
; A MARII ADUNAM NATIONAIE
Luni dimineață, la Palatul Marii Adunări Naționale s-au 

deschis lucrările celei de a Vl-a sesiuni a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste România — în cea de a 
V-a legislatură a sa.

Ora 10. Deputății și invitații au intimpinat cu îndelungi 
aplauze pe conducătorii de partid și de stat la intrarea în 
sala de ședință.

In loja din dreapta au luat loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Birlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț. Maxim Berghianu, Petre Borilă, 
Constantin Drăqan, Alexandru Moghioroș, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Vasile Vilcu.

în loja din stingă se aflau membrii Consiliului de Stat.
La lucrările sesiunii asistă numeroși invitați — membri ai 

C.C. al P.C.R., ai guvernului, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, oameni de știință și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, reprezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții bucureștene, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Sint prezenți șefii misiunilor diplomatice acreditați in țara 
noastră.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
Adunări Naționale. Ștefan Voitec.

Xei prezenți au păstrat un moment 
deputatului Leontin Sălăjan.

Deputății au votat in unanimitate 
cuprinde :

1- Verificarea legalității alegerii deputaților în locurile va
cante din circumscripțiile electorale nr. 15 Ocna Șugatag, re
giunea Maramureș, nr. 10 Tei, orașul București, nr. 1 Oraqiunea Maramureș, nr. 10 Tei, orașul București, nr. 
dea nord, regiunea Crisana.

2. Proiectul de lege pentru adoptarea planului de 
economiei naționale pe anul 1967.

3. Proiectul de
pe. anul 1967.

а. Proiectul de 
de stat și pensia

5. Proiectul de _ _ __ _____ ___
Marea Adunare Națională și in sfaturile populare.

б. Proiectele de legi pentru aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de către Consiliul de Stat de la ultima sesiune 
a Marii Adunări Naționale.

7. Modificări in componența unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

La primul punct 
Botez, președintele 
tul comisiei.

Marea Adunare 
voturi mandatul deputatului 
scripția electorală nr. 15 Ocna Șugatag, regiunea Maramureș, 
mandatul deputatului Miron Nicolescu. ales in circumscripția 
electorală nr. 10 Tei, orașul București, și mandatul deputa
tului Pompiliu Macovei, ales in circumscripția electorală nr. 1 
Oradea nord, regiunea Crișana.

Trecindu-se la punctul doi al ordinei de zi, deputatul Ma- 
pTEi Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planifi
cării, a prezentat expunerea Ia proiectul de lege penttu 
adoptarea planului de stat al economiei naționale pe 
anul 1967.

In continuare, deputatul Aurel Vijoli, ministrul finanțelor.

lege pentru adoptarea bugetului

leqe privind pensiile de asigurări 
suplimentară.
leqe cu privire la alegerea deputaților in

al ordinei de zi. 
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| Sfirșit de săptămină. Sute de 

amatori de drumeție au luat 
| cu asalt pirtiile acoperite cu 

zăpadă. Soarele, prezent și el, 
luminează

| iarnă.
un

| Vițiul
veliști

In imaginea
mic

cu Dor. Minunatele pri- 
și aerul proaspăt vă 
desigur in excursie.

Fclo: Paul Romoșan
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ELISABETA POLIHRO- 
NIADE - CAMPIOANĂ 

DE ȘAH A ȚĂRII
Ieri după-amiază s-a disputat 

ultima partidă a intilnirii de ba
raj pentru titlul republican fe
minin de șah. Jucîr.d deosebit 
de energic, Elisabeta Polihronia- 
de a reușit s-o întreacă pentru 
a doua oară pe Suzana Makai, 
la capătul a 45 de mutări. Astfel, 
maestra internațională Easabeta 
Polihroniade ciștigă meciul de 
baraj cu scorul final de 2* 't— 1’ x 
și intră, pentru prima oară, in 
posesia titlului de campioană a 
țării.

AZI, LA ORA 18,30, 
PE PATINOARUL „23 AUGUST"

BUCUREȘTI -1

SLEZAN OPAVA

deputatul Demostene 
de validare, a prezentat rapor*

a validat cu unanimitate ae 
Vaier Gabrian, ales in circum-
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(Continuate in pag. a 4-a) I

un deceniu în urmă, în țara 
noastră existau încă ramuri de 
sport sezoniere, practicate tempo
rar, în funcție de anotimp. Putem 
cita : atletismul, fotbalul, boxul, 
canotajul, ciclismul, natatia, scri
ma, tenisul, schiul etc. Atunci 
cînd timpul nu era prielnic sau 
cînd lua sfîrșit ultima competiție 
din calendar, obiectul specific era 
pus la... naftalină (mingile, băr
cile, armele, schi urile, rachetele 
ele.).

Dar iată < 
de vreme, 
sporturilor 
țara noastră 
aibă un 
tehnicienii 
însușindu-și 
de antrenament, 
pregătire continuă, pe întreaga du-

< ă de o bună bucată 
marea majoritate a 
caie se practică în 

i au încetat să mai 
asemenea caracter, iar 

și sportivii fruntași, 
principiile moderne 

au trecut la o

Hr-'*;' y W

la hochei pe gheață
Astâ-seară. de 

patinoarul artificial „23 August44, 
se va desfășura intilnirea inter
națională de hochei pe gheață
dintre selecționata Bucurestiuhii 
și formația cehoslovacă Slezan
Opava. Hocheiștii noștri fruntași, 
care se pregătesc pentru viitorul 
campionat mondial, au ocazia u- 
nei verificări temeinice in com
pania redutabilei echipe ceho

slovace.
Joi seara cele două formații 

vor susține o nouă intîlnire.

■ V
la ora 18,30, pe

de tranziție" sau „perioadă de pregătire"?
rată a anului. Totuși, în practică 
există și o așa-zisa „perioadă de 
tranziție*, de 4—6 săptăiuîni.

Uimitoarele performante sporti
ve obținute în epoca contempora
nă nu in:pun. oare, o restructurare 
a acestei orientări și chiar a no-

metodica pregătirii sportivilor a»i 
pierdut frica de .prea mult* și 
au ridicat principiul eforturilor 
maxime la nivel de axiomă. El se 
realizează [w* baza depășirii con
stantei efortului specific, prin 
greuiarca e^crvitiilor obișnuite

în-
so-

PE TEME ACTUALE
in-

E.
au

fiiinii în sine? Fără îndoială că 
da ! Mai ales -că, în ritmul ac
tual al cercetărilor desfășurate 
în domeniul sjMirtiv, valoarea unor 
metode și mijloace noi apărute 
în pregătirea sportivilor fruntași 
se schimbă destul de repede, da
torită noilor descoperiri care 
fac, mijloacelor dr investigație 
aparaturii moderne.

Astăzi, medicina sportivă

ui-

Constatări după ultimele concursuri de înot ale anului

Copiii (și performantele lor) cresc continuu...

se
Și

licitate de competiție. Să nu 
tăm că Emil Zatopek. căruia spor
tul contemporan îi datorează atît 
de mult, a creat noțiunea efortu
rilor maxime, ajungînd la conclu
zia că nici cel mai mare volum 
nu poate dăuna, deoarece îna
inte 
vătămare, organismul se 
inervenind o istovire 
imposibilă 
lui. In

ca organele să sufere vreo
„apără* 

care face 
continuarea efortu- 

condițiile cuceririlor 
actuale ale științei, supruantrena- 
mentul apare ca o consecință a fo
losirii unor metode greșite, de, pre-

gătire, ca o lipsă a controlului pe
dagogie și medical, legat de stric
ta urmărire a evoluției sportivilor, 
a alimentației, a odihnei și a regi
mului de reconfort are. Acestea 
din urmă îmbracă in ultimul timp 
și noțiunea de ..antrenament 
vizibil**.

Cercetările efectuate de dr. 
t.'ristea și prof. C. Vlăduță
demonstrat pe înotătorii clubului 
Dinamo din Capitală (între 7—11 
ani) că toti acești copi: s-au a- 
daptat ușor și suportă efortul fi
zic mai bine chiar decît orga
nismul unui adult.

In etapa actuală asistăm la în
cheierea calendarului competițio- 
nal republican, regional sau raio
nal la atletism, box, ciclism, ca
notaj, gimnastică, haltere, natație, 
rugbi ele. și se află în faza dc în-

CORNELIU RĂDUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Un „triunghi" al performantei:

Colaborarea 
sportiv - antrenor - medic

Colaborarea între sportiv, antrenor și medic a stat și stă în 
atenția multor cercetători din domeniul culturii fizice. Fapt 
firesc, fiindcă astăzi calea către marile performanțe poate fi 
străbătută cu succes numai pe baza unei pregătiri multilate
rale. profund științifice, cu prețul unor eforturi deosebite. In 
asemenea condiții, ’ doar un control riguros din partea medi
cului este in măsură să stabilească starea de sănătate, adap
tabilitatea sportivului la efort, să prevină accidentele.

Deci, colaborarea sportiv-antrenor-medic se impune.
Cum funcționează, in. realitate acest triunghi ? * • - - j
Am încercat să aflăm răspuns la aceste întrebări, vizitînd 

DISPENSARUL CENTRAL PENTRU SPORTIVI DIN CAPITALA.

Zita Erdeli, o viitoare adversară a Cristinei Balaban ? Ultima ei perlormanjă (2:53,6 la 200 m spate) anunță de 
■< pe acum acest lucru Foto: T. Roibu

„Mecanismul** 
ccstei 
plicat 
Petruț,

Duminică după-amiază, la Flo- 
reasca, întrecerea celor mai ti
neri înotători din întreaga țară 
(exceptîndu-i pe reșițeni — ab
senți fără un motiv plauzibil) a 
încheiat un bogat sezon compe- 
tițional. Aceste ultime concursuri, 
urmărite pe micul ecran de iu
bitorii natației din toate colțurile 
țării, au subliniat progresul cî- 
torva dintre speranțele înotului 
românesc și evidentele posibili
tăți existente în unele din sec
țiile fruntașe (Dinamo București, 
Șc. sp. 2 București, Șc. sp. Si
biu. C.S.M. Cluj).

Este foarte adevărat că lista 
recordurilor (în bazin acoperit) 
a suferit doar 6 modificări. Tre
buie avut însă în vedere că ti
nerii noștri înotători se află de- 
abia la mijlocul perioadei pre
gătitoare din sezonul de iarnă 
și că foarte multe din întrece
rile lor s-au desfășurat pe distan
țe nespecifice (33 m, 66 m sau 
133 m). Totuși, comparînd re
zultatele înregistrate cu cele din 
perioada asemănătoare a anului 
Jcecut, constatăm unele progrese.

Pe primul plan se situează o 
^serie de performanțe 
siștilor și spatiștilor. 
Bîrsan (13 ani) din 
1:26,1 la 100 m bras și 3:06,0 
200 m bras, L"‘ 
ani) de la Dinamo cu 1:26,3 
100 m bras, sau Ion Vlad (14 ani) 
din Cluj cu 1:21.5 și 2:55.6 la 100 
m și, respectiv. 200 m bras au 
realizat cele mai bune rezultate

ale bra- 
Mariana 

Galați cu 
la 

Liliana Burlaeu (12 
la

din activitatea lor. Nu mai puțin 
valoroase și promițătoare sint 
și recordurile stabilite în probele 
de 200 m spate de către clujeanca 
Zita Erdeli (11 ani) 2:53,6 și bucu- 
reșteanul Mihai Movanu (14 ani) 
2:37,7. Totodată, merită a fi re
levat saltul calitativ al perfor
manțelor realizate de Mihaela 
Dobocan (12 ani) din Turda — 
44.9 la 66 m liber și 50,3 la 66 m 
delfin. Carmen Cehanzuc (12 ani)
— 45,2 la 66 m liber și 5:44.2 la 
400 m liber și Emil Manolescu 
(12 ani) — 54.3 la 66 m bras, 48,7 
la 66 m delfin, 49.5 la 66 m spate 
și 44.7 la 66 m liber, ambii de la 
Școala sportivă nr. 2, Mara Ha- 
hanu (14 ani) de la Viitorul — 
1:10,6 la 100 m liber și Ion Mi- 
clăuș (14 ani) din Sibiu — 1:10,8 
la 100 m delfin.

întrecerile de la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute au scos însă în 
evidență și cîteva carențe (chiar 
și la unii dintre fruntași) privind 
două elemente tehnice de primă 
importanță: întoarcerile și startul. 
Sint lucruri semnalate de noi 
și cu prilejul campionatului repu
blican din vară, pe care de data 
aceasta evoluțiile copiilor 
comparație cu cele ale 
noștri din Halle (R.D.
— le-au accentuat și 
Tinerii noștri înotători 
secunde prețioase din 
la fiecare întoarcere. Oare nu ar 
fi bine să reflectăm mai n uit 
asupra acestui lucru tovarăși 
antrenori

în
invitaților 
Germană) 

mai mult, 
pierd încă 
plecare și

ului. Mai înainte, vom aminti 
faptul că în cadrul acestui dis-

activității a-
ni l-a ex-

dr. Edith pensar iși desfășoară activitatea
instituții
tovarășa 
directoarea D. C. S.-

Au început conferințele de dare de seamă și alegeri
in cluburile sportive universitare

deosebit. La Bueu- 
Cluj, Ia Iași și la 
la Brașov, Galați, 
Constanța, ca și in

cum este cunoscut — reprezin
tă una din măsurile comune 
laborate 
mintului, 
UCFS și 
U.A.S.R.
țirii

Au trecut aproape 9 luni de la 
înființarea lur și iată că noile 
cluburi sportive universitare se 
află în aceste zile in fața unui 
eveniment 
rești și la 
Timișoara, 
Suceava și
celelalte eentre universitare din 
țara noastră au loc conferin
țele de dare de seamă și ale
geri ale cluburilor sportive 
studențești. Pretutindeni, eveni
mentul a fost pregătit sărbăto
rește. E și firesc. Cu acest pri
lej se analizează activitatea 
sportivă din facultăți, institute și 
centre universitare, activitate în 
care sint angrenați mii și mii 
de studenți iubitori ai sportului.

Constituirea noilor cluburi 
sportive universitare — după

de 
rîn-

sar-

e- 
de Ministerul Invăță- 
Consiliul General al 
Comitetul executiv al 

în vederea îmbunătă-
activității sportive 

masă și de permormanță in 
durile studenților.

Cunoscind importantele
cini ce le revin in indeplinirea 
acestor obiective, conducerile 
noilor cluburi au trecut, cu en
tuziasm, la organizarea activității 
sportive in rindurile studenților.

Cind se muncește cu pasiune, 
rezultatele bune nu întîrzie. 
Linele dintre acestea au fost re
liefate eu prilejul conferințelor 
care au avut loc pină in prezent.

In rindurile de mai jos, re
latăm cîteva aspecte din acti
vitatea sportivă a studenților 
de la Institutul Agronomic „N. 
Bălcescu“ din Capitală.

SUCCESE DE BUN
AUGUR

Unul dintre obiectivele princi
pale pe care și le-au propus ac
tiviștii clubului sportiv AGRO
NOMIA, de pe lingă Institutul 
Agronomic „N. Bălcescu“, a fost 
atragerea cit mai multor stu-

R.

(Continuare
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20 de medici de diferite specia
lități, precum și 83 de cadre 

-—| tehnice auxiliare. Sportivii din 
categoria I aflați în evidența 
dispensarului au obligația de a 
face de 3 ori pe an, iar cei de 
categoria a Il-a, bianual, un 
control medical complet, cons- 
tind din probe de laborator, 
(examen biochimic, hematologic), 
explorări funcționale (aparatele 
cardiovascular, respirator, neu
romuscular), controlul calităților 
fizice, examenul clinic (trauma
tologie, oftalmologie, neurologic 
ș. a.). O dată încheiat acest cir
cuit, sportivului i se acordă viza 
pe carnetul de legitimare. Sint 
însă și cazuri cînd viza are un 
caracter provizoriu : atunci cind 
un sportiv prezintă anumite dere
glări funcționale cu caracter 
temporar. în asemenea cazuri 
el are datoria să revină la con
trol în termenul stabilit.

După această punere in temă, 
ne-am deplasat la serviciul de 
diagnostic și orientare al dispen
sarului. Interlocutoare : to-
vorâșa dr. Lidia Priboianu, 

T1BEKIU STAMA 
(Continuare in pag- a 2-a)



PERIOADA DE TRANZIȚIE"
SAD
PERIOADĂ DE PREGĂTIRE"?

(Urmare din pag. 1)

'Irerupere dintre tur și retur la baschet, 
fotbal, handbal, popice, volei

Ce fac sportivii care sînt legitimați și 
■participă în sistemul competițional ? 
„Hibernează0 ?

Apare uneori, e adevărat, atît la spor
tiv cit și la antrenor după închiderea 
ultimului „act“ competițional al anului 
un sindrom de descărcare prin trecerea 

'bruscă la inactivitate sau la reduc» rea 
«considerabilă a volumului și intensității 
.antrenamentului.

Aceasta poale avea consecințe nega- 
4ive asupra organismului și, implicit a 
performantelor.

Recent, au apărut in coloanele ziaru
lui nost tei aprecierile unor specialiști 
asupra turului campionatului republican 
dc fotbal. Toți au menționat că abia 

'In ultimele etape, echipele au fost In
formă corespunzătoare. Concluzia

TEME 
ACTUALE

Z’ ■

Nu poate fi lipsită de interes declara
ția antrenorului japonez D. I11ROFI Ml 
care a pregătit echipa campioană mon
dială și olimpică : .Noi nu avem o pe
riodizare a antrenamentului și nici tran
ziție. Ne pregătim continuu Felele se 
odihnesc doar cind sînt bolnave". Noi nu 
subscriem integral la aceasta teză, de
oarece organismul după solicitările re
petate de antrenament și competiții va 
trebui să se reconforteze dar nu prin 
încetarea bruscă a efortului și nici prin 
întreruperea Iui, ci prin continuarea pre
gătirii, fărînd în parte și altceva decit 
ceea ce s-a făcut în mod obișnuit. A- 
ceasta are dublul avantaj : menținerea 
calităților fizice, tehnice, tactice, la un 
nivel satisfăcător și asigurarea unei 
pregătiri multilaterale.

Dacă ramurile sportive care au termi
nat obiectivul final al anului își pot per
mite o „tranziție" ușoară și uiai lungă 
(dar cu consecințe), sporturile care 

dispun de o perioadă de 
n'-Gr- r r«- 

tur (baschet, fotbal, polo, 
hochei, handbal, volei etc.) 
imitîndu-le ar comite o 
mare greșeală. Așadar, pe
rioada de tranziție, înțe
leasă sub forma relaxării 
și a lucrului cu o inten
sitate de 20 30 la sută

Schileru în „Sfa- 
(.„Sportul po pu
ne apare ca de-

mai devreme

activității 
efortului

ț-este valabilă șl pentru alte ediții, pre- 
aeedente. Acest lucru reflectă că orien-
* tarea conținutului activității a fost în 
aparte necorespunzăloare, înaintea începe- 
f iii campionatului, cînd socotim că ceea 
vOe a trebuit Să se facă

început mai tîrziu.
întreruperea bruscă a 

.reducerea substanțială a
duce la perturbări considerabile care se

* vor repercuta nefavorabil asupra orga- 
aiusmului în momentul cind se va relua

activitatea. Acestea se explică prin fap
elul că unui organism obișnuit cu solici- 
Mtfiri frecvente și maxime nu poate să i 

excludă sau să i se reducă prea mult 
ț-cantitatea de efort. în asemenea cazuri, 
(.intervin mai multe simptonie: tulburări 
^vegetative — circulatorii (mărirea frec- 
Vvenței cardiace și a tensiunii arteriale, 

variații mari din elino în ortostatism, 
^amețeli) stări de nervozitate, somn agi- 
•tat; dereglarea metabolismului
* an» rgetic sțimulînd asimilația, 
< duce la depășirea greutății 
taptime. Elementele de finețe

prinderilor motrice, care au
Ifegr

bazal și 
ceea ce 

corporale 
ale de- 
la 

^-gâturi nervoase temporare încep 
>4estrame, iar valoarea calităților 

scadă.
Este important de reținut că

• dintre aceste simptome apar la mai
• de o săptămînă de la întreruperea 
►tului și se accentuează pe măsură ce 
rtirnpul trece. Pare paradoxal că starea 
r de odihnă duce la manifestări car» se

fjot îndrepta către patologic. Odihna 
completă sau parțială poate fi recoman- 
■ dată numai în stări de boală și nici 

decum sportivilor sănătoși.
Se cunosc nu puține cazuri cînd

• «portivi cu renume mondial au declarat
abandonează activitatea sportivă, o 

^•poi să-și reia antrenamentele, deoare- 
xte „nu puteau fără de". Acestea nu 

«rau decît reacții de descărcare.
In consecință, după terminarea 

obiectivului final sau intermediar pre- 
pgătirea sportivă nu trebuie să încete
le. în privința volumului și intensi
tății antrenamentelor în perioada de 

.întrerupere (așa-zisă de tranziție) se 
Ppot da unele indicații general valabile, 
'*ln următoarea ordine : continuarea an-
• trenamentelor cu reducerea treptată la 
“ 2—3 lecții în loc de 5—6 pe săptă-

mînă ; la începutul etapei, caracterul 
- antrenamentului va fi tot de pregătire 

■specifică, modificîndu-sc succesiv că
tre pregătirea multilaterală, astfel ca, 
în a doua săptămînă să se folosească 
cu totul alte mijloace care, bineînțeles, 

i prin conținutul lor au același scop.
De exemplu, rezistența, în sporturile 
unde ea este dominantă poate fi dez
voltată prin alergări pe teren plat, 
teren variat (urcări și eoborîri), pe 
schiuri, pe patine, pe biciclete, îno- 

t tînd etc. Același lucru rămîne valabil 
. șt pentru celelalte calități fizice (for- 
i ta, viteza, îndemînarea). Astfel, această 
(.variație este chiar strict necesară pen
tru a descongestiona centrii nervoși 
„bătătoriți0 de același specific de 
efort (antrenamente și competiții) in- 

> tensitatea efortului (pe totalul unei
• lecții) va scădea treptat pînă la circa
50 la sută. 0 scădere mai mare ar 
însemna o pierdere de timp, fiindcă

; ^rjcF de efort, pentru a avea un 
taiinimum de eficiență asupra organis
mului, trebuie să ducă la un oarecare 
grad de oboseală. Din cele 2—3 antre
namente pe săptămînă, unul va trebui
51 fie rezervat pregătirii specifice, indi- 
fetent de starea climei. Restul activită
ții va fi de menținere și reconfortară.

bazl 
să se 
fizice

unele 
pu(in 
efor-

o-

âASCH£T] Meciuri viu disputate
in etapa de duminică

© Amănunte, știri și clasamente la zi
Elupă disputarea etapei de duminică, 

in categoriile A și B a început „va
canța". Pentru echipele de categoria A 
(masculine și feminine) reluarea jocu
rilor oficiale are loc pe data de 13 fe
bruarie. Seriile 1 (masculină și femi
nină) ale categoriei B, care mai au de 
disputat două etape din tur (și unele 
restante, pent ni echipele feminine) și

cum a declarat Dincă 
turi pentru... vacantă" 
Iar" din 21.XII.1966), 
pășită.

Astăzi fiistă* chiar 
rii la împărțirea anului competițional în 
perioade, considerindu-se că etapele, dr 
Ia 3 la 6 săptăiuîni, vor exprima mai 
ușor și mai bine conținutul activității.

Considerăm, deci, că noțiunea și con
ținutul perioadei de tranziție sînt 
parte depășite și că ele pot intra 
claritate în perioada de pregătire.

Vrem să mai menționăm și obligația 
efectuării controlului medical general la 
sfirșitul obiectivului final sau interme
diar ca și tratarea riguroasă a i 
traumatisme sau afecțiuni apărute 
parcurs.

La cele cîteva indicații generale de 
activitate în această perioadă vom 
dăuga practicarea zilnică a gimnasticii 
dc dimineață, antrenamente făcute indi
vidual, peste cele ale întregului colectiv, 
în funcție de anumite insuficiențe. Spa
țiul nu ne ÎDgăduie extinderea materia
lului, dar socotim în concepția noastră 
de astăzi că noțiunea de tranziție poate 
să rămînă un arhaism, o... piesă de 
muzeu.

tendința rcnunță-

a-

anume în 8 și în 15 
tepta returul pînă pe 
tie. Seriile a Il-a (studențești), al că
ror clasament pentru prima jumătate a 
competiției îl publicăm mai jos, și-au 
disputat în 18 decembrie ultima etapă 
din tur și reiau întrecerile pe data de 
5 martie. Fină la reluare, urinează să 
se dispute doar unele restanțe pe care 
le vom anunța in timp util.

lată și amănunte de la cîteva me
ciuri disputate duminică în categoria B. 
In seria feminină, la București, formația 
C. S. Școlar «î-a confirmat buna pregă
tire dispun» nd clar — 51—37 (33—14) 
— de Spartac Salonta. Antrenorul bucu- 
r«-tencelor a folosit tot lotul de care 
dispune și diferența de scor s-a... re
dus poate tocmai din ace>t motiv. La 
(.!uj, după cum ne transmite corespon
dentul nostru Af. Radu, echipa locală 
J.S..4. a întrerupt seria dc victorii a 
formației bucureștene Progresul: 53—49 
(28—20). Partida a fost viu dispu
tată, iar gazdele, care au condus per
manent, au meritat victoria.

In seria masculină, formațiile bucu - 
rrștene Voința și Progresul au furni
zat o partidă de mare luptă, cu final 
dramatic, în care s-au dovedit mai 
stăpîni pe nervi baschetbaliștii dp la 
Voința, învingători cu 62—61 (34—28). 
l a Constanța, după cum ne-a transmis 
corespondentul principal C. Popa, barul 
a dispus de Comerțul Tg. Mureș cu 
70—57 (36—25), dar la capătul unui 
joc de factură modestă. La Bacău (ne 
transmite corespondentul principal I. 
lancu) A.S.A. le-a dat emoții suporteri-

ianuarie, vor aș- 
data de 26 mar-

lor pînă 
dispună
48 (28—28). învingătorii au făcut cel 
mai frumos meci al lor din ultimii ani. In 
sfîrșit, la Brad, Aurul a răsturnat pro
nosticurile și... scorul de la pauză, dis- 
punînd de Petrolul Ploiești : 72—69
(34—37). Corespondentul E. Lungu a- 
preciază favorabil jocul practicat de am
bele echipe.

Iată clasamentele:

Ia pauză, pentru ca în final să 
de Constructorul Arad cu 85—

CATEGORIA A (feminin)

CATEGORIA B (seria a H-a masculină)
1. Politehnica Iași 9 8 1 716—533 17
2. Politehnica Cluj 9 7 2 786—621 16
3. Politehnica Brașov 9 6 3 650—577 15
4. Universitatea Buc. 9 5 4 711—650 14
5. Universitatea Craiova 9 4 5 583—542 13
6. Medicina Timișoara 9 4 5 590—667 13
7. Construcții București 9 4 5 604—655 13
8. Știința Petroșeni 9 4 5 476—617 13
9. Pedagogic Oradea 9 3 6 584—669 12

10. Politehnica n Buc. 9 0 9 453—622 8
CATEGORIA B (seria a II-;a feminmjd

1. I.C.F. București 9 9 0 724—35'7 18
2. Universitatea Timiș. 9 7 2 565—438 16
3. Pedagogic Constanța 9 7 2 530—453 16
4. Arhitectura București 9 6 3 410—412 15
5. Universitatea București 9 5 4 432—436 14
6. Medicina Tg. Mureș 9 4 5 349—451 13
7. Medicina Cluj 9 3 6 420-438 12
8. Construcții București 9 2 7 437—592 11
9. Politehnica Brașov 9 2 7 418—515 11

10 Medicina Iași 9 0 9 326—519 9

0 
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4
4
4
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9
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Politehnica București 
Rapid București 
Voința București

4. Mureșul Tg. Mureș
5. Voința Brașov
6. Universitatea Cluj
7. Constructorul Buc.
8. Universitatea Iași
9. Cri șui Oradea

10. Olimpia T.V. Buc.

18581—399
630—^2^17
428—£^14 
472—449
507—500
525—489
423—491
472—553
394—508
375—526

14
14
14
12
12
11
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UNELE ÎNSEMNĂRI PRILEJUITE
DE DERBIUL POLITEHNICA—RAPID

Fază din meciul Voința București — 
Progresul București, disputat dumi
nică in sala Floreasca: Colibaba 

(Voința) aruncă spectaculos 
Foto: A. Neagu

Victoria Politehnicii București în me
ciul de duminică este indiscutabil me
ritată. Că ea a fost realizată la capătul 
unei partide care i-a dezamăgit pe cei 
prezenți, a>ta este altceva. Și am vrea 

4»ă completăm cronica apărută luni, mai 
ales pentru că scorul (66—58) nu re
lief tă diferența de valoare și nu redă 
aspectul jocului.

Trebuie să arătăm că evoluția unora 
dintre jucătoarele s el ecțion abile ne-a 
mulțumit prea puțin, ba în unele ca
zuri ne-a și îngrijorat. Ne referim la 
Diaconescu, Suliman și Racoviță de la 
Rapid, la Vogel și (doar în privința jo
cului în atac) la Pruncu de la Poli
tehnica. Aceste jucătoare au avut nu 
numai un procentaj slab în meciul de-

Colaborarea sportiv-antrenor-medic
(Urmare din pag. 1)

interesăm dacă sportivii efectuea-

recomandă-

toți sperii- 
menirea *-

Ne 
ză cu regularitate aceste examene me
dicale obligatorii și, în general, cum 
se comportă ei față de 
rile făcute de medici.

— Adevărul este că nu 
vii au ajuns să înțeleagă
cesiei instituții și, implicit, ajutorul ee-1 
pot primi folosindu-se de existența ei. 
Este foarte adevărat, se află în eviden
ța noastră sportivi și antrenori foarte 
conștiincioși, oameni care ne vizitează 
nu numai la datele stabilite prin nor
mativ, ei ori de cite ori au nelămuriri 
legate de efort, de odihnă, de alimen
tație. încerci un sentiment de certă 
bucurie atunci cind sportivii vin cu 
toată încrederea să-ți ceară sfatul, cind 
le poți fi de folos. Avem în această 
privință cuvinte de laudă pentru o se
rie de 
Mozer, 
teianu, 
baliștii 
buleac
Tiriac și Mărmureanu. Tot astfel, o se
rie de antrenori ea D. Ionescu, P. Cos- 
mănescu, V. Moraru, V. Marica (rugbi) 
C. Nour și I. Chiriac (box), O. Vlase 
(handbal), P. Roman (volei), cei de la 
Liceul cu program de educație fizică 
vin cu regularitate să ne ceară spriji
nul, lămuriri intr-o serie de „necunos
cute".

— Ați început prin a ne aminti că 
există și sportivi care n-au ajuns să în
țeleagă foloasele acestei instituții...

— Sînt unii care ne vizitează numai 
in cazuri extreme, in ajunul unei com
petiții, a unei deplasări. Iată cazul fot
baliștilor de la Politehnica București. 
Lotul echipei a fost programat pentru 
ziua de 31 august. Nu s-a prezentat ni
meni. S-a cerut reprogramarea pentru 
ziua următoare. Fără efect. A urmat o 
altă rcprogramare, pentru data de 8

sportivi ca handbaliștii Node*, 
Costache I, Redl, fotbaliștii Ma- 
IvaH, Mafieu|ă. Mindru, volei- 
Plocou și Derzei, rugbiștii Ți- 

și Rădulescu, jucătorii de tenis

septembrie. Același rezultat. In fine la 
IC septembrie, la a patra reprograma- 
re (! Ti, s-au prezentat 6 sportivi. Greu
tăți asemănătoare ne-au creat și echi
pele de handbal de la Veința și Uni
versitatea, baschetbaliștii de Ia Clubul 
spurtiv șeelar, canotorii de la Școala 
sportivă nr. 1, atleții și baschetbaliștii 
de la Progresul.

Totuși — un adevărat paradox ! — 
deși n-au avnt viza medicală la zi, toa
te aceste echipe sau sportivi au fost 
prezenți in competiții ? Și dacă se in- 
timplă accidente, cine răspunde ?...

'★
W. Wagner este unul dintre medicii 

apreeiați ai dispensarului. Fost hand
balist de performanță, el a rămas cre
dincios sportului preferat nu numai ca 
medic, ci și ca arbitru. Ne povestește o 
intîmplare:

— Cu trei ani in urmă, am condus 
la Bacău un meci de handbal. înainte 
de a intra pe teren, am avut curiozi
tatea de a cerceta cu atenție vizele me
dicale ale jucătorilor pe carnetele de 
legitimare. Și nu mică mi-a fost mira
rea cind pe un carnet am întilnit viza 
unui medic... veterinar ! ? Peste hazul 
creat de o asemenea intimplare se ri
dică o problemă foarte serioasă : an
trenorii și arbitrii trebuie să manifeste 
un simț de răspundere ceva mai dez
voltat; fiindcă nu avem voie să ne ju
căm cu sănătatea sportivilor !

★
Revenim în cabinetul conducerii dis-

pensarului, pentru a ne informa și cu 
alte aspecte. Le notăm în ordine :

• De la data de 1 ianuarie a.c., un 
număr de 329 de avize medicale n-au 
fost încă ridicate de antrenorii respec
tivi, cum se obișnuiește. TREI SUTE 
DOUĂZECI ȘI NOUA de avize medi
cale ! Toți acești sportivi au fost pre- 
zenți în activitatea competițională IN 
MOD NEREGULAMENTAR.

• La sfirșitul lunii martie, o comisie 
de specialiști ai dispensarului a orga
nizat o consfătuire cu secretarii clubu
rilor sportive din Capitală pentru a lă
muri o serie de probleme legate de co
laborarea sportiv-antrenor-medic. La 
sfirșitul consfătuirii s-au luat angaja
mente. Se părea că toată lumea a ple
cat deplin lămurită. Numai că la pri
ma ocazie de a verifica pe concret a- 
cest lucru — un control microradiogra
fie al sportivilor — din 2 600 de spor
tivi cîți se află în evidența dispensa
rului nu s-au prezentat decît 500 ! ?

• In ziua de 30 octombrie, pe sta
dionul Tineretului au fost programate: 
18 meciuri de rugbi, 10 de handbal, 12 
de volei precum și un concurs atletic 
universitar. La stadion, pentru a asi
gura asistența medicală de rigoare, 
n-a fost decit un medic (!?) și acela 
întîmplător, în calitate de spectator. 
Motivul ? Cluburile organizatoare n-au 
solicitat asistență medicală !?...

Concluzia este limpede. Colaborarea sportiv-antrenor-medic 
mine încă de domeniul— dezideratului. Ea este din păcate destul 
departe de ceea ce ar trebui să fie. Cine răspunde de aceasta? De
sigur, în principal, conducerile cluburilor, antrenorii. Ei nu caută cu 
simț de răspundere să rezolve această problemă importantă, nu fac 
o educație sanitară sportivilor, pentru a-i convinge de foloasele ți 
utilitatea controlului medical. Este o latură de activitate căreia cei în 
cauză vor trebui să-i acorde mai multă atenție. Organizarea de pre
legeri pe teme medicale, de conferințe, vizionarea de filme de spe
cialitate ar putea constitui un început. îl așteptăm!

râ
de

cisiv, ci, în general, au jucat sub aș
teptări Diaconescu, spre exemplu, a 
avut 10 la sută din acțiune și 50 Ia 
sută la aruncări libere ; Suliman 35 la 
sută din acțiune (nu a avut de execu
tat aruncări libere) ; Kacoviță 26 la 
sută și, respectiv, 66 Ia sută ; Pruncit 
100 la sută la aruncări libere și 5 r-f? 
țări din acțiune ; Vogel 33 la sută, res
pectiv, sută la sută. Dar. deși în cazul 
Vogel cifrele par acceptabile, noi mai 
avem de amintit ceva.

Anume, ne face impresia că în jocul 
acestei talentate 
vărată „șefă de 
defieien|e, unele 
de ordin psihic. în ultima perioadă a 
făcut partide sub așteptări, dînd semne 
de prea puțin entuziasm. Pe plan teh
nic, observăm că a căpătat deprinderea 
de a sări dezechilibrată, fie că aruncă 
ia coș, fie că luptă pentru recuperări. 
Atît în ce o privește pe ea, cit și 
le privește pe celelalte jucătoare 
amintite, credem că scurta pauză 
peti( ională le va fi binevenită.

r/x?

baschetbaliste, o ade- 
promoție“, au apărut 

de; ordin tehnic, altel^

in ce 
sus- 
coin-

>«

Studenții de la I. C. F. 
și de la Arhitectura

au cîștigat 
„Cupa 30 Decembrie

Zilele trecute, poligoanele de la 
I.C.F. și „Tineretului" au găzduit 
concursul de tir — rezervat studen
ților bucureșteni — dotat cu „CUPA 
30 DECEMBRIE". întrecerea, aștep
tată cu mult interes de studenți, a 
reunit pe standurile de tragere 
peste 80 de tineri și tinere. După 
dispute interesante, „CUPA 30 DE
CEMBRIE" a revenit sportivilor de 
la I.C.F. și de la „ARHITECTURA". 
Rezultate : armă sport 3 x 10,
1. Eugen Voiculescu (I.C.F.)
2. Oto Braun (Construcții)
3. Cornel Țilică (Politehnica) 
fete : 1. Melania Popescu 
237 p., 2. Mariana Boteanu 
227 p., 3. Virginia Negretu (Con
strucții) 219 p. Clasament pe echipe:
1. I.C.F. 45 p., 2. Construcții 23 p.,
3. I.M.F. 21 p. ,• armă sport 3x20, 
băieți: 1. Al. Humă (Politehnica)
528 p., 2. Ion Olărescu (Arhitectu« 
ra) 513 p., 3. Eugen Voiculescu 
(I.C.F.) 510 p.,- fete : 1. Mariana Bor- 
cea (Universitatea) 531 p., 2. Rodica 
Gorgoi (Politehnica) 522 p., 3. Ma
ria Ignat (Arhitectura) 498 p. Clasa
ment pe echipe: 1. Arhitectura 42 p.,
2. Universitatea 26 p., 3. Politeh
nica 24 p.

băieți:
258 p.,
257 p.,
246 p.; 
(I.C.F.) 
(I.C.F.)



ONOSPORT
AI CINCI ZILE PlNA LA 
GEREA REVELIONULUI !

rică redactată de Administrația 
t Loto-Pronosport.

in cauza volumului mare de lu- 
premiile concursului special 

xpres din 21 decembrie 1966 vor 
unicate în numărul următor.

RENTE Șl TENDINȚE IN FOTBALUL NOSTRU
fotbalistic ce se încheie cu
la modul cel mai pregnant, 

:ment marcat puțin mai îna- 
discuțiile teoretice și, mai 

endințele de aplicare a con- 
r lor.
menul n-a apărut in abstract, 
cauze care tin atit de C.M. 

nglia cît și de amplitudinea 
ului international pe care l-a 
trat în această perioadă fot-
lostru.
ur, este interesant că se dis- 
hiar dacă uneori sînt emise 
extravagante, dar mai inte- 

i, esențială aș spune, e încer- 
de a aplica... pe gazon teoria, 
găsi modalitatea de adaptare 
iei la mijloacele fotbalului 

Fără îndoială, nu spun o 
că reamintesc aici că 
, din păcate, aceste dis-

îu dădeau naștere la nimic, 
du-se la nivelul speculațiilor... 
ui, sau, în cel mai fericit caz, 
ări rigide, mecanice, ale unor 
e teoretice. O încercare de 
ificare ar echivala cu inși- 
majorității echipelor noastre^ 
bul de experiență și con-

ile directe cu echipe de va- 
R.F.G., Portugalia, Uruguay, 

Liverpool etc.), parti- 
la --Șferite consfătuiri, șim- 
, cursuri, apariția unor lu- 

eoretice au lărgit orizontul 
nilor și jucătorilor și iată că 
ni, mi-aș îngădui să zic, din- 
e pragul începutului, 
lașterea mai profundă a pro- 
r a dus la diferențieri, la 

personale, plecînd de la adop- 
necondiționată a jocului în 
Dinamo Bacău — C. Teașcă) 

betonul” cel mai armat — 
bero” și marcaj individual 
o București — antrenori Tra- 
nescu și Angelo Niculescul. 
aceste limite se află o mare 
te de atitudini: jocul în linie 
coperire” și .libero” mobil

— antrenori Ilie Savu și 
Onisie), apărarea aglomerată 

iturător" în față (Universitatea

I
T rămas numai cinci zile pină 

Tea Revelionului Loto, cea mai 
agere a anului. Deci, au rămas 
patru zile in care vă mai puteți 
a bilete la această tragere la 
atribuie 20 de autoturisme, din- 

e patru premii constînd fiecare 
un autoturism „Fiat 1800“ plus 

ța în bani pînă la cîte 100.000 
mai atribuie autoturisme: 

;kvici“ 408, 1 „Wartburg” 312/1, 
’ 600 și 6 „Trabant" 601, precum 
ii fixe în bani de cîte 30.000 de 

de lei ș.a.
stă tragere se desfășoară după 
formulă, extrăgindu-se în total 
ere. Amintim că noua formulă 
rilor Loto iși arată roadele din 
tă numărul cîștigurilor atribuite 
plicarea ei:
iembrie ; 5769 de cîștiguri; 2 de- 

: 4351 cîștiguri; 9 decem- 
4111 cîștiguri și 16 decembrie : 
cîștiguri. Au început să apară 
iile mari. Astfel, la tragerea 
decembrie, participantul Cons- 

.din Iași a obținut un premiu 
20 de lei.
eți ! Noua formulă a tragerilor 
orește considerabil șansele de 
Procurați-vă din timp bilete 
tragerea Revelionului Loto.

★
ramul concursului Pronosport 
(etapa din 31 decembrie 1966) 
mătorul :
logna—Venezia, II. Brescia — 
III. Cagliari — Atalanta, IV. 
ina — Napoli, V. lnternazionale 
entus, VI. Lecco — Lanerossi, 
antova — Spăl, VIII. Roma — 
IX. Torino — Foggia, X. Ales- 

Padova, XI. Catania — Mo- 
XII. Genoa — Palermo și XIII. 

Varese.
ursul nr. 53 se închide cu 24 de 
i devreme față de ora de închi- 
concursurilor anterioare, deoa- 

apa se joacă cu o zi mai devre- 
icțj. sîmbătă 31 decembrie 1966.

Craiova — antrenori Robert Cosmoc 
și Gh. Nuțescu).

Un aspect interesant îl oferă jocul 
noii promovate — Jiul Petroșeni 
(antrenori Ștefan Coidum și Traian 
Ivănescu) — unde se tinde la des
ființarea „posturilor" accentulndu-se 
pe o mai mare circulație a jucători
lor, îndeosebi în primele două linii 
Și mai sînt și alte exemple: Pro
gresul București, pentru maniera în 
care se apără și contraatacă.

Ceea ce ni se pare important de 
reținut este faptul că tehnicienii an
gajați în această confruntare directă

De la teorie 
la practică

și forma jucători potriviți sarcinilor 
tactice pe care aceștia trebuie să le 
rezolve în teren.

Pe de altă parte, lărgindu-se sfera 
preocupărilor tactice, îmbunătățirea 
tehnicii individuale a apărut ca o 
necesitate de prim ordin și nu în- 
tîmplător tinerii promovați în echipe 
(Vigu — Steaua, Etern — Farul, 
Niță, Strîmbeanu — Universitatea 
Craiova etc) au ca principală armă 
tehnica.

Modificări au apărut și în conți
nutul lecțiilor de antrenament, 
centul căzînd pe o înțelegere 
completă a sarcinilor generale 
jocului, căutîndu-se dezvoltarea 
țiativei creatoare a jucătorilor.

Fără doar și poate, există încă 
multe alte lucruri de spus în legă
tură cu curentele și tendințele exis
tente azi în fotbalul nostru. Circu
lația de idei și mai ales tendința de 
unire a teoriei cu practica mar
chează, cred, o etapă nouă pe dru 
mul integrării fotbalului 
contextul 
autentice, 
pretenția 
blemei. 
mentul, 
lui și a 
cercări.

ac- 
mai 
ale 
ini-

Arbitrii englezi l-au desemnat pe Bobby Charlton „fotbalistul 
anului 1966. Alegerea nu are darul să surprindă... Așa cum îl

a teoriei cu practica se orientează 
spre adoptarea acelui sistem (așe
zare) care corespunde cel mai bine 
posibilităților jucătorilor cu care 
lucrează. Pe aceeași linie, „frumoasa 
jucărie” — sistemul cu patru fundași 
— a început să fie ..demodată”, antre
norii noștri căutindu-i acel 
miraculos care duce 
succesului. Și, de aici, pină la cons
tatarea de principiu 
lui sistem nu-i dată de așezarea geo
metrică a jucătorilor, ci de comple
xitatea sarcinilor tactice pe care le 
dezvoltă — nu a fost decît un pas, 
pe care unii l-au și făcut 
București, Universitatea 
Steaua. Petrolul. Farul etc.), 
sint pe cale să-1 parcurgă.

La Steaua, fenomenul capătă o 
alură particulară, cei doi antrenori 
incercînd să creeze un sistem pro
priu, in care calitățile jucătorilor 
să fie folosite la maximum. Cu ani 
în urmă. Steaua a făcut școală în 
fotbalul nostru și reeditarea acestui 
mod de a pune problema nu poate 
fi decît îmbucurător, 
astăzi, ca și atunci la 
unii ce ridică sceptic

Sînt lucruri demne 
atenția, pentru că pe 
apărut și se dezvoltă 
de a aborda problema, 
pe care a dat-o forul 
tate (F.R. Fotbal) fiecărui antrenor, 
de a alege varianta tactică conve
nabilă — singura condiție fiind sen
sul ofensiv al jocului 
preocupări noi pentru 
noștri, dintre care cea 
tantă ni se pare aceea

resort
la obținerea

valoarea nou-

(Dinamo 
Craiova, 
iar alții

chiar dacă 
început, sînt 
din umeri.
de reținut 
baza lor a 

un nou mod 
„Dezlegarea” 
de speciali-

- a dus la 
tehnicienii 

mai impor- 
de a căuta

nostru în 
valorilor internaționale 

Rindurile de fată n-au 
să epuizeze sfera pro- 
doar să sublinieze mo- 

atragă atenția asupra
ci 
să 
utilității unor astfel de în-

VALENTIN PĂUNESCU

(tineret) in Congo (Kinshasa)
LUMUMBASHI. — Continuindu-și 

turneul in Africa, echipa de fotbal 
(tineret) a României a jucat la 
Lumumbashi (Katanga) cu o selec
ționată reqională. Fotbaliștii români 
au obținui victoria cu scorul de 3—».

model" al 
___  ............ vedem in 

iotograiie, Bobby iși efectuează fiecare antrenament cu o conștiinciozitate 
exemplarăDe pe terenurile din Europa

BOBBY CHARLTON — 
.FOTBALISTUL MODEL" 1966

în urina unei anchete organizate de 
ziarul -D\I1A M \ II “ in rindul arbi
trilor englezi. mijlocașul echipei Angliei, 
Bobby Charlton, a fost desemnat ca 
fotbalistul englez model al anului 1966, 
un exemplu de conștiinciozitate în pre
gătire

De 
locu ri 
parte 
Jules 
Langley (Burn's Park Bangers), Bobby 
McKinley (Nottingham forest) 
George b.asthain (Stoke City).

Căpitanul echipei Angliei, Bobby 
ore, se află pe locul 5, iar pe' locul 
6 Denis law (Manchester United).

LONDRA. — Jucînd în deplasare la 
Londra, echipa Liverpool a dispus cu 
2—1 (2—0) de Chelsea și ocupă locul 
doi în campionatul englez de fotbal, cu

și conduită pe teren.
remarcat că pe următoarele trei 
se află jucători care n-au făcut 
din echipa câștigătoare a „Cupei 
Rimet". Este vorba de Jimmy

Mo-

2fl de puncte. Lideră continuă 
echipa Manchester United, cu 
puncte.

sS fie
30 de

Din campionatele regionale
3 ;
2 5
2 ]
5 1
S 1

DOBROGEA
Cimentul Medgidia (antrenor FI. 

Ambru)- ocupă primul loc la jumă
tatea întrecerii în campionatul re
giunii Dobrogea. Un fapt îmbucură
tor al acestei ediții a campionatului 
este tinerețea echipelor participante: 
media de vîrstă a jucătorilor — 21 
de ani 1
1. Cimentul Medgidia ÎS ! 3 1 2S— 3 21
2. I.T.C. Constanța 13 it • 3 23—11 2®

3. Metalul Mangalia
4. Marina Mangalia
5. Petrolul Constanța 
C. Victoria Saligny
7. Unirea Murfatlar
8. U.S.A.S. Năvodari
9. Ideal Cernavodă

10. știința Constanța
11. Callatis Mangalia
12. C.F.R. Constanta
13. Tractorul Horia
14. Celuloza Constanța

B.

13
13
13
13
13

20—13 
22—12 
19—10
19—1» 
18—13

i
5
5
7
5

13 3 
13 4 
13 3 
13 4 
13 2 
13 2 
13 2

3 
0
0 
1
3
e 4 13—15
2 7 15—13
4 « 12—1»
1 » 1»—29
4 7 12—22 
4 7 11—32
3 » 10—23

17 
ts 
ic
15
13
12
10
10
9 
s
8
7

LlVIlJ-coresp.

• Tncepind cu prima lună a
în Anglia se va organiza un con- 
■■pceial dc pronosticuri la meciu- 

de fotbal, concurs ale cărui beneficii 
fi alocate dezvoltării atletismului.

★
• Nobby Stiles, mijlocașul echipei 

Manclipster United și al naționalei en
gleze de fotbal, a fost suspendat pe ter
men de 21 de zile, începînd de lunea 
viitoare. Federația engleză de fotbal a 
luat această măsură în urma repetate
lor abateri de care s-a făcut vinovat 
Stiles în meciurile de campionat și în 
special în jocul de Ia 3 decembrie cu 
Aston Villa.

CAMPIONATUL ITALIAN
ROMA. — După 13 etape, în campio

natul de fotbal al Italiei continuă 
conducă echipa Internaxionale 
puncte, urmată de Juventus 
puncte și Napoli.— 18 puncte. In 
tapa a 13-a, lnternazionale a dispus 
2—1 de Cagliari. Juventus și Milan 
terminat la egalitate : 1—1.

★
BERNA. — în vederea turneului 

c.are-1 va întreprinde la începutul Junii 
ianuarie în Mexic, selecționata de fot
bal a Elveției a susținut la Berna un 
meci de verificare 
franceze Besanvon. 
victoria cu scorul 
marcat 
Kunzli

1967, 
curs 
rile 
vor

anului

cu
să
21
20
e- 
cu
au

pe

Ihirr (din 
(2).

în compania echipei 
Gazdele au obținut 

4—0 (1—0). Au 
m), Quentin și

de
11

UN MARE ANTRENOR DESPRE MESERIA LUI
Otto Gloria despre antrenamente, pregătire psihologică, fotbal atletic ș. a

Cunoscutul ziarist italian Giulio Cappelli a întreprins, pentru „Gax- 
zetta dello Sport", o anchetă asupra fotbalului, deplasînău-se imediat 
după încheierea campionatului mondial în Spania, R.F.G. și Anglia, 
pentru a studia la fața locului situația fotbalului din aceste teri și, în 
special, metodele de pregătire folosite de antrenori.

Primul specialist consultat a fost Otto Gloria, ex-antrenorul echipei 
Portugaliei, actualmente antrenor la Real Madrid, câștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni*.

Spicuim din „Gazzetta dello Sport*, cîteva probleme care, credem, 
interesează și pe iubitorii fotbalului din țara noastră.

O primă problemă asupra căreia Cappelli a cerut părerea lui 
Otto Gloria a fost antrenamentul.

Otto Gloria: Eu nu fac nici o pre
gătire preliminară. Cind intru pe 
stadion, jucătorii sînt deja acolo și 
mă așteaptă lingă cele 22 de mingi, 
cite una pentru fiecare jucător. 
Chiar cînd am în vedere un antre
nament de atletică ușoară, jucătorii 
sînt încălfați în bocanci de fotbal 
și nu se despart de minge. Un an
trenament durează în medie două 
ore, fără întrerupere. Exercițiile au 
o durată de 2—3 minute, urmărind 
un .crescendo" în viteza de execu
ție. Antrenamentul îl țin, de regulă, 
de la 10,30 la 12,30, ceea ce face ca 
ultimele eforturi să se desfășoare 
adeseori pe o căldură toridă. Nu în
țeleg insă să fac concesii: „elevii" 
mei trebuie să se antreneze și atunci 
cînd termometrul arată 30—35 gra
de, dar și cînd temperatura coboară 
sub zero.

G. Cappelli: Aș dori 
cîteva cuvinte despre 
element de răspundere 
echipei.

Otto Gloria: După 
antrenorul trebuie să 
datorită comportării sale — de pre
țuire și respect din partea jucători
lor. Am 20 de ani ca antrenor. Ade
seori mi s-a reproșat că sînt prea 
autoritar. Adevărul este că nu trec 
cu vederea nici o abatere — scot

să ne spuneți 
antrenor, ca 
în conducerea

părerea mea, 
se bucure —

ele-

mai mult

din echipă orice jucător, chiar dacă 
prin aceasta aș crea o situație grea. 
Așa am procedat la Sporting Lisa
bona și am ciștigat campionatul 
tării, așa voi proceda și la Real. Am 
fost jucător, apoi antrenor la Vasco

am reușit să-mi ciștig totdeauna 
vii printr-o atitudine corectă, le-am 
cunoscut familiile, ne-am 'împrietenit. 
Pe teren, insă, eu sînt cel care co
mand. Lucrind pentru îmbunătățirea 
tehnicii, nu trebuie să se uite nici 
pregătirea psihologică, caie cere nu 
numai o 
și multă 
încredere 
transmisă 
modestie, 
ranță fată _ . .
d'iții ca antrenorul să fie stimat și 
ascultat din convingere. Dacă nu se 
fntimplă așa și antrenorul face corn 
cesii, el ajunge cuiind la .remorca" 
echipei. Antrenorul trebuie să-i ajute 
pe jucători '

sensibilitate deosebită, dar 
lăbdare, dublată de acea 
în reușită care trebuie 
jucătorului. Prin răbdare, 
purtare corectă și netole- 
de greșeli, se creează con-

REVISTA PRESEI
STRĂINE

da Gama și Botafogo și știu ce în
seamnă a fi trecut pe tușă și sanc
ționat. Antrenorul trebuie să se pre
gătească intens, zi de zi. tn Brazilia 
nu pofi fi antrenor dacă n-ai diplo
ma ' ............................ —
Un 
nor 
doi 
luni. Nu exclud, 
le: pot fi și excelenți antrenori auto
didact i.

G. Cappeli: 
pre pregătirea 
rilor?

Otto Gloria: _ 
logic este foarte important, tn ciuda 
.intransigentei" de care sini acuzat,

de profesor 
fost fotbalist 
numai după 
ani, apoi o

de educație fizică, 
poate deveni antre- 
ce face un curs de 
specializare de 10 
desigur, fenomene-

Ce părere aveți des- 
psihologică a jucăto-

Tratamentul" psiho-

să-și învingă propriile 
limite tehnice și psihi
ce, exaltind voința fie
căruia pentru ca prin
tr-o muncă pasionantă 
să realizeze acea voință 
colectivă de a învinge.

G. Cappelli: La masa 
rotundă de la Winterbot
tom, la care ați partici

pat împreună cu Schon și Ramsey, 
s-a vorbit despre un fotbal atletic 
și despre unul artistic.

Otto Gloria: Jucătorul de fotbal 
are, nativ, o anumită dexteritate, un 
anumit talent de a juca mingea cu 
piciorul. Mediul, temperamentul și 
priceperea primilor săi instructori faa 
din el un „artist" mai mult sau 
mai puțin realizat. Cei mai puțin 
realizați „artistic" suplinesc acest 
lucru prin forță, viteză și... tempera
ment. Iubitorii fotbalului disting re
pede pe cei care fac parte din cate
goria celor puternici, dar mai pu
țin abili. Antrenorul trebuie, fără a 
sufoca talentul, să dezvolte forța fi
zică a jucătorilor „artiști" și invers, 
să dezvolte fantezia la cei cu joc

bazat 
fizică.

G. Cappelli: Se spune că fotbalul 
mondial e orientat actualmente spre 
un joc cu precădere defensiv.

Otto Gloria : Cunosc fotbalul brazi
lian și portughez și pot spune că în 
Brazilia și Portugalia jocul defen
siv nu va avea niciodată succes. E- 
chipele pe care le voi antrena eu vor 
continua să joace supranumeric atit 
în apărare cit și în atac, așa cum 
au jucat cele mai bune echipe la 
C. M. din Anglia, exceptînd, într-o 
oarecare măsură, echipa R.F.G.

G. Cappelli: Dacă ar fi să puneți 
bazele unei echipe „a lumii”, pe cine 
ați alege mai întii?

Otto Gloria: Pelă, Eusebio și Si- 
moes. Trei atacanți, pentru că 
rătorii se formează mai ușor.

G. Cappelli: Credeți că sînt 
cantonamentele prelungite ?

Otto Gloria : Cantonamentele 
sînt dăunătoare. După părera 
de vineri seara sau sîmbătă 
neață e suficient timp pentru 
cantonament.

G. Cappelli: După cît timp socotiți 
că o echipă joacă potrivit indica
țiilor dv. ?

Otto Gloria: Este întrebarea cea 
mai dificilă pentru un antrenor. Cred 
că după 4—5 luni. Dacă nu se în- 
tîmplă așa, antrenorul trebuie să 
aibă răbdare, să muncească și mai 
intens pentru a crea acea unitate 
de vederi. Cind echipa pierde, an
trenorul este vinovat, cred eu, în 
proporție de 70—80 la sută. Cind 
cîștigă, meritele lui trebuie să se 
ridice Ia același procentaj.

G. Cappelli: După părerea dv. 
echipa face pe antrenor sau antreno
rul este cel care face ca o echipă 
să fie „mare* ?

Otto Gloria: Orchestra lui Tosca
nini era formată din muzicieni de 
primă clasă, dar Toscanini era ■'! 
care făcea ca orchestra să u- 
„mare" I

pe tehnică și forță

apă-

utile

lungi 
mea, 

dimi- 
un



LUCRĂRILE CELEI DE A VI-A SESIUNI 
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag. 1)

a prezentat expunerea la proiectul de lege pentru adoptarea Bugetului de 
stat pe anul 1967.

După închiderea ședinței de dimineață, s-au întrunit în ședințe de 
lucru comisiile permanente ale Marii Adunări Naționale.

★
tn ședința de după-amiază. deputatul Manea Mănescu, președintele 

Comisiei economico-financiare. a prezentat raportul acestei comisii cu pri
vire la proiectele de legi pentru adoptarea planului și bugetului de stat 
pe anul 1967.

A început apoi discuția generală asupra celor două proiecte de legi. 
Au luat cuvintul deputății Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al PC.B.. prim-secreUr al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.C.R.. loan Stanatiev, directorul general al Uzinelor „Industria 
Sirmii* din Cimpia Târzii. Gherghina Cojocaru. președintele cooperativei 
agricole de producție din comuna Cuza Vodă, regiunea București, Petre 
Duminică, prim-secretar al Comitetului regional .Argeș al P.CL, Gheor- 
ghe Neculau. directorul Combinatului de celuloză și hirtie din Brăila, Ion 
Mărcuș, președintele Comitetului executiv al Siatului popular al regiunii 
Brasov, David Lazăr. prim-secretar al Comitetului orășenesc Petroșeni al 
P.C.B„ Nicolae Giosan. președintele Consiliului Superior al Agriculturii. 
Emil Oniga. directorul general al Uzinelor ..Tractorul* din Brasov. Szabo 
Enaeric, directorul gospodăriei agricole de stal din comuna Valea lui 
Mihai, reqiunea Crisana.

Lucrările sesiunii continuă. (Agerpres)Au început conferințele de dare de seamă și alegeri in cluburile sportive universitare

• Handbaliștii români neînvinși în C.M. de la 3 martie 1961 
Moser - golgeterii ultimelor două ediții ® Ro- 
25-22, cea mai frumoasă finală din istoria 

campionatului

• Ivânescu și 
mânia-Suedia

1961. După două 
cu selecționata 

Și

continuare, alte două succese : ® 
(11—7) cu Norvegia și 36—12 (1® 
Japonia. Succesul nostru începe® 
contureze, cu atît mai mult cu cî® 
ma întîlnire din grupa semifina® 
pa României a făcut o adevărată <® 
trație în fața Danemarcei, pe ca® 
trecut-o cu 25—15 (10—7).

...13 martie 1964. La Palatul spo® 
din Praga, plin pînă la refuz, re® 
finalei din 1961, România — Cehos® 
A fost piatra de încercare a acest® 
pionat. Sportivii noștri nu au pr® 
nici un efort, au dominat partid® 
un capăt la celălalt, reducînd puri 
piu la tăcere vestita galerie pr® 
Tn minutul 41 scorul ne era favoi 
15—10, 5 minute mai tîrziu cu 16-i 
venirea formației cehoslovace dii 
mele minute s-a dovedit inutilă. ■ 
ția română a cîștigat cu 16—15 (9—1 
punctele marcate de Moser 6, Iaci 
vănescu. 2, Hnat 2, Oțetea 2 și Cost!

Ultima noastră adversară a fost I 
care a obținut rezultate contradl 
15—8 cu Ungaria, 10—12 cu Island® 
cu R.A.U. 23—18 cu Iugoslavi^ și | 
R.F. Germană. A fost un rr^Jțf^a 
declarat pe bună dreptate de sp® 
ca cea mai frumoasă finală a tutui 
lor 5 ediții, în care ambele form] 
aruncat în luptă toate resursei® 
și tehnico-tactice. Moser (7), — ] 
în clasamentul golgeterilor, Hnat 
Ivânescu (3) au bombardat fără î] 
poarta apărată pe rînd de Lindbl 
Ring, iar lacob (1), Nodea (3), Costacj 
(3), Gruia (1) ca și Oțetea, I. PopeJ 
Tale, care l-a înlocuit cu brio în] 
momente pe Redl în poartă, au a 
prețios aport la cel de al doileJ 
succes al handbaliștilor noș^jji» La I 
arbitrul H. Schneider (R.F.Gț â c| 
țit în foaia oficială o victorie cu| 
de 25—22 (14—13). Gazdele au obțin| 
daliile de bronz (22—15 cu R.F. Ger] 
iar pentru locurile 5—6 U.R.S.S. a] 
cut Iugoslavia cu scorul de 27—18.J

Este interesant de semnalat că 1 
de 12 martie 1961, cînd echipa Rol 
cucerea pentru prima oară titlul] 
dial, ea se aiVa abia la al 18-lea meci | 
național și că de la acel 8—12 cu| 
slovacia de la Freiburg (3 martid 
reprezentativa noastră a susținil 
campionatul mondial 10 partide fă] 
să cunoască înfrîngerea (golaveraj 
132). Trebuie de alăturat însă | 
care ne-au reprezentat cu cinstei 
ceste două campionate mondiale r| 
antrenorilor Oprea Vlase și loan 
Ghermănescu, care au pregătit cu 
perseverență și pricepere pe actua 
ținători ai titlului suprem. |

Cehoslovaciei, care, după ce a fost ținută 
în „șah” de Islanda (15—15), a cîștigat în 
fața Franței cu 25—6 și Suediei cu 15-10.

Și, iată-ne în Westphalenhalle din 
Dortmund în ziua (12 martie) jocului 
decisiv. Partidă memorabilă, de un dra
matism deosebit. După 30 de minute, ta
bela indica scorul de 4—4, iar după ce
lelalte » — din nou egalitate : 7—7. 
Iată, deci, pentru prima oară prelungiri 
într-o finală. Cei peste 15 000 de specta
tori au urmărit alte 4 reprize suplimen
tare. în care reprezentativa României, cu 
un efort suprem, a terminat învingătoare

...Hassloch, 2 martie 
partide preliminare 
Uniunii Sovietice (9—12 la Moscova 
18—13 la București) echipa de handbal a 
României reîncepe o nouă întrecere di
ficilă pentru titlul suprem. Repartizat în 
grupa a 3-a, alături de echipele Ce
hoslovaciei și Japoniei, „7”-le român 
este programat în primul meci cu for
mația tării ..soarelui răsare-4. Victorie 
facilă cu 2S—II (14—7), după o excelentă 
demonstrație, prin punctele marcate de 
Moser 10. Ivânescu 7, Nodea 3, Oțetea 3, 
Telman 2, M. Costache II 2. Covaci și 
Coman. Tn ziua următoare. într-un alt 
oraș din R.F. Germană. Freiburg, hand- 
bolzștii români au avut ca adversar 
puternica reprezentativă a Cehoslovaciei, 
învingătoare in fața Japoniei Cu 3$—10. 
Timp de 4» de minute lupta a fost per
fect echilibrată, dar in final echipa lui 
Vicha, HGv&ck, Trojan și Mare? a cîști
gat cu 12—0 0—3). Meciul râm ine totuși 
înscris in istoria acestei competiții, de
oarece de la această dată (3 martie 19ol) 
formația României nu a mai cunoscut 
înfrîngerea la un campionat mondial !...

Calificarea românilor în grupa semifi
nală, alături de Danemarca, echipa uni
tă a Germaniei și Norvegia a trecut 
neobservată majorității specialiștilor. 
Toate privirile erau îndreptate spre 
„7“-le cehoslovac, ca și asupra formații
lor Suediei (15—11 cu Norvegia și 14—12 
cu Iugoslavia) și Germaniei (echipă uni
tă) învingătoare asupra Olandei cu 33—7 
și Franței cu 21—7.

Noul adversar al românilor — Dane
marca. Nordicii au condus la pauză 
cu (7—6). dar finalul echipei noastre a fost 
irezistibil. Victorie, cu 15—13, prin go
lurile lui Ivânescu 3, Hnat 3, Moser 3, 
Telman 2, Nodea 2, Bulgaru și Bădulescu. 
A urmat un nou examen dificil, de data 
aceasta în fața redutabilei selecționate 
germane. Redl a apărat excepțional, 
Costache II (4 goluri) s-a ,,plimbat“ pe 
semicercul advers, iar Moser și Ivânescu 
(cu cite trei „bombe*4 de la distanță), 
împreună cu Hnat și Telman (cîte un 
gol) au realizat o nouă victorie româ
nească : 12—9 (7—5). Drumul spre finală 
era deschis. Mai trebuia învins ultimul 
obstacol — Norvegia. Nordicii au opus o 
vie rezistență, au condus cu 14—12, dar 
pînă Ia urmă au fost nevoiți să cedeze : 
14—16 (6—9). Așadar, România pentru 
prima oară în finală alături de echipa

o

de istorie 
din C. M.

de handbal (11)

prin golul marcat, cu un minut înainte 
de fluierul final al danezului Knua 
Knudsen, de Mircea Costache II. Cele
lalte goluri ale marii victorii au fost rea
lizate de Ivănescu 2 (golgeterul campio
natului). Covaci 2, ■"
Bulgaru. Alături 
Hnat, Bădulescu 
contribuție egală 
al handbaliștilor 
bronz au revenit 
pa unită a Germaniei). Pentru locurile 
5—6: Danemarca—Islanda 14—13.

...Trei ani mai tîrziu, în țara adversa
rilor noștri din finala de la Dortmund. 
De data aceasta, formația României se 
prezenta în rol de mare favorită șl cu 
misiunea dificilă de a-și apăra titlul 
mondial. Chiar din primul meci s-a putut 
observa că sarcina reprezentanților noș
tri nu va fi prea ușoară. Echipa U.R.S.S. 
a luptat cu multă ambiție in partida 
inaugurală a grupei de la Pardubice. 
Forța de joc a românilor a fost însă su
perioară și... victorie cu 16—14 17—8). In

(Urmare din pag. 1)

uispul letal ea sportivă :
Cons/.'ucfia București

aspect de la întilnirea 
— Universitatea lași.

Foto: T. Roibu

A lost intiugurat completul
de patinaj viteza de la Orcnoblc

Moser 2, Nodea și 
de ei, portarul Redl, 
și Telman au adus o 
la acest prim succes, 
români. Medaliile de 
Suediei (17—14 cu echi-

jvâ de masă. 
Ti agronomi 

actul său de consti- 
din luna martie a 
dacă vom cerceta

denti în activitatea 
Clubul viitorilor 
este foarte tinăr. 
tuire datind abia 
acestui an. Dar.
mai atent situația vom vedea că din cele 
zece luni de la mfitrțare. doar 3—i 
au Dertris desfășurarea unei activități 
sportive mai intense. aceasta pentru 
că in restul timpului studenții au fost 
plecați fie in vacanță, fie in practică, in 
unitățile socialiste ale agriculturii.

Conducerea clubului insă. împreună 
cu comisia sportivă a asociației stu
denților și cu catedra dc educație fizi
că. au luat... startul cu entuziasm, hotă- 
rite să organizeze temeinic activitatea 
sportivă a studenților. Convinși că rezul
tatele sportive de t aloane nu pot apare 
dec it dacă există o intensă activitate de 
masă, activiștii sportivi din cadrul Ins
titutului Agronomic — după cum s-a 
remarcat și in cadrul recentei confe
rințe. au acordat o atenție deosebită 
angrenării cit mai multor studenți în 
competițiile interne. E s-au bucurat de 
sprijin deplin din partea tov. prof. 
Gheorghe Bălteanu. prorector al Insti
tutului, care este, in același timp și 
președintele clubului sportiv Agrono
mia.

La puțin timp după înființarea clu
bului au fost organizate primele cam
pionate interne, sistem turneu, la care 
au participat un mare număr de stu
denți. Numai in lunile aprilie—mai, in 
competițiile organizate s-au întrecut 
peste 500 de tineri. întrecerile de fot
bal (12 echipe), volei masculin și fe- 
-rninln (18), handbal (9), atletism (6), 
ișah și tenis de masă (cîte 3), au trezit 
interesul multor studenți, care pînă a- 
tunci stăteau departe, cum 
de terenul de sport. Bogata 
sportivă de masă organizată 
perioadă care a trecut de ța
rea clubului este rodul muncii entu
ziaste a activiștilor clubului (secretar

N. Mas ta can), precum și a cadrelor de 
specialitate de la catedra de educație 
fizică (S. Gbeorghițâ. I. Avram, N. 
Lupu, G. Manca, V. Vizin).

Cu sprijinul acestor inimoși activiști 
s-au organizat, pe de altă parte, co- 
misiile^sportive ale asociației ^udenți- 
lor pe Institut și pe facultăți» astfel că 
in prezent există 25 de activiști spor
tivi din rindul studenților, care asigu
ră munca de organizare, mobilizare și 
propagandă sportivă la nivelul facul
tăților și anilor de studii. Ca urmare, 
participarea studenților la competițiile 
de masă, care au avut loc in ultimele 
luni ale anului, a fost masivă. „Cupa 
anilor I" de pildă, organizată la fotbal, 
handbal, volei, tenis de masă, atletism, 
a angrenat 140 de studenți și studente. 
O atenție majoră a fost acordată, de a- 
semenea, întrecerilor pentru cucerirea 
Insignei de polisportiv. Dintre studen
ții anilor II. 550 mai au de trecut doar 
proba de schi, iar în anul I, peste 300 
de studenți și-au trecut cite două probe, 
în prezent pregătindu-se pentru trece
rea normei de gimnastică.

Succesele obținute de sportivii Insti
tutului Agronomic *N. Bălcescu" în ac
tivitatea de masă sint. fără îndoială, de 
bun augur. Perseverînd in această di
recție, ceri nd sprijinul, in continuare, 
conducerii Institutului, avem toate mo
tivele să credem că in viitor studenții 
de la „Agronomia44 vor realiza perfor
manțe tot mai frumoase.

La Grenoble, în prezența oficialităților 
orașului, a fost inaugurat complexul de 
patinaj viteză construit în vederea Jocu
rilor Olimpice de iarnă din 1968. Acesta 
cuprinde o pistă de 400 metri lungime 
și 14 metri lățime, cu o suprafață pati- 
nabilă de 9 000 metri, precum și o pistă 
de antrenament lungă de 111 metri.

Tribunele patinoarului au o capacitate 
de 2,.'“ ‘ ‘

Claij și Terrell 
fac declarații

NEW YORK — Tn central atenției 
cercurilor pugilistice se află viitorul 
meci pentru titlul mondial de box la 
categoria grea dintre Cassius Clay și 
Ernie Terrell. Acest meci va rezolva, în 
sfîrșit, chestinnea atît de controversată 
a adevăratului campion mondial. După 
cum se știe, în boxul profesionist sînt 
mai multe organisme care-și revendică 
autoritatea atribuirii titlului mondial. 
I nele dintre acestea îl consideră cam
pion pe Cassius Clay, altele pe Terrell. 
Cei doi protagoniști ai viitorului meci 
se preeătesc intens, făcînd în același 
timp diverse declarații.

Terrell,' care este chitarist și conduce 
o orchestră de jazz, i-a invitat pe spec
tatori să participe la un concert care va 
avea loc la cîteva minute după meci. 
Clay a răspuns că va asista și el la 
acest concert, dar că va fi lipsit de 
plăcerea de a-1 asculta pe chitarist, care 
va fi attinci la... infirmerie.

In programul de demonstrație cu care încheiat fntred
recentului concurs internațional de patinaj artistic de la Moscol 
apărut și perechea sovietică Ludmila Belousova — Oleg Protopopov, | 
pioni mondiali și olimpici. Iată-i execut ind o dificilă „spirală".

Foto : TA

AUSTRALIENII
ÎN FINALA

MELBOURNE, 26 (Agerpres). — 
Melbourne au început întîlnirile din 
<lrul finalei competiției internaționale 
de tenis ..Cupa Davis*, care opune e- 
cliipei Australiei, deținătoarea trofeu
lui, formația Indiei.

In prima zi s-au jucat meciurile de 
simplu Stolle—Krishnan și Emerson— 
Mukerjea. Confirmînd pronosticurile, tc- 
nîsmanii australieni au cîștigat cu ușu-

CONDUC CU 2 
„CUPEI DAVIS“ 

La 
ca-

rință. Freci Stolle l-a învins cu 1 
6—2/ 6—1 pe Krishnan, iar Roy I 
son l-a întrecut cu 7—5, 6—4, 6—I 
Mukerjea. Prin aceste rezultate, <| 
Australiei conduce cu 2—0 înainte! 
lei a doua, în care este programau 
tîlnirea de dublu.

14 atleți francezi pro
ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI

se spune, 
activitate 
în scurta 
constitui-

PARIS. In al doilea concurs de an
vergură al schiorilor francezi, desfășu
rat la Les Contamines, campionul mon
dial Guy Perillat a cîștigat slalomul u- 
riaș, iar Leo Lacroix proba de slalom 
special.

MADRID. Rezultate din cadrul „Cu
pei latine4* la baschet : Simmenthal Mi
lano — Villeurbanne 85—74 (43—36). Real 
Madrid — Benfica Lisabona 105—53 (44 
—25).

ROMA. In semifinalele turneului in
ternațional de baschet de la Udine s-au 
înregistrat rezultatele ; Slavia Praga — 
Snaidero Italia 92—70 (46—31), Olimpia

Ljubljana — Morretio (Italia) 65—59 (41 
—23).

LENINGRAD. Intr-un concurs reunind 
pe cei mai buni patinatori de viteză din 
U.R.S.S., cursa de 500 m a fost cîști- 
gată de A. Lepeșkin cu 41,1. iar pe 3 000 
m au terminat cu același timp : V. Ka
plan și S. Serialin — 4:39,8.

MONTREAL. Selecționata secundă de 
hochei a U.R.S.S. a jucat la Winnipeg 
cu reprezentativa Canadei. Hocheiștii 
canadieni au terminat învingători cu 
6—1 (2—0, 2—1, 2—0), remareîndu-se în 
mod deosebit Mac Millan și Cusson.

NEW YORK. Cunoscutul înotător ame
rican Don Schollander, medaliat cu aur 
la J.O. de la Tokio, va evolua peste 
cîteva zile într-un concurs internațional 
programat la Dublin (Irlanda). El va lua 
startul în probele de 200 și 400 m liber. 
In cursul vizitei sale în Irlanda, Schol
lander va face mai multe demonstrații 
în cîteva orașe.

ROMA. Intr-o reuniune internațională 
de box, desfășurată la Roma, italianul 
Nino Benvenutl (categoria mijlocie) l-a 
învins prin K.O. în repriza a 9-a pe 
brazilianul Renato Moraes.

PARIS, 26 (Agerpres). — Cori 
criteriului elaborat de Comitetul dd 
lecție al echipei Europei pentru nj 
de atletism de la Montreal (9—1(1 
gust 1967) cu selecționata Americnl 
dCrația franceză de atletism a p^ 
un lot de 14 sportivi. Printre eî~“1 
rează Bambuck (100 m), Jazv (■. 
metri), Duriez (110 metri garduri), 
dubost (înălțime), D'Encausse (prăji
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