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la
drumeție

1 Pronosticurile unor specialiști și... calculul hirtiei 
Echipele României, Cehoslovaciei și R. D. Germane 
întrunesc majoritatea sufragiilor

Cine va cîștiga cea de-a Vl-a 
iție a campionatului mondial 
! handbal masculin ? Iată o în- 
ebare care frămtntă pe toți 
i ce urmăresc activitatea celor 
ai bune echipe de handbal din 
me și care este larg dezbătută 
coloanele presei de specialita- 
de peste hotare.

Am cercetat anchetele unei 
rii de ziare sportive (Ceskoslo- 
nsky Sport-Praga, Deutsches 
>ort Echo-Berlin, Idrottsbladet- 
ockholm, Sport-Ziirich), pre- 
im și pronosticurile date de

SI..

cunoscuți tehnicieni și specialiști 
ai handbalului. Bedrich Konig. 
antrenorul principal al „7“-lui 
cehoslovac declară, printre altele 
că echipa României va fi și de 
data aceasta foarte greu de în
vins ; Werner Vick, antrenor al 
selecționatei vest-germane, în
trevede o finală R.D. Germană 
— R.F. Germană. Un alt mare 
specialist, Curt Wadmark, mem
bru în comisia tehnică a F. I. H. 
și antrenor al reprezentativei 
suedeze, acordă prima șansă se
lecționatelor României, R. D.

Germane și Cehoslovaciei. In 
sfîrșit, Heinz Seiler, antrenor al 
echipei R. D. Germane, este de 
părere că formația care va ciș- 
tiga grupa C (România, R. D. 
Germană, U.R.S.S. și Canada) va 
intra în posesia titlului.

Părerile, bazate în marea lor 
majoritate pe observații perso
nale, diferă și — normal înain
tea unei întreceri de asemenea 
amploare — sînt greu de prevă
zut chiar și cele două echipe fi
naliste care, în seara zilei de 21 
ianuarie, la Văsteras, vor lupta 
pentru medaliile de aur. De a- 
ceea, vom încerca să prezentăm

AD. VASILI U
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Astă-seară, la Floreasca (ora 18,30)

Două dintre „atu“-iirile majore ale dinamoviștiior bucureșteni 
pentru meciul cu Royal IV Bruxelles — Novac (stingă) și 
Albu (in prim plan) — in plină acțiune. Czell (Politehnica) 
nu mai poate interveni... (lază din meciul Dinamo — Politeh

nica din cadrul categoriei A).

Un meci atractiv de handbal: 
linamo București—Selecționata Japoniei

Iubitorii handbalului din Ca
pitală vor avea o nouă posi
bilitate de a urmări evoluția 
handbalișlllor japonezi astă-seară. 
de la ora 18.SO, in sala Floreasca. 
De data aceasta, formația oaspete 
va avea ca adversar no nomnte

■ Costache II a depășit apărarea japoneză și va șuta la poartă. Fază din intilnirea România- 
tponia desiășurată marți în Capitală Foto : A. Neagu

na țării noastre, Dinamo Bucu- 
rești.

fntîlnirea se anunță deosebit 
de interesantă, prilejuind dinamo- 
viștilor bucureșteni o bună veri
ficare înaintea jocurilor din ca
drul noii ediții a „C.C.E.*.

Se 
patinează 
și la 
Dinamo

Profitînd de vremea 
favorabilă, clubul bucu- 
reștean Dinamo a ame
najat un patinoar pe te
renurile de tenis din 
parcul său sportiv. Pa
tinoarul este deschis 
zilnic între orele 9—12 
și 16,30—19.

Pentru confruntarea cu Royal IV Bruxelles

Baschetbaliștii dinamoviști
de „start"sini gata

Confruntarea baschetbalistică 
de duminică dintre Dinamo 
București și Royal IV Bruxel
les, în „Cupa cupelor”, este 
așteptată cu nerăbdare și se
riozitate în tabăra reprezen
tanților noștri. Ultima perioa
dă de timp a fost folosită pen
tru menținerea pregătirii fi
zice și perfecționarea celei 
tactice. După cum ne-a rela
tat antrenorul echipei, maes
trul sportului Dan Niculescu, 
de un real folos a fost săp- 
tămîna petrecută la jumăta
tea lunii decembrie la Pre
deal, în cadrul vacanței de 
iarnă. Alergarea prin zăpadă, 
jocurile dinamice și sporturile 
complimentare au avut un 
efect deosebit de pozitiv.

Lotul 
de 13
Marian 
Novac, 
Visner, 
stantin 
Antonescu, Adolf Cernea, Mir
cea Andreescu, Teodor Săuca,

dinamoviștiior cuprin- 
jucători: Mihai Albu,

Spiridon. Gheorghe 
Horațiu Giurgiu, Pavel 
Nicolae Viciu, Con- 
Dragomirescu, Jean

La Miercurea duc totul e gata

pentru campionatul republican de hochei
Miercurea Ciuc este unul din centrele cu tra

diție ale hocheiului nostru pe gheață, de aici 
ridiclndu-se mulți jucători de valoare. La M. Ciuc, 
acest sport Be află la el... acasă, fiind mai popular 
chiar decît fotbalul. în această localitate se vor 
desfășura, inceplnd de mîine, întîlnlrile din ca
drul turului al m-lea al campionatului repu
blican.

Dorind să aflăm vești despre pregătirile făcute 
de forurile sportive locale, am luat legătură tele
fonică cu Miercurea duc. La celălalt capăt al

R. VIL.

Gheorghe Cimpeanu 
Oană. în general, 
se caracterizează 
optimism moderat, 
jucătorii manifestă 
tărîre de a obține 
în turul următor al 
pelor".

și Pavel 
atmosfera 
printr-un 

realist, iar 
multă ho- 
calificarea 

„Cupei cu-

Anul 1967 a fost declarat 
„Anul turistic internațional" 
După cum se știe, iniția
tiva tn această direcție a 
pornit de la Consiliul Econo
mie și Social al O.N.U., Ro
mânia numărîndu-se printre 
coautorii rezoluției care, la 
4 noiembrie 1966, a fost adop
tată de Adunarea Generală u 
Organizației Națiunilor Unite. ;

Posesoare a unul patrimoniu 
turistic natural deosebit de 
bogat și variat, căruia hărni
cia ți talentul poporului nos
tru i-aiu adăugat de-a lungul 
veacurilor și-i adaugă zi de zi 
noi frumuseți, România se nu
mără printre țările oare oferă 
turiștilor prilej de adevărate 
satisfacții. Admirabilul cadra 
natural, bogatele comori ar
tistice, frumosul artizanat și 
portul popular păstrător al 
unor tradiții de veacuri etc., 
fac din România o țară turis
tică spre care, de la an la an, 
tot mai multi străini își în
dreaptă pașii, cu fireasca do
rință de a-i 
culturale și 
turale.

Dezvoltînd 
fenomen social-cultural deose
bit de important, „pentru cu
noașterea, apropierea și lichi
darea prejudecăților care des
part popoarele, pentru reali
zarea solidarității care asigură 
pacea lumii, deci a intereselor 
vitale ale comunității umane"
— după cum a declarat Art
hur Houlot, președintele 
Uniunii internaționale a or
ganismelor oficiale de turism
— România demonstrează și 
pe această cale dorința de 
pace și cooperare a poporului 
nostru.

cunoaște valorifle 
frumusețile na-

turismul, acest

SEVER NOR AN

(Continuare in pag. a 2-a)

OAMENI DE ȘTIINȚĂ, CHITIRĂ $1 ARTĂ DESPRE SPORT

De vorbă cu artistul poporului 
Vida Gheza

în urmă, 
maestrul 
am prac- 
greco-ro-

VIDA G//EZA 
văzut de Neagu Rădulescu

(Continuare în pag. a 2-a)

Aspect din meciul Dinamo București-Tîrnava Odor hei, desfășurat în noiembrie anul trecut pe patinoarul ,23 August' din 
București

Foto: T. Roibu

Artistul poporului 
Vida Gheza ne pri
mește cu multă ama
bilitate, mărturisind 
că e întotdeauna bucu
ros de oaspeți. Știe 
că vom discuta des
pre sport și subiectul 
îl pasionează. 11 în
trebăm de cînd are a- 
ceastă pasiune.

— Cu ani 
ne spune 
Vida Gheza, 
ticat luptele
mane. Este, după mine, 
unul dintre cele mai 
bărbătești, curajoase 
și spectaculoase spor
turi ! Eu l-am îndră
git de tînăr și mi-a
rămas prieten drag pînă astăzi.

Primitoarea gazdă face o mică pauză. Prin ferestrele^ 
mari ale atelierului său se văd dealurile acoperite de nea* 
— un crimpei dintr-o regiune de basm, cu o artă populară* 
bogată și vie, din care sculptorul băimărean și-a hrănit 
continuu simțirea și imaginația.

— Spuneam, reia firul relatării maestrul Vida Gheza, că 
în tinerețe am practicat luptele greco-romane. Nu prea , 
aveam noi condiții pe vremea aceea, dar ne descurcam. 
Pasiunea învingea totul! La început, țin minte, ne-am în
grijit de „baza materială" — cum ti spuneți dv. Adică, am 
mere pe la diferiți brutari cunoscuți din Baia Mare și am 
făcut rost de saci. Concomitent, o altă echipă de tineri 
Iubitori ai acestui sport umbla zilnic prin măcelării pentru 
a stringe și părul necesar viitoarelor 
sfîrșit, cînd au fost gata, am început 
mai tîrziu, concursurile.

— Cînd se întîmplau toate acestea ?
— Prin 1930.
— Cea mai frumoasă amintire 1
— întrecerea susținută cu luptătorii 

fost un concurs extrem de disputai, 
strîns.

— In afară de lupte, ce sporturi recomandați tinerilor ?
— Toate ! 

fotbal, lupte 
sănătății, la mărirea capacității de muncă.

noastre saltele. In 
antrenamentele. Iar

i i

din Satu Mare 
încheiat la un

! A
scor

Sportul, indiferent dacă este 
sau atletism, contribuie la

vorba de 
fortificarea . 
Mie, spor-'

V. TOFAN

(Continuare in pag. a 3-a)



îndemn 
la drumeție

(Urmare din pag. 1)

Țara noastră are o mare varie
tate de relief. Delta Dunării, acest 
paradis al păsărilor și peștilor, ega
lată poate în frumusețe doar de 
Delta Nilului și a Gangelui, oferă 
pescarilor, vînătorilor și turistului 
obișnuit posibilitatea cunoașterii 
unei faune și a unei flore pentru 
studiul cărora unii specialiști viin 
din toate părțile globului, cu o cu
riozitate lesne de înțeles. Plaiurile 
moldovene — cu vestitele comori 
de artă feudală, cu minunatele mă
năstiri pictate „al fresco“, Maramu
reșul — cu specificul portului și 
arhitecturii sale de splendide și une
ori stranii frumuseți. Apusenii — 
„tara de piatră”, patria moților lui 
Horea și Iancu, Țara Hațegului — 
cu vestitele vestigii daco-romane, 
regiunea Porților de Fier în plină 
transformare sau minunata salbă de 
mănăstiri din nordul Olteniei — 
iată doar cîteva din obiectivele tu
ristice ceae așteaptă să fie vizitate 
de turiști.

Preocupat de valorificarea resur
selor turistice, statul nostru dez
voltă baza materială necesară turis
mului. în perioada 1966—1970, su
mele alocate pentru dezvoltarea ba
zei turistice se ridică la 3 miliarde 
lei. In aproape 200 de localități se 
vor construi complexe turistice, mo
teluri, hanuri — în specific româ
nesc — hoteluri etc., care vor putoa
găzdui in 1970 cu 53 000 mai mulți 
turiști deoît astăzi. Pe litoral se vor 
construi noi hoteluri, bungalouri, 
campinguri. Intr-o serie de locali
tăți — Oradea, Craiova, Tg. Jiu, 
Cluj, Tușnad, Lacul Roșu, București 
etc. — se vor construi hoteluri tu
ristice, oare să poată adăposti pe 
cei ce iși aleg aceste localități drept 
punct de plecare pentru vizitarea 
unor obiective deosebit de frumoase 
din împrejurimi. în perioada care 
urmează, se vor construi moteluri 
cu peste 900 de locuri, în care tu
riștii aulomobiliști vor găsi tot con
fortul necesar și asistența tehnica 
pentru autovehiculele lor. Pitorescul 
țării noastre face ca o mulțime de 
locuri să îie căutate și „omologate" 
pentru compare. Pe această linie, 
cu ajutorul organelor locale, se vor 
amenaja campinguri cu peste 3 300 
de locuri, în care turiștii vor găsi 
confortul adecvat acestui gen de 
cazare. Deosebit de atractive vor fi, 
fără îndoială, hanurile turistice, care 
în perioada pînă în 1970 vor fi ri- 
dL oate în regiuni renumite pentru 
frumusețea și bogățiile lor turistice: 
Hurez, Rucăr, Agapia, Vâratec, Pia
tra Craiului, Polovraci etc. în ace
eași perioadă, pe cărările de munte 
va fi sporit cu peste 60 numărul 
cabanelor și vor fi reamenajate 
unele existente, astfel incit capaci
tatea de cazare a acestora va crește 
ou peste 1 500 de locuri.

Evident, toate aceste măsuri ce 
se iau pentru mărirea bazei mate
riale a turismului sini de natură să
constituie un veritabil îndemn la 
drumeție pentru toți iubitorii turis
mului, care au astfel un bun prilej 
de cunoaștere, prețuire și îndrăgire 
a frumoasei noastre patrii.

HOCHEI

— Bine, dar acesta e planul Spartachiadei 
de vară !

— O să fie valabil. Pînă terminăm noi de 
organizat Spartachiada de iarnă, tocmai bine 
sosește Și— vara!

desen de Al. Clenciu

găsește" m-a îndemnat la drum și m-a făout 
să-mi rup picioarele în zadar prin orașul de 
pe Cibin. Fie că nu găseam pe secretarul 
asociației, fie... Spartachiada.

N-am găsit și pace ! Ce să scriu ? Cum să 
găsesc asociația și soluția salvatoare ? Le-am 
căutat la clubul C.S.M. din localitate. Aici 
am dezlegat și misterul investigațiilor mele 
fără rezultat : după trei săptămîni de la des
chiderea Spartachiadei de iarnă, mai bine 
de jumătate din asociațiile sportive sibiene 
nu făcuseră nimic. Dar cealaltă jumătate ? 
Aici a fost greșeala mea capitală : nu m-am 
dus mai întîi la club să mă interesez dacă 
mai există, în afara celor despre care s-a mai 
scris, vreo asociație care să fi organizat în
treceri în cadrul spartachiadei. Mai îmi ru
peam eu picioarele de pomană ? Mai întâl
neam figuri uimite că întreb de această com
petiție ? Fără îndoială, mea culpa !

Acum, că am venit pe nepusă masă, sînt 
obligat să reiau pelerinajul. Dar, nu-i ni
mic ! Voi merge de data asta numai în aso
ciații care se pare că au organizat de mult 
primele întreceri și pe care nu le-am întâl
nit în primul raid.

Nici n-am pornit bine că materialul în
cepu să mi se contureze în minte. Numai 
elogii : concursuri disputate, cu mulți parti- 
cipanți. organizare bună etc., etc.

în cîteva asociații am găsit doar planul 
întrecerilor sau intenția de a-1 face. Mă apu-

fiindcă exprimă angajamentul consiliului a- 
sociației de a organiza întreceri, pentru fap
tul că este făcut în colaborare cu comitetul 
U.T.C., că nu se află împăturit în buzunarul 
secretarului consiliului asociației, ci într-un 
dosar curat, că... ?

în sfirșit, ajung la „Pielarul" — asociația 
sportivă a fabricii „13 Decembrie". Despre 
„Pielarul", secretarul coordonator al clubu
lui C.S.M., Gh. Jula, îmi spusese lucruri 
frumoase. „S-au organizat întreceri la șah 
și tenis de masă, a fost amenajată o pîrtie 
pentru concursurile de schi..."

— La Spartachiadă — ne spune Gr. Cotîr- 
lea, președintele asociației — am început cu 
șahul și tenisul de masă : 64 de participant! 
la șah, 12 Ia tenis.

Mă grăbesc să notez.
— Mai avem și 100 de purtători ai Insig

nei de polisportiv. Iată și caietul.
— Văd numai numele și semnătura ! Foile 

de concurs sînt ?
Cercetări în sertare, dosare răsfoite, tele

foane la ceilalți membri ai consiliului... 
Nimic !
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„SATIRA DUHULUI MEU66
Cu cîteva zile în urmă, cutreieram Sibiul 

în căutarea unui subiect despre Spartachia
da. Pelerinajul acesta m-a fâsut să-mi 
schimb părerea asupra unora dintre prover
be. De ce ? Pentru că proverbul „cine caută,

că din nou mustrările de conștiință. Cum de 
n-am cerut clubului să-mi indice numai aso
ciațiile care au trecut de „faza preliminară" 
— planul de acțiune ?

Acum, ce-mi rămîne de scris, despre un 
plan ? Să-i aduc laude pentru... hîrbia velină,

— Nu mă interesează în primul rînd cîți 
purtători ai insignei aveți — intervin eu. S-o I 
lăsăm baltă și să continuăm cu Spartachiada.

— Șahul și tenisul, după cum am spus, în ■ 
noiembrie...

— în noiembrie ?!? Imposibil ! Spartachia
da s-a deschis la începutul lui decembrie. I

— Zău ? Atunci o fi fost pentru cea de 
vară.

îmi arunc privirea pe planul din fața mea. * 
Era cel pentru Spartachiada de vară. Din . 
nou sertare răscolite, dosare frunzărite, te- | 
Iefoane date colaboratorilor... Nimic!

S-a dus materialul ! Și asta numai din I 
vina mea. Ce m-o fi apucat să cer și planul 
de acțiune, să mă uit pe caietul cu purtă- . 
tori ai Insignei de polisportiv, să mă in- | 
teresez de... de Spartachiada de iarnă ?

AUREL BREBEANU

Necazurile luptătorilor de la Locomotiva lași
Sportul luptelor are de acum ră

dăcini și în orașul Iași. La „greco- 
romane”, luptătorii ieșeni pot vorbi 
de un stagiu destul de îndelungat 

I de activitate; ei au participat la 
multe competiții cu caracter repu
blican și de cițiva ani sînt prezenți 
in campionatul pe echipe. Nu ace
lași lucru se poate spune despre 
luptele libere. Acest sport a început 
să fie practicat abia în urmă cu doi 
ani, cînd la A. S. Locomotiva Iași, 
de pe lingă Atelierele R.M.R., â luat 
ființă secția de lupte. Dată fiind 
spectaculozitatea luptelor libere, a- 
ceastă ramură a devenit deosebit de 
populară. După cum ne spunea an
trenorul de lupte de la Locomotiva, 
Mircea Bîdiu, el a avut mult de lu
cru pînă cînd a reușit să formeze 
nucleul secției. S-au prezentat la 
sală numeroși tineri de la ateliere, 
de la școala profesională, printre 
care unii cu reale aptitudini pentru 
acest sport. în urma unei selecții 
riguroase (probe de control și între
ceri de trintă) au fost opriți 25 de 
tineri cu care noua secție a pornit 
la drum.

După un an de instruire, tinerii 
luptători ieșeni au început să se 
afirme. Juniorii „Locomotivei" au 
cules primele roade în anul 1966. 
La etapa pe zonă a campionatului 
republican de juniori la lupte libere, 
care a avut loc Ia Galați, Paul Io- 
nescu s-a clasat pe locul II la cate
goria 65 kg (din 16 concurenți), iar 
Ion Călărașu a terminat concursul 
pe locul III la categoria 85 kg. Mai 
trebuie să amintim pe Em. Butu, I. 
Cașcaval, V. Roman și I. Dănileț din 
echipa de „libere" a asociației spor
tive Locomotiva, care au cucerit în

părțiți în două grupe, avansați și 
începători, criterii după care se 
desfășoară și pregătirea lor. Din 
programul săptămînal, trei antrena
mente 6e efectuează in sala din in
cinta atelierelor, iar cel de al pa
trulea in sala C.S.M.S., antrenament 
comun ou luptătorii clubului orășe
nesc. De fapt, după cum ne relata 
chiar antrenorul Bîdiu, acest pro
gram este valabili doar pentru ano
timpul călduros. De ce ? Pentru mo
tivul că pe timp de iarnă luptătorii 
„Locomotivei" nu au condiții optime 
de pregătire. Sala de lupte a aso
ciației, care are la intrare șl o fir
mă pretențioasă — „CENTRU DE 
INIȚIERE LA LUPTE LIBERE", nu 
întrunește nici condițiile elementare 
pentru a putea fi folosită în timpul 
anotimpului rece. Pereții sălii sînt 
umezi, ferestrele nu se închid bine 
și au geamuri lipsă, iar saltelele și 
prelata sînt rupte și se prezintă în 
condiții neigienice. Unica chiuvetă 
din sală este spartă, iar sobița de 
tablă folosită pentru încălzire (cu 
totul insuficientă pentru o încăpere 
de 7x5x3 m) nu se mai află aici, 
fiind... împrumutată cuiva !?l

Oare tehnicienii de la C.S.M.S. și 
membrii consiliului asociației spor
tive Locomotiva a văzut în ce 
stare se prezintă această sală de 
lupte, numită centru do— inițiere ț 
Credem că tiu.

Se impun măsuri urgente, pentru 
aa tinerii luptători ieșeni de „libere" 
să se poată pregăti în condiții bune.

T. RĂBȘAN

Fondiștii fruntași întîmpină 
cu încredere noul sezon

® La concursul de deschidere participă cei 
mai buni fondiști ® Pregătirile schiorilor 

din Tg. Mureș
Fără a avea spectacu

lozitatea probelor alpi
ne, schiul-fond are to
tuși farmecul lui și... 
spectatorii lui. Pe aceș
tia îi vezi înșiruiți de-a 
lungul traseului, încura- 
jîndu-i frenetic pe con- 
curenții aflafî în între
cere cu... acele crono- 
metrelor. Desigur, nici 
la Predeal, pe pîrtia din 
Valea Poliștoacă, unde 
se va desfășura con
cursul de inaugurare a 
sezonului, nu vor lipsi 
disputele echilibrate, 
lupta pasionantă pen
tru cîștigarea unei se
cunde sau a cîtorva ze
cimi care pot decide pe 
învingători.

In acest sezon, fon- 
diștii noștri fruntași 
sînt hotărîți să obțină 
perform wje. p bune. 
Ne-am convins de a- 
cest lucru în perioada 
de pregătire pe uscat, 
cînd ei au parcurs sute 
de kilometri prin pădu
re și au folosit cu in
sistență schiurile cu 
rotile. Cel mai îmbucu

rător este însă faptul că 
pregătirea pe zăpadă au 
început-o mult mai de
vreme decît în anii din 
urmă și că pînă acum 
au și susținut cîteva 
concursuri de verificare.

Protagoniștii con
cursului de inaugurare 
a sezonului se anunță 
Gh, Cincu, Petre Dinu, 
Șt. Drăguș, N. Sfetea, 
V, Alexandrescu, M. 
Cojan, Marcela Leampă, 
Iuliana Bogozi, Maria 
Drăghici, Eugenia Vi* 
șan, fondiști care și a- 
nul trecut și-au dispu
tat locurile fruntașe. De 
menționat că, alături de 
ei, vor lua startul și 
unii dintre biatloniștii 
noștri, printre care Gh. 
Vilmoș, N. Bărbășescu, 
l. Țeposu și Gh. Cercel*

Amintim că probele 
concursului de duminică 
sînt: 10 km seniori, 
5 km senioare și ju
niori, 3 km junioare.

★
In afara concursului 

de deschidere organizat

de F.R.S.B., în aceste 
zile se vor desfășura în
treceri și în alte centre 
din țară. In vederea a- 
cestora, schiorii au e- 
fectuat pregătiri inten
se. Cei de la Medicina 
Tg. Mureș, de pildă, 
început antrenamente 
pe zăpadă încă de la 
căderea primei ninsori. 
Sub îndrumarea antre
norului I. Zoldeș, cei 
15 schiori fruntași ai 
secției au făcut lecții 
de acomodare pe pîrtri- 
le din jurul orașului. 
Corespondentul nostru 
principal loan Păuș ne 
transmite că mureșenii 
vor participa în actua
lul sezon la numeroase 
concursuri, dintre care 
cele mai importante vor 
avea loc la Valea Strîm- 
bă și la Bușteni. De a- 
semenea, ei și-au anun
țat prezența la întrece
rile ce vor fi organizai 
Ia Poiana Brașov, Pre
deal, Fundata, Vatra 
Dornei etc. Mai trebuie 
semnalat faptul că 
schiorii mureșeni au a- 
menajat la Ernei o pir- 
tie de slalom special, 
care va fi cea mai 
bună din regiune.

1966 șase titluri de campioni regio
nali.

Acum, în cadrul secției activează 
aproape 30 de tineri, dintre oare 19 
sînt legitimați. Luptătorii sînt îm-

La Miercurea Ciuc totul e gata
(Urmare din pag. 1)

firului, PROF. I. FERENCZI, președin
tele Consiliului raional al U.C.F.S.

„Iubitorii hocheiului din oraș, dar și 
din comunele din împrejurimi, așteaptă 
cu mult interes desfășurarea celor 15 
meciuri ale turului III. In această pri
vință, apreciem că tribunele patinoa
rului sc vor dovedi neincăpătoare. Au 
fost luate din timp toate măsurile pen
tru ca gheața să se prezinte cît mai 
bine și, de acum, ceea cc va urma de
pinde doar de starea vremii. Sintem 
puțin îngrijorați de pronosticurile me
teorologilor, care au vestit o bruscă în
călzire a aerului, dar sperăm că aceas
ta se va întâmpla de... marți, după ce 
•e vor încheia întrecerile. De aseme- 
OMU am luat măsuri pentru cazarea

competitorilor, pentru îmbunătățirea 
instalației de lumină de la patinoar” etc.

Cum prof. Ferenczi este unul din ju
cătorii de bază ai formației locale, i-am 
solicitat și cîteva amănunte privind pre
gătirile echipei sale.

— De la terminarea turului n și pînă 
astăzi, hocheiștii din Ciuc s-au antre
nat cu multă sîrguință, astfel că echipa 
se prezintă într-o formă superioară ce
lei de la începutul lunii decembrie. De 
pregătirea echipei răspunde acum an
trenorul Vacar. în formație iși va face 
reintrarea, ca fundaș, Cazimir Hollo, 
dar este incertă participarea lui Antal 
și mai nesigură aceea a luj Ioanovici, 
accidentat. Dorim să dăm o replică cît 
mai bună celorlalte formații. Și in sfir
șit o altă chestiune : este probabil ca 
Ia viitoarea întrecere echipa noastră să 
se numească AvîntuL

Antrenament in Valea Poliștoaca. tn frunte, Gh. Cincu și St. Drăguș
Foto: Â. Neaga
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ie-i respectul?
A. S. A. TG. MURES

>scutul arbitru bucureștean 
in Carianopol povestește cu LIDERUL SERIEI A ll-A A CATEGORIEI B Din campionatele regionale
.m fost delega! ca arbitru prin- 
a tradiționalul concurs de la 
anului, organizat de clubul

■ Constructorul din Capitală, 
jucători mi-au trecut prin față, 
isciplinați, dornici de a obține 
sultat cit mai bun. Numai

făcut notă discordantă.
Cine anume ?
Jexandru Cătineanu, un tînăr
■ de la asociația sportivă Glo- 
titudinea pe care a avut-o el 
pul jocului a indignat întreaga

tar ce-a făcut ?
e la 100 de lovituri, cînd a 
că nu mai are șanse să se ca- 
în turneul final, a început să 
în... dorul lelii, lansînd bilele 
mplare, parcă pentru a scăpa 
. I-am atras atenția să joace 
Nu numai că n-a ținut seama 

ie, dar în continuare lua în 
re adversarul — pe Gh. Con- 
, care era jenat vădit. Ul- 
bile le-a tras în ciuda publi

care îl dezaproba — cu mina 
Vă imaginați cum a jucat 

din cele 100 de aruncări la 
e“ a tras 25 de bile în... gol. 
comportare 1 a conchis interlo- 
1 nostru.
tro merge Cătineanu, un ju- 
tinăr, cu perspective ? Corn

ea lui nu ne poate fi indife- 
motiv pentru care am trans- 
alogul avut cu arbitrul V. Ca- 
ol. Bazîndu-se prea mult pe 
și pe „viitorul de mare jucă- 

de care îl asigură prietenii, 
idru Cătineanu s-a înfumurat 

consecință, își subestimează 
âîii și colegii. Nu putem trece 

vederea nici atitudinea tole- 
arbitrului V. Carianopol. Să 
că antrenorul său, Porgai 
conducerea asociației Gloria

da dovadă de aceeași tolerare.

A.S.A. Tg. Mureș se află pe primul 
loc în clasamentul categoriei B, se
ria a Il-a, la terminarea turului. Este, 
fără îndoială, o performanță meri
torie a tinerilor fotbaliști din orașul 
de pe Mureș, ei reușind să fie lideri 
într-o serie puternică, alături de 
multe echipe cu pretenții la șefia 
clasamentului : Minerul Baia Mare, 
G.F.R. Timișoara, Vagonul Arad etc.

Echipa antrenată de maestrul emerit 
al sportului TIBERIU BONE s-a bu
curat de multă atenție din partea teh
nicienilor și a presei. Pentru valoarea 
jocului prestat, evoluția ei a fost a- 
preciată în majoritatea celor 13 etape-

A.S.A. Tg. Mureș a folosit 18 jucă
tori care, cu unele excepții, au dat 
randamentul scontat : Soliom, Stăncscu 
— portari — Bartoc, Tîmpănaru, Ba
laș, Toth, Pîrvulescu, Czalco, Ciutac, 
Dodu, Lungu, Pavlovici, Dumitriu III, 
Dragomir, Vegh, Sico, Lucaci, Public.

Vîrsta medie a lotului este de 23 de 
ani.

După modul cum a evoluat în cele 
13 meciuri oficiale susținute în toam
nă, se poate afirma că formația tîrg- 
mureșeană aplică în condiții corespun
zătoare sistemul 4—2—4, desfășurînd 
un joc ofensiv — constructiv. Insușin- 
du-și temeinic sarcinile

a-și neglija însă 
pe care le dețin, 
o omogenizare a 
compartimentelor.

s îs temui ui, 
echipa acționează ca un tot unitar, 
jucătorii (este drept, nu toți și nu 
întotdeauna) fiind prezenți acolo unde 
o cere faza, fără 
sarcinile posturilor 
Astfel s-a realizat 
echipei în cadrul
jucătorii au un cîmp mai larg de ac
tivitate, folosind cu discernămînt cu
noștințele tehnice și tactice însușite la 
antrenament. Toate acestea au făcut 
ca echipa să obțină rezultatele cunos
cute, iar evoluția ei în clasament să 
fie relativ constantă.

u 
a
1
?i

TR. IOANIȚESCU

vorbă cu artistul

( U rmare din pag. 1)

Din etapa a 5-a, A.S.A. 
a deținut primul loc în 
înaintarea a înscris 26 de 
apărarea a reușit să limiteze cifra 
golurilor primite Ia numai 8. Reali
zatorii celor 26 de goluri sînt : Pa
vlovici 12, Lungu 7, Dumitriu III 2, 
Dragomir 2, Vegh 1, Ciutac 1 și Cza- 
ko I. Apărarea imediată a practicat 
un joc apropiat de cerințele fotbalului 
modern, cei doi fundași laterali (Bar
toc și Czako) acționînd adesea ca 
două veritabile aripi. Un aspect inte
resant în jocul echipei din Tg. Mureș 
este apariția în atac, în anumite faze, 
a unuia dintre fundașii centrali. Tîm
pănaru, de exemplu, participă nu nu
mai la organizarea unor acțiuni ofen
sive, ci uneori chiar și la finalizarea 
acestora. Un rol important 1-a avut 
în realizările obținute portarul So
liom, un autentic talent.

Desigur, nu numai aspectele poziti
ve au constituit baza analizei pe care 
a făcut-o recent biroul secției de fot
bal de la A.S.A. Tg. Mureș. Dimpo
trivă, accentul a căzut pe lucrurile ră
mase nerezolvate în toamnă. Unul 
dintre ele: randamentul încă scăzut 
în deplasare, a fost discutat sub 
toate aspectele, deoarece, de felul cum 
acesta va fi soluționat, depinde — în 
mare măsură
în categoria A, dorință unanimă 
iubitorilor de fotbal din Tg. Mureș.

Tg. Mure? 
clasament, 
goluri, iar

I ȘI
Prima parte a campionatului re

giunii Iași s-a Caracterizat printr-o 
desfășurare neregulată, datorită 
Îndeosebi unor reprogramări ale 
meciurilor echipei Rulmentul Bir- 
lad care, prin contestații, a căutat 
să influențeze desfășurarea compe
tiției. Alte formații ca, de pildă. 
Flacăra Murgeni și Recolta Draga- 
lina, au practicat un joc dur și peri
culos. Pentru lichidarea acestor ma
nifestări nesportive, comisia regio
nală de fotbal a suspendat pe mai 
multe etape o serie de fotbaliști de 
la aceste două echipe.

Cu bune rezultate au activat în 
turul campionatului Medicina Iași 
(antrenor V. Dragomirescu), Side- 
rurgistul Iași (antrenor Tr. Iorda- 
che) și Foresta Ciurea.

Considerăm nejustificată retrage
rea din campionat a echipei Unirea 
Negrești, care în sezonul 1965/66 a 
activat în categoria C, fotbaliștii de 
aici avînd condiții dintre cele mai 
bune, între care și un frumos sta
dion amenajat nu de mult.

— promovarea echipei
a

I. PĂUȘ — coresp. principal

Dinamoviștil piteșteni, cu gîndul 
la turul al treilea al „Cupei orașelor 
tirguri”, și-au reluat pregătirile îna
intea tuturor celorlalte echipe (20 de
cembrie 1966). Imaginea de mai sus 
a fost luată de fotoreporterul Paul 
Romoșan, cu cîteva zile înainte de 
plecarea piteștenilor la Marsilia. Un 
prim efect ai valorij pregătirilor e- 
fectuate : victoria cu 3—1 (2—1) în 
fața echipei Admira Viena.

CLASAMENT

1. Medicina Iași 11 10 1 0 30— 5 21
2. Rulm. Bîrlad 11 9 0 2 61—10 18
3. Side curg. Iași 11 8 12 21—10 17
4. Foresta Ciurea 11 6 1 4 20—15 13
5. Univ. Iași 11 4 2 5 19—23 10
6. Hușana Huși 11 4 2 5 21—26 10
7. Strung. Bîrlad u 3 3 5 18—21 9
8. Politehnica Iași 11 4 16 21—26 9
9. Flacăra Murg. 11 3 3 5 17—27 9

10. Constr. Vaslui 11 3 1 7 20—39 7
11. Instalatorul Iași 11 14 6 16—21 6
12. Recolta Drag. 11 119 8—49 3

C. DAN — coresp.

PRONOSPORT

-a fost de mare ajutor în viață. 
:tic și acum, sub formă de dru- 

cutreierînd cu pasul împreju- Antrenamentul—o repetiție înaintea jocului oficial PRONOEXPRES
LOTO

■ e lucrări v-au inspirat sportul ? 
n primul rînd, o grafică repre- 
1 doi luptători de greco-roma- 

acțiune. Apoi, un „ghips” pe 
l-am intitulat „Aruncătorul de

'urn apreciați activitatea spor
iți orașul dv.?
lesigur, în această privință s-au 
lucruri foarte frumoase și ex- 
de utile. Ca orice băimărean 
iș don ca performanțele sporti- 
maramureșeni să fie mai va- 
:. Pe măsura calificării specia- 

de care dispunem și in raport 
idițiile pe care le avem.
i. legătură eu sportul de masă?... 
ugerez, pe lingă celei arte între- 
ipecifice ale acestei activități, 
zarea cit mai multor excursie 
mine, orele petrecute în aer 

sînt cele mai 
ânt însoțite și 
î respectivă te 
un lucru bun. 
n periculos — 
după cum se
aziții, ne reduce puterea de lu- 
ioiciunea.
ăaestre Gheza, noi vă mulfu- 
nult pentru...
ră rog să transmiteți lui Nicolae 
lescu șl celorlalți luptători — 
r sportivilor — un an plin de 
e, cu multe victorii de presti-

folositoare ! Iar 
de mișcări, apoi 
poți lăuda că ai 
Că ai învins un 
sedentarismul — 
știe, ne creează

DE LA I.E.B.S.
intru întîlnirea internațională 
t DLVAMO BUC.—ROYAL 
ELLES (m) din cadrul 
r", \ ■
oreasca, biletele se găsesc de vîn- 
agenția specială din str. Ion Vidu 

stadionul Dinamo.
■nbele agenții vînd și bilete pen- 
.tîlnirea internațională de hand- 
: astăzi, ora 18,30 din sala Flo- 

dintre selecționata Japoniei șl 
o București.
i bazinul Floreasca funcționează 
■s de Inițiere la înot pentru copii, 
rl la bazin.
ATERIAL ȘI ECHIPAMENT 
?IV se poate închiria de la CEN- 

din STADIONUL REPUBLICII, 
Î zilnic între orele 9—13 șl 15—19. 
X SE POATE FACE ȘI PRIN VI
NT. Informații la telefon nr.

itinoarul „23 August” este (Seschla 
pubf/c: joi 5 ian. orele 16—18 ;

6 ian. orele 9—10.30 și 16.30—18.30 ; 
ă 7 ian. orele 9—10.30 și 17—19 ; 
tcă 8 ian. orele 10—13 șl 18—1».

de
IV

. . „Cupei
cfe duminică 8 ianuarie, de la

In aceste zile, echipele noastre de primă categorie își reiau pregătirile. în
cepe o nouă etapă de muncă, de acumulări decisive pentru întreaga durată a 
returului campionatului republican.

Numai că cerințele competiționale sporite — trei jocuri într-o săptămînă (cu 
caracter intern sau internațional) — IMPUNE O PREGĂTIRE CORESPUNZĂ
TOARE, menită să asigure fotbaliștilor o cit mai bună formă sportivă.

în rîndurile 
ale PERIOADEI

următoare ne vom ocupa de o serie 
PREGĂTITOARE.

de aspecte mai importante

relativ 
o lună

Datorită timpului 
I scurt (aproximativ

și jumătate) rezervat aces
tei perioade de întrerupere 
dintre tur și retur și In 
dorința de a se realiza o 
continuitate față de ce s-a 
obținut la sfîrșitul sezonu- 

- iui anterior, considerăm ne 
cesar ca, începînd cu anul 
acesta, antrenamentele să 
se adreseze cu predomi
ne nță 
factorilor: 
tactic și 
hic, care 
niciodată.
elude, ci dimpotrivă, reco
mandă o preocupare spo
rită, la un moment dat, față 
de unul dintre factorii de 
mai sus, în funcție de ne
cesități în vechea orien
tare, realizarea succesivă a 
pregătirii pe factori (la în
ceputul perioadei, fizic, apoi 
tehnic și abia la sfîrșit 
tactic) duce la acumulări 
treptate, în mod disparat, 
amînîndu-se... astfel 
nerea formei sportive 
după consumarea a 
etape de campionat.

1. Pentru realizarea 
gătirii fizice, în contextul 
antrenamentului simultan se 
vor executa exerciții sim
ple și complexe, în scopul 
dezvoltării și perfecționării 
diferitelor componente ale 
jocuIuL De exemplu, o ex
tremă va efectua alergări, 
cu schimbări de direcție și 
de ritm, cu întoarceri și 
ocoliri, cu fente simple și 
duble — timp de circa 
20—45 secunde ; ș.a.m.d. 
pentru fiecare post.

2. Pentru factorii fizic și 
tehnic se pot executa ace
leași exerciții dar cu MIN
GEA.

tuturor 
tehnic,

simultan 
fizic, 

bineînțeles, psi- 
nu poate lipsi 

Aceasta nu ex-

X Pentru factorii fizic, 
tehnic, tactic exercițiile vor 
fi efectuate cu coechipieri 
și adversari, în condiții va
riabile: DE TIMP, DE TE
REN ȘI DE JOC.

4. în sfîrșit, executind 
toate acestea cu o DARUI- 
op PYFMPI ARĂ se reali
zează și multiplele aspecte 
ale factorului psihologic.

O sarcină de bază a an
trenamentului simultan tre
buie să fie fn această pe-

pe coordonare, calități spe
cifice de mare importanță 
în ridicarea măiestriei in
dividuale ; b) acestor de
prinderi de îndeminare li 
se adaugă lucru în regim 
de FORȚA (puterea de lo
vire a mingii, forța în lupta 
corp la corp, pentru învin
gerea condițiilor nepriel
nice de joc etc.; c) deprin
derile de îndeminare și for
ță vor fi puse, apoi, în 
regim de VITEZA, urmă-

Probleme noi
ale perioadei 
pregătitoare

de prof. Victor Stănculescu

antrenor la clubul Rapid
obți- 
abia 
3—4

pre-

rioadă formarea DEPRIN
DERILOR DE JOC, exer
sate pînă la automatizare: 
elementele de tehnică, pro
cedeele tactice toate avînd 
la bază creșterea randa
mentului fizic, executate cu 
minimum de energie. Aces
tea fiind și unele aspecte 
ale fotbalului modern. Prac
tic, aceste automatisme de 
joc se pot realiza conco
mitent în mai multe etape, 
după cum urmează: a) la 
început se formează de
prinderi, urmărindu-se dez
voltarea ÎNDEMÎNARII cu 
și fără minge. Se pune ac
cent pe echilibru, suplețe 
și mobilitate și, mai ales,

rindu-se cu precădere, vi
teza de execuție, de por
nire, de întoarcere etc. 
Menționăm că am pus în 
mod intenționat deprinde
rile de îndemtnare și forță 
înaintea acelora de viteză, 
tntrucît — In condițiile de 
performanță — forța este 
un element indispensabil 
vitezei; d) o dată căpătate 
aceste deprinderi, trebuie 
repetate în condiții dife
rite : cu coechipierii, cu 
adversarii, pe zone de te
ren, de starea timpului, rea- 
lizîndu-se în felul acesta o 
REZISTENȚA SPECIFICA.

Și dacă jocul, în conti
nuă evoluție, a impus

schimbări radicale în con
ținutul antrenamentului se 
impun unele modificări și 
în ceea ce privește forma 
de desfășurare a lecțiilor 
de antrenament Să exem
plificăm :

— partea I (pregătitoare) 
a lecției („încălzirea" or
ganismului pentru efort) 
durează circa 10—20 mi
nute și va purta ampren
tele specifice acțiunilor ur
mătoare ;

— partea a Il-a (funda
mentală) poate să cuprin
dă două momente:

— momentul I (sau re
priza I) va ține 30—40—60 
minute. Pe întreaga durată 
se pot executa exerciții cu 
intensitate maximă, așa 
cum se desfășoară de altfel 
și in timpul jocurilor ofi
ciale, în funcție de carac
terul dat;

— momentul II (sau re
priza a Il-a) se desfășoară la 
fe! ca și primul, cu o du
rată de 30—40—60 minute, 
avind aceleași caracteris
tici. între cele două mo
mente poate interveni o 
pauză de 5—10—15 minute 
în care se analizează modul 
cum a decurs primul și u- 
nele indicații pentru al doi
lea :

— partea a III-a (de în
cheiere) durează circa 5—10 
minute, in care se vor se
lecționa mijloace de rela
xare care să urmărească 
revenirea la normal a or
ganismului. Ele se pot exe
cuta individual și în co
lectiv.

în concluzie, în perioada 
pregătitoare se va urmări 
dezvoltarea rezistenței spe
cifice prin lucru pentru 
forță și viteză in condiții 
de îndeminare.

SUCCESUL NOII FORMULE 
LA LOTO

Tragerile Loto obișnuite la care 
s-a aplicat noua formulă acordă 
săptămînă de săptămînă un număr 
sporit de premii.

Față de aproximativ 1800 pre
mii cite se atribuiau în medie, 
la tragerile efectuate după ve
chea formulă, numărul total al 
cîștigurilor de la tragerea Loto 
din 16 decembrie a fost de 3.243.

Tot la această tragere remar
căm premiul de 106.120 lei ob
ținut de Constantin H. din Iași. 
De asemenea la 
au fost acordate 
cite 20.339 lei.

Tragerea Loto
șl ea largi posibilități de a 
ține premii ridicate, noua 
mulă dovedind că numărul 
tigurilor crește considerabil.

Azi este ultima zi pentru cum
părarea biletelor pentru tragerea 
Loto de mîine.

categoria a Il-a 
cinci premii de

de miine oferă 
ob- 
for- 
cîș-

ÎN ATENȚIA CÎȘTIGĂTORILOR 
DE LA TRAGEREA REVELIO

NULUI LOTO

Depunerea biletelor cîștigătoare 
la tragerea Revelionului s-a pre
lungit pînă astăzi inclusiv —< 
orele 13.

Omologarea are loc sîmbătă 
ianuarie a.c.7

PRONOEXPRES NR. 1 DIN
4 IANUARIE 1967

29 22 41 7 26 36 — 37 10
Fond de premii: 593 022 lei din 

care 49 295 lei report la categoria 
I .

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 11 ianuarie 1967, la Bucu
rești.

Premiul excepțional de 25 000 leij 
de la tragerea din 28 decembrie 
1966, a revenit participantului Csi- 
zer Francisc din Cluj.

Rubrică redactată de Adminis
trația cic Stat Lot o-Pronosport. ,



Cum au evoluat favoritele C. M. de handbal• •• i
(Urmare din pag. 1)

un calcul (maicititorilor noștri doar 
larg) al hîrtiei.

Am ales pentru 
studiu 9 din cele 16 
pante la întrecerea din Suedia, care, 
după părerea noastră, emit cele mai 
mari pretenții pentru primele locuri S 
Suedia, Iugoslavia (grupa A), R. F. 
Germană, Ungaria (grupa B), Româ
nia, R. D. Germană, U.R.S.S. (grupa 
C), Cehoslovacia și Danemarca (gru
pa D).

Pe baza rezultatelor partidelor sus
ținute de fiecare din aceste 9 echipe 
în perioada care s-a scurs de la 15 
martie 1964 (data ultimei finale a C.M.) 
și pînă acum am alcătuit un clasa
ment sui-generis. care arată astfel :

(85%) 
(79%) 
(75%) 
(72«/0) 
(59%) 
(58%) 
(53%) 
««%) 
(44%) 

acestui clasament școa

sumarul nostru 
echipe partici-

Un 
te în 
sânte 
bune

1. R. D, Germană 21 18 0 3 36 P-
2. ROMANIA 29 22 2 5 46 P-
3. R. F. Germană 33 24 2 7 50 P*
4. Cehoslovacia 24 16 3 5 35 P.
5. U. R. S. S 27 15 2 10 32 P-
6. Ungaria 25 14 1 10 29 P*
1. Danemarca 31 14 5 12 33 P-
8. Suedia 30 12 4 14 28 P-
». Iugoslavia 25 10 2 13 22 P.

în perioada la care ne referim.

Echipa României, de pildă, se află 
pe locul doi în acest clasament, după 
formația R. D. Germane. Dar, trebuie 
avut in vedere faptul că din cele 29 
de meciuri pe care le au la activ hand
baliștii noștri au susținut pe teren pro
priu doar 7 partide, că au obținut cele 
mai multe victorii peste hotare : 15—13 
cu iugoslavia, 18—12 și 15—11 cu Ce
hoslovacia, 22—14 și 16—14 cu R. F. 
Germană, 20—17 cu Danemarca, 25—12 
cu U.R.S.S. Singurele înfrîngeri au fost 
suferite în meciurile cu Iugoslavia 
(11—17 și 7—20), R.D. Germană (14—15 
la Magdeburg), Ungaria (12—15) și Po
lonia (12—17) — în 1965, la Sopot, cînd 
am prezentat o formație mult întine
rită.

Reprezentativa R.D. Germane, In 
schimb, din cele 21 de partide nu a 
jucat în deplasare decît 7 (!), cînd a 
înregistrat de altfel și cele 3 înfrîn
geri : 15—18 cu Danemarca, 13—17 cu 
U.R.S.S. și 14—17 cu Polonia. Pe teren 
propriu, insă, handbaliștii din R. D. 
Germană s-au dovedit (ca, de altfel, și 
jucătorii români) invincibili : 22—15 cu 
Suedia, 20—13 cu Iugoslavia, 15—11 cu 
Cehoslovacia, 24—16 cu U.R.S.S. sau 
27—20 cu Danemarca. In comparație cu 
palmaresul echipei R.D. Germane, cel 
al Cehoslovaciei ni se pare mai valo-

ros. E drept „7“-le cehoslovac a pier
dut de trei ori în fața României (12— 
18, 17—19 și 11—15) și cîteodată în fața 
R.D. Germane (11—15) și Danemarcei 
(12—17), dar a cîștigat în depla
sare în fața Ungariei (24—11), Iu
goslaviei (18—12), Suediei (17—14) și 
R.F. Germane (26—20). Cit privește se
lecționata R.F. Germane, aceasta are 
doar 3 victorii răsunătoare asupra Sue
diei (14—13, 17—16 și 20—18), majorita
tea celorlalte fiind obținută în fața 
unor formații mai modeste (Franța, 
Elveția, Belgia, Austria, Olanda, Islan
da, Spania și Tunisia).

Echipele U.R.S.S., Ungariei, Dane
marcei și Iugoslaviei au obținut multe 
rezultate contradictorii: victorii de 
prestigiu, alături de înfrîngeri inexpli
cabile. Comportarea cea mai mult dis
cutată este aceea a Suediei, învinsă în 
acest răstimp de 6 ori pe teren pro
priu : 14—17 cu Cehoslovacia, 13—14 cu 
R.F. Germană, 19—21 cu Norvegia, 
14—15 cu U.R.S.S., 11—14 cu Dane
marca și 18—20 cu R.F. Germană.

După cum ați putut observa, nici 
calculul hîrtiei nu poate indica ceva 
precis. Oricum, el este însă orientativ 
asupra viitoarei întreceri și prezintă pe 
cele 9 participante cu toate notele ob
ținute înaintea examenului final.

I
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CALEIDOSCOP
J. O. DE IARNA 

de la Grenoble au și 
început să aducă ve
nituri maeștrilor co-

fetari din regiune. A- 
ceștia au pus în vîn- 
zare
tort

o specialitate de 
numită „galette

olympique", care se 
bucură de multă cău
tare.

re
de

UWE SEELER, căpitanul 
prezentativei vest-germane 
fotbal, a pus la intrarea casei 
sale 
„Nu

o tăbliță cu inscripția : 
dau autografe !“ El a fost

ia această măsură da-nevoit să
torită mulțimii de... vînători de 
autografe, care 
niștea.

ii tulburau 14-

JOCURILE Pa
in

LA 
cificului de Sud, 
Noumea (Noua Cale- 
donie), o adevărată re
velație a constituit-o

înotătoarea Marie-Josâ 
Kersaudy, în virstă de 
13 ani, care a cucerit 7 
medalii de

SCHIORUL austriac Ernst 
Schmidt, in virstă de 20 de ani, 
a reușit să facă o săritură „du
blu salt” cu schiurile. Această

aur, ceea

făcut pe specia- 
s-o socotească 

„speranța nr. 1"

ce a
liști
drept
a natației mondiale.

pe care Schmidt a tn-săritură,
drăznit s-o incerce pe trambuli
na de lingă Innsbruck, era con
siderată drept imposibilă.

Intilniri între handbaliștii

studiu al
evidență cîteva lucruri intere- 
privind activitatea celor mai 

formații de handbal din lume

I
I

la

I
I
I
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I
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oficial că, în pre- 
sportive sînt rea- 
baze sportive pot 
peste 284 000 de

BRETON, un 
pieton parizian în vîrs- 
tă de 52 de ani, a par
curs un traseu în cir
cuit pe bulevardele pa
riziene în timp de 4 
ore și 58 min. El l-a 
învins net Pe un auto
mobilist, care mergînd 
pe același traseu, a 
ajuns la țintă Cu cîteva 
minute mai tîrziu, în 
principal din cauza a- 
glomerațlei șl stopurL

la handbal feminin
Recent a avut loc tragerea 

sorți a sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni* Ia 
handbal feminin. Iată programul 
celor 4 intilniri (tur-retur), care 
vor trebui să se încheie pînă la 
25 februarie : Bohemians Praga — 
Bayern Leverkusen (R.F.G.) ; Spar- 
takus Budapesta — Jalgiris Kau
nas; UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — F.I.F. COPENHAGA: S.C. 
Leipzig — Podravka Koprivica 
(Iugoslavia).

suedezi și danezi I
(Agerpres). Ina-STOCKHOLM. 4

in tea începerii campionatului mondial 
de handbal, echipele masculine ale 
Suediei și Danemarcei au susținut o 
dubla înlîlnire care s-a disputat la 
Copenhaga și llalsingborg. în pri
mul meci, handbaliștii danezi au ob
ținut victoria cu scorul de 16—13 
(8—8). Cei mai buni jucători da
nezi au fost Svendsen și Gaard, care 
au înscris cîte 4 puncte. în jocul 
următor echipa Suediei a obținut vic
toria cu scorul de 22—13 (12—2).

A MURIT DONALD CAMPBELL

I
I
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LONDRA, 
tanic Donald 
moartea în timp ce făcea o tentativă 
de a depăși recordul mondial absolut 
de viteză la bărci cu motor, pe la
cul Coniston (Anglia). Barca „Pasă
rea albastră" a lui Campbell a făcut 
explozie, în momentul cînd acui ca
dranului de viteză arăta 480 km pe 
oră. Recordul mondial, care aparține 
tot lui Donald Campbell, este echi
valent cu 444,7 km pe oră.

Cunoscutul sportiv bri- 
Campbell și-a găsit I

I
I
I
I

KES VERKERK ÎNVINS..:
Pe patinoarul „Bislet" din Oslo s-a 

disputat un concurs internațional de 
patinaj viteză. Primul Ioc a fost o- 
cnpat de sportivul sovietic Valeri 
Kaplan cu 179,227 puncte. El a fost 
urmat în clasament de Eduard Matu- 
aevici (U.R.S.S.) 179,962 și campio
nul mondial Kes Verkerk (Olanda) 
180,180 puncte. In proba de 10 000 
metri a fost înregistrată o surpriză. 
A cîștigat patinatorul sovietic Selia- 
nin cu timpul de 15:50,8. Recordma
nul mondial al probei, norvegianul 
Fred Anton Mayer, s-a clasat pe lor» 
cui doi cu 15:55,2.

I
I
I
I
I
I
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284000 spectatori pot adăposti bazele sportive 
existente in orașul viitoarei Olimpiade de vară
CIUDAD DE MEXICO, 4 (Ager- 

pres). Comitetul de organizare a 
Olimpiadei de vară de la Ciudad de 
Mexico a anunțat 
zent, cîteva baze 
menajate. Aceste 
adăposti în total 
spectatori. Cea mai mare bază — 
stadionul de fotbal — are o capaci
tate de peste 90 000 de locuri. Sta
dionul care va găzdui întrecerile de 
atletism cuprinde 78 160 de locuri. 
De asemenea, alte baze sportive, ca 
stadionul Magdalena Mixhuca (ho
chei pe iarbă), Palatul Sporturilor 
din sud (lupte) „Internacional* (hal
tere), „Campo marte' (călărie), Cen
trul sportiv olimpic (polo pe apă) 
și altele posedă tribune suficiente

pentru a primi un mare număr de 
spectatori.

După cum s-a mai anunțat, între
cerile celei de-a treia ediții a „Săp- 
tămînii internaționale preolimpice* 
urmează să se desfășoare la sfîrșitul 
lunii octombrie la Ciudad de Mexi
co. în prezent, la sugestia unor co
mitete olimpice naționale din 5 țări, 
comitetul de organizare studiază po
sibilitatea schimbării datelor. Se 
proiectează ca „Săptămîna preolim- 
pică* să aibă loc în aprilie 1968, la 
Ciudad de Mexico, pentru a da posi
bilitatea sportivilor de a se acomoda 
mai bine cu bazele sportive ale vii
toarei Olimpiade de vară, care în 
acea perioadă vor fi gata de între
ceri.

I
I
I
l

Incident in cursul meciului de hochei pe 
gheață DJurgarden (Suedia) — Drumhellers 
Miners (Canada)... Spectatorii prezenți in tri
bunele patinoarului „Johanneshov” din 
Stockholm au putut fi martorii acestei „faze” 
curioase, în care arbitrul Oile Wiking încearcă 
să-l rețină pe masivul hocheist canadian 
Leroy Crawford, gata să se repeadă asupra... 
coechipierului său, Tony Coliman (dreapta).

TINARA franceze, H6- 
lăne Mieczak este pri
ma femeie-arbitru 
fotbal din Franța, 
dată cu înmînarea 
plomei, federația 
specialitate a fost

de 
o- 
di- 
de 

ne
voită să omologheze și 
ținuta femeilor-arbitri 
de fotbal : acestea vor 
fi echipate într-un tre
ning de culoare neagra.

ECTIIPA belgiană de 
fotbal F.C. Bruges pre
gătește sărbătorirea a- 
niversăril a 75 de ani 
de la înființare. Cu a 
ceasta ocazie, conducă 
toril clubului vor ' 
ta. pentru un tu: 
cîteva echipe de renu
me mondial — Liver
pool, Totenham, Ben
fica, Internazionale șl 
Real Madrid (sau Du- 
kla Praga) — și vor 
edita o „carte de aur“.

ÎN VIZITĂ LA CAMPIOANA DE FOTBAL A R. F. G
Spre sfîrșitul anului trecut, ziaris

tul italian Giulio Cappelli a făcut o 
vizită echipei Munchen 1860, cam
pioana de fotbal a R.F.G. Spicuim 
cîteva din însemnările sale apărute 
„GAZZETTA DELLO SPORT":

De la bun început trebuie să spun că 
I organizarea fotbalului în R.F.G. se deo- 
' sebește de aceea din Spania sau Italia. 
IFăcînd o vizită la Munchen 1860 am 

aflat că cluburile de fotbal vest-gprrr^no 
nu pot sa' angajeze mai mult de trei 

I jucători noi pe stagiune, iar „prețul" 
' de achiziție nu poate depăși o anumită 

limită -— aceasta pentru a nu se ajunge 
| Za plata unor sume fabuloase, ca în An

glia sau în Italia. Această măsură con- 
I stituie un imbold la creșterea elemente- 
I lor tinere. Neputînd achiziționa un ju

cător foarte bun — pe care nu-l cedea- 
I ză nici un club la un preț plafonat — 
I se recurge la rezerva proprie, la echipele 

de juniori. Metoda este bună și cred 
| că nu se prăpădește pămîntul dacă nu 

racolezi mereu jucători străini.
I „Cluburile de fotbal — mi-a declarat 

Max Merckel, antrenorul echipei Munchen 
I860 — sînt subordonate federației, care 
le conduce eu autoritate, impunîndu-le 
restricții, făcîndu-le controale financiare, 
astfel eă în R.F.G. nu se întîmplă — 
ca In Italia — adevărate „crahuri" ale 
unor duhuri. Federația a impus norme 
de conducere foarte stricte. Cluburile

In

le respectă sînt imediat sanc- 
metgîndu-se pînă la scoaterea

care nu 
ționate, 
lor din campionat".

Jucătorii vest-germani respectă orarul, 
prescripțiile medicale, 
și mai ales regulile 
impuse unei vieți 
sportive. Ei nu se 
nasc „artiștia ai ba- 
lonirlpf^ ca itglier.il,' 
și au încă menta
litatea de jucători amatori. Azi, la ei 
domină doar instinctul de a învinge cu 
un număr mare de goluri la activ. Mîine, 
cînd vor deveni cu adevărat profesio
niști, se vor lupta să cîștige cu un 
strict necesar de goluri. Pentru că nu 
sînt „artiști" ca italienii, ei joacă in 
forță, antrenorii trebuind doar să le 
amelioreze reflexele în conducerea acțiu
nilor cu maximă forță și viteză. Dacă 
un jucător vest-german ține balonul, o 
pierdut. De aceea, toată tehnica indivi
duală este orientată pentru controlul ba
lonului în viteză și jocul tn viteză.

„E clar că nici o echipă vest-germană 
— mi-a declarat Merckel — nu se 
crede capabilă să bată una din marile 
ecliipe de elub italiene, renumite dato
rită jocului lor combinativ, fantezist. 
Dar noi ne îndreptăm cu pași mari spre 
culmile fotbalului prin jocul atletic, ra
pid. Abia de 2 ani am început antre-

disciplina tactică

namente metodice, lecții teoretice, con
troale de toate categoriile. Pînă acum 
noi am urmărit doar problemele esenția
le : tehnica individuală, simplitatea și 
sobrietatea jocului. S-a ajuns ca jucă-

Revista presei

torii noștri să acționeze impetuos, in 
forță, fără speculații. In programul ac
tual al echipelor vest-germane se urmă
rește în principal perfecționarea tehnicii 
individuale. „Mondialele" ne-au arătat că 
se cîștigă cu un joc viguros*.

Giulio Cappelli a asistat la an
trenamentul echipei campioane a 
R.F.G. Iată cîteva din însemnările 
ziaristului italian :

„La Munchen 1860 antrenamentele se 
efectuează la ora fixată, pentru începe
rea competițiilor de campionat. Max Mer
ckel este antrenor unic, el ocupîndu-se 
și de pregătirea atletică, și de cea fot
balistică. Pentru încălzire, se afectează 
circa 15 minute. Urmează un tur de sta
dion, în viteză maximă, efectuîndu-se

căzături acrobatice din distanță în < 
tanță (de regulă la 10—15 m). Pr 
„pauză*1 din cadrul antrenamentulu 
constituie... exercițiile fizice de pe 
cu balonul în mină, exerciții obosiți 
prin numărul de repetări. Se form* 
apoi grupe de cite 6 jucători, care 
schimburi rapide de pase, dribling 
etc. Urmează antrenamentul cu min 
medicinală de... 7 kg. Ceea ce fac ac 
jucători este de-a dreptul uimitor! j 
care începe să lanseze acest bolid : 
un adversar, iar acesta îl „stopează** 
pieptul. Se joacă apoi la două po 
fiecare jucător lovește cu mingea 
7 kg în adevărata minge de fotbal, 
nuindu-se s-o „conducă" împreună 
coechipierii săi, spre a o introduce 
plasa adversarului. După această 
tidă" originală, extrem de obosite 
fiecare jucător, avînd cîte două m 
medicinale în brațe, aleargă în jurul 
renului, în fuga cea mai mare. Abia c 
acest ultim antrenament de forță se jt 
un meci de fotbal. Impărțiți în < 
echipe, „elevii" lui Merckel joace 
două por ți, insistând foarte mult as\ 
jocului cu capul care, după părerei 
cestui antrenor, constituie o lacună a 
jorității fotbaliștilor vest - germani",

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
LONDRA. — In runda a 6-a a turneu

lui de șah de la Hastings, Botvinnik l-a 
învins pe iugoslavul Kurajica și conduce 
In clasament cu 4 puncte, urmat de Pen
rose, Balasov, Uhlmann și Basman cu 
cîte 3,5 puncte.

TOKIO. — Pugilistul japonez Harada 
ți-a păstrat titlul de campion mondial 
la categoria „cocoș" învingîndu-1 la 
puncte după 15 reprize pe șalangerul 
ifău, mexicanul Jose Medel. Harada a 
cîștigat titlul mondial în 1965, depose-

dînrfu-l de centură pe brazilianul Eder Jofre.
LONDRA. — La Borenhamwood s-a 

disputat meciul Internațional mixt de 
tenis de masă dintre echipele Angliei și 
Olandei. Jucătorii englezi au obținut 
victoria cu scorul de 7—2.

CORTINA D’AMPEZZO. — Echipa ita
liană de hochei pe gheață Cortina Rex 
s-a calificat pentru semifinalele „C.C.E.”, 
învingînd în ultimul meci, cu 7—5 (2—1, 
«—2, 5—2), echipa Dozsa Budapesta.

TUNIS. — Tn cadrul unei reuniuni in
ternaționale de box, desfășurată la Tu
nis, echipele orașelor Cracovia (Polo
nia) șl Tunis au terminat la egalitate 
5—5.

JOHANNESBURG. — Turneul inter
național de tenis de la Johannesburg a 
fost cîștigat de Robert Maud (Republica 
Sud-Afrieană), care în finală l-a învins 
cu 6—4, B—4 pe Martin Mulligan (Austra
lia).

LA 2 APRILIE, 19 
1N CAMPIONATUL DE

ECHIPE IAU STARTUI
FOTBAL AL U. R.S.!

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Noua 
ediție a campionatului unional de fot
bal! va începe la 2 aprilie și va reuni 
următoarele 19 echipe: Dinamo Kiev, 
S.K.A. Rostov pe Don, Nefteanik Ba
ku, Spartak Moscova, T.S.K.A. Mos
cova, Torpedo Moscova. Dinamo Tbi
lisi, Dinamo Moscova, Pahtakor Tas
kent, Șahtior Donețk, Dinamo Minsk, 
Kairat Alma-Ata, Ararat Erevan, Cer- 
nomoreț Odesa, Torpedo Kutaisi, Ze
nit Leningrad, Lokomotiv Moscova, 
Aripile Sovietelor Moscova, Zarea Lu. 
gansk.

S-a stabilit, de asemenea, ca fi; 
„Cupei U.R.S.S.* la fotbal să aibă 
la începutul lunii noiembrie.

Primul joc ol selecționatei olim 
a României, in America de Sud, 
cu echipa Uruguayului, a avut l< 
4 ianuarie și nu la 3 ianuarie, 
am fost anunțați anterior. Rezull 
nu ne-a putut parveni pînă la îi 
derea ediției.
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