
i, pe patinoarul Floreasca
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E OIIEATĂ:

n lumea

>smclor“
’rintre activitățile cultu- 
•sportive din timpul va- 
tței de iarnă a elevilor 
înscrie și Carnavalul pe 
sață ,In lumea basme- 
’, organizat de Consiliul 
țanizației pionierilor din 
pitalâ. Carnavalul se va 
ifășura, cu sprijinul co- 
iiei orâșeneș" de hochei 
patinai, pe patinoarul 
ificial Floreasca, astăzi 
e orele 15,30 ,i 19.00. 
'rezenfatea programului 
fi făcută de actorul I. 
Arcudeanu de la Tea- 
„lon Creangă”.

0 MINGE
VOLEI

1 de festivități a clubului 
v Rapid București. Garoafe, 
, o minge de volei... Balo- 
rece din mină tn mină, fie- 
dintre cei prezenți semnînd 
rotind cu emofie o dată, o 

Citim și, cu îngăduința 
eavoastră, comentăm citeva 
nări făcute pe această ori- 
i minge de volei...
1967 : lloratiu Nicolau s-a
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POLITEHNICA TIMIȘOARA

răspund conf. C. Bucur, șe-

DAN GÂRLEȘTEANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

pentru concurs
că amatorii de să-

de 
con- 
afir-

ful catedrei de educație fizică, 
și L. Iliescu, secretarul 

bului —

serie

Lajncepuî 8e

tn plin zbor

DIALOGURI DESPRE PERFORMANȚE
I. Care sint
2
3.

Mill PI II

strut emerit al portului 
fiu Nicolau primește di- 
a de onoare a clubului 
portiv Rapid București

Foto : T. Roibu
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ELECTROPUTERE CRAIOVA

răspunde 1. Amărășteanu, 
secretarul clubului —

retras din activitatea sportivă 
competitionalâ I Lui i-a fost în- 
minată această minge, odată cu 
tricoul de campion, cu elogiile a- 
duse activității sale exemplare de 
sportiv, cu mulțumirile calde ale 
conducerii clubului Rapid pentru 
aportul prefios adus în cadrul e- 
chipei de volei, la ridicarea pres
tigiului sportului românesc.

1953 : elevul II ora fiu Nicolau 
este legitimul la Rapid. Acum, 
după 14 ani de neîntreruptă par
ticipare, se retrage în plină glo
rie, cu următorul calificativ : „Ex
cepțional !* Citim. în continuare,

V. TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

PLIN SUCCES HANDRALIȘTILOR ROMÂNI!
Bhipa noastră reprezentativă părăsește Capitala azi
Azi dimineața părăsește Ca- 

delegația de sportivi care 
iprezenta țara noastră Ia 
e a Vl-a ediție a campiona- 
mondial masculin de hand- 
Dei 16 handbaliști, însoțiți 
ntrenorii loan Kunst-Gher- 
cti și Eugen Trofin, vor 
nai înlîi un scurt popas în 
Germană, unde duminică 8 
rie vor susține un ultim joc 
rificare în compania echipei 
Rheinhausen. După acest 
lotul nostru va pleca în 

i, Lirmînd să sosească Ia 
îolm, oraș care găzduiește e- 
e din seria C a campiona- 
mondial, în după-amiaza 

le 9 ianuarie

Ieri dimineața, hsn.lbaliștii ro
mâni au făcut un ultim antre
nament în sala 
du-se cu acest 
nării carențelor 
de partida cu

Floreasca insistîn- 
prilej asupra elimi- 
scoase în evidență 
Japonia. Ei și-au

exprimat dorința fierbinte de a 
se comporta la marea întrecere 
sportivă — eare începe în ziua 
de 12 ianuarie în Suedia — cît 
mai bine, la nivelul prestigiului 
de care se bucură handbalul ro
mânesc în lume.

în numele tuturor iubitorilor de 
sport din țara noastră, al pasio
nalilor handbalului, care în atîtea 
prilejuri au încurajat cu căldură 
echipele noastre reprezentative,

urăm deplin succes celor 16 hand
baliști în această importantă com
petiție sportivă !

★
DINAMO BUCUREȘT1- 

SELECTIONATA ORAȘU
LUI TOKIO 32 22 (20-15) 

LA HANDBAL
Aseară s-a desfășurat în sala 

Floreasca din Capitală meciul in
ternațional de handbal dintre echi
pa Diuamo București și selecțio
nata orașului Tokio (sub această 
denumire a jucat de fapt repre
zentativa Japoniei). întilnirea s-a 
încheiat cu victoria sportivilor 
bucureșteni la scorul de 32—22, 
la pauză 20—15.
în fotografie: atac dinamovist la 
poarta selecționatei orașului Tokio.

Foto : A. Neagu

Unde s-a
cele mai bune rezultate ? 
muncit sub posibilități ?

Ce vă propuneți pentru 1967 ?
. îmbunătățirea continuă a performanțelor constituie, M

mai mult în ultima vreme, preocuparea principală în acti
vitatea desfășurată în cluburile sportive. S-a analizat ți eortt 
tinuă să sc analizeze îndeplinirea obiectivelor anului trecuț 
sînt studiate posibilitățile care — în baza propriei experiența 
de muncă — să determine în toate cluburile sportive o creș
tere corespunzătoare a nivelului performanțelor. Și pentru 
că 1967 este ultimul an preolimpic, anul multor campionate 
mondiale sau europene și al altor numeroase concursuri in
ternaționale, ni s-a părut util să începem — în diferite clu
buri sportive — un dialog despre performanțe.

1. în genera], activitatea tu
turor celor 11 secții ale clubu
lui a marcat un progres în 
anul care a trecut. Dintre cele 
mai bune rezultate: promova
rea în categoria A a echipei 
de spadă (Mironov, Popescu, 
Duțu — componenți ai lotu
lui republican); ocuparea pri
melor două îocuri în finala 
campionatului republican de 
gimnastică al juniorilor mari 
(Gh. Mutu și Gh. Păunescu- 
componenți ai lotului republi
can de tineret); cîștigarea unui 
titlu republican în campionatul 
de lupte greco-romane pentru 
juniori (Gh. Berceanu-compo- 
nent al lotului republican de

1. Peste 530 de sportivi, 
cadrați în 15 secții, au 
prezentat anul trecut culorile 
alb-violet ale clubului nostru. 
Cu sprijinul rectoratului (prof. 
Constantin Avram, membru co
respondent al Academiei Re
publicii Socialiste România) am

o
care evidențiază 
posibilitățile de 
multor secții. în mod 
trebuie apreciate re- 
obținute — în cam-

reușit să obținem
succese 
cludent 
mare a 
deosebit 
zultatele 
pionatele republicane și în alte

SEZONUL DE SCHI

Vremea instabilă, mai bine 
zis temperatura oarecum ridicată 
înregistrată săptămîna trecută, nu 
a permis săritorilor de la tram
bulină să se antreneze atșa cum 
ar fi dorit. Mai mult chiar, la 
un moment dat era pusă sub 
seninul întrebării însăși desfășu
rarea concursului de inaugurare a 
sezonului.

în ultimele zile a nins însă 
și mercurul termometrului a scă
zut, ceea ce a permis ca săritorii 
să pregătească trambulina mij
locie din Poiana Brașov în con
diții optime și să-și desfășoare 
antrenamentele cu toată intensi-

VA fl INAUGURAT SI DE SĂRITORI
e pregătită

tatea. Astfel 
rituri de la trambulină vor avea 
prilejul să urmărească duminică, 
de la ora 11,30, evoluția lui 
V. Mărgineanu, N. Dorobanfu, Șt. 
Rnrețea, I. Biriș, N. Alexe și a 
celorlalți schiori fruntași care vor 
participa Ia concursul inaugural 
organizat de F.R.S.B. cu sprijinul 
comisiei de schi a regiunii Bra
șov.

Cit privește întrecerile alpine 
și de fond, reamintim eă ele se 
vor disputa tot duminică, de la 
ora 10, Ia Predeal : slalom spe
cial pe Clăbucet, fondul în Valea 
Poliștoacă.

SELECȚIONATA OLIMPICA 
DE FOTBAL A ROMÂNIEI 
ÎN URUGUAY

Tn primul meci al tur
neului pe care îl întreprinde 
în America de Sud, echipa 
olimpică de fotbal a tării 
noastre a terminat la egali-

(1—1) cu o selecțio- 
a Uruguayului.

(Citiți amănunte în pag. 
a IV-a).

țate 
nată

I
Patinaj viteză

CUPA DINAMO“
LA A XI-A EDIȚIE

• întrecerile patinatorilor de viteză con
tinuă. După tradiționala competiție inaugu
rală a sezonului și după .Cupa Mureșul*, 
cei mai buni viteziști din țara noastră 
vor fi prezenți la startul concursului dotat 
cu trofeul .Cupa Dinamo*. Ajunsă la a 
Xl-a ediție, această competiție reunește 
sîmbătă și duminică pe pista lacului Ciucaș 
din Tușnad sportivi din Cluj, Brașov, Tg. 
Mureș, M. Ciuc și București. în program 
figurează cite două probe pentru toate 
categoriile de concurenti. $i-au anunțat 
participarea campionii și recordmanii țării, 
precum și alți valoroși patinatori, ceea ce 
ne îndreptățește să credem că vor avea 
loc întreceri viu disputate.

• în urma unor concursuri de verifi
care, federația de specialitate a selecțio
nat Ioturile republicane, din care fac parte 
Emilian Papuc, Dan Lăzărescu, Valeriu Mu- 
reșanu, Horia Timiș (București), Crista 
Traher. Anelise Ștefani, Andrei Okoș (Bra
șov), Eleonora Laurentiu (Cluj). Stefan

- Papp ITg. Mureș) ș.a. Sportivii menționați 
vor lua parte la noi concursuri de con
trol. cei mai în formă iirmînd să no re
prezinte la apropiatele confruntări inter
naționale de peste hotare.

DE LA DINAMO BUCUREȘTI
Corespondentă specială din Belgia

BRUXELLES (prin te
lex). Royal IV, reprezen
tanta baschetului belgian 
în .Cupa cupelor”, este la 
ora actuală una dintre ce
le mai bune echipe de 
club. Ea ocupă locul 4 

tn clasament, în urma for
mațiilor R.C. Malines, Ant- 
werpse și Standard Liege. 
Locul acesta reprezintă 
mai ales consecința în- 
fringerii severe la Mali
nes, în fața campionilor 
Belgiei (99—64 !), șl care a 
mai avut o altă urmare — 
demisia antrenorului. De
sigur, înlocuitorul — Jean 
Huysecom — a pornit la 
treabă intens șl un prim 
rezultat, de dată 
arată că Royal IV 
găsit cadența : în 
cembrie a dispus
mat ia italiană Ignis Varese 
cu 83—14.

recentă, 
și-a re- 
39 de- 

de for

In ascensiune de formă 
și, normal, cu un opti
mism de rigoare, jucătorii 
lui Royal IV vor aborda 
cu fermitate partida cu 
Dinamo București. Ei dis
pun și de două „argumen
te** serioase : jucătorii a- 
mericani Hughey și Page 
(acesta din urmă negru). 
Vor face deplasarea, sub 
conducerea lui Leon Wan- 
del și însoțiți, desigur, de 
antrenorul Huysecom, ur
mătorii sportivi : Joseph 
Dleu (de 17 ori internațio
nal), Richard Wagner (42), 
Francois d’Hoîr (24), Mi
chel Van Velsem, Andr6 
Henney, Guy Storoe, Paul 
Dutrieux, Jean Lenaertz, 
Lee Page și Dick Hughey.

FERNAND BOUVIER 
secretar de redacție al 

ziarului ..Les Sports'* 
Bruxelles

GIMNASTELE LICEULUI
NR. 4 TIMIȘOARA 

ÎNVINGĂTOARE 
IN IUGOSLAVIA

In ultimele zile ale anului 
trecut s-a desfășurat la Zren- 
janin (Iugoslavia) concursuț 
de gimnastică dintre echipa 
de junioare a Liceului nr. 4 
din Timișoara și formația 
clubului Partizan Zrenjanin. 
Victoria a revenit gimnaste
lor timișorence cu 162,10 — 
159,40 puncte. Cel mai bine 
s-au comportat Rodica Seco- 
șan, Ștefania Bacoș și Ma
riana Checiov. Revanșa va 
avea loc în ziua de 18 ia
nuarie, la Timișoara.
P. Arcan — coresp. principal

... .



® “tj».
■

INSCRIPȚII
PE 0 MINGE
DE VOLEI • ••

(Urmare din pag. 1)

pe diploma de 
club : „Exemplu

daonoare acordată
dc conștiinciozitate, 

de muncă, de modestie, de dragoste 
pentru culorile clubului !“

605 : Această cifră reprezintă nu
mărul întîlnirilor susținute în țară 
și peste hotare de maestrul emerit 
al sportului Ilorutiu Nicolau. Am 
găsit-o scrisă discret, pe unul din 
„peticele" mingii, și, după „culoa
rea" pixului, pare a-i aparține an
trenorului său, Jeau Ponova.

8—3 : Intr-adevăr, respectiva ci
fră seamănă cu un scor. Un scor, 
însă, al întregii echipe de volei Ra
pid. De 8 ori consecutiv campioană 
republicană și de 3 ori alternativ 
campioană europeană! Este un „scor“l

Drtgan, Grigorovici, Chezan ș.a. ; 
Semnăturile foștilor colegi de echipă, 
cu numerele tricourilor trecute 
paranteză, cu unda de regret și 
tpoție pentru căpitanul formației 
de care îi leagă atîlea amintiri 
neuitat.

“r Succes, 
referă la 
listieă a
tonul formației Rapidului devine — 
pentru un timp — antrenor al echi
pei campioane a Belgiei, „Brabo An
vers", și al „naționalei" acestei țări.

Succes !: Inscripția ne aparține și 
am făcut-o in numele nostru și al tu
turor iubitorilor de volei din țară. 
Deci, încă odată succes, dragă Ho- 
ratiu, calde felicitări și numai re
zultate frumoase în noua activitate 
voleibalistică !

in
e- 

lor 
de

în continuare! : Urarea 
viitoarea activitate voleiba- 
lui .llorațiu Nicolau. Căpi-

sa

începuturi atletice la Calafat
Aflindu-mă la Craiova, am 

răsfoit intr-o dimineață dosa
rul de competiții al comisiei 
regionale de atletism. M-am 
oprit ceva mai mult asupra 
foilor de concurs ale crosului 
din anul trecut. Mi-a refinut 
atenția un nume pe care nu îl 
mai întilnisem: Ivona Neguț, 
o concurentă din Calafat. Ob
ținuse locul I. Mai departe, in 
clasamentul pe echipe — și tot 
pe primul loc — atletele din 
orașul de pe Dunăre, între 
care și Ivona Neguț.

— Cum se explică aceste 
rezultate ? întreb pe cineva din 
comisie.

— Foarte simplu, mi se 
răspunde, prin pasiunea antre
norului.

—— Cine anume ?
— Profesorul Victor Racol- 

țea. Lucrează de puțină vreme 
la Calafat. Ar merita să-l cu
noașteți. ..

★
Victor Racolțea este îndră

gostit de atletism. Il practică 
de la 11 ani. Primele con
cursuri oficiale, la Cluj, ca e- 
lev. Sprinter și săritor la lun
gime : 11,2 pe sută și 6,80

metri, rezultate obținute la „re
gionale", în orașul de sub Fe- 
leac. Asta se petrecea în 1955. 
Apoi a plecat la București. 
Student la I.C.F. și, paralel, 
încercări stăruitoare de a se 
afirma în activitatea de per
formanță. N-a fost posibil. Un 
accident cu urmări grave i-a 
fost opreliște în realizarea a- 
cestei năzuințe. După absolvi-

procurat materiale, a făcut 
de garduri pentru alergări 
S-a bucurat, firește, țntr-o zi 
cînd un elev a venit să-i spu
nă i

— Tovarășe profesor, azi 
am două ore libere. Dacă vreți, 
vă ajut și eu,»

N-a fost decît începutul. în 
zilele următoare, în jurul tînă- 
rului profesor s-au strîns alți

rost 
etc.

ÎNSEMNĂRI

re, un scurt .intermezzo" la 
Siliștea — lingă Roșiorii de 
Vede — și apoi, din 1964, sta
bilire definitivă în Calafat.

încă din primele zile l-a pre
ocupat id rea organizării unui 
centru atletic — specialitatea 
sa. A găsit fi un teren propi
ce : locul său de muncă. Cen
trul școlar agricol. Din 1200 
de elevi, să tot selecționezi e- 
lemente de perspectivă ! Totuși, 
atletism la Calafat... De ce nu 
fotbal, volei, handbal ? Victor 
Racol/ea n-a dat înapoi. Dim
potrivă, greutățile i-au sporit 
ambiția. Aproape singur și-a

și alți elevi. Victor Racolfea 
începea să culeagă primele roa
de ale perseverentei sale.

In toamna lui 1964 au fost 
organizate primele concursuri, 
în cadrul școlii, apoi pe oraș. 
Veci de participanti, sute de 
spectatori. Atletismul plăcea, 
începuse să cîștige teren.

Intr-o zi, Consiliul raional 
UCFS îi solicită cîtiva atleli 
pentru o acțiune cultural-spor- 
tivă în comuna Poiana Mare. 
A participat tot centrul ! Im 
fel s-au petrecut lucrurile și 
etna s-au organizat acțiuni 
sportive la Cujmir, Obîrșia, 
Vînju Mare, Unirea, Seaca de

clmp. Demonstrații de atletism, 
concursuri cu tinerii din co
munele respective.

Centrul atletic de la Calafat 
a devenit tot mai cunoscut: 
30—40 de elevi sînt prezenți 
zilnic, cîte două ore, la antre
namente. Aceasta explică în- 
tr-un fel și succesul lor la 
concursul regional de cros de 
oare am amintit. Pentru Ivona 
Neguț și colegele ei, cei 1 000 
metri au fost o nimica toată, a- 
tunci cînd zilnic iei 10—15 
„porții" de cîte 100 m. Toate 
concurentele din Calafat au 
terminat relaxate... Ele rămîn 
însă credincioase sprintului. Și 
Ivona Neguț, și Maria Fuga- 
șiu, și Florica Rotaru, și Stela 
Cristian stnt alergătoare în 
jur de 13,8 pe suta. Lor li se 
adaugă băieții. în primul rînd, 
Dumitru Lupu : 11,6 pe sută. 
Antrenorul speră ca într-un an 
să-l aducă sub 11 sec.

Desigur, performanțele a- 
cestei școli a sprintului din 
Calafat nu vorbesc încă 
mult. Rețineți însă: nu 
decît un început...

prea
este

TIBERIU STAMA

SPARTACHIADA DE IARNA

Direct de Ia sursă
SUB SEMNUL TRADIȚIEI .

— Spartachiada de iarnă, ne-a spus 
Dumitru Chircă, președintele asociației 
sportive Flamura roșie din comuna Co- 
căreștii-Colți, raionul Ploiești, reunește la 
startul concursurilor un mare număr de 
tineri și vîrstnici. Am amenajat, cu a- 
jutorul conducerii C.A.P., un club do
tat cu mese de tenis și de șah, unde

„GREȘEALĂ PERSONALĂ'

ocazia să a-
răutăcios :

• ••

au avut loc întreceri de șah și tenis 
de masă. La cooperativele din Bușteni, 
Azuga și Sinaia nu au început însă 
concursurile. Motivul : elanul tovarăși
lor din 
stins iute, 
întrecerile 
de față la

Campionatul
de
se
la

hochei
reia azi
M. Ciuc
Ia Miercurea Ciuc va începeAzi,

turul al IlI-lea, penultimul, al cam
pionatului republican de hochei pe 
gheață.

Înaintea primelor meciuri de as
tăzi (Steaua — Politehnica Buc-, 
Agronomia Cluj — Tîrnava Odor- 
hei, Voința M. Ciuc — Dinamo Buc.)
clasamentul competiției. după două
tururi, este următorul: - ♦
1. STEAUA 10 9 1 0 110- 14 19
2. DINAMO 10 6 2 2 69- 20 14
3. VOINȚA 10 6 1 3 64- 40 13
4. AGRONOMIA 10 4 2 4 51- 54 10
5. POLITEH. 10 1 0 9 22- 87 2
6. TÎRNAVA 10 1 0 9 12-113 2

La jumătatea competiției, formația 
bucureșteană Steaua conduce, așa 
dar, cu un avans de 5 puncte în 
fața lui Dinamo și cu 6 puncte îna
intea Voinței M. Ciuc. Fără îndoială, 
echipele aflate în urmărirea lide
rului se vor strădui acum să mal 
reducă din handicap. Să vedem care 
va fi însă replica elevilor lui Ra- 
duch și Ganga ?

Miercuri, in sala Floreasca, 
in cadrul „C.C.E." la baschet.

conducerea asociației s-a 
întocmai ca un foc de paie, 
fiind sistate în momentul 
toate cele 6 grupe sportive.

ENIGMA
De la Sinaia am plecat la Cîmpina. 

Aflîndu-ne la sediul Consiliului oră
șenesc UCFS am lost invitați să asis
tăm a doua zi, tfe la ora 16,30, la între
cerile organizate de conducerea asocia
ției sportive Poiana Cîmpina, despre 
care ni s-a spus că a făcut pregătiri 
serioase la stadionul uzinei. Astfel, am 
fost informați că aici s-a Instalat o 
masă de tenis, iar în altă încăpere 
s-a . aranjat un mic club de șah. Foar
te frumos, ne-am zis, oamenii se gos
podăresc cum pot. Am promis că vom 
trece pe la 
Alte treburi 
fim prezenți 
rilor și, în 
stadion cu o_ ___________ ___ r_ ,
N-am fi făcut acest drum, însă ne-am 
închipuit că vom prinde cel puțin fi
nalul întrecerilor. Dar mare ne-a fost 
mirarea cînd am văzut că sălile erau 
goale. Ne-am pus în mod firesc Între
barea : au fost sau n-au fost întreceri 7 
Nedumerirea devenea cu atît mai mare 
cu cît ne aflam la cea mai puternică 
asociație 
credeam 
numeroși 
dentului 
„Au fost 
au jucat 
Cu cine 
aceste

București și Wisla Cracoviatinerii, noștri se întîlnesc mai în fleca
re după-amiază.

Pînă în prezent au avut loc con
cursuri de șah și tenis de masă, care 
s-au desfășurat sub semnul tradiționa
lei rivalități sportive dintre tinerii co
munei, dornici de a obține 
din ce în ce mai bune, lată cîțiva din
tre primii învingători : magazionerul 
Ion Ghinea, tînărul cooperator Eugen 
Marin (la șah), gestionarul cooperati
vei de consum, Ion Popescu, șl coopera
torul Mihai Matei (la tenis de masă).

CA UN FOC DE PAIE. ..
Apropierea startului în Spartachiada 

de iarnă a dezlănțuit la asociația spor
tivă Voința din Sinaia 
potop de măsuri în 
desfășurări a întrecerilor, 
un plan de muncă, în care 
bilit ramurile de sport la 
avea loc concursuri, clubul 
sediul asociației a fost pus 
s-au reparat 50 de schiuri, 
brii consiliului asociației și 
torii grupelor sportive au primit sar
cini precise în acțiunea de pregătire 
și mobilizare la întreceri a celor peste 
600 de membri UCFS și a altor iubitori 
al sportului. Aceste măsuri făgăduiau 
rezultate.. . bune. Dar speranțele au 
încolțit doar la grupele sportive ale 
cooperativelor Arta casnică din Breaza 
și Covorul popular din Comarnic, unde

rezultate

Cluburile Politehnica București și 
Wisla Cracovia (Polonia) au căzut 
de acord asupra datelor de desfășu
rare a dublei întîlniri din „Cupa 
campionilor europeni” (sferturile de 
finală). Studentele bucureștene vor 
primi vizita baschetbalistelor poloneze 
pe data de 11 ianuarie, iar revanșa 
va avea loc, la Cracovia, în ziua de 
19 ianuarie. Meciul de la București 
va fi arbitrat de cuplul Laza> lîa- 
menik (Bulgaria) — Bruno Krumen 
(Iugoslavia).

Din lotul baschetbalistelor poloneze 
fac parte 6 jucătoare care au parti
cipat la a X-a ediție a campionate
lor europene feminine din octombrie 
(la Cluj) și anume (în paranteze, în 
ordine, vîrsta, înălțimea și numărul 
de meciuri internaționale) : Krystyna 
Likszo (26, 1,82, 75), Alina Szostak 
(29. 1,72, 122), Janina Wojtal (24.
1,84, 60), Irena Szaflik (26, 1,75, 52) 
Barbara Nowak (22, 1,80, 19) și Da
nuta Matejko (22, 1.62, 13).

asociația Poiana Cîmpina. 
ne-au împiedicat însă să 
la ora începerii întrece- 
consecință, am ajuns la 

întîrziere de 45 de minute.un adevărat... 
vederea bunei 

S-a alcătuit 
s-au sta- 
care vor 
de lîngă 
la punct, 
iar mem- 
organiza- sportivă din localitate,' unde 

că vom vedea întreclndu-se 
tineri. Noroc că soția lnton- 

de la stadion ne-a lămurit : 
pe aici cîțiva băieți și o fată, 
șah dar au plecat de mult", 
s-o fi întrecut fata 7 Despre 

.întreceri" să fi fost vorba 7
TR. IOANIȚESUF

-— Adică, a fi dat la o parte 500 
kg de lemne ca să vedeți cum stau 
sub ele bocancii noștri de fotbal și 
acum spuneți că nu vă interesează 
inventarul ?

— Exact.
— Deci, în atenția dv. nu sînt 

asociațiile care...
— Care au o singură lipsă ? Nu !

S-ar supăra Cooperatorul, Arta,
I.G.O., Minerul Băița, Motorul 
I.R.T.A etc., adică celelalte 26 de

asociații sportive din 
orașul Baia Mare 
care anul trecut nu 
au făcut nimic. Dar 
nimic l Nici Spar- 
tachiadă de vară, 
Insignei de polispor-

DIALOGURI DESPRE PERFORMANȚE

Ibileton Electroputere Craiova
(Urmare din pag. 1)

Penibilă situație ! Și nici nu văd 
cum pot ieși din încurcătură ! Numai 
dacă, știu eu, l-aș lua deoparte pe 
secretarul asociației sportive Voința 
din Baia Mare și i-aș spune că nu 
mă interesează cîtuși de puțin lipsu
rile lui. Lucru imposibil, deoarece 
comisia care îi inventariază magazia 
cu muteriale sportive este cu ochii 
pe mine. Bănuiește că sînt de la 
„Sportul" și nu scapă 
nun te cu glas tare și

— Tricouri, lip
să !... Prosoape, lip- I 
să 1... Rucsacuri. 
lip...! j

Eu, bineînțeles, mă ’ 
fac că-mi notez,
dar nu scriu nimic. Mă intere
sează minusurile astea de inventar,
cum vă interesează pe dv. cotele ape
lor viului Tibru! Secretarul, însă, 
se topește pe picioare ! Iar comisia, 
parcă într-adins, continuă cu glas și 
mai tare :

— Schiuri, lipsă !... Fișe de ma
gazie, lipsă !... Șorturi...

•— Dar „plusuri* omul ăsta nu 
are ? strig eu revoltat.

— Are 1 răspunde comisia. Bună
oară, calul acesta maro. Ei, bine, 
secretarul nu știe cum a ajuns în 
sala de gimnastică ! Zice că s-a po
menit cu el. Ca să vedeți ce haos 

tezistă aici I Doar n-o fi venit sin- 
țgurl

— De asta fiți fără 
Eh l-am adus L,„

— Dumneavoastră ?
— Da. Să vă explic : 

cei păcătos de a face 
numai pe cal maro ! In
sînt pe teren. Or, cum nu peste tot 
găsesc culoarea preferată, îmi aduc 
singur calul de acasă !...

In sftrșit, după „explicația" asta, 
rămîn singur cu secretarul.

— Ioan Tegen ! se prezintă el. Ce 
spuneți de inventar ?

— Nu mă interesează.

griji, spun.

am un obi- 
gimnastică 

special, cînd

nici purtători ai 
tiv, nici măcar toate cotizafiile st rin
se !...

— Deci, noi, cu o singură lipsă?...
— Nu intrafi în discufie!
— Totuși, continuă secretarul, cum 

explicați vizita în asociația noastră?
— V-am spus; sînt un pasionat 

al sportului. îmi plac exercițiile...
— La cal maro, vreți să spuneți ?
— întocmai! Știți, sînt mai puțin 

costisitoare.
— Nu înțeleg.
— Păi, cît m-ar costa, de exem

plu, să bat mingea o oră pe masa 
de tenis a asociației dv ? Să citim 
anunțul înrămat din perete 1 Așa... 
„Cei care doresc să joace tenis 
masă sînt obligați să plătească 
mătoarele taxe: pentru adulți 4 
pentru copii 2 lei. Durata pentru
xele de mai sus este de o ort !...*

-— Totuși, dacă dv. vreți să ju- 
cați...

— Mulțumesc. Prefer exercițiile la 
cal... maro !

de 
ur- 
îcî, 
ți

T. VASILE
P.S. „Anunțul" a fost cea de-a 

doua „greșeală personală" a secreta
rului I

tineret) ; locul IV în campionatul 
categoriei A ; locul I ocupat de echi
pa masculină de volei la încheierea 
turului categoriei B — seria I (cu 
perspectiva de a promova în cate
goria A); obținerea unor rezultate pro
mițătoare în atletism (Emilia Poda- 
ru, A. Preda, St. Popescu, A. Grosu).

2. Spre regretul nostru și al iubi
torilor de sport din Craiova în unele 
secții nu s-a muncit pe măsura aștep
tărilor, deși au existat condiții cores
punzătoare. In 1966, boxerii n-au 
confirmat, echipa de fotbal din ca
tegoria C s-a menținut în anonimat, 
iar formația de rugbi nu și-a creat 
nici măcar perspectiva unor rezultate 
bune pentru viitorul campionat.

3. Pregătirea cît mai bună a ti
nerilor noștri sportivi selecționați în 
diferite loturi republicane: Popescu, 
Mironov, Duțu (scrimă), Popa, Stoica, 
Bușoi, Burlacu, Berceanu (lupte gre
co-romane), Mutu, Păunescu (gimnas
tică), Nițoescu (volei) precum și în
drumarea altor elemente pentru a rea
liza performanțe care să recomande 
promovarea lor în loturile sau în echi
pele reprezentative ale țării. Sîntem 
convinși că 1967 va însemna o îmbu-

sportivilor diții de pregătire și un număr co- 
obiectivele respunzător de cadre -calificate, p.o 

i și antrenori cu multă expe 
riență. Vom aminti doar comporta 
rea nesatisfăcătoare 
fotbal din categoria 
însă 
terii și simpatia generală 
turul campionatului republican.

3. Bineînțeles, în primul rînd, u 
loc mai bun în clasamentul cam 
pionatului de fotbal. Dar avei 
și alte obiective deosebit de im 
portante: o cît mai bună pregătire 
sportivilor „nominalizați”, creștere 

performanțelor în toate secțiile 
îndeosebi la scrimă, tir, haltere, ci 
iac-canoe și canotaj, secții unde t 
preciem că există mari posibilită 
de afirmare a sportivilor din cadri 
clubului nostru. Paralel, vom intel 
sifica munca de pregătire din cadr 
secțiilor de jocuri sportive. Am îi 
cheiat o etapă importantă: selecț 
celor mai valoroase elemente și înc 
drarea lor in secțiile pe ramură 
sport. Avem și experiența 
competițional deosebit de 
credem că aceasta ne 
atacăm mai viguros — 
— performanțele de nivel 
can și internațional. Și mai credi 
că în 1967 ne vom întrece pentru s 
premație, în multe sporturi, cu i 
prezentanții celor mai puternice c! 
buri din țară.

performanțelor
nostru. Printre

se înscriu: promovarea . feșori 
volei în categoria A și 
handbal în categoria B,

nătățire a 
din clubul 
noului 
echipei de 
a celei de 
clasarea echipei de spadă în primele 
trei locuri ale clasamentului catego
riei A, ocuparea unui loc mai bun 
la lupte greco-romane; îmbunătățirea 
substanțială a muncii de pregătire 
în secțiile de fotbal, lupte libere și 
rugbi. Și pentru că trebuie să ne 
gîndim și la anii viitori, ne-am 
pus organizarea unui puternic 
tru de juniori la grupul școlar 
fesional Electroputere.

an

pro- 
cen- 
pro-

Politehnica Timișoara
(Urmare din pas. 1)

mari competiții sportive interne — 
dc către echipele de gimnastică, hand
bal, tir, de către unii atleți, înotă
tori, caiaciști, canoiști, vîslași etc. 
Prin evoluțiile din anul trecut, echi
pele de baschet, tenis de masă, scrimă 
ș a. ne-au făcut, de 
promisiuni.

2. Fără îndoială 
secții se putea munci mai bine, 
atît mai mult cu cît 
unor greutăți 
fruntași le-au

asemenea, multe

ca în unele 
cu 

în ciuda 
- tuturor sportivilor 
fost asigurate con-

a echipei d< 
A, care est 

hotărîtă să-și recîștige supor 
în re

va
în

unui ; 
bogat. 
ajuta
noul i
repub

Retrospective și proiecte! Reținem, mai ales, dorința de a se folosi experiența cîștigată pentru co 
solidarea succeselor obținute pînă acum, pentru a se putea face noi pași pe drumul creșterii nivelului p< 
formanțelor. La Electroputere Craiova și la Politehnica —a. -- -» •- —•-•-<*- a-«- » c—
există dorința de a se folosi mai bine condițiile 
tivilor în procesul de pregătire, de a dezvolta tradițiile 
la nivelul cerințelor actuale — contribuția cluburilor 
lui românesc pe plan internațional. Și pentru că sif’em 

^„/^rinja noastră de a le consemna, cît mai curînd,

Timișoara (credem că și în celelalte cluburi sporth 
existente, de a crește răspunderea antrenorilor și 
și de a făuri altele noi. Totul pentru ca să crească
la afirmarea iot mai puternică, multilaterală a spon 

la începutul anului, sa ^adăugăm acestor proiecte <' 
realizarea.



ERFORMANȚA
itbalul modern, exprimat de jocul marilor 
te, se caracterizează printr-o dinamică sus- 
:ă, în care elementele tehnico-tacticc sînt con- 
t folosite pentru obținerea performanțelor.
aceste condițiuni, latura spectaculară (fără a 

biectul unei deosebite preocupări) este lăsată 
eama unor virtuoși ai balonului sau pe reușita 

acțiuni colective, construite exclusiv pentru 
zarea scopului jocului. Acestui scop, jucătorii 
lor echipe îi subordonează întreaga lor capa- 
e psiho-fizică, dublată de o disciplină teh- 
■tactică exemplară (Anglia, R.F.G., U.R.S.S., 
a, Ungaria ș.a.).
ipacitatea de a acționa pe tot parcursul jocti- 
în ritmul corespunzător situațiilor din joc, 

la bază o fundamentată pregătire fizică (în 
viteza sub toate formele și rezistența speci- 
primează) la realizarea și menținerea căreia 

torii își aduc din plin contribuția printr-o 
cipare conștientă la pregătirea vizibilă și ut
ilă.
iținerea capacității fizice (cu efectele ei po- 
e asupra calităților psihice) face ca rezolvarea 
inilor tehnico-tactice individuale și colective 
onstituie doar o problemă de disciplină pentru 
:area ideii de joc (precis stabilită), realizabilă 

cunoașterea, priceperea și respectarea stric- 
e către fiecare jucător a rolului său în me
tilul echipei.
:i se găsește explicația alternării cu promptl- 
îe a paselor scurte și medii cu lansările ne 
âzute, a circulației jucătorilor pe alte posturi 
nii decît cele de bază, cu acoperirea judi- 
lă a zonelor solicitate, a îmbinării acțiunilor 
:tive cu cele individuale, a temporizării sau 
erării acțiunilor în cele mai potrivite mo- 
e ale jocului sau a finalizărilor dezinvolte; 
: acestea fiind efectuate în mod conștient, fără 
icesita permanenta utilizare a unor mijloace 
ico-tactice ieșite din comun.
inoașterea precisă a posibilităților proptii 
;ătitc în raport cu cerințele fotbalului de per- 
anță), precum și eforturile coordonate ate

NU FACE „RABAT" PREGĂTIRII
tuturor jucătorilor, creează încrederea în forța 
echipei, făcînd-o să evolueze constant la un nivel 
apropiat de maximum, chiar dacă uneori se ob
ține numai satisfacția spectacolului (R.F.G. în fi
nala C.M., Brazilia în jocul cu Ungaria, Anglia 
în meciul cu Cehoslovacia, Austria în partida 
cu Ungaria ș.a.).

Aceste caracteristici sînt comune și multora din
tre echipele noastre fruntașe care, în anumite 
jocuri, dovedesc o ridicată capacitate de a le 
transpune în fapt.

In sprijinul acestei afirmații reamintim întîlni- 
rile cu Portugalia, Cehoslovacia, R.F.G., Ungaria, 
Uruguay și mai recent cu Elveția, Polonia și 
Italia, în care — pe perioade de timp mai mici 
sau mai mari — reprezentanții noștri au acțio
nat în tempoul, cu maturitatea și dezinvoltura ma
rilor echipe.

Admițînd chiar că aceste comportări au fost 
rezultatul unor deosebite .mobilizări* de moment, 
important este faptul că jucătorii și-au etalat cu
noștințele la un bun nivel, dîndu-ne certitudinea 
că ei posedă reale posibilități.

Mergînd pe firul comparațiilor și acceptînd ca 
valabile aprecierile privind apropierea dintre va
loarea tehnică a jucătorilor români și a celor din 
țările de mai sus, considerăm că, în principal, 
diferențierea constă în capacitatea mai scăzută a 
jucătorilor și echipelor noastre de a dinamiza 
și subordona tehnica cerințelor stricte ale fotba
lului de performanță pe întreaga durată a jocu
rilor.

Cauza principală trebuie căutată în structura 
psihologică a jucătorilor noștri — care ca urmare 
a unei comodități rău înțeleasă nu-și valorifică 
Ia maximum tehnica individuală printr-o pregătire 
temeinică.

Aceasta, considerăm, este cauza că Dumitriu II, 
I. lonescu, Jamaischi, Pîrcălab, Frățilă, Ivansuc, 
Marcu, Grăjdeanu, Dobrin, Naghi, Stoicescu, Cu- 
perman, Deleanu, Iancu, Boc, Matei, Mateianu, 
D. Nicolae, D. Popescu, Sorin Avram, Suciu 
ș.a. manifestă fie plusuri de „fantezie*, fie cris

pări exagerate, care-i împiedică în unele jocuri 
și chiar în cadrul aceluiași joc să dea randa
mentul valorii lor reale.

Pornind de la premisa că performanța nu face 
„rabat* pregătirii, considerăm util a arăta că li
chidarea totală a crizei de încredere și ridicarea 
capacității de materializare a tehnicii în condițiile 
dure ale jocului actual este realizabilă printr-o 
continuă și susținută pregătire (cel puțin egală 
cu a adversarilor) creindu-se și întărindu-se în
crederea obiectivă a propriei valori, factor atît 
de necesar în lupta pentru performanță.

Pentru ca saltul calitativ marcat în ultimii ani 
de echipele noastre de club și reprezentative, ex
primat atît prin calitatea jocurilor, cît și prin 
rezultate, să se consolideze, stabilindu-sc la nivelul 
țărilor avansate cu care ne confruntăm în jocuri 
oficiale sau amicale, trebuie să existe o perma
nentă concordanță între pregătire (cu toate com
ponentele ei) și cerințele dinamicii actuale, bazată 
pe ideea că măiestria tehnico-tactică poate fi 
valorificată în scopul obținerii performanțelor nu
mai în măsura în care calitățile psiho-fizice consti
tuie un solid fundament al măiestriei. In acest 
scop, este necesar ca procesul de „maturizare* a 
jucătorilor să se desăvîrșească la cluburi, unde 
toți factorii (conducători, antrenori, medici, su
porteri) să contribuie efectiv la formarea și cana
lizarea concepției de înaltă responsabilitate în 
pregătire, sub toate aspectele, ca bază a perfor
manței.

Exigența sporită a factorilor de mai sus (pri
vind încadrarea valorilor noastre intr-un regim 
de lucru corespunzător cerințelor fotbalului ac 
tual) va duce, implicit, atît la realizarea obiecti
velor de performanță ale cluburilor respectiv e, 
cît și la punerea acestor valori în condiții optime 
de pregătire.

Numai în felul acesta vom putea aborda la ne
voie, cu maximă și fondată încredere, lupta pen
tru afirmarea fotbalului românesc.

I. BALANESCU 
antrenor federal

ÎN ATENȚIA CIȘTIGATORILOR 
LA TRAGEREA REVELIONULUI 

LOTO !

Datorită volumului mare de premii, 
prin aminarea omologării biletelor 
cîștigătoare pe data de sîmbătă 7 ia
nuarie a.c., tragerea la sorți a auto
turismelor va avea loc în ziua de 
11 ianuarie 1967, ora 18, la București în 
sala Clubului Finanțe Bănci din str. 
Doamnei nr. 2.

PLATA PREMIILOR

In Capitală (prin casieriile Loto- 
Pronosporl)

— începînd cu data de miercuri 11 
Ianuarie 1967, ora 9.30, pentru cîștigă- 
torii de premii obișnuite in bani.

— începînd cu data de luni 16 ia
nuarie 1967, ora 9.30, pentru cîștigâ- 
torii de premii suplimentare în bani.

In țară (prin casele raionale CECJ
— începînd cu data de sîmbătă 14 

ianuarie 1967, sau luni 16 ianuarie 1967 
(în funcție de circuitul poștal și ban
car al documentelor), pentru cîștigă- 
torii de premii obișnuite în bani.

— începînd cu data de 19 ianuarie 
1967, sau vineri 20 ianuarie 1967 (în 
funcție de circuitul poștal și bancar al 
documentelor), pentru ciștigătorii de 
premii suplimentare in bani.

Prin mandat poștal
— Ciștigătorii din localitățile nere- 

ședință de regiune sau de raion, cei 
care au jucat îhtr-o regiune și au in
dicat o adresă in altă regiune, precum 
și cei care au indicat ca adresă unități 
militare, spitale și sanatorii, vor primi, 
premiile astfel :

— Începînd de luni 16 ianuarie 1967, 
cei care au ciștigat premii obișnuite in 
bani ;

— începind de luni 23 ianuarie 1967, 
cei care au ciștigat premii suplimen-

înd
isczi

și cui 
pasezi...1 

minute de vorbă
i iosif Petschowski

Dinamo Pitești 
evoluează in Liban, 
Siria și Grecia

Astăzi urmează să plece într-un 
lung turneu echipa de fotbal Dinamo 
Pitești. Fotbaliștii dinamoviști vor sus
ține mai multe întîlniri în Liban, 
Siria și Grecia. Primul joc va avea 
loc la 9 ianuarie la Beirut.

(Agerpres)

Un curs de arbitri

hi iași
Colegiul regional al arbitrilor — 

Iași — a luat inițiativa organizării 
unui curs pentru formarea de noi 
,.cavaleri ai fluierului*. După cum ne 
informează corespondentul nostru 
Teodor Oniga, la acest curs vor fi 
prezenți multi dintre foștii fotba
liști fruntași din asociațiile ieșene.

tare în bani.

• Tragerea Loto de azi va avea loc 
la București, în sala din str. Doamnei 
nr. 2, începind de la ora 18.00.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

îlaire neprevăzută cu maestrul 
t al sportului Iosif Petschowski. 

la „Laclo-bar", lingă „Scala", 
au să ies, el să intre. Bineînțeles, 
ile întoarsă, deoarece „Peci“, cîmpul 
etic al U.T.A.-ei de acum 10 ani, 
iuă să atrugâ.
Cu ce treburi la București ?
Puțin pe la doctori. Dar, după 

Itații... disecăm și analizăm fot-

Tot la centrul de juniori și copii ? 
Tot. îmi place mult să lucrez cu 

. Te ascultă, îi mlădiezi după voie. 
I au cu carul.

Se spune că, acum, la fragedă 
, se formează personalitatea viito- 
jucător.
Absolut. Cel puțin în privința teh- 
care, orice s-ar zice, constituie 

1.
Sper că nu te referi doar la tehnica

Firește că nu. Totul se exersează 
n di ții apropiate de joc, întrucît pe 
antrenorii nu ne interesează numai 
itudinea execuției, d, în primul 

OPORTUNITATEA ei. Cu alte 
te, important este CÎND PASEZI 
UI PASEZI. Acesta e unul din „se- 
e“ fotbalului, care, în două vorbe, 
fă ceea ce se încearcă tă se spună 
igini întregi cu privire la viteza de

joc, la dinamism, la ritm ridicat etc. 
etc. Nu afli „secretul* de mic, n-ajungi 
fotbalist de valoare 1 Și atunci, în loc 
să joci pentru ECHIPA, joci pentru... 
tine.

— Cred că mulți fotbaliști fug de 
rezolvările simple în dorința de a-și 
etala cu orice preț „măiestria indivi
duală*.

— Bine-zis, cu orice preț. Am văzut, 
nu o dată, apărători chiar la echipele 
de primă categorie, care, înainte de a 
da drumul la minge,‘ nu se lasă pînă nu 
încearcă un dribling. Și asta în propriul 
careu, unde te paște pericolul golului. 
Poate „lecția Bobby Moore" să-i fi vin
decat...

_  ? j ?

— N-ai văzut ? Nici un fel de înflo
rituri, toate pasele trimise dintr-o bu
cată, la modul cel mai simplu posibil. 
Ceea ce nu i-a împiedicat pe specialiști 
să-l considere cel mai bun jucător al cam
pionatului mondial. Nu pierd niciodată 
prilejul să reamintesc copiilor mei exem
plul oferit de „căpitanul" echipei lui 
Ramsey. Sper să reușesc cu ei lucruri 
mari. Nn singur. Împreună cu Mercea. 
Ce vreți ? Amîndoi ne simțim obligați 
să restabilim faima U.T.A.-ei. Și asta 
cît de cttrînd...

G. NICOLAESCU

FOTBALUL continuă să 
ctștige teren în S.U.A. De 
pe acum, o societate de te
leviziune a monopolizat — 
contra 14 milioane dolari 
— -dreptul de a televiza, 
pe timp de 10 ani, toate 
1 miluirile de campionat.

Organizatorii „implantă
rii*4 fotbalului în S.U.A. 
sînt însă divizați. Pe de 
o parte, liga profesionistă 
(National Professional Soc
cer League — N.P.S.L.) 
iar pe de altă parte, liga 
care se declară non-prole- 
sionistă (National American 
Soccer League— N.A.S.L.), 
recunoscută de F.l.F.A.

Cele două ligi sînt într-o 
continuă hărțuială, datorită 
faptului că liecare își aro
gă dreptul de a... dirija 
fotbalul în S.U.A. Liga 
profesionistă intenționează 
ea in aprilie anul acesta să 
inaugureze campionatul de 
fotbal al S.U.A. (primul 
din istoria Statelor Unite), 
pe cînd N.A.S.L. nu este 
în măsură să facă acest lu
cru decît în anul viitor — 
1968. De aici, discordia: 
lupta pentru terenuri de 
fotbal, pentru jucători, în
casări etc. Liga profesio
nistă are de partea ei o 
serie de oameni influenți 
-— ca de pildă pe M. Hil
lard, magnatul petrolului 
din Texas. Pentru liga 
profesionistă și adepții ei, 
fotbalul este un bussines și 
promite să devină o ade
vărată .. comoară.

Care va fi rezultatul due
lului dintre N.A.S.L. și 
N.P.S.L. ? Greu de între
văzut. Deocamdată, F.l.F.A 
studiază problema recunoa
șterii ambelor ligi.

(campionat național, cupă, 
competiții europene etc.) 
vor primi pe baza pro- 
ounerilor corespondenților 
străini, un anumit punctaj 
din partea revistei franceze. 
Clasamentul va da posibi
litatea să se vadă evoluția
celor mai bune echipe eu
ropene și să se compare 
„forța" lor. Revista speră

unele meciuri au dat loc la 
grave incidente, ca de pil
dă cel dintre Japonia și 
Iran și dintre Vietnamul 
de Sud și Taivan. La acest 
din urmă meci, mii de 
spectatori au năvălit ne te
renul de fotbal luptîndu-se 
intre ei și cu poliția, mat 
bine de o oră.

RECENT, F.l.F.A. a nu
mit zece noi arbitri inter
naționali de fotbal. Este

vorba de Abdullah Chamri, 
Michael F. Silva, Myoma 
U. Ba. Thanrty, El Krim 
Ziani, Bahadur Khan, Hor
nam Singh. Nat Yeng Fal 
etc. Țările de origină ? A- 
rabia Saudită, Maroc, Pa
kistan, India, Hong-Kong, 
1ndonezia etc.

REVISTA „France faot- 
ball* a hotărît să organize
ze, începînd din acest an. 
un „campionat" al cluburi
lor de fotbal europene. în 
fiecare săptâmină, cluburi
le care au realizat o vic
torie in orice competiție

că acest „campionat" va fi 
urmărit cu interes de toate 
țările europene.

OSWALDO Brand ao, an
trenorul echipei de fotbal 
independiente, a interzis 
jucătorilor săi folosirea au
tomobilului personal înain- 
rea antrenamentelor și a 
meciurilor. „tVu atît teama 
do un eventual accident 
m-a determinat să iau a- 
r.eastă măsură — a decla
rat antrenorul — ci fap
tul că „elevii" mei se... în
trebuințează prea mult la 
volan, venind obosiți pe te
renul de fotbal".

LA JOCURILE sportive 
desfășurate la Bangkok 
(Tailanda)., meciurile de 
fotbal au atras cel mai 
mare număr de spectatori. 
Tailandezii, urmînd pilda 
englezilor, care pe 17embley 
strigau la orice meci „En
gland ! England au stri
gat și ei, la toate meciuri
le (chiar cînd nu juca 
echipa lor), „Tailanda! 
Tailanda Din păcate — 
relatează corespondentul re
vistei France Football —.

PENTRU prima oara din 
anul 1957, Pele nu va mai 
li gol "eterul campionatului 
brazilian de fotbal. Se pare 
ci In acest an titlul va fi 
ciștigat de Toninho (tot 
de la Santos), care a mar
cat pînă acum 21 de go
luri. Pete a fost golgeter 
In 1957 (37 goluri), 1958 
(61 — record !), 1959
(46) . I960 (33), 1961
(47) , 1962 (37), 1963
(22), 1964 ( 34), 1965
(49i



• • •Tinerii PE SCURT
handbaliști 
bucurețteni 
învingători 
în R. D. Germana

LEIPZIG 5 (Agerpres). — Selec
ționata de handbal (tineret) a orașu
lui București a debutat eu o fru
moasă victorie în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în R.D. Germană. 
Jucînd la Leipzig cu selecționata 
orașului, handbaliștii români au ter
minat învingători cu scorul de 21— 
19 (10—10). Cei mai buni jucători 
ai echipei române au fost Moldovan 
și Cosma, care au înscris cîte 5 
puncte.

Pregătiri pentru C. M. 

de handbal
BUDAPESTA 5 (Agerpres) Selecționata 

masculină de handbal a Ungariei și-a 
încheiat pregătirile in vederea campio
natului mondial, susținind o dublă întil- 
nlre eu formația cehoslovacă Ruda 
Hvezda. In primul meci au învins hand- 
hatiștli maghiari, cu scorul de 33—26, 
iar in ce) de-al doilea oaspeții au ciști- 
gat In mod surprinzător cu scorul de 
îs—n.

• Echipa selecționată de handbal a 
Franței și-a încheiat la Paris pregă
tirile in vederea ..mondialelor’ din Sue
dia. Selectionabilli au Învins echipa se
cundă cu sec rul de 17—14. Alexandre a 
înscris 5 puncte.

Un rezultat valoros al fotbaliștilor noștri la Montevideo

Sel. olimpică a României — Sei. Uruguay 1-1 (1-0)
MONTEVIDEO. 5 (Agerpres). — 

Echipa olimpică de fotbal a României 
a susținut miercuri în nocturnă, la 
Montevideo, primul meci al turneu
lui său în America de Sud. întîlnind 
o selecționată a Uruguayului, care se 
pregătește pentru campionatul sud- 
american. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1 (1—0).
Scorul a fost deschis în minutul 7.

lată-i pe campionul mondial Jean- Glaude Killy (Franța) felicitat de 
coechipiera sa Christine T.erailion, după victoria sa de la Val d'Isere.

Pelicula totograiică poate Înregistra asemenea imagini surprinză
toare ca aceasta de fată, luată de deasupra unui coș de baschet. Ea 
este datorată unui lotoreporter finlandez, care a luat-o cu p/ile/ui 
meciului susținui recent la Helsinki de reprezentativa Finlandei, In com
pania echipei americane Akron Goodyear, aflată în turneu în Europa.

In duelurile de sub panou, de mai multe ori au avut ciștrg de 
cauză baschetba/iștii americani, care au terminat partida cu o victorie 
convingătoare : 68—48.

cînd la un atac al echipei române, 
inițiat de Frățilă, Varela a înscris 
în proprie poartă. Egalarea a sur
venit în minutul 66, balonul fiind tri
mis în plasa porții Iui Constantinescu 
de aripa stingă, Urrusmendi.

Comentând acest meci, coresponden
tul agenției France Presse remarca, 
printre altele : „Fotbaliștii români au 
realizat un joc bun, omogen și au 
dat dovadă de o excelentă pregătire

Foto: LEHTIKUVA

fizică. înaintașii, însă, au fosi 
ineficaci".

Au jucat următoarele formații : 
ROMÂNIA (echipa olimpică) : Cons
tantinescu — Sătmăreanu, Boc, Florea, 
Deleanu — Năftănăilă, Libardi — 
Năsturescu, Frățilă, Ionescu, Gyorfi. 
URUGUAY : Valleros — Baeza, Va
rela, Cincunequi, Montero, Caetano, 
Perez, Oyarbide, Acuna, Salva, Urrus
mendi.

ÎN „CUPA CENTE
NARULUI" ; CE
HOSLOVACIA - 

U.R.S.S. 5-2

Turneul international 
de hochei pe gheață 
dotat cu „Cupa cente
narului" a continuat. Ia 
Winnippeg, cu desfășu
rarea a două întîlniri. 
Selecționata Canadei a 
dispus cu 7—1 (2—0,
2—0, 3—1) de echipa 
S.U.A., iar reprezentati
va Cehoslovaciei a în
trecut cu 5—2 (3—1,
0—1, 2—0) selecționa
ta U.R.S.S.

H. C. KLAGEN
FURT VA FI AD
VERSARA LUI 
CORTINA REX TN 

„C.C.E/

Ea Paris, în cadrul 
.Cupei campionilor eu
ropeni* la hochei pe 
gheață, formațiile H.ffl. 
Chamonix (Franța) și 
H. G. Klagenfurt (Aus
tria) au terminat la e- 
galitate i 3—3 (0—0,
2—2, 1—1). Gîștigînd 
primele trei întîlniri, 
H. G. Klagenfurt s-a 
calificat pentru semifi
nalele competiției, în

care va întîlni echipa 
italiană Cortina Rex.

GfcîȘIN NU A- 
BĂNDONEAZĂ 
ACTIVITATEA

COMPETIȚIONA- 
LĂ

Multiplul campion 
mondial și olimpic de 
patinaj viteză, Evgheni 
Grișin, nu va abandona 
activitatea competițio- 
nală și se pare că în ac
tualul 
startul 
petiții 
Pe de altă parte, în Io
tul echipei 
fost incluși 
patinatori 
perspectivă, 
de Valeri Ceaguin, Va
leri Labruskin, Aleksan
der Kercenko, Valeri 
Gvozdestki, Valeri Mu
ratov și Viktor Ciurcin. 
In afară de aceștia, co
misia de selecție (din 
care fac parte, printre 
alții, foștii patinatori 
de renume mondial Ste
nin, Silkov și Concea- 
renko) își pune mari 
speranțe în patinatorii 
fruntași — Eduard Ma- 
tușevici, Ants Antson și 
Valeri Kaplan — caro 
s-au afirmat și în acest 
început de sezon inter
național.

sezon el va lua 
în cîteva com- 

interuaționale.

U.R.S.S. au 
o serie 
tineri, 
Este vorba

de 
de

Turneele zonale-etapă de calificare 
în campionatul mondial de șah

în timp ce specialiștii șahului 
dezbat problema atlt de controver
sată a oportunității schimbării sis
temului de disputare a întrecerii 
menite să desemneze pe deținătorul 
titlului de campion mondial — ac
tualmente în posesia marelui maes
tru sovietic Tigran Petrosian — ma
rea competiție își urmează impasi
bilă cursul. 1967 este anul turneului 
interzonal, penultima selecție în ve
derea stabilirii noului șalanger la 
titlul mondial, care va fi cunoscut 
abia anul viitor, după epuizarea me
ciurilor dintre candidați.

Pentru moment, sîntem încă în 
faza turneelor zonale, etapă preli
minară a competiției, în care re
prezentanții celor 67 de țări afiliate 
Ia Federația Internațională de șah 
(F.I.D.E.) se întrec pentru calificarea 
In turneul interzonal. Țara noastră

LOTUL HOCHEIȘ
TI LOR AMERICA

NI PENTRU 
„MONDIALE"

de 
loc 
fo- 
din

în vederea C.M. 
hochei care va avea 
în martie, la Viena, 
rul de specialitate 
S.U.A. a alcătuit un lot 
de 20 de jucători. Ma
rea majoritate a jucăto
rilor face parte din echi
pele universitare Min
nesota și Denver. în a- 
fară de unii 
cunoscuți, ca 
burn, McCoy, 
Shida și Hurley, ceilalți 
hocheiști americani de
butează la C.M. Un sin
gur jucător nu este stu
dent : portarul Wetzel,
P. KOVALENKO A 
DEBUTAT CU O 

VICTORIE
Săritorii de la tram

bulină din U.R.S.S. s-au 
întrecut într-un concurs 
desfășurat la Kavgolo- 
vo. Primul Ioc a reve
nit lui P. Kovalenko cu
229.5 puncte (75,5 m și
71.5 m). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat V. 
Scerbakov cu 225,5 
puncte (73,5 m și 70 m) 
și I. Jukov cu 209 
puncte (69,5 m și
67.5 m).

jucători 
Blacke- 
Brooks,

NEAPOLE. în cadrul competiției 
.Intercontinentale* la baschet mas
culin, echipa Simmenthal a învins cu 
scorul de 82—77 (41—40) echipa
Slavia Praga. La turneu mai participă 
echipele Corinthians (Brazilia) și 
Acron Goodyear (S.U.A.).

BERLIN. La Magdeburg, selecțio
nata masculină de handbal a orașu-, 
lui a întrecut cu scorul de 22—15 re
prezentativa Moscovei.

TORINO. Echipa sovietică de 
hochei pe gheață Spartak Moscova 
și-a început turneul în Italia. întîl
nind la Torino o selecționată locală. 
Au învins hocheiștii sovietici cu 
scorul de 24—0 (10—0, 8—0, 6—0).

FLORENȚA. La Florența s-a dis
putat meciul de fotbal dintre Fioren
tina și Lanerossi Vicenza, contînd 
pentru campionatul italian. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 3—0 
(1-0).

MOSCOVA. Concursul celor mai 
buni patinatori artistici sovietici, des
fășurat Ia Minsk, a revenit lui Valeri 
Meșkov, care a obținut 1 657,9 puncte, 
urmat de Vladimir Kurenbin și Ser- 
ghei Cetveruhin.

are doi concurenți In zonele euro
pene Este vorba de multiplu) nos
tru campion, marele maestru inter
national Florin Gheorghiu, și de 
.eternul" său rival, maestrul inter
național Victor Ciocîltea, fost cam
pion al tării Ei vor concura în -ouă 
turnee zonale diferite. Florin Gheor
ghiu figurează pe lista participanți- 
lor .zonalului" de la Vrnjacka Ban
ja, în Iugoslavia, iar Victor Ciocîl
tea urmează să ia parte la turneul 
ce-1 organizează federația de specia
litate din R.D. Germană.

Amîndouă aceste concursuri sînt 
prevăzute pentru prima jumătate a 
anului, cel de la Vrnjacka Banja 
avînd startul chiar în cursul acestei 
luni. La 11 ianuarie, în pitoreasca 
localitate din munții Sloveniei, 18 
șahiști din mai multe țări europene 
își vor da întîlnire pentru a tranșa 
rivalitatea intre ei. Campionul țării 
noastre are o misiune dificilă, știind 
că doar primele 3 locuri ale clasa
mentului asigură calificarea în tur
neul interzonal. Iată, de altfel, lista 
participanților, anunțată de organi
zatorii turneului : Boboțov (Buig; 
ria), Lengvel Barczay (Ungaria), 
Pachman și Jansa (Cehoslovacia), 
Ivkov și Matanovioi (Iugoslavia) 
Gheorghiu (România), Olafson (Is
landa), Zuidemaa (Olanda), Fuchs 
(R. D. Germană), Mohrlock (R. F. 
Germană), Bvluap (Turcia), Ham
man (Danemarca), Hindle (Anglia) 
Struner (Austria), Vizianliades (Gre 
cia), Glausșer (Elveția).

Iată tot atîția adversari redutabil 
pentru Florin Gheorghiu, care s< 
pot arăta oricînd chiar mai buni deci 
ti creditează rezultatele anterioare.

RD. V.

Meciul retur S.U. Agen —
Dinamo București>

se va disputa In iunie
PARIS 5 (Agerpres) — S-a stabil 

ca meciul retur dintre echipele d 
rugbi S.U. Agen și Dinamo Bucureșt 
contînd pentru finala .Cupei can 
pionilor europeni", să aibă loc 1 
4 iunie la București. în cazul c 
echipa franceză se va califica pentr 
finala competiției .Chalange du M; 
noir“, care este programată în aceea 
zi la Parc des Princes, din Pari 
atunci S.U. Agen va întîlni pe D 
namo la 11 iunie.
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