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In ajunul derbiului feminin
de baschet Politehnica-Rapid

Ce/ doi antrenori despre meci
despart aproximativ 24 
prima confruntare de-

Ne mai 
de ore de 
cisivă în lupta pentru titlul fe
minin la baschet. Protagonistele, 
Rapid și Politehnica, și-au încheiat 
pregătirile pentru acest meci și aș
teaptă fluierul de începere. Am 
cerut celor doi antrenori, prof. S. 
Ferencz (Rapid) și prof. C. Dines - 
cu (Politehnica), părerea-pronostic 
în legătură cu acest meci. Prof. 
S. Ferencz : „Este, intr-adevăr, un 
meci decisiv, victoria reprezentind 
un atu extrem de important in fi
nalul campionatului, mai ales pe 
plan psihic. în ultima vreme Poli
tehnica a fast, o spun cu sinceri
tate, mai bună. Se vor afla față-n 
față media noastră superioară de 
înălțime și viteza mai bună a stu
dentelor, capitol la care amintesc 
pe Sanda Dumitrescu, Cornelia 
Gheorghe și Eraterina Vogel. Dacă

vom reuși, însă, o frinare a vite
zei de joc și ne vom organiza 
prompt apărarea, lupta va fi sensi
bil egală*1.

Prof. C. Dinescu : „Consider că 
meciul, indiferent de forma apa

rentă a echipelor din ultima vre
me, este deschis. E în primul rind 
o confruntare tradițională, care 
sporește capacitatea de mobiliza
re a jucătoarelor. Factorul psihic 
este esențial, ca și apărarea, &re, 
după părerea mea, cîștigă meciu
rile grele, echilibrate. Punctele 
tari — viteza la noi, înălțimea la 
Rapid. Oricum, ne-am pregătit cu 
atepție și sperăm într-un rezultat 
favorabil*.

In zilele de 21, 22 și 23 decembrie 1966
Central al Partiduluiloc Plenara Comitetului 

nist Român.

a avuf 
Comu-

Plenara a analizat 
economiei naționale și 
pe anul 1967, precum și măsurile în vederea reali
zării programului de îmbunătățiri funciare în peri
oada cincinalului.

In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii: 
Ion Stănescu, Dumitru Balalia, Gheorghe Călin, Du
mitru Mosora, Iosif Uglar, Mihai Suder, Miu Do- 
brescu, Bujor Almășan, Gheorghe Necula, Vasile Po
top, Teodor Haș, Ion Cîrcei, Mihai Marinescu, Miron 
Nicolescu, Petre Duminică, Nicolae Giosan, Ion 
lehim, Constantin Scarlat, Valter Roman, Clement 
Rusu, Petre lonescu, Emil Drăgănescu, Constantin 
Dăscălescu, Constantin Drăgan, Gheorghe Cîoară, 
Ion Savu, Ion Mărcuș, Ion Marinescu.

în încheierea lucrărilor plenarei, a luat cuvîntul 
secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

Plenara a aprobat în 
nului de stat și proiectul 
1967, care urmează să 
Marii Adunări Naționale.

De asemenea, plenara a aprobat în unanimitate 
măsurile ce urmează a fi luate pentru realizarea sar
cinilor stabilite de Congresul al lX-lea al P.C.R. în 
domeniul lucrărilor de îmbunătățiri funciare.

proiectul planului de 
proiectul bugetului de sta)

stat al

unanimitate pro'ectul pla- 
bugetului de stat pe anul 
fie supuse spre legiferare
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Anca Racoviță (Rapid) pătrun
de in palida opoziției maniies- 
tate de Margareta Pruncu, 
(tază dip meciul Politehnica — 
Rapid, disputat in luna martie) 

Foto: A. NeaguO frumoasă inițiativă
regiunea Argeș: prima consfătuire

a instructorilor sportivi voluntari
„Organele și organizațiile UCFS trebuie să desiăsoare o activitate mai susți

nută pentru selecționarea și pregătirea unui număr tot mai mare de instructori 
voluntari și arbitri din rindul muncitorilor, țăranilor și intelectualilor care îndrăgesc 
și doresc să sprijine activitatea sportivă in timpul liber. Pină in anul 1965 fiecaie 
asociație 
iar cele

sportivă din întreprinderi și instituții va trebui să aibă cite 5—7 instructori, 
sătești cite 3—5 instructori-. z

(Din Hotărirea Conferinței pe tară a UCFS)

Speranțele natației confirmă.
ÎNTRECERILE

ASTĂZI Șl MIINE
CELOR MAI TINERI ÎNOTĂTORI CONTINUA 
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a 
instructori 
raioanele,

fost organizate 
cursuri de pre- 
instructori vo- 

de aproape

în sport, îndrumind cu price
pere pașii a mii și mii de ince-, 
pători pe căile nu totdeauna

(Continuare in pag. a 3-a)

Cei mai tineri înotători 
țară, cărora li se adaugă și 
va reprezentanți ai clubului 
mie Halle din ~ ~ —-
au început ieri 
zinul Floreasca 
cadrul -Cupei 
„Cupei Sfatului _ _ 
șului București”. Primele probe 
au fost marcate de cîteva rezul
tate promițătoare și o surpriză 
de proporții. în continuu pro
gres. Emil Manolescu a cîștigat 
proba de 66 m bras în 54.3 sec, 
iar Mara Hahanu — în ștafeta 
de 4x100 m liber (primul schimb) 
— a fost cronometrată în 1:11,1. 
Cursa de 100 m bras a junioare
lor s-a încheiat cu victoria sur
prinzătoare a Marianei Dumitres
cu (1:26.4) care, cu un finiș mai 
puternic, a întrecut-o de justețe 
pe campioana țării, Gica Manafu 
(1:26.6).

Iată cele mai bune rezultate 
tehnice : JUNIORI — 200 m del
fin (m): 1. VL. BELEA (Șc. sp. 
2) 2:35.2. 2. H. Reise (R.D.G.)
2:44.3: 100 m spate (f): 1. A. IS- 
BAȘOIU (Șc. sp. 1) 1:20.9. 2. R. 
Spandonide (Șc sp. 2) 1:22,7. 3. 
C. Kokav (Șc. sp. Cluj) 1:22.9: 
200 m bras (m): 1. A. LAMBA- 
DARIE (Steaua) 2:57,6. 2. VI. Be
lea 3:02.8. 3. A. Gubovici (Sc. sp. 
1) 3:02.8: 100 m bras (f) : 
DUMITRESCU (Șc. 
2. G. 
1:26.6. 
1:27,6;
(m): 
5:07.6, 
5:11,7.
5:16.9 : 100 m spate (f): 
DECK (R.D.G.) 1:23,6,

din 
Și

1. M.
sp. 2) 1:26,4. 

Manafu (Șc. sp. Galați)
3. c. Mogos (Șc. 
COPH A — 400

1. F. DOERING
2. S. Cosmescu

3. R. Gebauer

sp 2) 
m liber 
(R.D.G.) 
(Steaua) 
(R.D.G.) 

1. E. RA- 
2. C. Nico-

sp. 2) 1:24.0, 
(Viitorul) J 
(f): 1. Sel.

sp. 2 5:19.4.

S. T.
1:24,1: 

. Halte
3.

viei (Șc 
releanu 
m liber
2. Șc. 
5:29.6; COPII B — 6€ 
1. E. MANOLESCU 
54,3, 2. A.
M. Alexandrescu 
4x66 m liber (f): 
3:32.6. 2. Șc. sp. 2 3:26,6, 3. Dina
mo II 3:26,8; COPII C — 4x33 m 
mixt (m): 1 DINAMO 1:43,8, 2. 
Șc. sp. 2 1:49,6. 3. Crișul Oradea 
1:52.3: 4x33 m mixt (f): 1. DINA
MO 1:45.7, 2. Dinamo II 1:49.2.

Reuniunea de după-amiază a 
prilejuit primele recorduri de 
sală (Anca Groza 1:19.4 la 100 m 
liber copii C și M. Movanu 2:37,7 
la 200 m spate copii A).

Rezultate tehnice : JUNIORI — 
400 m liber (m) : 1. V. BELEA (Șc. 
SP- ‘ ‘ ............... ..
Tg. 
sp. 
ber 
sp.
2) 111,4 : 200 m
SPANDONIDE (Șc. sp. 2) 2:55.9, 2. 
C. Kokay 2:57.8, 3. A. Izbășoiu
2:58.3 ; 4x100 m mixt (m) : 1. SC. 
SP. 2 4:56.5, 2. Șc. sp. Sibiu 5:04,0,
3. Șc. sp. 1 5:32.0 ; COPII A —
200 m bras (m) : 1. I. VLAD (CSM 
Cluj) 2:55,6, 2. D. Ungureanu (Șc. 
sp. Galați) 2:59.9. 3. F. Doering
(R.D.G.) 3:00.0 ; 100 m liber (f) :
1. M. HAHANU (Viitorul) 1:10,6,
2. E. Radeck (R.D.G.) 1:13.9. 3.
M. Petre (Steaua) 1:15,0 ...Anca 
Groza (Dinamo) 1:19,4 — nou rec. 
republican de sală copii C ; 200 
m spate (m) : 1. M. MOVANU
(Șc. sp. 2) 2:37,7 — nou rec. re
publican de sală, 2. A. Spinea

Pădu- 
4x100 

5:04,4, 
Viitorul

m bras (m): 
(Șc. sp. 2) 

Tîmpu (CSȘ) 55,0, 3.
(Steaua) 56,1; 
1. DINAMO

21 5:02,7, 2. L. Nilasi (Șc. sp. 
Mureș) 5:10,8. 3. șt. Mera (Șc. 
Tg. Mureș)
(f) : 1. E.

2) 1:09-0. 2.

5:13.2 : 100 m li- 
SCHULLER (ȘC.

V. Petcu (Șc. sp. 
spate (f) : 1. R.

Emil Manolescu, cîștigâtor al
probei de 66

Foto :
m bras
T. Roibu

2:46.3, 
2:46,9 : 
(f) : 1.

L. Pătrașcu
— - 66

DOBOCAN

3.
COPII B

M.
2. C. Cehanzuc

3. G. Rohner

(Dinamo) 
(Viitorul) 
m liber 
(Met. Turda) 44.9. 
(Șc. sp. 2) 45.2.
(R.D.G.) 46.8 ; 4x66 m mixt (m) :
1. DINAMO 3:28,5, 
3:35.7, 3. Șc. sp. 2 3:40.3 ;
— 33 m liber (m) :
TRESCU (Șc, sp. 2) 21,1, 2. T. Ni
colae (Dinamo) 21,3, 
viei ' '
(f) :
2. I.
Pop

2. Dinamo II 
“ ; copn c 
1. AL. PE-

3. G. Popo- 
(Dinamo) 21,8 ; 33 m delfin 
1. A. GROZA (Dinamo) 24,4, 
Ratușni (Dinamo) 25,8, 3. A. 
(Șc. sp. 2) 25,8.X

de
350 

din 
care 
și pricepută au adus 

ungul anilor o prețioasă 
ruție la dezvoltarea ac- 
ii sportive în această

Irâtul prezentat de către 
șui Alexandru Otelea- 
fcepreședinte al Consi- 
regional UCFS, a scos 

pentă faptul că din anul 
pi pînă acum în regiu-

nea Arqes au 
peste 150 de 
gătire pentru 
luntari, urmate 
3 500 de tineri și tinere.

O atenție deosebită a fost 
acordată acelor ramuri spor
tive care cunosc o largă dez
voltare în regiune, cum ar fi 
atletismul (552 de instructori), 
voleiul (587), fotbalul (543), 
handbalul (357), turismul (283), 
gimnastica (257), tirul (268), 
șahul
(130) 

în
jată
sportivi ? Ei și-au ad® o con
tribuție substanțială la bunul 
mers al centrelor de inițiere

tineret: România—Polonia 2-0, după prima zi

imnastica artistică 
afișul competițional

Iptată cu interes nu 
de specialiști, dar și 

E cei care apreciază gra- 
kganța și frumosul, finala 
rsului 
ktică 
ktăzi 
L-idscena 
țai bune gimnaste din 
Ilara va fi SALA 1NSTI- 
LUI POLITEHNIC (str. 

Furtună). Simbătă evo- 
, de la ora 9. concil

ia categoriile copii si 
k, de la ora 16, la cale-

de
avea

republican 
artistică va 
și mîine în Ca- 

întrecerilor ce-

goriile a Il-a și I cu exerci
țiile impuse, iar duminică, de 
la ora 9, la categoriile a II-a, 
I și maestrele cu exercițiile 
liber alese.

La această competiție par
ticipă formațiile bucureștene 
Universitatea, I.C.F., Politeh
nica și Școala sportivă nr. 2, 
iar din provincie, Universita
tea Timișoara, Școala sportivă 
Constanta, Școala sportivă 
Ploiești, Școala sportivă Bra
șov și Liceul „Bolvai” Tg. 
Mureș.

(230), tenisul de 
ș.a.
ce direcție a fost
activitatea instructorilor

La scrimă

RoibuFază din spectaculoasa intilnire Țiu — Bănică

Vineri a început întrecerea 
de scrimă dintre formațiile de 
tineret ale României și Poloniei. 
Pe planșele de la „Dinamo" 
s-au prezentat concurentii pen
tru probele individuale de flo
retă — băieți și fete.

în proba băieților n-au lipsit 
surprizele. Dimineața, in semi-

finale, au rămas doi dintre oa
menii de bază ai oaspeților, 
Kaczmarek și Filipkowski. Din
tre trăgătorii noștri au fost eli
minați Burlea și Vinereanu. Fi
nala a reunit trei floretiști ro
mâni —- Tiu. Bănică și Weh- 
sbock și tot atîția polonezi —

Dombrowski, Kruczek 
jezowski.

Reprezentanții țării 
au plecat „tare-, în special Țiu 
care a realizat 4 victorii (o 
singură înfrîngere^ cu 5—0 la 
Dombrowski). în urmărirea lui 
s-au aflat Weissbock și Dom
browski. Ultimul, întrecindu-1

și Ko-

noastre

— într-un asalt discutabil — 
pe Weissbock a totalizat tot 4 
victorii. In acest fel a fost ne
cesar un asalt de baraj Țiu— 
Dombrowski. De data aceasta 
M. Țiu a terminat în avantaj 
net : 5—1. Clasament : 1. Țiu 
(România) 4 v. (d.b.) ; 2. Dom
browski (Polonia) 4 v. (d.b.) ; 
3. Weissbîick (R) 3 v. ; 4. Kruc
zek (P) 2 v. ; 5. Bănică (R) 
1 v. ; 6. Ko jezowski (P) 1 v.

La fete, de asemenea, asalturi 
cu rezultate nescontate : sînt eli
minate Ballon și Ploch, princi
palele reprezentante ale lotului 
polonez. Dar și în formația 
noastră s-a produs un .acci
dent": Iencic a „căzut" in semi
finale. Totuși finala a adus pe 
planșe 5 floretiste românce — 
Stanca, Drîmbă, Tasi, Saplontai 
și Haukler — și o singură po
loneză, Urbanska. Stanca, con- 
firmînd rezultatul de la finala 
de junioare mari, a terminat 
fără emoție pe locul I, neînvin
să (5 v.). în urma 
sat : 2. Drîmbă
3. Saplontai (R) 3 
banska (P) 2 v. ;
(R) 1 v. ; 6. Tasi

Deci, 2—0 pentru România, 
după mima zi.

T. STAMA

ei s-au cla-
(R) 4 v. ;
v. ; 4. Ur- 
5. Hauklef

(R) 1 v.
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Pe ciți 
atleti 
contăm

Așadar, un bilanț al activității atletice 
portarea atleților noștri fruntași în acest an 
lor la Jocurile Olimpice din 1968.

Din capul locului, trebuie să subliniem faptul că 
în evidența federației noastre de specialitate se află 
un mare număr de atleți, candidați posibili pentru 
Iotul olimpic al țării noastre. Numai în orașul 
București — fără discuție, principalul centru atletic 
al țării — au fost nominalizați un număr de 36 
de atleți și 27 de atlete. Și pentru că veni vorba 
de nominalizări, se cuvine să arătăm că acestea au 
fost făcute — pe baza concluziilor și a sarcinilor 
reieșite Ia plenara din ianuarie 1965 a Consiliului 
General al UCFS — de către antrenorii secțiilor de 
atletism din cluburi și asociații. Propunerile aces
tora au fost apoi discutate și analizate și de alți 
specialiști ai sportului nostru, de activiști din con
siliile cluburilor respective. Antrenorii, care cufiosc 
bine posibilitățile reale ale elevilor lor, puterea 
de muncă a acestora, le-au stabilit un grafic de 
creștere a rezultatelor pentru o perioadă de patru 
ani, adică pînă în anul olimpic 1968. In stabilirea 
acestor obiective (intermediare și finale) s-au avut 
desigur în vedere toate amănuntele de care poate 
depinde o comportare bună a atleților români, la 
Jocurile Olimpice de la Ciudad de Mexico.

Vrem să credem, de asemenea, că operația acea
sta a nominalizării a fost făcută cu toată chibzuință, 
cu spirit de răspundere, cu dorința fermă de a se 
munci mai mult și mai bine decît în trecut, pentru 
continua îmbunătățire a activității atletice din țara 
noastră.

Doar 15!
Să vedem acum situa

ția acestor «speranțe o- 
limpice" și ce au reali
zat ele în 1966, la jumă
tatea drumului dintre To
kio si Mexico. O soco
teală simplă ne arată că 
în decursul acestui se
zon doar 15 din totalul 
de 63 de atleti bucu- 
reșteni, nominalizați în 
1965, au reușit să-și 
realizeze obiectivele ci
frice propuse. Este vor
ba de: Doina Bădescu 
(Rapid) antrenor Gh. 
Stanei, 400 m — obiec
tiv propus pentru 1966 
-— 59,5 sec, realizat — 
56,9 sec,- Georgeta Cirs- 
tea (Steaua) antrenor V. 
Cincă, 80 mg 11,2—11,2; 
Marilena Ciurea (Dina
mo) antrenor L. Pânde
le, suliță 50,00—53,42 m; 
Aura Petrescu (Șc. sp. 
2) antrenor CI. Simio- 
nescu, 100 m 12,1—12,0, 
Elena Vintilă (Dinamo) 
antrenor I. Vintilă, pen
tatlon 4500—4519 p; 
Petre Astafei (Steaua) 
antrenor Gh. Zîmbreș- 
teanu, prăjină 4,80—4,82 
m; Șerban Ciochină (Me
talul) antrenor B. Elias, 
triplu 16,40 — 16,46 m,- 
Gh. Costache (Dinamo) 
antrenor C. Spiridon, 
ciocan 66,00—66,10 m; 
Tosif Naghi (Steaua) an
trenor M. Buhlea, disc 
55,50—-57,00 m , Vasile 
Sărucan (Dinamo) an
trenor I. Vintilă, lungi
me 7,55—7,72 m; Virgil 
Țibulschi (Dinamo) an
trenor C. Spiridon, cio
can 62,00—63,88 m,- Mi
hai Vosminschi (ICF) 
antrenor V. Dumitrescu, 
100 m 10,6—10,6 sec,- 
Gh. Zamfirescu (Steaua) 
antrenor V. Dumitrescu, 
100 m 10,3—10,3 sec,- 
Valeriu Răuț (Rapid) an
trenor B. Elias, triplu 
15,40—15,76 m; Sorin 
Marian (CSS) antrenor 
D. Gîrleanu, prăjină 
4,10—4,10 m.

Deci, doar 15 atleți 

bucureșteni nominalizați 
pentru J.O. au realizat 
ceea ce și-au propus 
pentru acest sezon, adică 
un procent de numai 23 
la sută! Trebuie să recu
noaștem că este mult 
prea puțin, mai ales că 
unele dintre aceste o- 
biectîve intermediare 
n-au încă o certă va
loare internațională.

Este adevărat că și 
alți 5 atleti, prin rezul
tatele lor, s-au apropiat 
de obiectivul propus 
pentru acest an : Viori
ca Viscopoleanu (Stea
ua) lungime 6,60—6,59 
m,- Claudia Iacob (Pro
gresul) 800 m 2:09,0— 
2:09,3,- Valeriu Jurcă 
(Dinamo) 400 mg 51,6— 
51,9 sec,- Adrian Samun- 
gi (Steaua) lungime 
7,75—7,71 m,- Zoltan Va- 
moș (Dinamo) 3000 m 
obst. 8:32,0—8:34,0. Dar 
chiar adăugîndu-i și pe 
aceștia pe lista «reușiți- 
lor', tot nu se schimbă 
datele problemei.

Si apoi să nu uităm 
că alți 43 de atleți, din 
diferite motive nu și-au 
îndeplinit cifrele propu
se. Nu vom înșirui nu
mele tuturor acestora, ci 
ne vom mulțumi să dăm 
doar cîteva exemple i 
C-tin Bloțiu (Rapid), 1500 
m 3:39,8—3:45,3; Horia 
Stef (Rapid) 800 m 1:48,1 
—1:51,1 (ambii sînt an
trenați de Gh. Stănel); 
Andrei Barabaș (Dina
mo) 5000 m 13:48,0— 
14:04,4; Victor Carami- 
hai (Steaua) 3000 m 
obst. 8:37,5—8:48,0 (an
trenor M. Tintorescu); 
Șerban loan (Șc. sp. 1) 
înălțime 2,07—2,01 m 
(antrenor Gh. Stănescu); 
Gabriela Radulescu (Di
namo) lungime 6,20— 
5,78 m (antrenor I. Vin
tilă); Mihaela Peneș 
(Dinamo) suliță 62,50— 
58,36 m; Andrei Deac 
(Steaua) 400 m 48,5—■ 
49,4 sec (antrenor V.

din 1966. Vom încerca să analizăm com- 
avînd în vedere perspectivele participării

Dumitrescu); Oct Vis
copoleanu (Steaua) tri
plu 16,00—15,53 m (an
trenor I. Soter) etc. Ți- 
nînd seama și de faptul 
că unele dintre rezulta
tele celor «Reușiți* sînt 
departe de cerințele ac
tuale ale atletismului in

Și așa iși pregătește Șerban Ciochină centimetrii viitorului record 
Foto : P. Romoșan

Opt... șase...
De lapt, această în

trebare n-o punem n- 
cum pentru prima oară, 
dar pină astăzi n-am 
primit încă răspunsul aș
teptat I

Din discuțiile purtate 
in acest an cu diverși 
specialiști ai atletismu
lui european, din rela
tările presei internațio
nale, reiese faptul că in 
tot mai multe fări au 
și fost stabilite loturile 
olimpice de bază pentru 
1968. Se poate spune 
că un asemenea lot - 
de bază — avem și noi. 
numai că in timp ce 
„candidafii" olimpici din 
alte țări au realizat a- 
nul acesta rezultate de 
o bună valoare, «posi
bilii* noștri n-au obți
nut încă performante la 
un plafon satisfăcător. 
Și, mai trebuie avut în 
vedere faptul că perfor
mantele vor spori în 
valoare cu fiecare lună 
care ne apropie de oc
tombrie 19681

Ei bine, în acest se
zon doar PATRU atleti 
români: Iolanda Balaș 
(I) la inălfime, Viorica 
Viscopoleanu (II) la 
lungime, Mihaela Peneș 
(III) la suliță și Șerban 
Ciochină (VIII) -la tri
plu se află în primele 
zece locuri ale clasa
mentelor mondiale pe 
probe. Oricît am vrea 
să fim de „modești", 
trebuie totuși să recu- 

ternațional, că-la «euro
penele* de Ia Buda
pesta comportarea re
prezentanților noștri a 
fost foarte slabă, se 
pune întrebarea legiti
ma : CU CINE NE VOM 
DUCE LA OLIMPIADĂ ?

patru!
noaștem că este extrem 
de puțin, mai ales că 
anul trecut 6 atleti ro
mâni au figurat printre 
cei mai buni din lume, 
Iar in 1964 au fost 8>

ir

In atenfia tuturor ce
lor care se ocupă și 
răspund de pregăti
rea atlefilor români pen
tru Olimpiadă, trebuie 
să stea în permanentă 
ideea Îmbunătățirii con
tinue a performantelor, 
în pas cu dezvoltarea 
atletismului mondial, în 
așa fel ca la J.O. un 
număr cit mai mare de 
sportivi români să se 
poală clasa printre cot 
8 finaliști, la cit mai 
multe probe, să asDire 
și ei la cucerirea meda
liilor

După părerea noastră 
a fost, bine, la momentul 
respectiv că s-a acor
dat credit unui mare 
număr de atleti prin no
minalizarea lor pentru 
pregătirile olimpice, lâ
nii atlefi au confirmat 
această încredere, alții 
nu I De aceea, a vend 
vremea să se facă o se
rioasă analiză a evolu
ției fiecăruia — în ul
timii doi ani — să se 
facă o „cernere" atentă 
a valorilor, ca să știm, 

de fapt, pe ce mai con
tăm. A venit deci mo
mentul ca o serie de 
atleti, antrenări și chiar 
conducători de duhuri, 
să răspundă pentru neîn- 
deplinirea obiectivelor 
propuse, mai ales că 
nu putini sînt cei care 
— se pare — n-au' 
inteles că a ii nomina
lizați pentru J.O. presu
pune foarte multe obh- 

gătii, o muncă serioasă 
de zi cu zi, că unii 
sportivi s-au bucurat 
din plin de anumite 
condiții de activitate 
fără ca, în schimb, să ti 
dat ceea ce se cuvenea. 
De aceea, credem că nu 
mai are nici un tel de 
rost să fie păstrați in 
eviden/ă pentru J.O. 
atleti care nu au 
justificat cu nimic în
crederea ce le-a fost a- 
cordată, pentru că la 
Mexic se vor duce per
formerii de mina întîi 
și nu... „speranțele" I

Cum au 
răspuns 

încrederii 
unii atleți!
Pe lista întocmită a- 

nul trecut, întilnim prin- 
tre nominalizați și o se
rie de atleți ale căror 
rezultate anterioare nu 
au justificat, decît în- 
tr-o foarte mică măsu
ră, desemnarea lor prin
tre candidații noștri o- 
limpici: Anca Gurău
(Progresul) greutate 15,50 
—14.63 m; Valeria Bu 
fanu (Rapid) 80 mg 11,0 
—11,9; Livia Oros (Stea
ua) disc 48,00—43,58 m; 
Nicolae Popovschi (Stea
ua) lungime 7,50 m — 
sub 7 m etc. Am amin
tit doar citeva nume de 
atleți mai cunoscuți, căci 
pe lista nominalizărilor

figurează și o serie de 
tineri sportivi care, in 
acest an, nu apar nici 
măcar intre primii noș
tri clasați în bilanțul 
„celor mai buni 10" : 
Gh. Cărăian (Rapid), Ga
briela Neqoescu si An
ton Niculescu (Progre
sul), Gh. Gligor (Șc. sp. 
2) etc. Vreți să știți și 
performanțele pe care 
antrenorii respectivilor 
atleti (C. Cotor, I. Ste- 
riade, D. Petrescu și Tr. 
Nicolau) le-au planifi
cat pentru sezonul o- 
limpic 1968 ? Ei bine, 
iată-le în ordine; 4,50
m la prăjină. 4900 p la 
pentatlon, 2,10 m la înăl
țime și 4,60 m la pră
jină ! Ni se pare cam 
exagerat „progresul* 
prevăzut de antrenori 
pentru elevii lor (în 1966 
aceștia au realizat : 3,50 
m, 3490 p, 1,85 m și 
3,70 m) dar chiar și așa, 
cu excepția performan-

în fond. ne 
pentru ’68?

Fată de valoarea ac
tuală, manifestată cu di
ferite prilejuri în acest 
sezon (și iarăși nu pu
tem uita... „europene
le" !), după părerea noa
stră lotul olimpic de 
bază ar putea cuprinde 
trei categorii de atleți.

I. Din prima catego
rie, în mod firesc, ar 
trebui să facă fată cei 
care prin rezultatele lor 
sînt clasificați anul a- 
cesta printre cei mai 
buni performeri mon
diali, adică Iolanda Ba
laș, Mihaela Peneș, Vio
rica Viscopoleanu și 
Șerban Ciochină. Lor 
le-ar putea fi" adăuqati 
Zoltan Vamoș (al XIII- 
lea în lume) și Lia Ma- 
noliu (tot locul XIII), o 
atletă experimentată ca
pabilă să mai Facă
fată unui examen de
pretențiile celui de la
Olimpiadă.

Nici vorbă însă că

ței de Ia pentafjoi 
celelalte probabil < 
neva nici nu va 
fi înscris pe... foii 
concurs, deoarece 
dardurile de pârtie 
ale Federației ini 
tionale vor fi cu 
mai pretențioase. D 
ceasta este de ac» 
altă față a problem 
ate în discuție...

A venit deci vr 
să fie revizuite 1 
de nominalizări al< 
turor regiunilor și 
se treacă de îndată 1 
cătuirea unui lot 
pic de bază pentru 
Acest Iot va trebu 
rămină deschis p 
orice tînăr talentat 
dovedește prin re: 
te de valoare, prin 
portarea sa, prin : 
zitatea cu care mu 
te, că este demn s 
inclus pe lista «p 
bililor* pentru C 
de Mexico.

ce contă

pentru a puteă' evolua 
pe stadionul Universitar 
din capitala Mexicului 
toti atleții noștri vor tre
bui să realizeze în 1968 
performanțe la nivelul 
pretențiilor... anului 

* 1968 !
II. Din această cate- 

qorie ar putea face par
te o serie de atleți care

s-au evidențiat în 
sezon, dar ale caro 
zultate n-au atins 
decît partial ^51a 
marilor performant» 
ar putea face fată 
rintelor olimpice, 
în 1968 vor realize 
mătoarele rezultate 
Zamfirescu 400 m 
46,0 sec, Petre Ai 
prăjină peste 5,0 
Vasile Sărucan Iun 
peste 8,00 m. Iosif 1» 
disc peste 60,00 m, 
Costache și Virgil 
bulschi ciocan, ; 
peste 69,00 m, ; 
Vintilă pentatlon 4; 
Marilena Ciurea i 
peste 57,00 m.

III. Ultimul grup 
putea constitui „sp 
tele”, adică, atleti 
neri, foarte bine < 
din punct de vede: 
zic, cu aptitudini 
pentru performant* 
valoare si care au 
lizat unele cifre p 
tătoare: Dan Hidii 
la 110 mg (min 
13,8 sec), Leonida^ 
iosifoglu la 20 km 
(sub 1.30:00,0), Ș< 
Ioan la înălțime ( 
2,16 m), Valeriu R 
Vasile Dumitresci 
triplu (peste 16,40 
Cornelia Popescu Ia 
time (peste 1,73 m

Și alți atleți...
Și pentru că am vor

bit de „posibilii" olim
pici, lista lor inițială 
trebuie completată cu 
cîteva nume de tineri 
atlefi din diferite orașe 
ale tării: Carol Corbii 
(Pitești) triplu — peste 
16,40 m. Radu Rusu 
(Cluj) 3000 m obst. — 
sub 8:35,0, Viorel Su- 
ciu (Iași) 110 mg — sub 
13,8, Stelian Giubelan 
(Craiova) suliță — pes
te 80.00 m, Ștefan Sis- 
covici (Brașov) ciocan — 
peste 68,00 m, Alexan
drina Stoenescu (Ale
xandria) înălțime ■ ~ 
peste 1,73 m, Argen

tina Menis (Cr< 
disc — peste 55,1 
Edith Schal (Br 
pentatlon — peste 4

Cu acest lot de 
va trebui să se 
ceadă de îndată la c 
gătire individualiza 
specializată la 1 
mum, la cel mai r 
nivel al cerințelor 
tuale. Fără o aser 
pregătire, care -ss 
ciudă orice menajt 
și alte probleme 
verse”, atletismul î 
nu va putea reali 
Mexico succesele i 
tale.

ROMEO VILI



A „

In regiunea Argeș: prima consfătuire
a instructorilor sportivi voluntari Recenzii

' (Urmare din pag. J)

[oare ale sportului. Să consemnăm 
ptul că în acest an, în regiune, au 
sistat 150 asemenea centre de mi
ere în care au activat 
pictori voluntari cu o 
bare.
Sportul de performanță 

enefteiat, de asemenea, 
bl acordat de aceste cadre obștești.

120 de in- 
bună cali-

argeșean a 
de spriji-

tate meritorii. Iată, de pildă, pe an
trenorul Emil ian Bătănescu din Pi
tești. El este un adevărat motor în 
organizarea activității la lupte gre- 
co-romane. In sportul halterelor s-au 
ridicat, de asemenea, doi antrenori 
valoroși, cu buije rezultate: 
Mateescu și Nicolae Roșea.
din Rimaieu Vilcea. In fotbal, exem
plul cel mai concludent îl oferă 
antrenorul Leonte lanovschi, care a

Viorel 
ambii

tribute la îmbunătățirea activității 
instructorilor sportivi. Iată cîteva 
dintre elo: • . j

• Realizarea în majoritatea aso
ciațiilor, pină la data organizării 
conierințeler de dări de seamă și 
alegeri, a numărului de instructori 

Conferința pe

Fr»f. dr. Adrian l l»aesci

*) Cum pot ajunge sportiv
sportivi stabilit de 
țară a UCFS

• Pregătirea de 
sportivi, mai ales în

noi instructori 
haltere, ciclism.

—
com.

instructorii sportivi fruntași al regiunii Argeș — de ia strr.ga la dreapta: C. Dumitresc». cana. Țlțești, 
Liviu Marinescu, com. Fierbinți, rn. Găești, Ioana Popescu, com. Călinești. m. Drăgănești-Olt, Sergiu 

Chirilovici, Cimpulung Muscel, Gh. Poenaru, Asociația sportivă Ftirtroenergia

hrnice. animate de dragostea pentru 
lișcarea sportivă. Un amănunt demn 
B Fețiaut : 280 din cele 390 de echipe 
prticipante la diferite campionate, 
pneursuri și competiții locale sînt 
regătite în exclusivitate de către 
[strnetori sportivi voluntari. La 
[tbal, de pildă, din cele 44 de echipe 
erticieante la campionatul regio- 
nl We juniori, 38 sînt antrenate 
e acești oameni care slujesc spor
ii cu o nestinsă pasiune. Și, echi- 
ele Ipr nu ocupă locurile codașe în 
asamente !
Nu poate fi ignorată contribuția 

[structorilor voluntari la rezolvarea 
î succes a unor probleme organiza- 
[rice ale activității sportive. Ei fac 
arte din consiliile asociațiilor, din 
[rourile secțiilor și comisiilor pe 
[mură de sport. Adăugind aportul 
[r prețios adus la organizarea unor 
btivități de masă (peste 2500 „du
mici culturdl-sportive* în acest an), 

1 amenajarea a numeroase 
portive simple, la buna lor 

întreținere, vom avea 
era. largă de acțiune a 
rdre.de nădejde ale mișcării noastre 
sortive.

călăuzit pagii multor tineri spre per
formanță.

Ar
Subliniind lucrurile pozitive reali

zate pînă acum. în regiunea Argeș 
în privința pregătirii de instructori 
voluntari, referatul a scos în evi
dență și o serie de lipsuri. Astfel, 
nu toți instructorii voluntari au 
fost îndrugați în mod corespunzător 
de organele UCFS, nu tuturor li s-au 
trimis materiale de orientare în ac
tivitatea lor. In deplasările pe teren, 
activiștii consiliilor raionale UCFS 
și orășenești sprijină destul de puțin 

serie 
trimi- 
UCFS

schi, baschet și natație. ramuri spor
tive la care cifrele sînt încă neco
respunzătoare.

• Pregătirea de instructori sportivi 
«lin rîndul femeilor, în 
serie de asociații cu 
mini».
" - • Organizarea unor 
experiență între instructori sportivi 
in orașul Rm. Viîcea și raionul Sla
tina.

• Stimularea celor mai buni in
structori sportivi cu diplome, insigne 
etc.

Automasaful, ca metodă pro
filactică, terapeutică ți igienică, 
este recomandat cu deosebire 
sportivilor, găsindu-și o largă 
aplicabilițate in antrenament, 
in perioadele de repaos, in com
petiții.

Bazat pe o îndelungată ți 
rodnică experiență ți folosindu. 
se de un amplu material biblio
grafic. autorul reușește să ne 
prezinte o lucrare completă, te
meinic sistematizată. După ce, 
intr-un prim capitel, se definesc 
principalele procedee de auto- 
masaj, lucrarea trece la indica
ții metodice, la aplicațiile aces
tor procedee. Un capitol special 
este consacrat automasajului in 
activitatea sportivă, cu precizări 
corespunzătoare pe ramuri 
de sport.

Pentru o mai uțoară înțele
gere a textului. — care și așa, se 
impune printr-o remarcabilă 
concizittne ți claritate — auto
rul a completat lucrarea cu. un 
număr apreciabil de ilustrații.

Apărută inir-a. primă ediție 
(in 1962), lucrarea „Autqmasa- 
jul" a fost recent reeditată. O 
dovadă a utilității sale.

ile performanță *)
în acest secol al culturii 

fizice, întrebarea CUM POT 
AJUNGE SPORTIV DE PER
FORMANȚA ? și-o pun, de
sigur, mulți tineri. Este posi
bilă oricînd o asemenea cul
me? Se află ea la îndetnîna 
oricui? Ce calități trebuie să 
întrunească un aspirant la vir- 
ful piramidei sportive? Ce con
diții speciale trebuie să în
deplinească?

Lucrarea dr. Clement Ba
ciu, cu 
tre cei 
de la 
mantă, 
pun dă 
bări și,
ttrate în sfera unei asemenea 
probleme 
tate.

Deci, o 
tineretului 
la modul 
toare; deși apărută de puține 
zile în librării, este pe cale 
de epuizare.

ani în urmă unul din- 
mai valoroși sportivi 

noi, atlet de perfor- 
își propune să răs- 

la toate aceste între- 
desigur, Ia altele si-

terenuri 
folosire 
in fată 
acestor

ta— Ar
rCine au fost cei mai vrednici? 
Ista, evidențiaților este, fără inzkua- 
I, lungă Vom cita pe cîțiva doar, 
le cei mai buni dintre cei buni.
in nprqanizarea activității asocia

ților Sportive, un aport prețios l-au 
pus -Instructorii voluntari Ion Mir- 
pa (Prundeni), Gheorghe Stancta 
[Aricești), Gheorghe Bădiță (rn. 
Irăgășani}, Gheorghe Niță țDobro- 
bstea), Radu Mihai (asoc. „Texti- 
kfl^yMteștij.
I Inșiruct.Qarea voluntară Magdalena 
[anță, din comuna Gușueni, raio- 
hl Drăgășani, a reușit, de pildă, 
B pregătească e echipă de junioare 
pre s-a calificat î* etapa pe re
fuge a „Cupei agriculturii*.
în organizarea acțiwniloz sportive 

[ sate> a „duminiciler cuUural-șpor- 
Ive" îndeosebi, O contribuție deo- 
ebită au avut instructorii volun- 
lii Gheorghe Nițu (Crînguri), Ion 
lasiloiu (Olan-u), Tudor Costache 
porcești), Gheorghe Pierăscu (Pău- 
pști), Marin Miulescu și Valeriu 
[eorgescu (rn. Costești).
O serie de instructori voluntari. 

Itm ar fi Dumitru Ilie (Petreștil, 
inu Iliuță (Valea Mare), foi* Comă- 
escu (Băl cești), Cornel Petrescu 
[soc. ,,Tablierul“-Pitești) au meri- 
l deosebite în pregătirea partici- 
pnților la concursurile pentru In- 
igna de polisportiv.
FȘÎ~în activitatea turistică, mult în- 
țăgită de . tineretul regiunii Argeș, 
au evidențiat numeroși instructori 
pluntari, printre care Gheorghe 
penaru (Asociația sportivă Hidro- 
nergia), Nicolae Grabovschi (asoc. 
Muscelul"-Cîmpulung), Maria Doi- 
j-scu și Marin Tănăsescu (Slatina), 
heorghe Handoca (Pitești), Victor 
c-pa (asoc. „Sănătatea" C-lung) ș.a... 
pmeni care au condus diferite ex- 
jrsii pe cele mai frumoase trasee 
e regiunii.
în atragerea tineretului în activi- 

itea sportivă de performanță, re- 
rltate frumoase au instructorii Lau- 
■nțiu Dumitrescu (Găești), Constan- 
n Duță (Slatina), Nicolae Bălașa 
Alung), Nicolae Roșea (Rm. Vîl- 
?a) și Constantin Dumitrescu (Ți- 
>S.ti, rn. Pitești).
în sfîrșit, în acțiunea de amena- 

ire a bazelor sportive instructorii 
oluntari Ion Ceaușu, comuna Go- 
»wn, raionul Rm. Vîlcea și Marin 
(faru,-comuna Izvpru, raionul .Coș
ești au arătat pricepere, pasiune, 
ririt gospodăresc.
Din rîndurile instructorilor volun-

iri s-au ridicat numeroși antrenori | 
ire activează în prezent cu rezul- »

pe instructorii voluntari. O 
de materiale metodico-tehnice 
se de către Consiliul General 
stau și acum în... păstrare la unele 
consilii raionale (Drăgășani, Cîmpu- 
lung etc.) în loc să fie distribuite 
imediat instructorilor voluntari. Chiar 
și comisia de pregătire și perfec
ționare a cadrelor din cadrul consi
liului regional UCFS a manifestat 
slăbiciuni în îndrumarea instructori
lor sportivi. Cu toate că au fost ela
borate dlierite materiale metodice, 
nu s-a controlat — totuși — felul 
cum ele au fost aplicate. Nu s-a 
ajuns încă la un sistem corespunză
tor de instruire a instructorilor 
sportivi. Slăbiciuni serioase au exis
tat și în privința popularizării acti
vității instructorilor sportivi, a re
zultatelor obținute, a extinderii 
generalizării unor metode bune 
muncă.

★
Regiunea Argeș dispune de un 

activ obștesc puternic, care mun
cește cu multă pasiune și pricepere, 
care nu așteaptă condiții speciale, 
ci caută să rezolve pe plan local, 
o serie de probleme, în special cele 
legate de baza materială a mișcării 
sportive. Lăudabilă este și inițiativa 
consiliului regional UCFS de a șdita 
o broșură (difuzată participanților la 
consfătuire) care cuprinde sarcinile 
ce revin instructorilor voluntari pe 
anul 1967, o chemare la întrecere 
adresată tuturor instructorilor volun
tari din regiune și calendarul spor
tiv pe noul an al competițiilor 
masă

și 
de

din regiune.
★

sfirșitul consfătuirii celor 
instructori voluntari le-au

A-
Un plan de măsuri elaborai 

cadrai consfătuirii preconizează
in 
o 

serie de obiective menite să een-

La 
buni 
decernate de către Ccmsihul General 
al UCFS diplome și insigna „Merite 
sportive', iar din partea consifîuluî 
regional UCFS Argeș premii în ma
teriale și echipament sportiv.

scbimburi de

special intr-o 
specific fe-

♦) Editura U.C.F.S., 11R pag., 
4,25 lei.

*) Editura UCFS, 80 pag., 
2 lei.

lucrare adresată 
și de aceea scrisă 
cel mai accesibil:

de mare actuali-

O dată cu, venirea vacanței, patinoarele naturale sînt zilnic frecventate 
de iubitorii acestui frumos sport. Mul ți dintre acești copii vor deveni 

mime jucători de hochei sau patinatori de performanță
Foto : R. Teodor

r
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
8
8
I
I

PRIVEȘTE ÎNAPOI CU MINIE"
Cum au ajuns frații Deheteanu un „caz44?

Boxerii Mjhai și Gavrila Bebe lea nu, de la 
asociația sportivă .MotoruL'» Arad au săvîr- 
sit un act condamnabil : și-au însușit, în 
cursul ultimelor hmi, 4 biciclete de la tova
rășii de muncă. Primele două au fost luate 
în .compensație' : și lor li se furaseră, în alte 
împrejurări, bicicletele. Ulterior, s-au gindit 
că și prietenele lor au nevoie de biciclete și 
atunci au recurs Ia o nouă .subtilizate*.

Unul din .corpurile delicte", reținut acasă 
la Deheleni, a fost descoperit de mama aces
tora, care a sesizat cazul (investigațiile in fa
milie n-au dat rezultatei antrenorului Sergiu 
Stănescu.

întrebați, frații Deheleanu au susținut că 
totul a fost o... glumă. Cum însă gluma s-a 
îngroșat, cazul a fost anunțat organelor de 
miliție, iar ulterior Mihai Deheleanu, autorul 
material al furtului, a primit ca pedeapsă un 
an de închisoare.

Cum de au ajuns Dehelenii aici ?
Răspunde antrenorul SERGIU STĂNESCU : 

.Pe gemenii Deheleanu i-am cunoscut în 1961, 
cînd au intrat pentru prima oară în sala de 
antrenament. Aveau 14 ani. Au 
să facă box; erau stăpîniți de 
acumula rapid cît mai multe 
de a se impune cît mai curînd 
te aceste elemente, susținute de 
duă, au făcut ca ei să progreseze rapid. In 
1964, Mihai Deheleanu atinge maximum de 
formă și intră în semifinalele campionatului 
republican de Juniori. Aceasta constituie pen
tru Gavrilă, fratele, o „provocare". începe 
antrenanta cursă de urmărire. Rezultatul ? în 
1966 amîndoi sînt prezență în semifinale,, fi
nalist devenind de data aceasta Gavrilă. Dar, 
o dată cu afirmarea în sportul de perfor
manță au început și primele manifestări ale 
unei libertăți prost înțelese. De unde pînâ 
acum Dehelenii constituiau pentru colegii lor

venit hotăriți 
dorința de a 
cunoștințe șt 
pe ring. Toa- 
o muncă asi-

1
l
I

un model în comportare — se spunea că fi
nețea si eleganța lor s-ar li imprimat și sti
lului dp a boxa — încep să. apară primele 
semne de întrebare : de ce intîrzie în repe
tate rînduri pînă noaptea fîrziu, de ce și-au 
format niște prietenii dubioase și, în sfîrșit... 
cum de au putut sustrage bunul tovarășilor 
de muncă ?

Pe stadioane
și in afara lor

Tot acum se ridică și pentru mine princi
pala întrebare: am avut eu suficientă grijă 
de ei ? Nu cumva faptul că cei doi fiind ele
vei cei mai buni din sală, „vedetele mele', 
mi-a creat slăbiciuni și m-a determinat să le 
trec cu vederea unele lucruri pe care le 
știam ? Cred că mi-am jucat numai rolul de 
antrenor, fără să mi-1 îndeplinesc și pe cel, 
esențial, de pedagog".

ION PETROV AN, secretar tehnic Ia 
C.S.O. Arad: „Este una din loviturile grele 
pe care le-am primit. Dehelenii nu ne-au ri
dicat pînă acum nici o problemă dificilă și 
tocmai de aceea fapta lor pare de-a dreptul 
surprinzătoare. S-au bazat prea mult pe fap
tul, eronat înțeles atît de ei cît și de alții, 
că sportivilor li se pot ierta multe. Așa îmi 
explic de ce frații Deheleanu au considerat 
furtul un „lucru mărunt", peste care se poate 
trece cu vederea, chiar o glumă, și de ce 
Mihai, atîta timp cît a fost reținut la miliție,

deși iși recunoștea culpa, întreba permanent: 
„de ce mă țineți aici pentru atîta lucru ?' 
Pedeapsa o să-l convingă că legile societății 
sint aceleași pentru toți*.

M. DEHELEANU — mama gemeniler Dehe- 
leann: „Pînă acum un an, Mțhai și Gabi 
erou copiii mei în adevăratul sens al cuvin- 
tuini. In ultimul timp am pierdut controlul 
asupra lor. Voiau cu orice preț să pară ma
turi și se simțeau prost, chiar și eu uneori, 
cînd începeam cu „dojana*. Acel „Lasă-mă că 
știu eu ce fac" mă dezarma. Chiar așa fiind, 
i-am ținut mereu sub supraveghere (căutam 
deseori să Ie explic că întîrzierile le dău
nează ; urmăream în ce companie își petrec, 
timpul, cum lucrează în producție — eu ara 
fost aceea care m-am opus să fie pontați în 
zilele cînd, sub un pretext sau altul, nu se 
prezentau la lucru). Cred că au avut prea 
multă libertate. Tot eu am fost aceea care 
am sesizat existența unei biciclete în casa 
mea. Dar, dureros, era prea tîrziu, pentru că 
acea bicicletă era de fapt a patra, în sufle
tul meu sînt sigură că fiii mei n-au avut 
conștiința gravității faptului".

DR. BALU — cabinetul medical sportiv 
Arad: „Ca"sportivi și cetățeni, frății Dehe
leanu mi-au făcut inițial o impresie bună. De
vierea în comportarea lor pornește, cred, de 
la faptul că n-au știut să-și aleagă prietenii. 
Și, mai ales... prietenele*.

Frații Deheleanu sînt victimele propriului 
lor fel de a înțelege „libertatea" ; Mihai, re
velația boxului arădean, trăiește zilele unui 
infern în care singur a coborît. Gavrilă, tre
zit brusc la realitate, s-a hotărît să pună 

dacă nu-1punct „încîntătorului trecut" și, 
poate nega, îl privește cu mînie.

Amîndoi au greșit foarte grav, 
să facă totul ca această greșeală 
o imagine izolată în viața, lor I

Vor trebui 
să rămînă

Anchetă realizată de N. MUȘCELEANU
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CRONICA CRAIOVEANA
Chiar fără mult aștep

tata zăpadă, cronica Spar
tachiadei de iarnă a fost 
semnată, la Craiova, de 
sute de tineri. Au deo
camdată „avans” aso
ciațiile sportive Auto- 
rapid C.F.R., Termocen
trala, Voința, Proiectan
tul, Constructorul, I.C.F.L. 
și Dinamo. Dar, „clasa
mentul” se schimbă a- 
proape zilnic și întrecerea 
asociațiilor craiovene a 
început să pasioneze. Cu 
certitudine, ciștigător va 
fi sportul de masă ! Mai 
ales pentru că :

9 In acest an a fost 
mai bine rezolvată proble
ma asigurării bazei ma
teriale necesare bunei or
ganizări a întrecerilor in 
toate cele 53 de asocia
ții sportive. Sălile asocia
țiilor Jiul, Unirea, Po
dari, Constructorul TRCO, 
Chimia I.S.C.M., Direcția 
regională C.F.R. ș. a. au 
fost amenajate din timp 
și folosite mai judicios

decit altădată. Un lucru 
nou- — deosebit de efici
ent — il constituie în
ființarea a cinci centre 
unde sînt programate în
trecerile participanților 
din _ asociațiile sportive 
care n-au săli proprii. Să
lile Dinamo, Voința, 
I. C. F. L., Clubul „1 
Mai“ și poligonul de 
la stadionul Tineretu
lui, sînt, de două ori 
pe săptămînă, rezervate 
întrecerilor din cadrul
Spartachiadei. Astfel, este 
greu să se mai spună : 
„Noi n-am avut condiții"...

• Nu se pune accentul 
numai pe realizarea u- 
nui număr mai mare de
participanți, ci și pe buna 
pregătire a acestora, pe 
asigurarea unor condiții 
tehnice corespunzătoare 
de desfășurare a întrece
rilor. Am notat — de a- 
semenea, ca un fapt nou 
— că numeroși antrenori 
(M. Georgescu, M. Bă- 
deanu, V. Bălan, A. Por-

cescu ș.a.) și aproape 40 
de profesori de educație 
fizică și instructori spor
tivi îi ajută pe tinerii 
participanți să se pregă
tească pentru a obține 
rezultate cit mai bune 
în întrecerile de haltere, 
tir, șah, tenis de masă, 
popice. Sînt foarte mulți 
tehnicieni care s-au con
vins că nu trebuie să 
caute in altă parte ele
mentele talentate de 
care au nevoie pentru 
împrospătarea efectivului 
secțiilor pe ramură de 
sport. Și este bine că la 
această acțiune partici
pă și membrii comisiilor 
orășenești. -

9 Inițiativele vin și în 
întîmpinarea... zăpezii. La 
prima ninsoare se va da 
„startul" pentru amenaja
rea pîrtiei de schi de pe 
dealul Bucovățului. A- 
matorii de patinaj vor a- 
vea la dispoziție ame-

I -

najări corespunzătoan 
terenul de handbal 
la Voința, pe tereiu 
de baschet, handSan 
volei de la Școala s 
tivă, pe terenul de 
chet „7 Noiembrie" d 
cel din „potcoava” 
dionului. In proiect 
și o lungime de i 
pentru patinatorii da 
teză. Profesorii de'eal 
ție fizică N. Buligă, 
Iureș și A. Preda 
specialiști in sporii 
de iarnă — vor fi prea 
pe pî.rtii și patinoare! 
prima zi cu zăpada 
îngheț.

★
Sînt, la Craiova, pr 

siuni că în finalul ci 
cii Spartachiadei de 
nă vom putea conse 
un frumos succes de \ 
ticipare și — foarte 
portant — un plus dd 
litate.

DAN GIRLEȘTEAN

Relatări

de ia

Populara competiție de masă 
Spartachiada de iarnă se bucură 
de un larg interes în rindul ti
nerilor și tinerelor din raionul 
Șomcuta Mare. Concursurile au 
fost pinâ în prezent inaugurate 
în 39 de asociații sportive, iar 
numărul celor care și-au mă
surat forțele în 
de peste

întreceri este
800.

V. BUDA

corespondenți asociații spor-în cele 
tive din 
cerile din cadrul Spartachiadei

51 de
raionul Filiași intre-

r 1
i
i

Ion
Cernea

i
I
I

va 
sfătuiește

startul in concursurile

i
i
I
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------------------------------- «M*

...înainte de a lua 
oficiale de trântă din cadrul Spartachiadei 
de iarnă, faceți ci te va antrenamente.

...Chiar dacă unii cunosc bine acest sport 
și se consideră, sau chiar sint antrenați, 
înainte ds concurs este necesar să facă o 
ușoară încălzire. Genuflexiunile și ridica
rea în brațe a unui partener sint cele mai 
indicate.

...Puneți accent pe executarea „poduri
lor4* direct din cădere Învățarea acestui 
lucru constituie primul pas spre sportul 
luptelor.

...în timpul luptei să folosiți procedeul 
cel mai eficace, aruncarea peste piept, dar 
să nu neglijați nici turul de cap.

...Rețineți cite va precizări regulamen
tul de trîntă : mai întii trebuie cunoscut 
faptul că atunci cind se desface ___ ,
prin ducerea adversarului jos. lupta se în
trerupe și se reia de sus.

— Durata luptei este de 9 minute : 
mă repriză de 5 minute, după care urmea
ză o pauză și o altă repriză de 4 minute.

— Categoriile de greutate sint următoa
rele : pinâ la 55 kg, 61 kg, 68 kg, 76 kg, 81 
kg și peste 84 kg.

...Participați la întrecerile de trintă in 
număr cit mai mare. Nu-i exclus ca unii să 
calce pe... urmele (ui N. Martinescu. Luptă
torul Martinescu și-a început cariera de 
sportiv tot cu trinta. Și trebuie să recu
noașteți că a fost de bun augur.

priza.

o pri-
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Pînă 
la startul 
de tineri 
întrecut 

de masă,

acum s-au 
probelor 

și tinere 
la trîn- 

gimnas-

sint in toi. 
prezentat 
peste 4000 
care s-au 
tă, tenis
tică, haltere, tir și șah. S-au 
remarcat asociațiile sportive 
Avinlul Râcari, înainte Turceni. 
Avintul Țințăreni și altele.

N. ClRSTOCEA

Asociațiile sportive din cadrul 
clubului Progresul București 
au înregistrat pinâ acum peste 
2300 de participanți. Concureh-

ții cei mai numeroși s-au pre
zentat la întrecerile de haltere, 
șah și tenis de masă. Cele, mai 
bune rezultate le-au obținut a- 

. sociațiile Iuta, Aurora, I.T.B. și 
Vulcan.

La Recolta București întrece
rile din cadrul Spartachiadei nu 
au început. S-a făcut 
deschidere festivă cu 
trații de”haltere, tenis 
și șah... Ni s-a spus
trecerile vor începe abia după 
1 ianuarie. Este o pierdere se
rioasă din timpul afectat com
petiției.

doar o 
demons- 
de masă 

că in

G. VASILE

LA „VOINȚA" SIBIU
DELĂSARE

DESENE ȘI CATRENE DE AL. CLENCIU

ivnă.

In comuna Turnc 
Roșu (Sibiu) n« 
există nici o preo
cupare pentru Spar, 
tachiada de

Popas la Tur nu Roșu

problema
frămînți

CăI
i
i
i

să

Președintelui a- 
sociâției sportive 
Recolta, I. Hadăr, 
care nu a luat nici 
o măsură pentru 
organizarea întrece
rilor.

colea vn 
lege I 

nu-i rău de vei 
culege 

Și-o... RECOLTA de 
medalii !

A trecut aproape o lună 
de la deschiderea Sparta
chiadei de iarnă. In ce 
stadiu se află întrecerile 
sportivilor din Sibiu? Iată 
întrebarea pe care am a- 
dresat-o, zilele trecute, la 
una din cele mai mari a- 
sociații din localitate (pes
te 2600 de membri ai 
UCFS) — Voința. Am a- 
flat că secretarul ei se 
află la sala de sport. Deci, 
ne închipuiam că se gă
sește cu sportivii la între
cerile din cadrul Sparta
chiadei. Dar de unde ! 
Secretarul asociației, M. 
Orleanu, venise să asiste 
la antrenamentele hand- 
baliștilor. Nu-i nimic, 
ne-am zis. Poate că astăzi 
nu au fost programate 
întreceri în cadrul Spar
tachiadei... Am cerut însă 
tov. Orleanu să ne vor
bească despre concursu-

rile desfășurate în perioa
da care a trecut de la des
chiderea competiției.

— Nimic mai ușor! ex
clamă interlocutorul nos-

Note

tru. Nu 
Nu am 
deoarece 
chiderea
iarnă in asociația noastră.

critice

vă rețin mult... 
ce să vă spun, 
nu am făcut des- 
Spartachiadei de

î 1 7

— Nu înțeleg de ce vă 
mirați ? O s-o deschidem 
și noi. Mai este suficient

timp... Intenționăm 
facem concursuri de șah 
și tenis de masă, dar în 
prezent sala clubului este 
ocupată cu unele ședințe 
ale! cooperatorilor.

— Bănuim că ați întoc
mit un plan

__ [ ț i
de acțiune î

asociației nu 
ce este vor-

Secretarul 
știa despre 
ba. A trebuit să-i expli
căm că ne referim la 
planul comun cu comite
tul U.T.C. La auzul a- 
cestor „noutăți" a rămas 
uimit. Oare tot ședințele 
cooperatorilor i-au împie
dicat pe membrii consi
liului asociației să alcă
tuiască planul ?

A. BREBEANU

Duminica, în orele 
de program (8—12), 
biblioteca — unde 
s-ar putea juca și 

este încuiată.
Plmsul et, mocnit, 

diumJ
Face tuturor reproșul 
Că e claustrată.n turn, 
tn ce turn ? In... Turnu

J|oșu I

Ca să nu mai văd Ideal 
De cum intru pe alee, 
Angajați ca om la 

chele
Pe un ins mei... desl 

cutat

Din însemnării 
unui halterofil

Ce e drept, nu sînt prea 
vînjos. Dar pentru că îmi 
place sA iau... greutățile 
pieptiș, am Început să mă 
antrenez la... haltere.

★
Unii au pornit să-și ba

tă joc de mine : că o să 
mă fac de rls, că sînt un 
sfrijit, că o să mă rup in

două... Cum s-ar zice,| 
luau peste picior.

După ce insă m-am 
sat printre primii, 
mă vedeau, de depl 
treceau repede pe pa 
cealaltă. Cum s-ar z 
o luau la picior.

★
Cind vrei să realized 

nou record personal, 
mai grele sint ultim 
zece grame.

Hai la schi!
Ninge ! Răsunînd
Fulgi strălucitori Ca o chemare :
Se rostogolesc din nori. — Hai la schi !
Ninge !
Fluturi albi, în roi,
Bat din aripi reci și moi.
Ninge, Fulgere vesele,
Lin, Fulgere albe,
Ca în poveste, Zboară schiorii
Peste piscuri, peste creste. Pe pîrtii de-argint.
Ninge cu solzi argintii, Zboară și glumele....
Legănați, peste timpii, Fină și zările
Peste deal și peste vale Azi se trezesc chiuind.
Imbrăcind pămintu-n zale. Vintul așterne
Zale noi Bronz peste fețe.
Și lunecoase, Iarna, prieteni, e-n toi:
Lucitoare și pufoase. Nu știi ce-i schiul 1
Imbiind, Simplu : învață
Scinteietoare, Și...
Cit cuprinzi, hai cu noi!
Din zare-n zare,
Chiot alb — ca de copii MiRCEA BONDA

★ •

★

care am ajuns 
ridic sute și sute de 1 
grame la im antrenan 
nu sînt în stare să rii 
tonul. Șj nu-mi pare i

coi 
să 

,Cîn< 
cu cai 

picioare".

In schimb, dacă e v 
de înfumurare sau alt 
semenea metehne, 
fără ezitare, stilul 
sau... „aruncat".

Cind fac cu nevasta n 
pârâturi in piață, ii s[ 
„Dă-tni să duc eu sac< 
Și mi se pare ciudat i 
îngrijorată, mă într 
mereu : „Nu e pi 
grea ?!”

Prima zăpadă... mai serioasă a căzut acum pretutindeni. Prilej de bucurie 
pentru cei mici, ca și pentru cei mari. Și pentru ca tot mai mulți să poa'ă 
aluneca pe schiuri țfără teamă că vor ateriza... forțat) s-au și deschis cen
trele de inițiere. Firește, peste puțină vreme la startul Întrecerilor se vor 

prezenta și „promovații” acestor cuisun

Pentru că am ciși 
oarecare experiență, 
fac o recomandaririTl 
folosiți la urcarea in ti 
val sau troleibuz sta 
„împins". Păstrați-1 

concursuri.

și acum, încă o 
zie care ar putea 
sească și altora : „■ 
ridici haltera 
vai de...

fol< 
„sn



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

PRONO
I

umărul tot mai mare de răspunsuri la ancheta noastră asupra primei jumătăți a campionatului categoriei A,
■ “• ■“ • 1— j--e* —■ ---------_ |Qjg cîteva din opiniile unor cititori,ie-a determinat sâ-i acordam un spațiu mai larg decît cel propus, lata cîteva din opiniile unor 

antrenori și activiști ai federației de fotbal.
fac o. propunere: cînd se 
meciuri sau turnee peste 
echipelor noastre să se țină seama 
de locul ocupat de acestea în clasa
ment. Dacă s-ar aplica acest criteriu, 
și el ar fi cunoscut din timp de echipe, 
faptul ar constitui 
schit, care s-ar 
lității fotbalului 
mâții.* .

„UN SISTEM DE JOC CARE 
VA ÎNVINGE !"

I PURCIL MIHAI, student, Timișoara: 
[S-a observat o creștere a nivelului de 
loc față 
filările au 
lisputate 
îndeosebi
[chipe ca Universitatea Craiova, Pro- 
rresul București, Farul Constanța, Di- 
[amo Pitești. Jucătorii acestor echipe, 
printr-o pregătire asiduă și cu o am
biție demnă de laudă, au reușit per- 
ormanțe meritorii. Dintre partidele vă
cuțe de mine, cele mai frumoase mi 
•au părut Petrolul—Dinamo București 

U U.T.A.—Dinamo București, iar cel 
pai ^.slab U.T.A.—Universitatea Craio- 

a bucurat, în schimb, faptul că 
București a aplicat sistemul 
cu „libero-, sistem care — 

va învinge în

de 'campionatul trecut. Me- 
fost mai frumoase, mult mai 
și mai echilibrate, datorită 

comportării valoroase a unor

țaL 
pin ai V10 
De joc
Bupă. părerea mea 
fotbal pentru că reprezintă ceea ce este 
pai 
pic 
nu
artificiilor și
locul terenului. De ce nu mi-au plăcut 
pate acestea ? Poate și pentru faptul 
lă am văzut la „mondiale44 cum din două- 
Ireinase mingea ajungea din apărare 
L JKc, cum lupta se dădea îndeosebi 
a marginea careurilor, unde o fentă 
reușită putea fi exploatată imediat 
Lrintr-un șut. Pasele la mijlocul terc
iului ajută doar adversarului, dîndu-i 
[impui necesar pregătirii „ betonului-,

în încheiere, țin să arăt că au existat 
inele meciuri hune în care s-a jucat 
FOTBAL. Și echipa reprezentativă a 
[ferit o repriză de adevărat FOTBAL, 
[rima din jocul cu Elveția, cînd bale- 
ul a doi jucători de mare talent, Fră- 
ilă și Lucescu, a dat acestui sport 
strălucire și a arătat că se poate spera 
In viitorul fotbalului românesc-.

nou, mai spectaculos și mai dina- 
în acest joc sportiv. In schimb, 
mi-a plăcut mulțimea paselor, a 

a driblingurilor la mij-

,ORICUM, FOTBAL S-A JUCAT 
MAI MULT CA ALTĂDATĂ"

poate învăța mai greu pe jucător acest 
lucru, dar ^fotbalistul, prin personalita
tea lui, poate rezolva lesne asemenea 
situații. Stăpînirea superioară a tehni
cii îi degajează pe marii jucători de 
atenția pe care trebuie s-o acorde min- 
giei, le dă posibilitatea să lucreze cu 
mintea, să realizeze un fotbal cerebral. 
Spre as.ta trebuie să tindem. Avem un 
jucător, pe Dobrin, care se apropie de 
acest tip de jucător. Totuși, mai are 
mult de învățat. Este necesar să-și ma
turizeze jocul, pentru a deveni un fot
balist constant, de talie europeană. 
Mi-au mai plăcut Deleanu, Cornea. Bar
bu-Dinamo Pitești, Lucescu (joacă în 
categoria B, dar are în el ,,o căruță de 
fotbal-, după cum se spunea odată). 
Oricum, fotbal s-a jucat mai mult ca 
altă dată și doresc ca 1967 să ne aducă 
noi progrese în acest sport 
drăgit.

Ca președinte al Comisiei 
disciplină, trebuie să arăt 
returul campionatului trecut, numărul 
abaterilor din această toamnă este în scă
dere. Fă cînd însă un total al anului 1966, 
reiese că numărul abaterilor este mai 
mare decît în 1965. E adevărat, în ■- 
crastă toamnă nici un jucător din cate
goria A n-a fost eliminat de pe teren, 
dar au existat 49 de avertismente date 
pe foile de arbitraj .și pe rapoartele 
observatorilor federali. Au existat ju
cători cu o comportare exemplară, ca 
Nunweiller III, Mateianu, Pantea, Mo- 
troc, Stoenescu, Mustățea, Sfîrlogea, Le- 
reter, Jamaischi, Mețcas, Dragomir și 
Boc, după cum trebuie remarcată Dina
mo București ca singura' echipă fără 
abateri disciplinare în turul campiona
tului. Mai pot fi menționate U.T.A., 
Petrolul și, cu indulgență, Rapid. Din
tre jucători, au suferit suspendări Sorin 
Avram, Stoicescu, Gane. Neșu etc., iar 
alții au primit avertismente (Năsturescu, 
Dan Coe etc.) sau au fost suspendați 
aplicindu-li-se legea Beranger (Țurcan, 
Bîtlan etc.). Vreau să arăt că mulți 
dintre ai au fost sancționați datorită 
„discuțiilor" cu arbitrii.

Pe scurt, meciurile disputate pînă a- 
cuin au manifestat o îmbunătățire a teh
nicii, a concepției de joc, a personali
tății jucătorilor, a disciplinei, dar mai 
sînt încă foarte multe de făcut pentru 
a ridica soccerul românesc la înălțimea 
celor mai bune școli de fotbal din 
lume.*

organizează 
hotare ale

Și

un stimulent deo- 
repercuta și asupra ca- 
practicat de aceste for-

„O ETAPĂ
PERSPECTIVĂ"

ÎN PLANUL DE

revin la jumătatea încheiată a campio
natului. Din punct de vedere a] contes
tațiilor depose Ia comisia noastră, s-a 
înregistrat un mare progres : în cate
goria A au fost doar patru contestații, 
nici una susținută ! In schimb, la mul
te meciuri s-a dovedit indisciplină pe 
teren. Nu este vorba numai de fotbaliști, 
ci de faptul că în incinta terenului de 
joc pătrund, pe foarte multe stadioane, 
o serie de persoane care n-au acest 
drept. Arbitrii înșiși ar trebui să fie 
mai atenți în această privință și să facă 
uz de acel text de regulament care le 
dă dreptul să oprească un meci dacă 
în incinta terenului sînt persoane fără 

atribuție. Indisciplina acestora,

I
I
I
I
I
I
I

atît de

centrale 
că față

O PROPUNERE

în-

de 
de

V. MARDARESCU, antrenor principal 
la Farul: „Primele cuvinte de felicitare
— Universității Craiova, revelația tu
rului și fruntașa clasamentului. De ce- 
nu se află pe primele locuri Petrolul, 
fosta campioană, Steaua — cîștigătoa- 
rea „Cupei României", Rapid — eterna 
ricecampioană, sau echipe ca Steagul 
roșu, Universitatea Cluj și C.S.M.S. ? 
Răspunsul poate fi dat în primul rind 
de cei în cauză, însă trebuie să amin
tesc că la această comportare au con
curat mai mulți factori. Printre cei mai 
importanți mi se par a fi desele și 
lungile întreruperi ale campionatului. E 
necesar să subliniez că forma sportivă 
a jucătorilor trebuie obținută și menți
nută în cadrul pregătirii la cluburi. De 
asemenea, apreciez că valoarea partide
lor din campionat și valoarea la care 
sc ridică competiția internă asigură 
odată valoarea jocurilor echipelor 
prezent ative. De aceea, este firesc 
pregătirea să fie dusă de joi în 
și nu de sus în jos.

Acest tur de campionat reprezintă
mai o etapă în planul de perspectivă 
pe care îl are fotbalul nostru. Perspec
tiva se întrezărește, printre altele, și 
datorită nivelului tehnic mereu în creș
tere al unor jucători tineri ca Slrîm- 
beanu, Papuc II, Cîrciumărescu, Din- 
cuță, Vigu, Kallo, Libardi, C. Radu, 
Tufan, Mareș, Axcnte și mulți alții. De 
asemenea^ orientarea tactică tinde către 
cele mai moderne caracterizări însă este
— deocamdată — insuficient cristali
zată la o serie de echipe44.

speciatori din tribune.

tot-
re-
ca 

sus

nu-

ca și a 
dat loc la Incidente regretabile, 
au dus chiar la suspendări de terenuri 
(Brașov, Arad). Unele terenuri au fost 
la un pas de a fi suspendate (Iași), în 
timp ce altele au primit un „ultim aver
tisment". Din categoria acestora face 
parte și cel al l niversității Craiova. 
Organele locale au luat însă măsurile 
care se impuneau și jocurile disputate 
după acest avertisment la Craiova au 
avut loc într-o atmosferă de perfectă 
sportivitate. Ceea ce înseamnă că dacă 
există preocupare se poate realiza acel 
climat favorabil întrecerii pe orice sta
dion din țară. Iar acest climat favora
bil nu poate avea decît un rol fericit 
în creșterea calitativă a fotbalului nos
tru. Eu nu pot să despart locul de 
lider în campionat al echipei craiovene, 
precum și 
care s-au 
disputarea 
bune".

progresele ei, de eforturile 
făcut în acest oraș 
jocurilor în condiții

pentru 
cit mai
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...„ACEL CLIMAT FAVORABIL 
ÎNTRECERII"..

★
1

• Deoarece federația italiană 
de fotbal a decis și disputarea 
întîlnirilor etapei din 1 ianuarie 
1967 cu o zi mai devreme, sîm- 
bătă 31 decembrie 1966, concursul 
Pronosport nr. 53 se închide cu 
24 ore mai devreme fată de ora 
de închidere a 
terioare.

concursurilor an-

A ÎNCEPUT 
TRAGEREA

VÎNZAREA LA 
REVELIONULUI 

LOTO !

In întreaga tară a început vîn- 
zarea biletelor pentru „Tragerea 
Revelionului Loto* din 31 decem
brie 1966, care se efectuează după 
o NOUĂ FORMULĂ.

Se efectuează 4 extrageri:
— o extragere de 12 numere 

din 90 pentru atribuirea premiilor 
obișnuite în bani;

— o extragere de 12 numere 
din 90 pentru atribuirea premiilor 
suplimentare în AUTOTURISME 
și BANI;

— două extrageri de cîte 2 nu
mere din 90 pentru atribuirea 
premiilor suplimentare în bani.

în total se extrag 28 numere.
Se atribuie 20 premii în auto

turisme dintre care 4 premii coh- 
stînd fiecare din cîte un autotu
rism Fiat 1800 plus diferența 
bani pînă la cîte 100 000 lei.

Amănunte găsiți publicate 
„Programul Loto-Pronosport“ 
20 și 27 decembrie 1966.

în

în 
din

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT Nr. 51 DIN 

18 DECEMBRIE 1966

Premiul exceptional : 1 variantă 
75.000 lei (un autoturism „Wart-

DUMITRESCU, vicepreședinte 
kZ F. R. Fotbal, președintele Comisiei 
LenfraZe de disciplină: „Am pornit pe 
kn drum bun. Există o îmbunătățire 
falitativă a fotbalului nostru, lucru scos 
In evidență de prima parte a campiona
tului. Nu am ajuns însă acolo unde 
uorim, pentru că nici ritmul în care 
brogresăm nu e prea rapid. In turul 
lam (donatului echipele au început slab; 
lipsa de pregătire s-a remontat pe par
curs. iar spre sfîrșit evoluția echipe
lor a fost mai mult decît promițătoare. 
Elementele care au determinat acest pro
gres sînt : măsurile luate de federație, 
k preocupare mai mare din partea ju
cătorilor și antrenorilor pentru pregă
tire, întîlmri . internaționale mai multe 
Li cu adversari mai valoroși ca altă- 
Hată, vizionarea ultimului campionat 
mondial de fotbal la televizor etc. Demn 
Hc relevat ^ste progresul echipelor din 
M&vlncie. El are la bază și munca in
tensă dusă pe plan local pentru crește
rea calitativ^ a fotbalului nostru. Cea 
mai mare surpriză, ca nivel al fotba
lului practicat, a produs-o Jiul, care 
este o echipă în adevăratul sens al cu- 
vîntului. Există mult spirit colectiv la 
această formație, dar și individualități 
He valoare. După Jiul vin, după păre
rea mea, Universitatea^ Craiova, Progre
sul, Farul. Mă mîhnește, în schimb, 
scăderea spiritului de combativitate la 
Steagul roșu, Steaua (care a făcut me
ciuri penibile cu R. C. Strasbourg în 
„Cupa cupelor-), Universitatea Cluj 
(vestită odinioară prin acel elan carac
teristic studențesc, elan care acum nu 
tu ai există, locul lui fiind luat de o 
apatie de neînțeles) și C.S.M.S Iași.

Turul recent încheiat a evidențiat o 
serie de buni tehnicieni în rîndul jucă
torilor, dar în același timp și fotbaliști 
bolnavi de suficiență, cărora li se pare 
că au atins nivelul suprem în acest 

sportiv. Or, e știut faptul că teh
nica este aceea care îi dă fotbalistului 
încredere în sine și personalitate. In 
meciul cu Vasas, de la Budapesta, 
Mazzola a driblat 4 apărători unguri și 
a înscris un gol splendid. Antrenorul îl

ROBERT COSMOC, antrenor principal 
la Universitatea Craiova: „Mulți dintre 
cei care și-au spus cuvîntul la această 
anchetă au vorbit de saltul calitativ al 
unora dintre formațiile noastre mai pu
țin cunoscute. Este, după părerea mea, 
faptul cel mai important evidențiat în 
această jumătate de campionat. în ace
lași timp este foarte adevărat că mai 
sînt multe de făcut pentru a se obține 
un progres și mai consistent. Vreau să

MIHAI GHEORGHIU, secretarul Co
misiei centrale de competiții: „Pentru 
prima dată in analele fotbalului nos
tru, turul campionatului nu este în
cheiat. Comisia de competiții, pentru a 
veni în sprijinul creșterii calitative ma
nifestate in această toamnă, își va da 
toată osteneala pentru a programa cit 
mai bine activitatea din primăvară. Va 
fi foarte greu, pentru că ținînd seama 
de necesitățile campionatului, ale „Cu
pei României-, ale echipei naționale 
etc., avem nevoie de 23 de „duminici4. 
Programul este foarte încărcat și de a- 
ceea va trebui să se joace . aproape in 
fiecare miercuri și duminică. Dar, să

Numărul 
panți la ancheta noastră a fost deose
bit de mare și, pentru a face loc in
tervențiilor tuturor, ar fi necesare... ziare 
întregi. Ne rezumăm la opiniile publi
cate pînă acum, exprimînd mulțumirile 
noastre și celor care ne-au făcut cu
noscute punctele lor de vedere, dar ele 
nu au putut vedea, din lipsă de spațiu, 
lumina 
anchetă 
le vom

de scrisori și de... partici- I
I
I
I

tiparului. Și pentru că orice 
se încheie cu cîteva concluzii, 
consemna intr-un număr viitor.

Anchetă realizată de
MIRCEA TUDORAN și
POMPILIU VINTILA
Desene de
NEAGU RADULESCU

I
I
I
I

Sfaturi pentru
Tribunele sînt goale, gazonul doarme 

sub plapuma imaculată a fulgilor de 
nea, vestiarele-s pline de liniște. Toată 
lumea e în vacanță !

— Nu chiar toată lumea — ne spune 
antrenorul federal DINCA SCHIL.ERU, 
Cu care avem o discuție tocmai despre 
vacanța fotbaliștilor. Ați „uitat" lotul 
de tineret, aflat în turneu în Africa, lo
tul olimpic în plină activitate și el ca și 
pe dinamoviștii piteșteni ale căror griji 
în legătură cu partidele ce le vor susține 
in „Cupa orașelor tir guri" i-au adunat 
mult mai devreme tn vestiarele frumo
sului lor stadion din Trivale.

— Admițîncf remarca dv, ne menținem 
totuși afirmația câ ne găsim în plină 
vacanță fotbalistică și dorim să consem
năm aici sfaturile, recomandările dv, ca 
fost fotbalist, ea antrenor, într-un cu- 
vînt (dacă e bine spus așa ?) ca un om 
care a văzut multe în fotbal.

— Cu multă plăcere ! Perioada de în
trerupere a activității competiționale se 
autodivizează in trei faze. Prima — 
după încheierea campionatului și pînă 
acum, în care s-a țintit reducerea trep
tată a efortului, pentru menținerea unui 
fond de pregătire minimă cu mijloace 
relaxante ^jocuri amicale cu 
demonstrativ, 
tensitate 
Cea de-a 
acum, cînd .____ . ..
sub supravegherea antrenorilor, fiind 
liberi să-și alcătuiască în ce chip doresc 
programul. Fiecare este propriul său. . . 
antrenor. Aceasta pînă la 4—6 ianuarie, 
cînd începe a IlI-a fază a perioadei de 
pregătire pentru sezonul competițional 
viitor.

— Așteptăm, deci, sfaturile dv. pentru 
miile de „antrenori-jucători“ care stau 
acum Ia gura sobei sau se află în vreuna 
din cabanele înzăpezite ale Carpaților.

— Ați amintit de „gura sobei", vorbe 
prin care se subînțelege, de regulă, o pa
sivitate totală, lipsă de mișcare, lînce- 
zeală. Iată, un lucru complet contraindic

caracter 
antrenamente cu în

de 20—30 la sută etc.). 
doua, în care ne aflăm 

jucătorii nu se mai află

••• vacanță
un sportiv de performanță, 
oamenii care nu trec prin

cat pentru 
Nici chiar 
„flacăra" unei întreceri de calibrul cam
pionatului nu-și mai fac concediul la 
„gura sobei" ci iau calea munților, anga- 
jindu-se în efectuarea unor trasee tu
ristice, cu efecte multiple, mergînd de 
la deconectarea nervoasă pînă la împli
nirea unor mari satisfacții estetice. Pro
gramul competițional din sezonul în
cheiat a fost foarte încărcat, înregistrind 
cele mai ridicate cote de consum fizic 
și nervos. Or, această perioadă de con
cediu trebuie folosită din plin pentru eli
minarea oboselii fizice și nervoase acu
mulate, pentru recuperarea energiei ne
cesare centrilor nervoși. Trebuie avută 
în vedere, de asemenea, menținerea unui 
nivel de pregătire mediu a sistemului 
muscular și a marilor funcțiuni (circula
ția și respirația). Mijloace sînt destule. 
Alături de turism, practicarea unor spor
turi complimentare atractive, gimnastică, 
patinaj, alergări. Apoi, un program 
cultural-educativ mai larg — spectacole 
de teatru, cinema etc. — lectură intere
santă.

O atenție deosebită trebuie acordată 
regimului alimentar. Lipsa de suprave
ghere nu trebuie să ducă la exces nici 
în această privință. Excesele, abuzurile 
au drept urmare creșteri nedorite în 
greutate.

Intr-un cuvîni, fiecare jucător trebuie 
să se autocontroleze în tot ce face, 
în așa fel îneît în ziua în care vor fi 
reluate pregătirile să fie apt pentru orice 
efort cerut de antrenament.

Pînă atunci, vă rog să-mi îngăduiți 
să transmit tuturor antrenorilor și fot
baliștilor vacanță plăcută și. . . folosi
toare.

(Convorbire consemnată 
de P. VALENTIN)

a

a
a

a
a

Il-a :

Ill-a :

IV-a :

6,0 variante a

103,5 variante

846,5 variante

a
burg Lux" cu radio și 27.700 lei 
numerar).

Categoria
9.959 lei.

Categoria
577 lei.
Categoria
84 lei.
Report premiul minim : 190.450 

lei.
Premiul exceptional a revenit 

participantului BUCĂTARII DU
MITRU, din Vaslui.

LOTO DIN 23 DECEMBRIE 1966

78 51 9 79 81 20 33 26 8 82 90 3

FOND DE PREMII : 876.913 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

la București.

Rubrică redactată de Adminis- 
trația de Stat Loto-Pronosport.

Asistențe record la meciurile echipei de tineret 
a României in Congo (Kinshasa)

De la trimisul nostru special, CRISTIAN MANTU

KINSHASA, 23 (telex). — După 
o călătorie lungă și obositoare in 
care, împreună cu echipa de tineret 
a României, am trecut in citeva zile 
prin toate anotimpurile, de la iarnă 
și zăpadă la căldura cea mai toridă, 
la Ecuador, am ajuns la Kinshasa, 
unde fotbaliștilor români li s-a fă
cut o primire frumoasă. După cum se 
știe, Congo (Kinshasa) constituie pri
ma etapă din turneul tinerilor noștri 
fotbaliști în Africa. De aceea, iată 
cîteva date despre fotbalul din a- 
ceastă tară.

Cu toate că și aci fotbalul este 
sportul cel mai popular, echipa na
țională a fost formată de curind. Osa
tura ei o constituie cîțiva jucători 
de culoare care au activat Ia dife
rite cluburi belgiene (mai ales la 
Daring Bruxelles și La Gantoise) din 
prima divizie. Pe această osatură, an
trenorii Dhooge și directorul 
Elonga au realizat o echipă națio
nală care, de curind, a făcut 
sa deplasare peste hotare, în 
ria. Aici, „leoparzii" — cum sînt nu
miți jucătorii din reprezentativa con
goleză — au fost învinși de Green 
Eagles cu 3—2, după ce reușiseră un 
joc egal cu Rowers — selecționata 
regiunii Ibadan (Nigeria occidenta
lă).

In aceste meciuri s-a remarcat

tehnic

prima 
Nige-

May ama, cel care în primul meci 
susținut aci de echipa noastră de ti
neret a înscris unul din goluri. în 
meciul retur, susținut la 24 noiembrie 
la Kinshasa, pe stadionul „Tata Ra
phael", congolezii și-au luat revanșa, 
învingînd pe Green Eagles cu 1—0, 
datorită în special jucătorului Mu- 
longo, care a părăsit clubul belgian 
Standard Liege pentru a juca în țara 
sa de baștină — Congo (Kinshasa).

Și acum cîteva cuvinte despre pri
mele noastre meciuri. După cum se 
știe, primul l-am pierdut cu 3—2, 
în special din cauza căldurii neobiș
nuite pentru jucătorii noștri. în a- 
celași timp însă, nu poate fi trecuta 
cu vederea nici tehnica individuală 
destul de bună a multor „leoparzi", 
ca și jocul lor în viteză, datorită ca
lităților fizice excelente.

După cum se știe, echipa noastră 
de tineret a cîștigat a doua partidă 
cu 3—0 (1—0), după un joc foarte 
bun, disputat miercuri seara, în noc
turnă, în fața a 60 000 de spectatori. 
Golurile noastre au fost înscrise de 
Daniel Ene, Velea și Oblemenco.

Jocurile echipei de tineret a Româ
niei constituie un adevărat eveni
ment pentru congolezi. Se scontează 
o asistență record și în meciul pe 
care îl vom disputa duminică, la Lu- 
mumbashi.
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NATAT1E: Bazinul Floreasca, de la ora 10 și ora 16,00: 
concursul republican de înot dotat cu «Cupa speranțe
lor".

Revista „SPORT“

Unde mergem ?

• • • •
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PO PO VK?I-cor esp.V.

încep turneele de juniori, LA

Capitală

w w ț

de rar 
șahiști

pop»

CAMPIONATUL 
CAPITALEI

din 
de

rezultate: Mureșul 
sp. II 4—4 (2—fii
Odorhei—Șe. sp. III 
(9—1). La juniori

M. ȘEULEANU
corespondent

• tRnirea internațională amicală dintre echipele de 
ale României si Poloniei

L GHIȘA
coresp. principal

9 partide.
A. Urzică
Gh. Gavri- 

J. Schlesin- 
Gh. Rotam

— Șc. sp. n 31—9, 
Energetică — Li- 

Nieolae Băleescu

TARĂJ
nr. 2 la juniori și Șc. sp. 
Constanța la junioare.

recent jocurile 
a V-a — ultima 
din competiția 
„Cupa Sportul 

în derbiul în-

7—5,
etc. De remarcat 

frumoasa comportare a 
juniorului Aurel Urzică.

CUPA SPORTUL POPULAR"

NATAȚIE: Bazinul Floreasca, de te ora 10 și ora 16,45:
® concursul republican de înot dotat cu .Cupa speranțelor'.

SCRIMĂ: Sala Dinamo, de la ora 8,30 si ora 17,00: în- 
~ ’ “* ■ ...................... ... . tineret

ȘAH: Sala Constructorul, ora 16,30: meciul de baraj 
pentru titlul de campioană republicană între Elisabeta Po
lihroniade și Suzana Makai; ora 9,30 și ora 16,30: prima 
rundă a turneului de juniori.

GIMNASTICĂ: Sala Inst. Politehnic (str. Stefan Fur
tună), de la ora 9 și ora 16,00: finala concursului repu
blican de gimnastică artistică.

SCRIMĂ: Sala Dinamo, de la ora 9: întîlnirea interna
țională amicală dintre echipele de tineret ale României și 
Poloniei.

ȘAH: Sala Constructorul, ora 9,30: partide întrerupte; 
ora 16,30: a 3-a partidă Elisabeta Polihroniade — Suzana 
Makai; runda a 3-a a turneului de selecție la juniori.

GIMNASTICĂ: Sala Inst. Politehnic (str. Ștefan Furtu
nă), de îa ora 9: finala concursului republican de gimnas
tică artistică.

BASCHET: Sala Floreasca, ora 8: G. S. Școlar — Spar- 
tac Salonta (B f/1); ora 9,15: Olimpia TV — Știința Cluj 
(A/f); ora 10,30: Voința —- Mureșul Tg. Mureș (A/f); ora 
11,45: Politehnica — Rapid (A/f); ora 13,00: Voința 
Progresul

TG. MUREȘ. — în sala 
I.M.F. din localitate s-au 
disputat 
din etapa 
a turului 
dotată cu 
popular".
trecerii: rezervate junioa
relor, echipa Șc. spqrtive I 
a învins pe Start Bolyai 
cu scorul de 12—5 (9—4), 
datorită unei mai bune 
precizii în aruncările la 
poartă. Cu această victo
rie Sc. sportivă I și-a con
solidat poziția de lider al 
clasamentului. Iată și ce
lelalte
— St
Șc. sp.
20—1 
s-au înregistrat rezultate
le : Start Bolyai — Meta
lul 13—12 »3—«4. Șc. sp. I
— Șc. sp. Odorhci 21—1» 
(9—5), Șc. sp. III — Șc. sd. 
II 10—18 (4—7).
I. PAUȘ-coresp. principal

ORADEA. — Așteptate 
cu un legitim interes, me
ciurile din cadrul .Cupei 
Sportul popular" au fur
nizat partide de un bun 
nivel tehnic. Iată rezul
tatele : JUNIOARE: Vo
ința Oradea — Speranța 
Biharea 14—3 (4—1). Tri
coul — Șc. sp. III Oradea 
18—0 (9—0), Speranța Bi
harea — Șc. sp. III 6—5 
(9— 2): JUNIORI: Speran
ța Biharea — Voința ri
nul ea 18—14 (9—9), Șc. 
sp. I — Voința Oradea 
20—5 (10—2), Speranța Bi
harea — Central șc. agri
col Oradea 24—2® (10-11).

gtn
“să 
în 
ce 
to 
or- 

zile

Este destul 
vedem tineri 
întrecere... Iată de 
inițiativa Federației 
mâne de șah de a 
qaniza, în ultimele 
ale acestui an. o cob»- 
Detiție rezervată juniori
lor și junioarelor, me
rită întreaga noastră 
apreciere.

Cele două turnee pa- 
xalele (juniori si junioa
re), care încep azi di
mineață în Capitală, vor 
nvc-â darul să ne dea 
o indicație prețioasă 
asunra nivelului de pre
gătire atins de cei pe 

! țaie-i considerăm 
' „schimbul de inîine-' al 
vîrfurilor noastre șahis- 
te. Au fost invitați 10 
jucători și 10 jucătoa
re, dintre cei mai ta
lentați reprezentanți ai 
tinerei generații a șa
hului nostru.

Pe lista de nume a 
turneului feminin, se 
remarcă în primul rînd 
acela al campioanei de 
junioare a țării, eleva 
Florica Niculescu. Prin
cipalele sale adversare 
vor fi jucătoarele bucu- 
reșteneg Ana Maria Mu
rata, Lia Bogdan, Elena 
Pitpinic. Doina Negroiu. 
Și-au anunțat, de ase
menea, participarea ti
nere șahiste din Cluj, 
Constanta, Ploiești și 
Tirgoviște.

CONSTANTA. — Trei 
etape s-au disputat pină 
în prezent în cadrul -fazes 
pe centru" a -Cupei Spor
tul popular". în general, 
organizarea jocurilor, ar
bitrajele și evoluția echi
pelor au fost mulțumitoa
re. Dintre meciurile care 
au avui loc pină in pre
zent. s-au detașat prin va
loarea lor cele ia care 
s-au inlilnit Liceul nr. 2

O întrecere dîrză'pro
mite si tprneul băieților. 
Aici, Bucureștiul este 
reprezenta» de u» „trio” 
compus din V. Stoica, 
St. Uzură și FI. Stoe- 
nescu. Si lotul provin
ciei se distinge prin 
citiva juniori talentați.

Azi, în sala Construc
torul, sînt programate 
două rgr.de ale turnee
lor, dimineața și după- 
amiază. Concursul con
tinuă mi ine.

în finala campionatu
lui masculin al Capita
lei s-au disputat pînă 
acum 13 runde. Condu
ce maestrul internatio
nal O. Troianescu cu 9 
puncte 
urmat
8*/r — 2’/,, 
lă II &—3, 
ger 
6—3

Prima zi de vacanță. In sala Floreasca au și început 
întrecerile pentru cucerirea „Cupei 30 Decembrie", 
pusă în joc de Consiliul Organizației Pionierilor 
a orașului București. Prezent la deschiderea festivă 
și apoi la primele meciuri de handbal, fotoreporterul 
nostru Aurel Neagu a surprins acest instantaneu, 
in care șuporteiii iși susțin Irene tic. echipa lavori'.ă

CRAIOVA. — Cele 8 e- 
chipe care iau parte ’ la 
întrecerea rezervată ju
niorilor in .Cupa Sportul 
popular-* au fost împărți
te in două serii, în ca
drul fiecărei oerii jucin- 
du-se sistem turneu. Iată 
primele rezultate: Șc. sp. 
I — Turbina 21—10, Știin
ța Circea — Șc. prof. 7 
Noiembrie 31—18, Grupul 
șc. Eleelroputere — Șc. 
Energetică 34—9, Liceul

_  C— .’fturde Daurtru
sp. n 21—10, Șc. sp. I — 
Șc. prof. 7 Noiembrie 30-3, 
Suinii Circea — Turbina 
25—12. Gropnl Șc. Electeo- 
pnlere 
Școala 
ceai 
19—17.

pi locul 1—suava sau politehnica?
Titlul dc „(dmpiodnâ dc toamnă'* sc decide in meciul

Viitorul — PoliichBiCd Galop, de
Miine se desfășoară 

cele 3 meciuri ale ulti
mei etape din prima par
te a întrecerii echipelor 
masculine de categoria A: 
LA BACA®, Viitorul — 
Politehnica Galați LA 
TIMIȘOARA, Politehni
ca — Rapid București ; 
LA BRAȘOV, Tractorul—- 
Alumina Oradea; LA 
BAIA MARE. Minerul — 
Petrolul Ploiești ; 
BRA1LA. Progresul 
Politehnica Brașov.

Cea mai importantă 
partidă are loc la Bacău, 
unde se vă decide'echipa 
care vg ocupa treapta cea 
mai de sus a clasamen
tului Dacă învinge. va 
termina în frunte P litete 
m«* Gteați, care are ac- 
teru mente 19 puncte și 
setaverajul de 29:7. Deci, 
cu cele 2, puncte ale 
victoriei, gălâțenii ar face 
21 și ar egala-o pe Steaua, 
pe care insă ar întrece-o 
mulțumită raportului din
tre seturile cîștigate și 
seturile pierdute, ei ur
mi nd a avea, chiar prin 
adăugarea doar a rezul
tat ului de 3—2-, un seta
veraj superior cehii de 
30:13 al bucureșfenilor, 
care ți-au jucat toate me
ciurile. La victoria Po
litehnicii Galați, Steaua 
va fi pe. locul 2 și Dina
mo București (care și-a 
disputat de asemenea me
ciurile și are 20 de punc
te) — pe locul 3.

Poate cîștiga Viitorul în 
fața Politehnicii Galați ? 
Victoria sa nu e de loc 
exclusă, ținînd cont în 
egală măsură de valoa
rea lotului echipei băcă- 
oane, de forma ascenden-

CRAIOVA, 23. (prin te
lefon). Joi seara s-a 
desfășurat în sala Elec- 
troputere din localitate 
întîlnirea internațională 
amicală dintre echipele 
de lupte greco-romane 
Electroputere și Loko
motiv Burgas. La capătul 
unor întreceri viu dis
putate, Întîlnirea a hiat 
sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate : 4—4,

Din dorința de a pro
fita de condițiile favo
rabile existente. Federa
ția de sedii a devansat 
„Cupa României" la 
biatlon, programată ini
țial pentru 7 ianuarie 
1967. Deci, prima veri
ficare oficială a sezo- 

tă dovedită de ea in ulti
mele meciuri (3—1 cu 
Falitehnica Ia Timișoara 
Și 3—0 cu Petrolul la Plo
iești !) și de sporul sub
stanțial de forță pe care 
Viitorului i-1 dă avanta
jul terenului. Ce se în- 
timpiă dacă înving băcă
uanii ? - Ei iși asigură un 
serios suport moral pen
tru retur, dar nu saltă 
de. pe locul 5 deținut a- 
cum, pe care-1 păstrează 
de altfel și dacă pierd 
mi ine cu 0—3, datorită, u- 
nui setaveraj mai bun 
decît Tractorul, chiar Ia 
victoria prezumtivă cu 
3—0 a brașovenilor în 
dautia Aluminei Oradea. 
De victoria Viitorului ia
să va profita Steaua, ră- 
minind astfel, la distan
ță de un punct, pe locul

Iată rezultatele în or
dinea cotegoriilor : Stoi
ca b.p. Bimbalov, Nebu- 
nu p.p. Cerezov, Popa 
egal cu Nedelcev, San
du egal cu Cerulov, 
Burlan egal cu Petrov, 
Olteanu b.p. Telev, Bă- 
răitaru p. tuș min. 4 
Stoianov, Bușoiu egal cu 
Marinkev.

nului va avea loc la 
Predeal, sîmbătă 24 de
cembrie, întrecerea cu- 
prinzînd ștafeta 3x7,5 
km cu trageri la panou
rile cu baloane, în ca
drul „Cupei României” 
pe anul 1967.

1, urmată sigur în acest 
caz pe 2 de Dinămo, iar 
pe 3 și pe 4 de Politeh
nica Galați și Rapid, in
tr-o ordine, pe care o vor 
hptârî rezultatul medu
lui de la Bacău și al ce
lui de la Timișoara, unde 
Rapidul nu are nici ea 
o sarcină facilă. Așa 
cum nu au nici Petrolul 
la B. Mare și nici Poli
tehnica Brașov, care 
luptă la Brăila eu Pro
gresul pentru evitarea 
.lanternei", in cel de-al 
cincilea meci al acestui 
agitat final al primei păr
ți a campionatului re
publican masculin. Un 
campionat mai pasionant 
decit toate cele cunoscute 
de voleiul nostru în ulti
mii cinci-șase ani !

.. S* o
■
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0 competiție de amploare 
a patinajului artistic: 

Cupa 30 Decembrie
După o perioadă de 

aparentă acalmie în ac
tivitatea competițională 
a patinajului artistic, 
perioadă în care însă 
s-au desfășurat con
cursurile de clasificare, 
iubitorii sportului pe 
patine vor putea ur
mări o nouă întrecere 
de anvergură.

La sfîrșitul săptămînii 
viitoare, Capitala găz
duiește „Cuca 30 De
cembrie”, competiție re
zervată tuturor catego
riilor de patinatori, de 
la copii pînă la seniori. 
Concursul este organi
zat de Comisia orășe
nească de patinaj ar
tistic și se va 
ra pe gheața 
rului artificial 
ca.

Amănuntul 
interesant în 
cu apropiatul 

desfășu- 
patinoa- 
Floreas-

cel mai 
legătură 
concurs

număr special de Anul l^u
Numărul special de Anul Nou al revistei SPOR 

apare Intr-un NUMĂR SPORIT DE PAGINI (24), 
Procurați-vă chiar miine revista „SPORT”,

Dintre numeroasele materiale apărute în acest 
număr de revistă, remarcăm :
• Cel mar bun., fotbalist 

visfei, însoțită de o 
inedite);
Oltenii în frunte! — 
fatbalisțic la Universitatea Craiova.
Ce vă doriți în NOUL AN? (Răspund : Iolanda 
Balas, Aurel Vernescu, Maria Alexandru, 
Virgil Atanasiu, Ion Tiriac, Nicolae Gîju, 
Mihai Albu).
Bilanț sportiv 1966.

File din istoria sportivă a Reșițet
Retrospectiva marilor evenimente sportive in
ternaționale ale anului 1966.

Magazin sportiv (PATRU PAGINI) etc.,

este acela al p 
Ia start nu nu 
patinatorilor 
bucureșteni, ei și a 
lor din provincie, 
pectiv din orașele B 
șov și Cluj. Brașov 
beneficiind de la 
ceputul acestui 
de un patinoar 
cial, se anunță 
renți redutabili, 
temenea, este irlț^r 
de văzut în ce stad 
de pregătire se a 
patinatorii din Cluj, 
rîndul cărora figurea 
nume ngi.

Valoarea concursu 
este asigurată și 
clauza regulamen 
care prevede că nu 
fi înscriși decît path 
torii și patinatoarele 
care cluburile îi p 
gătesc pentru viito 
campionat republic 
de patinaj artistic.

rgr.de


PRONOSTICUL LUI ERNIE TERRELL
RATAT DE EUSEBIO

8—0 de

1 contra 18!

Șl

de îndrumători
cum

’56 albumul este

singură

a albu- 
semnifi- 

cotitură”,

primele... insuc- 
le ignoră nici-

are o 
de a 
mă
„sesamului’

că a- 
care 

părea 
Mai

im- 
in 
de 
cu

al lumii, 
concluzie

Tata i-a povestit de 
ori ce repre- 

‘ sau cutare 
astfel. Liliana 

un ghid desă-

tata cu nenea

cu Italia, de la

dorește ?... 
negre®. A- 
însă o în- 
cu „regele® 

Unde?

PRIMUL „11 METRI

Dinamo

100 de dolari va costa 
fotoliul de ring la me
ciul de box pentru cam
pionatul mondial la toa
te categoriile, ce se va 
disputa pe astrodromnl 
din Houston, la 6 
bruarie,

"•^actuali
: 'titlului: Cassius Clay și 
î Ernie Terrell (versiunea 
E W.B.A.). Lui Clay îi va

între cei 
deținători

fe- 
doi 

ai

Colecție
9

Colecția de „piese rare" 
a lui Dan, jucătorul echipei 
Rapid, s-a îmbogățit cu o 
valoroasă achiziție: tricoul 
lui Facchetti, pe care l-a 
primit recent, la Neapole, 
în semn de prețuire de la 
impetuosul apărător inte-

seiful" lui Dan se
și tri-

Ce-și 
Tricoul

asemenea,
Eusebio...
mai
.Perlei

ceasta impune 
tîlnirc. în teren 
fotbalului. Cînd ? 
Cum ? Pină cînd timpul va 

răspuns acestor între- 
, Dan caută să-și ex

plice factorii care au făcnt 
ca Pele să fie decretat pri
mul jucător 
iată la ce

cîte ceva 
jucători și, 

ce n-are nî-

ajuns :
— Pele are 

la toți marii 
în plus, ceva
meni : precizia anticipării. 
Aceasta îi acordă fracțiunea 
de secundă cu care își în
vinge adversarul. Eu cred 
că în fotbal, unde se spune 
că nu mai există secrete, 
acesta este totuși singurul 
.secret 1

Instantaneu de familie cu Corne! Popa

reveni 50% din încasă
rile provenite din vîn- 
zarea biletelor și din 
drepturile de transmite
re la radio și televiziu
ne, iar lui Terrell o 
cotă de 20 și respectiv 
17%. (Cota... fiscului, 
cea mai importantă, nu 
se cunoaște!).

De data aceasta, Clay 
este prudent în 
rații. în schimb, 
a spus: „Clay 
mat că la prima 
gere
ring. Vă rog atunci 
notați data la care 
abandona boxul: 6 
bruarie®.

decla-
Terrell 
a afir- 
înfrîn-

se retrage din
să
va 
fe-

Un record — 39 de lo
vituri de la 11 metri 
consecutive transformate 
— a luat sfîrșit: Euse
bio a ratat pentru pri
ma oară un „11 metri*.

Renumitul înaintaș n-a 
tras în afara spațiului 
porții, dar șutul său n-a 
avut, se pare, forța și 
precizia obișnuite, ast
fel că portarul advers, 
Malo, de la Academica 
Coimbra, a putut atinqe 
mingea, trimițînd-o pes
te poartă.

a constituit una din cele 
mai mari surprize din is
toria campionatului și a... 
Pronosportului.
Bacău, învinsă în tur, pe 
teren propriu, cu " 
C.C.A., cîștigă în retur, la 
București, cu 1—0. Nici u- 
nul dintre sutele de mii 
de participanți la Prono
sport n-a indicat acest 
rezultat.

Partea a doua 
mului, intitulată 
cativ : „Marea 
începe din 1956, anul cînd 
Dinamo București desco
peră în Popa omul de care 
avea atita nevoie.

Urmărim și evoluția ^In
ternațională” a fundașului 
dinamovist : prima selec
ționare are loc în ’58 pen
tru meciul cu Ungaria, de 
la București. De atunci^ 
albumul înregistrează ca 
un fin seismograf linia as
cendentă pe care o ur
mează acest jucător și 
care se traduce în cifra 
de 35 selecționări în repre
zentativa României.

Și. pentru că sîntem 
încă Ia capitolul „interna
țional", cîteva întrebări :

— Ce meci v-a dat cele 
mai mari satisfacții ?

— Cel
Neapole. Am constatat cu 
bucurie 
tracul în fața 
divine”.

Șahiștii de la asociația 
sportivă „Planificarea" din 
Capitală au trăit luni seară 
momente de intensă emo
ție. La prima runda a ac
tualei ediții a Spartachia- 
dei de iarnă au avut un 
oaspete de onoare: maes
trul internațional Victor 
Ciocîltea. Reîntors nu de
mult, de la Havana — 
unde a participat la Olim
piada de șah — Victor 
Ciocîltea le-a vorbit ama
torilor de șah de aici des
pre întrecerile celor mai

valoroși șahiști din lume, 
despre performanța echipei 
noastre și despre ultimele 
noutăți din această ramură 
sportivă. Apoi, a susținut 
un simultan cu 18 dintre 
participanții la Sțmrtachia- 
dă, ci ști gin d 15 partide și 
remizînd 3 (cu Laurenfiu 
Marin, D. Naumescu 
M iriam Bralver ).

Victor Ciocîltea n-a uitat 
că drumul spre măiestrie 
are nevoie < 
competenți. 
avut și el...

Am cunoscut familia fot
balistului Popa anul trecut, 
în noiembrie, intr-o s—- 
prejurare deosebită : 
troleibuzul 89, la 40 
minute după meciul 
Inter. Deși erau clipele 
dulci de după victorie, so
ția făcea observații critice 
asupra jocului soțului ei. 
Trebuie să recunosc 
ceastă „analiză" la 
era supus Popa nu 
de loc îngăduitoare 
târziu,-^ acesta ne-a mărtu
risit : „Soția este criticul 
meu cel mai sever și „no
tele" ei nu mă lasă indi
ferent, deși ele nu apar 
în ziar”.

La un an de atunci, 
le-am făcut o vizită acasă, 
în apartamentul pe care-1

ocupă in apropierea 
bului Dinamo, pe Șoseaua 
Ștefan cel Mare. De data 
asta n-am intrat pe... fază: 
analiza meciului cu itali
enii (tot italienii !) fusese 
făcută și concluziile erau 
deja trase. Cu ce puteam 
începe ? Salvarea a 
din partea Lilianei. 
verița* de patru ani 
ților Popa ; ea 
nică" specială 
zi atmosfera :
ce în fața
(vitrina cu distincții, insig
ne și amulete ale tatălui), 
apoi la „colțul miraculos" 
cu fanioanele multor clu
buri și reprezentative de 
fotbal din lume și, în fi
nal, la albumul care ascun
de între coperțile-i groase

venit 
„ve- 

a so- 
„teh- 

încăl- 
condu-
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GRIGORE NICHIFOREA- 
NU. SUCEAVA. — Care din 
cei doi Haidu a jucat la

Steagul roșu Brașov? 
mîndoi ! Și Carol Haidu. 
actualul portar al echipei 
Steaua, și celălalt Haidu, 
Iuliu, care joacă acum în 
linia de atac a lui Dinamo 
București.

ANDREI P A D U R A N, 
DEVA. — Ați afirmat — 
și ați făcut rămășag cu 
un prieten — că un meci 
de polo are 4 reprize de

;—cîte 10 minute. Ați pier- 
== dut. La polo se joacă 4 
= reprize a cîte 5 minute 
= (joc efectiv). După fiecare

o pauzărepriză urmează
de 2 minute. Așadar, ar fi 
cazul să faceți și dv. o.... 
pauză cu pariurile !

S. MARIANO, EFORIE — 
SUD. — 1) vasile Ghergheli 
a împlinit la 28 octombrie 
25 de ani. La Dinamo Bucu
rești este legitimat din 
martie 1963. — 2) Adresa 
lui Omar Sivori : Palazzina 
Stadio Vomero, Napoli. 
Italia. Ce vreți să-i scrieți? 
Să-și ridice jambierele ?

dv. sînteți mai curajos, nu 
pot decît să vă urez suc
ces și să vă dau adresa 
Radiodifuziunii : București 
strada Nuferilor nr. 60. ra
ionul 16 Februarie.

DUMITRU V I R L A N, 
TÎRGOVIȘTE. — în cam
pionatul Europei la fotbal, 
din fiecare grupă se califi
că prima clasată. In cazul 
cînd două echipe sînt la e- 
galitate de puncte, decide 
golaverajul, calculat PRIN 
SCĂDERE.

vrea să credem ? Pe prof. 
Takaci, antrenorul echi
pei învinse. Farul. care 
este pe deplin satisfăcut 
de medul cum V. Moraru- 
Cluj a condus meciul de 
volei Universitatea Craiova 
— Farul Constanța, sau pe 
dv. ? Foarte bine au ju
cat — totuși — în acest 
meci craiovencele Steliana 
Amărășteanu și Marina 
Dobîrcă.

FLOREA N. FLOREA, 
HUNEDOARA. — 1) Poli
tehnica Timișoara a fă
cut de trei ori drumul 
din ,,A" în ,,B” și vice
versa. Timișorenii au re
trogradat după încheierea 
campionatelor de fotbal 
din 1951, 1958—1959 și 1963 
— 1964. — 2) Nu e atît de 
simplu, cum vi se pare dv. 
de transmis un meci de 
fotbal la racfto. Se cere o 
perfectă cunoaștere a 
acestui sport, o gîndire ra
pidă și o exprimare și mai 
rapidă. In plus, este nevoie 
de calm, luciditate și pre
zență de spirit. Credeți că 
eu n-am vrut să-i iau locul 
lui Ion Ghițulescu? Am a- 
vut însă... prezență de spi- 

. rit și m-am răzgîndit. Dacă

IULIAN TANASESCU, 
BUCUREȘTI. —Prea puți
ne imagini ..valabile" din 
punct de vedere literar și 
umoristic în ale dv. „Rap
sodii de toamnă1*. Ca atare, 
așa cum propuneți de alt
fel și dv. în cazul cînd a- 
ceastă încercare nu este 
reușită, ne punem speran
țele în niște „Rapsodii de 
primăvară**. Aveți o șansă 
în plus : n-a scris altele, 
înaintea dv., nici Topîr- 
ceanu !

UN GRUP DE SPECTA
TORI, CRAIOVA. — Am 
impresia că... grupul este 
compus dintr-o * „ "
persoană certată cu legile 
obiectivitătii. Pe cine ați

STELIAN LOZNEANU, 
DOROHOI. — C.S.M.S. Iași 
a jucat pentru prima oară 
în categoria A la fotbal în 
ediția 1960—1961. Echipa ie
șeană s-a clasat pe locul 12, 
care la acea ediție se afla 
în perimetrul retrogradării. 
După un an de ,,B“, 
C.S.M.S. a revenit în pri
ma categorie, de unde n-a 
mai plecat. A mai avut ul
terior emoții, dar... nu s-a 
întîmplat nimic. Ce mulțu
miți ar fi ieșenii dacă și 
anul acesta ar fi vorba 
doar de emoții ! Poate că 
da !

NICOLAE POPA, BUCU
REȘTI. — „Sînt un mare 
pasionat al jocului de șah. 
De aceea, nu există zi în 
care să nu joc cu fratele 
meu mai mic 1—2 partide. 
Dar de fiecare dată avem

aceste
de șah

imagini rare. faze unice 
din cei aproape 20 de ani 
dedicați de Popa fotbalu
lui. ” ' - ‘ “
nenumărate < 
zintă cutare 
imagine și, < 
a devenit 
vîrșit :

— Aici e 
„Nuvelâr" și unchiul Dat- 
cu ; asta e echipa lor ; 
aici e tata în luptă cu 
smeul. iar ăsta e... Făt 
Frumos. Descifrez duelul 
Iui Popa cu Eusebio și pe 
Corso pornit într-un ca
racteristic slalom. In fața 
unor astfel de imagini te 
convingi că, intr-adevăr, 
de la realitate la basm 
nu-i decît un pas.

Tenacele apărător dina
movist intervine pe nesim
țite în discuție. O dată 
„inițiativa" luată pe cont 
propriu, el se întoarce la 
A..., la primii pași în fot
bal și Ia 
cese. Nu 
odată.

Pină în 
sărac în imagini : o amin
tire din 1949 cînd era ju
nior la Progresul Iași, alta 
din ’52 alături de Constan
tin, aparținînd „perioadei" 
de la Locomotiva Iași (e- 
chipă care l-a consacrat 
pe postul de fundaș dreap
ta) și cîteva din ’55, cînd 
a jucat la Dinamo Bacău. 
In fața unei imagini. Popa 
zîmbește cu satisfacție : 
este o fază din meciul care

că am depășit 
.echipelor 

ne mișcăm mai 
lejer pe marile stadioane, 
sîntem mai siguri de noi.

— Și... care din jocuri 
v-a dezamăgit ?

— Paradoxal... tot acest 
joc cu Italia. Dar sub alt 
aspect. Cel al rezultatului. 
Puteam obține... mai mult.

— Cea mai frumoasă a- 
mintire ?

Popa zîmbește pentru că 
Tanța, soția, îmi arată 
ca pe o ofrandă tricoul Iui 
Simoes. înțeleg că cea mai 
scumpă amintire este acel 
2—0 de la București în 
meciul cu echipa lui Eu
sebio.

— Ce jucători apreciați 
mai mult ?

— Dintre ai noștri, pe 
colegul meu de linie, te
nacele Nelu Nunweiller, 
pe incisivul Dridea, iar 
dintre străini pe impetuo
sul Germano și pe irezis
tibilul Corso.

— Și, pentru că momen
tul ne-o cere — sîntem a- 
proape de sfîrșitul lui ’66 
— ce vă doriți pentru ’67 ?

Ca întotdeauna, Liliana, 
argintul viu. are lovitura 
de începere :

— Vreau o ciocolată mare 
cit o minge de fotbal.

— ...Eu, intervine mama, 
doresc ca ’67 să-i aducă 
Lilianei un... frate, care 
să continue în familie tra
diția fotbalului.

— Țin foarte mult, „pre
ia" conversația Cornel 
Popa, ca în ’67 să reeditez 
performanța Iui ’65, cînd 
la ancheta inițiată de re
vista „Sport" am fost de
semnat „Cel mai bun jucă
tor al anului” și să joc in 
iunie, la București, contra 
„azzurrilor”.

Pină atunci, îi urăm Iui 
Popa mult succes în apro
piata sesiune de examene 
de la I.C.F. Studentul 
nu poate rămîne în 
fotbalistului...

Popa 
urma

alte înălțimi
Două nume cunoscute în 

sportul nostru de perfor
manță : maestrul sportului 
Petre Astafei, recordmanul 
țării noastre la săritura cu 
prăjina, și maestrul emerit 
al sportului Aurel Vemes
cu, multiplu campion mon
dial și european la caiac, 
în fotografia alăturată vi-1 
prezentăm pe Aurel Ver- 
nescu într-un moment de 
„lucru® cu prăjina. Fără 
îndoială, nu e vorba de o... 
reprofilare valorosului

nostru canotor, ci de o 
colaborare cu specialistul 
nr. 1 al țării noastre la 
săritura cu prăjina. Aurel 
Vemescu, student la Insti
tutul de Cultură Fizică, are 
de dat zilele acestea nor
mele tehnice la săritura cu 
prăjina. JSintem convinși 
că această colaborare, dem
nă de subliniat, îl va situa 
pe Vemescu din nou la... 
înălțime.

Foto și text: T, Roib*

discuții (N.N. fără 
„discuții9* partidele 
dintre începători și-ar pier
de tot farmecul !). Vreau 
să știu : dacă dau șah la 
regele adversarului, iar 
acesta nu mai are nici o 
posibilitate 
tul decît 
are voie să 
Bineînțeles 
are fratele
Să vedem, poate-i obținem 
o. . . derogare în problema 
aceasta a rocadei ’. Comple- 
tînd răspunsul, este bine să 
știți și dv. că. la efectuarea 
rocadei, turnul poate tre
ce peste un cîmp „bătut4* 
de o piesă adversă. Regele 
n-are însă acest drept.

ION POȘTAȘU
Ilustrații :

N. CLAUDIU

de a evita ma- 
făcînd rocada, 
recurgă la ea ?“ 
că nu. Cîți ani 
dv. ? 6 sau 7 ?



9

international, pe vii- 
întrecerile balcanice 
senioarelor vor avea 
fie în septembrie, fie

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA BALCANIADA DE BASCHET, D. STANCULESCU, TRANSMITE:

luna iulie sau 
august tot in 
juniori 23-27 

România. De 
că în urma a-

prima re- 
afiincu-se 

în turneu 
a recuperat 
in atac și

dife-
ce

ROMÂNIA A DISPUS DE BULGARIA (TINERET) CU 95-92
SOFIA 23. — Joi seara 

echipa României a fost 
la un pas de a întrece pe 
cea a Iugoslaviei. Bas- 
chetbaliștii noștri au con
dus întreaga repriză I 
(min. 10 : 19—10), iar în 
cea de a doua au mers 
„cap la cap” cu cei iugo
slavi, fiind rntreeuți in 
min 40 și ratind în ulti
mele 30 de secunde posi
bilitatea de a egala și de 
a obține prelungiri. For
mația română a aplicat 
foarte bine apărarea „om 
la om" agresivă. Datorită 
acestui lucru, echipa Iu
goslaviei (amintim că e 
vorba de fapt de selecțio
nata seeundă, 
prezenta ti vă 
actualmente 
in S.U.A.) nu 
nici o minge
a aruncat numai de 49 da 
ori la coș, obținînd și un 
procentaj mediocru (36.7C 
la sută).

Tot datorită combativi
tății și bunei organizări 
în apărare, jucătorii noștri 
au recuperat 16 mingi și 
au realizat numeroase in
tercepții. Ceea ce a con
tribuit insă ,1a ratarea vic
toriei a fost atacul, timid, 
cu aruncări puține (42), 
ți imprecise (18 atacuri fi
nalizate). Imprecise au 
fost de astă-dată și arun
cările libere (au fost 
transformate 13 din 22). 
Mai mult chiar, aruncă
rile la coș de la sem.dis- 
tanță. armă de bază îm
potriva „zonei* (pe care 
adversarii au folosit-o tot 
meciul), au fost ca și in
existente. iar din cele nu
mai 3 contraatacuri efec
tuate în cursul intilairu 
2 au fost ratate— Chiar 
și în aceste condiții, e- 
chipa României putea ciș*' 
tiga dacă nu ar fi fost net 
dezavantajată de unul din
tre arbitri. Atlas (Lzrael).

care a dictat multe deci
zii inverse in momente 
cruciale.

Trebuie să amintim că. 
de nenumărate ori în 
ultimii ani, echipa noas
tră a pierdut la
rentă minimă, ceea 
ne face să credem că In 
afară de deficiențele de 
ordin tehnic sau tactic, 
sau de greșelile de arbi
traj. este vorba și de o 
slăbiciune psihică, de sub
estimarea propriilor posi
bilități.

Vineri seara. România 
a jucat in compania for
mației de tineret a Bul
gariei, revelația competi
ției (a învins Iugoslavia 
și a pierdut in prelun
giri cu Grecia). Repre
zentanții noștri au ciști
gat cu 95-92 (49-44), la 
capătnl unui joc deschis, 

cu arun- 
si destul de 
ambele părtL 
neoficial al 

contribuit la

spectaculos, 
cări multe 
precise de < 
Caracterul 
intilnirii a 
maniera de joc a ambe
lor echipe. Demnă de 
subliniat este revenirea 
lui Novacek. ca și par
tida bună prestată de 
Birsan, Nosievici, Po
pescu și Save (acesta 
din urmă doar în prima 
parte). Punctele echipei 
române au fost înscrise 
de
1,
6. 
4.
11 
arbitrat
(Iugoslavia) și Lalos (Gre
cia).

în celelalte meciuri 
ale serii s-au înregistrat 
următoarele rezultate: 
Bulgaria — Grecia 71-76 
;36-38|. Turcia — Iugo
slavia 59-69 (33-38).

*
Tot vineri an avut loc 

si lucrările celei de a 
X-a Conferințe Balcani
ce, ia cadrul căreia au

Novacek 22, Tarău 
Gheorghe 14, Iecheli 
Savu 14. Diaconescu 
Birsan 9, Nosievici
Si Popescu 14. Au 

bine Pastor

Rugbiștii de la Dinamo 
și de ta Grivita Rosie 
■> > >a

joacă miine in Franța
Ieri au părăsit Capitala două dintre echipele frun

tașe ale rugbiului românesc, Grivita Rosie (cam
pioană pe 1966) și Dinamo București 'campioana anu
lui trecut). Ele vor susține citeva jocuri in Franța, 
cu formații de certă valoare, adevărate examene la 
fiae de sezon. Sarcina cea mai dificilă le revine di- 
namovistilor, care intîlnesc in prima manșă a finalei 
„C.C.E.* „XV“-le S.U. Agen. Conștient! de impor
tanta -sarcinii ce le revine, rugbiștii antrenați de 
maestrul emerit al sportului D. Ionescu s-au pregă
tit cu deosebită conștiinciozitate și au manifestat în 
ultima vreme o formă corespunzătoare.

Si grivitenii au de sustiDUt meciuri dificile, chiar 
dacă sint amicale, iar pregătirile lor conduse de 
maestrul emerit al sportului ing. V. Moraru — s-au 
desfășurat sub același semn al seriozității. Nu ne 
îndoim că atît Grivița Roșie cît și Dinamo se vor 
mobiliza la maximum pentru a realiza rezultate bune.

Emerson și Stolle continuă
să figureze in fruntea listei

tenismeniior australieni
MELBOURNE 23 (A- 

gerpres). — Amînate din 
cauza ploii, finalele cam
pionatelor internaționale 
de tenis ale statului 
Victoria s-au desfășurat 
în orașul Adelaida, unde 
membrii reprezentativei 
australiene își 
pregătirile în 
finalei .Cupei

La simplu masculin, 
Iul a revenit lui Roy

încheie 
vederea 
Davis*.

tit-

Emerson care l-a învins 
în finală pe Fred Stolle 
cu 6—2, 9—7, 6—3. La 
dublu, finala a opui 
perechile Emerson — 
Stolle și Newcombe — 
Roche. Primii au cîști- 
gat două seturi, cu 6—3, 
9—7, după care jocul 
s-a întrerupt, învingă
tori fiind declarați Roy 
Emerson și Fred Stolle.

fost luate unele hotăriri. 
In primul rînd. au fost 
stabilite datele și locurile 
de desfășurare a Cam
pionatelor Balcanice pe 
anul 1967, după cum ur
mează : seniori 10-16 mai 
în Iugoslavia (la Sko
plje); senioare 21-24 de
cembrie in Bulgaria ju
nioare în 
in luna 
Bulgaria ; 
august in 
menționat 
cestui campionat se ca
lifică 2 echipe pentru 
„europenele" de juniori 
din 1968. Apoi, s-a sta
bilit ca începind din 
1968 toate campionatele

balcanice de juniori să 
aibă loc înaintea „euro
penelor*, In lunile iulie 
sau august, iar controlul 
virstei (maximum 18 ani 
împliniți In anul în curs) 
să se facă prin certifica
tul de naștere.

Pentru ca federațiile 
naționale să-și poată al
cătui din timp calenda
rul 
tor 
ale 
loc 
în decembrie-

în următorii 3 ani se
diul secretariatului Cam
pionatelor Balcanice va 
fi la Sofia. Secretar a 
fost ales Alexander 
Boșkov (Bulgaria).

In timp ce pare din ce tn 
ce mai puțin probabil ea 
recordul mondial pe iOO m 
liber stabilit de Alain Mos
coni la Acapulco să fie o- 
mologat, o confruntare di
rectă intre înotătorul fran
cez și deținătorul recordu
lui, Frank Wiegand (RDG), 
a avut loc acum citeva zile, 
la Marsilia, dar... Pe ju
mătatea distanței : zoo m. 
A ciștigat Mosconi, crono

metrat in 1:53,4

Foto : AFP

handbaliștilor francezi
La 29 decembrie se

lecționata de handbal a 
Franței își încheie pre
gătirile în vederea cam
pionatului mondial din 
Suedia. Handbaliștii 
francezi vor înlilni, la 
Moutbeliard, selecționata 
secundă a țării.

? 8 ..«ii

in domeniul educației fizice
în ceea ce privește performantele 

sportive, se precizează că sprinterii 
și înotătorii de la probele de 100 
metri vor fi avantajați prin rezistenta 
mai mică a aerului. în schimb, aler
gătorii de semifond și fond, precum 
și înotătorii probelor de durată vor 
întîmpina greutăți din cauza rarefierii 
oxigenului la această altitudine.

A

La Paris a avut loc reuniunea So
cietății de științe medicale franceze 
in domeniul educației fizice. Făcind 
sinteza lucrărilor, profesorul Violette 
a declarat că: .Aclimatizarea atieți- 
lor la altitudinea de peste 2 200 me
tri. cea a orașului Ciudad de Me
xico. necesită o perioadă de mini
mum trei săptămini și un regim ali
mentar special*.

World Sports" a desemnat 
pe Tommie Smith — 

cel mai bun sportiv al anului
Ancheta întreprinsă de 

revista engleză „WORLD 
SPORTS" l-a desemnat 
pe atletul de culoare 
Tommie Smith (S.U.A.) 
drept cel mai bun spor
tiv al anului 
Tommie Smith a reali
zat în proba de

1966.
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HANDBALIȘTII IUGOSLAVI SE PREGĂTESC
INTENS PENTRU C. M. DIN SUEDIA

participînd la întrecerile turneului de la Cluj. Iată o fază 
handbaliștii iugoslavi în compania reprezentativei României

Echipa reprezentativă de handbal a Iugoslaviei a evoluat de curînd în țara noastră 
” din meciul susținut de 

(scor : 17—17).
Foto : R. Wagner

Pentru reprezentativa 
de handbal a Iugoslaviei, 
calificarea în turneul, fi
nal de la Stockholm se 
anunță destul de dificilă. 
Jucătorii noștri au intrat 
in faza ultimelor pregă
tiri. Ivan Snoj. selecțio
ner unic al echipei na
ționale, a plecat cu echi
pa noastră in U.R.S.S., 
socotind participarea la 
turneul organizat tn a- 
ceastă țară in a doua ju
mătate a lunii decembrie 
drept un prim pas pe ca
lea pregătirilor finale
,fn prima parte a aces

tui turneu, desfășurată la

Erevan, echipa noastră a 
jucat împotriva reprezen
tativelor U.R.S.S., Unga
riei și R. S. S. Armene. 
Din lotul iugoslav au 
făcut parte Izdacovici, 
Milkovici, Klisanin, Selec 
și Uremovici (de la Med- 
vesciak Zagreb), Hor- 
vat și Pribanici (de la 
Partizan Bjelovar), Torna
dei și Vican (Zagreb), 
Kostici și Koprivica (de 
la Partizan Belgrad), Ba- 
nianin și Pokrajac (de la 
Steaua roșie Belgrad), Ka- 
radza (Borac Banjalu
ka) și Djuranec, care 
își satisface serviciul 
militar. In turneul de

Erevan, echipa noas- 
a pierdut in fața

turnantă) un 
record, cu 

19,5, iar la

yarzi (fără 
exceptional 
timpul de
220 yarzi cu turnantă a 
obținut timpul de 20,0. 
Pe locurile următoare, 
în lista celor mai buni 
10, au fost clasați : Jim 
Ryun — atletism ; Bobby 
Moore —- fotbal ; Gary 
Sobers — crichet; Eu
sebio — fotbal ; Jack 
Nicklaus — golf,- Cassius 
Clay — box ; Frank 
Wiegand — înot; Gary 
Anderson — tir; Ron 
Clarke — atletism. —

ta 
tră 
reprezentativei sovietice 
cu scorul de 19—16 (9—8) 
și s-a clasat pe locul doi, 
după U.R.S.S. Pe locul 
trei s-a situat 
iar pe ultimul — 
Armeană. Iugoslavia

Ungaria, 
R. S. S.

a 
învins Ungaria cu scorul 
de 30—23 (17—8) iar re
prezentativa Armeniei cu 
21—11 (10—5).

In partea a doua a tur
neului, la Tbilisi, echipa 
noastră a pierdut insă și 
in fața Ungariei. Rezul
tatele de la Tbilisi, unde 
am fost invinși de U.R.S.S. 
și Ungaria și am repur

tal doar victoria asupra 
R.S.S. Gruzine, nu ne-au 
descurajat.

Iată ce a declarat Ivan 
Snoj in legătură cu tur
neul din U.R.S.S. : „A- 
ceastă deplasare ne-a dat 
posibilitatea să cunoaș
tem stadiul pregătirii ju
cătorilor noștri pentru 
marea confruntare care 
ne așteaptă in Suedia. 
După acest turneu, voi 
începe, la Belgrad, o ulti
mă etapă de antrenament, 
in scopul îmbunătățirii 
jocului de cimp.“

in urma pregătirilor fi
nale, care se vor încheia 
la Belgrad, la 11 ianua
rie, echipa Iugoslaviei va 
pleca in Suedia. După 
cum se știe, noi sintem 
în grupă cu Suedia, El
veția și Polonia. Această 
grupă nu este de loc u- 
șoară. Elveția este o țară 
cu frumoase tradiții în 
handbal. In Polonia hand
balul s-a dezvoltat an de 
an și echipa poloneză va fi, 
fără îndoială, un adver
sar dificil. Suedezii joa
că acasă, - au o echipă 
foarte puternică și, ori
cum, evoluția pe teren 
propriu prezintă avanta
je incontestabile. Așadar, 
echipa noastră va trebui 
să depună un mare efort 
pentru a se califica în 
turneul final.

In ciuda acestor consi
derente, in tabăra noas
tră domnește optimismul. 
Jucătorii cred cu toată 
tăria că la acest campio
nat mondial vor reuși să 
ocupe un loc de frunte, 
dind replici puternice 
chiar celor mai valoroși 
adversari pe plan mon
dial.

Campionatul de haltere 
al U.R.S.

Campionatul unional 
de haltere pe echipe s-a 
încheiat la Așhabad cu 
victoria selecționatei 
R.S.F.S. Ruse. în ultima 
zi de întreceri Viktor 
Andreev a ocupat pri
mul loc la categoria 
grea, obținînd la 
tlon performanta 
520 kg. Următorii doi 
clasați, G. Diacenko și 
G. Riabokov au obținut, 
de asemenea, rezultate 
peste 500 kg.

tria
de

ȘTIRI, REZULTATE
SYDNEY Cu prilejul 

unui concurs de natație 
desfășurat la Sydney, aus- 
tralianca Kathy Wain
wright a stabilit un nou 
record al țării sale în 
proba de 1 500 m cu 18:314».

ROMA. Federația italia
nă de tenis a alcătuit re
cent clasamentele celcr 
mai buni jucători italieni- 
pe anul 19#6. La maseji». 
lin, primul este Nicola 
Pietrangeli, urmat de Gior
dano Maioli șl Sergio Tac- 
chini. Lea Perlcolli și Te
resa Riedl împart 
loc la feminin.

BRUXELLES, 
meci internațional 
chei pe gheață, 
rat la Antwerp, 
Olandei a învins 
rul de 10—5 (3—1, 
1—1) echipa Belgiei.

OTTAWA. Selecționata 
secundă de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a jucat 
la Edmonton cu echipa 
„Stars". Hocheiștii sovie
tici au obținut victoria eu 
5—2 (1—0, 2—0, 2—2).

IAUNDE. Echipa sovieti
că de fotbal Kairat Alma- 
Ata. aflată în turneu in 
țările Africii, a jucat la 
Iaunde cu selecționata Ca
merunului, de care a dis
pus cu scorul de 2—1 
(1-1).

primul

Intr-un 
de ho- 

desfășu- 
echipa 

cu sco- 
6—3.

VL IGNATOVICI
Belgrad, 23 decembrie

BRUXELLES. In ziua a 
doua a turneului interna
țional masculin de baschet 
Spartak Brno — Slavia 
Fraga 88—86 (41—38): An- 
twerpse — Racing White 
117—89 (44—52).
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