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al antrenorilor de box din 
noastră. PETRE ALEXAN-

Anul XXII - Nr, 5164

în plină desfășurare
artachiada de iarnă

La

cheiștiî de la Slezan Opava învingători!

«
Foto : R. TeodorOpava.

loc

Campionatul Pe juniori al Capitalei

a

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

mo- 
doi

se- 
sco- 

iarăși 
bune șl... Sobr egalează

Hin oceastă fază echipa selecționată a orașului București 
chis scorul in meciul eu Slezan

e- 
în

rogres față de edițiile precedente

ahul și luptele cunosc un 
succes la asociația sporti- 

Metalul Tîrgoviște. Consiliul 
ociației a întocmit un grafic 

întrecerilor și, zilnic, tinerii
n diferite secții de producție 

uzinei își măsoară forțele în 
treceri. Cele mai bune rezul- 
e la șah le-au înregistrat V. 
cu, E. Bratu, Al. Chiru, I. 

eseu și Gh. Slujitoru.

Pe foile de concurs aflate 
sediul asociației sportive 

artac din Capitală am găsit 
uitatele întrecerilor celor a- 

oape 400 de tineri șl tinere 
re au luat startul pînă la data 

23 decembrie. Grupele spor- 
ale acestei asociații mobili- 

ză zilnic concurenți pentru 
obele de șah și tenis de masă, 
re se desfășoară în sălile de 

sediul asociației (V. G.).

în raionul Craiova. întrece- 
e din cadrul Spartachiadei de 

ă sînt în plină desfășurare, 
o bună organizare se bucu- 
concursurile organizate de a- 
iațiile Fulgerul Teasc, Avln- 

Trepezița, Recolta Cosoveni, 
irea Țîmburești și altele. La 
mele două asociații amintite, 

la proba de tir au fost 
ați pe foile de concurs 

_Bh de tineri și tinere.
Iți participanți întîlneștl, 
menea, la șah și tenis 
să. Pînă în momentul de fa- 
au luat startul în cele trei 

orturi aproape 450 de concu- 
U.

M. Corvin — coresp.
întrecerile organizate de 
Gloria din Capitală au 

t înregistrați pînă în prezent 
ste 1 500 de participanți. Ro
dul l-au bătut halterele, care 
îrK-unit aproape 700 de con- 

renți. (Asociații fruntașe sint 
.A. 1, Amit, Stela șl Sudorul), 
tează șahul, cu aproape 500 
participanți. S-au evidențiat 

relațiile sportive Biologia, 
■C.R., Stela șl I.R.A. Tenisul 
masă a avut cei mai mulțl 

epțl în asociațiile Tranzistorul, 
ctronica. Quadrat, Trapezul șl 
dorul (G.V.).

lezan Opava, Trieră a catego- 
secunde a «mipionatului ce- 

lovac, a susținut aseară o ln- 
ire amicală în Capitală In 
pania reprezentativei Bucu- 
ului. Oaspeții au obținut o 
teptată Victorie, cu scorul 
5—2 (1—1, 1—1, 3—0), conse- 

ță a unui joc mai ordonat și 
i bine chibzuit. începutul me- 
lui a aparținut hocheiștilor 
cureșteni, care au deschis sco- 

in. 4, prin Bașa, ratînd, 
uare, o serie întreagă de 

zii extrem de favorabile. E- 
area (min. 10 Petr) a fost re- 
tatul unei evidente greșeli a

Jecent, pe patinoarul artificial 
August** s-au consumat ulti- 

e jocuri din cadrul primului 
al campionatului de hochei 

gheață al Capitalei, rezervat 
ipelor de juniori. De la bun 
put trebuie spus că această 
ipetiție, extrem de importantă 
acțiunea de creștere și promo- 

a elementelor tinere, a fost 
acesta mai bine organizată, 
de seară tinerii sportivi a- 

' la dispoziție condiții op- 
de întrecere. In această di- 

, vom sublinia faptul că 
a a fost întotdeauna pre- 

ită la timp și că jocurile au 
t conduse de arbitri tineri, 
tre cei mai eompetenți.
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Pledoarie pentru boxul tehnic
• Atenție sporită mijloacelor de apărare • Important este

„unde lovești, cind lovești și cum lovești"

5tfl“ 
țara
DRESCU, despre tehnica boxului, 
despre necesitatea însușirii aces
teia, este foarte interesantă și 
utilă. Practica a verificat ci ma
rile performanțe realizate de 
boxeri se datoresc într-o bună 
măsură însușirii pînă la înaltă 
finețe a loviturilor clasice, în- 
tr-un cuvînt, a bagajului de ele
mente tehnice. Răspunsurile in
terlocutorului nostru constituie o 
pledoarie pentru promovarea boxu
lui tehnic care deschide drumul 
spre marile victorii.

— Așadar, considerați că 
tehnica este factorul deter
minant în progresul unui pu
gilist...

— Intr-adevăr! însușirea ele
mentelor tehnice, făcută cu perse
verență, cu răbdare, trebuie să fie 
deviza oricărui antrenor care se 
respectă. Predarea tehnicii trebuie 
făcută chiar de la primele ore 
de antrenament. Nu e mai puțin 
adevărat că însușirea ei rapidă, 
progresul, depind și de dezvoltarea 
si pregătirea fizică a tinerilor. 
Avind o pregătire fizică perfectă 
tinerii își pot însuși mult mai 
ușor tehnica sportului cu mănuși.

— După cum se vede. dv. 
puneți un accent deosebit pe 
perioada inițială de pregătire, 
aceea care urmează imediat 
după selecție...

— Este firesc. Această peri
oadă e cea mai pretențioasă, pen
tru că atunci se dă „forma* vi
itorului boxer. Exercițiile la care 
este supus îl obligă pe sportiv 
să cunoască întreg abecedarul 
boxului. Noțiunile elementare teo-

retire ți practice (de atac ți a- 
părare), insuțite in mod gradat, 
îl vor ajuta pe pugilist să-ți îm
bogățească arsenalul tehnic, ceea 
ce-i va fi de un real folos mai 
tîrziu. Elementele tehnice și tac
tice trebuie învățate prin exerciții 
continue de școală, antrenament 
și competiții. Aceste exerciții sînt 
necesare deoarece fiecare boxer 
trebuie să fie pus în situația de 
a gîndi, aplica și coordona în 
practică toate noțiunile căpătate 
în lecțiile de antrenament.

— Vorbind de cunoștin
țele tehnice ale unui boxer, 
trebuie subliniată, în mod 
deosebit, importanța majoră 
a mijloacelor de apărare, nu 
e așa ?

— Lecția de antrenament tre
buie, într-adevăr, să-l pregătească 
pe pugilist pentru apărare, punc
tul nevralgic al multor boxeri.

Interviu realizat de
R. CĂLĂRĂȘANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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parte numeroși invitați. Asistă, 
diplomatice, ziariști romani

de
Ș»

generale asupra proiectelor de legi 
și bugetului de stat pe anul 1967 

Mîndreanu, prim-

Marți au fost reluate lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

în lojile oficiale au luat Ioc conducătorii de partid 
de stat.

La lucrările sesiunii iau 
asemenea, șefi de misiuni 
străini.

în continuarea discuției 
pentru adoptarea planului
au luat cuvîntul deputății: Constantin 
secretar al Comitetului regional Dobrogea al P.C.R., Livia 
Nicoară, profesoară la Liceul din comuna Deta — regiunea 
Banat, Neculai Agachi, director general al Combinatului 
siderurgic Hunedoara, Adalbert Crișan, secretar al Comitetului 
regional Cluj al P.C.R., Dumitru Bejan, prim-adjunct ai mi
nistrului comerțului exterior, Ilie Cîșu, secretar al Comitetului 
regional Ploiești al P.C.R., acad. Costin Nenițescu, directorul 
Institutului de chimie organică al Academiei, Constantin 
Nistor, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular 
regional Iași, Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție, Nicolae Doggendorf, 
directorul S.M.T. Orțișoara, regiunea Banat, Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Dumitru Gheorghiu, vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, și mi
nistrul industriei alimentare, Bucur Șchiopu.

în cursul ședinței, ministrul căilor ferate, deputatul Florian 
Dănălache, și ministrul industriei chimice, deputatul Con
stantin Scarlat, au răspuns la întrebările puse de deputați 
în sesiune, în legătură cu unele probleme privind domeniile 
de activitate ale ministerelor respective.

De asemenea, luind cuvîntul in cadrul discuției, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, Mihai 
nistrul industriei construcțiilor, Dumitru 
puns la întrebări ale unor deputați.

După încheierea discuției generale, cele 
legi au fost discutate, fiecare în parte, pe 
apoi în întregime votului secret.

Marea Adunare Națională a aprobat legea pentru adop
tarea planului de stat al economiei naționale pe anul 1967, 
precum și legea pentru adoptarea bugetului de stat al Repu
blicii Socialiste România pe anul 1967.

Deputății și invitații au salutat cu aplauze rezultatele vo
turilor.

Marinescu, și mi- 
Mosora, au răs-

două proiecte de 
articole și supuse

Lucrările sesiunii continuă.

(Agerpres)

Cîți patinatori clasificați avem?
Parcă nu-ți prea vine la ÎD- 

demină să dai răspuns la a- 
semenea întrebare. Nu că ar fi 
complicat eaiculul. Dimpotrivă. 
Răspunsul, oricit de curioa 
părea, corespunde unei

care nici n-a făcut încă 
cel mare pentru 
Ioana unităților 
lor...

Oare, e posibil 
de s-a ajuns la 
ție 7 Aceasta pare

ar 
cifre 

pasul
a trece din co
in cea a zeci-

așa ceva 7 Cum 
asemenea situa- 

t_________ w —s de-a dreptul
de neînțeles, pentru cine urmă
rește bogata activitate pe care 
o duc secțiile noastre de patinaj 
artistic, acea munci susținută ce 
se depune pentru pregătirea ca
drelor de patinatori fruntași. De 
ee această muncă nu se tra-

duce și în punctele necesare pen
tru obținerea categorHlor de cla
sificare 7

Cauzele sînt multiple și dez
baterea lor depășește cadrul ar
ticolului de față. Una dintre ele 
merită însă a fi menționată de 
pe acum. Anume, acea tendință 
pe care o au majoritatea tineri
lor noștri patinatori. tendință 
care este uneori Încurajată și de 
antrenorii lor, de a dedica mai 
mult timp exercițiilor libere, in 
dauna celor impuse. Se asigură 
prin aceasta un succes facil, un 
„ start* rapid pe plan spectacu
lar. Dar... Așa cum fotbalul se 
joacă pe goluri, patinajul eona- 
petitional se practică pe... punc
te. Și punctele cele mai multe le

apărării noastre. Tn repriza 
cundă Calamar majorează 
rul (min. 22). Se ratează 
ocazii ,* „
din nou (min. 34). în ultima par
te a jocului hocheiștii cehoslovaci 
evoluează din ce în ce mai bine, 
în timp ce echipa noastră este 
pur și simplu de nerecunoscut. 
Tomicek (min. 45) și Nemec (min. 
48 și 59) stabilesc scorul final. 
Ultimul gol a fost înscris în 
mentul în care Slezan avea 
jucători eliminați !

Revanșa întîlnirij va avea 
joi de la ora 18,30.

27 (prin telefon).

Un alt clement care ne deter
mină să situăm desfășurarea ac
tualei ediții a campionatului la 
un nivel superior celui de anul 
trecut, este și acela legat de ini
țiativa comisiei orășenești de spe
cialitate de a organiza, în des
chidere la fiecare meci, cîte o 
partidă între echipele de copii ale 
cluburilor respective. Inițiativa a 
și dat primele roade căci în ca
drul fiecărei secții de juniori 
început să se cristalizeze -și o 
chipă de „rezerve", o formație

PREDEAL, ...
Marți dimineața, în condiții de 
concurs excelente, a avut loc 
prima „manșă" a întîlnirii ami
cale de biatlon dintre formațiile 
de tineret ale României și R.D. 
Germane.

Confirmînd forma bună mani
festată încă sîmbătă, în cadrul 
„Cupei României", reprezentanții 
noștri au dominat cu autoritate 
proba de 15 km cu trei trageri 
(la km 5 culcat, la km 7.5 în pi
cioare și la km 12,5 culcat). Ei 
înregistrează progrese mari la tir, 
ceea ce le permite să-și pună în 
valoare și calitățile de fondiști.

Rezultatele tehnice : 1. Moise
Stoian (R.) 1:12,48 (7’ penalizare), 
2. Ion Țeposu (R.) 1:13,03 (8’), 3. 
Gheorghe Cercel (R.) 1:13,55 (9’), 
4. Ion Mîrzea (R.) 1:14.11 (4’), 5. 
Wolfgang Gotsch (R.D.G.) 1:14.54 
(7’). C ” ' ' -----------
1:15,06 
1:16.09 
1:16.37 
1:17,54 
(R.D.G.) 1:20,52 (12').

Paralel, a avut loc un concurs 
de verificare a reprezentanților 
noștri din echipa de seniori. In 
ordine, cele mai bune rezultate 
au fost obținute de Vilmoș 
1:04,02 (1’), Bărbășescu 1:06.44 (5‘), 
Bădescu 1:10,21 (6’) și Cimpoia 
1:15,20 (12’)

Joi are loc ștafeta de 3x7,5 
cu tragere la baloane.

km

dau figurile obligatorii, „școala**.
Aceasta o știu prea bine an

trenorii și elevii lor. Dar este 
greu să reziști tentației de a te 
ocupa de partea cea mai fru
moasă a patinajului artistic — 
sărituri, piruete, pași pe muzică 
— care dau acestei ramuri nota 
sa atractivă, de spectacol. Baza 
performanței rămine însă în ne
cruțătoarele examene de tehnică 
și coordonare a mișcării din cele 
41 figuri de școală, de la „cerc” 
la „paragrafe**, acele grele în
cercări ale posibilităților sporti
vului. care cer migală și exerci
țiu îndelungat. Severitatea exa
minatorilor pare uneori exagera
tă pentru concurenți. Chiar dacă 
ar fi așa, e* nu este decît în 
folosul dezvoltării lor viitoare.

Evoluția recentă a patinatorilor 
noștri fruntași 
peste hotare (Praga, Lodz, Karl 
Marx-stadt, Moscova) a confir
mat încă o dată valabilitatea ce
lor ce scriem aici. Mai toți au 
avut comportări frumoase la li
bere, dar au intrat in ultima zi 
de concurs cu un handicap atit 
de mare de puncte, după im
puse, incit n-au mai putut re
face terenul, răminind pe locuri 
modeste în

Avem de 
vățăm !

la concursuri

clasament, 
învățat încă. Să în-

RADU VOIA

NOU RECORD REPUBLICAN 
LA ATLETISM

In cadrul unui concurs de atle
tism, dotat cu Cupa „30 Decembrie’’ 
desfășurat în sala Institutului 
de Cultură Fizică, ELENA LEF
TER a stabilit un nou record le- 
publican de junioare la arunca
rea greutății. Ea a obținut rezul
tatul 13 94 m. Pe, locul doi s--4 cla
sat învia Oroș cu 13,20 m.

CUPA „VIRFUL CU DOR" 
LA SCHI

In cadrul Cupei „Vîrful cu Dor" 
s-au disputat probe de fond re
zervate schiorilor fruntași. Au 
cîștigat Maria Drăghici (A.S A. 
Brașov) la 3 km junioare, N. 
Hor ga (Caraimanul Bușteni) la 
5 km juniori, Marcela Leampt 
(Dinamo Brașov) la 5 km senioa
re și FI. Moldoveana, (Bucegi Si
naia) Ia 5 km seniori. (M. BOTA— 
coresp.).
TURNEUL BASCHETBALISTILOR 

DE LA SLAVIA KOSICE
Tn cadrul turneului pe care-1 

întreprind în țara noastră, bas- 
chetbaliștii de la Slavia Kosice 
(Cehoslovacia) joacă la Oradea 
cu formațiile locale Djnamo (azi 
miercuri, 28) și Pedagogic (mîine, 
joi 29).

6. Manfred Hohn (R.D.G.) 
î (7’), 7. Dumitru Soiu (R.) 
) (8’), 8. Ion Olteanu (R.)
r (4’), 9. Victor Fontana (R). 
I (7’), 10. Wilfried Bock

C. GRUIA-coresp. principal

Aspect din timpul tragerii in poligonul pistei Poliștoaca din Predeal
Neagu



TENIS DE CÎMP HANDBAL

Clasamentul 
primilor jucători

Ca la fiecare sfîrșit de an și acum 
federația noastră de tenis — prin co
misia de competiții și clasificări — a 
întocmit clasamentele celor mai bum 
jucători și jucătoare. Iată cum a fost 
stabilită această ierarhie pe anul 1966:

Bărbați: 1. Ion Țiriac, 2. Hie N_âs- 
tase, 3. Petre Mărmureanu, 4. Gun
ther Bosch, 5. Constantin Popovici, 
6. Constantin Năstase, 7.—8. Codin Du
mitrescu și Gheorghe Boaghe, 9. Sever 
Dron, 10. Dumitru Viziru, 11. Vasile 
Serester, 12. Ion Sântei, 13. Viorel Mar- 
cu, 14. Sever Mureșan, 15. Nicolae 
Mita.

Femei: 1.—2. Eleonora Dumitrescu 
și Mariana Ciogolea, 3.—4. Iudit Dibar 
și Ecaterina Horșa, 5. 
Felicia Bucur, 7.—8. 
Vera Rado, 9. Sanda
11.
12.
ian
15.

întreceri
tn întreaga țară continuă, în mijlo

cul unui mare interes, întrecerile de 
handbal din cadrul „Cupei Sportul 
popular** și „Cupei F.R.H.** Și cu cit 
competițiile avansează spre etapele fi
nale, jocurile sînt tot mai disputate, 
de un nivel tehnic superior. Iată noi 
amănunte de la aceste întreceri :

GALAȚI. 6 echipe masculine și tot 
atitea feminine își dispută intîietatea 
în cadrul „Cupei Sportul popular”. Ul
timele
Liceul 
Liceul 
Liceul
Liceul 
Liceul nr. 
(14—6).

rezultate : FETE: Știința II — 
nr. 2 14—3 (6—2); Liceul nr. 3 — 
nr. 7 10—4 (7—3); Liceul nr. 5 — 
economic 12—1 (5—1) ; BĂIEȚI : 
nr. 5 — Liceul nr. 2 23—17 (11-8);

3 — Liceul nr. 7 24—15

T. Siriopol — coresp.

în plină desfășurare
Liceul nr. 4 II 8—6 (5—5) ; Școala spor
tivă — Plastica 7—5 (6—2); Școala 
sportivă — Industria linii 10—9 (6—5). 
în urma acestor rezultate, prima echi
pă a Universității este liderul seriei I, 
iar formația Școlii sportive conduce în 
clasamentul seriei a Il-a.

Iată și rezultatul ultimelor întreceri 
din competiția masculină : Politehnica I 
— Politehnica II 12—10 (7—6) ; Tehno- 
metal — Știința Lovrin 16—12 (7—6) ; 
Tutunul — Stăruința 36—16 (13—7); 
Universitatea — Electrometal 26—11 
(11—6). în cele două clasamente conduc 
în prezent echipele Politehnica I (se
ria I) și Tutunul (seria a Il-a).

— Viitorul Drăgășani 19—4 (12—2);
C.S.M. — Șc. sportivă I 12—8 (6—4);
Sparta Mediaș — Viitorul Drăgășani
20—10 (8—8) ; SENIORI : Voința —
Textila Cisnădie 23—18 (10—6); Meta
lul Copșa Mică — Mătasea roșie Cis
nădie 27—3 (15—3).

Gh. Topirceanu — coresp.

Forica Butoi și 
Lucia Tănâsescu,
— Lazaride, IA 

Aurelia Cimaru.

Agneta Cun, 6. 
Letiția Glju și 
Ciogolea, 10.— 
Aneta Verone, 

13. Rodica Sto- 
Daniela Stoian,

IAȘI. întrecerile handbaliștilor con
tinuă cu multă ardoare, cele mai multe 
dintre de încheindu-se cu scoruri echi
librate. Singura excepție — meciul de 
seniori dintre Moldova și Medicina în
cheiat cu un scor puțin obișnuit : 62—16 
în favoarea primei echipe. Alte rezul
tate :

F. Arcan-coresp. principal

SIBIU. S-au încheiat întrecerile din 
turul „Cupei F.R.H.“ Iată ultimele re
zultate : SENIOARE : Șc. sportivă I — 
Steaua roșie Sibiu 17—6 (7—3) ; C.S.M.

BUCUREȘTI. Cel mai important 
meci feminin din cadrul „Cupei F.R.H.* 
a opus formațiile Progresul și Școala 
sportivă nr. 2. La capătul unei dispute 
pasionante, în care elevele s-au ridicat 
adesea la nivelul adversarelor mult 
mai experimentate, Progresul a obținut 
o victorie dificilă cu scorul de 14—13 
Alte rezultate: Rapid — Voința (f) 
22—3 ; Dinamo — Politehnica (m) 26—9; 
Steaua — Unirea Fabrica de ace 24—14; 
Universitatea — I.C.F. 22—21 ; Rapid — 
Voința 27—25.

AUTOMOBILISM

Instructaj
pentru automobiliști
Pe aleile din parcul pavilionului Ex

poziției realizărilor economiei naționa
le s-a desfășurat ieri prima din cele 
trei lecții de conducere in condițiile 
specifice iernii (zăpadă, gheață), or
ganizate de către Asociația au:omobi- 
liștilor din România.

Numeroși automobiliști din Capitală 
au ascultat cu interes expunerea ve
chiului automobilist Petre Cristea, după 
care — sub supravegherea unor ins
tructori calificați — s-a trecut la con
ducerea practică într-un poligon spe
cial amenajat.

Astăzj și 
începere de 
fac în mod 
Expoziție.

„CUPA SPORTUL POPULAR" : Li
ceul nr. 9 — Școala profesională de 
chimie 28—31 (9—14) ; Școala profesio
nală R M R. — Liceul nr. 6 17—22 
(6—11) ; C.S.M.S. — Școala profesională 
de meserii 20—15 (12—8).

„CUPA F.R.H.” : Agronomia I — Po
litehnica 25—20 (11—10) , Agronomia II
— Universitatea 25—24 (11—7) ; I.R.A.V.
— Voința 45—29 (21—9).

D. DUconescu și L. Ante hi 
corespondenți

NATAȚIE

înotătorii de la

mîlne lecțiile continuă 
la ora 15.3a. înscrierile 
gratuit la poligonul de

cu

la

TIMIȘOARA. Mult mai echilibrate 
decit Ln edițiile precedente, in trecerile 
de handbal din cadrul «Cupei F.R.H.- 
sini urmărite de numeroși iubitori ai 
sportului din localitate.

Echipele feminine au încheiat turul 
competiției cu următoarele rezultate: 
Universitatea I — Constructorul 13—10 
(7—5), Liceul nr. 4 I — Universitatea II 
11—8 (6—4); Constructorul — Liceul 
nr. 4 I 13—7 (5—3) ; Școala sportivă —

DX

Pledoarie
(L'rmare din pag. 1)

Este vorba de mijloacele de apărare, 
pe care un boxer, care tinde să obțină 
performante, trebuie să le stăpinească 
la perfecție. Pentru aceasta este nece
sar să se acorde o mare atentie dez
voltării forței musculare a brațelor. A- 
tacul adversarului poale fi stopat prin 
blocaj cu ripostă, paradă cu ripostă, es
chive cu ripostă, deplasare cu ripostă 
ele. Cu alte cuvinte, de la primele lec
ții de antrenament boxerul trebuie si 
Știe ce anume trebuie să faci cu bra
țele (mai ales cu cel pe care-l va folosi 
in atac), in oprire sau în contra
atac. In această privință antrenamentul 
capătă o nuanță metodică si ra area 
la bază un studiu amănunțit asupra 
capacității organismului, in special asu
pra sistemului nervos.

— Propunem să... atacăm mai „Ia 
obiect** problema atacului și apărării 
In box.

.— Dintre aceste două componente 
atac și apărare — consider că pri

ma este mai ușor de însușit și perfec
ționat, pe cînd apărarea necesită o 

i/iuncă susținută, progresivă și îndelun
gată, care deseori devine greoaie. Aci 
este punctul nevralgic. Apărarea cu ri
postă este cel mai bun și cel mai 
eficace mijloc de surprindere și dezori
entare a adversarului. Aceasta se exe
cută acoperind punctul in direcția căruia 
se îndreaptă atacul advers cu palma, 
cu dosul ei, cu umărul, cu cotul, iar cu 
celălalt braț se execută contraatacul, in 
cel mai apropiat punct. De exemplu: 
boxerul „A“ lovește direct cu stingă la 
bărbie, „B" blochează cu palma dreaptă, 
acoperind bărbia și, in același timp, ri
postează cu brațul sting (sving sau
upercut) la ficat, carotidă sau la plex; 

exemplu, boxerul „A“ execută o lo- 
țgitură de stingă, sving, la bărbie, 

blochează cu dosul mîinii 
același braț ripostează in 
fa bărbie.
; Există multe asemenea
Exerciții de atac cu ripostă. Exercițiile 
Sp» succed, ajungînd la automatizarea' și-a însușit pe deplin mijloacele 
btacului cu apărarea, ceea ce va familia- luptă. Experiența, 
Tiza pe boxer cu diferiți adversari. Con- 
polsdindu-și aceste deprinderi

drepte și cu 
linie dreaptă,

exemple de

JUNIORIL
INTRECERIL

în sala Constructorul au conți 
întrecerile din cadrul celor 
turnee de selecție rezervate junio 
și junioarelor.

Partide disputate cu multă d 
nie, unele din ele dovedind un
nivel tehnic, stau mărturie a utili 
unor asemenea confruntări între 
prezentanții tinerei generații șa

Lupta este deosebit de strînsă 
turneul masculin, unde mai mulți 
curenți se arată de forțe aprop
După disputarea primelor cinci ru 
cîte 4 puncte au acumulat V. S 
(București) și Al. Solomon (Reg 
iar cîte 3 puncte au Fr. Ler 
(Satu Mare) și Monel Tratatovici 
lăți).

La fete, un start foarte bun a 
constănțeanca Georgiana Alexa
cu. Ea a cîștigat primele 5 pa 
susținute. Cîte 3 puncte au FI 
Niculescu (reg. București) și Ana 
ria Burafa (București).

T. NICOARA-c

Noi recorduri republicane stabilit

Școala sportivă nr. 2 București au concurat in Cehoslovaci

de la Școala 
Reșița, dotate

întrecerile înotătorilor 
sportivă și Olimpia din 
cu „Cupa 30 Decembrie44 s-au soldat cu 
trei recorduri republicane: ștafeta de 
4x200 m liber alcătuită din Daniela 
Coroiu, Ruth Hocher, Dorina Mezinca și 
Stela Tarta a realizat timpul de 10:41,9, 
iar Daniela Coroiu — în primul schimb 
al acestei ștafete, ca și în cursa de 400 
m liber a fost cronometrată în 2:31,5 
și, respectiv, 5:24,1. De subliniat că pri
mul record este de senioare, junioare și 
copii A. Alte rezultate:

II. Schier 57,6 Ia 100 m liber (m); A. 
Băin 1:05.4 la 100 m delfin (m); D. 
Curuță 1:17,9 la 100 m bras (m); I. 
Mărgean 1:10.0 la 100 m spate (m); 
M. Hohoiu 1:11,7 la 100 m spate (m) și 
2:38,2 la 200 m spate (m); E. Aimer 
1:12,7 la 100 m delfin (m); D. Wetter- 
nak 38,3 la 50 m spate (m); V. Ceia 
38,3, V. Ivan 38,6 la 50 m liber (m); 
Anca Andrei 1:12,3 la 100 m spate și 
2:40,8
1:28.5 
1:11,5 
2:52,3

copii B; M. Movanu 2:42,0 Ia 20 
spate; VI. Belea 1:06,3 la 100 in d<

PLSEN (bazin de 25 m): E. Sch 
1:11,5 la 100 m liber; Belea 1:03, 
100 m liber, Carmen Nicovici 1:27, 
100
100 m spate; Cr.
m bras ; Belea 1:07,8 la 100 m d<

m spate; E. Manolescu 1:23,
Ene 1:23,8 la

pentru boxul tehnic

la 
la 
la 
la

bras; Mariana Stancin 
liber, Ruth Hocher 
spate; lolanda Popo- 

m bras, Monica Strem-

200 m spate; Monica Horvath 
100‘ m
100 m
200 m

viei 1:29,6 la 100
pel 41,0 la 50 m liber. (A. Rudeanu- 
c»»resp.).

9
• înotătorii de la Școala sportivă nr. 
din București au luat recent startul 
4 concursuri internaționale desfășurate 
Cehoslovacia. Iată cîteva din rezul-

PRAGA (bazin de 25 m): Șc. 
l’raga—Șc. sp. 2 București 45—89. 
conescu 1:20,7 la 100 m bras; Vi 
Faibiș 1:28,8, la 100 m bras; M. 
vanu 1:12,9 la 100 
Cebanzuc 
1:06,7 la 
in mixt; 
fin; Eda
C. Cehanzuc 3:02,5

O clasică diiectă de dieapta expediata de Constantin Ciucă, în partida 
cu reprezentantul regiunii Oltenia — Carol Pop

Foto: A Neagu

ujunge la perfecție (sau aproape), va 
genera dispute „curat e", spectaculoase. 
Dacă nu se depune muncă și stăruință 
în învățarea și aplicarea tehnicii, boxerii 
se vor prezenta in fața spectatorilor cu 
aceleași deprinderi greșite — atac cu 
mănușa deschisă, cu antebrațul, lovi
turi „rătăcite", dezordonate, fără adresă, 
acoperirea figurii cu mîinile, atacul cu 
capul etc. Fostul campion mondial la 
categoria mijlocie, Billy Papke, spunea 
că greșit se crede că „totul se rezumă 
Ia greutatea loviturii. Important este 
unde lovești, cînd lovești și cum lovești44. 
Și ce mare dreptate avea Papke!

nu 
se 
sportivul se va gîndi cum sâ acționeze 
la momentul oportun, își va dezvolta a- 
tenția, spiritul de observație, reflexele.

In legătură cu aceste noțiuni, „atac 
șt apărureu, socotim interesante opiniile 
a doi foști campioni mondiali, Georges 
Carpentier și Jak Johnson. Primul era 
de părere că este necesar „să ataci cu 
maximum de viteză și să consumi mi
nimum de energie". Cu alte cuvinte, e- 
conomie de forță, atac „invizibil", ful
gerător. Jak Johnson spunea, relativ la 
apărare : „atacul este 
apărare, sau apărarea 
cului*

— Apărarea cu

vor mai fugi unul de altul, așa cum 
mai intimplă încă uneori. Totodată,

cea mai bună 
este cheia ata- ★

în
în
țațele înregistrate:

m spate; Ca
1:26,2 la 100 m spate; 1 
100 m delfin și 2:33,0 la 
Dovgan 1:10,0 la 1( 
Schuller 1:10,0 la

la 200

00^1
100 ni 
m mixt.

m): Sp

ripostă, 
brațelor în timpul luptei pot 
tere, desigur, la obstrucții, 
uni lipsite de tehnicitate, 
călcarea regulamentului...

— Este adevărat, însă acest lucru 
intimplă numai atunci cînd boxerul

acțiunea 
da naș- 
la acți- 
la în-

în- 
ti-

calmul, rațiunea

lată cîteva argumente in favoarea 
sușirii procedeelor tehnice. Boxerii 

de antrenament 
performante de 

că in marile 
(Jocurile Olim-se 

nu 
de 
în

ring sînt calități care se însușesc trep- 
boxerii tat iar atunci pind tehnica boxerului va

neri, care vin în sălile 
în dorința de a obține 
răsunet, trebuie să știe 
competiții internaționale
pice, campioantele europene etc.) teh
nica, îmbinată cu o bună pregătire fi
zică, joacă un rol primordial.

Acordați-i, deci, toată atenția, to
varăși antrenori!

PRAGA (bazin de 50 m): Eda Schul
ler 2:38,8 la 200 m liber; M. Movanu 
1:13,4 la 100 m spate; Viorica E’aibiș 
1:31,6 la 100 m bras; E. Manolescu 
1:27,2 la 100 m bras — rec. republican

J1IILAVA (bazin 
lihlava—Șc. sp. 
1:01.7 la 100 m liber și 1:06,6 la 
m delfin; Movanu 1:12,0 Ia lOOt^Sj 
E. Manolescu 37,9 la 50 m spa 
33,1 la 50 m liber; Cr. Ene 1:24, 
100 m bras.

HOCHEI
s-

Progres față de
( V rmare 

joacă viitorii 
participarea la meciuri — se poate 
o temeinică verificare a aptitudini

lor lor. Putem spune chiar că nu puține 
au fost partidele dintre echipele de co
pii în care evoluția celor mai mici ho
cheiști a adus antrenorilor lor și spec
tatorilor prezenți în tribune frumoase 
satisfacții. Tocmai de aceea se cere ca 
pe viitor cluburile bucureștene care au 
secții de juniori Ia hochei pe gheață să 
acorde și mai multă atenție copiilor, să 
le asigure echipamentul necesar (nu 
întotdeauna de bună calitate și, mai 
ales, ajustat la ...talia acestor hocheiști!) 
și o pondere mai mare în distribuirea 
orelor de antrenament pe gheață.

In ceea ce privește întrecerea forma
țiilor de juniori, așa 
tat, echipa clubului 
culege acum roadele 
preocupări de ani și 
net, Fiind în fruntea 
să fi pierdut vreun joc. Antrenorul Ion 
Ganga — ale cărui merite în creșterea 
tinerilor hocheiști sînt de necontestat— 
a folosit, alături de o serie de juniori 
consacrați (Gheorghiu, Constantinescu, 
Jere, Petraș), cîțiva tineri din rîndu- 
rile cărora s-au detașat Vlad, Doboș, 
Paraschiv. Și în echipa de copii a clu
bului Steaua am remarcat o serie de 
talente (Ioniță, Herghelegiu), ceea ce 
ne îndreptățește să credem că această 
formație ar fi putut ocupa un loc frun
taș și fără ajutorul hotărîtor al juniori
lor „rodați* în prima formație, cea de 
seniori.

Un progres simțitor față de anul tre
cut a făcut echipa OLIMPIA (antrenor 
Horea Ghero), care în acest campionat 
— printr-o substanțială îmbunătățire a 
pregătirii tehnice — a realizat, în gc-

din pag. 1) 
Juniori și în care

cum era de aștep- 
STEAUA — care 
meritate ale unei 

ani — s-a detașat 
clasamentului, fără

edițiile precedent
neral, o comportare mai mult decît 
țumitoarc. La fel s-au petrecut luc 
și cu cele două echipe ale clubului 
NA MO (antrenor Gabriel Cosman 
lîndurile cărora am notat pe Gh. 
țan — o autentică „speranță" — i 
foarte tînărul Tudor Marcel, cu i 
calități pentru hochei

Intr-un oarecare regres s-au pr 
tat însă Școala sportivă nr. 2 și 
structorul. Ultima echipă are o just 
re pentru rezultatele slabe cu care 
eheiat această primă parte a camp 
tului, deoarece a pierdut pe cei 
Jucători, unii trccînd la alte eh 
iar majoritatea depășind vîrsta jui 
tului. In ceea ce privește echipa 
sportive nr. 2 credem că pentru 
realiza o îmbunătățire a comportării 
este necesar să se impună lotuli 
jucători mai multă disciplină, mai i 
conștiinciozitate. De altfel, o carac 
tică generală a întrecerii o constitu 
din păcate — și abundența elimin 
de pe teren, nu numai pentru că t 
hocheiști cunosc mai puțin bine 
lamentai, ci și datorită slabei lor < 
pline pe gheață. Este un aspect a 
căruia trebuie să reflecteze toți t 
norii.

Și acum iată clasamentul și re: 
tele înregistrate în întrecerea reze 
echipelor de juniori : 1. STEAl
PUNCTE (cu Olimpia 8—0, cu Di 
10—4, cu Șc. sp. nr. 2 6—1, cu 
structorul 10—1); 2. OLIMPIA 6 P 
Dinamo 6—4, cu Șc. sp. nr. 2 
cu Constructorul 3—1); 3. DWJ
4 P. (cu Șc. sp. nr. 2 7—6, cu) 
structorul 7—3); 4. ȘC. SPOR'
Nr. 2 2 P. (cu Constructorul 14- 
5. CONSTRUCTORUL 0 P.

întrecerile campionatului Capitale 
continua cu meciurile turului al 1



■seriei Nord, in categoria C
0 condiție a succesului

Olimpia Oradea — liderul

I Muncitorii de la fabrica de încăiță- 
pinte „Solidaritatea" din Oradea se 
liîndresc cu echipa lor de fotbal, Oiim- 
lia. Motivul ? în actualul campionat al 
lategoriei C, seria Nord, această for- 

a realizat un frumos succes : 
lupă prima parte a întrecerii, Olimpia 
le află pe primul loc, totalizind 20 de 
lunete. Iată bilanțul meciurilor dispu
tate : 9 ciștigate, 2 egale și 2 pierdute. 
In această toamnă, echipa orădeană â 
pregistrat un progres evident, sub ra- 
lortul creșterii valorii fotbalului prac
ticat. Pregătirea conștiincioasă la an
trenamente, viața sportivă, ambiția.

PROIMO
sa

PREMIILE CONCURSULUI 
SPECIAL PRONOEXPRES 

din 21 decembrie 1966 

seriei Nord, categoria C

dar și respectul față de adversar — 
toate acestea au constituit factorii care 
au determinat buna evoluție a echipei. 
Caracteristic pentru fotbalul practicat 
de orădeni este faptul că se pune ac
cent pe acțiunile ofensive, fără a se 
neglija, bineînțeles, jocul în apărare.

Munca sîrguincioasă a tînărului an
trenor 1. Kecskai a fost sprijinită per
manent de inimoșii membri ai biroului 
secției de fotbal și, după cum s-a vă
zut, această colaborare a dat rezultate. 
Olimpia Oradea este decisă să se com
porte la același nivel și în retur pen
tru a reveni 
tegoria B.

Iată lotul
13 meciuri ; :
Balaș, Bokor, Szakacs H, Kelemen, Bo
ilor. Fold vâri, Koszegi — fundași, Dull, 
Szakacs I, Tanczos — mijlocași, David, 
Pugna, Madveș, Petrică, Kun, Molnar 
— înaintași.

printre formațiile de ca-

care a fost folosit în cele 
Porjiei și Jiroș — portari,

II.IE GHIȘA, coresp. principal

Există, la ora actuală, o unanimitate 
de păreri in ceea ce privește faptul că 
aproape toate echipele noastre susțin 
anual un număr mic de jocuri. De aici, 
un întreg cortegiu de neajunsuri, teh
nica de joc în neconcordanță cu con
cepția modernă (rezolvarea promptă, 
de către fiecare jucător a atacului și a 
apărării), greutatea în a mări viteza 
jocului, in a impune adversarului o ca
dență susținută, în a finaliza din cons
trucție și nu întîmplător. Pentru reme
dierea acestor aspecte, ca și a altora, 
este nevoie mai înainte de toate de asi
gurarea unui bogat calendar intern și 
internațional. Federația de fotbal a asi
gurat unor echipe posibilitatea partici
pării în diverse competiții: Cupa balca
nică, Cupa cupelor, Cupa orașelor tir- 
guri, Cupa campionilor etc. La acestea 
se adaugă întîlnirile internaționale ale 
reprezentativelor : U.E.F.A. (pentru ju
niori), tineret, olimpici, seniori (Cupa 
Europei internațiuni, preliminariile 
mondiale, jocurile amicale).

Apoi, pentru ca într-adevăr o echipă 
să poată fi mai mult timp în formă 
este nevoie ca pregătirea ei să fie cit 
mai multilaterală, dar mai ales ea să 
răspundă particularităților competiției. 
Astăzi, pe plan mondial, ciclul s-a 
schimbat Jucătorii sînt „prinși" de

Din campionatele regionale
BANAT

De curind, s-a încheiat prima parte a 
competiției fotbalistice a celor 28 de 
echipe din regiunea Banat. Actuala e- 
diție a campionatului regional se dispu
tă in două serii a cîte 14 formații.

Iată clasamentele celor două serii:
SERIA. NORD

L U.M.T. 13 12 0 1 34— 4 24
2. Teba Arad 13 10 0 3 25—13 20
3. Electromotor 13 5 4 3 20—17 16
4. Șoimii Timișoara 13 6 3 4 19—14 15
5. Lipova 13 6 3 4 21—20 15
6. I. C. Arad 13 6 1 5 23—19 13
7. Furnirul Deta 13 6 1 6 23—20 13
8. Pecica 13 4 4 5 18—15 12
9. Voința Lugoj 13 5 1 7 17—31 11

10. Ciacova 13 4 2 7 13—21 10

jocurile echipelor (club, națională) du
minica — miercurea — duminica. Ceea 
ce înseamnă că rolul individului este 
cu atit mai mare cu cît el se încadrea
ză în colectiv. De aceea este nevoie să 
se mărească preocuparea pentru ins
truirea juniorilor. Căci este evident 
faptul că în cursul săptămînii — la 
seniori — este mai puțin timp de in
dividualizare, cel mai mult rămînînd 
pentru joc și refacere pentru alt 
joc 1 Și să nu uităm nici un 
moment că jocul cu miză — urmat sau 
precedat de deplasări foarte lungi une
ori — cere o artă atit din partea „re
gizorilor” cît și din partea „actorilor".

In lumina acestor adevăruri, ne re
vine sarcina de a gîndi serios asupra 
mijloacelor pe care Ie folosim, atit in 
perioada pregătitoare, cit mai ales in 
cea competițională. In fotbal, nimeni 
nu-ți apreciază „calitatea" antrenamen
tului, ci rezultatul lui. In fotbal, totul 
se referă la concepția în care joacă 
echipa și mai ales cum obține rezultate. 
E ca, de altfel, și în teatru. Pe spec
tator nu-1 interesează cum învață acto
rul rolul, ci cum îl prezintă... Proiec- 
tînd din caracteristicile perioadelor 
numai nota dominantă a ei, antrena
mentelor noastre nu trebuie să le mai 
lipsească jocul. Să nu ne antrenăm

11. Tractorul Slnnico-
laul Mare

12. Ceramica Jimbolia
13. Victoria Caransebeș
14. Margina

13 3 3 7
13 3 3 7 

>13 328
13 3 1 9

SUD

18—20
12—18
17—30
19—37

9
9
8
7

SERIA
1. Progresul Timișoara 13 9 2 2 27—14 20
2. Dinamo Timișoara 13 7 3 3 24—11 17
3. Minerul Oravița 13 6 2 5 28—14 14
4. Metalul Bocșa 13 5 4 4 23—16 14
5. Minerul Bocșa 13 6 2 5 22—17 14
6. Moldova Nouă 13 6 1 6 26—21 13
7. Recolta Jimbolia 13 4 5 4 20—21 13
8. Oțelul roșu 13 4 4 5 18—17 12
9. Bozovici 13 6 0 7 26—27 12

10. Topleț 13 5 1 7 23—28 11
11. Zăvoi 13 4 3 8 13—27 11
12. Nădrag 13 5 1 7 17—32 11
13. Victoria Deta 13 4 3 5 14—31 11
14. Muncitorul Reșița 13 3 3 7 17—22 9

P. ARCAN-coresp. principal

fără să jucăm. Fiindcă nimeni nu le 
face mic sau mare decît adversarul. 
Or, dacă la noi unele echipe „nu știu 
să joace", probabil că în instruirea lor 
există o lacună și ea — normal — esle 
dictată de amprenta antrenorului. Ma
rile echipe poartă pecetea „dirijorului". 
Dar pentru a nu vorbi la modul gene
ral, subliniez că acest antrenament va 
trebui să cuprindă, chiar din perioada 
pregătitoare, următoarele :

— formarea artei de a devia balonul, 
deci de a se plasa (simțul de antici
pare) ;

— căutarea colaborării partenerilor ;
— execuții cu luciditate pentru : ra

piditate in transmiterea balonului, in a 
fenta, a dubla, a folosi „un-doi“-ul 
etc. ;

— șuturi spontane (promptitudir.e- 
precizie-plăcere) ;

— viziunea jocului și pentru uti
litatea colectivului — pase și centrări 
înapoi precise, contraatac colectiv, 
temporizare pentru a „urca" sau a 
se retrage etc. :

— educarea inteligenței — arma 
principală a jucătorului în vederea 
formării spiritului de cooperare ;

— pregătirea fizică — munca pen
tru aparatul respirator, pentru mușchi 
(atenție la dimensiuni), pentru articu
lații etc.

Cu alte cuvinte, să desfacem jocul 
in componentele sale, dar și să Io 
reunim intr-un toi a cărui perfecțiu
ne să fie continuă.

Lucrînd astfel, vom putea forma 
o echipă care să dea „spectacole efi
ciente". De acolo ne va veni și succe
sul, căci el, jocul nostru, va putea Ii a- 
preciat tocmai datorită răbdării, cre
dinței, curajului și... muncii compe
tente.

CONSTANTIN TEAȘCA 
antrenor

ERATĂ
In articolul intitulat „Curente și tei», 

dințe în fotbalul nostru", apărut in nr. 
5153 din 27 decembrie 1966, în coloana 
a doua, alineatul al doilea, se va citi 
corect : „Pe aceeași linie. „frumoasa 
jucărie" —- sistemul cu patru fundași — 
a început să fie „demontată”, antreno
rii noștri căutîndu-i acel resort mira
culos care duce la obținerea succesu
lui".

PREMII OBIȘNUITE După finala campionatului republican al juniorilor mari

lei, categoria 
a 21 lei.
I în valoare 
revenit par-

Categoria I : 5 variante a 75.811 
Lei, categoria a Il-a : 26 variante a 
7.6^ lei, categoria a IlI-a : 134 va- 

a 1.595 lei, categoria a IV-a : 
[?157 variante a 237 lei, categoria a 
V-a : 3.052 variante a 90
1 Vl-a : 18.003 variante

Premiile de categoria 
ie 75.811 lei fiecare au 
ticipanților : Apostol Petru din Iași, 
Karacsany lozsef din Sf. Gheorghe, 
Dobrca S. Sotir din Tifești, reg. Ga
lați, Teodoru Neculai din Odobești și 
Radulescu Glieorghe din București.

PREMII SUPLIMENTARE

I Categoria a Il-a : 10 variante (2 
LFiat 1800“, 3 .Renault 10 Major*, 5 
LTrabant 601“), 1 variantă a 15.000 
[lei, categoria a IlI-a : 35 variante în 
obiecte, categoria a IV-a : 97 va
riante a 500 lei, categoria a V-a : 93 
variante a 200 lei, categoria a Vl-a : 
460 variante a 100 lei, 
lVII-a : 1485 variante a 
te>ria a VIII-a: 2541

25 lei.

categoria a
50 lei, catc- 
variante a

TREI ZILE PÎNĂ LA
REVELIONULUI

TRAGEREA 
LOTO

Vineri 30 decembrie este ultima zi 
în care vă mai puteți cumpăra bilete 
[pentru .Tragerea Revelionului Loto*, 
ultima și cea mai mare tragere din 
acest an. Ea atribuie 20 autoturisme 
dintre care patru premii constînd fie
care din cite un autoturism .Fiat 
1800“ plus diferența în bani pînă la 
cîte 100.000 lei. Se mai atribuie auto
turisme .Moskvici 408“, .Wartburg 
312/1“, .Fiat 600“ și .Trabant 601“ 
precum și premii fixe în bani a cîte 
30.000 lei, 10.000 lei etc.

Procurați-vă bilete din vreme.

• Tragerea Pronoexpres de azi va 
avea loc la București în sala din str. 
Doamnei nr. 2, la ora 18,30.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

Confirmări neconcludente, speranțe puține...
mariDe curind, cei mai buni juniori 

la gimnastică și-au disputat întîietatea 
în cadrul finalei campionatului republi
can, la Timișoara. Pînă nu de mult, 
în gimnastică junioratul însemna numai 
vîrsta speranțelor, vîrsta celor care nu
mai după un anumit timp puteau să 
devină performeri. Astăzi, însă — măr
turie 
diale 
tică, ca și în alte ramuri sportive, se 
pot obține rezultate excepționale^ la

ne stau recentele campionate mon
de la Dortmund — și în șimnas-

pot obține rezultate excepționale la 
17—18 ani — la fete și Ia 20—21 de 
an; — ]a băieți. Cele mai bune exemple 
în această privință le constituie spor
tivii sovietici Natalia Kucinskaia eu 3 
medalii de aur cucerite la 17 ani și 
Mihail Voronin, campion mondial abso
lut la 21 de ani. Deci, vîrsta perfor
manțelor înalte în gimnastică are tendin
țe de coborîrc, ceea ce înseamnă că 
junioratul este astăzi nu numai vîrsta 
speranțelor, ci și cea a confirmării. Cei 
care susțin această idee, și-și organi
zează lucrul în consecință, au la bază o 
serie întreagă de argumente fiziologice și 
psihologice. Amintim numai faptul că la 
o vîrstă fragedă deprinderile se însu
șesc mai repede, copiii și juniorii sînt 
mai curajoși și mai receptivi. Desigur, 
aceasta nu trebuie să 
că nu se pot obține 
mai tîrziu, mai ales 
toți juniorii sînt de 
devină performeri. Am

ducă la concluzia 
rezultate bune 
la băieți, și 

acum obligați 
_____  s_____  făcut această 
troducere pentru a arăta de la început 
că — privind prin prisma gimnasticii 
„moderne" — nu ne putem declara mul
țumiți decît în parte de calitatea în
trecerilor de la Timișoara, evoluția par- 
ticipanților fiind cu mult sub nivelul 
cerințelor.

Și 
că 
să 

în-

BĂIEȚII, MAI BUNI
Cu cîțiva ani în urmă, după orice 

concurs, băieții erau mereu criticați, iar 
fetele lăudate. Acum, situația s-a inver
sat. In ultimul timp, așa cum s-a în- 
tîmplat și la Timișoara, gimnaștii se 
prezintă mai bine. Selecția s-a îmbună
tățit, nivelul de pregătire a crescut. Se 
acordă o atenție mai mare însușirii co-

bine 
frunte 
și Gh.

recte a tehnicii miș
cărilor de bază, ți
nutei, compoziției e- 
xercițiilor. Am putut 
urmări o serie de 
gimnaști talentați, 
ca A drian Stoica, 
Nicolae Oprescu, Au
rel Buneseu. Nico
lae Achim, Gh. Blaj, 
Mircea Gheorghiu 
(București), Aurel 
Munteanu (Lugoj), 
Radu Bran ea, Vla
dimir Mărgineanu 
(Cluj), Paul Vesi 
(Tg. Mureș), Con
stantin Barbâlatâ 
(lași) etc. îmbucu
rător este și faptul 
că la maeștri s-au 
prezentat cinci con- 
curenți, toți 
pregătiți, în 
cu Gh. Mutu 
Păun’escu, ai harni
cului antrenor cra- 
iovean, Marcel Mără- 
șescu.

Acest bilanț pozi
tiv nu înseamnă însă 
că în gimnastica 
masculină totul este 
în perfectă ordine. Numărul gimnaștilor 
cu adevărat talentați — atrași în compe
tiții — nu este încă suficient, iar dru
mul de la categoria I juniori pînă la 
măiestrie este foarte lung. Tinerii noș
tri gimnaști trebuie să muncească înze
cit ca să atingă o valoare ridicată. Ei 
trebuie să-și dezvolte mai mult forța 
(încă deficitară), paralel cu celelalte 
calități fizice, să-și însușească multe 
clemente grele, dinamice, să „descopere* 
combinații mai originale pentru exerci
țiile liber alese. Numai lucrul la un 
nivel cantitativ și calitativ superior le 
va da posibilitatea să împlinească spe
ranțele legate de ei.

FETELE NE-AU DEZAMĂGIT
Concursul gimnastelor ne-a dezamăgit 

din multe puncte de vedere. A căuta

Ofelia Alexa (C.S.M. Cluj) în stînd pe umăr la birnă
Foto: Carol Mato — Timișoara

acul în carul cu fin sau a încerca al
cătuirea măcar a unei echipe de șase 
gimnaste cu real talent între finaliste 
este aproximativ același lucru.

Lipsurile pornesc încă de Ia procesul 
de selecție. Puține dintre gimnastele 
prezente la Timișoara au conformația și 
calitățile necesare acestei ramuri spor
tive. Iar ca să pornești pe drumul ma
rilor performanțe cu elemente lipsite 
complet de perspectivă, să-ți pierzi, pur 
și simplu, timpul cu ele, înseamnă să 
tc gîndești numai la interese mărunte, 
să te rezumi la un loc cît de cit ono
rabil în competiții de nivel mediocru, 
înseamnă că ai scăpat din vedere in
teresele mari ale gimnasticii. Nu spu
nem că nu au fost șr unele . excepții 
printre gimnaste. Felicia Pornea (Ba
cău), Claudia Pandeletcu (București),

O felia Alexa, Smaranda Gufiu (Cluj), 
Maria Bosca (Oradea), Ema Chertej 
(Tg. Mureș), Rodica Secoșan (Timi
șoara) sînt cîteva nume care, cu condi
ția unei munci mai intense (nu cu 2—3 
antrenamente pe săptămînă) pot realiza 
lucruri frumoase. De comportarea maes- 
trelor nu putem nici intr-un fel să fim 
mulțumiți. Majoritatea celor aflate în 
ultimul an de juniorat — atenție la cele 
spuse la începutul materialului ! —
componente ale loturilor reprezentative, 
nu s-au prezentat la nivelul cerințelor.

în general, multe clemente tehnice sînt 
greșit însușite, exercițiile sînt lipsite de 
originalitate, de greutate, de stil. Pre
gătirea 
lipsește

artistică, atît de importantă, 
aproape cu desăvîrșire

părerea tuturor specialiștilor^După 
finala campionatului la categoriile de co
pii și juniori mici s-a ridicat la u« 
nivel mult mai înalt decît acela al 
juniorilor mari. Dar oare printre juniorii 
mari de astăzi nu au fost mulți soco
tiți la vremea lor ca elemente de mare 
perspectivă ? Desigur, în multe cazuri 
există și „pierderi pe drum“. Puberta
tea aduce modificări neașteptate, mai 
ales la fete. Dar tocmai din acest motiv 
ar trebui să avem mult mai mulți spor
tivi la categoriile inferioare în secțiile 
de gimnastică. Dacă fiecare antrenor 
s-ar fi prezentat numai cu un singur 
junior sau cu o singură junioară de 
real talent, cu posibilități evidente (de 
exemplu, dintre cei 8 încadrați la Clu
bul sportiv școlar din București), altele 
ar fi perspectivele gimnasticii noastre. 
Și mai trebuie să amintim un lucru : 
dacă juniorii pe care i-am văzut la 
Timișoara sînt cei mai buni gimnaști, 
la ce nivel sînt ceilalți, rămași acasă, 
care nu au atins nici nivelul mediocru ?

ILDICO RUSSU-ȘIRIANU

P.S. Apreciem inițiativa federației de 
specialitate de a premia nu numai pe 
sportivi, dar și pe cei mai buni antre
nori. Totodată, este cazul să ia măsuri 
mai severe în privința specialiștilor care 
ani de-a rîndul nu au crescut nici un 
gimnast dc valoare. Și, din păcate, nu 
sînt puțini.



Citeva observații asupra campionatului republican pe echipe

Se impune un „usult“ mai curajos 
către calitate

o ADEVĂRATA NATURĂ A UNUI DECALAJ • STEAUA MAI 
BUNA DECÎT PROGRESUL LA FLORETĂ FETE ?® MAI MULT 

DECÎT O DISPUTĂ PASIONANTĂ... • O CAMPIOANĂ 
FĂRĂ ADVERSARE !

• Ca și anul trecut, echipa mascu
lină de floretă a clubului Steaua (Falb, 
Drimbă, Țiu, Weissbdck, Bunicelu) a 
cucerit destul de ușor titlul de campi
oană a țării. Performanța confirmă va
loarea trăgătorilor acestei echipe, serio
zitatea acordată pregătirii : antrena
mente zilnice în regim de efort susținut, 
concursuri de verificare la sfârșitul fie
cărei săptămîni (atunci cînd nu erau 
programate întreceri oficiale), multă dis
ciplină și, în general, eforturi vizibile 
de autodepășire. Meritul respectiv apar
ține și antrenorului priceput și exigent 
Andrei Vîlcea.

Toate laudele echipei campioane ; dar, 
ce facem cu restul echipelor ? Cum tre
buie să ne explicăm faptul că urmă
toarele clasate, Universitatea București 
și 'C.S.M. Cluj, slnt despărțite de Steaua 
la nu mai puțin de 6 puncte ! ? Este 
firesc să fie așa ? Dacă în cazul Uni
versități ar exista o explicație — fap
tul că în afara lui Mureșanu, echipa n-a 
putut prezenta trăgători Ia valoarea com
petiției — în schimb, pentru formația 
clujeană, locul 3 în clasament este ne
concludent. Aceasta, deoarece C.S.M. 
Cluj a beneficiat în tur de un lot destul 
de omogen (Șt. Csipler, Prujinschi. Can
do și Ifabalâ), căruia nu i-au lipsit nici 
talentul și nici experiența concursurilor. 
In principal, echipa a ..căzut* fizic, ceea 
«c a trădat o slabă pregătire Ia acest 

■ capitol. Este adevărat însă, că anul a- 
eesta, elevii antrenorilor Ad. Pelegrini 
și Ad. Curat au lucrat în condiții grele, 
au schimbat de 4—5 ori sala. Pregăti- 

; Tea fizică se putea face însă și în aer 
liber: deci, chiar fără condiții speciale. 
Aceeași observație și pentru Unio Satu 
Mare, care promitea să-și facă simțită 
o prezență mai activă în campionat. Ca 
și în cazul Universității, I.M.F. Tg. 
Mureș a contat pe un singur trăgător 
de nădejde: Szentkiraly... în ceea ce pri
vește formația Petrolul Ploiești, locul 
ultim ocupat se datorește fluctuației de 
trăgători sau unor absențe nemotivate, 
cum a fost cea din etapa a V-a, în me
ciul cu Steaua. 0 echipă cu floretiști de 
valoarea lui C. Paisie. I. Lăudoiu, M. 
Bănică nu numai că n-avea voie să re
trogradeze, dar ar fi putut foarte bine 
»ă termine competiția în primele trei 
locuri.

• Floretistele de Ia Progresul au tre
cut nu numai pe lîngă o răsunătoare 
victorie asupra principalei „rivale*. 
Steaua, ci și pe lingă titlul de cam
pioană a țării. La valoarea și omogeni
tatea echipei (Ene, Stanca, Palco, Mo- 
roșim) nu este admis si pierzi pe linia 
de sosire, cînd conduci eu 4—1, 5—2, 
6—3 și 7—4. Doi factori au pus în in
ferioritate echipa Progresul, în ultimele 
asalturi, hotărîtoare, cu Steaua ; slaba 
pregătire psihică și lipsa de rezistență 
fizică.

Steaua a cucerit titlul de campioani 
pe merit dar, totuși, cu mai puțină stră
lucire ca altă dată. Lotul nu a mai fost 
ia fel de omogen în comparație cu anii 
precedenți. Drîmbă, care a concurat bine, 
a fost mult timp bolnavă ; Iencic s-a 
comportat inegal, la fel ca și Tasi. Be- 
jan a fost singura care a corespuns pe 
deplin. Ea a constituit, într-un fel, fac
torul mobilizator în echipă, lucru evi
dențiat îndeosebi în meciul cu Progre

ȘTIRI • RE
MELBOURNE. — Tenismanii indieni 

l«u redus scorul în finala „Cupei Davis- 
]cîștigînd meciul de dublu, din a doua 
M a intilnirii# Krishnan, Mukerjea — 
Newcombe, Roch§ 4—6, 7—5, 6—4, 6—4. 
înaintea ultimelof două meciuri de 
■implu, echipa Australiei conduce cu 
*-l în față'selecționatei Indiei.

ABIDJÂlf^.ș^Cett de t doua edi
ție a „Cupei, campionilor Africii* la 
fotbal s-a încheiâT, » victoria e- 
ehipei Stade A6i<fj'aH (Coasta de 

[Eildeș), carea’,' Învins, In St doilea 

meci al finalei, Jriu 4—1 formația 
; '„Real" Bamako (Mali). Meciul 5-a 
' disputat la Abidjan în fața a 40 000 
de spectatori. 

sul. Totuși, în ansamblu, echipa a reu
șit să se impună, profitînd și de caren
țele în pregătirea fizică (din nou acest 
aspect 1) a adversarelor ei. Asemenea 
carențe s-au remarcat și la. echipele : 
Universitatea București, S.P.O.B., Unio 
Satu Mare, I.M.F. Tg. Mureș.

• Spre deosebire de anii precedenți, 
disputa pentru locul I la spadă a fost 
extrem de pasionantă, angajînd alături 
de Steaua pe I.M.F. Tg. Mureș. Saltul 
valoric realizat de elevii prof. Andrei 
Cacuci este substanțial. Ei au reușit 
să țină în șah echipa bucureșteană, pe 
care au condus-o cu 1—0, 2—1, 4—3 
și 6—4. Numai un finiș mai bun al spa
dasinilor de la Steaua a făcut ca titlul 
de campioană să fie decernat și anul 
acesta echipei bucureștene, care a avut 
în Moldanschi, Sepeșiu și Marinescu oa
menii de bază. în rest, în schimb, o 
abundență de improvizații. Numai așa pot 
fi explicate înfrîngerile în serie ale unor 
echipe (și uneori la scoruri categorice) 
un exemplu: Steaua—C.S.M. Cluj 15—1!) 
ca și capotarea formației Progresul 
București.

• La sabie, o echipă campioană fără 
adversare. Este vorba de echipa Stelei. 
Ea a pornit în postură de cîștigătoare 
încă din primele etape. Șapte puncte a- 
vans față de formația S.P.O.B., clasată 
pe locul 2. Ce valoare mai poate să 
aibă un asemenea rezultat, cînd adver
sarele nu îți pun nici un fel de pro
bleme ? Fiindcă și la sabie (poate și 
mai evident ca la spadă), factorul im
provizație a constituit o notă caracteris
tică. Cu excepția formației S.P.O.B. 
(unde există elemente de certă perspec
tivă — Iercoșan, Ganea, Mihăileanu —, 
dar care nu acordă suficientă seriozi
tate pregătirii *), toate celelalte partici
pante la campionat au apărut pe planșe 
cu trăgători depășiți ca valoare. Este 
îngrijorătoare lipsa de interes față de 
primenirea loturilor de sabreri. Chiar și 
la C.S.M. Cluj (unde există un nucleu 
de sabreri foarte puternic), preocuparea 
pentru creșterea de noi elemente este 
destul de palidă.

Ce concluzii se pot desprinde ? Că 
pregătirea echipelor noastre de scrimă 
se realizează — cu foarte puține excep
ții — la un nivel necorespunzător, pre
gătirea fizică mai ales ; că nu se caută 
să se obțină o omogenizare valorică a 
trăgătorilor, multe din echipe bazindu- 
se de obicei pe UN TRĂGĂTOR (Uni
versitatea București și I.M.F. Te. Mu
reș la floretă băieți, I.M.F. Tg. Mureș la 
floretă fete etc.); că acțiunea de înti
nerire a loturilor se face încă sporadic, 
eu rezultate ne convingătoare, menți/un- 
du-se în formații sportivi fără perspec
tive ; că mai sînt antrenori care „merg* 
doar cu cite o echipă (I.M.F. Tg. Mu
reș la spadă, Progresul București la 
floretă fete, C.S.M. Cluj la floretă băieți, 
Dinamo Brașov la sabie), deși unii au 
în campionat două ți chiar mai multe 
formații. Se impune ca aceste observații 
*1 stea în atenția eelor direct vizați, 
luîndu-se măsuri corespunzătoare. Stă în 
puterea antrenorilor, a birourilor de sec
ții, a conducerii duhurilor și asociații
lor, să contribuie la Îmbunătățirea acti
vității la scrimă, sport olimpic care ne 
poate aduce multe satisfacții.

T. STAMA

ZULTATE •
MADRID. — Invingînd în finala 

competiției pe Real Madrid, cu sco
rul de 113—lOf (56 — 52), formația 
Simmenthal Milano a cîștigat „Cupa 
latină" la baschet masculin, desfășu
rată la Madrid. în clasamentul general, 
Simmenthal este urmată de Real Ma
drid și Villeurbanne.

BERLIN. — Comitetul de organizare 
a „Cursei Păcii" a confirmat datele și 
traseul celei de-a 20-a ediții a tradițio
nalei competiții cicliste. întrecerea ce
lor mai buni cicliști amatori se va des
fășura între 10 și 25 mai pe traseul 
Varșovia — Berlin — Praga.

PRAGA. — Echipa sovietică de ho
chei pe gheață „Aripile Sovietelor" din 
Moscova și-a început turneul în R. S.

REZULTATE MERII ORII ALE ECHIPELOR
ȘCOLII SPORTIVE IR. 2 BUCUREȘTI 

ÎN CEHOSLOVACIA Șl UNGARIA
Echipele de baschet (feminin), volei 

(masculin) și polo ale Școlii sportive nr. 
2 din București au întreprins recent un 
turneu în Cehoslovacia și Ungaria, ob- 
ținînd cîteva rezultate meritorii.

Voleibaliștii au jucat la Praga 4 me
ciuri, realizînd tot atîtea victorii: 3-0 cu 
C.K.D. juniori, 3—2 cu C.K.D. seniori, 
3—0 cu Universitas și 3—1 cu echipa 
Institutului de medicină. Echipa femi
nină de baschet a susținut 3 partide la 
Praga și două la Budapesta: 67—66 
(25—25) cu P.A.C. Praga, 27—73 
(15—29) cu Slavia Praga (senioare), 
34—43 (13—18) cu Tatra Praga, 58— 
47 (24—26) cu Meteor Budapesta și 
47—22 (29—12) cu o selecționată șco
lară din Budapesta.

In sfîrșit, poloiștii bucureșteni au ju
cat în acest turneu 4 partide: 2—2 
(1—0, 1—1, 0—0, 0—1) cu Bohemians 
C.K.D. Praga seniori, 9—6 (3—0, 3—3, 

1 — 1, 2—2) cu Bohemians C.K.D. Praga 
juniori, 5—7 (4—2, 0—2, 0—2, 1—1) 
cu Slavia Plsen seniori și 5—5 (3—0 
0—1, 1—0, I—4) cu echipa Școlii spor
tive din Budapesta.

Campionul mondial la sărituri speciale, Bjorn Wirko/a (Norvegia), văii 
fi in acest an — după părerea antrenorului său, lostul campion mondial 

Torall Engau — cel mai bun săritor

(c c nou în tabăra hochciștilor canadic
Reprezentativa de hochei a Cana

dei se pregătește pentru viitorul cam
pionat mondial cu o ambiție mai mare 
decît in anii trecuți. Aceasta, în primul 
rind. pentru că „Tara frunzei de arțar" 
se pregătește să sărbătorească, in scurt 
timp, centenarul hocheiului, iar in al 
doilea rind, deoarece există speranța 
că „experimentul” pastorului Bauer, 
antrenorul care a strins în cadrul selec
ționatei canadiene cele mai bune forțe 
ale hocheiului amator, va avea în sfir- 
șit succes.

Ca și în anii precedenți, reprezenta
tiva Canadei are sediul pregătirilor la 
Winnipeg. Antrenamentele sînt condu
se de fostul internațional Jack Mac 
Leod. după indicațiile pastorului Bauer.

Deoarece in rîndul echipelor ama
toare selecționata Canadei nu are ad
versari de valoare egală, conducăto
rii echipei — în pofida tradițiilor și 
chiar a regulilor—au hotărit să organize
ze meciuri cu profesioniștii. Echipa Ca

ȘTIRI • REZ
Cehoslovacă, întâlnind pe Spartak Tre- 
biez. Meciul s-a încheiat cu victoria 
oaspeților la scorul de 6—5 (2—1, 2—1, 
2—3).

DAVOS. — în „Cupa Spenlgler”, e- 
chipa cehoslovacă de hochei, Dukla 
Jihlava a întrecut cu scorul de 10—1 
(4—0, 4—0, 2—1) pe H. C. Davos.

NOUMEA. — Pentru prima oară în 
istoria fotbalului francez, un meci 
pentru „Cupa Franței" s-a disputat la 
Noumea (Noua Caledonie). Aici, echipa 
F. C. Toulon a întâlnit formația „Jeu- 
nesse Sportive”, pe care a întrecut-o 
cu scorul de 2—0 (1—0).

DUALA. — Continuîndu-și turneul 
în Africa, echipa sovietică de fotbal

La telefon, maestrul emerit al sportului loan M

„Pot să cedez titlul de golgeter pentr 
a treia medalie de aur!"

Pregătirile handbaliștilor noștri pen
tru apropiatul campionat mondial din 
Suedia se apropie de punctul terminus. 
Aproape zilnic ei susțin jocuri de veri
ficare (unele în compania echipei Uni
versitatea Cluj), In care antrenorii ve
rifică toate variantele tactice pregătite 
pentru viitorii adversari, astfel ca echi
pa noastră reprezentativă să fie în 
măsură de a-și apăra cu succes titlul 
suprem pe care îl dețîne.

Ieri, la ora prînzului, am primit le
gătura telefonică cu hotelul Astoria 
din Cluj, unde se află lotul selecțio- 
nabililor noștri. La capătul firului l-am 
„prins" pe maestrul emerit al sportului 
IOAN MOSER.

— Se simte „febra” campionatului ?
— Fără îndoială. Zilnic repetăm lec

țiile învățate din timp. Nu in mod me

nadei a învins cîteva echipe profesio
niste din liga de vest. De asemenea, 
naționala s-a intîlnit în trei meciuri 
cu echipa profesionistă „New York 
Rangers", care face parte din rîndul 
celor șase mari echipe din liga de 
hochei. Primul joc s-a încheiat cu 
victoria amatorilor : 5—2. Rezultatul 
următorului meci : 7—0 pentru „New- 
York Rangers". Specialiștii s-au grăbit 
să declare că acest rezultat reflectă a- 
devărata diferență dintre profesioniști 
și amatori. Cu acest scor — scriau 
ziarele — selecționata profesioniști
lor ar putea să învingă și echipa 
campioană mondială...

Dar ce s-a intîmplat la cel de-al 
treilea joc? De data aceasta poarta a- 
matorilor a fost apărată de Broderick, 
care l-a înlocuit pe neinspiratul Ste
phenson. Meciul s-a desfășurat după 
regulamentul profesionist, într-o notă 
de duritate neobișnuită. Este suficient 
să spunem că în total au fost penali

ULTATE •
Kairat Alma Ata a jucat la Duala, cu 
o selecționată a Camerunului, pe care a 
întrecut-o cu scorul de 1—0. Selecțio
nata R.S.F.S. Ruse, aflată de asemenea 
in turneu in Africa, a intîlnit la Dakar, 
echipa Senegalului. Meciul s-a termi
nat cu scorul de 4—1 (2—0) în favoarea 
fotbaliștilor sovietici.

MOSCOVA. — Concursul de patinaj 
viteză de la Leningrad, care reunește 
pe cei mai buni patinatori sovietici, a 
continuat cu desfășurarea altor probe. 
V. Kaplan a cîștigat cursa de 1 500 m 
cu timpul de 2:15,5. Pe locul doi a sosit 
E. Matusevici (2:15,7). După succesul în
registrat la 3 000 m S. Selianin a cîști
gat și proba de 5 000 m, fiind cronome
trat în 8:00,6. 

canic insă, ci cu multă variație ți I 
tezie. Cunoaștem jocul celor mat d 
dintre adversarii noștri ți fiecărui 
pregătim cite o surpriză. Am ni 
încredere în coechipierii mei.

— La ultima ediție ai obținut 1 
de golgeter al campionatului...

— N-am uitat acest lucru ți im: 
seama la ce vă gîndiți. De data aci 
va fi concurență mare__  Gansd
(R.D.G.), Bruna (Cehoslovacia), F< 
(Ungaria), Liibking (R.F.G.), Hq 
(Iugoslavia) sau Klimov (U.R.S.S.) 
jucători cu o mare forță de realii 
Lor li se mai adaugă ți „tunarii" nd 
Gruia, Hnat, Licu, Gunesch. Vă pr 
că am să înscriu cit mai multe pol] 
fără însă a-mi neglija coe 
pierii. Pot să cedez titlul de golg 
pentru... cea de a treia medalii 
aur!

— Cine crezi că vor fi echipele 
vor urca pe podium ?

— România, în mod cert. Acpoi
prezintă cu șanse Cehoslovatr^țp^Ji 
slavia. Suedia ți R.F. Germană.

— Se apropie sfîrșitul anului, d 
vă veți petrece revelionul ?

— Am hotărit in grup să facet 
masă comună pină la ora 24, cină 1 
închina o cupă de șampanie pentruI 
cei care ne-au înțeles (a se citi — 
țiile ți familiile), ne-au sprijinit in ] 
gătirea noastră, precum și pentru 
cei ce vor sta cu pumnii strinș'^.n : 
aparatelor de radio sau televiVîini 
fiecare meci din Suedia. Adevăratul 
velion insă ni l-am promis la inti 
cere. Atunci, să sperăm, că vom 
din CUPA cea mare..

— a. v. -

Echipe de handbal gălățene 
învingătoare

In R. D. Germană
Echipele (feminină 

handbal ale clubului 
lăți au întreprins 
R. D. Germană. Din

șl masculină) 
Politehnica i 
un turneu 
c£le 4 meci

susținute, ei au cîștigat trei și au pij 
dut doar unul. Iată rezultatele obțjgffl 
Politehnica—Dynamo Halle (f) îWM 
—4) ; Politehnica—Z. A. B. Dessa^ 
15—9 (8—3) ; Politehnica—Dynamo Hd 
(m) 16—12 (9—5) ; Politehnica—Z.A
Dessau (m) 13—15 (7—4).

T. SIRIO POL-coresE

zați 14 jucători profesioniști și 13 I 
matori. Broderick a făcut minuni I 
poartă, iar Bourbonnais s-a evidq 
țiat, de asemenea, mareînd două J 
luri. Selecționata Canadei a învi 
în acest al treilea meci cu scorul 
4—1 (celelalte două puncte au fJ 
marcate de Mott și Johnston).

După meci, managerul echipei „Nd 
York Rangers" a declarat: „Nu cred 
infringerea suferită de Rangers va avi 
o rezonanță mai mare decît infringer] 
altor cluburi profesioniste in fața am 
torilor. Așa se intimplă cînd jocul n-a 
miză"...

Evident, nu poate fi contrazisă o aș 
menea opinie. Totuși, victoria echig 
Canadei lasă să se întrevadă valq 
rea echipei, perspectivele ei la viii 
rul campionat mondial.

J. Anquetil se pronunță 
in favoarea reprezentativei

naționale In „Turul Franței
PARIS 27 (Agerpres). — Cunoscut I 

ciclist francez Jacques Anquetil s-a dl 
clarat de acord cu hotărîrea organizat! 
rilor „Turului Franței" de a se revel 
incepind cu anul 1967, la formula ech 
pelor reprezentative naționale. Anqu 
til a spus că participarea cicliștilor ] 
„Turul Franței", în cadrul echipelor dl 
rijate de firme comerciale, a diminul 
interesul întrecerii, punînd pe plani 
al doilea aspectul sportiv. După cui 
se știe. în ultimii ani la „Turul Franței 
au luat parte echipe mixte, format 
din cicliști din diferite țări și purtân 
denumirea unor firme comerciale sa 
publicitare.

• Cursa ciclistă de 6 zile de la Am: 
terdam a fost cîștigată de pereche 
Post (Olanda) — Pfenninger (R. F. Gț 
învingătorii au acoperit în 145 de oi 
2696,071 kilometri.
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