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într-un meci de verificare
a mani- 
de veri- 
un real

14 ianuarie, în Bucu
rești :

și I.

Edith
Blebea, Mihaela

sîmbătă, tot pe 
va disputa O

că
se
slalom special, la 
anunțat participa-

unor trasee de

siguranței, prin
coborîre

și-au
cei mai buni schiori ai 

sportive din Sinaia, 
Brașov, București, 

Cluj și Piatra

ROGRESUL BUCU- 
iTI - T.S.C. BERLIN 
SEMIFINALA „C.C.E" 
TENIS DE MASĂ (F) 

lupe cum se știe, în- 
na din semifinalele ,Cu- 

campionilor europeni" 
tenis de masă (f) s-au 
ificat echipele T.S.C. Ber- 

și Progresul București, 
ciul va avea loc La 14 
uarie în București.

Echipa de handbal a României
a învins selecționata Japoniei

u a pătruns decis spre poarta adversă, înscriind imparabil. Fază 
, (34—9) desfășurat aseară la Floreasca.

loare forța de șut și de pă
trundere a unora dintre jucă
tori. în al doilea rînd, oaspe
ții — în ciuda calităților ară
tate mai sus — au fost defici
tari tn c®ea cc prjveșie forța 
și precizia aruncărilor la poar- .

parte a 
putut fi

Avînd drept partener de în- 
cere selecționata Japoniei, 
ndbaliștii români au dispu
neri seara, în sala Floreasca, 
nieci amical internațional 
verificare înaintea „startu- 

“ în campionatul. mondial, 
ivită din acest punct de ve
re, partida — care s-a în- 
eiat cu victoria echipei 
astre : 34—9 (15—4) — a
nslituit un bun „test", deoa- 
ce a avut un ritm alert și a 
licitai serios din punct de 
‘dere fizic pe jucătorii ro- 
âni. Vom adăuga, în plus, că 
indbaliștii oaspeți au mani- 
stat multă îndemînare, pre- 
•upare pentru realizarea unor 
imbinații tactice ofensive.
Atunci, cum se explică dife- 
■nța mare de scor înregistrată 
i acest meci ? In primul rînd, 
■in faptul că selecționata ro- 
:ână a jucat bine în apărare 

a știut să pună în va-

Pași înainte în activitatea sportivă 
Je performanță din regiunea Galați
Anul care s-a scurs a în- 

emnat pentru activitatea spor- 
Ivă de performanță din regi- 
inea Galati un pas înainte. Se 
toate spune că rezultatele din 
mul trecut ale sportivilor gă- 
iățeni la volei, lupte, box, hal
tere etc. sînt mai bune decît 
cele de acum cîțiva ani. Pro
gresele înregistrate se dato- 
resc faptului că a fost îmbună
tățită selecția și procesul in- 
structiv-educativ, că munca 
în secțiile pe ramură de sport 
a fost ridicată pe o treaptă su
perioară. în felul acesta, spor
tivii din regiunea Galați au ob
ținut succese în îndeplinirea 
obiectivelor de performanță 
cuprinse în planul de perspec
tivă pentru Jocurile Olimpice 
din Mexic.

ATLETICA GREA - PE DRUMUL 
CEL BUN

Analizînd rezultatele realiza
te în atletica grea, facem con
statarea că, în general, în anul 
trecut s-a muncit mai bine, că 
activitatea sportivă de perfor
manță Ia lupte, box și haltere 
a înregistrat un progres simți
tor.

Desore succesele luptătorilor, 
pugiliștilor și halterofililor gă-

ORGAN AL UNIUNII OE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

(care a
Și

tă, așa că o mare 
combinațiilor lor nu a 
finalizată.

în concluzie, meciul 
oferit handbaliștilor români 
prilejul de a-și lua rămas bun 
de la spectatori: echipa noas
tră părăsește Capitala vineri 
dimineața, plecînd în R. F. 
Germană și, apoi, în Suedia) a 
constituit o verificare utilă.

Arbitrul V. Pelenghian (Ro
mânia) a condus formațiile :

ROMÂNIA : Penu (Redl) — 
Otelea (3), Gruia (9), Licu (6), 
Moser (4), Nica (2), Samungi 
(4), Goran (2), Iacob (3), Cos- 
tache II (1).

JAPONIA: Ogata (1), (Take- 

lăteni se vorbește în ultimul 
timp tot mai mult.

Munca antrenorilor de lupte 
Ștefan Babin (libere) și Ion 
Donose (greco-romane) de la 
Oțelul Galați a început să dea 
roade, sportivii lor obținînd 
.succese remarcabile. Dintre 
sportivii nominalizați pentru 
Jocurile Olimpice din Mexic, la 

La orizont-J. O din Mexic

la campionatele 
Costică Teodoru 
ocupat locul trei 
realizînd obiec-

lupte libere Petre Poalelungi 
(cat. 70 kg.), maestru al spor
tului, a obținut titlul de cam
pion republican și s-a clasat 
pe locul 4-5 
europene, iar 
(cat. 97 kg.) a 
la Balcaniadă, 
tivele prevăzute pe anul tre
cut. Nicolae Burgaza, Marin 
Butuman, Tudorel Damian, Lu- 
chian Spiridon, 
— sînt alți

elevi ai

Ștefan Palade 
cîțiva talen- 

antrenorilor 
Ion Donose.

tați
Ștefan Babin și
care, de asemenea, și-au înde-

din meciul România — Japonia
Foto : A. Neagu

shita) — Yamada, Kino (1), 
Chikamori (4), Iida, Sekine, 
Iibata (1), Kitai (1), Aoki, Ena, 
Kondo (1).

CALIN ANTONESCU

in competiții internaționale de baschet
românești 

intemațio- 
Bueu- 

și Politehnica Bucu- 
vor

două formații 
în competiții

Cele 
aliate 
nale de baschet, Dinamo 
rești (m) 
rești (f), vor susține zilele a- 
cestea meciuri dificile în „Cupa 
cupelor'1 (echipa masculină Di
namo) șl în „Cupa campionilor 
europeni1* (formația feminină 
Politehnica).

Duminică seara, la ora 19.30. 
in sala Floreasca, dinamovlștii 
primesc replica echipei -belgie
ne „KoyaJ IV** Bruxelles. Meciul 
va ti arbitrat de cuplu1 Uyguț 
(Turcia) — Șalganov (U.R.S.S.) și

plinit obiectivele de perfor
mantă.
• Este bine cunoscută tradiția 
pe care o are boxul în regiu
nea Galați. Anul trecut, pugi- 
liștii gălățeni au avut un cu- 
vînt de spus în finalele cam
pionatelor republicane indivi
duale și pe echipe. Sportivii 
Paul Dobrescu și Marcel Florea

(Progresul Brăila — antrenor 
Constantin Dobrescu), Dumitru 
Bunea (Voința Brăila — antre
nor fon Zlătarii), Vasile Potolea, 
(Oțelul Galați — antrenor Pe
tre Mihai) au cucerit titlurile 
de campioni republicani de ju
niori, iar reprezentativa regi
unii Galati s-a clasat pe locul 
4 în turneul final al campio
natului republican pe echipe. 
O serie de sportivi cum sint 
Gheorghe Tănase, Vasile Po
tolea, Constantin Cocîrlea, Va
sile Lehăduș, Ion Radu, Con
stantin Glăvan au fost selec- 

Datorită talentului și seriozi
tății dovedite in pregătire, ju
niorul Dan Cristea 
testat in concursurile 
licăre de pînă acum 

progres 
Foto: P. Romoșan

Slalomul special, „capul de afiș" al concursului 
' de inaugurare a sezonului de schi

Cei mai buni schiori ai țării 
se vor întîlnl duminică di
mineață la Predeal, la tradi
ționalul concurs de inaugurare 
a sezonului. „Punctul forte" 
al programului îl va constitui 
desfășurarea spectaculoaselor 
curse de slalom special, care 
vor fi găzduite de pîrtia din 
partea de jos a Clăbucetului. 
Vor concura componenții lo
tului republican, care s-au pre
gătit în ultima vreme la Vîr- 
ful cu Dor sub îndrumarea 
antrenorilor I. Berindei
Matei.

Deși schiliftul nu a 
fi folosit tot timpul (din 
neglijenței I.R.S.B.C.
.alpinii* noștri și-au îndepli
nit programul propus : aco
modarea cu schiurile și cu ză
pada (în prima perioadă), pu-

putut 
cauza 

Sinaia),

alcontează pentru turul al IT-lea 
competiției. Returul va avea loc 
la Bruxelles, pe data de 19 ia
nuarie.

Campioana țării noastre, Poli
tehnica București, urmează să 
joace cu Wisla Cracovia, cam
pioana Poloniei. Clubul bucu- 
reștean a propus datele de 9 ia
nuarie (București) și 17 ianua
rie (Cracovia), dar răspunsul nu 
a sosit 
numele 
duce
Laz&r 
Bruno

încă. Nu se cunosc deci! 
arbitrilor care vor con- 
meciul de la București : 
Kamenik (Bulgaria) și

Krumen (Iugoslavia).

Maria Enict), una din speranțele atletismului gălâtean 
Foto : R. Vilara

reprezenta- 
tineret. 
haltere.

ționați în loturile 
tive de juniori și

Și acum, despre
Beneficiind de o -nouă sală 

de pregătire dotată cu apara
tura necesară, cei 32 de elevi

nerea la punct a tehnicii prin 
parcurgerea
slalom (in cea de a doua), 
dobîndirea
mulți kilometri de
(în ultima parte). îmbucurător 
este 
mai
D.

faptul că unii dintre cei 
tineri schiori (V. Brenci, 
Munleanu, Dan Cristea) 

s-au arătat sensibil apropiați 
ca valoare și uneori chiar mai 
buni decît unii concurenți cu 
multă experiență (C. Tăbăraș, 
K. Gohn).

La 
deal, 
tului 
parte 
printre care M.

întrecerile de la Pre- 
în afara membrilor io* 
republican, vor mai lua 
și alți schiori fruntași,

Bucur, Gh.

SPARTACHIADA DE IARNA

încheierea
re- 

care

Asociația sportivă Textila Cis
nădie are o bogată activitate In 
sezonul rece. După 
competițiilor cu caracter 
publican sau regional, în 
sînt angrenate și citeva echipe 
ale acestei asociații, toată aten
ția consiliului este îndreptată 
spre organizarea in cele mai 
bune condiții a întrecerilor din 
cadrul competiției de masă aflată 
în actualitate — Spartachiada de iarnă.

De curînd, am fost oaspeții 
sportivilor textiliști din Cisnă- 
die. In toate secțiile fabricii se 
vorbea despre întrecerile care 
au avut loc pînă atunci, despre 
comportarea celor care au luat 
loc la mesele de șah, care 
s-au întrecut la tenis de masă,

ai antrenorilor Pavel Gospodi
nov și Gheorghe Gospodinov

GH. Cl OR A M

(Continuare in pag. a 2-a) 

Bălan, N. Iovici, I. Zangor, 
H. Hannich, frații Dan, Marin 
și Liliana Focșeneanu, 
Șuteu, Liana 
Casapu ș.a.

Amintim 
Clăbucet, 
probă de 
care 
rea 
școlilor 
Predeal, 
Gheorghieni, 
Neamț. Primii clasați vor ob
ține dreptul de a lua parte 
la concursul de inaugurare a 
sezonului, care va începe du
minică la ora 10.

haltere și 
concursurile

Pasiunea - promotorul activității
gimnastică, despre 

care vor urma.
— Competițiile de masă 

bucură de mult interes în rîn- 
durile iubitorilor sportului de 
aici — ne spuneau cîțiva mun
citori cu care am stat de vorbă, 
dintre care am reținut pe G. 
Simonis, F. Mihăiescu, A. Salla, 

Din discuția pe care am avut-o 
mai apoi cu secretarul asocia
ției Textila, am aflat că consi
liul asociației s-a îngrijit de 
punerea la punct din timp a să
lilor în care urmau să aibă loc 
întrecerile Spartachiadei. Au fost 
amenajate săli pentru șah și te
nis de masă, sala pentru gimnasti
că și haltere, s-au pregătit mate
rialele sportive și a fost întocmit 
planul de acțiune comun cu Co
mitetul U.T.C.

— Tneă de la 25 noiembrie — 
ne spunea interlocutorul nostru 
— totul era gata. De ”la această 
dată au început pregătirile par* 
ticipanților la competiție. La 1 
decembrie, în toată uzina, au 
apărut* afișe cu deschiderea 
Spartachiadei. Sute de tineri s-au 
prezentat să se înscrie la ra
mura de sport preferată. La 
popularizarea competiției un a- 
port deosebit l-a adus, prin in
termediul stației de amplificare 
a fabricii, tov. Andrei Iile din 
cadrul consiliului . asociației. 
După perioada de pregătire a 
concurenților, la 5 decembrie 
am organizat primele întreceri.

Apoi au urmat altele, astfel 
îneît, pînă în momentul de față, 
și-au disputat întîietatea șahiști, 
jucători de tenis de masă, halte
rofili și gimnaști.

Am urmărit împreună lista 
participanților și a cîștigători- 
lor. Creionul secretarului asocia, 
ției sportive s-a oprit în dreptul 
cîtorva nume : I. Dumitru, I. 
Suciu (șah), N. Dodenciu, A. 
Oros (tenis de masă), C. Mantsc.h, 
(haltere), O. Schmidt, Gerlinde 
Schultz (gimnastică),

— După cum vedeți, ne-a spus 
el, avem prevăzute și întreceri de 
schi, săniuțe, popice și orientare 
turistică. Sînt probele cele mai 
îndrăgite la noi. Ne aștep-: 
tăm la o participare foarte bună, 
fără să avem probleme în ce 
privește angrenarea tinerilor. Ca 
o dovadă a popularității de care! 
se bucură schiul la noi, vă dau 
exemplul unor tineri care, supă-; 
rați că zăpada nu mai ajunge' 
pînă în Cisnădie, ' x
munte, 
i,criteriu 
Așadar, 
spune că 
pregătiți.

Rezultatele frumoase obținută 
de asociația Textila Cisnădie 
trebuie explicate mai ales prin 
pasiunea cu care muncesc mem
brii consiliului asociației, din rîn- 
dul cărora se detașează secretarul 
Fr. Zilich.

au plecat la 
au organizat un 
primei zâpezi-J 

la schi nu putem

unde
al

nici
începem concursul ne-:

A. BRF.BEANU



atina^

Un reușit concurs republican de viteză 
la Miercurea Ciuc

După luni de zile de antrenament 
pe... uscat, patinatorii de viteză au 
trecut de cîteva săptămîni pe pista de 
gheată, iar recent au luat startul în 
primul concurs oficial al sezonului, 
întrecerile s-au desfășurat pe baza 
sportivă a asociației Avîntul din 
Miercurea Ciuc, în organizarea comi
siei de specialitate a Consiliului re
gional UCFS Mureș-Autonomă Ma
ghiară.

în programul competiției inaugurale 
au figurat probe pentru toate catego-

Un nou patinoar natural 
la Odorhei

Temperatura scăzută din ultimele 
Zile a făcut posibilă amenajarea u- 
nui patinoar natural în orașul Odor
hei. Patinoarul a fost pregătit de 
membri al asociației sportive Tîrna- 
va, din localitate și a fost pus la 
dispoziția iubitorilor de sport din 
localitate. Aici vin zilnic să patineze 
sute de copii, aflați în aceste zile în 
vacantă, și componentii echipei de 
hochei pe gheață Tîrnava care se an
trenează pentru viitoarele competiții.

A. PIALOGA - coresp.

La
orizont
J. o.
din 
MEXIC

(Urmare din pag. 1)

de la Oțelul Galați, au corectat în 
cursul anului trecut 36 de recorduri 
regionale, reușind să obțină și u- 
nele rezultate bune pe plan republi
can. Cu ocazia campionatului repu
blican pentru juniori II, Pavel Aur 
(cat. 52 kg.) și Seica Semionov (cat. 
60 kg.) au ocupat primul loc în ca
drul categoriilor respective. Cu a- 
ceeași ocazie juniorii A. Dumitrescu 
(cat. 67,5 kg) și N. Travnic (cat. 
•4-90 kg) s-au clasat pe locul se
cund al categoriilor lor. Sînt, desi
gur, succese care merită a fi con
semnate. !

PENTRU CA SPERANȚELE SA NU 
RAMÎNA DEȘARTE...

®r
Intrînd în piscina gălăteană și ur

mărind programul antrenamentelor 
desfășurate de antrenorii Dumitru Mi- 
titelu (o normă întreagă la școala 
sportivă și o jumătate la C.S.O. Ga
lați), Jean Ouatu (normă întreagă la 
C.S.O.) și Rodica- Gorciu (jumătate 
de normă la C.S.O.), am constatat că 
cele 4 culoare ale bazinului nu sînt 
totuși folosite la maximum, că mai 
există suficiente ore pentru ca și 
alti antrenori să se poată ocupa de 
numeroșii copii dornici să deprindă 
tainele înotului.

Astfel, în fiecare dimineață între 
orele 6—10, la bazin lucrează doar 
antrenorul Dumitru Mititelu, căruia 
i-ar fi suficiente două culoare. Cele
lalte două culoare ar fi libere. Mai 
trebuie spus că, între orele 10-15, 
bazinul este complet liber, pentru 
ca apoi de la ora 16 pînă la 20 toti 
cei trei antrenori să lucreze în a- 
celași timp, pregătirea sportivilor 
fiind îngreuiată.

Dintre tinerii înotători gălățeni, 
-speranța nr. 1“ este Gica Manafu. 
într-un timp scurt ea a înregistrat 
un frumos salt 'calitativ. Dar iată 
că performantele obținute de Gica 
Manafu în anul trecut nu au fost 
totuși pe măsura așteptărilor. Să 
exemplificăm :

Gica Manafu (n. 1951 — antrenor 
Dumitru Mititelu), dublă campioană 
republicană la 100 și 200 m bras se
nioare, a obținut următoarele rezul
tate : 100 m bras — 1965: 1:24,2;
1966: planificat: 1:24,0; realizat 
1:25,2. 200 m bras — 1965 : 3:00,2 ; 
1966: planificat: 2:56,0; realizat 
3:W,6.

După cum observăm, performan
ta eMiBttte ia anul, trecut de ti- 

riile de participante S-au. întrecut 
peste 60 de „viteziști" de la Agrono
mia Cluj, Mureșul Tg. Mureș, Avîntul 
M. Ciuc, Flacăra M. Ciuc, Dinamo 
Brașov și Dinamo București. Printre 
concurenți s-au aflat campionii și re
cordmanii țârii, precum și o serie de 
tinere elemente cu reale perspective. 
Și incă un fapt îmbucurător : la star
tul probelor au fost prezenți și nume
roși copii, ceea ce denotă atenta preo
cupare a asociațiilor și cluburilor men
ționate pentru împrospătarea secțiilor 
de patinaj viteză.

Iată cîteva din rezultate :
Senioare : 500 m și 1000 m — Crista 

Traher (Dinamo Brașov) 53,7 și 1:53,9; 
seniori : 500 m și 1 500 m — Andrei 
Okoș (Dinamo Brașov) 48,2 și 2:35,7; 
junioare mari : 500 m — Maria Tașnadi 
(Avîntul M. Ciuc) 57,7; juniori mari : 
1 500 m — Horia Timiș (Dinamo Buc.) 
2:41,4; junioare mici : 500 m — Anelise 
Ștefani (Dinamo Brașov) 60,3; juniori 
mici : 500 m — L. Coroș (Mureșul Tg. 
Mureș) 60,7, 1 000 m — M. Bărbulescu 
(Dinamo Buc.) 2:00,1; copii cat. I. : 500 
m — Rodica Nimereală (Dinamo Buc.) 
68,2 și Laurențiu Căplescu (Dinamo 
Brașov) 57,3; copii cat. a Il-a: 100 m — 
Eva Bogdan (Mureșul Tg. Mureș) 17,9 
și St. Patachi (Mureșul Tg. Mureș) 14,1.

Pași înainte în activitatea sportivă 
de performantă din regiunea Galati

nara înotătoare gălăteancă sînt infe
rioare celor înregistrate în 1965, ea 
neîndeplinindu-și obiectivele planifi
cate. Cauzele care au generat ne- 
reaiizarea obiectivelor Ie găsim în 
lipsa de conștiinciozitate în procesul 
de pregătire, în îngîmfarea care a 
cuprins-o. Și antrenorului ei, D. Mi
titelu, îi revine o parte din vină, 
mai ales pentru slaba exigentă față 
de eleva sa.

în planul de perspectivă, Gica Ma
nafu are planificat : 1:22,0 în 1967 și 
1:18,0 în 1968 la 100 m bras și 
2:50,0 în 1967 și 2:48,0 în 1968 la 200 
m bras. Sînt cifre de o valoare ri
dicată, care cer sportivei Gica Ma
nafu o muncă intensă, susținută. Nu
mai așa obiectivele propuse vor pu
tea fi materializate, nu vor rămîne 
doar pe hîrtie...
Dan Ungureanu (n. 1952) a avut pla

nificat la 100 m delfin 1:20,0 și a 

Antrenorul Ștefan Babin — In mijlocul elevilor săi din secția de lupte 
libere Oțelul Galați. Pe saltea sînt „angajați" Petre Poalelungi și 

Victor Dulgheru.

realizat 1:16,0, iar Mariana Bîrsan 
(n. 1953). Ia 100 m bras: planificat 
— 1:30,0, realizat 1:28,6; și la 200 m 
bras : planificat — 3:10,0, realizat — 
3:09,3. Cele două speranțe ale an
trenorului D. Mititelu și-au îndeplinit 
obiectivele de performanță pentru a- 
nul trecut.

în grupa antrenoarei Rodica Gor
ciu, care lucrează de doi ani la 
C.S.O. Galați, elementele de pers
pectivă se pot număra pe degete. 
După cum ne-a mărturisit antrenoa- 
rea, dintre actualii membri ai gru
pei de copii pe care o pregătește 
(19 sportivi), doar doi (Aurel Șeica- 
ru — n. 1954 și Cornel Kimeri — n. 
1955) au calități fizice corespunză
toare. Fiind încadrată doar cu o ju
mătate de normă, antrenoarea Rodica 
Gorciu nu poate să desfășoare o 
activitate de selecție la nivelul ce
rințelor, fiind nevoită să se mulțu
mească doar cu copiii care vin sin
guri la bazin, indiferent de calitățile 
pe care ei le au.

Merită a fi remarcată munca plină 
de însuflețire a antrenorului Jean 
Ouatu. Acesta a selecționat un nu
măr de 30 de sportivi din peste 200 
de elevi de la școlile generale din

AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE

GEORGIANA ALEXANDRESCU

La sfîrșitul săptămînii trecute s-au 
încheiat întrecerile turneului de selec
ție pentru juniori și junioare, organi
zate de federația de specialitate.-.Tocu
rile s-au desfășurat în sala Construc
torul din Capitală, ele fiind urmărite 
cu deosebit interes de iubitorii șahului.

In grupa juniorilor, după o luptă 
dîrză dată de-a lungul celor 9 runde, 

oraș, care în prezent participă cu 
regularitate la cursurile de inițiere.

Fără un număr suficient de cadre 
calificate, fără o selecție riguroasă 
a elementelor de perspectivă, nata- 
tia gălățeană nu va putea face pași 
mari înainte.
UN ANTRENOR LA 63 DE ATLEȚI !

Atletii gălățeni au înregistrat în 
1966 o serie de rezultate meritorii. 
Astfel, reprezentativa regiunii, parti
cipantă în campionatul republican pe 
echipe (categoria B seria a II-a), s-a 
clasat pe primul loc, promovînd în 
seria I a categoriei, iar sportivii no
minalizați Maria Enică, George 
Creangă (C. S. O. Galați), Mioara 
Coman și Manole Mitilecis (C.S.O. 
Brăila) și-au îndeplinit normele pla
nificate.

Vorbind despre atletismul gălă- 
tean, trebuie să relevăm faptul că în 

ciuda condițiilor destul de grele de 
pregătire (lipsa pistelor de atletism 
și a specialiștilor) sportivii din a- 
ceastă regiune au corectat anul tre
cut 20 de recorduri regionale la ju
niori și seniori. Totuși, față de ac
tualele cerințe ale sportului de per
formanță, rezultatele atleților gălă- 
țeni — cu excepția cîtorva — nu se 
ridică încă la nivelul așteptat. Cau
za ? In primul rînd, lipsa de preocu
pare a unor antrenori și profesori 
de educație fizică față de această 
importantă ramură sportivă olimpică, 
cit și munca necorespunzătoare care 
se desfășoară pentru atletism în ca
drul școlilor și facultăților gălătene.

Să vorbim însă de C.S.O. Galați, 
principalul nucleu al atletismului din 
regiune. Cei doi antrenori, Alexan
dru Dincă și Filip Feduiov, instruiesc 
în această secție un număr de peste 
100 de atleți. în momentul de față, 
prin plecarea temporară din locali
tate a prof. Filip Feduiov (se întoarce 
abia în luna martie), antrenorul 
Alexandru Dincă este nevoit să se 
preocupe de toate problemele sec
ției.

Atleților pe care Alexandru Dincă 
îi avea dinainte în pregătire, in nu

victoria a fost împărțită, la egalitate de 
puncte (7), între trei concurenți : Al. 
Solomon (Reghin), Fr. Lengyel (Satu 
Mare) și Val. Stoica (București). Pri
mul, avînd un punctaj Sonneborn su
perior, a fost declarat învingător. în 
clasamentul turneului urmează, în or
dine : Șt. Uzună (București) cu 4’/j 
puncte, I. Biriescu (Timișoara) 4 p, 
Gh. Găbunici (București), M. Tratato- 
vici (Galați) și V. Grozav (Oțelul roșu) 
3*/2 p, FI. Stoencscu (București) 3 p și 
A. Juster (Bacău) 2 p. O mențiune 
specială se cuvine concurentului timi
șorean Ion Biriescu, în vîrstă de nu
mai 13 ani. Surprinzător de slab s-a 
comportat Florin Stoenescu.

întrecerea junioarelor a fost domi- 
nată de Georgiana Alexandrescu (Con
stanța), care a terminat concursul ne
învinsă. Tînăra conslănțeancă dove
dește un talent remarcabil, rezultatul 
ei de acum confirmînd buna comporta
re din recenta întîlnire de juniori cu 
reprezentativa Bulgariei. O frumoasă 
impresie au lăsat, de asemenea, Flo- 
rica Niculescu și Margareta Juncu, cla
sate pe locurile următoare. Ne aștep
tam la un rezultat mai bun de la re
prezentantele Bucureștiului.

măr de 63 (!), li se adaugă acum și 
sportivii pe care îi antrena colegul 
său. Ceea ce, trebuie să recunoaștem, 
este foarte mult pentru un singur 
om.

Să vedem cum s-au comportat 
sportivii recomandați ca elemente 
de perspectivă : Maria Enică (C.S.O. 
Galați — antrenor Alexandru Dincă) 
a avut planificat la înălțime 1,55 m 
și a realizat 1,60 m. Pentru 1967 are 
planificat: 1,66, Iar pentru 1968: 
1,72! George Creangă este pregătit 
tot de antrenorul Alexandru Dincă. 
pentru probele dc șenpT<?nd. Ideea 
de bază a antrenorului Alexandru 
Dincă în pregătirea atletului George 
Creangă este specializarea lui la 
proba de 5000 m. Pentru început, 
George Creangă a obținut rezultate 
bune la probele de 800 m (planificat: 
1:55,0, realizat: 1:54,2) și 1500 m 
(planificat: 4:00,0, realizat: 4:01,6) 
ceea ce reprezintă etape intermediare 
pentru viitoarea sa probă : 5 000 m. 
Ceilalți sportivi nominalizați: Manole 
Mitilecis (C.S.O. Brăila — antrenor 
Ion Leu) la înălțime (planificat: 
1,98 m, realizat: 1,98) și Mioara Co
man la 100 m (planificat: 12,3, rea
lizat 12,3) și-au îndeplinit, de aseme
nea, obiectivele prevăzute pentru a- 
nul trecut, dîndu-ne speranțe pentru 
o comportare bună în viitor.

Pentru pasiunea și priceperea cu 
care lucrează în pregătirea tinerilor 
atleti, cuvinte de laudă se cuvin an
trenorilor Alexandru Dincă (C.S.O. 
Galați), Ion Leu (C.S.O. Brăila) și 
Ovidiu Gavrilă (Școala sportivă Foc
șani).

11 SPORTIVI GALATENI LA JOCU
RILE OLIMPICE DE LA CIUDAD 

DE MEXICO
e

„Vom da 11 sportivi loturilor olim
pice pentru Ciudad de Mexico". A- 
cesta a fost angajamentul antrenori
lor și tehnicienilor din regiunea Ga
lați la începutul anului trecut. Un 
obiectiv îndrăzneț, pe deplin reali
zabil numai dacă pentru aceasta se 
va munci în continuare cu seriozitate 
și hotărire.

Analiza îndeplinirii planului pe a- 
nul care s-a scurs ne-a arătat că 
principalele obiective au fost atinse, 
că în regiunea Galați s-au creat pre
mise pentru creșterea performanțelor 
la nivelul cerințelor actuale.

Totuși, analizind cifrele la unele 
ramuri cum stnt atletismul sau gim
nastica, observăm că momentan per
formanțele nu se ridică la o valoare 
internațională. Activiștii sportivi și 
sportivii gălățeni ne-au asigurat că 
folosind experiența anului trecut 
sînt hotărîți ca în anul acesta să 
muncească cu și mai multă hotărire 
pentru realizarea obiectivelor de per
formanță.

Regiunea Galați dispune de sufi
ciente posibilități pentru continua 
dezvoltare a activității sportive de 
performanță. Sportivii, antrenorii și 
tehnicienii trebuie să muncească în 
așa fel incit angajamentul luat, acela 
ca Galațiul să dea 11 sportivi lotu
rilor olimpice pentru Ciudad de Me
xico, să fie nu numai îndeplinit, ci 
și depășit

JUNIORILOR
Iată clasamentul final al tufneult 

feminin : Georgiana Alexandresc 
(Constanța) 6*/2 puncte din 8 posibi.I< 
Florica Niculescu (reg. București) 5lh ț 
Margareta Juncu (Cluj) 5 p, Lenut 
Pitpinic și Ana Maria Murafa (amb, 
din București) 4*/2 p, Lia Bogd:

AL. SOLOMON

(București) 3 p, Doina Porcoleanu (Plo
iești) și Tatiana Tomoșoiu (București) 
2‘/2 p, Doina Negroiu (București) 2 p.

T. NK’O^RA
' — — —. ?

NOI SPORTIVI CLASIFICAȚI
O preocupare permanentă a condu

cerii clubului Petrolul Ploiești este și 
creșterea continuă a numărului de spor
tivi clasificați. Astfel, de curînd, sub 
conducerea secției de șah, a fost orga
nizat un concurs de clasificare pentru 
categoria a II-a la care au participat 
8 juniori. După disputarea rundelor, 
tur-retur, pe primele trei locuri s-au 
clasat Doina Porcoleanu (11 p), Horia 
Stoicescu (11 p dar cu un coefic' "• 
Sonneborn mai slab) și Nleotad - 
nole (lOVa p).

M. BEDROSIAN - coresp.

pop/ce

SPORTIVII ROMÂNI ÎN FATA— ’

UNUI BOGAT PROGRAM 
INTERNATIONAL

— Au fost alcătuite loturile 

republicane —

Popicarii români au în acest an un 
bogat program international. Prima 
confruntare va avea loc în cursul 
lunii martie, cînd ne va vizita țara 
redutabila formație a R.F. Germane. 
In continuare, echipele noastre na
ționale se vor întîlni cu reprezen
tativele Ungariei, apoi vor juca cu 
formațiile orașului Viena, de fapt 
selecționatele Austriei. Jucătorii ro
mâni vor fi prezenți și la alte întîl- 
niri internaționale peste hotare.

în vederea acestor întreceri, fe
derația de specialitate a alcătuit lo
turile reprezentative în care au fost 
selecționați, pe lingă o serie de 
binecunoscuți sportivi, și multe ti
nere jucătoare și jucători, care s-au 
remarcat în recentul campionat pe 
echipe sau în ultimele competiții re
zervate „speranțelor*. Iată componen
ta celor două loturi republicane:

FEMININ: Ținea Balaban, Elena 
Lupescu, Crista Szocs, Elena Tran
dafir, Cornelia Moldoveanu, Stela 
Sfetcu, Ioana Țuțuianu (București), 
Maria Stanca (Reșița), Ana Nilaș, 
Minodora Chețan (Tg. Mureș), Ileana 
Antal, Voichita Babutiu (Arad), Ele
na Vonica (Giurgiu).

MASCULIN: Petre Purje, Aurel 
Șucatu (Cimpina), Cristu Vînătoru, 
Dumitru G. Dumitru (Ploiești), Gheor- 
ghe Silvestru (Plopeni), Aurel Chi- 
rilă (Mediaș), Ion Micoroiu, Con
stantin Rădulescu, Ilie Băiașu (Re
șița), Vasile Măntoiu, Constantin 
Constantinescu, Constantin Voicu, Ni- 
colae Moldoveanu (București).

Jucătoarele și jucătorii menționați 
se antrenează în aceste zile la clu
buri după un program indicat de 
forul de specialitate, urmînd ca la 
sfîrsitul lunii februarie să participe 
la primui concurs de control.



BOX

ctivitatea pugilistică
în țară

ub conducerea antrenorilor M. Docu- 
u și Ch. Popescu, 25 de tineri bo- 
, selecționați din orașele Brașov, Ga- 
, Iași, Brăila, Craiova, Cluj și Bucu- 
i, au participat la un ciclu de lecții 
antrenament în orașul Sibiu. In ca- 

1 pregătirilor, antrenorii au pus ac
tul pe însușirea și perfecționarea unor 
cedee tehnice de bază, precum și pe 
rciții pentru dezvoltarea forței. Din- 
boxerii prezenți la Sibiu, o frumoasă 

iresie au lăsat tinerii C. Cuțov (Brăi- 
, I. Nicolau (Iași), M. .Niculescu, 
Mihalcea și V. Silbcnnan — toți diu 

cureștî.
’ugiliștii prezenți la lecțiile de antre- 
nent de Ia Sibiu au luat parte și la 
îă reuniuni: la Sibiu și Brașov. In 
a disputată la Brașov, s-au înregistrat 
nătoarele rezultate : A. Cojan (G. Tur- 
) egal cu F. Molnar (Brașov), 1. Ni- 
au (lași) egal cu I. Bărbosu (Bra- 
ir), C. Bumb (Brașov) egal cu G. 
imoiu (Brașov), Gh. Drugă (Brașov) 
>. C. Cuțov (Brăila) — decizie ero- 
tă ; V. Silberman (București) b.p. I. 
igen (Brașov), D. Mihalcea (Bucu- 
>ti) egal cu N. Streașină (Brașov), 
l. Angelescu (Brăila) b.p. Gh. Drăgan 
bucurești), M. Niculescu (București) 
>. I. Dascălii (București).

IONESCU și E. BOGDAN — coresp.

Comisia regională dc box Mureș-Auto- 
>mă Maghiară a organizat un curs de 
bitri-judecători. Cursul (a cărui du- 
tă a fost de patru luni) a fost con- 
ts de președintele comisiei regionale, 
v. O. Orban. Absolvenți sînt 8 tineri, 
ștî boxeri. Dintre aceștia, s-au < 

at în mod deosebit Gh. Nilea 
. Turzai.

De curînd, sala de festivități „I. 
aragiale" din orașul Giurgiu a găzduit 
.nala campionatului regional de box 
miori, pe echipe. In reuniunea aceasta 
•au întîlnit juniorii asociației sportive 
iitorul (comuna Vidra) cu cei de la 
coala sportivă din Giurgiu. După dis- 
ute foarte dîrze, tinerii de la Viitorul 
u cîștigat cu scorul de 24—23, deve- 
ind campioni — pe echipe — ai re- 
junii București, pe anul 1966. Din rin
ul campionilor, cea mai bttuă impresie 
u lăsat-o Gh. Bombaria, I. Petre, P. 
ine, S. Mihalcea, D. Dumitru, I. Nicu- 
ae și C. Petre. De la învinși s-au evi- 
lențiat V. Bogățeanu, N. Turcanu, R. 
’ctre, M. Dumitru și M. Negrilă.

T. BARBALATA — coresp.

POLITEHNICA TIMIȘOARA- EZ
LA RĂSCRUCE

R eprezentanfa timișorenilor în categoria A, Politehnica, nu a 
avut multe momente plăcute în prima parte a campionatului. 
Insuccesele, dar mai ales comportarea nesatisfăcătoare a 
„violeților", au produs multe dureri de cap atît antrenorilor, 
cit și miilor de suporteri, care sperau că „băieții" lor au în
vățat ceva din ediția trecută a campionatului.

După debutul victorios în fata Petrolului, studenții au mai reușit ase
menea performanțe doar în etapa a Vlll-a (4—2 cu Dinamo București) 
ți în cea de-a XH-a (1-0 cu Rapid). în celelalte etape, fie că au evo
luat în deplasare, fie acasă, timișorenii n-au realizat decîj patru re
zultate de egalitate ! în rest, eșecuri.

Oare această comportare poate fi pusă exclusiv pe seama plecării 
unor jucători cu experiență și a întineririi formației ? Credem că nu. 
De altfel, unii dintre debutanți, Popanică și Rotaru, au și fost selecțio
nați în lotul de tineret al tării.

FLORI RARE

Deci, trei victorii în tur. Flori rare 
in colecția- studenților. Ținînd scama de 
valoarea adversarilor întîlniți, aceste vic
torii au avut darul să sublinieze un po
tențial neexploatat îndeajuns în celelalte 
partide. In apărare, a existat un „om 
liber“ — Lereter — înapoia liniei de 
fundași. Aceștia din urmă au realizat 
marcajul la om, ajutîndu-se reciproc în 
fazele critice (prin combinarea marcaju
lui cu apărarea în zonă). Construirea 
atacurilor s-a iăcut plecîndu-se de Ia o

a balonului bazată pe o execuție lentă, cu 
pendulări ample ale piciorului.

După cum se observă, carențe în pre
gătirea tehnică și fizică au manifestat 
chiar și jucătorii cu mai multă expe
riență competițională.

HUMELNICU, COTORMANI, 
REGEP Șl ALȚII

— „Vă amintiți meciul cu Vasas, cam
pioana Ungariei ? Echipa oaspeților era 
completă. Cu Varga. Molnar, Puskas, 
Ihasz, etc. „Râiefii mei au mers bine.

Un alt tînăr în care s-au pus mari 
speranțe, Cotormani, a manifestat dezin
teres în procesul de pregătire, lipsind 
de la antrenamente. Rezultatul ? Din 
titular a devenit un „abonat" al băncii 
jucătorilor de rezervă î

Dezinteres pentru pregătire manifestă 
și Regep, Grizea, Mițaru, Popa Petre. 
Poate că este surprinzător că la acest 
capitol figurează și Regep. Posedînd 
unele calități — viteză de reacție, forță, 
tehnicitate — Regep a făcut o serie de 
jocuri bune, fiind selecționat în lotul 
olimpic. Care a fost atitudinea sa în 
continuare ? A devenit superficial, încet- 
cînd artificii în detrimentul jocului co
lectiv, iar în societate a fost văzut de
seori într-un anturaj necorespunzător. 
Conducerea secției de fotbal a analizat 
activitatea lui Regep și este de așteptat 
ca el să-și schimbe atitudinea, reve
nind la modestia ce-1 caracteriza. Nu 
numai Regep, dar și ceilalți amintiți mai 
înainte...

Micro-interviu
UNDEI CONTINUITATEA?

C. ALBU — coresp.

Am mai primit scrisori în legătură cu 
ictivitatea pugilistică și de la corespon- 
lenții M. Gherghinoiu-Craiova, N. To- 
loran-Cluj, T. Maniu-Brașov, I. Ciortea- 
jupeni, Gh. Arsene și Gh. Cîmpeanu- 
Irăila, V. Man-Reghin, Gh. Grunzu- 
trașul Gh. Gheorghiu-Dej.

O fază din meciul Politehnica Timișoara — Universitatea Cluj

In repriza a doua, Humelnicu a trecut 
printre apărătorii adverși fi, de la mar
ginea careului, a șutat imparabil. Au 
trecut multe luni de atunci, dar Humel
nicu n-a mai repetat figura", — ne spu
ne prof. I. lonescu.

De altfel, în toamna anului trecut, 
Humelnicu a devenit un „caz . De trei 
ori a fost inclus in formație, dar... de

Să ne reamintim ce antrenori a avut 
Politehnica anul trecut: Voroncovschi 
și I. lonescu (pînă la 3 iunie), S- Bin- 
dea și I. lonescu (3 iunie—21 iulie), 
I lonescu și N. Reuter, S. Bindea — 
consilier (21 iulie—7 octombrie), N. 
Reuter și î. lonescu (în prezent). Din 
acest punct de vedere (luînd în consi
derare „evenimentele" de această natură 
și din trecut), Politehnica Timișoara 
este o... campioană în fotbalul nostru.

Sîntem de acord că există perioade de 
tatonări, de încercări și în alcătuirea 
unui • cuplu valoros de antrenori. Dar 
desele schimbări, lipsa de continuitate 
în pregătire, influențează asupra creș
terii valorii jucătorilor. O consecință 
diiectă a acestor schimbări a fost și 
dezinteresul manifestat în pregătire de 
unii componenți ai echipei timișorene, 
lipsa lor de respect față de antrenori 
și chiar fată de biroul secției.

MĂSURI, LA TIMPUL PO
TRIVIT...

UN NOU MAESTRU 
AL SPORTULUI LA

EMERIT 
VOLEI

Pentru rezultatele 
obținute în activitatea 
voleibalistului Nicolae Bărbuță de 
Ia clubul Tractorul Brașov i s-a 
acordat titlul de maestru emerit 
al sportului.

excelente
sportivă,

bună circulație a balonului la mijlocul 
terenului, prin infiltrările lui Surdan, 
Popanică și, uneori, chiar ale fundașilor 
Petrovici și Rotaru.

Dar, carențele manifestate în celelalte 
meciuri din tur au umbrit realizările din 
cele trei partide sus-amintite Deficiențe 
pregnante s-au manifestat îndeosebi în 
ce privește pregătirea fizică : Mițaru, 
Mureșan, Bodrojan — la viteză și re
zistență, Regep, Mihăilă, Grizea, Loncer, 
Petrovici — Ia capitolul forță. Gu toate 
că în procesul de instruire accentul ■ 
fost pus pe perfecționarea execuțiilor 
tehnico-tactiee în regim de viteză, mate
rializarea în joc a acestei cerințe — vi
teza în execuții — nu a apărut încă la 
Grizea, Regep, Mițaru, Mureșan, Loncer 
și Cotormani. De asemenea, procedeele 
tehnice de finalizare nu sînt executate 
la un nivel corespunzător în ioctiri, frec
vența loviturilor la poartă fiind scăzută, 
iar precizia lor lăsînd de dorit. Grăitor 
în această privință este numărul mic de 
goluri înscrise: 15. Deci, aproximativ 
un gol de fiecare meci 1 Se putea realiza 
mai mult ? Nu. Deoarece — așa cum 
am arătat — Mițaru, Cotormani, Lon
cer, Mureșan au încă o tehnică de lovire

CITEVA DATE STATISTICE
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• Politehnica a folosit urmă
torul Iot (în paranteză numărul 
de meciuri jucate) : Popa (13), 
Bodrojan (11), Petrovici (13), Le
reter (13), Hodrea (4), Rotaru (9), 
Răcelescu (5), Grizea (9), Mihă- 
flă (11), Morovan (2), Rus (1), Co
tormani (4), Regep (12), - - -
(1), Mureșan (5), Surdan 
Popanică (19), Roman (2), 
(12). Nu au jucat nici un 
Ardeleanu și Humelnicu.
• Cele 15 golurj au tost 

cate de Surdan (cu I — 
București min. 15 și 59, cu Fa
rul mtn. 17, cu Rapid min. 31, en 
Jiul min. 70), Popanică (eu Di
namo București min. 16 și 61, cu 
U.T.A. min. 86), Lereter (cu U- 
niversitatea Cluj min. 48 din pe
nalty cu C.S.M.S. min. 55 din 
penaltl), Mihăilă (cu Steagul 
roșu min. 10, cu U.T.A. mtn. 61 
din penaltl), Regep (cu Steaua 
min. 9 și 39), Grizea (cu Petro
lul min. 61).
• tn clasamentul turului (lo

cul 12) — ‘ ------- ----- ’*
Clasamentul

acasă
Clasamentul 

deplasare

Loncer 
<U>. 

Mițaru 
meci :

t mar- 
Diuamo

13 3 4 6 15—22 19 
pentru jocurile de 

13 3 1 9—1 9 
pentru jocurile din

6 0 15 6—15 1
Primul concurs Pronosport al anului 

1967 dc duminică 8 ianuarie, este 
compus numai din meciuri ale cam
pionatului italian A și B.

Meciurile, atractive și echilibrate, 
pun la încercare cunoștințele partici- 
panților în alegerea pronosticurilor.

Pentru a vă documenta în această 
privință, consultați „Programul L0T0- 
PRONOSPORT", în care găsiți clasa
mentele și comentariile ultimelor me
ciuri dintre echipele incluse în pro
gramul de concurs. Dar iată acest 
program : I. Atalanta — Fiorentina, 
II, Foggia — Brescia, III. Juventus 
— Mantova, TV. Lanerossi — Ca
gliari, V. Lazio — Bologna, VI. Mi
lan — Torino, VII. Napoli — Inter- 
nazionale, VIII. Spăl — Roma, IX. 
Venezia — Lecco, X. Alessandria — 
Salernitana, XI. Catanzaro 
XII.
vara

Pisa, 
Livorno — Potenza, XIII. No- 
— Palermo.

______________j In
de la TRAGEREA LOTO A

• Plata premiilor obișnuite 
bani c C_~ . L3TC
REVELIONULUI se va face astfel:

— prin casieriile proprii LOTO-

PRONOSPORT pentru cîștigătorii din 
Capitală, începînd de luni 9 ianua
rie 1967, ora 9,30 ; '

— prin casele raionale CEC, pen
tru cîștigătorii din provincie, care au 
indicat ca domiciliu o localitate re
ședință de regiune sau raion (după 
2—4 zile de la începerea plății în Ca
pitală, necesare pentru circuitul poș
tal și bancar al documentelor) ;

— prin mandat poștal pentru cîș
tigătorii din localitățile nereședință 
de regiune sau raion, pentru cei care 
au jucat într-o regiune și au indicat 
o adresă în altă regiune, precum și 
cei care au indicat ca adresă unități 
militare, spitale și sanatorii, 
de luni 9 ianuarie 1967.

Premiile suplimentare în 
la această tragere se plătesc 
premiile obișnuite în bani, 
de miercuri 11 ianuarie 1967.

• Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va avea loc la București în sala din 
str. Doamnei nr. 2.

fiecare dată nu s-a prezentat Ia stadion ! 
Și, tot pentru absențe, el a fost de cu- 
rind exmatriculat de la {'acuitatea de 
Mecanică. Comportarea lui merită a fi 
analizată mai temeinic de biroul secției 
de fotbal.

Și acum, despre unele aspecte ale 
activității biroului secției de fotbal. In 
general, membrii biroului, oameni în
drăgostiți de fotbal și dispuși oricînd 
să dea o mină de ajutor, au colaborat 
cu antrenorii echipei și, cînd a fost 
cazul, au discutat abaterile unor spor
tivi. S-a întîmplat însă, în diferite oca
zii, ca biroul secției să nu fie operativ 
sau chiar să ia hotăriri cel puțin 
stranii. Iată un exemplu: Mihăilă a lip
sit 10 zile de la antrenamente în pe
rioada pregătitoare dinaintea începerii 
campionatului. După ce a jucat în me
ciurile cu Petrolul și Steaua (în am
bele a corespuns), biroul a pus în dis
cuție... abaterea lui Mihăilă și a hotă- 
rît să-l sancționeze cu scoaterea din 
lot pînă la îndreptarea sa. Ge fel de 
îndreptare ? Dar... să urmărim mai de
parte desfășurarea evenimentelor. După 
două insuccese ale Politehnicii (în fața 
echipelor Dinamo Pitești și Universita
tea Craiova) i s-a... ridicat suspenda
rea 1 E greu să înțelegi rațiunea unor 
astfel de hotăriri I Au contribuit ele la 
îndreptarea jucătorului și au constituit 
o lecție pentru colegii lui? Credem că 
nu...

Noul birou al secției (președinte — 
ing. PETRE COJEREANU, fost jucător 
al echipei), ales cu ocazia recentei con
ferințe a clubului Politehnica, s-a an
gajat să sprijine mai substanțial pe an
trenori și, în special, să-și aducă con
tribuția Ia educarea sportivilor în spi
ritul dragostei față de culorile clubului.

cu Hălmăgeanu
Întîlnire intempestivă cu Bn for II ăl- 

măgeanu. Pe unul dintre bulevardele 
bucureștenc. La o oră de plimbare.

— Cum e în vacanță ?
— Am încheiat-o cu o săptămînă în 

urmă, reluîndu-mi pregătirile. înaintea 
colegilor mei. E drept, intr-un „tempo* 
mai lent.

— De ce înaintea celorlalți și de ce... 
lent ?

— Am un motiv special. Dună 
cum știți, în ultimele jocuri in toam
nă, de-abia refăcut după accidentul 
de la Ludwigshafen, am mai suferit 
încă unul la glezna stingă. Cum echipa 
noastră avea jievoie de serviciile mele si 
cum am încercat să satisfac si... dorin
țele antrenorilor echipei naționale n-am 
mai întrerupt, jucînd așa. Situația a 
devenit mai complicată. Acum, am un 
început de artroză la glezna stingă. Dună 
efectuarea tratamentului indicat, am luat 
un nstart“ timpuriu în pregătire.

— Perspective ?
— Sper că lucrurile se vor pune la 

punct și, cînd se va da plecarea în 
„manșa1 a doua a campionatului, 'mi 
voi putea lua locul în echipă în de
plinătatea tuturor forțelor sau... posibi
lităților.

V. P.

începînd

bani de 
la Eel ca 
începînd

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport,

I
n viața unei echipe de fotbal există și perioade critice. O 
asemenea perioadă străbate acum Politehnica. Plecarea - 
în ultimii ani — a unui însemnat număr de jucători cu vechi 
„state de serviciu", promovarea unor tineri talentați, dar 
încă fără experiență, unele abateri ale acestora, desele 
schimbări ale antrenorilor - iată cîteva elemente care au 
dus la actuala situație, in plus, mai trebuie să amintim și 
faptul că, pînă în prezent, nu s-a rezolvat problema cen
trului de copii și juniori. Posibilități există. însă, pentru ca centrul să 

funcționeze eficient este necesar și sprijinul Federației române de fotbal. 
Impasul actual al Politehnicii poate fi depășit, deoarece sînț con

diții : jucători talentați, antrenori calificați și un birou al secției, de 
fotbal compus din oameni competent!, îndrăgostiți de fotbal. Timi
șorenii speră că în primăvară vor vedea o echipă bine pregătită, care 
să practice un fotbal modern. Și atunci, tribunele frumosului stadion 
din localitate vor fi din nou arhipline...

POMPILIU VINTILA

„OLIMPICII 
AU SOSII 
LA MONTEVIDEO

MONTEVIDEO 3 (prin telex i. Echi
pa olimpică de fotbal a României a 
sosit în capitala Urtiguayului. unde 
Iți începe astăzi turneul pe care-1 
întreprinde in America Latină, in- 
tllnind in nocturnă reprezentativa 
tării gazdă (n.r. din cauza diferenței 
orare, pînă la închiderea ediției nu 
ne-a parvenit rezultatul întîlniril).

Camerun—România 

(tineret) ’
1-1 (0-0)

YAOUNDE, 1 (prin telex, de la 
trimisul nostru special, CRISTIAN 
MANTU). — Duminică, echipa 
noastră de tineret a susținut un 
nou joc în cadrul turneului pe ca
re-1 întreprinde în Africa, întîlnind 
Ia Yaounde echipa națională a Ca
merunului. Fotbaliștii africani au 
jucat surprinzător de bine, fiind 
cei mai puternici adversari pe care 
i-am întîlnit pînă acum. Timp de 
șaptezeci și cinci de minute, tabela 
de marcaj a rămas „albă". în mi
nutul 75, Cîrciumărescu a deschis 
scorul. Gazdele au egalat în ultimul 
mintit din lovitură de la ..11 wi“. 
Cei mai buni jucători ai noștri au 
fost Alecu, Panici și portarul Ră- 

1 ducanu.



Noi jocuri 
internaționale

în primele zile ale noului an, nume
roase echipe de handbal din țara noas
tră participă Ia diferite turnee inter
naționale. Astfel, selecționata de tine
ret a Capitalei, după frumoasa com
portare din tradiționalul turneu de 
Anul Nou de la Berlin, a jucat ieri la 
Erfurt și va evolua mîine la Leipzig. 
In continuarea turneului lor în R.D. 
Germană, tinerii handbaliști români 
vor lua parte la o competiție inter
națională care se desfășoară în zilele 
de 7 și 8 ianuarie în orașul Rostock. 
La această întrecere participă și echipa 
feminină Universitatea Timișoara, care 
— după cum se știe — se pregătește în 
vederea turului al doilea al „Cupei 
campionilor europeni".

Și echipa feminină Rapid București 
va lua parte la un turneu internațio
nal. Handbalistele feroviare vor juca 
in zilele de 6 și 7 ianuarie la Rangs
dorf (R.D. Germană).

In sfîrșit, recent întoarse din depla
sările efectuate peste hotare, cele două

Echipa de lupte Steaua 
a plecat în Suedia

Echipa de lupte greco-romane Steaua 
a plecat luni în Suedia. La invitația 
clubului Tactic din Ilaparanda, luptăto
rii bucureșteni vor susține în Suedia mai 
multe întîlniri. Au făcut deplasarea : Gh. 
Stoiciu (cat. 52 kg), I. Baciu (cat. 
57 kg), Al. Geantă și S. Popescu (cat. 
63 kg), I. Gabor (cat. 70 kg), O. Tache 
(cat. 78 kg), N. Neguf (cat. 87 kg), 
A. Pavel (cat. 97 kg) și St. Stingă 
(cat. peste 97 kg).

CUM SE ANTRENEAZĂ
MARII CAMPIONI: GASTON ROELANTS

de handbal
formații ale clubului Politehnica Ga
lați vor fi gazde pentru echipele ZAB 
Dessau (R.D. Germană). în ziua de 6 
ianuarie, la Brăila, va avea loc dubla 
întîlnire (masculină și feminină) din
tre Politehnica Galați și ZAB Dessau. 
După 48 de ore, cele două jocuri se 
vor reedita, de data aceasta la Galați.

ÎN ACEASTĂ IARNĂ

RON CLÂRKE SE VA ÎNTILNI CU RYUN ȘI KEINO
MELBOURNE, 3 (Agerpres). Renu

mitul atlet australian Ron Clarke, 
deținător a 5 recorduri mondiale, va 
evolua în cursul acestei luni în ca
drul unui concurs internațional de 
cros, care va avea loc la Milano. 
La acest cros, programat la 22 ia
nuarie, și-au anunțat participarea unii 
dintre cei mai valoroși specialiști 
europeni. După această competiție, 
Clarke va pleca în S.U.A. pentru a 
evolua Ia Portland (Oregon), într-o 
cursă de 2 mile. El speră să-l în-

PE SCURT* PE SCURT* PE SCURT
MONTREAL. La Winnipeg a în

ceput turneul internațional de hochei 
pe gheață pentru „Cupa centenaru
lui". în primul meci, echipa Canadei 
a învins cu scorul de 5—3 (2—0, 
2—0, 1—3) echipa Cehoslovaciei. 
Echipa U.R.S.S., campioană mondială, 
a întrecut cu 7—1 (3—0, 4—0, 0—1) 
echipa S.U.A,

DUBLIN. în cadrul unui concurs 
de natație desfășurat la Dublin, re
cordmanul mondial Don SchoIIander 
(S.U.A.) a cîștigat proba de 200 m 
liber cu timpul de 2:04,5. Schollan-

Un clasament al celor mai Dune 
reprezentative de fotbal din Europa

Revista săptămînală de speciali
tate „FRANCE FOOTBALL', care a- 
pare la Paris, a stabilit clasamentul 
celor mai bune echipe reprezentative 
europene de fotbal pe anul 1966.

tilnească pe recordmanul mondial, 
americanul Jim Ryun.

Ron Clarke a anunțat oficial că va 
mai concura în S.U.A. la întrecerile 
pe teren acoperit de la Los Angeles 
și San Francisco, ce vor avea loc 
în februarie. Cu acest prilej, Clarke 
se va întîlni din nou cu... tradițio
nalul său rival, atletul kenyan Kip- 
chonge ' Keino, în fața căruia aus
tralianul speră să-și ia revanșa pen
tru înfrîngerea suferită la Jocurile 
Commonwealthului, de la Kingston 
(Jamaica).

der a terminat învingător și în proba 
de 400 m liber, realizînd 4:29.0

CORTINA D’AMPEZZO. într-un 
meci contînd pentru „Cupa campio
nilor europeni" Ia hochei pe gheață, 
echipa Rex a învins cu scorul de 
6—2 (4—0, 2—0, 0—2) echipa Dozsa 
Budapesta. Primul meci a revenit, 
de asemenea, formației italiene (6—1).

TEGUCIGALPA. Echipa iugoslavă 
de fotbal Steaua roșie Belgrad a 
susținut un meci în compania selec
ționatei Hondurasului. Fotbaliștii iu
goslavi au repurtat victoria cu scorul 
de 3—2 (2—0).

Primul loc a fost atribuit echipei 
Angliei, campioană mondială. Selec
ționata României ocupă locul 8-9, 
împreună cu echipa Suediei. Iată 
cum se prezintă acest clasament: 
1. Anglia; 2-3. R. F. Germană, Por
tugalia; 4. U.R.S.S.; 5-6. Ungaria, Ita
lia; 7. R. D. Germană; 8-9. RO
MÂNIA, Suedia; 10-12. Bulgaria,
Spania, Olanda; 13-15. Belgia, Iugo
slavia, Cehoslovacia; 16-20. Austria, 
Irlanda, Franța, Polonia, Irlanda de 
nord. ..

Pele in căutarea unei meserii?

Iată o fotografic făcută cu ocazia primei vizite a lui Feld* în Europa. 
De la stingă Ia dreapta : Rosemary, soția celebrului fotbalist, indus
triașul Roland Endler și Fele. Fotografia a fost publicată în World 

Soccer în aprilie 1966 ,

NE VIZITEAZĂ
ECHIPA FEMININĂ
DE VOLEI
A MEXICULUI

Astăzi urmează să sosească în țar 
noastră reprezentativa feminină de vo 
lei a Mexicului. Oaspetele, care so 
sesc din Polonia, unde s-au pregătit 1 
comun timp de o lună cu selecționat 
țării gazdă, vor susține în Români 
cîteva jocuri de verificare. Iată progra 
mul acestora: 7 și 8 ianuarie la Sibii 
cu selecționata de tineret a României 
9 și 10 ianuarie la Predeal cu o selec 
țiopată a categoriei A ; 12 și 13 ianua 
rie la București cu echipe de club bucii 
reștene.

Cunoscutul atlet belgian Gaston Roe- 
Lmts a încheiat sezonul 1966 cu o în- 
frîngere, ocupînd locul doi la tradițio
nalul cros ,.San Silvestro*. Acest insuc
ces nu umbrește însă performanțele sale 
anterioare și se poate afirma fără rezerve, 
că Roelants rămîne una dintre cele mai

proeminente figuri ale atletismului mon
dial din ultimul deceniu. Palmaresul său 
extraordinar s-a îmbogățit spre sfîrșitul 
anului trecut cu încă două „perle". Este 
vorba de recordurile mondiale la 20 km 
și 1 oră, recorduri care aparțineau ce
lebrului Ron Clarke. Simplul fapt de a 
doborî un record deținut de Clarke re
prezintă o performanță deosebită, pentru 
că este știut că australianul nu aleargă 
după victorii ușoare... La el numai per
formanța — în sens absolut — contează.

Și astfel, Gaston Roelants a reușit 
două senzaționale recorduri mondiale, rea- 
lizînd 58:06,2 pe 20 km și 20,664 km 
în 1 oră. Să adăugăm la acestea pe al 
treilea, cel care i-a adus de fapt consa
crarea — 8:26,2 pe 3 000 m obstacole, 
probă în care este specializat și deține 
titlul de campion olimpic — în 1964 — 
și pe cel de campion european — în 
1962. El este și recordman european la 
10 000 m cu 28:10,6. Iată, foarte pe 
scurt, palmaresul acestui prodigios atlet.

Roelants este născut la 5 februarie 
3937 la Opvclp, are 1,74 m înălțime și 
cîntărește 61 kg. Evoluția rezultatelor 
sale în proba de bază, cea de 3 000 m 
obstacole, a fost următoarea: 1957 ■—■ 
9:37,8; 1958: 9:16,4 ; 1959: 8:56,6; 
1960 : 8:15,8 ; 1961 : 8:38,2 ; 1962 :
8:32,6; 1963: 8:29,6; 1964; 8:30,8; 
1965 : 8:26,2 ; 1966 : 8:27,2. Este un 
alergător care concurează la probe dife
rite și, în această privință, de pildă, 
recordurile sale personale la 3 000 m 
(7:48,6) și la 5 000 m (13:34,8) re
prezintă valori foarte înalte. Roelants 
este un alergător de trenă, semănînd, din 
acest punct de vedere, cu Clarke. Este 
capabil să ducă cea mai puternică trenă 
posibilă și în acest sens îi plac cursele 
solitare, fiind însă — ca și australia
nul — vulnerabil la sprintul final. De 
aceea caută să se debaraseze pe parcurs 
de adversari. Interesant de remarcat că, 
deși nu excelează ca tactician al aler
gării, Roelants este cunoscut și ca unul 
dintre cei mai valoroși alergători de cros 
din lume. Anual participă la minimum 
10 concursuri de cros pe distanțe ce va
riază între 6—14 km și de cele mai 
multe ori se clasează pe locul I.

In ceea ce privește antrenamentul său, 
ca și la toți ceilalți fondiști de valoare 

alergarea de durată pe teren plat, pe 
dealuri, în tempo relativ • rapid, cu sprin
turi intercalate la anumite intervale, 
constituie mijlocul de bază. Antrenamen
tul pe pistă cuprinde repetări de tempo 
pe distanțe de 200—2 000 m. Unele 
distanțe de 200—400 m le efectuează 
cu obstacole și asemenea repetări ajung 
la 10—15.

Roelants acordă o importanță mare teh
nicii, știind că perfecționarea în acest 
domeniu ajută la îmbunătățirea perfor
manței finale. Astfel, pe lîngă antrena
mentul special pentru obstacole, Roelants 
efectuează, chiar în cadrul încălzirii, tre
ceri de garduri la înălțimea obstacolului, 
dînd cea mai mare atenție ritmului îna
intea obstacolului și trecerii peste acesta.

Antrenorul său, Van den Eynde, con
sideră că fiecare concurs este un minu
nat prilej de antrenament și, de aceea, 
Roelants participă foarte des la curse 
pe distanțe variabile, care pornesc de la 
800 ni și se termină la 20 km.

înainte de a încheia această scurtă 
prezentare a lui Roelants, este necesar 
să revenim la ultimul său record, cel 
de la 20 km. Pentru a reuși rezultatul 
dc 58:06,2 Roelants a parcurs primii 
10 000 m în 29:13,8 iar următorii 10 000 
m în 28:52,4 ! Și mai interesant ni se 
pare faptul că acest record, ca și cel 
de la 1 oră, doborît în aceeași cursă, 
a fost realizat la cîteva zile după în
toarcerea de la întrecerile „Săptămînii 
prcolimpice" de la Ciudad de Mexico, 
unde a cîștigat proba de 3 000 m obsta
cole cu o performanță modestă, pe care 
a pus-o pe seama... altitudinii. Imitîn- 
du-1 pe Clarke (care în 196Ș, după ce 
obținuse performanțe slabe la Mexico a 
doborît Ia puțin timp aceleași recorduri 
mondiale), Roelants a reușit și el acest 
lucru în 1966. Această paranteză am 
făcut-o pentru că pare a se verifica 
definitiv teza că există un avantaj a- 
tunci cînd, după o activitate la mare 
altitudine, concurezi la șes.

Și, înainte de a încheia, două date 
luate imediat după ultimele sale recor
duri. La 4 minute după cursă, Roelants 
avea pulsul 108, iar tensiunea arterială 
14 cu 9, iar la 10 minute, pulsul 96 și 
tensiunea 12 cu 9 !...

N. M.

De cite ori Pele a venit în Eu
ropa de atitea ori, după întoar
cerea sa in patrie, anumite ziare 
au anunțat cu lux de amănunte 
că marele fotbalist va renunța la 
tricoul lui F.C. Santos și va sem
na contract cu un club profesio
nist european. Zilele trecute, ce
lebrul jucător a provocat din nou 
.scurtcircuit" in redacțiile unor 
ziare. Însoțit de directorul sportiv 
al clubului F.C. Santos, dl. Ciro 
Costa, Pele a vizitat R.F. Ger
mană, petrecind citeva zile la 
Frankfurt pe Main. La scurt in
terval de timp, citeva ziare vest- 
germane au anunțat că Pele va 
juca în 1967 în R.F.G., urmind 
ca noul club să fie stabilit ulte
rior. Desigur că vestea a făcut 
rapid ocolul pămintului, fiind ta- , 
xată de amatorii de fotbal din 
Brazilia ca o „informație senza
țională". Adevărul este că vizita 
lui Pele in R. F. Germană nu a 
avut un caracter pur sportiv. Pele 
s-a deplasat de data aceasta in 
Europa cu scopul de a urma o 
școală de maeștri în sudura elec-

Baschetbaliștii echipei 
„Royal IV“ Bruxelles 

se pregătesc pentru meciul 
de la București

BRUXELLES, 3 (Agerpres). Echipa 
masculină de baschet „Royal IV“ Bru
xelles și-a continuat pregătirile în ve
derea meciului pe care-1 va susține du
minică la București cu echipa Dinamo. 
Intr-o formă deosebită se află D'Hoir 
și Van Velsen, cei mai buni jucători ai 
formației.

In ultimul meci internațional amical 
al sezonului 1966 „Royal IV“ a învins 
eu scorul de 83—74 echipa italiană 
Ignis Varese. în acest joc, belgienii au 
aliniat următoarea formație: Dieu,~ Van 
Velsen, Bughey, Page, D’lloir, Dutrisuy, 
IVagner, Stor ine. 

trică. El a discutat cu direc- • 
torul linei mari Întreprin
deri de sudură industrială po
sibilitățile de a obține califi
carea in această branșă. Pel6 
consideră că -fotbalul nu este 
o profesiune pentru un tinăr 
și că Ia sfîrșitul carierei spor
tive el trebuie să cunoască e> 
meserie cu care să ocupe un loc 
onorabil in societate.

După întrevederea cu direc
torul întreprinderii, acesta a 
declarat presei că Pele a ob
ținut acordul clubului său de 
a urma un curs de un an pen
tru a se califica in profesiunea 
de sudor electric într-o uzină 
din R. F. Germană. Directorul 
a subliniat că Pele va sosi , 
in R. F. Germană in vară și 
că, pentru a-și păstra forma 
sportivă, el va trebui să acti
veze intr-o echipă vest-ger
mană.

Pele nu a întirziat prea mult 
la Frankfurt pe Main. Dornică 
să se afle de Anul Nou in 
mijlocul familiei sale, vedeta 
nr. 1 a fotbalului mondial a ! 
luat avionul de la Milnchen cu 
destinația Sao Paulo. în timpul 
ctind avionul cu care călăto
rea făcea „plinul" pe aeropor
tul Orlv din Paris, ziariștii fran
cezi, foarte operativi și dornici 
de a cunoaște adevărul, au 
organizat pe loc o confe
rință de presă. în saloanele 
.tranzitului", Pele a spus: „Ce 
scriu ziarele este inexact. Eu 
nu voi juca în R. F. Germană. 
Nu voi părăsi niciodată Brazi
lia pentru a juca fotbal în altă 
tară'.

Ziariștii remarcă în comen
tariile lor că... urmează să se 
aștepte 6 luni pînă a se’ putea 
verifica adevărul în cazul lui 
Pele, care va trebui să decidă: 
.numai sudură electrică" sau 
„sudură electrică și... fotbal".

PAUL OCHIALBI
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