a jucat cu 
piesele albe. Partida s-a între
rupt la mutarea 48, cu un pion 
în plus pentru Perevoznic.

Nouă victorii și o 
Baza pregătirii - 

iburilor • I “ * *

2ontinuînd campania de selec-
• f Ș»

cutate
fecvat,
janiza 
vilor mai multe tabere, care vor

înfrîngere 
în secțiile 

burilor • La Steaua s-a 
incit bine • Sportivii dina- 
rviști — cei mai solicitați în 
S6 • La Craiova, Cluj ți 
îlați - pași înainte • Acti- 
atea pugilistică din Reșița 

Cîmpulung Muscel... „co
boară" !

în lipsa unei competiții ofi- 
jiie de amploare — ca de 
dă campionatele europene — 
ul acesta atenția principală 
antrenorilor noștri de box 

a_ .îndreptat, pe plan extern, 
' tre întîlnirile amicale. A- 
ste confruntări, deși fără 
ză, au fost privite de spor- 

j'ii selecționați în loturi, ca 
de antrenorii lor, cu mult 

iaț de răspundere. începînd 
i luna aprilie, de la prima 
jrtidă amicală susținută de 
orezentativa noastră A la 
■fia și pînă la ultima întîl- 
re, disputată recent la Lon- 
p, prin „porțile" loturilor A 

B au trecut multi boxeri, 
îtrenorii au încercat diferite 
fmule de echipă, în do- 
îta de a contura formația 
re ne va reprezenta țara la 
’uropenele" de la Roma, din 
67. Bilanțul anului 1966 —
ivind echipele reprezentative Vasile Antoniu (dreapta), într-un „duel*  cu sovieticul Dolgov, cu prilejul 

Și B — este satisfăcător: putat în luna august, la București
tă-1 t

Sofia : Bulgaria — România 6—4 
Siliștra : România — Bulgaria 
Â
bucurești : România (B) — Bul
ina (B) 5—5
Constanța : România (B) — Bul- 
iria (B) 5—5
București : România — R. F. 
errnană 9—1
(Constanța : România (B) — R.F. 
ermană 5—4

turneului internațional dis-

Foto î P. Romoșan

București : România — Scoția 
9—1

Constanța : România (B) — Sco. 
ția 7—2

Londra: România — Anglia 7—3
Wolverhampton : România —

Anglia 7—3

Aceste rezultate dovedesc că 
antrenorii Popa, Dumitrescu, 

Chiriac, Ciobotaru, Stoianovici 
și Chendreanu, care au con
dus de-a lungul anului pregă
tirile loturilor A și B, au mun
cit cu pasiune și competență, 
au dovedit o exigentă sporită 
în procesul antrenamentului 
sportiv. Pe de alta parte, nu 

trebuie uitat faptul că rezul
tatele bune (mai puțin cele din 
întîlnirile cu Bulgaria) obți
nute anul acesta de boxerii 
noștri n-ar fi fost posibile dacă

R. CÂLARÂȘANU

(Continuare in pag. a 6-a)

fotbal Ce părere aveți 
despre prima parte 
a campionatului? (II)

ANCHETA NOASTRĂ
Prima parte a anchetei noas

tre — publicată săplămîna 
trecută — a suscitat mult in
teres. Ca dovadă, în zilele 
care au urmat am primit nu
meroase scrisori pe această 
temă. în același timp, ne-au 
vizitat la redacție o serie de 
antrenori și jucători ai echi
pelor din categoria A, care 
ne-au comunicat opiniile lor.

Iată, azi, cîteva din aceste 
noi păreri asupra primei părți 
a campionatului 1966—1967.

„FORMA MAI BUNA MANI
FESTATA SPRE SFIRȘIT DE 
IUCATORI A INFLUENȚAT 

CALITATEA FOTBALULUI 
PRACTICAT DE NAȚIONALA 

NOASTRĂ"

ALEXANDRU ENE, vicepre
ședinte al F.R. Fotbal: „Nici eu 
nu pot trece peste acea cons
tatare că echipele noastre au 
început mai slab actualul 
campionat, pentru ca în a 
doua parte a turului să se 
observe o creștere a calității 

jocului. Cauza : perioada dina
intea campionatului a fovt 
prea mică pentru a se asigura 
o pregătire temeinică. In al 
doilea rînd, trebuie subliniat 
faptul că echipele din provin
cie s-au apropiat de valoarea 
formațiilor bucureștene. Pe de 
altă parte însă, s-a observat 
și o oarecare scădere valorică 
a echipelor din Capitală. în 
ceea ce privește locul ocupat 
de Universitatea Craiova, cred 
că el se datorește — ca și cel 
al Progresului —r pregătirii 
bune, dar și ajutorului pe 
care și l-au dat în teren ab
solut toți jucătorii. Trebuie 
spus că federația va analiza 
toate aspectele acestui tur de 
campionat cu prilejul apropia
tei consfătuiri cu antrenorii 
din categoriile A, B și C. Ceea 
ce mă bucură în special e 
faptul că forma bună a echi
pelor și a jucătorilor a avut 
ca urmare un fotbal mai bun

(Continuare in pag. a 5-a)



continuată!

Tal entata Alina Goreac (Școala sportivă lugoj), dintre
„speranțele" Banalului pentru J.O. din Mexic, evoluînd la sol.

La orizont

rnr1 1968

Tradiția
e frumoasă, 
dar trebuie

Din activitatea de performanță 
a sportivilor bănățeni

Anul 1966 a reprezentat si pentru sportivii bănățeni o nouă etapă de pregătire în vederea J. O. de la Ciudad de 
Mexico. Cum au fost îndeplinite obiectivele de perspectivă prevăzute de antrenori, asociații, cluburi și Consiliul regional 
UCFS Banat? Care a fost „recolta" anului 1966? La aceste întrebări vom căuta sa răspundem in rindunle de fața.

★★★
Sportivii din regiunea Banat au cucerit în acest an 20 

niori, iar o parte dintre ei au îmbrăcat tricourile diferitelor 
din Mexic, regiunea Banat s-a angajat să fie reprezentată de

Trebuie să recunoaștem însă că, față de bogata 
bănățeni, față de frumoasa bază materială de care dispun și 
posibilități, care bat la porțile afirmării, rezultatele obținute

seniori și 29 la ju- 
ale țării. Pentru J. O.

de titluri de campioni republicani la 
reprezentative (juniori, tineret, seniori) 
18 sportivi.

experiență pe care o au antrenorii și 
finind seama si de nesecatul izvor de 

în cursul acestui an nu sînt la nivelul așteptărilor.

tehnicienii sportivi 
cadre tinere, cu

Despre cîteva succese care trebuie
consolidate

• Analizînd rezultatele obținu
te de sportivii bănățeni, tre
buie să menționăm buna com
portare a membrilor secției de 
caiac-canoe de la Școala spor
tivă din Timișoara. La aceas
tă secție, antrenorul VICTOR 
ALEXANDRESCU desfășoară o 
muncă susținută. în cei zece 
ani de activitate, el se poate 
mindri cu 62 de campioni re
publicani de juniori pe care 
i-a pregătit. De aici s-au ridi
cat o serie de sportivi de va
loare cum sînt: Hilde Lauer- 
Tătaru, Stela Munteanu, Kurt 
Franzen, Ion Claici și alții. 
Dintre cei peste 100 de spor
tivi legitimați, sint nominali
zate pentru Jocurile Olimpice 
din Mexic trei „speranțe" : 
Doina Pențea, Alexandra Țe- 
ranu și Eugenia Marchiș (la 
caiac). Concludente ni se par 
și realizările obținute de a- 
ceastă secție în ceea ce pri
vește îndeplinirea obiectivelor 
la clasificarea sportivilor. Ci
frele planificate au fost Ia 
unele categorii chiar depășite 
considerabil. (Exemplu, planiii- 
cat: 20 cat. a Il-a, realizat 
33). Relevăm, de asemenea, 
preocuparea antrenorului Vic
tor Alexandrescu pentru pre
gătirea sportivilor nominali
zați și atenția acordată creș
terii elementelor tinere, talen
tate.

La secția de caiac-canoe a 
asociației sportive Construc
torul Timișoara (antrenor Oc
tavian Radosav), deși activea-

ză elemente cu frumoasă 
sibilități, sportivilor nu Ie 
asigurate cele mai bune 
diții de pregătire. Lipsesc 
barcațiunile (există doa
caiace bune pentru pro 
de simplu, unul pentru di 
și o singură canoe !). Am 
cațiunile existente sînt v 
de 5—10 ani. Lipsesc ap 
tele ajutătoare: haltere, 
tensoare etc. și echipame 
sportiv (teniși, tricouri, tre 
guri).

Dacă aruncăm o privire 
pra rezultatelor obținute 
sportivii bănățeni la fina 
campionatelor republicane 
caiac-canoe, observăm că 
tuația nu este totuși chiar 
de trandafirie. Semnific 
este următorul exemț 
Școala sportivă din Timișc 
a obținut în 1964 un au 
de 6 titluri de campioni rc 
blicani de juniori, în 1965 
5, iar în 1966 unul sing 
Iată de ce, departe de. a 
părtași părerile unor turtii 
sportivi din această regii 
care vorbesc numai în suj 
lative despre rezultatele o 
nute la caiac-canoe și la 
notaj, subliniem faptul că 
loarea acestor performanțe < 
încă departe de cerințele 
tuale, că este necesară o m 
că mai susținută pentru ca 
giunea Banat să aibă 
mulți sportivi fruntași la 
ceste importante ramuri sj 
live olimpice.

„Corigente" pe 1966
® în obiectiv : atletismul și gimnastica

• Care sint cauzele rezultatelor slabe
ale atleților

• Muncă concretă, nu văicăreli!

Tn regiunea Banat activează 
16 antrenori de atletism cu o 
bună calificare. Totuși, perfor
manțele elevilor lor sînt încă 

desfășoară o 
de pregătire a

Gruin (C.S. Banatul — antre
nor Cornel Balita) au reușit 
să-și îndeplinească obiectivele 
prevăzute pentru 1966. Orele 
zilnice de pregătire intensă, 
respectarea planurilor indivi
duale, munca plină de dăruire 
a sportivilor și antrenorilor — 
iată secretul rezultatelor. Avînd 
la dispoziție materiale de bună 
calitate, săli de antrenament 
corespunzătoare, lucrînd per
severent la antrenamente, o 
serie de sportivi cum sint Pa
vel Horvat, Vasile Coșaru, 
Marcel Benea, Mihai Stanciu,

Pavel Rosenfeld, Norbert Kuhn 
și-au îndeplinit și ei obiecti
vele stabilite pentru acest an.

Totuși, fată de posibilitățile 
existente, gimnastica bănățea
nă nu a înregistrat încă sal
tul cuvenit. Ne referim, în 
special, la creșterea unor ele
mente de perspectivă, capabile 
să facă parte din loturile re
prezentative. în această pri
vință se constată că antreno
rii de gimnastică au manifestat, 
multă vreme automultumire, 
lipsă de

producția*  din

slabe, nu se 
muncă intensă 
acestora.

Care a fost
1966 a antrenorilor de atle
tism din regiune ? Fără a sta 
prea mult pe gînduri, putem 
spune SLABA. Ce altă dovadă 
mai bună decît faptul că NICI 
UN ATLET BĂNĂȚEAN NU A 
REUȘIT ÎN ACEST AN SĂ 
CIȘTIGE TITLUL DE CAM
PION REPUBLICAN LA SE
NIORI, IAR PE TABELA DE 
RECORDURI REGIONALE 
SINT ÎNCĂ PERFORMANTE 
ÎNREGISTRATE ÎN 1951 (10,5 
la 100 m), 1952 (15,10 m la 
greutate), 1955 (49,4 la 400 m), 
1956 (1:51,3 la 800 m) — la 
seniori, în 1953 (2:13,4 la 800 
m), 1961 (47,34 m la suliță) — 
la senicrăre (?!).

Ua finalele campionatelor re
publicane individuale de se
niori de la Cluj, atleții bănă
țeni au figurat doar de 6 ori 
între primii 6. Despre valoarea 
rezultatelor pe care 
lizat nu e cazul să 
tăm. Cu cifrele 
vorba proverbului, 
drumul... Mexicului...". Modestă 
a fost și comportarea reprezen
tativei regiunii în campionatul 
republican pe echipe, unde a 
ocupat locul 6 în clasament.

Aceasta 
actuală a 
lean, care 
un singur 
pentru J.O. de la Ciudad de 
Mexico, Gerhard Pikulschi 
(C.S. Banatul — antrenor Eu
gen Lupșa) la decatlon, care, 
de altfel, nu și-a realizat o-

le-au rea- 
mai insis- 
respective, 

„Lung îi

este situația Ia ora 
atletismului bănă- 

a „rămas*  doar cu 
sportiv nominalizat

biectivul planificat pentru a- 
nul 1966 : PREVĂZUT: 7.300 
p, RE AUZ AT : 6.824 p. Cauza? 
Datorită unei pregătiri insufi
ciente la proba de 
atletul timișorean a reușit o 
performanță de numai 54 m, 
cu mult sub posibilitățile lui. 
cu atît mai 
specializarea 
bază este...
Nici ceilalți 
Petre Moată 
antrenor Ion 
time, planificat ;
lizat: 1.90(?) și Umberto Pacepa 
(C.S. Banatul — antrenor Ion 
Deheleanu) care a avut plani
ficat la 800 m 1:57,0, nu și-au 
îndeplinit obiectivele pentru 
anul în curs. Lui Umberto Pa
cepa i s-au întrevăzut fru
moase posibilități pentru pro
ba de 800 m, dar el a fost 
„sfătuit*  să renunțe la această 
cursă și să revină 
rile de viteză (200 
Așa se face că în 
el nu a concurat 
o singură dată pe 800 m!...

După părerea noastră, cau
zele nivelului scăzut al rezul
tatelor din 
țean trebuie 
ca de zi cu 
Cu excepția 
bune realizate cu juniorii și 
copiii la Liceul nr. 4 Timișoara 
și la Școala sportivă din A- 
rad, se constată că majorita
tea antrenorilor nu lucrează 
cu conștiinciozitate și de aceea 
performanțele 
cerințelor.

Se impune

suliță,

cit 
de

mult cu 
sa atletică 

aruncarea suliței, 
sportivi fruntași, 
(C.S.M. Reșița - 
Galescu) la înăl-

1.96 (!), rea-

la alergă- 
și 400 m)!
anul 1966 

nici măcar

atletismul bănă- 
căutate în mun- 

zi a antrenorilor, 
unor rezultate

sint sub nivelul

un reviriment!...

★
gimnastică, situația este 
mai bună. Cei doi spor- 

nominalizați pentru J.O.

La
ceva
tivi
din Mexic: Alina Goreac (Șc.
sp. Lugoj — antrenor Tatiana 
Isar), campioană republicană 
de senioare La bîrnă, și Aurel

Boxul bănățean, în
Este cunoscută 

popularitatea de care se bucu
ră sportul cu mănuși in re
giunea Banat. De la un timp, 
insă, activitatea pugilistică 
bate pasul pe loc, putem 
spune chiar regresează. In 
cele 13 sec(ii afiliate la fede
rația de specialitate activează 
230 de ■ sportivi legitimați, 
dintre care numai 51 sint cla
sificați (25 cat. I, 26 cat. a 
Il-a). Obiectivele propuse pen
tru anul 1966 nu au fost în
deplinite de către antrenorii 
bănățeni. Anul acesta, doar 
un singur pugilist (un junior) 
a reușit, să obțină titlul de 
campion republican. iar în 
campionatul pe echipe, repre
zentativa regiunii a avut o 
comportare necorespunzătoare. 
La etapa pe zonă a campiona
telor republicane individuale 
au participat din regiunea Ba
nat 22 de sportivi, dar la e- 
tapa finală nu s-a calificat 
nici unul! Vorbind 
munca antrenorilor, nu 
trece cu vederea nici 
că, la ora actuală, din
ga regiune nu se. poate al
cătui o echipă completă care 
să participe Ia o competiție 
oficială.

în majoritatea secțiilor 
se lucrează cu seriozitate, 
există preocupare pentru 
lectionarea unor elemente
perspectivă. Semnificativ este 
faptul că la competițiile ofi
ciale rezervate juniorilor (pre
văzute 
1966) 
secții 
doar 
neri 1
sa unei 
toare la 
tilor. Din cele 57 de inlîlniri

tradiția și

despre 
putem 
faptul 

întrea-

nu 
nu 
se
rie

in calendarul anului 
a participat, din cele 13 

existente în regiune, 
număr redus de ti- 

altă carență este lip- 
pregătiri corespunză- 

majoritatea pugiliș-

un 
O

vreme <
■ ambiție

regres
avut loc in cadrul 

campionc- 
de juniori, 
înainte de 
cu victoria 

dove-

Aspect de la un antrenament al canotorilor timișoreni

lupte — tradițiaLa
pierdut.s-a

care au 
etapei regionale a 
telor republicane 
38 s-au terminat 
limită și numai 19
la puncte. Ce altceva 
dește aceasta, decît o slabă 
însușire a procedeelor teh
nice de apărare, tinerii pu- 
giliști aruncîndu-se în luptă 
complet descoperifi, fără o 
pregătire fizică și tehnică co
respunzătoare.

Nu putem trece cu vederea 
nici faptul că, datorită lipsei 
de interes maniiestată de for
mațiile C.S.M. Reșița, Metalul 
Oțelul Roșu și selecționata A- 
rad, care nu au putut alinia 
echipe complete, campionatul 
regional a fost întrerupt după 
trei etape.

Ce măsuri se impun ? Clu
burile și asociațiile sportive, 
antrenorii, trebuie să acorde 
mai multă atenție tinerilor 
care doresc să practice boxul. 
Succesele realizate de pugi- 
liștii bănățeni cu ani în urmă 
dovedesc că în această regiu
ne există elemente 
care, bine pregătite, 
aduce o importantă 
ție la împrospătarea
republicane, vor putea contri
bui la obținerea unor per
formanțe superioare pe plan 
internațional.

capabile 
vor putea 
contribu- 
loturilor

In urmă cu cîțiva ani, luptă
torii bănățeni aveau un cuvînt 
greu în lupta pentru cucerirea 
titlurilor de campioni naționali. 
Anii au trecut, iar în ultima vre
me din Lugcj, Timișoara. Reșița 
și Arad — centre cu o veche tra
diție în acest sport — s-au ridi
cat doar cîteva elemente de va
loare.

Am 
mente 
C.F.R. . , ______ ____
goj. Cu acest prilej am consta
tat că, în general, sportivii sînt 
conștiincioși, fiind dornici să-și 
însușească cît mai multe cunoș
tințe în cadrul lecțiilor de pre
gătire. Totuși, munca de instru. 
ire este încă slab organizată șl 
nu are intensitatea necesară. In 
majoritatea secțiilor se execută 
un număr redus de antrenamen
te : doar 3 pe săptămînă. Să ne 
mai mire faptul că performan
țele obținute de sportivii bănă
țeni la finalele campionatelor 
republicane individuale din 
an sînt necorespunzătoare ? 
tru edificare, iată locurile 
pate : lupte greco-romane 
cu 2 puncte ; lupte libere 
cu 10,5- puncte. La acestea, adău
găm și faptul că în ultimii trei 
ani nici un luptător din regiu
nea Banat nu a obținut titlul 
de campion republican, iar anul 
acesta sportivii bănățeni nu s-au 
clasat în primele trei locuri nici 
la „libere" nici la „greco-ro- 
mane”.

Principala cauză care a gene
rat rămînerea în urmă a lupte
lor în regiunea Banat este 
superficialitatea cu care a fost 
tratată, în ultimii ani, problema 
pregătirii schimbului de mîine 
de către' unele echipe. Regiunea 
Banat dispune de antrenori cu o

urmărit cîteva antrena- 
ale luptătorilor de la’ 
Timișoara șl A.S.M.T. Lu-

acest 
Pen- 
ocu-
— 7

— 5

bună calificare și 
experiență, de săli 
ment 
cu aparatura și materialele 
cesare. Totuși, numărul sport 
lor din secții este destul de r 
sînt folosite încă elemente f 
perspectivă, nu se promove 
cu curaj elemente tinere (ext 
piu : C.S.M. Reșița — greco- 
mane și Vagonul Arad — li 
re). Datorită faptului că ani 
namentele cte lupte greco-roi 
ne și libere s-au desfășurat ir 
tă vreme în comun, pregăti 
sportivilor a fost considerabil 
greuiată. Numărul de repet 
pentru învățarea procedeelor t 
nice și pentru dezvoltarea c 
taților fizice, este încă nesa 
făcător. O serie de deficiei 
am constatat și în organiza 
lecțiilor de antrenament. In s 
cial la cele în care se exec 
temele de angajări cu partene 
există mulți „timpi morți“ c 
unele perechi sînt pe salt 
Nici materialele și sporturile*  
jutătoare nu sînt folosite în r 
sură suficientă pentru o dez\ 
tare fizică corespunzătoare.

Se impune ca numărul ant 
na men telor să fie mărit, aji 
gîndu-se la 5—6 pe săptămî 
cu o intensitate și un voi 
sporit. Organizarea lecțiilor t 
buie astfel făcută încît să se < 
mine timpii morți în perioz 
„angajărilor**  pe saltea. O at. 
ție deosebită trebuie acord 
selecției, recrutîndu-se un nun 
cît mai mare de copii și juni 
în practicarea luptelor. Nur 
muncind perseverent și asiț 
rînd schimbul de mîine, rezul 
teje vor fi cele așteptate, 
sportivii bănățeni vor putea 
redevină „fruncea” în acest sp> 
cu o veche tradiție în regiun

de
corespunzătoare,

antre 
util

iii analiza activității sportive de performanță desfășurată în regiunea Banat a reie 
faptul că rezultatele obținute sînt încă departe de cerințele actuale. Este necesar ■ 
??..*?  măsuri urgente_ pentru ca ele să se ridice la nivelul condițiilor create și al pot 
unităților existente.. în _ raidul nostru ne-am oprit asupra activității unor importau 
ramuri sportive olimpice : atletism, gimnastică, caiac-canoe, lupte și box, scoțînd 
iveală carențele care mai persistă în activitatea de zi cu zi a principalelor secț 
Antrenorii și cadrele tehnice nu trebuie să-și uite angajamentul ca regiunea Ban 
să dea loturilor olimpice 18 sportivi.

Este necesară o muncă mai susținută, care să asigure dezvoltarea activită' 
sportive de performanță, ridicarea continuă a rezultatelor, pentru ca ele să fie I 
nivelul celor internaționale.

GHEORGHE CIORANU



Intr-o singură zi...

J T I R I...

Critica apărută in ziar 
-a ajutat. O dovadă 
e faptul că am tre- 
t imediat Ia organizarea 
trecerilor din cadrul 
artachiadei de iarnă“, 
-a spus președintele a- 
nației Viitorul „Mase 
istice” din Capitală, 
1. Iordache.
3upă deschiderea festi- 
. la care și-au dat con
sul cunoscuții fotbaliști 

, la Progresul/ Mateianu, 
ndru. și Oaidă, s-au 
sfășurat jocuri de șah 
tenis de masă. Pînă în 
-zent și-au disputat în- 
statea peste 50 de tineri. • 
recerile continuă.

tn asociațiile sportive 
1 orașul Sighișoara n-a 
Vis încă afișul Sparta- 
țadei. „Am văzut în 
tr, ne-a informat Ion 
jrea, președintele aso- 
ției Textila, noul afiș, 
pă care vom confecțio- 

cîteva modele”. Ne-am 
ieresat la Consiliul oră- 
A^b'UCFS dacă s-au 
;imit noile afișe. Răs- 
ksul : NU. Unde se află 
re afișele ?

Sportul, bun prieten al 
tinerilor și virstnicilor de 
la Combinatul de îngră
șăminte chimice din Tr. 
Măgurele, reunește la 
startul întrecerilor nu
meroși iubitori ai turis
mului și nata|iei, ai fot
balului și voleiului, ai 
șahului și tenisului de 
masă.

...Duminică 11 decem
brie. Dimineața, soarele 
a ieșit de după perdeaua 
de nori dind străluciri 
diamantine proaspătului 
strat de nea. Zîmbetul 
primăvăratec al soarelui 
n a putut, insă, inșela pe 
nimeni. E, totuși, iarnă ! 
Așa că sportivii de la 
Combinat s-au îndreptat 
spre sala Consiliului ra
ional UCFS, pentru a se 
intrece in cadrul Spar
tachiadei de iarnă, la șah 
și tenis de masă. Cei pes
te treizeci de concurent) 
au sporit la peste 200 nu
mărul celor care au luat 
pină acum startul in 
Spartachiada de iarnă la

asociația sportivă .Chi
mia. Oameni harnici și 
pricepuți, membrii con
siliului — în frunte cu 
Al. Cazacu — ajutați de 
instructorii voluntari S. 
Biza, L Tache, N. Mo- 
dringă, D. Cirjan, M. Cir- 
jan ș.a. au reușit chiar 
din primele zile să stâr
nească interesul tuturor 
pentru marea întrecere 
sportivă de masă.

...Electricianul FI. Gre- 
cu n-a concurat oficial. 
Ne-a spus că — înainte 
de a participa la între
cerile de tenis de masă — 
se pregătește temeinic. 
Este incă afectat de fap
tul că la ultimele sale 
partide disputate cu par
teneri din alte asociații 
nu a reușit să joace „ca 
la carte**  o schemă nouă. 
Va reuși, însă cu certi
tudine, la viitorul con
curs. Mi-o spune hotări- 
rea cu care revine de fie 
care dată asupra execu
țiilor tehnice, indirjirea 
cu care repetă loviturile 
mai slabe. Perseverența 
iși va spune, fără îndo
ială, cuvintul.

' întrecerile 
asociației
/UTA'Bucuresh

ȘA
t

HUL
în această clipă „Chiar dacă... viscolește,
Mii de pioni pornesc la atac. El tot la... fotbal se gîndește !“
Șoaptele tac Iată, acum
Și iată Caii cu coamele-n vînt
Pe „cîmpia"... parcelată Pornesc la drum
într-o simetrică armonie — în zig zag —
— Gata de bătălie — Calopînd...
Cele Turele, masive, amenințate de cavalcadă,
64 de pătratele Răspund cu... rocadă.
Deschid porțile Și gluma scapără, din cînd în cînd,
Unui infinit de combinații sprințară:
Ce nu poate fi prins — «Hai, mută, că se face... primăvară !“
Nici în cele mai savante ecuații. Și lupta se-ncinge,
Mintea, într-o gimnastică plină de-nțelep- Și vîntul proptit în ferești,

ciune Uită să plece:
Caută variantele bune. Așteaptă să capete vești.'
Cineva Și iar
Care vrea să se arute „în temă", Ciocănește
Șoptește : La geamuri arar:
„Atacă frate pe... extremă !" — Cine e primul ?
Iute — Citește-n ziar !
Replica
Pornește: MIRCEA BONDA

Son hi 
iovan 
vă 
sfătuiește!

■ în cadrul întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă, concurenții execută exerciții tip în
viorare cuprinse în regulamentul concur
sului pentru cucerirea Insignei de poli
sportiv. Așadar, este vorba de exerciții 
ușoare, accesibile atît tinerilor cît și virstni
cilor, exerciții cu care este bine să începem 
activitatea unei zile de muncă.

■ Vă sfătuiesc să practicați aceste exer
ciții zilnic, dimineața, timp de cel puțin 
10 minute.

I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

La cit mai multe ramuri sportive!
Tinerii din comuna 

Vînători — regiunea Bra
șov — au luat startul în 
actuala ediție a Sparta
chiadei de iarnă chiar în 
ziua de 3 decembrie. La 
Căminul cultural au loc 
zilnic întreceri de șah și 
tenis de masă. Au fost de
semnați și primii- învin
gători. La tenis de masă 
au obținut victorii M. 
Zaharia, Tiberiu Pop, 
Dumitru Drăgan, iar la 
șah s-au impus Vasile 
Felegeanu și Alexandru 
Lorentz. Concursurile nu 
s-au încheiat. Alți și alți 
tineri urmează să se pre

zinte la startul întrece
rilor.

Ne permitem să amin
tim consiliului asociației 
faptul că — în cadrul ac
tualei ediții a Spartachia
dei de iarnă — sînt pre
văzute întreceri la 10 ra
muri sportive și că, în 
afara lor, se mai pot or
ganiza competiții și la 
altele. Oare la concursu
rile de gimnastică și hal
tere nu s-ar înregistra o 
participare tot atît de nu
meroasă ca la șah și te
nis de masă ?

C. MOLDOVAN-coresp.

...In sala de șah — ten
siune mare. Partidele 
sint spre final. Liniște 
desăvirșită. Toată lumea 
este numai... ochi. La o 
masă din marginea sălii 
am urmărit partida din
tre Fl. Lucan și FI. Co
joc. A durat mult. Nici 
unul nu se dădea bătut. 
In cele din urmă a câști
gat Fi. Cojoc, care a știut 
să fructifice mai bine jo
cul pionilor in final.

M-am despărțit seara 
tirziu de sportivii de la 
Chimia...

Cîte imagini, cite în
semnări am cules aici, 
pe malul bătrinului Da- 
nubiu. Și a fost vorba de 
o singură zi a întrecerilor.

Și numai într-o asocia
ție.

V. GODESCU

„Clenciuri" de la A. S. Metalul-Buzău
Desene și catrene de Al. Clcnciu

Aminate din 3 pentru 
8 decembrie, întrece
rile Spartachiadei de 
iarnă n-au putut avea 
loc nici măcar la tenis 
de masă și șah pentru 
că nimenj nu s-a în
grijit de mobilizarea 
participanților

La șah, întrecerea-i lansată 
Intr.un galop amețitor, 
Aleargă masa disperată 
Să afle un... competitor I

La ședința din 7 decembrie a consiliului a- 
sociației sportive, boxul și fotbalul s-au bucu
rat de prioritate în discuții, în timp ce despre 
problemele de organizare a întrecerilor Spar
tachiadei de iarnă s-a vorbit foarte puțin.

— Grija de Spartachiadă 
Joacă principalul rol !
— l-ați asigurat regimul ?
— Nu vedeți ? I-am dat... rasol 1

...Ș T I R I

în comunele Păsăreni 
și Sîngeorglu de Pădure 
(raionul Tg. Mureș) au 

I avut Ioc concursuri de 
șah și tenis de masă. 
S-au remarcat Elisabeta 
Vitus, C. Bari, D. Szocs 
(Păsăreni), Ilona Vereș, 
Gh. Isa și Gh. Datu din 
Sîngeorgiu de Pădure 
(Gh. Gligor — coresp.).

★

în lipsa tovarășilor din 
consiliul asociației spor
tive a fabricii „Salcon- 
serv” din Mediaș, ne-a 
dat relații despre Sparta- 
chiada de iarnă președin
tele sindicatului, L. Han- 
cu. „Masa de tenis am 
confecționat-o cu resurse 
proprii. Vom cumpăra 6 
garnituri de șah, palete și 
mingi, materiale sportive 
necesare organizării între
cerilor”.

Iată un exemplu de co
laborare rodnică între co
mitetul sindical și asocia
ția sportivă... (Z. Rîșno- 
veanu — coresp.).

★

La asociația sportivă Me
talurgica din Capitală au 
avut loc, pînă în pre
zent, întreceri de tenis de 
masă și șah. Urmează să 
se desfășoare concursurile 
de gimnastică, tir și ori
entare turistică, la care 

și-au anunțat participarea 
sute de tineri și vîrstnicL

■ Pentru executarea corectă a exerci- 
țiilor este bine să vă urmăriți în 
oglinzii. Soțiile 
(și invers), iar

fața 
soțisă-i corecteze pe.., 

bunicile pe... nepoți,

sperie faptul că după pri-■ Să nu vă
mele zile de... antrenament veți avea puțină 
febră musculară. Ea nu se înlătură prin 
întreruperea exercițiilor, ci prin continua
rea lor.

dezvoltare 
de vîrstă

■ Selecționate, o parte dintre exerciții 
pot fi utilizate și pentru buna 
fizică a copiilor, chiar a celor 
preșcolară.

celor care■ în încheiere, succes tuturor 
vor concura în proba de gimnastică I

I
I INSTANTANEE
I Confruntarea...
I
I
I
I
I

Sîntem oaspeții uzinei Tîrnava Mediaș. Stăm 
de vorbă cu tov. Eugen Luca, președintele 
consiliului asociației sportive Textila, asociație 
care numără peste 1600 de membri ai UCFS.

— Avem, ne-a spus tov. E. Luca, 20 de in
structori voluntari, avem mese de tenis și 
șah, pe care le Instalăm în sala de festivități 
de fiecare dată cînd au loc concursurile Spar
tachiadei de iarnă. DE ALTFEL, S-AU ȘI 
DESFĂȘURAT PRIMELE ÎNTRECERI DE ȘAH.

— Cîți concurenți au luat parte ? Care sînt 
învingătorii ?

— Nu cunosc exact situația. Cert este însă 
că avem o mobilizare bună. Date precise vă

rfpoate da (dacă se află în uzină...) tehnicianul 
asociației noastre, Adolf luga.

lată-ne față in față cu tov. A. Iuga.

— Pînă în prezent, NU A AVUT LOC NICI 
UN CONCURS. Deși sîntem o asociație mare, 
stăm cam prost cu materialele sportive. Avem 
doar cinci garnituri de șah pentru cîteva sute 
de iubitori ai acestui sport. Jucăm și noi pe 
unde apucăm. Cu ce și unde să organizezi 
întreceri ?

Fără comentarii...

Cu o lună intîrziere •••
împreună cu tov. Alexandru Vereș, membru 

în consiliul asociației sportive Sparta Mediaș, 
îl căutăm pe președintele ei. Ia un moment 
dat, mă opresc într-una din secțiile de pro
ducție ale uzinei, lăsindu-1 pe însoțitorul meu 
să afle unde este președintele. Jntre timp, in

tru în vorbă cu tînărul strungar Gheorghe 
Vasiu.

— Mă întrebați dacă au inceput întrecerile 
Spartachiadei de iarnă ? Eu unul n-am auzit 
pînă acum despre așa ceva la noi. Joc hand
bal, însă îmi place‘și șahul. Dar, cu toate că 
uzina are două cluburi, bine utiiate, se or
ganizează doar din cînd în cîn î cîte un con
curs. Eu joc șah mai mult acasă la un prieten.

Discuția noastră s-a oprit aici. Tocmai ve
nise tov. Alexandru Vereș să ne anunțe că 
președintele asociației se află într-o ședință 
din care nu poate ieși.

— Ce treburi aveți cu președintele ? POATE 
VA POT FI EU DE FOLOS.

— Doream să vedem cum se desfășoară pri
ma etapă a Spartachiadei de iarnă. Dar am 
aflat de la tînărul cu care am stat de vorbă 
că nu s-a întreprins mai nimic.

— Da, cam așa stau lucrurile. Credem că 
vom da drumul la întreceri pe la începutul 
lunii viitoare.

Așadar, la asociația Sparta, care are 2 450 
de membri ai UCFS, actuala ediție a Sparta
chiadei de iarnă va începe cu o lună întâr
ziere.

TR. IOANIȚESCU



• UNDE MERGEM?
Sîmbătă
• HALTERE. Sola Dinamo II, de la ora 171 „Cupa 30 De

cembrie*  pentru juniori.

• BASCHET. Sala Floreasca, de la ora 18,30: Construcții 
București—Universitatea București (m. B), Constructorul Voința 
București (f. A), meciuri în cadrul campionatelor republicane.

• ȘA1I. Sala Constructorul, ora 16,30: a treia partidă a meciu
lui de baraj Elisabeta Polihroniade—Margareta Perevuznic.

'• HOCHEI. Patinoarul artificial „23 August", ora 19,30: 
Steaua—Olimpia, meci în cadrul primului tur al campionatului 
de juniori al Capitalei.

• POPICE. Arena Voința, ora 12 : concurs republican pentru 
tineret.

duminical
• VOLEI Sala Floreasca, ora 17: Rapid—Steaua, meci mas

culin în cadrul penultimei etape a turului campionatului republi
can, categoria A.

• •••••••••

*'• BASCHET. Sala Floreasca, de la ora 8: Politehnica II 
București—Politehnica Iași (m. B), Progresul—Viitorul Dorohoi 
(f. B), Progresul—Farul (m. B), Rapid—Universitatea Iași (f. 
A), Construcții București—Universitatea Timișoara (f. B), 
meciuri în cadrul campionatelor republicane.

POPIC! BASCHET| Calificată în „sferturi"

Concursul
speranțelor... Politehnica București va avea 

de înfruntat adversare 
foarte puternice in „C.C.E

Arena de la stadionul 
Voința din Capitală va găz
dui azi și mîine tradițio
nalul concurs republican, 
dotat cu „Cupa 30 Decem
brie".

Organizat cu scopul de 
a se depista noi elemente 
peHiru loturile republicane, 
concursul de la București 

reuni 20 de tinere ju- 
și tot atîția jucă-

Printre aceștia se nu- 
Voichița Babuțiu, 

Antal (Arad), Sma- 
Oprea, Ana Marcu 

Ana Nilaș 
Mureș), Victoria Ili- 

(Ploiești), Aurel Chi- 
(Mediaș), Ilie Băieș 

(Reșița), Gh. Silvestru 
(Ploiești), Aurel Șucatu, 
Ion 
C.
roșii) 
marcat la 
ti ți i 
în lansarea 
ren ții își vor disputa 
tîietatea 
program : 
ora 12 - 
femei și 
bărbați i 
pistele 1—4, iar fetele pe 
5—6) ; duminică, de la ora 
8 — perechi mixte.

„CUPA ORAȘULUI 
GIURGIU*

Sîmbătă și duminică vor 
avea loc întrecerile „Cupei 
orașului Giurgiu*,  la care 
și-au anunțat participarea 
sportivi din regiunile Ar
geș, Oltenia, București, 
Ploiești, Bacău, Brașov și 
orașul București. în pro
gram figurează probele cla
sice de 100 bile mixte fe
mei și 200 bile mixte băr
bați.

va
călcare 
tori, 
ntără
Ileana 
ran da 
(București), 
(Tg. - 
oîu 
rilă

Gh.
Aurel

Postelnicu (Cîtnpina), 
Constantinescu (Budtt- 

ș.a., care s-au re- 
ultimele compe- 

printr-o bună precizie 
bilei. Concu- 

în- 
după următorul 
sîmbătă, de la 

— 100 bile mixte 
200 bile mixte 

(băieții joacă pe

• HALI ERE. Sa/u Dinamo 11, de la ora 9,30 : „Cupa 30 De
cembrie*  pentru juniori.

• VOLEI. Sala Dinamo, ora 12.30: Universitatea București— 
Pedagogic Pitești, restanță în categoria B la fete.

• POPICE. Arena Voința, de la ora 8: concurs republican 
pentru tineret.

• HANDBAL. Sala Dinamo, de la ora 8,30 : CI. sp. școlar— 
Sc. sp. nr. 1, Sc. sp. nr. 2—Tînărul dinamovist, Rapid—Voința, 
meciuri în cadnil „Cupei Sportul popular*  la juniori ; sala Con
structorul (fostă Recolta), de la ora 15: CI. sp. școlar—Voința, 
Sc. sp. nr. 1—Liceul nr. 39, Rapid—Sc. sp. nr. 2, meciuri în 
cadrul „Cupei Sportul popular*  la junioare; sala Floreasca, 
de la ora 14: Rapid—Sc. sp. nr. 2 (f), Voința—I.C.F. (f), 
Voința—Universitatea (m), Confecția—Progresul (f), Politeh
nica—Rafinăria Teleajen (m), I.C.F.—Steaua (m), jocuri în 
cadrul „Cupei F.R.ll.**.

• ȘAH. Sala Constructorul, ora 16,30: a patra partidă a me
ciului de baraj Elisabeta Polihroniade—Margareta Perevoznic.

(

(

I

(

ț

O victorie, clară, ca
tegorică a fost cea repur
tată de campioana femi
nină a țării noastre, Po
litehnica București, în 
fața formației M»cabi Tel 
Aviv. Evident, Politeh
nica, deține o superioară 
pregătire fizică și dispune 
de un lot valoros (poate 
cel mai valoros avut vreo
dată de o echipă de club 
feminină din baschetul 
nostru). Dar, nu e mai 
puțin adevărat, s-au pu
tut întrevedea în jocul 
reprezentantelor noastre 
în „C.C.E." și unele 
suri".

Echipa întrecută 
Politehnica joi seara
are un nivel valoric care 
să permită o verificare 
serioasă. Cu toate aces
tea, n-au lipsit momen
tele în care bucureșten- 
cele au fost puse la în
cercare de oaspete, 
tă anumite lipsuri 
nifestate în acest 
care, nelichidate,
scădea serios potențialul 
echipei. în primul rînd 
atacul pozițional se exe
cută încă defectuos: pri
peală și, deseori, nesi
guranță. Apoi, eficacita
tea anumitor jucătoare 
ne cam pune pe gînduri: 
Anca Demetrescu (a 
jucat 11 minute), a în
scris 1 punct; a ratat 3 
aruncări la coș din ac
țiune și o aruncare libe
ră), Gabriela Vartepniuc-

de 
nu

Exis- 
ma- 

meci 
pot

Vești din orașul și regiunea Iași
O NOUA CONSTRUC

ȚIE SPORTIVA

Recent a fost dat în fo
losință noul poligon de 
tir din orașul Iași. înca
drat în ansamblul de ba
ze sportive din Dealul 
Copoului, poligonul este 
dotat cu 20 de linii de 
tragere, magazie de ma
teriale, vestiare, grup 
sanitar și o sală de stu
diu. Construcția a fost 
executată sub directa în
drumare a Federației ro
mâne de tir.
ÎNTRECERILE SPARTA- 

CIIIADEI DE IARNA 
LA C.F.R.

Asociația sportivă
C. F. R. Iași, din cadrul 
Direcției regionale, se 
numără printre cele frun
tașe în organizarea Spar- 
tachiadei de iarnă. Pînă 
în prezent, un număr de 
249 de membri UCFS sînt 
înscriși pe listele de 
treceri și participă 
concursurile de șah 
de participanți), tenis
masă (105), haltere (31) 
și tir (22). Printre cei e- 
vidențiați se află sudorul 
I. Teodoru, de la secția 
auto, care conduce la șah( 
T. Balanovici, unul din
tre cei mai buni jucători 
la tenis de masă, și L 
Plăvan care a obținut Ia

tir 48 de puncte din 50 
posibile.

Consiliul asociației (se
cretar C. Mercori) s-a 
gîndit și la aceia care 
X'Or să practice patinajul 
în timpul iernii. Astfel, 
s-a amenajat un patinoar 
prevăzut cu instalație de 
nocturnă și stație de am
plificare. Patinoarul va 
intra in funcțiune o dată 
cu sosirea zilelor geroase.

CONCURS DE TIR 
LA ARMA CU AER 

COMPRIMAT

(14 minute,
2 aruncări din ac-

Ciocan 
punct; 
țiune și 5 aruncări libe
re ratate), Ecaterina Vo
gel (18 minute, 2 punc
te; 5 ratări din acțiune), 
și chiar Margareta Prun- 
cu (19 minute, 5 puncte 
dintre care 
cari libere; 
din acțiune 
care liberă
schimb, activă în teren 
și mai ales în apărare).

Citeva observații deci, 
care sperăm că nu vor 
rămîne fără ecou. Luni 
are loc tragerea la sorți 
în „C.C.E.", iar formații
le calificate în „sferturi" 
sînt mult mai puternice 
decit Macabi Tel Aviv.

G. RUSSU-ȘIRIANU

3 din arun-
2 aruncări 
și o arun- 
ratate; in

Vie activitate competițional
• In Capitală se vor 

desfășura duminică parti
dele din ultima etapă a fa
zei pe centru din „Cupa 
Sportul popular" Ia juniori. 
Penultima etapă, disputată 
marți seara în sala Dina
mo, s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate : Sc. sp. 
nr. 1 — Șc. sp. nr. 2 24— 
19 (10—10); Voința—Clu
bul sportiv școlar 24—19 
(15—8); Tînărul Dina
movist—Rapid 21—14 (9- 
9). Ultimul meci, un der
bi al competiției, a furni
zat o întîlnire viu dispu
tată în prima repriză. In 
partea a doua, ambele e- 
chipe au jucat nervos și 
uneori dur.

înaintea ultimei etape, 
clasamentul este următo
rul : 1. Tînărul Dinamovist 
8 p., 2. Șc. sp. nr. 1 6 
p., 3. Rapid 4 p., 4. Șc. 
sp. nr. 2 2 p., 
sportiv școlar 2 p., 6. Voin
ța 2 p.

rii) și cele 4 formații I 
minine își dispută cu mi 
tă dirzenie primele loci 
în clasamente. Iată rezi 
țațele înregistrate pînă 
prezent.: MASCULI^ 
gronornia ll—Universitat 
16—31, Voința—l.R.A.
24—28, Moldova—Medii 
na 36—27, Agronomia 1 
Moldova 23—27, Agron 
mia I—l.R.A. IV 33—3 
Politehnica—Voința 29 
13; FEMININ: Univer: 
tatea—Liceul nr. 2 7—2 
$c. sportivă—Voința 9 
17, Politehnica — V oin 
10—12, Universitatea—Ș 
sportivă 20—10.

D. DIACONESC
coresp. principal'

., 5. Clubul

•
ceput 
rile
F.R.H.

^popular".

Echipele din categoria B
(seria a ll-a)

in ultima etapă a turului

Ecaterina Vogel (Po
litehnica) aruncă la coș 
cu toată opoziția apă
rătoarei Aviva Licht blau 
(fază din meciul Poli
tehnica București—Ma
cabi Tel At >iv
„C.C.E").

Foto: A. Neagu

AL. ILIE-coresp.

din

• Jocurile din cadrul 
„Cupei F.R.H." au stîrnit 

' un interes deosebit printre 
iubitorii handbalului din 
Iași. Cele 6 echipe mascu
line (împărțite în două se-

meciuri rețin aten- 
ctapa de sîmbătă

Două 
ția în 
și duminică a campiona
tului republican feminin, 
categoria A, la baschet: 
Mureșul Tg. Mureș—Voin
ța Brașov și Constructorul 
București — Voința Bucu
rești. Sînt jocuri între c- 
cbipe apropiate ca valoare 
și care promit dispute in
teresante. Celelalte partide 
ale etapei sînt,: Rapid 
București — Universitatea 
Iași, Universitatea Cluj — 
Politehnica București și 
Crișul Oradea — Olimpia 
T. V. București.

In categoria B, echipele 
seria a Il-a vor dispu-

Timișoara.

I a aceleiași

din

r
i
i
i

Șerban Neamțu a cîștigat
turneul de la Tg. Mureș

La Baia Mare au î' 
nu de mult întrec 
dotate cu „Cuț 

și „Cupa Sport, 
_ . . Iată ftrimele t
zultate: Constructorul Bt 
ia Mare — Știința Ba 
Sprie (f) 35—6 (16— 
și Minerul Baia Mare—Si 
nătatea Baia Mare (n 
26—15 (13—8) m „Ctiț 
F.R.H." ; Știința Fernezn 
Știința Seini (m) 26—2 
(15—9) și Racheta Bai 
Mare—Știința Ferneziu () 
15—9 (8—5) în „Cup
Sportul popular*.  O pot 
bună pentru organizare 
ireproșabilă a aceste 
jocuri.

in
ia 

(91 
de

Numeroși tineri din 
asociațiile sportive Voin
ța din Iași, Bîrlad, Huși, 
Vaslui și Pașcani au par
ticipat nu de mult la un 
interesant concurs de tir 
la armă cu aer compri
mat, organizat la U.R.C.M. 
Iași.

Concursul s-a desfășu
rat pe două grupe : copii 
între 12—14 ani — 20
focuri cu alice și 10 
focuri egrete la 6 m dis
tanță ; juniori — care 
tras 20 focuri alice și 
atîțea la proba egrete 
la distanța de 6 m.
echipe, concursul a fost 
cîștigat de trăgătorii aso
ciației Voința Bîrlad.

au 
tot 
de 
Pe

D. DIACONESCU 
coresp. principal

i
i
i
i
i
i
i
i
i
L

ta meciurile ultimei etape 
a turului. Cea mai intere
santă întîlnire va avea loc 
între echipele feminine 
Construcții București și U- 
niversitatea

în seria
categorii, Ia băieți are loc 
un derbi: Progresul Bucu
rești—Farul Constanța. La 
fete, remarcăm jocurile 
Spartac Salonta — A.S.A. 
Cluj și Șc. sp. Brașov— 
Clubul sportiv școlar Bucu
rești.

Partida Universitatea 
Craiova—Politehnica Cluj 
(masculin, seria a Il-a) a 
fost amînată.

TG. MUREȘ 16 (prin te
lefon, de Ia coresponden
tul nostru principal). Ulti
ma rundă a turneutui de 
șah n-a adus modificări 
importante in clasament, 
cu excepția victoriei obți
nute de Zoltan Naghi 
(Chimia Tg. Mureș) asu
pra lui Gh. Melau, ceea ce 
i-a permis primului să 
promoveze pe locul doi. 
Ciștigător al întrecerii a 
rămas maestrul Șerban 
Neamțu (Autorapid Craio
va), care în ultima parti
dă a remizat cu E. Nacht.

In celelalte partide ale 
ultimei runde s-au înre
gistrat rezultatele : Stan-

4

ciu — Ungureanu 0—1, Țtrr- 
canu — Eleonora Jianu 
0—1, Bondoc — Breazu 0—1, 
Solomon — Frenkel 0—1. 
In întrerupta din runda 
penultimă Ungureanu a 
cîștigat la Țurcanu.

Iată clasamentul final 
al turneului: Neamțu

8'/> puncte (din 11 posibi
le — fără infrîngere), Ha
giii și Breazu 8, Stanciu 
și Ungureanu 7, Nacht 6'lt, 
Bondoc 6, Eleonora Jianu 
4, Melau 3'/t, Turcanu și 
Solomon 3, Frenkel l'/t 
Jucătorii Naghi, Breazu șî 
Ungureanu au îndeplinit 
norma de maestru.

IOAN PAUȘ

HALTERE

Juniorii
în întreceri

Pe urmele materialelor publicate
în ziarul nostru nr. 5116 a- 

sociația sportivă Cartonul Ber- 
;eni era criticată pentru lip
să de seriozitate în organiza
rea jocurilor de fotbal. Ne-am 
fi așteptat ca membrii consi
liului asociației Cartonul Ber- 
ceni să fi analizat cu tot sim
țul de răspundere critica fă
cută de ziar și să ne fi co
municat ce măsuri s-au 
ca aspectele negative pe 
le-am semnalat să nu se 
repete. Consiliul acestei 
ciații a preferat însă să ia 
poziția... struțului, ca și cum 
nu despre el era vorba.

Cu totul altfel a înțeles să 
trateze problema comisia oră
șenească de fotbal Ploiești, 
care ne face cunoscut că a 
analizat faptele în plenul de- 
legaților asociațiilor sportive 
și a hotărît eliminarea echi
pei de fotbal Cartonul Ber- 
ceni din campionatul orășe
nesc de fotbal pe anul 1966—

luat 
care 
mai 
aso-

67. Totodată, comisia orășe
nească de fotbal Ploiești a ce
rut consiliului asociației spor
tive Cartonul să ia măsurile 
corespunzătoare, ^tit în ceea 
ce privește biroul secției de 
fotbal, cit și jucătorii care au 
dat dovadă de indisciplină pe 
teren.

★
In ziarul nr. 5136 a apărut 

un articol intitulat „Ce se pe
trece cu baschetbalistul Radu 
Diaconescu?*  în acest articol, 
baschetbalistul Diaconescu era 
criticat pentru desele abateri 
de la disciplină pe care le-a 
avut în 
festind o 
tă, el se 
marcat' în timpul jocurilor 
prin proteste la deciziile ar
bitrilor, jigniri la adresa ad
versarilor ș.a. Deși a fost sanc
ționat de mai multe ori de 
conducerile cluburilor Steaua 
și Politehnica, unde a jucat.

ultimul timp. Mani- 
nervozitate exagera- 
făcea totdeauna „re

clubul sportiv Poli- 
Conducerea clubului 
cunoscut că baschet- 
Radu Diaconescu a

Diaconescu n-a înțeles să-și 
corecteze purtarea. Nu știm în 
ce măsură articolul apărut i-a 
fost de folos pentru că bas
chetbalistul Diaconescu n-a gă
sit de cuviință să ne răspun
dă. Acest lucru îl face, in 
schimb, 
tehnica.
ne face 
batistul
fost sancționat, iar cazul hli 
a fost dezbătut cu întreaga 
echipă. Totodată, conducerea 
clubului se declară — pe 
bună dreptate — în dezacord 
cu hotărirea Federației româ
ne de 
cîteva 
vîrșite 
trodus
publican și i-a permis depla
sarea la Istanbul. într-adevăr, 
ne întrebăm și noi, ce efect 
educativ mai poate avea sanc
țiunea dictată de club, dacă 
federația de specialitate n-o 
sprijină printr-o atitudine mai 
fermă față de lipsurile unor 
Sportivi fruntași ?

baschet care, Ia numai 
zile de la abaterile să- 
de Diaconescu, l-a in- 
pe acesta in Iotul re-

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

J

Halterofilii juniori su: 
țin azi ultimele întîlnii 
din acest an. Echipa re 
prezentativă a Romanțe 
evoluează la Varșovi 
în compania puternice 
selecționate a Polonie 
iar la București au lo 
întreceri în cadrul corn 
petiției dotate cu ,Cup< 
30 Decembrie".

în meciul cu haltero 
filii polonezi echipa țări 
noastre va alinia ca 
mai bună garnitură. Dit 
formație fac parte, prin, 
tre alfii, campionii șire 
cordmanii țării de ju 
niori Tiberiu Apostol 
Gh. Teleman șl A. Hoit 
zer. Pentru tinerii noș 
tri halterofili meciul ci 
valoroșii sportivi polo 
nezi va constitui un bur 
prilej de schimb de ex 
periență și o nouă ve 
rificare a posibilitătiloi 
lor.

în Capitală, în salt 
Dinamo II, echipele 
bucureștene de junior- 
se vor întrece, azi șl 
mîine, pentru cucerirea 
„Cupei 30 Decembrie”

La această competiție 
participă echipele Stea 
ua, Dinamo, Olimpia 
Metalul, Progresul. Me
talurgistul și Rapid.

Reuniunea începe azi; 
de Ia ora 17 și conți-, 
nuă mîine de la ora 
9,30.
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Cu trei ani în urmă, antre- 
TRAIAN IONESCU îmi 

„Am o surpriză pen-

Ce părere aveți
despre prima parte a campionatului? (II)

în ul-
acest

controlor de
Mai" Ploiești :

norul
spunea: „
tril... P1RCALÂB: Am văzut un 
puști foarte talentat care, cred, 
ii va face multe zile fripte". 
Cine e ? l-am întrebat mai în 
glumă, mai în serios. „Numele 
n-o. să-ți spună acum nimic — 
LUCESCU — dar ține-l minte." 
Cîtva timp după această discuție, 
Lucescu a apărut în lotul echipei 
Dinamo, dar în formație nu și-a 
făcut loc. Ulterior, Lucescu s-a 
„văzut" la Politehnica București, 

fn privinfa „zilelor fripte", da- 
cjjgjitle nu s-au întîmplat la Di- 
nanio se întimplă la echipa na
țională. Antrenorul ILIE OANÂ 
îmi spunea că „ultimele jocuri 
au marcat o schimbare de con
cepție în jocul lui 
Oare să fie un

■ ce se întimplă pe partea stingă? 
Oricum, nimeni nu pierde nimic!

• Simt nevoia unei reparații 
morale. Data trecută, scriind fru
mos de C.F.R. Timișoara, am 
omis un nume ce merita să fie

-inserat: NICOLAE GODEANU — 
antrenorul feroviarilor bănățeni 

omul care a luat totul de la 
tapat.

• Marți după-amiază, vom a- 
vea o întîlnire cu cititorii din 
Craiova. Sper să se afle printre 
ei M. CALTERA și ceilalți su
porteri ai studenților craioveni 
care, scriindu-mi, mi-ău făcut

justificate reproșuri despre ulti
ma mea cronică la jocul Univer
sitatea—Progresul. Poate că, ne 
împăcăm...

• L-am întîlnit, la Tg. Mureș, 
pe fostul rapidist bucureștean 
ANDREI BALINT. Joacă, acum, 
la „Lemnarul" tn campionatul re
gional. „întoarcerea fiului risipi
tor". în orașul de pe Mureș, nu 
s-a făcut după regula cunoscută. 

F-bi s-a mai tăiat mielul cel gras.
, Iar Balint poartă în suflet amin

tirea galeriei giuleștene, al cărei 
favorit a fost o bună bucată de 
vreme.

r • FRÂȚILĂ, care s-a întors 
din Cipru, mai repede decît co- 

. legii săi din ech ipa națională, 
pentru a se alătura lotului olim
pic, ne spunea : „Și cînd mă gîn- 
desc că nu e prea îndepărtată 
vremea cînd nu mai aveam loc în 
echipa mea de club !“

Da, e o chestie1
• în programul do pregătire 

a echipei STEAUA, un capitol e 
rezervat... filmelor „turnate" ■ — 
dacă se poate spune așa — la 
propriile-i jocuri și antrenamen
te. După „spectacol", se fac dis
cuții pe marginea „creațiilor" 
protagoniștilor.

. „ESTE CA ȘI CUM TE-AR 
AȘEZA CINETA IN FAȚA UNEI 
OGLINZI" (TICA POPESCU).

Pîrcălab".
,ecou" al celor

!

VALENTIN PĂUNESCU
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(Urmare din pag. 1) 

practicat de echipa națională 
timele întîlniri. Aș vrea că 
aspect să iasă și mai mult în evi
dență în, 1967"

IONEL HERACLE, 
calitate Ia uzina .1
„Aruncînd o privire asupra clasa
mentului categoriei A, se poate ob
serva o diferență de 10 puncte în
tre prima și ultima clasată. Pe te
ren însă, echipele s-au dovedit a 
fi de valori apropiate. E ade
vărat, au existat și scoruri mari, dar 
ele nu au fost caracteristice între
cerii. Și nu socotesc Steagul roșu 
ca o echipă slabă. în afară de acel, 
0—7 cu Jiul, ea a pierdut la mare 
luptă : 3—4 cu Diaamo Pitești, 0—1 
cu Universitatea Cluj, 2—3 cu Uni
versitatea Craiova, 0—1 cu U.T.A., 
0—1 cu Progresul și a cîștigat în de
plasare în fața echipei clasată pe 

-locul al doilea, Dinamo București.
Cea mai frumoasă performanță este 
fără îndoială cea a formației craio- 
vene, 
cului 
toate 
rerea 
țiuni
Republicii din Capitală ar fi avut 
prelată, așa cum există în multe țări 
din Europa, mai rămînea de disputat 
un singur meci. Farul—Petrolul. 
Așa însă, Petrolul are două restanțe, 
care îi vor îngreuia programul din 
primăvară. Mă alătur și eu celor 
care cer întreruperi mai rare ale 
campionatului și cît mai puține par
tide amînate. în plus, o atenție spo 
rită din partea federației de specia
litate pentru echipele care ne repre
zintă în competițiile europene. Vreau 
să mă refer și la echipa mea favo
rită, Petrolul, care nu are un efec
tiv suficient. Și dacă a pierdut a 
treia confruntare cu Liverpool, a- 
ceasta se datorește și crizei de ju
cători de valoare în rîndul rezerve
lor".

COLOMAN BRAUN-BOGDAN, an
trenor federal: „Trei sînt elemente
le principale care au dat culoare 
primei jumătăți a campionatului:

primii ani ai activității lor ca antre
nori principali (Robert Cosmoc, Pe
tre Moldoveanu, Ștefan Vasile, Ște
fan Coidum), afirmarea unor jucă
tori tineFi (Barbu — Universitatea 
Cluj? Niță — Universitatea Craiova, 
Dincuță — Petrolul, Libardi — Jiul, 

Radu — Dinamo Pitești, Deleanuc.

ȘTEFAN COIDUM, antrenor prin
cipal la Jiul Petroșeni: „Răspunsul 
la ancheta inițiată de „Sportul popu
lar” nu pot să-l dau decît prin 
prisma jocurilor văzute de mine, 
mai precis cele 13 partide ale echi
pei pe care o pregătesc. Totuși, din 
cele citite în presă, din discuții cu

cu U-T,A-, Si 01 Universitatea Cra- 
------ ------- i este absolut necesar săiova. Deci
se asigure meciuri internaționale — 
sau interne, dacă e posibil __ în
aceste perioade. Altfel, au de suferit 
jucătorii (care nu se maâ pregătesc 
cu atenția cuvenită), scade valoarea 
echipelor și, ca o consecință, valoa
rea fotbalului nostru".

Universitatea, deținătoarea lo- 
I. Păcat că nu s-au putut juca 
meciurile și aceasta, după pă- 
mea, din cauza unor defec- 

de organizare : dacă stadionul

a-

vrei— Puștiule, sări mai încet, ce 
să-mi iei Jocul 1I

I
I
I

firmarea unor echipe care păreau 
să nu aibă mari pretenții (Univer
sitatea Craiova, Jiul Petroșeni, Di
namo Pitești, Progresul București), 
afirmarea unor antrenori aflați în

LOTO - PRONOSPORT
Numai astăzi vă mai puteți de-

■ ;ne buletinele pentru concursul 
onosport nr. 51 de mîine al cărui 
ogram cuprinde 13 meciuri din 
mpionatul italian A și B.
N ATENȚIA PARTICIPANȚILOR 

LA PRONOSPORT
întrucît Federația italiană de fot- 
1 a luat hotărîrea ca etapele din 
mpionatul diviziei A și B de du
mică 25 decembrie 1966 și dumini- 

1 ianuarie 1967 să se dispute cu 
zi mai devreme, adică sîmbătă 24 
cembrie 1966 și respectiv sîmbătă 

decembrie, concursurile Prono- 
ort nr. 52 și 53 se vor închide cu 

de ore mai de vreme față de 
a de închidere a concursurilor an- 
rioare.
(Vă reamintim deci că meciurile 
n programul concursului Prono- 
orl nr. 52 se vor disputa sîmbătă 

decembrie, iar cele din progra- 
ul concursului Pronosport nr. 53 

avea loc sîmbătă 31 decembrie 
66.
Dăm mai jos programul concursu- 
i Pronosport nr. 52 din 24 decem- 
ie 1966:
I. Juventus — Milan, II. Atalanta

— Bologna, III. Brescia — Lecco. 
IV. Internazionale — Cagliari, V. 
Lanerossi — Venezia, VI. Mantova
— Lazio, VII. Napoli — Foggia, 
VIII. Roma — Torino, IX. Spal — 
Fiorentina, X. Novara — Messina, 
XI. Padova — Genoa, XII. Pisa — 
Catania, XIII. Sampdoria — Catan
zaro.

• Din cauza volumului mare al lu
crărilor de omologare, premiile Con
cursului Pronosport nr. 50, de du
minică 11 decembrie 1966, vor fi pu
blicate-luni 19 decembrie 1966.

TRAGEREA LOTO 
din 16 decembrie 1966

89 51 18 35 77 85 26 62 37 39 30 82 
Fond de premii : 1.070.481 lei din 

care 87.402 lei report categoria I.
Tragerea următoare va avea loc la 

București.
• Tragerea la sorți a premiului 

special de 75.000 lei de la concursul 
Pronosport din 10.XII.1966 are Ioc 
astăzi 17 decembrie 1966 Ia orele 
19,00 în calea Victoriei nr. 9.

(Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport).

Fluture de pnmavara.. 
Cine-1 va prinde deiinitiv ?

— C.S.M.S., Popanică — Politehnica, 
Gornea — U.T.A. etc; vreau să-l 
amintesc și pe Lucescu, cu toate că 
activează în categoria B). Dar sînt 
și alte lucruri care trebuie scoase 
în evidență. Astfel, ca niciodată, 
lupta pentru primul loc în campio
nat s-a dat încă din tur, în timp 
ce în campionatele trecute titlul de 
campioană începea să fie disputat 
de-abia din retur. Valoarea mai ri
dicată manifestată în ultimele etape 
se datorește atît unei pregătiri mai 
bune ca Ia începutul campionatului, 
cît și stabilității formațiilor. Am 
impresia că o serie de echipe ca 
Dinamo Pitești, Universitatea Craio
va, Pe.trolul încep să se caracteri
zeze printr-un stil propriu de joc, 
ceea ce mă face să spun că tindem 
spre o școală românească de fotbal. 
Sper și doresc ca aceste caracteris
tici să se sedimenteze, să stea cu 
adevărat la baza unui stil propriu, 
românesc, al echipelor noastre Lu
cescu, Dobrin, Deleanu, Dincuță sînt 
cîțiva dintre jucătorii care se adap
tează cel mai bine acestui joc, mo
dern, în mișcare. Eu cred că putem 
obține rezultate bune și locuri co
respunzătoare în competițiile euro
pene. Faptul l-a dovedit Dinamo Pi
tești în .Cupa orașelor tîrguri”.

Cele 88 de meciuri disputate în 
prima parte a campionatului (dintre 
care, după părerea mea, cel mai 
frumos a fost Dinamo Pitești — 
Steagul roșu, 4—3) au scos însă la. 
iveală și o serie de carențe pe care 
trebuie să le eliminăm în retur. în 
primul rînd — finalizarea. Cele mai 
multe ratări se datoresc pripelii. 
Mulți dintre jucătorii noștri nu sub
ordonează întotdeauna tehnica _— 
gîndirii tactice, adică nu fac ceea 
ce trebuie să facă Ia momentul 
oportun, ci... ceea ce le place. Mă 
gîndesc la Ion Ionescu, la Dumi
trul II, la Naghi. De aceea, de multe 
ori, în loc să fie în folosul echipei, 
tehnica devine un mijloc de exhi
biție personală. O altă carență — 
șablonismul: pentru a-1 face să 
pară, trebuie ca antrenorii să 
mai încorseteze pe jucători 
scheme tactice rigide, ci să dea 
liber fanteziei lor: fotbaliștii 
buie să găsească singuri cele 
bune rezolvări. Asta și pentru 
voltarea personalității jucătorilor. 
Apoi, mai sînt destule echipe care, 
în special atunci cînd joacă în de
plasare, nu vor nici să piardă, dar 
nici să cîștige și din această cauză 
practică un joc închis, nespecta- 
culos, pe care eu l-aș denumi anti- 
fotbal din cauza deserviciilor aduse 
acestui joc sportiv. Ce a mai adus 
nou prima jumătate a campionatu
lui ? Un evident echilibru de va- 

este dina- 
au la ora 
Dar turul 
avut, după 
rol: acela 

pe

ceilalți antrenori, din cele constatate 
cu prilejul diferitelor consfătuiri or
ganizate de federații, pot spune și 
eu, la unison cu cei care au mai 
răspuns la această anchetă, că în
cepe să se simtă un suflu nou în 
fotbalul românesc. Pentru ca acest 
„suflu" să se concretizeze și mai 
mult, este necesară o și mai bună 
pregătire a antrenorilor, care să fie 
la curent cu ultimele noutăți apă
rute în arena mondială. Din păcate, 
la - - -
le

noi, la Petroșeni, aceste noutăti 
putem afla mai greu. (în paran-

ȘTEFAN VASILE, antrenor prin
cipal la Dinamo Pitești: „Desigur, 
prima concluzie care se impune este 
aceea a îmbunătățirii nivelului de 
joc la majoritatea echipelor — și 
aceasta mai ales pe măsură ce eta
pele se scurgeau — chiar și la 
Steagul roșu, aflată pe ultimul loc. 
De altfel, după părerea mea, între 
Progresul și Steagul roșu nu există 
vreo diferență de valoare. Majorita
tea echipelor fiind de valori apro
piate, rolul preponderent în stabi
lirea clasamentului l-a avut forma 
jucătorilor și viața lor particulară, 
sau „antrenamentul invizibil" pentru 
a folosi un termen mai nou. Cea 
mai bună dovadă: locul ocupat de 
Universitatea Craiova, care prin 
muncă susținută a ajuns acolo unde 
este. Cred însă că într-o măsură, 
noi, antrenorii, sesizăm și mai ales 
aplicăm mai greu „noul" în fotbal. 
Mă refer la jocul cu „libero". Există 
un fel de consens general că esie 
o tactică retrogradă (nu știu de ce!) 
și mulți se feresc de ea. Noi, cînd 
am folosit-o, ne-a reușit. Și aceasta 
mai ales în cele două jocuri cu 
Sevilla (și, oarecum, cu Toulouse). 
Prima jumătate a campionatului a 
mai dovedit un lucru, după părerea 
mea foarte important: se poate cîs- 
tiga și în deplasare. Aceasta se da- 
torește pregătirii psihologice mai 
bune a echipelor, dar și îmbunătăți
rii arbitrajelor, mai clar,

ooMFSăk?

spus, fap-

dis- 
nu-i 

în 
frîu 
tre- 
mai 
dez-

loare: nici un meci nu 
inte jucat, șase echipe 
actuală șanse la titlu, 
acestui campionat a mai 
părerea mea, și un alt
de a începe să-i obișnuiască 
jucătorii noștri cu disputarea a 50— 
60 de meciuri pe an (deci duminică- 
miercuri-duminică), asigurîndu-se 
timpul de refacere. Eu cred că în 
locul obișnuitului joc la două porți 
pe care echipele noastre îl fac 
miercurea și care de cele mai multe 
ori nu dă nici un rezultat, este pre
ferabil un meci oficial. Și acum, ca 
o concluzie: de instruirea jucăto
rilor din echipele categoriei A, de
pinde, calitatea jocului și rezulta
tele echipei naționale. De ce ? Pen
tru că echipa reprezentativă este 
chintesența campionatului intern”.

teză, propun ca în această vacanta 
de iarnă antrenorii care au asistat 
la turneul final al 
mondial de fotbal 
turnee de conferințe 
iecții, dacă se poate — în care să 
expună pe larg tocmai aceste nou
tăți pe care le-au văzut). Dar să 
revin la campionat. Așa cum am 
mai spus, în general se simte o îm
bunătățire și dacă această linie as
cendentă va continua, mulțumirea
— și a noastră, a antrenorilor, dar 
și a spectatorilor — va fi mai mare. 
Și Jiul a marcat un plus de valoare. 
La baza lui a stat faptul că în nici 
un joc noi nu am adoptat o tac
tică de apărare. De altfel, specificul 
fotbaliștilor de la Jiul nici nu per
mite o astfel de tactică. Și de aceea 
am înregistrat cîteva succese fru 
moașe. Dacă am fi pus acentul pe 
apărare, poate că am fi pierdut 
unele jocuri pe care le-am cîștigat. 
Marea deficiență a echipelor noas
tre este însă lipsa de eficacitate. 
Cum poate fi remediată această la
cună ? Desigur, numai prin antre
namente adecvate, dar și prin foarte 
multă individualizare. Noi lucrăm cu 
fiecare om în parte, corectîndu-i de
ficiențele cunoscute, dar în același 
timp insistînd asupra procedeului 
care-i convine cel mai mult în trasul 
Ia poartă. Arbitrajele? Da, cred că 
și conducătorii jocurilor — din pă
cate nu toți — au făcut un pas 
înainte. Dintre meciurile Jiului, 
două au fost excelent conduse: 
Steaua — Jiul (Iosif Ritter) și Jiul
— Politehnica (Aurel Bentu). Ul
timul ne-a anulat, Ia Petroșeni, două 
goluri, dar nici unul din ele nu a 
fost 
mai 
lor 
sînt
motivul că echipelor nu li se asi
gură, în aceste perioade, alte jocuri. 
De pildă, doar în ultima întrerupere 
noi am putut juca cîteva meciuri,

campionatului 
să întreprindă 
— și cu pro-

valabil. Și acum, o chestiune 
spinoasă: aceea a întreruperi- 

campionatului. Cred că ele nu 
dorite de nici un antrenor, din

vreau să spun 
bine pro- 

miercurea și du-

tului că arbitrii sînt mult mai cu
rajoși ca altă dată.

în încheiere, 
că F.R. Fotbal a făcut 
gramînd meciuri
minica. Noi, și așa avem în plan 
un meci-școală în fiecare miercuri 
sau joi. Acum jucăm oficial. Iar 
faptul că se joacă de două ori pe 
săptămînă va îmbunătăți și viața 
particulară a fotbaliștilor. Avînd mai 
puțin timp liber, fiind mereu cu

— Cu, sau fără „libero" ?

grija meciului viitor, vor dovedi o 
preocupare mai mare pentru fotbal".

Ne bucură faptul că tot mai mulți 
sînt cei care răspund la ancheta ini
țiată de ziarul nostru asupra primei 
părți a campionatului. Ne mai bucură 
și obiectivitatea sau dorința de a 
veni cu adevărat în întîmpinarea 
progresului fotbalului nostru, mani
festată de cei mai mulți dintre cei 
care ne-au scris sau ne-au vizitat 
la redacție pentru a-și spune păre
rea. Așteptăm, în continuare, alte 
opinii.

Anchetă realizată de
MIRCEA TUDORAN

Desene de
NEAGU RADULESCU



MULTI ANTRENORI,
PUTINI OIMNAȘTI

cu un bilanț favorabil

regio- 
activi- 
an. La

Recent, Biroul Consiliului 
nai UCFS Crișana a analizat 
tatea de gimnastică pe acest 
ședință au fost invitați specialiști 
din orașul Oradea și din regiune, 
să-și spună cuvîntul în privința rea
lizărilor, lipsurilor și a perspectivelor 
acestei ramuri sportive. Din conclu
ziile care s-au tras a reieșit că rezul
tatele obținute — unele dintre ele 
incontestabil valoroase — nu au fost 
pe măsura condițiilor actuale și a 
cerințelor ce stau în fata gimnasticii 
noastre.

NUMAI TRADIȚIE?

timp, gimnastica 
atît din punct de 
și cantitativ, da- 
condițiilor mate-

La Oradea, gimnastica are vechi 
tradiții. Orașul de pe malul Cricu
lui a dat în trecut și dă și acum ele
mente talentate loturilor republicane, 
ca Petre Mărcuțiu, Ludovic Buh sau 
Ecaterina Varga. Clara Hortobagyi, 
la categoria I seniori, Maria Boșca 
și Carol Kajtsa la juniori au obținut, 
de asemenea, rezultate promițătoare. 
Alături de ei, la Oradea se pregătesc 
copii și juniori talentați ca Maria 
Denghel, Denisa Abrudan, Viorica 
Goman, Ladislau Rollinger etc. In 
general, în ultimul 
orădeană a crescut 
vedere calitativ cît 
torită îmbunătățirii
riale și muncii însuflețite a unor an
trenori. Insă, după părerea noastră, 
ca și a specialiștilor care au parti
cipat la analiză, numărul gimnaștilor 
și nivelul performantelor nu pot fi 
socotite satisfăcătoare. în sprijinul 
acestei afirmații stă, printre altele, 
și următorul fapt: pentru acest an, 
în plan au fost prevăzuți 20 de spor
tivi clasificați', din care au fost rea
lizați numai 8. Este drept că pînă 
la sfîrșitul anului mai sînt progra
mate cîteva competiții, la care se 
mai pot obține clasificări, dar, oricum, 
cifra planificată, ca să nu mai vorbim 
de cea realizată, este prea mică. 
Mai ales, dacă avem în vedere că 
la Oradea există nu mai puțin de 15 
cadre calificate. Deci, numărul antre-

■ norilor și profesorilor este mai mare 
decît cel al sportivilor clasificați... 
Cum 
ație 
tipie 
suri
in gimnastica orădeană.

se poate explica această situ- 
paradoxală ? Cauzele 
și iși au rădăcina în 
care dăinuie de mai

sînt mul- 
unele lip- 
mult timp

IN EXCLUSIVITATE 
PENTRU ELEVI !

La Oradea, gimnastica nu se poate 
practica decît la virsta școlară. 
Aceasta nu este vreo., nouă restric
ție regulamentară, ci, pur și simplu, 
rezrțltanta faptului că nici cei mici

JVATATIE

PROBLEMA „DELFINULUI" RĂMÎNE DESCHISĂ...
A mai trecut un an fără recorduri 

<de seniori) în probele ^delfinilor-, an 
In care toate speranțele și promisiunile 
s-au limitat, în cele din urmă, la cîteva 
performanțe destul de modeste In com
parație cu cele care se obțin pe plan 
european. Așadar — cel puțin pînă în 
sezonul viitor — timpurile lui Alexan
dru Popescu (1:03,2 și 2:24,0), care pen- 

, tru vremea cînd au fost realizate re
prezentau performanțe de certă valoa
re, vor rămîne înscrise în continuare 
în tabela recordurilor republicane.

VI. Moraru, considerat cel mal rapid 
Înotător în acest procedeu tehnic, nu 
a reușit decît să egaleze recordul lui 
Ai. Popescu la „sută", satisfacție mini
mă pentru cei care așteptau de la ele
vul profesorului Gh. Dimeca un salt 
temeinic, cel puțin ia nivelul rezulta
telor prevăzute de antrenorul său în 
acest an (62,0 la 100 m și 2:18,0—2:19,0 la 
200 m). Moraru însă nu și-a spus ulti
mul cuvint, posibilitățile sale fiind mult 
mai mari. El va trebui însă să lucreze 
mult mal serios tot timpul anului (și 
nu numai în perioadele care-1 convin), 
să-și îmbunătățească mult forța șl în
deosebi rezistența, elemente determi
nante în obținerea unor rezultate de 
valoare în probele de delfin.

Această ultimă concluzie este valabilă 
și pentru mai tinerii săi adversari, A. 
Covaci. Z. Giurasa, AL Băin, sau VI. 
Beiea, in continuu progres, ca și pen-

și nici cei mari nu au unde să acti- 
vez.e. Cu toate că s-a prevăzut în 
planul de muncă înființarea unui cen
tru de copii, specialiștii nu au rezol
vat această problemă, așteptind aju- șurile manifestate pînă acum, 
torul federației pentru a o duce la 
bun sfîrșit. De asemenea, cei care 
termină studiile nu mai au unde să 
practice gimnastica, deoarece In tot 
orașul nu există o secție pentru se
niori. Secția de la Voința, prin ple
carea antrenorilor la alte unități, 
s-a autodesființat și deci gimnaștii 
orădeni trebuie să renunțe la practi
carea sportului lor preferat. Se im
pune ca această situație să fie grab
nic rezolvată, mai ales că există 
ficiente cadre calificate care să 
drumeze activitatea în secții.

su- 
în-

„MAI LASATI-MA 
ÎN PACE !"

Comisia regională de gimnastică nu 
s-a achitat decît în foarte mică mă
sură de sarcinile ce-i reveneau. Ac
tivitatea ei nu s-a desfășurat organi
zat, nu a existat un plan de muncă 
defalcat pe trimestre, la ședințe au 
participat numai cîțiva dintre mem
brii comisiei. Aceste lipsuri se dato- 
resc, in principal, fostului președinte 
al comisiei, Vasile Martonfi . care 
a manifestat o pasivitate totală. La 
solicitările repetate ale Consiliului 
regional UCFS și ale celorlalți membri 
ai comisiei el a răspuns invariabil : 
„Mai lăsați-mă în pacel" Din păcate 
nici Consiliul regional UCFS nu l-a 
tras la răspundere și a așteptat un an 
încheiat ca să-l înlocuiască din func
ție. Dintre membrii comisiei.au acti
vat doar tov. Edmund Junker, Elisa- 
beta Pantiș, iar în ultimul timp, tine
rii profesori Suzana Bodor și Eme
ric Ban.

în aceste condiții munca s-a des
fășurat în mod necorespunzător. Este 
adevărat că la Oradea s-au obținut 
unele realizări, în schimb activitatea 
din raioane a fost aproape inexis
tentă. Puținele secții care doreau 
să muncească, nu cunoșteau progra
mul tehnic pentru diferite categorii 
de clasificare. Este cazul raioanelor 
Criș și Oradea care, pe baza condi
țiilor existente, ar fi putut să pre
zinte echipe la etapa regională a 
campionatului republican de copii 
și juniori. La Marghita, unde se află 
un liceu cu peste 1 500 de elevi, 
nu există nici ui) fel de activitate 
de gimnastică. Patru secții din ra
ioanele regiunii nu au nici vizele 
pe anul 1966... Ca să nu mai vorbim 
de preocuparea pentru înființarea 
centrului de copii, de îndrumarea și 
controlul activității antrenorilor și 
arbitrilor, a activității competițio-

tru specialistele noastre în aceste probe. 
Nicoleta ștefănescu, Agneta Șterner, 
Georgeta Cerbeanu (un element care 
promite foarte mult) sau Dorina Mezin
ca, au coborit, de asemenea, în acest 
an cu cîteva secunde sub rezultatele 
realizate în 1965, dar Insuficienta forță 
a brațelor, care, le împiedică să men
țină un ritm susținut pe tot parcursul 
unei curse, explică In mare măsură ni
velul încă mediocru al rezultatelor.

2:26,2
2:26,7
2:27,8
2:29,8
2:31,8

(2:24,6)
(2:39,8)
(2:29,5) 
(2:37,5) 
( - )

MASCULIN - 100 m delfin
Vi. Moraru (Steaua)
A. Covaci (Mureșul)
Z. Glurasa (Șc. sp. Reșița) 
•’ Băin (Șc. sp. Reșița) 

Belea (Șc. sp. 2)
Al. 
VI.

200 m delfin
VI. 
Al. 
N. 
A.
VI. 

Moraru (Steaua)
Băin (Șc. sp. Reșița) 
Tat (Olimpia Reșița) 
Covaci (Mureșul)
Belea (Șc. sp. 2)

1947
1949
1946
1949
1950

R. = record republican ; R. eg.-^record republican egalat; intre paranteze — 
anul nașterii.

rezultatul din 1965 ; ‘ ultima coloană —

nale — sarcini pe care comisia regi
onală trebuia să le privească cu mai 
multă grijă. Sperăm că noua comisie 
va munci mai bine, lichidind lip-

UNDE EXISTĂ PASIUNE...

Am amintit la începutul acestor 
rînduri că la Oradea numai 8 spor
tivi au obținut clasificarea. Dintre 
apeștia 7 .aparțin" antrenorului Ed
mund Junker. Acest profesor inimos 
de la Școala sportivă nu a precupe
țit nici un efort, nu s-a „plîns" nicio
dată (cum au făcut poate al ți colegi 
de ai săi) că nu are condiții destul 
de bune. A muncit și rezultatele 
s-au văzut. Din secția lui s-au ridi
cat gimnastele Ecaterina Varga, Clara 
Hortobagyi și alte elemente talentate.

De asemenea, la capitolul „pasiune" 
trebuie să o amintim și pe prof. 
Ren6e Farcaș care, la Școala gene
rală nr. 9, unde nu există o sală co
respunzătoare ca dimensiuni și ame
najare, a selecționat și a pregătit 
o echipă de copii, la care se între
zăresc reale perspective. Tinerii pro
fesori Suzana Bodor și Emeric Ban, 
repartizați de curînd la Oradea, sînt 
și ei plini de elan și de dorința de 
a obține rezultate bune. Desigur, și 
alți profesori și antrenori muncesc, 
totuși rezultatele lor nu sînt pe mă
sura cerințelor.

In orașul de pe malul Crișului con
dițiile de practicare a gimnasticii 
s-au Îmbunătățit mult. O parte din 
Sala Armatei a fost repartizată numai 
gimnasticii și dotată de către fede
rația de gimnastică cu un covor. 
Desigur, mai sint unele greutăți: 
sectorul repartizat gimnasticii nu 
este despărțit de restul sălii unde se 
antrenează membrii altor secții. în 
altă ordine de idei trebuie să arătăm 
că nu toate sălile în care se mai 
practică gimnastica sînt corespun
zătoare ca dimensiuni sau sînt 
dotate cu toate materialele. Dar în 
această privință ar fi trebuit să se 
manifeste mai mult spiritul de iniția
tivă, majoritatea problemelor puțind 
fi rezolvate din resurse locale. Oare 
de ce trebuie ,să aștepte specialiștii 
orădeni ședința de analiză ca să afle 
că la unele secții există două bare 
pentru paralele sau două bîrne și 
că acestea pot fi cedate altora, care 
nu dispun de .nici unele ? O lojă sau 
un suport pentru inele se pot con
fecționa și „acasă".

In concluzie, pentru ridicarea acti
vității la un nivel mai înalt, nu este 
suficientă numai o calificare supe
rioară, ci și mai mult elan și pasiune 
în muncă.

ILDICO RUSSU-Ș1RIANU

In general, trebuie să subliniem fap
tul că la acest procedeu tehnic există 
goluri destul de mari în secțiile noastre 
fruntașe. Fără Îndoială că pregătirea 
corectă a „delfinului" necesită un timp 
destul de îndelungat, în care lucrul în 
apă trebuie să se îmbine puternic cu 
lucrui pe uscat, că antrenamentul spor
tivului trebuie urmărit cu mai mare 
atenție (este vorba de mișcarea brațelor, 
de respirație). Dar aceste obligații sînt 
adesea ---------- ' ...................~neglijate de tehnicieni. De a-

1947 
1949 
1949
1949
1950

R

R 2:45,3 ( — )
2:49,4 ( — )
2:58,5 ( — >
3:00,2 ( — )
3:12,1 ( — )

(Uimaie din pag. 1)

asociațiilorîn secțiile cluburilor și 
nu s-ar fi muncit temeinic. O bună 
parte dintre boxerii selecționați 
(printre care : Ciucă, Gorea, Dinu, 
Antoniu, Covaci, Chivăr Monea), 
s-au prezentat în lot într-o formă 
sportivă bună, fapt care a permis 
antrenorilor să nu mai înceapă, ca 
altă dată, pregătirea de la... A.

★
Să vedem care a fost „producția" 

antrenorilor de ia cluburi în anul 
1966. Și, pentru că ecoul derbiului 
Steaua — Dinamo (din recentul 
turneu final al campionatului pe 
echipe) nu s-a stins, ne vom opri 
puțin asupra performanțelor forma
ției Steaua. Echipa pregătită de Ion 
Chiriac, Șerbu Neacșu și Marcu 
Spakov a tăcut anul acesta un ade
vărat „tur de forță". în luna august 
boxerii de la Steaua au cîștigat 
„Cupa Eliberării", în noiembrie au 
intrat în posesia „Cupei orașului 
București", iar zilele trecute, învin- 
gînd echipa Dinamo cu scorul de 
11-9, ei au devenit campioni ai ță
rii. La aceste succese, care fac cinste 
clubului din calea Plevnei, trebuie 
adăugate — desigur — și titlurile 
individuale de campioni republicani, 
cucerite de Ciucă, Gîju și Chivăr. 
De altfel, la Steaua se observă, în 
ultimul timp, „o cotitură' în proce
sul instructiv-educativ, o mai mare 
atenție din partea conducerii clubului 
pentru activitatea secției de box, a 
antrenorilor, pentru ridicarea nivelu
lui tehnic al elevilor lor. Departe 
de a-și considera munca încheiată, 
antrenorii se gîndesc de pe acum și 
la formula viitoarei formații, pregă
tind cu grijă cîteva elemente de 
certă valoare, cum sînt Gorea, Po- 
metcu, Iancu, Silberman, Iliescu, 
Gruiescu, Bursuc. Din păcate, antre
norii 
format încă o pepinieră proprie de 
boxeri și se ocupă prea puțin 
depistarea și selecționarea sportivi
lor începători...

Un mare volum de muncă s-a de
pus anul acesta în secția de box a 
clubului Dinamo. Aci activează, 
după cum se știe, numeroși pugiliști 
de valoare, care deseori au fost 
selecționați în diferite loturi repre
zentative. Incontestabil, este meri
tul lor, precum și al antrenorilor 
î^our, Dumitrescu și Filresz, care 
conduc antrenamentele în această 
secție. Dinamoviștii s-au dovedit a- 
nul acesta net superiori colegilor lor 
de la Steaua în finalele campionate
lor republicane individuale, unde au 
reușit să cucerească nu mai puțin de 
6 titluri (Antoniu, Dumitrescu, Ghiță, 
Covaci, Monea și Mariuțan) și să 
obțină trei locuri secunde — prin 
Nica, Crudu și Mihalic 1 Iată, în- 
țr-adevăr, succese care trebuie con
semnate ca atare.

Prezenți la multe confruntări inter
naționale, boxerii de la Dinamo au

echipei campioane nu și-au

de

Retrospectivă 1966 (IV)

ceea, numărul celor 
zează pentru probele 
redus tn majoritatea 
formanțele ce pot fi 
rație se numără pe ___
o mai mare atenție în organizarea con
cursurilor (mai ales cele de copii), cu 
programarea unor ștafete speciale, ar 
contribui la progresul celor care au 
îndrăgit .delfinul".

care se speciali- 
de delfin ■ este 
secțiilor, iar per- 
luate în conside- 

degete... Poate că

a. v. —

FEMININ — 100 m delfin
Nicoleta Ștefănescu (Rapid)
Agneta Sterner (CSS Buc.)
Georgeta Cerbeanu (CSS Buc.) 
Ingnd Ungur (Steaua)
Dorina Mezinca (Șc. sp. Reșița)

200 m delfin

Nicoleta Ștefănescu (Rapid) 
Agneta Sterner (CSS Buc.) 
Georgeta Cerbeanu (CSS Buc.) 
Dorina Mezinca (Șc. sp. Reșița) 
Monica Munteanu (Șc. sp 1)

1940 
1949 
1952
1944
1952

1940
1949
1952
1952
1949

A'- 
reprezentat cu cinste boxul roma 
nesc și culorile clubului lor. Antonii 
— de pildă — s-a calificat în final: 
turneului preolimpic de la Ciudad d> 
Mexico (cînd a pierdut greu în faț. 
campionului olimpic și european, po 
lonezul Kulej). La „turneul sper an 
țeior olimpice" de la Berlin, Covaci 
și Alexe au obținut medalii d< 
bronz. Mihalic și Moldovan s-au cla 
sat pe primul loc în turneul de li 
Budapesta, iar Covaci și Mariuțai 
au ocupat locul I la „Dinamoviada 
de la Sofia. In sfîrșit, să amintim c< 
turneul întreprins de dinamoviști îr 
luna noiembrie în Italia s-a înche

juniori, 
(Popa,

Alexandru 
medalie de 

speranțelor

acesta, ca 
au reușit 
campiona- 
și să ob- 
(Hodoșan).: 

an-

iat cu două remarcabile victorii.
Dar faptul că rezervele n-au fos 

de valoarea titularilor a dus la < 
solicitare prea mare a acestora dii 
urmă. Și, firește, randamentul echi 
pei a scăzut. Acest lucru s-a văzu 
in special în întilnirea decisivă, ci 
Steaua, din turneul final al campio 
natului republican pe echipe.

O contribuție majoră la impulsio
narea sportului cu mănuși și-air a 
dus anul acesta și o serie de a-niTe- 
nori din provincie, care au pregăti 
pentru loturile reprezentative nu
meroși sportivi. Pugiliștii din regiu 
nea Cluj, de pildă, s-au aiirmaf 
printr-un box de bună calitate. An
trenorii Stanomir, Chendreanu, Dodc 
și Ambruș încheie anul cu satisfac
ția unor realizări remarcabile. La fi
nalele campionatelor de 
trei dintre boxerii clujeni 
Cojan și Mathe) au cucerit titlurild 
de campioni ai țării, Cojan și Chiț 
au făcut parte din reprezentativa de 
juniori, iar „mijlociul'” 
Popa s-a întors cu o 
bronz de la „turneul 
olimpice", disputat la Berlin. Un pro-, 
greș însemnat au înregistrat și pu
giliștii din regiunea Galați, care la 
juniori și-au adjudecat patru titluri 
(Dobrescu, Bunea, Florea și Potolea), 
fiind prezenți, de asemenea, și in 
turneul final de seniori. Aceste suc
cese sînt legate în special de nu
mele antrenorilor Petre Mihai și C.' 
Dobrescu. In sfîrșit, de consemnat 
aportul selecționatei regiunii Galați ' 
la buna desfășurare a campionatului: 
pe echipe, în cadrul căruia aceasta' 
a ocupat în final locul patru.

Reprezentanții Olteniei s-au numă-p, 
rat din nou printre fruntașii boxului) 
din țara noastră. Și anul 
și în ceilalți ani, oltenii 
să cucerească un titlu la 
tele de seniori (Buzuliuc) 
țină un loc secund 
„Coautor" al acestor succese : 
trenorul Ciobotaru. Boxerii crșioveni 
s-au impus, de asemenea, în turneul, 
internațional din Ungaria (Carol Pfi)» 
a ocupat locul I la categoria muscă) 
ca și în cel de la București. De re
ținut, de asemenea, comportarea a-' 
cestor sportivi în campionatul pe - 
echiDe (unde s-au clasat pe primul 
loc în seria preliminară și pe locul 
trei în turneul final, succes la care 
însă și-au adus contribuția și pugi
liștii din regiunea Cluj). Avem toate 
motivele să așteptăm de la antrenorii 
A. Ciocan și Gh. Duduleanu să-i pre
gătească pe reprezentanții boxului 
din această regiune pentru noi suc
cese, pe măsura tradiției, a condi
țiilor de pregătire mereu mai bune 
care le stau la dispoziție.

Deși a obținut unele succese 
(două titluri de campioni de juniori), 
totuși orașul Cîmpulung Muscel, cen
tru cu tradiție, nu s-a mai^ distins 
ca în alți ani. Se pare că aci boxul 
nu se mai bucură de sprijin din 
partea organelor sportive locale.

Cu sau fără motive temeinice, o 
parte dintre antrenorii care acti
vează în provincie nu și-au îndeplini 
nit, decît în mică măsură, obiecti
vele. Deși Reșița beneficiază de con
diții bune de pregătire pentru box 
(două săli de antrenament, trei an
trenori calificați — Pop, Secoșan și 
Gherghina), deși aci există un mare 
număr de elevi la școlile profesio
nale, de unde ș-ar putea depista e- 
lemente talentate, totuși reșițenii au 
bătut anul acesta pasul pe loc. Un 
regres se observă și la Bocșa (an
trenor Gh. Stoian), Timișoara (antre
nor P. Menlzel) și la Sibiu (antre
nor N. Negrea). La Mediaș, există 
un antrenor inimos (Gh. Simion), dar 
acesta n-are la dispoziție condiții 
minime pentru instruirea boxerilor.

Iată de ce considerăm că federația 
de specialitate, colegiul central de 
antrenori trebuie să-și îndrepte pri-- 
virile cu mai multă atenție spre a- 
ceste centre, de unde în anii trecuți 
s-au ridicat numeroși boxeri de va
loare.

I
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Jubileul lui Sidlo 0... problemă pentru J. 0. 1968
Nu se poate spune că no

rocul i-a surîs lui Sidlo. A 
figurat ani de-a rîndul prin
tre cei mai buni sulițași ai 
lumii, a realizat constant 
performanțe valoroase, fără 
să poarte, totuși, măcar o 
dată, cununa de lauri a 
marilor învingători de la 
J.O. Mereu s-a ivit cîte un 
aruncător de suliță inferior 
lui Sidlo prin 
performanțelor, 
bun decît el 
menului...

Excelentul 
se mîndrește 
performanță 
mai realizat-o nimeni:

ultimul său rezultat de 
80,88 metri, el a reușit în 
concursuri să trimită pen
tru a 100-a oară sulița 
dincolo de 80 de metri !

Să reamintim și cel mai 
bun rezultat al acestui su- 
lițaș, azi în vîrstă de 33 
de- ani: 85,56 metri.

Pentru Jocurile Olimpice 
din Mexic, indienii își pun 
mari speranțe în tînărul 
lor maratonist MUKERD- 
SJISCIIONSAMIRANDRA. 
care actualmente studiază 
medicina la Paris. El ar 
putea aduce Indiei a doua 
medalie de aur, pe lingă

cea considerată ca și si
gură la hochei pe iarbă.

Concomitent cu Ml KER- 
DSJISCIIONSAMIRANDRA 
se pregătesc și ziariștii 
întreaga lume... pentru 
scrie corect numele în 
zul cînd acesta va ieși 
vingător.

din 
a-i
că
in

ansamblul
dar... mai 

în ziua exa-

atlet polonez 
totuși cu o 

pe care n-a 
cu

Cei 10 frați Tulio
Secondo 

ciclismului 
nii... 1890—1896, 
bătorit recent cei 92 de ani 
de via(ă. La această săr- 

teă*  bătorire au participat și cei 
12=2'9 frați ai săi care, în ur

mă cu ani, au fost și ei 
sportivi.

Cei 10 frați Tulio tota
lizează... 811 ani, ceea ce 
nu-i împiedică să meargă 
încă destul de bine și să 
aibă o vedere excelentă.

T ulio, 
italian

vedeta 
între a- 

și a săr-

✓

„Cavalerii" intre ei
Comisia de disciplină 

a Uniunii belgiene de fot
bal a propus radierea ar
bitrului Marchin și sus-

Concurs „Cine știe, ciștigă" în tren
De cîțiva ani călătoresc 

mult cu trenul, în special 
pe ruta Călan—Petroșeni. 
întâmplarea a făcut ca, de 
cutând, ureîndu-mă în tren 
de la Călan, să nimeresc 
lingă un grup numeros de 
„puștani". Adunați în ju
rul unei persoane mai în 
vîrstă, aceștia purtau dis
cuții aprinse, aplaudau 
cele spuse de vreunul din 
ci. în timp ce persoana din 
mijloc întindea celui aplau
dat o ciocolată, după ce îi 
aprecia mai întîi răspunsul 
cu un „bravo* 4 sau „bine, 
băietea. Urmărindu-i, am 
înțeles că această distrac
ție avea în ea ceva cu to
tul original. Examinatorul 
punea întrebări legate de

localitățile întâlnite pe tra
seu. Ele erau de ordin geo
grafic, istoric, demografic, 
economic, turistic etc.

Am ascultat cu deosebită 
plăcere răspunsurile tineri
lor în acest interesant con
curs „Cine știe, cîștigă“. 
In apropiere de Petroșeni, 
curiozitatea m-a îndemnat 
să aflu cine sînt acești... 
drumeți veseli. Erau mem
brii echipei de fotbal ju
niori Autorapid Craiova, 
iar examinatorul — secre
tarul asociației sportive.

Iată 
a face 
și mai

un mod ingenios de 
cit mai folositoare 
plăcută o călătorie.»

C. ROȘCA 
tehnician la Trustul minier 

Petroșeni

În virf de munte și pe... plaja

Carvcllos 
soția sa 
să-și pe- 

în stațiuni 
ca măcar

Antrenorul brazilian de 
fotbal Manuell 
(Campinas) și 
Rita au hotărît 
treacă concediul 
diferite, pentru
rn această perioadă să nu 
mai discute despre fotbal. 
Ba, mai mult, ei au hotă
rît să aleagă locuri unde 

joacă fotbal.

DE TOATE

Astfel, Manuell a plecat la 
munte, iar Rita la mare.

După două săptămîni, 
soții s-au întîlnit acasă, 
Manuell avea o întindere 
dc ligamente, iar Rita o 
cicatrice pe față. A urmat 
o scurtă explicație.

Soțul: 
în vîrf de 
scăpat dc fotbal! 
a ne 
două echipe și., 
zultatul. Soția 
nează-ți dragă, cînd stă
team întinsă 
rn-am trezit 
„bombă“

închipuie-ți, nici 
munte n-am 

Pentru 
alcătuit 

iată re- 
imagi-

distra am

pe plajă, 
cu un șut 

în față. în jurul 
meu, se juca fotbal!

3 ani a altorpendarea pe 
doi arbitri.

Motivul ?
Cu prilejul 

creativ, care 
echipe de arbitri, 
„cavaleri ai fluierului" au 
jucat brutal, s-au insultat 
reciproc, ba pînă la urmă 
s-au luat și la bătaie !

„Ar fi nejust — se spu
ne în referatul comisiei 
de disciplină — ca aseme
nea arbitri să mai condu
că meciuri, întrucît ei nu 
mai au autoritatea morală 
de a sancționa vreun ju
cător, indiferent care ar 
fi abaterea acestuia".

unui meci re_ 
a opus două 

acești

100 de a-

spună că 
interesează

de 
în primele 8 me- 
portarul 
n-a primit

echipei 
nici un

Bălti-

La 
pe 
cu 
au

La un meci de fotbal dis
putat la Vancouver (Ca
nada) s-au produs inci
dente atît de grave (gea
muri sparte, începuturi 
de incendii etc.) îneît po
litia a operat 
restări.

Să se mai 
fotbalul nu-i 
pe canadieni !

în ediția 1963—19*64  a 
campionatului italian 
fotbal, 
ciuri 
Genoa 
gol.

Echipa Orioles 
more a cucerit titlul de 
campioană mondială neo
ficială la base-ball, 
cele 4 partide finale 
care le-a susținut 
Dodgers Los Angeles
asistat ' 220.791 de specta
tori plătitori, încasările 
ridieîndu-se la 2.047 mi
lioane de dolari.

Internazionale Milano 
este asigurată pentru su
ma de trei milioane de 
dolari. Din această sumă, 
1 milion de dolari repre
zintă asigurarea a trei 
jucători: Corso, Suarez 
și Jair.

SPORT

PRIETEN
Bob Șchiopul a avut un 

ghinion formidabil. Dacă 
ar fi avut 
ție, poliția 
să dea de 
astăzi s-ar
elegant hotel din Florida, 
nu într-o celulă 
bilă.

puțină inspira- 
n-ar fi reușit 
urmele lui și 
afla intr-un

mizera*

Desigur că Bob Șchiopul 
s-ar fi sălbăticit aici de 
tot, dacă n-ar fi auzit în-

Si totuși, e vorbau « - 7

de un meci de box.

SI PERSPICACITATE
Ce cuvinte din terminologia sportivă 

aceste două desene' și la care sporturi 
Cu această serie de desene, concursul 
cheie.

Răspunsurile se primesc pînă în ziua 
brie (data poștei). Pentru răspunsurile
acorda, prin tragere la sorți, 5 premii oferite de A. *S.  
Loto Pronosport : 1 APARAT DE RADIO „CARMEN**,  
2 PICUPURT „ZIPIIONA" ȘI 2 APARATE DE FOTO
GRAFIAT „CERTO*.

vă sugerează 
sint folosite ? 
nostru se în-

de 23
exacte

decem- 
se vor

în timpul meciului de 
box dintre Ion Monea și 
Vasile 
zilele 
vitură 
dafir, 
trată această fază curioa- 
să. care îți sugerează mai 
de grabă un moment din- 
tr-o întîlnire de... lupte.

Cel mai... descilmpănit 
a fost arbitrul, 
că atît la box cît 
lupte se folosește 
comandă : „stop !«

Trandafir, disputat 
trecute, după o lo- 
eschivată de Tran- 

a putut fi înregis-

Noroc 
și la... 
aceeași

Schiță de IURI IACEIKIN
tr-o-zî un ușor ciocănit în 
perete :

— C-i-n-e e-ș-t-i t-u ?
— B-o-b S-c-h-i-o-p-u-l. 

D-a-r t-u ? răspunse nefe
ricitul pușcăriaș.

— S-p-u-n-e—m-i M-o-ș- 
n-e-a-g-u-l.

Moșneagul îl întrebă pe 
Bob dacă știe să joace șah. 
Același răspuns l-ar fi 
primit dacă 1-sr fi între
bat de hrisoavele chine
zești. însă Moșneagul nu 
se dădu bătut și începu 
să-1 introducă pe vecinul 
său în tainele șahului.

După o j’umătatf' de an 
avu loc primul meci. Bob 
pierdu fără drept de apel. 
Moșneagul era în extaz. 
El recunoscu că n-a avut 
un asemenea adversar 
(pînă atunci pierduse la 
toți cu care jucase). Deși 
îi era foarte greu să se 
despartă acum de Bob îi 
promise că va încerca să-l 
ajute să evadeze.

Vecinul nu aruncase 
vorbele în vînt. A doua 
zi temnicerul îi aduse lui 
Bob în loc de macaroane o 
fringliie solidă. iar în 
supă găsi o daltă și un 
ciocan mititel.

— Un adevărat prieten! 
șopti emoționat Bob.

— G-ă-u-r-e-ș-t-e p-e-r-e- 
t-e-l-e — îi comunica ve
cinul.

Aproape jumătate de an 
scobi Bob peretele. Cînd 
se odihnea mai juca șah 
cu vecinul. Acesta era de-a 
dreptul îndrăgostit de el.

într-o noapte neagră 
Bob scoase ultimul bolo
van și-și vîrî capul prin 
deschizătura îngustă. Ve
cinul era în al nouălea cer.

— Prietene! exclamă el. 
Pentru încercarea de eva
dare ți-ar fi dat cel puțin 
15 ani. Arcum putem juca 
șah liniștiți. Și îi strînse 
mîna cu căldură. Era bă- 
trînul paznic al închisorii...

Traducere
de RADU LEVÎRDA

A
\V

—KMR//A   »  
VIU» Wliu» MIU/» V'U*

Foto și text:
AUREL NEAGU

IN PATRU
RINDURI

Fotbaliștii 
Electrica" 

au aruncat
în autobuzul 
rilor lor.

de la 
Baia Mare 
cu pietre 

adversa-

Ca un bumerang vrăjit 
Pietrele trimise-n zbor 
S-au întors și au lovit 
însuși în... prestigiul lor.

N. S.

Vezi prin oraș

fi, în voie

V. HILMU

SEVER NORAN

La Lugoj 
nici o secție

nu există 
de ciclism

ea 
în 
o- 
de

1
găsiți

Cică în localitate
Strigă astăzi, pe dreptate, 
Suporterii mici și mari : 
„Haide I.G.O,....<Să repari!"

Sala <?e sport din 
Moreni a fost trans
formată în dormitor

I.G.O. Deva tărăgă
nează repararea sălii 
de sport din Simerîa

Locatarii, zîmbitori,
Spun că-s, cică, luptători. 
Au dreptate, zău așa ! 
Nu-i găsești stînd pe 

saltea ?

— Nu-i. ce-i drept, lumină 
mare 

(Au răspuns cei întrebați); 
Insă despre-organizare 
Oamenii sînt... „lufninați“!

Pe concret

de baza a 
anii 
cînd 
ori 
tui:

IN PAUZA
CAMPIONATULUI

Cine este sportivul din 
fotografia noastră ?

Dacă imaginea nu ar în
fățișa un jucător de polo, 
ați... jura că este Petre 
Mindru, portarul Progresu
lui. Și n-ați greși de loc : 
el este !

în aceste zile de pauză 
fotbalistică. Mindru poate 
fi văzut adesea la bazinul 
Floreasca jucînd polo. 
Este singura ocazie de a... 
trage și el pe poartă!

Foto și text : T. ROIBU

băieți și
fete 

Cum, șaua bat la biciclete 
Dar în zădar o bat cu foc, 
Ei nu sint înțeleși de loc!

Cele patru 
tenis < ' 
sportive 
Țurnu 
degradat

POPA

ai e
Sănătatea din
Severin

asociației

Ca să poată
Bine întrebuințate, 
Au și mesele nevoie
Mai întîi de... sănătate !

Sala de competiții a 
clubului ASA din Bra
șov are instalația elec
trică defectă, astfel că 
la unele meciuri 
minația este slabă.

POSTA MAGAZIN
A

N. QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Apropo de zvonul că 
în avionul cu care Inter- 
nazionale urma să plece 
la Budapesta, pentru me
ciul
o...
rea

cu Vasas, s-ar fi pus 
bombă, aveți următoa- 
remarcă :

efect întirziat
tot a explodat, 

avion,

Cu
„Bomba" 
Nu însă în 
Ci în joc, pe

„Nep-Stadion" I

DUMITRU IORDACHE, 
COMUNA GLIMBOCATA. 
1) De cîte ori a cîști- 
gat Florin Gheorghiu cam
pionatul țării la șah ? De 
5 ori. Prima oară în anul 
1960 (cînd 
liceu), apoi în 
1965 și 1966. Nu avem

mătoarele rezultate : Brazi
lia — Suedia 5—2 și, respec
tiv, Brazilia — Cehoslova
cia 3—1.

AUREL VERNESCU, TI
MIȘOARA. — Anul trecut, 
campionatul mondial de 
hochei pe gheață s-a des
fășurat în Iugoslavia.

ALEXANDRU SOMAN- 
DRA, BUCUREȘTI. — Re- 
ferindu-vă la unele gre
șeli în joc făcute în ulti
mul timp de Dan Coe, îi 
răspundeți acestuia la epi
grama _ ‘ ‘ 
cîtva timp 
gazin" :

publicată acum 
la „Poșta Ma-

era elev de
1962, 1964, 

o

Cu puțină 
Fotbalistul 
Ne vorbea,

vreme-n urmă, 
nostru, Dan, 
să zic, (în 

glumă,
Despre stilul... 

„Hălmăgean".
Iar acum, dar nu în 

glumă,
Fotbalistul giuleștean 
Am dori 
Despre

ca să ne spună 
stilul propriu ;

„Dan" *

PÎRVU, MARA-

astfel de evidență, 
știm că în întîlnirile 
Victor Ciocîltea, Florin 
Gheorghiu a cunoscut și 
înfrîngerea. De unde 
știm ? De la... Florin 
Gheorghiu. Victoriile le-a 
mai uitat; dar înfrânge
rile le ține minte ! Ori
cum, și unul și altul 
l-au învins pe Fisher. Din 
acest punct de vedere : 
egalitate! 2) Cea mai bună 
performanță a baschetba- 
liștilor noștri în „Cupa 
campionilor europeni" : în 
1963, cînd Steaua a ajuns 
în semifinale.

AUREL NEACȘU, SIBIU.
— Finalele campionatelor 
mondiale de fotbal din 1958 
și 1962 s-au terminat cu ur-

NELU
ȘEȘTI. — Vă înțeleg bucu
ria și nu pot decît să 
apreciez performanța echi
pei Chimica Mărășești, 
care a încheiat turul cam
pionatului regiunii Galați 
pe primul loc, cu golave
rajul de 51—7 ! Presupun 
că și dv., susținătorii ei, 
ați contribuit la acest 
succes. Să știți însă că 
la fotbal nu toamna se 
numără bobocii, ci... pri
măvara ! Deci, să vedem 
ce „spune" r ‘ 
ales S.U.T. Galați, 
are același număr 
puncte.

Petrolului m 
1957—58 și 1958—59, 
a cîștigat de două 
consecutiv campiona- 
Sfetcu (Roman) —

Pahonțu, Marinescu, Neac- 
șu I (Topșa) — Fronea, 
Florea — Zaharia, Tabar- 
cea, Dridea, D. Munteanu, 
Bădulescu.

returul și mai 
", care 

de

dAnuț radu, voina. 
1) Nu există o adinei- 
me „regulamentară" a 
apei în bazinele de înot, 
în dreptul trambulinei 
poate avea și 5 metri, 
timp ce la marginea 
pusă a bazinului 
multe ori n-are nici 
metru. Acolo mă
pe mine ! 2) Iată formația

SECHI GIURGIEVA, 
MUNA DETA. — Mircea 
Dridea de la Petrolul este 
de profesie inginer, Tn a- 
ceastă calitate, după cîte 

: știu, este apreciat întot
deauna. Ca fotbalist, deh, 
mal ia cîteodată 
un „5” I Adevărul 
are foarte multă 
de luptă, este de 
multe ori „pe fază“, gata 
să profite de cea mai mică 
greșeală a apărării ad
verse. De altfel, a figurat 
în toate campionatele 
rîndurile din... față 
golgheterilor.

putere 
cele mai

ION POȘTAȘU
Ilustrații: N. CLAUDIU



Echipele de volei Dinamo București 
au obținut noi victorii la Berlin

BERLIN, 16 (prin te
lefon, de la trimisul spe
cial al Agerpres). — Vi
neri s-au reluat la Berlin 
întrecerile din cadrul Di- 
namoviadei de vfjei, la 
care iau parte și echipele 
«clubului sportiv Dinamo 
București. Formația noas
tră masculină a întîlnit 
echipa Dynamo Berlin, în 
fața căreia, după un foarte 
frumos joc, care a durat 
aproape două ore, a reu
șit o prețioasă și clară 
victorie, cu rezultatul de
3—1 (14, —12, 8, 5).
Deși cu unele scăderi pe 
parcurs, determinate în 
mare parte și de riposta 
dîrză a gazdelor, garni
tura bucureșteană s-a ri
dicat totuși aproape de va
loarea sa reală, pe care 
a atins-o chiar integral în 
setul ultim, cîștigat prin- 
tr-o adevărată demonstra
ție de volei, mult aplau
dată. Dintre jucătorii între
buințați de echipa noastră 
(Derzei, Tîrlici, Smere- 
ciusclii, Schreiber, Stoian, 

Cozonici; Ganciu, Papugiu) 
s-au evidențiat Tîrlici, cel 
mai eficace din atac, ri- 
dicătorul-coordonator Stoian 
precum și Derzei. De la 
Dynamo Berlin — s-au 
remarcat Lanse și Eff- 
ler. Dinamoviștii bucu- 
reșteni joacă sîmbătă cu 
echipa Ruda Hvezda Praga, 
iar în ultima etapă, du
minică, cu Dinamo Mos
cova.

Echipa feminină Dinamo 
București a jucat vineri cu 
formația pragheză Ruda 
Hvezda, care nu i-a pus 
probleme serioase și pe 
care a învins-o astfel co
mod, cu 3—0 (4, 5, 5), în 
50 de minute de joc. 
Sîmbătă și duminică, di- 
namovistele bucureștenc în- 
tîlnesc echipele Gwardia 
Varșovia și Dynamo Ber
lin.

Intr-un alt meci disputat 
vineri, echipa masculină 
Spartak Sofia a întrecut cu 
3—2 formația budapestană 
Dozsa.

PAUL OCHIALBI

Baschetbaliștii români 
la Balcaniadă

Reprezentativa masculină 
de baschet a țării noastre 
pleacă astăzi la Sofia pen
tru a participa Ia a VllI-a 
ediție a Campionatului bal
canic. La aceste întreceri, 
programate între 20—24 
decembrie, vor mai fi pre
zente echipele Bulgariei, 
Iugoslaviei, Turciei și Gre
ciei.

In jurul
MOSCOVA (Agerpres).— 

In vederea campionatului 
mondial de hochei pe 
gheață ce se va desfă
șura in luna martie în Aus
tria, antrenorii reprezenta
tivei URSS au format un 
lot de 21 de jucători. Lo
tul cuprinde printre alții 
pe V. Konovalenko, Er 
Ivanov, A. Ragulin, V. Da- 
vîdov, E. Zimin, V. Star- 
șinov, B. Maiorov, A. Fir
sov, V. Iakușev etc.

In continuarea pregăti
rilor, hochei știi sovietici 
vor susține la 18 și 20

Echipa de handbal a U.R.S.S. 
se pregătește pentru „mondiale"

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI*

MOSCOVA (Agerpres). 
Echipa masculină de hand
bal a U.R.S.S. se pregăteș
te intens în vederea campio
natului mondial ce va avea 
loc în luna ianuarie în Sue
dia. După turneul de la 
Erevan, la care participă și 
echipele Iugoslaviei și Un
gariei, handbaliștii sovie
tici vor susține ultimele 
meciuri de verificare în Da-

mantinelei
decembrie o dublă întîl- 
nire cu selecționata Finlan
dei, iar la 22 decembrie 
vor pleca în Canada unde, 
cu prilejul aniversării a 
100 de ani de la înființa
rea Ligii canadiene de 
hochei, vor pafrticipa la 

un turneu.
BERLIN. — AI doilea 

meci dintre formațiile 
S. K. Dynamo Berlin și 
Ilves Tampere din „Cupa 
campionilor europeni*  la 
hochei pe gheață s-a ter
minat la egalitate : 4—4
(1-1, 0-2, 3-1). 

nemarca. Antrenorii Mara- 
șidze și Akbașev au selec
ționat următorul lot de ju
cători : Abaișvilî, Țapenko, 
Țertvadze, Zeienov, Phakad- 
ze, Lebedev, Klimov, Zdo- 
renko, Veldre, Solomko, 
Sevcenko, Mazurov, Gulbis, 
Eizetavicius, Ekseulidze, 
Juravliov

Echipa U.R.S.S. va juca 
la campionatul mondial în 
aceeași grupă cu selecțio
natele României, R. D. Ger
mane și Canadei.

★

EREVAN. La Erevan a 
început un turneu interna
țional de handbal. In pri
ma zi de întreceri, echipa 
Iugoslaviei a învins cu 
scorul de 30—23 (17—8) 
pe cea a Ungariei, în timp 
ce selecționata U.R.S.S. a 
întrecut cu 23—10 (14—6) 
formația R.S.S. Armene.

Cum se antrenează campionii:
ROMUALD KLIM

LA BASCHET
PRAGA. — Disputat la 

Praga, al treilea meci din
tre echipele masculine de 
baschet Slavia Praga și 
Steaua București, contînd 
pentru turul doi al „Cu
pei campionilor europeni", 
a fost cîștigat de prima 
formație cu scorul de 
77—61 (36—35). Slavia 
s-a calificat pentru sfer
turile de finală.

VARȘOVIA.—In „Cupa 
campionilor europeni" la 
baschet feminin prima în- 
tîlnire dintre Blakkenberg 
Bromina (Elveția) și Wisla 
Cracovia s-a încheiat cu 
victoria formației poloneze 
la scorul de 79—45. Retu

rul va avea loc la 18 < 
cembrie, la Cracovia.

★

Alte rezultate din 
ceastă competiție: A. 
Villeurbanne—A.E.K. A te 
69—46. In tur, scorul 1 
sese de 64—53 pen 
A.E.K. Atena, astfel 

baschetbaliștii francezi s- 
calific3t în sferturile 
finală ca și formațiile R< 
Madrid (învingătnțrjT^ 
meciul retur cu echi 
U.S.C. Heidelberg < 
R.F. Germană, la scorul 
104 —93) și Racing Ms 
nes (Belgia) care a disp 
în jocul retur de Ilonv 
Budapesta cu scorul

„CUPELE EUROPENE" LA
Odată eu consumarea 

primelor două tururi în 
„C.C.E.*  și în „Cupa cupe
lor” echipele calificate se 
află înaintea sferturilor 
de finală.

Ce surprize «-au înre
gistrat pînă acum în a- 
ceste întreceri ?

în „C.C.E.**,  cîteva parti
de din turul ai doilea au 
polarizat atenția iubitorilor 
de fotbal. Echipa Inter- 
nazionale a dispus de Va- 
sas Budapesta de o ma
nieră categorică și speră 
acum din nou la mult 
rîvnitul trofeu. în cercuri
le specialiștilor se apre
ciază că meciul Inter — 
Real Madrid, din sferturi
le de finală constituie în 
fond o adevărată finală a 
actualei ediții. Deținătoa
rea trofeului, formația 
Real Madrid, s-a calificat 
cu destule emoții în me
ciul cu campioana R F.- 
Germane, Munchen 1860. 
La un moment dat, vest- 
germanii conduceau cu 
2—0 (socotind și primul 
meci), dar madrilenii au 
avut suficiente resurse 
pentru a înscrie în conti
nuare 3 goluri. Surpriza 
cea mai mare a furnizat-o
Aiax Amsterdam, care a
scos din cursă pe F. C. 
Liverpool ! în al treilea 
meci. Atletico Madrid în- 
tîlneste pe Voivodina No-
visad. Madrilenii, 
taiati de propriul 
au prima șansă. 
Praga, în revenire 

avan- 
teren, 
Dukla 

de for
mă, a eliminat fără dreot 
de apel pe S. C. 'Ander-
lecht. campioana de ani 
de zile a Belgiei.

în „Cupa cupelor*»  au
toarea celei mai mari sur
prize a fost formația sco
țiană Glasgow Rangers. 
Ea a scos din cursă pe 
câștigătoarea ultimei edi
ții a competiției, Borussia 
Dortmund ! Remarcabile 
sînt și performanțele e- 
chipelor Rapid Viena (a 
eliminat pe Spartak Mos
cova ) și Real Saragossa 
(calificată în dauna echi
pei Everton din Liverpool). 
i,Cupa orașelor tîrguri” se 
află în stadiul optimilor 
de finală (turul al treilea). 
Această competiție își cîș- 
tigă un prestigiu din ce în 
ce mai mare datorită pre
zenței unor formații ex

DE PE TEDEMJDIEE DE FOTDAE
GENEVA. — Meciul de 

baraj dintre echipele Atle
tico Madrid și Vojvodina 
Novisad, contînd pentru 
optimile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" 
la fotbal va avea loc 

trem de bine cotate în 
fotbalul continental : Ben
fica Lisabona. Juventus 
Torino, A.C. Napoli, AC. 
Bologna, F. C. Burnley, 
F. C. Valencia etc.

în turul al doilea, cea 
mai mare surpriză a fur- 
nizat-o Dinamo Pitești. Re
prezentanta țării noastre 
a făcut în partida revanșă 
un adevărat „tur de for
ță*,  învingînd pe F C. 
Toulouse la 4 goluri di
ferență și asigurîndu-și 
astfel un loc printre cele 
16 calificate.

TUR DE ORIZONT

Iată, în continuare, •ta
belele „la zi”, în cele trei 
competiții.

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

INTERNAZIONALE (Tor
pedo Moscova 1—0 și 0—0)
— VASAS BUDAPESTA 
(Sporting Lisabona 5—0 și 
2—0) 2—1 și 2—0 ;

ATLETICO MADRID (F.F. 
Malmo 2—0 și 3—1) —
VOJVODINA NOVISAD 
(Admira Viena 1—0 și 
0—0) 1—3, 2—0 și...

MUNCHEN 1860 (Omonia 
Nicosia 8—0 si 2—1) —
REAL MADRID 1—0 si 1—3;

AJAX AMSTERDAM (Be- 
siktas 2—0 și 2—1) — F.C. 
LIVERPOOL (Petrolul Plo
iești 2—0, 1—3 și 2—0) 5—1 
și 2—2;

DUKLA PRAGA (Esbjerg
2— 0 și 4—0) — S. C. AN- 
DERLECHT (Valkeakosken 
10—1 și 2—0) 4—1 și 2—1;

VALERLENGEN (17 No
iembrie Tirana — retrasă)
— LIENFIELD BELFAST 
(Aris Bonneweg 3—3 și 
6—1) 1—4 și 0—0 ;

Ț.S.K.A. SOFIA (Slie
ma Wanderers 2—1 și 4—0; 
Olimpiakos Pireu 3—1 și 
0—1) — GORNIK ZABRZE 
(Vorwărts Berlin 1—2, 2—1 
și 3—1) 4—0 și 0—3 ;

CELTIC GLASGOW (F.C. 
Zurich 2—0 și 3—0) — F.C. 
NANTES (F. C. Rejkjawik
3— 2 și 5—2) 3—1 și 3—1.

Sferturile de finala

INTERNAZIONALE — 
REAL MADRID, ATLETI- 

miercuri 21 decembrie la 
Madrid.

LAGOS. — Echipa so
vietică de fotbal Kairat" 
Alma-Ata și-a continuat 
turneul în Africa, jucînd 
în orașul Lagos cu selec

CO MADRID sau VOJVO- 
DINA NOVISAD — CEL
TIC GLASGOW, LIEN- 
FIELD BELFAST — 
T.S.K.A. SOFIA, AJAX 
AMSTERDAM — DUKLA 
PRAGA.

„CUPA CUPELOR"

SPARTAK MOSCOVA 
(O.F.K. Beograd 3—1 și 
3—0) — RAPID VIENA (Ga- 
latasaray 5—3 și 4—0) 1—1 
și 0—1 :

RACING STRASBOURG

(Steaua 1—0 și 1—1) — 
SLAVIA SOFIA (Swansea 
Town l—l și 4—0) 1—0 și
0—2 :

SERVETTE GENEVA 
(Kamraterna Turku 1—1 
Și 2—1) — SPARTA ROT
TERDAM (Floriana La Va- 
Jetta 1—1 și 4—o) 2—0 și
0—1 ;

REAL SARAGOSSA (Skeid 
Oslo 3—1 și 2—3) — EVER
TON (Aalborg 0—0 și 2—1) 
2—0 și 0—1 •

VASAS GYOR (Fiorenti
na 0—1 și 4—2) — SPOR
TING BRAGA — (A.E.K.
Atena 1—0 și 3—1) 3—0 și 
0—2 ;

CHEMIE LEIPZIG (Legia 
Varșovia 3—0 și 2—2) — 
STANDARD LlEGE (Valur 
Islanda 1—1 și 8—1 ; Li
massol 5—1 și 1—0) 2—1 
și 0-1 ;

SHAMROCK ROVERS 
(Spora Luxemburg 4—1 și
4—1) — BAYERN MUN
CHEN (Tatran Presov 1—1 
și 3—2) 1—1 și 2—3 ;

GLASGOW RANGERS
(Glentoran Belfast 1—1 și 
4_0) — BORUSSIA DORT
MUND 2—1 și 0—0.

Sferturile de finala
GLASGOW RANGERS — 

REAL SARAGOSSA, RA
PID VIENA — BAYERN 
MUNCHEN, SERVETTE 
GENEVA — SLAVIA SO- 

ționata Nigeriei. Au cîș
tigat fotbaliștii nigerieni 
cu scorul de 2-—0 (1—0). 
Săptămîna viitoare, fotba
liștii sovietici vor susține 
meciuri în Camerun.

F.OTBAL
FIA. VASAS GYOR — 
STANDARD LIEGE.

„CUPA ORAȘELOR 
TÎRGURI"

DINAMO PITEȘTI (F. C 
Sevilla 2—0 șl 2—2 : F.C. 
Toulouse 0—3 și 5—1) —
DINAMO ZAGREB (Spartak 
Brno 2—0 și 0—2 — cali
ficare prin tragere la sorti; 
Dunfermline 2—0 și 2—4);

JUVENTUS TORINO (A- 
ris Salonik 2—0 și 5—0 ; 
Vittoria Setubal 3—1 si 
2—0) — DUNDEE UNITED 
(F. C. Barcelona 2—1 și 
2—0) :

LEEDS UNITED (D.W.S. 
Amsterdam 3—1 șl 5—1) — 
F. C. VALENCIA (F. C. 
Niirnberg 2—1 și 2—0; Stea
ua roșie Belgrad 1—0 șl 
2—1) ;

F. C BURNLEY (V.f.B. 
Stuttgart 1—1 și 2—0 ; Lau
sanne Sport 3—1 șl 5—0) — 
A c. NAPOLI (Wiener S.K.
2— 1 și 3—1 ; B. K. Oden
se 4—1 și 2—1) ;

LOKOMOTIVE LEIPZIG 
(Djurgarden 3—1 șl 2—1 ; 
F. C. Lidge 0—0 și 2—1) — 
BENFICA LISABONA
(Spartak Plovdiv 1—1 si
3— 0) ;

A. C. BOLOGNA (G6zte- 
pe Izmir 2—1 șl 3—1; Spar
ta Praga 2—2 șl 2—1) —
WEST BROMWICH ALBI
ON (D.O.S. Utrecht 1—1 
și 5—2) ;

F.C KILMARNOCK (Real 
Antwerp I—0 șl 7—2) —
LA GANTOISE (F. c. Bor
deaux 1—0 și 0—0) ;

EINTRACHT FRANK
FURT (Drumcondra Du
blin 2—0 și 6—1 ; Hvidovre
5—1 și 2—2) — FERENC- 
VAROS (Olympia Ljublja
na 3—3 șl 3—0 ; Orgryte 
Goteborg 0—0 și 7—1).

PE SCURT
KIEV. Cu o rundă înainte de terminarea campionatu

lui unional feminin de sah, în clasament continuă să 
conducă Nana Aleksandria cu 13 puncte din 18 posibile, 
Nana Aleksandria, in vîrstă de 18 ani, este elevă ’ în 
orașul Tbilisi.

★
FRAGA. Campionatul mondial feminin de baschet se 

va desfășura între 14—23 aprilie 1967 la Praga. Pînă în 
prezent și-au anunțat participarea următoarele țări : 
Australia, Brazilia, Bulgaria, Iugoslavia, Japonia, U.R.S.S. 
și Cehoslovacia.

★
PARIS. Concursul Inaugural al sezonului Internațional 

de schi „Criteriul primei zăpezi” de la Val d’Isere a con
tinuat cu desfășurarea probei de slalom special femei. 
Victoria a revenit concurentei franceze Florence Steurer, 
în vîrstă de 17 ani, care a învins-o pe campioana mon
dială a probei, Annie Famose (Franța). Pe o pîrtle cu 
48 de porți (manșa I) și 55 de porți ’ (manșa a Il-a) în- 
vingătoarea a realizat timpul de 1:24,18/100.

★
MELBOURNE. Federațiile de tenis din Australia și In

dia și-au anunțat echipele care vor evolua în zilele de 
26, 27 și 28 decembrie, la Melbourne, în finala „Cupei 
Davis**.  Selecționata australiană va cuprinde pe Roy E- 
mersoh, Fred Stolle, John Newcombe, Tony Roche, iar 
echipa Indiei va fi formată din jucătorii Rama na than 
Krishnan, Jaideep Mukherjea, Premjit Lall și Sev Misra.

ROMUALD KLIM

Atletul sovietic Romu
ald Klim a cucerit lauri 
cu prilejul celor mai im
portante competiții inter
naționale din ultimii ani, 
la o probă — aruncarea 
ciocanului — în care fi
gurează atleti celebri, 
cum sînt recordmanul 
mondial Gyula Zsivotzki, 
Harold Connolly și mulți 
alții.

Victoriile lui Klim la 
Jocurile Olimpice de la 
Tokio și la campionatele 
europene de la Budapes
ta au fost considerate 
drept surprize, el nefigu- 
rind printre favoriți. In 
ambele cazuri, Klim a 
răsturnat pronosticurile, 
ciștigind fără drept de 
apel. Aceste victorii, ca 
și alte succese și perfor
manțe de valoare, le da- 
torește atît calităților sale 
cît și pregătirii efectuate.

Romuald Klim s-a năs
cut la 25 mai 1933, la 
Minsk. El nu este deci 
un atlet tînăr. La data 
cînd cucerea titlul de 
campion european avea 
33 ani ! Are 1,83 m înăl
țime și o greutate de 103 
kg. Este profesor de edu
cație fizică. A început să 
practice atletismul în a- 
nul 1954 (la 21 de ani !) 
cînd a realizat doar 43,47 
m. Apoi rezultatele sale 
au crescut continuu (cu 
excepția anului 1961). în 
anul 1962 Klim aruncă 
peste 65 m, iar în 1965 
— peste 70 m. In prezent, 
deține a doua performan
ță mondială a tuturor 
timpurilor, cu 71,46 m (re
cordul mondial aparține 

maghiarului Zsivotzki, 
73,74 m).

Klim nu copiază nirr 
din programele de anti 
nament ale altor arunc 
tori, decît dacă metode 
acestora se potrivesc st ‘ 
diului său de pregătii

In perioada de iarr 
Klim nu renunță la a 
trenamentele de tehnic 
pe care le include de 
ori pe săptămînă în pr 
gramul său. Efectuez, 
foarte multe sărituri 
zăpadă adîncă. De as 
menea, joacă baschc 
socotind această discip 
nă ca un excelent mj 
loc pentru îmbunătățire 
vitezei. îndeminării'**  
coordonării mișcărilor.

în perioada competiți 
nală, de vară, îmbunat 
țirea tehnicii trece ; ' 
primul plan. De 3 ori j 
săptămînă el execută ci 
20—25 de aruncări, acce 
tul principal punîndi 
pe ritmul piruetei. Co 
cursul il consideră dre 
un mijloc de bază în pr 
gramul său de antren 
ment.

Klim se ahtreneal 
pentru dezvoltarea fc 
ței, fără să exageres 
Astfel, el efectuează a 
trenamente numai pent 
a cîștiga forța explozi 
și face doar acele exc 
ciții care-i sînt de fol1 
în proba sa. Klim i 
„lucrează” smuls, cons 
derind că nu este folos 
tor pentru el. El îmbi> 
armonios antrenament! 
îe de forță cu jocuri spTf 
tive, sărituri și multă 
lergare.

Interesant de remarc 
în pregătirea sa este f 
Iul cum își efectuează î| 
călzirea, în care el inel - 
de foarte multe sărite ' 
pe loc și cu întoarcei 
pentru echilibru. La îr 
călzirea dinaintea co 
cursului, Klim nu se str 
duiește niciodată — ai 
cum fac mulți aruncate 
— să obțină „performa 
țe“. Aruncările dinain 
de concurs le face do 
pentru a-și corecta te 
nica. Cei care-1 prive. 
ar putea trage concluz 
că Klim nu este în form^ 
In realitate, el nu arun< 
cu toată forța decît at up 
cînd începe concursul.;

N. M.
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