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Biatloniștii au plecat la Altenberg
Biatloniștii C. Carabela, Gh. 

Cimpoia, Gh. Bădesou, M. Sto- 
ian, D. Soiu, I. Mîrzea, V. Fon
tana și I. Olteanu, însoțiți de

Unde
mergem ?

SÎMBATA

PATINAJ : PATINOARUL 
„23 AUGUST', ora 15,30: 
concurs de verificare a lo
tului republican de patinaj 
artistic.

DUMINICA

antrenorii M. Stnparu, L. Cris- 
tescu și de dr. T. Minescu, au 
plecat ieri la Altenberg (R.D. 
Germană) pentru a participa la 
întâlnirea dintre echipele de se
niori și dc tineret ale României 
și R.D. Germane. întrecerile vor 
avea loc duminică (proba indi
viduală) și marți (ștafeta).

Tinerele voleibaliste 
învingătoare

Vineri, la Sibiu, a doua 
selecționată de tineret a 
României a învins cu 3-2 
(16, —7, 13, —12, 13) e- 
chipa secundă feminină a 
Mexicului care susține un 
turneu în tara noastră.

I. IONESCU, 
coresp. principal

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
A PĂRĂSIT IERI CAPITALA

ora prinzului, lotul de handbal al țării noastre 
Capitala pe calea aerului. Punctul terminus al 
— Stockholm, locul de desfășurare a campio-

Ieri, la 
a părăsit 
călătoriei .
natului mondial, cu o escală în R.F.G., unde echipa noastră 
sus(ine duminică seara un meci de verificare.

în aceeași zi, sportivii români au ajuns la Rheinhausen. 
Citiți amănunte in pag. a 8-a.

b ajunși în ajunul inau- 
ctivității competiționale la 
ine, la Predeal și la Po- 
șov, fruntașii schiului își 
uta întîietatea în tradi- 
concurs de deschidere a 

i. organizat de F.R.S.B 
•aș, K. Gohn, D. Cristea, 
i, Mihaela Casapii, Edith 
dana Blebea, Gh. Cincu, 
fk ’ Rodica Cimpoia, Mar- 
itu, Iuliana Bogozi, V. 
mu, I. Biriș și alți 
fruntași vor demonstra 
mineață frumusețea aces- 
: practicat în țara noastră 
?i mii de tineri și tinere. 
‘ se vor întrece pe panta 

Clăbucetului în proba de 
special (seniori, senioare, 
și junioare), fondiștii pe 
menajată în Valea Poli- 
10 km seniori, 5 km se- 
i juniori, 3 km junioare), 
orii pe trambulina mijlo- 
3oiana Brașov. Startul pri- 
ncurenți se va da la ora 
redeal și la ora 11,30 la 
Brașov.
rsul de deschidere de la 
și de la Poiana Brașov 

ie, de fapt, o primă ve- 
a pregătirilor de pînă a- 
preludiul competițiilor cu 
republican ce se vor des- 
săptămînă de săptămînă, 
luna aprilie. Bineînțeles,

activitatea schiului nu va consta 
doar din întreceri cu caracter re
publican. Elevii, dc pildă, vor fo
losi din plin sfîrșiturile de săp- 
tămînă, participînd la concursu
rile ce vor fi organizate de școlile 
sportive, de comisiile regionale și 
raionale. Acestea, la rîndul lor, 
au prevăzut în calendarul com 
petițional o serie de întreceri, tra 
diționale de altfel, dintre care a 
mințim „Cupa Mogoșa", „Cupa 
Dornelor", „Cupa celor șase re
giuni", „Cupa Poiana Brașov", 
„Cupa Carpați* ș.a. în general, 
din planurile de muncă ale comi
siilor regionale reiese preocuparea 
pentru asigurarea unui program 
competițional cît mai bogat. Ceea 
ce este foarte important, deoarece 
numai participarea cu regularitate 
la concursuri asigură o temeinică 
verificare a pregătirilor și îmbo
gățirea experienței.

Revenind la concursul de la 
Predeal și Poiana Brașov, ne ex
primăm convingerea că amatorii de 
schi, oamenii muncii aflați la 
odihnă, precum și excursioniștii, 
vor avea prilejul să urmărească 
întreceri spectaculoase, atrăgătoare, 
care să confirme munca de pre
gătire depusă de schiori.

Acestora, ca și tuturor acelora 
care vor contribui la buna desfă
șurare a activității în sezonul a- 
cesta, le urăm DEPLIN SUCCES I

PATINAJ : PATINOARUL 
FLOREASCA, ora 9 : con
curs de verificare a lotu
lui republican de patinaj 
artistic.

BASCHET: SALA FLO
REASCA, de la ora 17,45 : 
Progresul București — CI. Sp. 
Școlar București (B.I.F.) ; Di
namo București — Royal IV 
Bruxelles (turul al ll-lea al 
„Cupei cupelor"), de la ora 
19,30.

6 (prin tole- 
nostru). La 

.polul” irigului 
’ ter-

________  _ ____  .... cu 
mult sub 0 grade. în zorii zilei 
au fost —240, iar mal tîrziu —17®. 
Zăpada scîrțlie sub picioare, nă
rile se lipesc șl degetele îngheață 
în mănuși. Acestea au fost con
dițiile în care vineri dimineața 
s-a desfășurat primul joc din 
cadrul turului al 3-lea al cam
pionatului republican de hochei.

Pe patinoar au fost prezente 
echipele bucureștene Steaua și 

Politehnica. Evident stînjenițl de 
ger (din cauza căruia crosele au 
devenit friabile, rupîndu-se foar
te ușor), hochelștii celor două 
formații au prestat totuși un joc 
dîrz. Au învins jucătorii de la 
Steaua cu 6—2 (2—0, 2—1, 2—1), 
punctele fiind înscrise de Petres
cu, Varga, Vacar, Iordan. Peter, 
Calamar pentru Steaua, Boda șl 
Volculescu pentru Politehnica. 
Explicația acestui scor, i-aș zice 
strîns; poate sta și în faptul că 
terenul de joc mai îngust decît 
cel de la „23 August“ i-a favo
rizat pe studenți, care au făcut

MIERCUREA CIUC 
fon, de la trimisul 
Miercurea duc, ... 
din țara noastră, mercurul 
mometrului a coborît azi

o apărare aglomerată, destul de 
greu de trecut.

Fără a atinge un nivel tehnic 
mulțumitor jocul dintre Agrono
mia Cluj — Tîrnava Odorhel 7—2 
(4—2, 2—0, 1—0) a ținut încordată 
atenția spectatorilor prin dîrze- 
nia deosebită cu care s-a jucat 
și prin mulțimea fazelor de poar
tă, majoritatea însă ratate. Tîr
nava — de pildă — a avut cel 
puțin 5—6 asemenea ocazii.

Au marcat Cozan I (3), Co- 
zan n, GSdri, Imre, Gali cîte 
unul pentru Agronomia, Gyorgy 
și Varga pentru Tîrnava.

Partida Avîntui Miercurea Ciuc 
—Dinamo București a fost un 
meci de mare luptă, însă foarte 
nervos și de o calitate sub aștep
tări. Scor final : 2—3 (2—1, 0—1, 
0—1). Au înscris: Boldescu, Fă
găraș și Bașa pentru Dinamo, 
respectiv Cslszer și Krausz.

V. ROMEO

Alexandra Nicolau și Theodor Ghiiescn 
participă la festivalul șahist de la Beverwijk

Pentru a 29-a oairă, orașul 
olandez Beverwijk găzduiește 
festivalul său șahist, devenit 
traditional. începînd de săptă- 
mîna viitoare, aici se vor în
trece cîteva sute de șahiști din 
mai multe țări europene, com
petiția culminînd cu cele două 
turnee (masculin și feminin) 
rezervate marilor maeștri și 
maeștrilor internaționali. Prin
tre invitații la primele două 
grupe, se află și reprezentanții 
tării noastre, maestra interna
țională Alexandra Nicolau și 
maestrul international Theodor 
Ghițescu.

întrecerea în turneul mascu
lin începe, la 11 ianuarie. Pe 
lista participantilor figurează 
nume cunoscute ca Gligorid, 
Larsen, Portisch, Szabo, Don
ner. Turneul feminin este pro
gramat de la 15 ianuarie. Ale
xandra Nicolau — de două 
ori cîștigătoare în edițiile an
terioare ale turneului — va 
avea cele mai redutabile ad
versare în Vera Nedelkovici, 
Katia Iovanovici, Eva Karakas, 
Chaude de Silans, precum și 
două concurente sovietice ale 
căror nume n-au fost încă co
municate.

Citiți în pagina a 4-a reportajul nostru realizat in taberele de pe Valea Prahovei,

Căpitanul dinamoviștilor bucureș tent, Marian Spiridon (în fotogra
fia noastră îl puteți vedea înscriind un coș), ne va da mîine seară 
din nou prilejul de a-i urmări puterea de luptă și tehnica indi
viduală care-i caracterizează jocul. (Fază din meciul Dinamo —— 

Steaua din cadrul turului categoriei A)

In ajunul meciului de baschet 
Dinamo București-Royal IV Bruxelles

5 minute cu antrenorul 
echipei Dinamo București

Așadar, mîine seară, în sala 
Floreasca, iubitorii baschetului au 
din nou prilejul de a urmări în
trecerea dintre două echipe de 
valoare în cadrul unei competiții 
Continentale : Dinamo București— 
Royal IV S. C. Anderlecht Bruxel
les (aceasta este denumirea ofi
cială a echipei belgiene) în turul 
al II-lea al „Cupei cupelor".

La ora actuală, pregătirile di* 
namoviștilor bucurcșteni în vede 
rea acestui meci au luat sfîrșit, 
în legătură cu activitatea lor din 
ultima perioadă, ca și cu meciul 
de; mîine, ne-am adresat antrena • 
rului Dan Niculescu pentru a ne 
da unele amănunte.

— Cum apreciați munca la 
antrenamente a „elevilor" dv.?

— O apreciez drept conștiiu- 
cioasă, Afirmația este valabilă

pentru toți cei 13 jucători car» 
au participat la pregătire, cu men
țiuni în plus pentru Adolf Cer
nea, Horațiu Giurgiu, Jean Anto
nescu și Marian Spiridon.

— în linii mari, care au 
fost temele principale ale an
trenamentelor ?

— Pe plan tactic am insistat 
mai mult asupra atacului împotri
va „zonei11, formă de apărare caro 
ne-a incomodat uneori. De ase
menea, am acordat o atenție spo
rită atacului rapid și contraata
cului, precum și alternării acestora 
cu atacul pozițional. Am avut în 
vedere atit partea tactică a acestui

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare în pag. a
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ÎN tAIONUl RĂCARI - REZULTATE PROMIȚĂTOARE

Se impune Frumoase promisiuni pentru viitor
o muncă mai
susținuta

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

Zilele trecute a avut loc adunarea 
generală de dare de seamă și alegeri 
la clubul sportiv Universitatea Bucu
rești, prilej de trecere în revistă a ac
tivității desfășurate în cele cîteva luni 
care au trecut de la înființarea clubu
lui. Cu această ocazie au fost subli
niate succesele înregistrate în muncă 
și au fost evidențiate lipsurile existente, 
care vor trebui înlăturate în viitorul an 
competițional.

în darea de seamă a consiliului clu
bului, prezentată de tov. profesor dr. 
docent Angliei Manolache, prorector al 
Universității și președintele clubului, s-a 
arătat că studenții Universității bucu- 
reștene au răspuns cu mult entuziasm la 
multe din acțiunile pe care clubul lor 
sportiv le-a inițiat în decursul 
1966, atît în ceea ce 
sportivă de mase, cît 
formanță.

Calendarul sportiv 
constituirea clubului, 
anului trecut, a fost 
de măsuri organizatorice (instruirea ca
drelor didactice de specialitate. întări
rea muncii organizatorice la nivelul fa
cultăților, îmbunătățirea propagandei 
sportive etc.), care au condus, în final, 
la obținerea unor rezultate mulțumitoare 
în întreaga activitate. în primăvara anu
lui trecut, de exemplu, au fost organi
zate campionatele universitare inter-fa
cultăți, la 12 ramuri sportive. Aceste 
.competiții tradiționale au angrenat în 
întreceri peste 2 500 de studenți și stu
dente. în raport cu numărul total al stu
denților Universității bucureștene, tota
lul participanților ni se pare totuși des
tul de mic. In această privință, 
derâm că
bine. în 
de limbă 
logie, la 
etc. sînt 
practică în mod organizat exercițiile fi
zice. La această situație a contribuit 
activitatea — uneori formală — desfă
șurată de unele cadre didactice de spe
cialitate. Așa se și explică faptul că 
foarte puțini studenți cu reale aptitudini 
pentru sportul de performanță au putut 

depistați și selecționați din cele cîte- 
mii de studenți de la Universitate, 
noul an, acestei probleme va trebui 
i se acorde o mult mai mare impor-

Adunarea .generală de dare de sea
mă și alegeri a studenților și cadre
lor didactice de la Institutul de Cultu
ră Fizică din București a scos în evi
dență realizările obținute în această 
perioadă, lipsurile și greutățile exis
tente, felul cum au fost înlăturate li
nele dintre ele. Sportivii și antrenorii 
și-au propus drept obiectiv principal 
pentru viitor ca acest club, cu fru
moase și trainice tradiții sportive» 
să devină unul dintre cele mai puter
nice din țară.

Obiectivul poate fi atins 
în vedere că de pe băncile 
luj de Cultură Fizică din
s-au ridicat și se ridică continuu nu
meroși sportivi de valoare, cunoscuți 
în întreaga lume. Este suficient să 
enumerăm dintre aceștia pe maeștrii 
sau maeștrii emeriți ai sportului Ho-

I. C. F. BUCUREȘTI

anului 
privește activitatea 
și în cea de per-

intern, elaborat la 
în luna martie a 
însoțit de o serie

este încS loc suficient de 
unele facultăți, cum sînt 
și literatură, de filozofie, 
Institutul pedagogic de 3 
încă prea putini student i

consi- 
maî 
cele 
bio- 
anî 

care

avîndu-se
Institutu-
București

ale clasamentelor tmde să devină o 
obișnuință.

Apreciind, in ansamblu, îndeplini
rea calendarului competițional, putem 
remarca faptul că I.C.F. este reprezen
tat corespunzător din punct de vedere 
cantitativ, iar rezultatele obținute In 
această primă perioadă de activitate 
oferă perspectivele unei considerabile 
îmbunătățiri calitative in viitor.

Adunarea generală a scos in evi
dență faptul că bunele performanțe 
obținute in activitatea sportivă vin să 
completeze rezultatele pozitive din 
activitatea profesională realizate de 
sportivi, majoritatea situați printre 
fruntașii anului de studiu din care fac 
parte. Astfel sînt Sergiu Cătăneanu,

In raionul Răcarl din regiunea 
București, întrecerile din cadrul Spar
tachiadei de iarnă se află in plină 
desfășurare. Astfel, la asociația spor
tivă Recolta din comuna Tărtășești, 
peste 180 de tineri se întrec la diferite 
ramuri sportive. S-au remarcat pină 
acum Ion Turcitu (tenis de masă), Vic
tor Stroie (șah) și Ion Bădică (săniuțe), 
în aceeași comună, membrii asociației 
sportive Voința iși desfășoară o vie 
activitate 
popice și 
nută se 
sportive :

La Brezoaiele, la primele întreceri 
au participat peste 600 de sportivi. în
vățătorul Ștefan Ciomirtan, secretarul 
asociației sportive, ne-a vorbit despre 
sportivii care s-au evidențiat cu acest 
prilej. Iată numele lor : Tudor Nicolae,

Buftea, 144 de tine 
șah, tenis, trintă și

Gruiu, Trestieni

la șah, lupte, gimnastică, 
săniuțe. O activitate susți- 

desfășoară și in asociațiile 
G.A.S. și S.M.T.

Ion Moise și Dumitru Nițu (tenis i 
masă), Gh. Toma, Ion Duță, Dumit 
Nlcolaie (trintă), Ion Vasile și Ion I 
ne seu (șah).

In localitatea 
s-au întrecut la 
popice.

In comunele
Buciumeni, ca și la asociația sporti- 
ICAB Arcuda, concursurile se desf 
șoară din plin.

Iată și un prim bilanț al întrece! 
lor de pină acum in cadrul raionulu 
gimnastică 130 participanți, trintă 
216, șah — 481 (161 fete), tenis de ma

245 (27 fete), haltere — 178.

Ing. VASILE VANȚA
corespondent

întreceri pasionante la Autobuzu

fi 
va 
în 
să
tanță și tratarea ei să se facă cu dis- 
ccrnămînt, cu tot spiritul de răspundere.

în cadrul clubului Universitatea, acti
vitatea de performanță se desfășoară în 
cadrul a 14 secții pe ramură de sport, 
în diferitele întreceri ale campionatelor 
republicane clubul este reprezentat de 
15 echipe în categoriile A și B, de 25 
de echipe în campionatele raionale, o- 
rășenești etc. Dintre succesele secțiilor 
amintim: cele 10 titluri de campioane 
republicane (senioare și junioare) obți
nute de canotoare, titlul de campion al 
țării la șah cucerit de marele maestru 
internațional Florin Gheorghiu, locurile 
fruntașe pe care s-au clasat echipele de 
scrimă și handbal băieți, recordul re
publican al trăgătoarei Mariana Borcea 
etc.

Primind un sprijin mai mare din 
partea organizațiilor U.T.C. și ale Aso
ciațiilor studenților, noul consiliu al clu
bului va putea obține în acest an reali
zări frumoase, astfel ca Universitatea 
București să se numere printre fruntașele 
sportului nostru.

Posibilități există ; va trebui desfășu
rată însă o muncă și mai susținută, 
pe măsura cerințelor actuale.

ROMEO VILARA
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Pag. a 2-a Nr. 5172

Gimnastica artistică este mult apreciată de studentele de la I.C.F. Ele dețin 
titlul de campioane republicane pe anul 1966

Foto: N. Aurel

rațiu Nicolau, Aurel Dragau, Ștefan 
Roman (volei), Atanasia Ionescu, Elena 
Dobrovolschi 
def
(iu
eîle
mii

(gimnastică), Mihai Ne- 
C. Dumitrescu și Eusta- 
(box) pentru a vedea 

valoroase a dat in ulti-

(baschet), 
Mărgărit 
promoții 
ani I.C.F.-ul.

Astăzi, în Clubul sportiv I.C.F, iși 
desfășoară activitatea 17 secții pe ra
mură de sport, dintre care 10 sînt 
angajate direct în competiții cu carac
ter republican. Ele cuprind 20 de 
echipe in campionatele republicane 
și 5 in „calificări". Participarea for
mațiilor și a sportivilor de la I.C.F. in 
diversele campionate sau competiții 
nu a trecut neobservată, rezultatele 
obținute au fost în multe cazuri bune, 
iar situarea echipelor în primele locuri

Rozalia Mofiu, Leontina Doți, Dan 
Serafim (atletism), Ion Nicolau, Dumi
tru Bănică, Ana Iliescu (baschet), Lu
cia Chiriță, Elena Duicu, Rodica 
Cheșa (gimnastică), Ion Vasilică, Eu
gen Crișan (rugbi), Petre Brînzei, Ga
briela Bighiu, Ștefan Sindrilaru (schi). 
Mariana Dumitrescu, Vasile Moraru, 
Stelian Tudu (volei) etc.

Cadrul organizatoric existent, marele 
număr de sportivi valoroși, condițiile 
materiale în continuă îmbunătățire, 
experiența acumulata în această pe
rioadă, sînt o promisiune pe care clu
bul sportiv al Institutului de Cultură 
Fizică din Capitală o face pentru afir
marea sa necontenită în sportul româ
nesc de performanță.

PAUL IOVAN

Consiliul asociației 
sportive Autobuzul din 
Capitală a depus efor
turi susținute pentru 
angrenarea unui nu
măr cit mai mare de 
tineri și tinere la în
trecerile din 
Spartachiadei 
nă. Roadele 
au fost culese 
timp foarte scurt. Pină 
la sfîrșitul lunii de
cembrie 1966 au luat 
parte la concursurile

cadrul 
de iar- 
muncii 
intr-un

parte din 
grupelor : 

(forje), C.
(sculărie),

de șah, haltere, trîn- 
tă, tir și tenis de masă 
560 de persoane.

Iată o 
campionii 
C. Popa 
Georgescu
I. Mihai (montaj-auto) 
— la haltere, V. Io
nescu (tinichigerie), D, 
Florea (prototipe), N. 
Dumitrescu (tehnic) — 
la șah, O. Popa (strun- 
gărie), FI. Crăciun 
(forje), N. Despa (uti-

litare) — la tir, E. T 
•fan și Gh. Mihale (m 
canic șef) — la Iri
tă, R. Opriș (mecan 
șef), D. Șerban (uti\ 
tare), C. Ungureanu. 
N. Buzică (autobuz 
— la tenis de masă.

In fiecare zi num 
rul participanților 
întreceri se măreșt 
Noi și noi adepți 
sportului se adauț 
sutelor de concuren 
de la Autobuzul.

în orașul Brăila a luat ființă anul 
trecut un nou club sportiv. Este vorba 
de Progresul. Chiar de la început, mem
brii biroului și-au îndreptat atenția spre 
înviorarea activității sportive de masă 
care nu se desfășura pe măsura posibb 
lităților asociațiilor sportive din uzină. 
S-a început cu întocmirea unor planuri, 
care să prevadă obiectivele cele mai im
portante, cu înscrierea unor echipe în 
campionatul raional, cu organizarea în
trecerilor din cadrul Spartachiadei de 
vară și, mai ales, cu desfășurarea unei 
munci susținute pentru încasarea cotiza
ției UCFS. Și rezultatele n-au întîrziat să 
se arate. La întrecerile din cadrul Spar
tachiadei de vară au luat startul peste 
2 500 de tineri și
volei a 
cea de

Dacă 
casării
s-a ajuns 
tații asociațiilor sportive Turnătorie, 
Forje, Cazangerie, Sculărie, Mecanic șef 
și Energetic șef — să se strîngă coti
zația în proporție de sută la sută. Mem
brii consiliilor asociațiilor au mers din 
secție în secție arătînd membrilor UCFS 
problemele noi care stau acum în fața 
lor după înființarea clubului.

Acestea sînt o parte din realizările 
Clubului sportiv Progresul Brăila, pri
vind activitatea sportivă de masă. Există, 
însă, la acest club o serie de neajunsuri, 
generate, în special, de lipsa de cola
borare între membrii biroului clubului, 
pe de o parte, și de slaba colaborare cu 
organizațiile U.T.C., pe de altă parte.

tinere, echipa 
obținut locul I pe regiune, 
fotbal locul II pe oraș, 
cu un an in urmă procentul
cotizației era foarte mic, astăzi 

datorită mai ales activi- 
sportive

de 
iar

în-

CAUZELE PAȘILOR PE LOC
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POLITEHNICA BUCUREȘTI

Darea de seamă prezentată de preșe
dintele clubului, prorector Nicolae Mari
nescu, a urmărit comparativ rezultatele 
obținute de sportivii „Politehnicii* la 
sfîrșitul campionatului 1965—66 si cele 
înregistrate după consumarea primei părți 
a actualului campionat. Concluziile au 
arătat că în prima parte a anului s-a 
lucrat mai bine, cu mai mult interes si 
pasiune, realizîndu-se, astfel, o serie de 
rezultate valoroase: echipa feminină de 
baschet a cîștigat titlul de campioană 
republicană, participi nd acum în „Cupa 
campionilor europeni" ; echipa de fotbal 
și-a disputat cu ardoare șansele de a 
intra în cutegoria A, clasîndu-se pe lo
cul 2; echipa de baschet masculin de 
categoria A, a avut de-a lungul cam

pionatului o comportare frumoasă și s-a 
clasat în final pe unul din primele locuri. 
Tot pe un loc fruntaș s-au situat echi
pele Politehnicii participante în -cadrul 
competițiilor organizate pe Centrul uni
versitar București. Cum se prezintă si
tuația în momentul de față ? Nu toc
mai mulțumitoare. Exceptînd echipa de 
baschet feminin, aflată pe locul I la în
cheierea turului, și echipa de baschet 
masculin de categoria A, aflată printre 
primele clasate, la celelalte sportivii Po
litehnicii nu se pot lăuda cu locurile 
ocupate de echipe în clasamente (fotbal 
— locul 7 ; handbal fete categoria B — 
locul 10; baschet băieți categoria B — 
locul 10; hochei, după două tururi — 
locul 6) înscriindu-se pe linia rezultate
lor mediocre, unele chiar slabe.

Atît din darea de seamă cit și din 
discuțiile purtate au reieșit cauzele care 
au dus la această stare de fapt : la atle
tism, secție în care activează 40 de 
sportivi, se lucrează insuficient, efectu-

îndu-se doar 2—3 antrenamente pe &ăp- 
tiîmînă, unele dintre ele desfășurîridu-se 
concomitent cu antrenamentul altor echi
pe, astfel incit rezultatele pregătirii sînt 
cu totul nemulțumitoare. Echipa de bas
chet masculin de categoria B nu este 
omogenă, iar în 
sista lipsuri în 
câ. Stabilindu-și 
în categoria A 
tehnica (locul 2
se află, după consumarea turului, de- 
ahia pe locul ...7.

Un loc deosebit în cadrul discuțiilor 
l-a ocupat analiza activității sportive de 
masă, activitate care s-a bucurat de o 
deosebită atenție din partea organiza
torilor și de o largă participare printre 
studenți. Pe linia acestei activități, In
stitutul politehnic ocupă un loc frun
taș pe Centrul universitar București atît 
in ceea ce privește numărul de sportivi 
angrenați în aceste întreceri (2 500 la

handbalul masculin per- 
pregă firea tehnico-tacti- 
ca obiectiv promovarea 

de fotbal, echipa Poli
tii campionatul trecut!)

Așa se explică faptul că la majoritat 
concursurilor organizate au participi 
foarte putini din cei aproape 7 000 c 
membri UCFS. La un moment dat c 
început să se desfăsoe.re întreceri i 
fotbal, volei, șah. tenis de masă, atl 
tism, toate în cadrul campionatului as. 
ciației. Dar nici nu au început bine și 
s-au întrerupt. Scuze s-au găsit suficient 
printre care și lipsa materialelor și 
cliipamentului. Se pune o întrebare f 
rească: atunci, cu ce s-a început? Co 
siderâm că atenția a 
numai spre echipa de 
paria B, care avea o 
în clasament.

Pentru Insigna de 
organizat în acest an
care și-au trecut cîte 3-4 norme pest 
200 de cnncurenți. Ne-a surprins ins 
faptul că doar... 50 dintre aceștia o 
devenit purtători, cifră care nu reprezii 
tă nici pe departe posibilitățile um 
club cu un număr atît de mare c 
membri. Este firesc să se deducă fapti 
că la aceste manifestări au participi 
de fiecare dată foarte puțini tineri. A 
am înțeles de 
Progresul nu 
rea normelor 
Spartachiadei
face cu prilejul celei de iarnă.

Este necesar, de asemenea, ca 
clubului să urmărească mai îndeaproa/ 
realizarea planurilor de muncă, pentru < 
ele să nu rămînă doar pe Itîrlie.

fost îndreptai 
fotbal din cat 
situație precât

polisportiv s-o
16 concursuri i

ce 
au 
fi
de

tovarusii de la 
folosit pentru 

întrecerile din 
tară ? Poate

biro.

V. GODESC

P&litehniada din primăvară, 900 la ,.,Cuț 
anilor 1“, iar la. Campionatele univers 
tare ediția 1966—67, a căror desfăși 
rare a început acum o lună, au fo 
angrenați 2600 de studenți la 10 n 
muri sportive) cit și a locurilor fru 
tușe ocupate la fazele finale ale acest 
competiții : locul 1 la fotbal, bascii 
băieți., gimnastică băieți, înot, succ< 
continuat și la faza pe țară a campl 
natelor universitare, unde echipele i 
fotbal, baschet băieți, gimnastică bău 
au ocupat locul 1, Institutul politehn 
fiind singurul institut pe țară care 
1966 a cucerit trei titluri de campio 
republicani universitari.

S-au făcut recomandări ea areas 
frumoasă tradiție a sportului de mai 
din institut să fie continuații și 
te permanent preocuparea de a 
trena un număr cit 
den ți la practicareki 
cițiilor fizice și a 
durile cărora să 
iele cele mai talentate pentru secții 
de performanță ale clubului.

f>ă exi 
se ai 

de sti 
a exe

mai mare 
organizată 
sportului, din rîi 
selecționeze eternei

NUȘA MUSCELEANU
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întrebări la care am căutat răs-
prin mai multe comune din re-

căminului, tov.

Turismul de iarnăspus gazda, să 
din comună des-

Peisaj de iarnă în masivul Postăvarul
Foto : L Zorilă

1IN CARTAREA
ftCTIVITATII SPORTIVE

î
i

«a ye aflam în perioada de iarnă, anotimpul cel mai potrivit 
ivj Pentri1 atragerea unui număr tot mai mare de oameni ai 

muncii de la sate într-o bogată activitate culturală, artis- 
ică și sportivă. Care este prezența sportului în programele ce 
e desfășoară în aceste zile la căminele culturale ? Ce acțiuni 
întreprind conducerile acestor lăcașe ale culturii pentru ca 
inerii și vîrstnicii să se recreeze în fața meselor de șah sau de 
enis, să citească cărți de sport sau să participe la diferite con
cursuri distractive ? Iată cîteva 
mnsul în cursul vizitei făcute 
țiunea Ploiești.

Un adevărat tonic — sportul

Sînlem oaspeții căminului cultural 
in comuna Cocărești-Colți. Stăm de 
orbă cu directorul 
fumilru Chircă.

— Obișnuim, ne-a 
iscutăm cu oamenii
re dorințele și preocupările lor. Am 
imslatal că o parte din timpul lor 
ber, tinerii o dedică sportului. Ținind 
eama de aceasta, am inclus in pro- 
ramul căminului diferite activități 
portive. Priviți, și ne arată un plan 
e muncă, proiectele noastre pentru 
erioada de iarnă !
Spicuim din acțiunile care vor fi 

rganizale in cursul lunilor ianuarie- 
îartie: vizita unor sportivi fruntași 
e la clubul Petrolul Ploiești, de- 
îonstrații ale boxerilor asociației Me
dul Plopeni, concursuri pe tema 
Cine cunoaște gimnastică și atletism 
iștigă", „Să cunoaștem regulamentul 
nsignei de polisportiv“, „Cum poți 
ă devii sportiv fruntaș” etc.

— Frumoase proiecte ! Dar unde 
or avea loc toate aceste manifestări ? 
ala dv. de spectacole este destul de 
lică. Și apoi mai aveți în plan nu- 
îeroase alte activități.
— Acțiunile sportive sînt programa- 

1 la clubul aflat peste drum, în in- 
inta C.A.F. Acolo avem instalate mese 
e tenis și șah. Noi am mai organizat 
semenea intilniri și nu ne-am putut 
linge de participare, nici chiar atunci 
ind televizorul ne făcea... concuren-
i. Ca urmare a acestor activități,

crescut numărul membrilor UCFS 
in cadrul asociației noastre sportive, 
I praciicanților sportului.

— Care este sprijinul consiliului 
sociației in acțiunile dv. ?
— între căminul cultural și asocia- 
a sportivă există o colaborare rod- 
ică, de durată. Nici nu se poate 
Itfel : eu sint de mai mulți ani și 
reședințele asociației sportive.
...Tînărul Dumitru Chircă este un 

ctiv director de 
îullă inițiativă, 
u înlîrzie.

i

I
I
I

cămin cultural, cu 
Și rezultatele bune

I
I

Usi închise și indiferență I
Comuna Podul 

reo 6 km de Cimpina. In drum spre 
aminul cultural, despre care auzisem 
i dispune de un cinematograf cu 
Hi de locuri, o sală pentru urmărirea 
rogramelor de televiziune și pentru 
icuri distractive, precum și alte in- 
îperi auxiliare, ne gindeam că tinerii 
e aici au posibilitatea de a-și petrece 
l mod foarte plăcut timpul liber, 
ar cițiva băieți, aflați in fața cămi- 
ului, ne-au convins că lucrurile nu 
au așa.
— în ultima vreme, ne-a spus Con- 
anlin Stochiță, elev în clasa a 
• cu care am stat de vorbă — 
Itatea distractivă de la căminul 
iral se rezumă doar la serile
ins care au loc duminica. Unii au 
:să și alte preferințe, nu numai dan
ii. Mie, de pildă, îmi place să joc 
ih și tenis de >masă.
— Activitățile, interveni Paul Or- 
svinschi, tehnician la Uzina Poiana 
impina, se reduc aproape la zero în 
delalte zile ale săptămînii, cînd nu

Vadului se află la I
I
I
I
I
I
I

X-a, 
acti- 
cul- 

de

★

treprinderile din Cimpina și, întorcin- 
du-ne acasă, simțim nevoia să ne re
laxăm după o zi de muncă, dar a- 
proape întotdeauna găsim Închise ușile 
căminului. Cînd, in sfîrșit, cămi
nul este deschis, nu putem juca șah 
sau tenis de masă pentru că există 
numai o singură cutie de șah. Am 
cerut directoarei căminului să ne 
cumpere citeva garnituri sau o masă 
de tenis. Noi am spus, noi am auzit.

...Iată-ne în față tovarășei Steliana

organizează nici o manifestare în cadrul 
duminica au loc la căminul cultural

Cred c-ați prins îndată jirul 
(Nu vă fie de deochi!) 
Cind la sticlă,
Nu e dar

tragi c-un ochi,
că practici... TIRUL?

Desen de : AL. CLENCI U

în com. PODUL VADULUI nu se 
Spartachiadei de iarnă. în schimb, 

rate dansante.

Lipsa de materiale — o scuză ?
cămi-Ne-am continuat raidul și la 

nul cultural din comuna Tirgșorul- 
Vechi, unde am descoperit aceeași 
inactivitate. Dar mai bine să dăm cu- 
vintul profesorului de limbă română. 
Gheorghe Nuțu, directorul căminului 
cultural.

— Nu ne-am gîndit la activitatea 
sportivă, pentru că eu consider că de 
treaba aceasta trebuie să se ocupe to
varășii din consiliul asociației Recolta 
din comuna noastră. Noi le punem, cu 
dragă inimă, la dispoziție sala. Ei au 
instructori, materiale sportive. Cămi
nul dispune doar de patru garnituri 
de șah. Cunoaștem rolul pe care îl 
are sportul în viața a tot mai multor 
oameni, a tineretului, dar cu ce să or
ganizăm întreceri dacă nu avem ma
terialele necesare.

Așadar, se invocă lipsa de mate
riale : șahuri, palete, masă de tenis 
etc. Dar nu s-ar fi putut oare ca din 
cei 14 000 lei pe care i-au avut (dacă

intr-adevăr tovarășii din conducerea 
căminului ințeleg importanța sportu
lui) să se fi cumpărat citeva garnituri 
de șah, o masă de tenis, mult dorite 
de tinerii din comună 1 Noi credem

Profesorul de limbă româ
nă Gh Nuțu este directorul 
căminului cultural din Tîrg- 
șorul-Vechi. In această cali
tate, el nu sprijină cu nimic 
activitatea 
mună.

sportivă din

răspunsul 
schimbă, 
cu dînsul

CO-»

Pînă nu primim 
C-atitudinea și-o 
Este clar că noi
Nu vorbim aceeași... limbă !

AL. CLENCIU

că da ! Deocamdată, insă, tinerii din 
comună nu pot practica sporturile pre
ferate, intrucit lipsește inițiativa atit 
din partea asociației Recolta, cit și a 
conducerii căminului cultural. Păcat .'

vedea, sportul, mijloc mi- 
și fortificare, este absent 

—— din preocupările unor conduceri ale căminelor 
culturale. Explicația trebuie căutată, în primul rind, 
în dezinteresul manifestat de unii directori ai că
minelor culturale față de dorințele tinerilor. în al 
doilea rind, lipsa de colaborare între căminele cul
turale, singurele locuri unde tinerii din comune se 
pot întîlni în zilele friguroase, și consiliile asocia
țiilor sportive face ca întrecerile sportive să stagneze 
în lunile de iarnă. în sfîrșit, inactivitatea se dato- 
rește și faptului că indicațiile primite în vederea in-

• •• •’ - pnmăr

După cum se poate 
nunat de recreere 
din nrpnri

Chifănescu, directoarea căminului 
cultural. Cercetăm împreună pianul 
de activități pe perioada 1 octombrie 
1966—31 martie 1967, dar nu găsim 
nici o acțiune cu caracter sportiv.

— De ce nu am întreprins nimic 
pe linie sportivă ? Nu prea avem ti
neri în comună, iar cei existenți, fie 
că lucrează în schimburi, fie că ur
mează liceul seral, nu prea vin la 
cămin. Pentru cine să organizăm ma
nifestări sportive ?

La observația noastră că programul 
căminului cultural este sărăcăcios, 
lipsit de sevă și, în consecință, nu 
poate atrage, directoarea ne-a răspuns 
supărată :

— Și apoi să știți că nu am primit de 
la Comitetul raional de cultură și artă 
nici o indicație în privința sportului. 
Concluzia e clară. Activitatea este 
privită aici în mod formal, aștep- 
tîndu-se, cu pasivitate, „indicații de 
Ia raion". Unde este inițiativa perso
nală, necesară găsirii unor forme de 
prezentare a programelor pe măsura 
„pulsului" tineretului ? Ce le poate 
răspunde conducerea căminului tine
rilor care, la sosirea noastră în comu
nă, au simțit nevoia să ne atragă a- 
tenția asupra monotoniei de la cămi
nul lor cultural ?

★

Sfaturi practice
întîlnim la tot pasul pe munte, 

nu trebuie/să fie încărcat cu fel și fel de obiecte de care 
strictă nevoie. în privința alimentelor, în special cînd e 
cabanele din munți cu o mare circulație turistică, nu trebuie 
nici o grijă; ele sînt aprovizionate din abundență. Este bine 
totuși cu noi dulciuri (zahăr cubic, un tub de miere, dul- 

băuturi

potecile de 
în interesul 
avalanșe și

ne speriem

Pentru iubitorii naturii iarna nu constituie un obstacol în practicarea 
sportului preferat — turismul. In acest anotimp, muntele are un plus 
de atractivitate, peisajele sînt și mai frumoase. De aceea, cărările ce 
duc spre cabane sînt Ia fel de populate ca și vara.

în rîndurile de mai jos dorim să dăm citeva sfaturi practice în 
privința echipamentului și comportării în timpul iernii pe munte — 
celor care vor să meargă în excursii în această perioadă.

Despre echipament. Toată lumea știe că pe timp friguros trebuie să 
ne îmbrăcăm cu haine călduroase. Da, dar pentru excursii pe munte 
nu numai că nu ne stă bine cu palton sau șoșoni, dar acestea ne stîn- 
jenesc chiar în timpul urcușului sau la schiat. Echipamentul adecvat 
constă din bocanci (de schi sau cei obișnuiți), pantaloni de schi, cio
rapi de bumbac și ciorapi de lină, o cămașă mai groasă, pulover 
cu mînecă lungă (de preferință două pulovere, unul mai subțire și 
altul mai gros), o haină de vînt sau un hanorac cu glugă, mănuși de 
lină, peste care punem o „husă" impermeabilă, și o căciulită de lină sau 
apărători de urechi. Este neapărat nevoie să avem în rucsac — chiar 
și pentru o excursie de o zi — un maieu, o cămașă și ciorapi de 
schimb. Din micul echipament de iarnă să nu lipsească ochelarii de 
soare, un trening, o cu
tiuță cu cremă, de față, 
ac și ață, iar acei care 
schiază au nevoie de ceară și de ustensile de reparat legăturile schiu- 
rilor. Este foarte binevenit un aparat de fotografiat pentru imortaliza
rea minunatelor peisaje pe care le 
Rucsacul 
nu avem 
vorba de 
să avem 
să avem 
ceată, rahat etc.), citeva sandvișuri. Sticla cu rom sau alte 
alcoolice pot să lipsească. Teoria unora că o dușcă de rom sau de co
niac ajută la urcuș nu are nici o bază.

Ajunși la drumul de acces spre locul excursiei, cabană sau pîrtie de 
schi, să urmăm poteca marcată și să nu ne abatem pe cărări fără in
dicatoare. Cit timp e zăpadă pe munte, fie chiar și în lunile cînd la 
șes e primăvară, să mergem numai pe poteci cu indicativul „DRUM 
DE IARNĂ". Să nu apucăm pe drumuri cunoscute din timpul verii, 
dar care acum, iarna, pot prezenta unele pericole. Deși 
iarnă sînt, în general, mai lungi decît cele de vară, este 
nostru să le urmăm. Sintem feriți astfel de pericole ca 
cornișe de zăpadă, nu ne rătăcim cînd e ceată.

Dacă pe parcurs ne surprinde ceața sau viscolul, să nu 
și să urmăm drumul marcat. Aceste marcaje, îndeosebi pe platouri, 
sînt destul de dese și vizibile. Nu trebuie să ne oprim în așteptarea 
timpului Irumos ci, în cel mai rău caz, să ne întoarcem la punctul 
mai apropiat de unde am plecat. Excursiile din timpul iernii trebuie să 
fie conduse de ud turist care cunoaște bine traseul respectiv.

într-o serie de masivi, ca Bucegi, Piatra Craiului, Făgăraș ele., sînt 
trasee care iarna nu sînt accesibile decît pentru alpiniști sau turiști 
cu multă experiență și echipați cu coltari, corzi, pioleti etc. Să nu în
cercăm, așadar, să ajungem la cabană sau în alt loc folosind aceste 
drumuri. De altfel, la intrarea pe aceste trasee sînt indicatoare, ca de 
exemplu : „Iarna traseu periculos", „Accesibil pentru alpiniști' ș. a.

Iarna, ca și vara de altfel, este contraindicat să mergem de unul sin
gur pe munte. Turismul solitar, pe lingă că este plictisitor, e și peri
culos. în caz de vreun accident, oricit de mic, turistul este pus într-o 
situație grea.

Dacă excursia este organizată de asociația sportivă, cu participarea 
unui colectiv mai mare, este recomandabil ca turiștilor să li se facă o 
mică pregătire. Un turist cu experiență, de preferință cel care va con
duce excursia, să vorbească participantilor despre obiectivul pe care-1 
vor vizita, să dea indicații privind echipamentul, să atragă atenția ca 

nimeni să nu părăsească colecti
vul pe parcurs, să arate profilul 
traseului și alte amănunte organi
zatorice. O excursie bine pregă
tită, cu turiști care se încadrează 
in disciplina colectivă, va aduce 
satisfacții și mai mari iubitorilor 
naturii.

Și acum, vă urăm drum bun și 
petrecere frumoasă în excursia la 
care veți participa I

I*

vități distractiv-recreative au rămas, în multe cazuri, 
pe... hîrtie.

Timpul nu așteaptă. Oamenii au nevoie de destin
dere. Să le oferim posibilitatea să se relaxeze, orga- 
nizîndu-le activități corespunzătoare pregătirii, virstei 
și preferinței lor. Munca aceasta nu se poate des
fășura de la sine sau în mod întîmplător. Iată de ce, 
e imperios necesar ca în această perioadă să existe 
o mai bună colaborare între organele sportive și co
mitetele raionale de cultură și artă, să fie sprijinită 
concret activitatea culturală, artistică șl sportivă din 
cadrul căminelor culturale din regiunea Ploiești, din 
între^ia fa-ă I

I
I
I
I TOMA RĂBȘAN

I I SPORTUL POPULAR
Nr 5179 Paq! a 3-a



BUCURIILE
Cu blocnotesul și aparatul de fotografici 

am pornit, tn aceste zile de vacanțe, într-un 
interesant raid pe Valea Prahovei. Infășurați 
în mantie de nea — din vîrfuri pînă la firul 
•apei — munții par niște imense grămezi de 
vată, făcute anume pentru joaca copiilor. 
Chemați de aceste imagini de basm, copiii 
au sosit aici încă din primele zile ale vacanței 
de iarnă, atunci cînd mai rupeam file din 
calendarul anului 1966. Cînd am sosit, „cartie
rul veseliei" era de-acum instalat. Munții răsu

nau de larma voioșiei copiilor veniți din toată 
țara să-și petreacă aici minunatele zile ale 
vacanței.

Primul popas l-am făcut la Poiana Stînîi. 
Zeci de copii, însoțiți de profesori de educație 
fizică, se străduiau să pătrundă tainele lune- 
cușului pe schiuri. Primul „plug", prima cris
tiană — iată... primele bucurii ale viitorului 
schior. Și cum elevii de la Școala nr 73 din 
Capitală au fost mai silitori, reprezentantul 
lor, Horia Bejat, a cîștigat „Cupa... ciocolata".

VACANTEI

Pîrtia Clăbucetului este lua
tă cu... asalt în fiecare clipă. 
Imaginea surprinsă reprezintă 
un moment de răgaz, cînd 
după iureșul adevărafilor 
schiori pîrtia a rămas la dis
poziția celor ce fac primii 
pași pe... schiuri. La anul, 
însă, și ei se vor număra 
printre cei ce vor coborî cu 
viteze amețitoare.

*£

Cu Bucșoiul tn „spate" și 
soarele in față, un grup de 
eleve din București încearcă 
să-și dovedească aptitudinile 
la cros,

- —

Elevii Liceului din Predeal 
sînt și ei in... vacantă. Chiar 
dacă schiază si în timpul a- 

f£ăla.C yum_șe pare că 
lunăfușul a?Sun farmec deo
sebit.

Primul plug ! Sub privirile 
profesorului Tudor Constantin, 
cel mai mic dintre schiori 
dovedește indeminare în exe
cutarea corectă a elementului 
de bază : frînarea...

L-am lăsat să se bucure de deliciosul.., trofeu 
și om .fgcyt o.jipuă escală. La Sinaia i-am 
găsit dîsputîndu-și întîiefatea Intr-un cros pe 
zăpadă pe elevii și elevele Școlii sportive 
... ‘ ....................... i pro
fesoara Maria Trofin. Programul este com
pletat în fiecare zi cu jocuri de... fotbal și 

—«r;.a nelipsite întreceri pe schiuri.

— rjr. 3 din București. Arbitru de sosire: 
fesoarn Marin Trofin. Proaramul este

La Bușteni, am întîlnit-o printre sutele de 
elevi pe Maria Framosu de la Școala generală

nr. 3 din Alexandria, fruntașă la învățătură 
și pasionată a atletismului.

— Ce impresii ai cules în aceste zile ?
— Minunate. Totul este aici feeric. Am im

presia ca trăiesc un vis. Sînt fericită. Cînd 
mă voi întoarce acasă le voi povesti colegilor 
mei tot ceea ce am văzut în aceste zile...

Va fi un stimulent ?
— ... pentru mine și pentru ei I
Dacă aș transcrie toate discuțiile mele cu 

participanții la taberele de pe Valea Praho-

Gata pentru concurs I Pes
te cîteva minute vor începe 
întrecerile pentru „Cupa... cio
colata**. Cîștigătorul ei, elevul 
Horia Bejat, va fi sărbătorit 
la Poiana Stinii.

DE IARNA
vei ar trebui să repet la infinit aceleași cu
vinte : minunat, fericit, splendid, feeric. Dv. 
ați înțeles, însă, ca și mine, că nici nu pot 
fi calificate altfel aceste frumoase zile petre
cute în fermecătorul peisaj montan.

Cu aceste gînduri am făcut Un nou... salt 
pe schiuri. Am „aterizat* la Predeal, pe pîrtia 
Clăbucetului. Forfotă mare. Lă teleferic..; 
„coadă*. De sus vin ca niște bolizi ’maeștrii 
schiului- La poalele pîrtiei, acolo unde îndi-

învață arta de... a sta pe schiuri. Am aflat 
că sînt elevi din clasa ,a Xl-a j B a Liceului 
„Gh. Șincai" din București. Instructor : preșe
dintele comitetului de părinți, Alex. Săveanu.

Vă mărturisesc cc am 'părăȘit cu regret ta; 
berele voioșiei, instalate pe timpul vacanței 
de iarnă aici, pe Valea .Prahovei. Dar, nu 
vine ea vacanța mare cu bucuriile ce vor 
cuprinde atît cărările munților cît și plaja în
sorită ă mării I



Iu început pregătirile pentru retur
PREGĂTIREA SPORTIVĂ 

ȘI CONVALESCENTA
...La U. T. A.

i ianuarie. De dimineață s-a așter- 
: o ninsoare abundentă. Cu toate a- 
tea stadionul U.T.A. a început să 
îoască atmosfera pregătirilor. Ast- 
, după ce fotbaliștii au trecut 
n... controlul medical, au ieșit pe 
izonu-l ailb“ pentru a susține pri
ll antrenament din acest an. Do- 
iind o bună dispoziție jucătorii au 
scintat cu tragere de inimă sarcinile 
licate de antrenorul I. Reinhardt. 
Timp de 60 de minute ei au efec- 
it o întreagă gamă de exerciții fi- 
e, avînd ca scop adaptarea orga- 
mului la efort. Printre cei pre- 
»ți la antrenament i-am recunos- 
; pe Gornea, Weichelt, Birău, Meț- 
t, Bacoș, Czako II, Jac, Domide, 
ivu, Axente, Donciu, Țîrlea, Moț și 
, Popescu. Au lipsit doar Șchiopu 
>erat de amigdalită) și Igna («us- 
idat de asociație).
Ouipă epuizarea programului din 
tastă zi ne-am interesat de conți- 
tul întregii perioade pregătitoare, 
easta este împărțită — după cum 
spunea I. Reinhardt — în două 

«pe, cuprinzînd fiecare 4 cicluri 
jtămînale. în prima etapă (3—29. 
se urmărește cu precădere îmbu- 

tățirea calităților fizice de bază, 
zvoltarea calităților fizice speci- 
e. în cea de a doua (30, I—29, 

sarcinile principale sînt : ri- 
tarea nivelului de pregătire fi- 
ă generală și specifică, îmbună- 
;irca procedeelor tehnice de bază

Microinterviu 
}u Sandu Badea

Da, microinterviu cu Sandu Badea. 
Dialogul se scurtează, mai ales da
torită condițiilor în care se desfă
șoară : la telefon.

Prima întrebare, desigur „tradițio
nalul" ce faci ?

— Mi-aș îngădui să zic: mai 
bine ca niciodată !

— Adică ?
— In sfirșit, sînt și eu, la începu

tul unui sezon, gata să-mi încep 
pregătirile fără nici-o „problemă" de 
irdinul accidentărilor. M-am refăcut 
somplet după accidentul suferit în 
tmrtida de la Ploiești cu Liverpool, 
im avut o vacanță liniștită, fără 
frija locului întîi și a „urmăritori
lor... Și altele, fși altele...

— Ești chiar așa de mulțumit că 
tu și colegii tăi. de echipă n-aveți 
țrija locului întîi ?

■— Desigur, deși poate vi se pare 
:am stranie această satisfacție. Am 
să vă explic însă: locul întîi este 
ivnit de toată lumea și cit timp 
te afli pe această poziție gîndurile 
se îndreaptă nțereu fpre cei din spate. 
Ai probleme. Dacă ești „în pluton", 
cum se spune în ciclism, te frămîntă 
un singur gînd: cum să treci în 
față ? Și-atuuci,t eforturile se con
centrează intr-un singur sens, cu 
mai multe șansei de reușită. O spun 
din experiență personală. Nu uitați 
că noi, Petrolul, anul trecut, în vre
mea aceasta, eram tot în pluton. 
Așa că... ' : '

A sa că... aviz 'celor ' interesați.
: i t

- 1 i V. P. 

și specifice, a execuțiilor tehnice în 
condiții de joc, îmbunătățirea organi
zării jocului și omogenizarea echipei. 
O întrebare: Cum veți căuta să eli
minați lipsurile constatate în jocurile 
din prima parte a campionatului? 
Răspuns: „Punînd un accent mai mare 
pe individualizarea antrenamentului, 
insistînd ca fiecare jucător să-și co
recteze deficiențele." Am aflat, apoi, 
că lotul va fi completat cu cîțiva ju
cători din echipa de juniori și că, 
în perioada pregătitoare, U.T.A. va 
susține 11 jocuri cu caracter de ve
rificare în compania unor echipe de 
categorie orășenească, regională, B și 
A. Printre acestea: Vagonul Arad, 
C.F.R. Timișoara, Politehnica Ti
mișoara ș.a.

în ciuda faptului că mercurul ter- 
mometrului a coborît sub zero grade 
și că terenul e acoperit de zăpadă, 
fiecare jucător este animat de dorința 
de a se pregăti în mod temeinic. Și 
acest lucru se va observa din plin 
chiar de la primele joouri ale retu
rului.

ȘTEFAN IACOB 
corespondent principal

...la C. S. M. S.
C.S.M.S. IAȘI și-a făcut apariția 

pe stadionul din dealul Copoului 
miercuri 4 ianuarie. Au fost prezenți: 
Cizic, Vornicu, Romilă, lanul, Stoices- 
cu II, Malschi, Aurelian, Ichim, Ște- 
făncscu, Humă, Lupulescu, Hrițcu, 
Pop, Gălățeanu, Nicoară, Cuperman, 
Stoicescu I, Incze IV și Danileț. Ab
senți motivat — Constantinescu și 
Deleanu care se află în America de 
Sud cu lotul olimpic. Prima lecție 
de pregătire s-a efectuat sub condu
cerea antrenorului secund L. Con
stantin. Vremea însorită a constituit 
un stimulent pentru fotbaliștii ieșeni. 
Ei făgăduiesc suporterilor lor o evo
luție bună în retur, care să-i îndepăr
teze de zona retrogradării.

DUMITRU DIACONESCU 
corespondent principal

..♦și la Farul i
Tot la 4 ianuarie și-au reluat pre

gătirile și fotbaliștii de la Farul. An
trenorii V. Mărdărescu și P. Comă- 
niță au întocmit un plan de pregătire 
în care sînt prevăzute antrenamente 
zilnice, privind pregătirea fizică ge
nerală și specifică. De asemenea, fot
baliștii constănțeni vor susține cinci1 
meciuri amicale cu echipe de catego
riile A, B și C.

La prima lecție de pregătire au 
fost prezenți următorii jucători: Man- 
ciu, Uțu, Georgescu, Mareș, Tîlvescu, 
Dumbravă, Koszka, Pleșa, Manola- 
che, Biikbsi, Tufan, Iancu, Kallo, 
Zamfir, Ologu, Etern, Biliboacă și 
Caraman (de la Portul Constanța).

Antrenorul V. Mărdărescu dorește 
ca „evoluția progresivă a echipei în 
anul trecut să fie confirmată printr- 
un plus de valoare în returul campio
natului".

CORNEL POPA 
corespondent principal

RECENZIE

„WORLD CUP ’66“*)
Verdele gazonului, figura 

zîmbitoare a lui Eusebio, 
„Zeița de aur”, două cuvinte 
— World Cup — și două ci
fre — ’66. întorci coperta, 
apoi prima filă, a doua, și 
a treia — care conține „pros
pectul de voiaj”; mărturisi
rile și speranțele autorului.

„Vom începe la Rio, vom 
cobori la Buenos Aires, vom 
traversa la Plata pentru 
Montevideo, apoi vom face o 
scurtă escală la Lisabona... 
Madrid... Paris... Borna... 
Moscova... Sofia și așa mai 
departe, pină Ia Sunderland, 
Liverpool etc. etc. cu punct 
terminus, bineînțeles, pe 
„Wembley”. Acesta este iti- 
nerariul pe care-1 anunță au
torul Apoi, parcă speriat de 
temeritatea celor . propuse, 
are ezitări. Și o mărturisește: 
„Am făcut instinctiv un pas 
înapoi, dar în clipp aceea 

în practicarea fotbalului ca și la alte 
sporturi intervin inerent diverse acci
dente. Ele afectează de regulă aparatul 
locomotor și de susținere și mai rar alte 
părți ale corpului. In lumina noilor cer
cetări, în sportul de performanță dato
rită eforturilor intense pe lingă acciden
tele clasice (entorse, fracturi, rupturi și 
întinderi musculare) cuprinse sub de
numirea de macro-traumatîsme, se tn- 
tîlnesc frecvent și afecțiuni ce prezintă 
leziuni foarte mici, microscopice cuprinse 
sub denumirea de micro-traumatisme. A- 
cestea din urmă sînt consecința unor 
eforturi intense cu efect localizat la o 
anumită regiune sau țesut. Și unele și 
altele beneficiază atît de tratamentele 
clasice medicamentoase, fizicale sau or
topedice dar mai ales de tratamentul 
balnear.

Am considerat necesare cele eîteva 
precizări expuse mai sus, pe deoparte 
pentru a prezenta unele noi observații 
de traumatologie sportivă, dar mai ales 
pentru a putea înțelege și argumenta ști
ințific o serie de aspecte pedagogice cs 
trebuie respectate în 
cursul etapei pregă
titoare la acești ju
cători.

Diversele forme de 
tratament balnear 
produc atît o acțiu
ne locală cît și o 
puternică acțiune ge
nerală. Aceste două 
aspecte trebuie nea
părat avute în ve
dere, deoarece pen
tru jucătorii care au 
efectuat tratamente 
balneare, întregul 
profil al conținutu
lui pregătirii chiar 
din primele cicluri 
ale etapei pregăti
toare se axează pe ele.

Acțiunea locală a unui tratament bal
near se manifestă prin resorbția edeme
lor sau a diverselor lichide articulare, 
activarea circulației capilare, regenerarea 
anumitor țesuturi lezate. Totodată, el 
produce o mărire a elasticității muscu
lare (prin creșterea relaxării) cît și a 
capsulelor articulare.

Acțiunea generală se manifestă prin 
stimularea circulației, a excreției renale, 
a aparatului glandular, sistemului ner
vos, precum și acțiunii specifice asupra 
unor țesuturi (conjunctiv, riticuloendo- 
telial etc.).

Toate aceste modificări locale și ge
nerale sînt cuprinse sub denumirea de 
reacție balneară. Această schimbare în 
diversele funcții ale organismului produ
ce desigur o tulburare momentană a 
funcțiilor biologice de adaptare, tulbu
rare care reprezintă uneori scopul prin
cipal al tratamentului balnear pentru în
lăturarea unor boli locale sau generale.

în funcție de specificul fiecărui orga
nism, această reacție balneară poate dura 
numai perioada strictă în care se ur
mează tratamentul sau, cum se întimplă 
de obicei, se poate prelungi un timp va
riabil (10—20 zile) și după terminarea 
curei. In unele cazuri, adevărat însă mai 

cu Jules Verne, care m.â 
privit cu reproș : „In numele 
Fanteziei, te sfătuiesc să nu 
stai pe gînduri. Eu am con
dus sute de milioane de a- 
dolescenți în zeci de „călă
torii extraordinare”. îndem
nul este urmat și astfel în
cepe minunata istorie a ul
timei ediții a „Cupei Jules 
Rimet". O călătorie stranie, 
în care viața se amestecă 
cu Irealul șl unde, la un mo
ment dat, te simți părtaș la 
toate durerile și bucuriile 
eroilor acestei cărți neobiș
nuite. Pentru că,, spre deo
sebire de mentorul său — 
dacă îmi este îngăduit să 
spun așâ — loan Chirilă ne 
duce în mijlocul unei lumi 
care trăiește aeveă. ne intro
duce în sufletul ulior oameni 
pe care i-am văzut alergînd 
Pe covorul fermecat .al tere
nului de totbal, le.am cunps- 
ent "indurile -Speranțele și

dezamăgirile din zecile de 
declarații, reportaje, cronici 
de la marea bătălie de pe 
malurile Alblonuiui. Autorul 
„World Cup”-ului ’66 a topit 
totul în creuzetul fanteziei 
sale, dîndu-ne o Imagine 
unitară a ceea ce s-a Intîm- 
plat acolo în Anglia In mie
zul verii trecute... Și, deși 
ești avizat că totul a fost fa
bricat tn „uzina Fanteziei", 
citind 11 crezi pe autor de la 
cap la cap, acesta fiind poate 
cel mal mare dintre meritele 
lucrării.

Altele ? O construcție va
riată, cu; Interferări de pla
nuri, de genuri, de modali
tăți, personaje vil, precis 
conturate. Apoi, „marile ade
văruri" ale fotbalului, teo
riile sale scrise șl nescrise, 
sînt trecute prin nelertătoa- 
rea probă a vieții, unele — 
ceea ce este v»i»hu — rada.

tind, restul prăbușindu-se ca 
un castel de cărți de joc.

Strania călătorie dă naștere 
unei cărți stranii, unde totul 
este posibil, unde fantezia 
capătă valoarea faptului 
strict autentic. Intr-un cirvint,; 
o întreprindere reușită, care, 
demonstrează că loan Chirilă 
este In evident progres față 
de ultima sa carte — „Finala 
se joacă astăzi”.

înainte de a Încheia, un 
cuvînt de laudă pentru Edi
tura UCFS, sub auspiciile 
căreia a apărut, pentru ope
rativitatea de care a dat do
vadă : au trecut doar cihcl 
luni din ziua in care „Bobby 
Moore a sărutat pentru pri
ma dată „Zeița de aur”. Și 
lată, ni se oferă prilejul re
trăirii evenimentelor care au 
precedat momentul. *

VALENTIN PĂUNESCU

rare, reacția post-balneară este mai pu
ternică decît reacția din timpul curei. 
Deci ca un punct de plecare, este abso
lut necesar ca la jucătorii care au efec
tuat diverse tratamente balneare înainte 
de începerea pregătirilor să se efectueze 
un riguros examen medico-sportiv. Acest 
examen poate situa jucătorul cu reacția 
balneară terminată, ca apt pentru antre
namente, sau din contră, cu o reacție 
puternică, deci inapt. La aceștia din urmă 
datele examenului medical pot sesiza ur
mătoarele aspecte:

— semne subiective manifestate prin 
existența unei stări permanente de obo
seală, somn agitat, pofta de lucru scă
zută, apetit scăzut, creșterea durerilor 
la nivelul regiunilor accidentate, apari
ția de dureri și In alte regiuni etc.;

— semne obiective : frecvență cardiacă 
crescută, tensiunea arterială mărită, 
transpirații, probe de efort standard ne
satisfăcătoare, scădere în greutate, une
ori temperatura corporală crescută ;

— semne de laborator care aduc un 
aport hotărâtor in precizarea situației : 

viteza de sedimentare a hematiilor cres
cută, ușoară leucocitoză, uneori albumi- 
nurie.

Deci, la jucătorii care în perioada de 
iarnă au efectuat tratamente balneare, 
numai examenul medico-sportiv este acela 
care poate preciza data cînd aceștia pot 
începe pregătirea. Nerespectarea acestei 
măsuri duce la consecințe negative. In
trarea sportivului în pregătire, cu un or
ganism a căror funcții sînt încă puternic 
tulburate, eu un aparat locomotor ce pre
zintă o circulație capilară crescută care 
în timpul efortului poate duce la stază, 
cu o laxitate ligamentară și articulară 
mărită, poate favoriza redeschiderea a- 
fecțiunii, sau producerea unor noi acci
dente.

La jucătorii care în urma examenului 
medico-sportiv nu s-a constatat persis
tența reacțiilor post balneare, prin 
semne subiective, obiective sau de labo
rator, profilul primelor cicluri săptămî- 
nale ale etapei pregătitoare trebuie să 
fie dominate de INDIVIDUALIZAREA 
programului de pregătire. Aplicarea unui 
program individualizat la acești jucători 
este cerută de următprii factori:

— sportivul, deși apt din punct de ve
dere medico-sportiv, este totuși un con
valescent după o reacție balneară, care 

i

a solicitat din plin și în mod neobișnuit 
întregul său organism. De aceea, după 
consumarea unui repaus de 10—14 zile 
de la terminarea curei balneare, primul 
ciclu săptămînal va avea în vedere, •- 
fectuarea unei reacomodări treptate a a- 
paratului respirator cu aerul rece și 
umed. Cura balneară, datorită substan
țelor minerale pătrunse în organism, sen
sibilizează aparatul respirator la diverse 
răceli. Ca metodă de călire și readap
tare, recomandăm mișcările de respira
ție și gimnastica individuală de învio
rare, efectuate dimineața Ia sculare. 
Gradarea efortului va avea o pantă mai 
lină în raport cu restul jucătorilor, vo
lumul și intensitatea lucrului fiind mai 
redusă, în funcție de cazul respectiv. în 
concordanță cu evoluția readaptării ki 
efort, a datelor de autocontrol și a da
telor examinărilor zilnice ale medicului, 
după primul ciclu săptămînal, se va 
stabili profilul ciclurilor următoare.

— individualizarea conținutului eta
pei pregătitoare, în funcție de mărimea 
duratei întreruperii activității sportive la 

jucătorii ce au sufe
rit accidente, precum 
și în funcție de ni
velul solicitărilor și 
a formei sportive 
din etapa premergă
toare întreruperii (Je 
iarnă.

— individualiza
rea pregătirilor ce
rută de natura și 
stadiul afecțiunii 
traumatice pentru 
care sportivul a ur
mat tratamentul bal
near. De exemplu, 
la un jucător care 
a efectuat acest tra
tament pentru o 
gleznă cu sechele de 

entorsă, se vor exclude din program (în 
special în primele cicluri săptămînale) 
alergările și jocurile complimentare din 
săli, unde podeaua rigidă va solicita 
exclusiv o gleznă încă „moale". Sau, la 
cei care au avut sechele după întinderi 
sau rupturi musculare la coapse se voi 
exclude exercițiile de forță care solicită 
acest segment.

Principiul de bază va fi acela al me
najării segmentului care a fost lezat și 
care, în urma tratamentului balnear, pre
zintă încă o serie de tulburări. Tn același 
timp, se recomandă folosirea efectului 
compensator pe alte regiuni ale corpului, 
care, realizînd aceeași „încărcătură" func
țională, crește activitatea generală a ma
rilor funcții, cu repercusiuni favorabile 
asupra segmentului lezat care nu a lu
crat.

Au fost enumerate, în mare, principa
lele aspecte medico-pedagogice ce se 
impun în profilarea conținutului etapei 
pregătitoare la jucătorii care în sezonul 
de iarnă au efectuat tratamente balneare. ■: 
Aceste măsuri nu au numai menirea de ; 
a preveni eventualele recidive sau pro
ducerea nefericita de alte accidentări ci, 
în plus, trebuie să servească, prin conți
nutul lor, la consolidarea efectelor tra
tamentului balnear urmat.



DIN PRIMELE SCRISORI ALE ANULUI
UN NOU PATINOAR ȘI ALTELE 

1N PERSPECTIVA

La Lupeni a fost dat de curind în 
folosință primul patinoar, amenajat 
pLin grija consiliului asociației Pre
paratorul din localitate. Datorită ins
talațiilor sale moderne, patinoarul va 
putea găzdui întreceri de hochei și pa
tinaj atit in timpul zilei cit și în 
nocturnă.

Inițiativa va fi continuată prin a- 
menajarea altor patinoare la baza 
sportivă „Tineretul" din Lupeni și în 
localitățile Petroșeni, Petrila și 
V uican.

SUicu Băloi — coresp. principal

SPIRIT GOSPODĂRESC

Multe din asociațiile sportive din 
regiunea Crișana sînt preocupate 
acum, în perioada de iarnă, de în
tărirea bazei materiale, în vederea 
luării unui start bun atunci cînd va 

BILANȚ ATLETIC 1966 (I)

PROGRESĂM ÎNTR-UN RITM PREA LENT?

incepe sezonul in aer liber. Iată doar 
cîteva exemple : consiliul asociației 
Minerul din Sărmășag, raionul Șim- 
leu, și-a propus regazonarea terenu
lui și construirea unei tribune cu o 
capacitate de 1006 de locuri. O tri
bună cu o capacitate de 700 locuri 
este in curs de construcție și la sta
dionul Voința din Oradea. Asociația 
sportivă Minerul-Bratca și-a propus 
și ea amenajarea unei arene de po
pice cu două piste, care va fi dată 
in folosință la primăvară.

Ilie Ghișa - coresp. principal

AJUTOARE DE PREȚ

La finele anului trecut, la Tîrgu 
Mureș s-a încheiat cursul de instruc
tori sportivi pentru atletism. Proas
peții absolvenți vor fi ajutoare de 
preț în munca consiliilor asociațiilor 
sportive, hotărite să acorde o mai 
mare importanță ca pină acum atle
tismului. Cursuri asemănătoare au 

fost organizate și la alte ramuri de 
sport, în localitățile Odorhei, Gheor- 
ghieni și Miei curea Ciuc.

Ion Păuș-coresp. principal

AU PĂȘIT CU STINGUL

Deși a trecut mai bine de o lună de 
la începerea primei etape a Sparta- 
chiadei de iarnă, la asociația spor
tivă Someșul din comuna Făreașa, 
raionul Șomcuta Mare, nu s-a reali
zat decît... deschiderea festivă. Desi
gur că tinerii din comuna Făreașa nu 
se pot declara mulțumiți numai cu 
atit, ei dorind să se. întreacă efectiv 
la șah, gimnastică și tir, ramuri de 
sport pentru care există condiții bune 
de organizare. De acest lucru trebuie 
să fie convinși însă și membrii con
siliului asociației Someșul (președinte 
Ioan Bolos). Numai să nu se convin
gă cumva după... încheierea etapei pe 
asociație a Spartachiadei de iarnă I

Viorel Buda — coresp.

Noi maeștri ai sportului
Pentru frumoasele rezultate obținute în activitatea sportivă, recent au 

fost acordate titlul și insigna de maestru al sportului următoriior :
Constantin Niculescu, Nicolae Gîju, Vasile Antonia, Vasile Mirza, 

Constantin Buzuliuc (box), Oscar Recer (călărie), Gheorghe Tomiuc 
(pentatlon modern), Nrcoiae Iliescu, Cornel Ciocoi, Ludovic Covacs, 
Feodor Larion (canotaj). Viorica Dumitru, Antrop Varabiov, Ghizeia 
Balint-Sipos, Tatiana Cacenko, Nastea Serghei, Etna Drăgan, Petre 
Maxim, Aurel Simionov, Dimitrie Ivanov (caiac-canoe), Anca Tro- 
hani, Pantelimon Decuseară, Ion Gonea, Gruia Novac. Cornel Fră- 
(ilă, Angel Șopter.eanu, Vladimir Moraru, Vasile Casta, Ingrid Ungur, 
(natajie), Gheorghe Mincu (haltere), Mihai Grosaru, Bogdan Marinescu 
(tir), Ion Baciu, Simion Popescu, Ion Gabor, Tudor Tarba (lupte greco- 
romane), Nicolae Cristea, Alexandru Radu, Alilla Balogh, Alexandru 
Marmara, Ilie Chirilă, Șteian Stingu, Gheorghe Ureianur Andrei Maindt, 
Cornel Uibaiiir (luple libere), losii Naghi, Victor Caramihai, Marilena 
Ciurea, Vasile Săr.ucan, Vasile Mure șan, Elena Vinlilă, Nicolae Mustață, 
Ecaterina Nourescu (atletism), Viorel Cișmaș, Gheorghe Deliu, luliu Gic- 
nea, Alexandru lozsa (aviație), Maria Iordănescu, Ionel lordănescu, Cor
nel Serghianu (parașutism), Alexandru Csomo, Gheorghe Dan, Gheorghe 
Dumitrescu, Alexandru Lazaridi, Mihai Leiter, Nicolae Mesaroș, Adalbert 
Vardai (aeromodelism), Eugen Ciungan, Fridetich Csasar, Francisc Jete- 
nici, Vsevolod Romanescu, Longhin Cut’eanu. T:beriu Kis (navomodelism), 
Valentin Samungi, Gheorghe Goran, Cristian Gațu, Ion Paraschiv, Cornel 
Penu, Ghifă Lieu, Mihai Marinescu (handbal), Constantin Rădulescu, Vasile 
Mânloiu, Dumitru C, Dumitru, Florica Neguțoiu, Ludovic Martina, ttie 
Popescu, Vasile Nicolescu (popice), Suzana Makai, Traian Stanciu, Șer- 
ban Neamfu, Adrian Buză, Mihai Suta (șah), Eleonora Milialca (tenis de 
masă), Elena Ceampelea, Rozalia Filipescu, Elena Tutan, Viorica TuțU- 
ianu, Ștefan Hărgă/aș (gimnastică), luliu Falb, Ecaterina lehcic, Șteian 
W eissbock (scrimă), Gheorghe Cimpoia Nicolae Bărbășescu (biatlon), Ion 
Panfuru (bob), Alexandru Datcu, Eugen Cheresteș, Ciistian Dovitz, Otto 
Ștefani (motociclism), Arin Savu (baschet), Eduard Pană (hochei-pa- 
tinaj), Alexandru Giugiuc (rugbi), Petre Mărmureanu, Ilie Năstase (tenis 
de cirnp).

Dacă pentru atleții europeni sezo
nul corr.petițional a luat sfîrșit cu 
mai multă vreme în urmă, în schimb 
cei de la Antipozi se mai află încă 
în plină activitate de concursuri. Așa 
se lace că pînă zilele trecute nu a 
putut fi întocmit un bilanț complet 
al sezonului 1966. Acum însă...

Am adunat cu migală rezultatele 
tuturor concursurilor de atletism de 
pe toate meridianele globului și am 
alcătuit listele celor mai buni per
formeri mondiali, ținînd seamă de 
datele competițiilor respective, de 
starea vremii, în special de tăria și 
de direcția vîntului. Separai am al
cătuit și listele celor mai buni atleli 
români și le-am... comparat 1 Cu ex
cepția citorva rezultate, în special la 
probele feminine, comparația nu este 
cîtuși de puțin favorabilă atleților 
noștri. Dar cum Ia marile competiții 
internaționale, mai cu seamă la Jocu
rile Olimpice, atleții noștri își vor 
măsura forțele, în întrecere directă, 
cu așii atletismului mondial, nu pu
tem omite tocmai compararea aceasta 
a rezultatelor.

în general, anul 1966 a constituit 
pentru cei mai mulți dintre atleții 
noștri fruntași prilejul de a-și îm
bunătăți performanțele, dar... com
pararea cu rezultatele mondiale ne 
arată cit se poate de limpede că 
progresul atleților noștri a avut un 
ritm mult mai lent decît cel înregis
trat de atleții fruntași din alte țări. 
Ne-a bucurat, la timpul respectiv, 
faptul că unii atleți români au mar
cat cifre „frumoase", dar, practic, ce 
valoare au acestea, din moment ce 
ele nu asigură decît Iui... Șerban 
Chiochină clasarea printre cei mai 
buni 10 performeri ai lumii, sau că, 
în afară de Ciochină, doar Zoltan 
Vamoș a mai putut obține un loc 
în finalele (de 8) ale campionatelor 
europene de la Budapesta 1

Nici nu trebuie ca cineva să fie 
prea „exigent" pentru a se putea de-

3ASCMET

5 minute cu antrenorul 
echipei Dinamo București

(Urmare din pag. 1)

capitol, cit și cea fizică, respectiv obiș- 
nuirea cu alternările de ritm și tempo 
in meci. Evident, pregătirea fizică — 
mai exact menținerea ei la un grad ri
dicat și îmbunătățirea rezistentei gene
ral» și, apoi, specifice — nu a fost nici 
ea negii fată,

— Ce ne puteți spune despre ad
versarii de duminică ?

— Cu părere de rău, nu cunosc de 
loc echipa Royal IV S. G. Anderieeht 
și nici nu am putut afla amănunte deo
sebit de interesante despre ea. Cunosc, 
în general, maniera de joc a echipelor 
belgiene ; despre Royal IV vorbește de 
ta sine victoria asupra forma/iei italiene 
Ignis Varese, iar prezența a doi jucă
tori americani in lotul care sosește azi 
la București reprezintă un argument se
rios. De altfel, nici unul dintre noi nu 
ia acest meci drept o formalitate și, fără 
să ne căutăm scuze, trebuie să ținem 
cont 'de unele lipsuri în pregătire. Mă 
refer tu faptul că nu am reușit să aran
jăm nici un meci mai serios de veri
ficare cu vreo echipă străină. Sperăm, 
totuși, ea printr-o mobilizare la înalt 
livel să ne punem în valoare munca de 
a antrenamente, să cîștigăm și, dacă e 
tosțbil, să realizăm, o diferență de scor 
‘are s~ 'elUvlit i „.„«J > 

clara nemulțumit de evoluția atleți- 
lor români în anul 1966, de progre
sul lor prea lent, în neconcordanță 
cu cerințele actuale ale atletismului 
internațional.

Un clasament neoficial, întocmit 
pe baza rezultatelor primilor 10 
atleți la fiecare probă, ne arată — 
în probele masculine — următoarea 
ordine mondială: 1. S.U.A. 416 p,
2. U.R.S.S. 125 p, 3. R.F.G. 84,5 p, 
4. R.D.G. 66 p, 5. Polonia 63,5 p,
6. Australia 54 p, 7. Franța 47 p, 
8. Ungaria 43 p, 9. Anglia 29 p,
10. Trinidad-Tobago 25 p, 11. Cana
da 20 p, 12—13. Japonia, Cehoslova
cia 18,5 p, 14. Belgia 17 p, 15—16. 
Kenia și Italia 16,5 p, 17. Finlanda 
15 p, 18. R. P. Chineză 10 p, 19. Por
to Rico 8,5 p, 20—21. Tunisia, Bul
garia 8 p, 22. Noua Zeelandă 7 p, 
23—24. Cuba, Ciad 5 p, 25. Ghana 
4 p, 26—27. Africa de Sud, Jamaica 
3 p, 28—31. Venezuela, Coasta de 
Fildeș, ROMÂNIA, Suedia 2 p, 
32—33. Olanda, Nigeria 1 p, 34. Gre
cia 0,5 p.

Acesta este cel mai slab bilanț al 
atleților noștri din ultimii ani (II) 
și el trebuie să dea serios de gîndit 
tuturor celor care, într-un fel sau

Azi ultima zi pentru concursul Pronosport de mîine
Programul concursului Pronosport 

nr. 1 de mîine cuprinde meciuri e- 
chilibrate din campionatul italian A 
și B care pot furniza mari surprize.

Un concurs interesant la care pu
teți obține premii mari.

Nu uitați că una din formele de 
participare este și aceea a buletine
lor jucate 50%.

Astăzi, ultima zi pentru depune
rea buletinelor.

Iată acum programul concursului 
Pronosport de duminică 15 ianua
rie 1967:

I. Brescia — Torino, II. Fiorenti-
na u.,- ,.*■ --- ■*-, 

altul, se ocupă de activitatea atleti
că din țara noastră. Situația este cu 
atit mai serioasă cu cit pînă la Jocu
rile Olimpice n-a mai rămas chiar 
atît de multă vreme. Și trebuie să 
nu scăpăm din vedere că pentru 
Ciudad de Mexico se pregătesc și 
alții, nu numai atleții noștri...

Bilanțul feminin se prezintă ceva 
mai bine pentru noi, dar nici el nu 
poate fi considerat pe deplin satis
făcător, pretențiile și aspirațiile noas
tre, în mod firesc, fiind mai mari, 
întocmit după același criteriu, clasa
mentul mondial pe 1966 este urmă
torul: 1. U.R.S.S. 170 p, 2. R.D.G. 
74 p, 3. Polonia 60 p, 4. Australia 
52 p, 5. R.F.G. 49 p, 6. Ungaria 48 p,
7. S.U.A. 44 p, 8. Anglia 30 p, 9. RO
MÂNIA 27 p, 10. Cehoslovacia 23 p,
11. Canada 12 p, 12 Noua Zeelandă 
11 p, 13. Iugoslavia 9 p, 14—15. Bul
garia, Olanda 7 p, 16. Franța 6 p, 
17—19. R. P. Chineză, Italia, Jamai
ca 3 p, 20. Norvegia 2 p.

Cele 27 de puncte ale atletelor 
noastre sînt realizate de lolanda 
Balaș (locul I la înălțime), Viorica 
Viscopoleanu (II 1a- lungime) și Mi- 
haela Peneș (III la suliță).

R. VILARA

V. Mantova — Atalanta, VI. Milan 
— Bologna, VII. Napoli — Leeco, 
VIII. Roma — Venezia, IX. Spăl — 
Cagliari, X. Arezzo — Sampdoria, 
XI. Padova — Catanzaro, XII. Sa
vona — Modena, XIII. Verona — 
Pisa.

Viteziștii în întreceri
® Azi începe la Tușnad a Xî-a 

ediție a „Cupei Dinamo", la care 
și-au anunțat participarea viteziști 
de la Agronomia Cluj, Mureșul Tg. 
Mureș, Avîntul Miercurea Ciuc, 
Făclia Miercurea Ciuc, Dinamo 
Brașov și Dinamo București. ’n 
program figurează probe pentru 
cinci categorii de sportive și spor
tivi.

• Patinatorii de viteză din în
treaga țară fac în aceste zile in
tense pregătiri în vederea „regiona
lelor" campionatului republican, 
care se vor încheia la 20 ianuarie. 
Finala acestei importante competi
ții interne este programată între 7 
și 10 februarie Ia Miercurea Ciuc 
sau Tușnad.

• După finala pe țară a cam
pionatului republican, cei mai buni 
viteziști vor fi prezenți la startul 
a două interesante concursuri r 
.Cupa speranțelor" și „Cupa șoi
milor".

LOTO DIN 6 IANUARIE 1967

39 47 74 6 20 28 36 53 40 23 65 82
Fond de premii : 978 678 lei

Tragerea următoare va avea loc vi
neri 13 ianuarie 1967, la București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 53 DIN 31 DECEMBRIE

1966

Premiul excepțional : 1 variantă de 
75.000 lei (un autoturism Wartburg Lux 
cu radio și 27.700 lei numerar) ; cate
goria a II-a : 4,5 a 9.581 lei; a III-a : 
38,5 a 1.119 lei : a IV-a 424 a 1’2 lei.

• Dacă la Tușnad condițiile de 
cazare sînt optime ; în schimb, pista 
lacului Ciucaș nu întrunește —- 
deocamdată — atributele necesare 
obținerii unor rezultate bune. Mo
tivul : sfatul popular local, care ad
ministrează lacul, nu a luat — după 
cum ne-a spus antrenorul federal 
FI. Gămulea, care a vizitat recent 
stațiunea — măsurile cuvenite. 
Sperăm că lucrările de întreținere 
a pistei, foarte solicitată în ultimii 
ani, vor fi intensificate, în așa fel 
îneît viitoarele întreceri să se des
fășoare pe o gheață de bună cali
tate.

• 37 de sportivi și-au disputat 
întîietatea în concursul dotat cu 
„Cupa Mureșul". Iată cîțiva dintre 
învingători : seniori — 500 m : Gh. 
Katona (Dinamo Buc.) ; 1500 m: 
R. Roșea (Dinamo Buc.); juniori 
mari — 3 000 m : V. Calancea (A- 
gronomia Cluj); junioare mari — 
500 m : I'laana Antal (Făclia M. 
Ciuc).

B. SEB&K — coresp.

Premiul excepțional1 a revenit lui 
Leucuța Matei din Sînicolaul Mare, 
regiunea Banat, care ă obținut și pre
miul de categoria a II-a în valoare 
de 9.581 lei.
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T. FILIPIDESCU, BUCU
REȘTI. — Ați aflat 
portarul Progresului, 
tre Mîndru, poate fi 
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Dacă la disputa asta
E în sală și nevasta, 
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Suedezul Over Berg- 
(35 de ani) este cel 
tînăr antrenor al

Nikolicî este in vîrstă de 
18 ani și este elevă a ul
timei

Micuța Anca Hnat a primit de la tatăl său, maestrul emerit al spor- 
= tului, Virgil Hnat, o minge adusă ca trofeu de Ia ultimul campionat mon- 
= dial de handbal, disputat in 1964 la Praga și cîștigat în mod strălucit 

de echipa noastră. Tăticul i-a promis una nou-nouță de la Stockholm. 
= Dorim ca familia Hnat să-și mărească colecția de mingi, iar „zestrea" 
= handbalului românesc să sporească cu un nou titlu mondial.

— • O metodă excelentă 
•—- de slăbire : marșul. Cu-
— noscuta schioare austria- 
= că Traudl Hecher (23 de 
= ani) dorind să slăbească 
■=« a parcurs pe jos o distan-
— ță de aproape 200 km (în 
~ 3 zile și jumătate), slă- 
EE bind în acest timp nu mai 
= puțin de 10 kilograme !
EE • Campioana eu- 
EE ropeană la 800 m, iugo- 
= slava Vera Nikolicî, do- 
EE rește să doboare recer- 
EE dul mondial pe această 
== distanță. în acest scop ea 
== se antrenează de trei ori 
EE pe zi. „Cu toate acestea, 
=== a spus dirigintele clasei, 
= Vera obține note foarte 
EE bune la învățătură*. (Vera

= La Geneva, cu prilejul 
Er: unei reuniuni de natație s-a 

desfășurat și o cursă pe 
EE distanța de 132 de metri, 

rezervată veteranilor, îno- 
EE tători în vîrstă de cel puțin, 
E—: 60 de ani.

Spre surprinderea tutUTOT, 
—— cursa a fost cîștigată de 

concurentul cel mai în eta- 
te, Theofil Walde, născut 

EE în anul 1889, deci în etate 
de 78 de ani. El a acope- 
rit distanța în 3$5;6.

Unul dintre pasionați) 
statisticii sportive este și 
tînărul LI VIU BORA, în 
vîrstă de 17 ani, elev în 
clasa a XJ-a a liceului 
Șpiru llaret din Capitală. 
Suporter înHăc^m al echi
pei de fotbal Dinamo 
București, el a întocmit o 
interesantă microstatistică 
cu palmaresul internațional 
al formației favorit^ din 
care redăm cîteva amănun
te.

în decursul celor 19 ani 
de activitate, fotbalistică in
ternațională,! Dinamo Bucu
rești a susjinut 109 întil- 
niri. Dintre acestea, a cîș
tigat 63, a Ipițrdut 29, jar 
17 meciuri ! le*-a terminat 
la egalitate. A înscris 269 
dc goluri, priipind 160.

In deplasare au fost sus
ținute 70 de partide, 35 
fiind cîștigate, 21 pierdute, 
iar în 14 a fost consem- 

mark 
mai 
unei echipe reprezentati
ve de fotbal din Europa. 
Debutul său ca antrenor 
a coincis cu o strălucită 
victorie a formației pe 
care o antrenează : Por
tugalia — Suedia 1—2 la 
Lisabona !

Intervenind defectuos, 
amîndoi, la balon, doi 
coechipieri își aduc unul 
altuia învinuiri și — e- 
pilog al acestei dispute 
verbale — unul din ei îl 
lovește pe celălalt, 
tentionat, cu piciorul.

Arbitrul fluieră.
Ce va dicta el ? îl 

elimina de pe teren 
jucătorul care 
coechipierul ? 
relua ’ 
„■minge 
Printr-o 
directă ? 
ră liberă

va 
pe 

și-a lovit 
Cum va 

Printr-o 
arbitru” ?

acasă,
învins în 38.
iar trei terma

la egalitate.
rezultatele obți- 
fi menționate: 

Bangu (în 1961 
York), 1—1 cu

rată „remiza*. în cele 39 
de meciuri jucate 
Dinamo a 
pierzând 8, 
nîndti-se

Printre 
Tmte .pot 
0—0 cu 
la New 
Borussia Dortmund (în 1965 
la Dortmund), 3—0 cu Di
namo Moscova (1958 la 
București), 4—1 cu Mona- 

(1962 la București), 
Munchen 1860 

0

ce
3—2 cu
(1905 la Munchen), 4 
ou Honved Budapesta 
(1960 la București), 2—1 
ou Intern azionale M ilano
(1965 la București) — cu 
ocazia celui de-al 100-lea 
meci internațional.

Cea mai categorică vic
torie a fost înregistrată la 
Limasol (Cipru), unde di- 
naraoviștii au învins selec
ționata orașului cu 15—0.

• Care au fost cei mai 
buni sportivi francezi în 
ultimii 10 ani ? în Franța 
s-a alcătuit și un aseme
nea clasament, bazat pe 
rezultatele concursurilor 
anuale. Clasamentul este 
următorul : 1. Jacques
Anquetil (ciclism) 54 de 
puncte ; 2. Michel Jazy 
(atletism) 53 p ; 3. Ma- 
rielle Goitschel (schi) 24,5 
p ; 4—5. Raymond Kopa 
(fotbal) și Roger Riviere 
(ciclism) 19,5.

•(Țjoțeonf 
top iso ațjud oej ojeo 
uțp țadneps eAȚjțodun 
yxoamcTNi «*âqn 
-nțțAOj o-Jtuțjd țuniai 
țj ba inoop -AȚȚJLOdsaU 
țsaS un siuioo e aep 
‘JUSJ3APE un 1ȚAOI E-U 
ia -Anoadsoj injo;eo 
-nț 3d ooC uțp auțuiția 
I-ES ornqaj^ injțțqjv)

O excepție în această 
„zodie" a precocității spor
tive, cînd mari campioni 
se recrutează în mod curent 
din rînd urile adolescenți
lor: Mihai Babaraica a în
ceput atletismul (nu vă mi
rați !) la... -26 de ani.

Sportivul reproduce cu 
Șarvoare și haz dialogul pur
tat cu -solia sa după prima 
cursă pe 1.500 de metri :

— 0 să rîdă vecinii de 
tine, omule. Ai doi copii. 
Mane, ptrinâine^ Cornel își 
pune ghiozdanul rn 
iutre...

Babaraica n-a dat prilej 
vecinilor să rîdă. Dimpo
trivă, să-1 aplaude. 16 ani 
a alergat consecvent pe 
pistă și pe șosea, pe tra
seele curselor de marc 
fond, ale maratoanelor. Ba
baraica a făcut parte din
tre figurile populare în 
pluto anele de alergători.

Pentru o mare perfor
manță n-a fost, totuși, timp 
și atletul regretă că nu s-a 
lăsat -cucerit mai devreme 
de sport. Dar și așa, el a 
făcut parte de mai mult© 
ori din echipa campioană de

30 de iepuri și 5 fazani! BUNICA
Acesta este „palmare

sul” vînătoresc pe 1966 
al lui Ion Țiriac. Fără 
îndoială remarcabil, da
că ținem seama de fap
tul că binecunoscutul 
nostru campion de tenis 
practică vînătoarea abia 
de doi ani.

acest 
său a 
precis, 
s-a perfecționat mă

iestria... culinară a soției 
sale, Erika, acum o 
întrecută specialistă 
prepararea vînatului.

Imaginea pe care o 
deți a fost surprinsă 
viu**, de către fotorepor
terul nostru Teodor Roi- 
bu, în timpul 
te vînălori.

Fiți siguri, 
tenismanul a 
iepurele cu... 
pușcă și nu 
anunțului publicat sîmbă- 
ta trecută în pagina noas
tră de „Magazin" : „Vin
dem iepuri gata vînați. 
Discreție absolută !“.

Maestrul emerit 
sportului ne-a spus :

— în timp ce mulți 
vînători bătrîni susțin că 
au împușcat doi iepuri 
dintr-un foc, mie mi-au

răstimp, „ti- 
devenit tot 

Și, concomi-

unei recen-

deci, că 
împușcat 
propria-i 

a dat curs

RODICA DIRHAN, ZA
LĂU. — Locomotiva Timi
șoara a jucat ultima oară 

categoria A la fotbal 
anul 1956. Clasîndu-se 
locul 11 (din 13 echipe) 
retrogradat împreună 

Universitatea Cluj și

în 
în 
pe 
a 
cu
Dinamo Bacău. Ce fac ti
mișorenii ? Se întorc 
„A" ? Mai ales că 
nica lasă impresia 
să plece. Și decât 
un... străin...

MIHAI PAN TIRU, BRA
ȘOV. — „Cu toate că a 
intervenit pauza în acti
vitatea fotbalistică, în bi
roul nostru comentariile și 
discuțiile continuă'". Nici 
nu ne miră. Numai fotba
liștii iau vacanță. Supor
terii, nu ! Tn 1956, împreu
nă cu Steagul roșu, a 
promovat în categoria A 
și C. S. Tîrgu Mureș. 
Brașovenii au rezistat pînă 
în... zilele noastre. Fotba
liștii din
n-au jucat decît un an.

ALEXANDRU ACIMOV, 
DEVA. — Dreptatea este 
de partea dv : postul care 
i-a adus consacrarea lui 
Sekularaț a fost cel de 
„inter”.

maraton, în palmaresul său 
Tigurînd, de asemenea, un 
loc 4 la maratonul balcanic 
de la Sofia, din 1958, și o 
medaflie de bronz la Cam
pionatele internaționale ale 
României (a luat parte la 9 
ediții ale întrecerii).

Acum, tradiția sportivă a 
familiei a fost lăsată în 
scama celor patru băieți ai 

trebuit adesea două focuri 
ca să împușc un iepure. 
Ba chiar mai multe...

SCHIȚA, BUCU
REȘTI. — Mutarea, la șah. 

consideră efectuată

Ing. D.

în clipa în care mîna 
părăsit piesa, după ce 
pus-o pe un nou cîmp. 
Aici este capitolul la care 
se iscă cele mai... furtunos. 
se discuții : „Ai lăsat pie
sa !“. „N-am lăsat piesa

Mihai Babaraica. "Cor
nel practică înotul, Faleriu 

atletismul, Ion și 'Mihai 
— gimnastica Ia Clubul 
sportiv școlar. ’M ara tenis tul 
speră ca măcar unul din
tre ei să ajungă un mare 
campion...

Modestia este o... 
re rară, mai ales 
vînălori .!

pasa- 
între

din mină !”. Deci, în loc 
să mutați și apoi să vă 
gîndiți (cum fac de obicei 
începătorii), procedați in
vers !

DUMITRU FSLOIU, 
MUNA CAI.INEȘ'FI. 
Ciclistul Gheorghe Șerban 
Radulescu a abandonat 
activitatea competițională.

C. B., OLTENIȚA. — 
Sînt slăbuțe epigramele 
trimise de dv Credem că 
vă facem un serviciu... 
publici;îda-le. Chiar 
inițiale. Dacă totuși 
recunoaște cineva ?

PLO- 
exact 
prie- 
1959, 

a 
fotbal 

Toate cele 3 go- 
noastre au fost 

Dridea.

I. MIHALACHE, 
REȘTI. In 1956 
Town, în turneu 
mânia, a învins pe Dina
mo București cu 2—1, dar 
a fost surclasată a noi de 
C.C.A. (Steaua). Scor : 
5—1 pentru C.-C-A. Exce
lentă avea să fie și per
formanța obținută un an 
mai tirziu de C.C.A., în 
deplasare, in fața acestei 
echipe engleze : 
cu 4—3, după ce 
Town a condus
moment dat cu 3—0 !

In patru rinduri

Pe marginea unor 
anchete cu tema „Cel 
mai bun fotbalist al 
anului".

Pentru ziariști — Dobrin e; 
Pircălab — spun antrenorii. 
Nu credeți 
Să-ntrebăm

că se cuvine 
și...

spectatorii ?

AURELIAN

UN NEINIȚIAT LA
BASCHET

volei se 
formează 

Echipele de mare clasă 
Din fotbaliști care ratează, 
Că știu să tragă... peste 

plasă.

A intrat acum pe ușă 
De pe stradă,
Stă la rînd 
sfioasă, 
mică, 
Poză vie

o mătușă -.

de bunică.

de departeVine oare ...
Ca să cumpere vreo carte
S-o citească, 
să-i ajungă 
Noaptea cit e ea de lungă?

Ori privirea-i încă vie 
Caută o jucărie,
Un cățel, 
sau o păpușă,
Pentru-o fată jucăușă ?

N-a cerut nimic din toate 
Nici păpușă și mei carte, 
Ci-a-ntrebat o vînzătoare 
Globul pământesc, de-l 

are...

Ca să știe unde 
In ce colț de pe 
Doi nepoți, 
plecați ' '
Dup-o

sînt 
pămînt

de-o dată 
minge fermecată !

Africa...Unu-n
Prîslea, 
Dumitriu III.
Celălalt, Emil, 
In America de

la tei,

tot crud, 
Sud..

Doi nepoți (experți îr 
fentei 

continente 
b unică

Duși în două 
Și-ntr-o casă o 
Ce-i așteaptă 
singurică,
Insemnînd pe glob, să știe. 
Lunga lor călătorie '

POPESCU-BERCA

TĂNĂSESCU,
- Am ales 
„melodiile 

trimise de

IULIAN 
BUCUREȘTI, 
câteva dintre 
campionatului"

Craiova ; 
de dimi-

Universitatea 
„Cînd te scoli 
neață“.

Steaua București : „Te 
așteaptă un om !” (supor
terul)

Steagul roșu Brașov : 
„La margine de... clasa
ment".

Deși nu se... omoară 
după fotbal, japonezii sînt 
gata să recunoască popu
laritatea acestui sport. Un 
exemplu în această privință 
l-a constituit răspunsul A- 
sociațici ziariștilor japonezi 
la întrebarea : „Care a fost 
cel mai mare eveniment 
sportiv al anului 1966“. în 
unanimitate s-a răspuns : 
turneul final al campiona
tului mondial de fotbal. 
Potrivit părerii ziariștilor 
japonezi, următoarele două 
mari evenimente sportive au 
fost meciurile lui Cassius 
Clay și desemnarea orașului 
Miinchen ca gazdă a 
toarelor Jocuri Olimpice.

o splendoare 
lustruite.Sala asta-i

Cu podele
Ce păcat însă că are 
Coșurile găurite.

V. D. POPA



DIN SPORTURILE DE IARNĂ
HELSINKI, 6 (Agerpres). Reprezen

tativele de patinaj viteză ale Finlan
dei și orașului Leningrad se întrec la 
Kouvolo lntr-un meci amical. După 
prima zi, scorul este favorabil gazde
lor cu un avantaj minim. Iată cîte- 
va rezultate înregistrate : FEMININ : 
500 m : Aria Kautola și Kaia Musto- 
nen (Finlanda) — 49,2 ; 1 500 m Kaia- 
Lisa Kiskivitika (Finlanda) — 2:33,0 
MASCULIN : 500 m : Vadim Vasnețov 

șfLeningrad) 42,1 ; 5 000 m — Iuko Lau- 
Wionen (Finlanda) 8:00,1.

VARȘOVIA. Peste 5 000 de specta
tori au urmărit la Varșovia întîlnirea 
internațională de hochei pe gheață 
dintre echipele Poloniei și Norvegiei. 
Hocheiștii polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 9—0 (2—0, 3—0, 4—0).

BERCHTESGADEN. A început com
petiția internațională de schi de la 
Berchtesgaden. Proba masculină de 
slalom special a fost cîștigată de aus
triacul Henri Massner, care a realizat

Premiile Academiei Franceze 
a Sporturilor

PARIS, 6 (Agerpres). — Academia 
Franceză a Sporturilor a decernat re
cent premiile pe anul 1966. Premiul 
președintelui academiei a fost atribuit 
atletului australian Ron Clarke.

Au mai primit premii schiorii 
francezi Jean Claude Killy, Guy Pe- 
rillat, Marielle Goitschel, Annie Fa- 
mose, campionul mondial de călărie 
D’Oriola (Franța) și navigatorul englez 
Francisc Chichester, în vîrstă de 65 de 
ani. Acesta din urmă a călătorit singur 
Intr-o barcă de 11.50 m între Plymouth 
și Sidney în decurs de 106 zile.

RETROSPECTIVĂ: ^UL FOTBALISTIC IMTfRNATIIiNAL Iflfifi (I)
Activitatea fotbalistică internațională a anului 1966 a fost extrem de bogată. Fără îndoială că eve

nimentul principal l-a constituit turneul final al campionatului mondial. Aceasta explică, de altfel, faptul 
că prima jumătate a anului a abundat în meciuri amicale, de pregătire și verificare, susținute mai ales 
de unele echipe finaliste la C.IA.

Spațiul nu ne permite publicarea tuturor rezultatelor partidelot internaționale din anul 1966 și, 
de aceea, ne-am rezumat la redarea unor momente deosebite care au constituit, la timpul lor, eveni
mente Însemnate pe plan sportiv mondial.

TREI SURPRIZE...

Anul începe sub semnul unor re
zultate surprinzătoare. Echipa Angliei 
susține pe teren propriu un meci a- 
mical cu Polonia: 1-1, după ce 
oaspeții au deschis scorul prin Sadek. 
La Saarbrucken, echipa R. F. Ger
mane pierde meciul cu Dukla Praga 
(0-2), rezultat care uimește lumea 
fotbalistică, în fine, din America de 
Sud ne vine vestea că reprezentativa 
U.R.S.S. a fost întrecută în Brazilia 
cu 3-1 de echipa clubului Palmeiras. 
Trei meciuri, trei surprize Ia început 
de an...

La Londra, are loc tragerea la sorti 
a grupelor (optimi de finală) pentru 
C. M., precum și alcătuirea progra
mului turneului final. S-a realizat o 
repartizare judicioasă a echipelor 
în cele 4 grupe, fapt care a mulțu
mit opinia sportivă mondială. Tot cu 
acest prilej, delegația Braziliei predă 
„Cupa Jules Rimet“ președintelui 
F.l.F.A. Știrea aceasta mai menționa 
un amănunt interesant : „Cupa a 
fost adusă Ia Londra și va fi păs
trată pînă Ia terminarea campiona
tului mondial intr-un loc secret". 
Cit de bine va fi păstrată se va ve
dea peste... două luni I

O AVANPREMIERĂ A FINALEI 
DE PE WEMBLEY

Februarie... Meci amical la Lon
dra : se întîlnesc reprezentativele 
Angliei și R. F. Germane. învinge 
Anglia cu 1-0, după un joc pasionant. 
Atunci, nici unul dintre cei doi an
trenori (Alf Ramsey și H. Schdn) 
nu bănuiau că peste o jumătate de 
an jocul lor va fi reeditat în finala 
C. M.! După acest meci, încep să 
apară primele pronosticuri, legate de 
cea de-a 8-a ediție a C.M, In ziarul 
.Sunday Express", fostul internațio
nal Dahny Blanchflower semnează un 
.interesant" comentariu privind șan
sele echipei Angliei : „Dacă Anglia 

timpul de 97,19/100. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Jules Melquiond 
(Franța) 97,31/100 și Giovanoli Dumeng 
(Elveția) 97,38/100. Cel mai bun timp 
înregistrat în prima manșă a aparținut 
suedezului Erik Grahn care, căzind in 
cea de-a doua parte a concursului, a 
abandonat. Unul din favoriții probei, 
Jean Claude Killy (Franța) s-a clasat 
pe locul 4 cu 97,79/100.

Recorduri de atletism 
in Australia

SIDNEY. Cu prilejul unui concurs 
de atletism desfășurat la Sidney, sprin
terul australian Bob Lay a parcurs 
100 m plat în 10,3, performanță care 
egalează recordul Australiei. Au fost 
stabilite două noi recorduri australie
ne. Astfel, Pamela Kilborn a realizat 
la săritura în lungime 6,40 m, iar Tre
vor Bickle a sărit cu prăjina 4,80 m.

Echipele de fotbal ale Elveției 
și Argentinei - învinse

CIUDAD DE MEXICO. 6 (Agerpres). 
Echipa de fotbal a Elveției a jucat la 
Ciudad de Mexico cu echipa reprezen
tativă a Mexicului. Gazdele au cîștigat 
cu scorul de 3—0 (1—0).

MONTEVIDEO, 6 (Agerpres). Selec
ționata de fotbal a Argentinei, care se 
pregătește în vederea campionatului 
Americii de Sud, a jucat la Montevideo 
o partidă de verificare în compania 
echipei Nacional. Gazdele au repurtat 
victoria cu scorul de 2—0 (0—0).

va avea (atunci cînd trebuie) și pu
țin noroc, nu-i poate scăpa ocazia 
să ajungă în posesia mult rivnitului 
trofeu*...

LOVITURI DE TEATRU LA LISA
BONA, BELGRAD Șl LONDRA

Pentru multi iubitori ai fotbalului, 
luna martie va rămîne neuitată. Eu
sebio a avut o noapte de groază du
pă ce echipa sa, Benfica, a fost „mă
turată" din „C.C.E." pe propriul ei 
teren, de Manchester United : 5-11

Senzație și la Belgrad, tot în 
„C.C.E. “! După ce Sparta Praga cîș- 
tigă cu 4-1 prima „manșă" cu Par
tizan, fotbaliștii iugoslavi înving în 
retur cu 5-0 (!), deschizîndu-și dru
mul spre finală...

La 20 martie, agențiile de presă 
ale lumii transmit o știre fără pre
cedent : „Cupa Jules Rimet*, expusă 
într-una din sălile de Ia Westmin
ster, a fost furată !". întreg „Scotland 
Yard“-ul este mobilizat pentru gă
sirea prețiosului trofeu. Dar toate 
eforturile politiei engleze rămîn în 
inferioritate fată de dibăcia și „na
sul" cîinelui Pickles, care găsește 
„Cupa" intr-un parc din Londra.

UN „WATERLOO" 
PENTRU INTER

Luna aprilie începe sub semnul 
unui debut promițător al fotbaliști
lor noștri fruntași. Selecționata Bucu- 
reștiului dispune cu 2-1 de cea a 
orașului Budapesta.

în „C.C.E." se desfășoară semifi
nalele. Celebra echipă a Iui Herrera, 
cunoaște, după ani de zile, gustul

De la trimisul nostru special, Călin Antonescu:

HANDBALIST» ROMÂNI, ÎN DRUM SPRE STOCKHOLM, 
AU SOSIT LA RHEINHAUSEN

• Ei susțin duminică seara ultimul meci de verificare In compania unei selecționate regionale

Lotul de handbal al țării noastre, pe aeroportul Baneasa, înaintea plecării.

RHEINHAUSEN, 6 (prin telefon). La 
capătul unei călătorii extrem de plăcute, 
datorită condițiilor optime de zbor și a 
legăturilor foarte precise, lotul de hand
bal al României a ajuns în localitatea 
Rheinhausen din R.F.G., unde va sus
ține duminică seara ultimul meci de ve
rificare înaintea campionatului mondial 
din Suedia. Plecați cu cursa Tarom,

handbaliștii români au călătorit pînă la 
Viena împreună cu handbaliștii japonezi, 
de asemenea participanți la C.M. de la 
Stockholm, au debarcat apoi la Zurich, 
de unde un avion al companiei Swissair 
i-a adus la Dusseldorf, în R.F.G., iar 
de aici, unde au fost întîmpinați de de
legația T.U.S. Rheinhausen, au parcurs 
ultimii 30 de kilometri cu autobuzul

pînă la Rheinhausen. De notat că pînă 
și cei doi „antizburători" ai delegației, 
Licu și Costache II (ambii suportă, de 
obicei, foarte greu călătoriile pe calea 
aerului), s-au declarat mulțumiți de că
lătorie, care nu i-a incomodat cu nimic.

Antrenorii Ioan Kunst-Ghermănescu și 
Eugen Trofin au stabilit ca prim punct 
al programului un somn de după-amia- 
ză, după care a urmat cina și o scurtă 
plimbare prin localitate. în programul 
zilei de sîmbătă figurează dimineața un

amar al eliminării din competiție. 
Internazionale este învinsă de Real 
cu 1-0 la Madrid și nu reușește de- 
cît un meci nul în partida revanșă:

1-1. La Belgrad, Partizan învinge pe 
Manchester United cu 2-0 și pierde 
apoi revanșa doar cu 1-0. Și astfel, 
pentru prima oară, echipa iugoslavă 
se califică în finală...

SFTRSIT DE STAGIUNE 
PENTRU ' ECHIPELE DE CLUB

Fotbaliștii numără... bobocii în 
luna mai. Se încheie „Cupele euro
pene* și „Cupele naționale", iau 
sfîrșit — în general — campiona
tele.

Finala „C.C.E." este cîștigată de 
Real Madrid cu 2-1 (0-0), echipa lui 
Gento cucerind astfel pentru a 6-a 
oară trofeul. Vasovici de la Partizan 
Belgrad a deschis scorul, dar apoi 
forța de joc a madrilenilor s-a arătat 
decisivă, Amancio și Serena înscri
ind cele două goluri ale învingători
lor.

în finala „Cupei cupelor' se în
tîlnesc, la Glasgow, Borussia Dort
mund șl F. C. Liverpool. înving, du
pă prelungiri, fotbaliștii vest-germani 
cu 2-1, golul decisiv fiind marcat 
de Libuda în min. 112.

în unele țări se încheie campiona
tele : Petrolul Ploiești (România), 
Sporting Lisabona (Portugalia), Nan
tes (Franța), Internazionale (Italia), 
Dukla Praga (Cehoslovacia), Admira 
Viena (Austria), Miinchen 1860 
(R.F. Germană) etc., sînt noile cam
pioane. Dintre cîștigătoarele de 
„Cupe" amintim pe Chemie Leipzig 
(R.D.G.), Strassbourg (Franța), Glas

gow Rangers (Scoția) etc. In „Cupa 
Spaniei" se înregistrează o surpriză 
de mari proporții. Real Madrid,

proaspătă „campioană a Europei*, 
este eliminată de Betis Sevilla după 
240 de minute de joc I I
SEPP HERBERGER : „ATI FI ME

RITAT UN LOC PRINTRE 
CELE 16"

în iunie și la începutul lunii iulie 
se fac ultimele pregătiri pentru marea 
confruntare din Anglia. La Ludwig
shafen, fotbaliștii români lasă o im
presie excelentă, fiind întrecuți la 
limită (1-0) de viitorii finaliști ai 
C.M. Sepp Herberger, fostul selec
ționer unic al echipei vest-germane, 
declară după acest meci: „Echipa 
României a fost pentru mine o sur
priză și a desfășurat un joc cu care 
se poate întrece orice mare echi
pă... Ea ar fi meritat un Ioc în tur
neul celor 16 din Anglia". De fapt, 
ochiul priceput al „bătrînului Sepp“ 
a văzut bine. Echipa României avea 
să învingă, apoi, celebra formație a 
Uruguayului și să piardă la limită 
(0-1), Ia Porto, meciul cu Portugalia, 
care peste cîteva săptămîni va de
veni a treia echipă din lume.

Cele 16 formații, în drum spre 
Londra, susțin diferite meciuri ami
cale, ultimele verificări înaintea ma
rilor confruntări din Anglia. Portu
galia învinge pe Danemarca cu 3-1, 
(în deplasare), pe Scoția cu 1-0 și pe 
Uruguay cu 3-01 Argentina dispune 
de Danemarca cu 2-0, Italia de Aus
tria cu 1-0 și de Argentina cu 3-0 
(I); Brazilia termină la egalitate : 1-1, 
cu Scoția etc. etc.

ION OCHSENFELD
Partea a doua a acestui articol 

va apare în numărul nostru de luni 
și va trece în revistă campionatul 
mondial din Anglia, precum și alte 
evenimente fotbalistice importante 
ale anului 1966. 

antrenament, iar seara urmărirea unor 
meciuri din campionatul de handbal al 
landului. Duminică dimineața se merge 
în grup la un film, apoi urmează o re
cepție la primăria orașului, iar seara, cu 
începere de la ora 20 (ora României), 
meciul de verificare în care reprezentanții 
noștri își vor măsura forțele cu o se
lecționată a circumscripției Moers (ca
pitala Rheinhausen) din landul Nord- 
Rhein West fallen.

Lotul României este următorul : Mihai 
Redl, Cornel Penu, Cornel Oțelea, Gheor- 
ghe Gruia, Gheorghe Lieu, Ioan Moser, 
Cezar Nica, Valentin Samungi, Gheorghe 
Goran, Iosif Iacob, Mircea Costache II, 
Cristian Gațu, Alexandru Dincă, Ion Po
pescu, Virgil Ilnat și Roland Gunesch. 
Toți jucătorii se simt bine și manifestă 
un optimism robust, dublat de ferma 
ambiție de a obține în Suedia un re
zultat pe măsura așteptărilor.

PE SCURT
MUNCHEN. La Miinchen s-a dis

putat un turneu internațional mas
culin de handbal. Echipa Cehoslova
ciei a obținut două victorii, cîști- 
gind turneul: 13—4 (6—1) cu echipa 
Bavariei și 16—9 (11—4) cu echipa 
AustrieL

LONDRA. Fostul campion mondial 
de șah, Mihail Botvinnik (URSS) con
tinuă să conducă In turneul interna
țional de la Hastings. După 8 runde, 
el totalizează 5 puncte și are o par
tidă întreruptă. Pe locurile următoare 
se află W. Uhlmann (RDG) 5 puncte, 
Balasov (URSS), Kurajika (Iugosla
via) și Penrose (Anglia), fiecare cu 
cite 4,5 puncte.

MOSCOVA. Echipa selecționată 
masculină de baschet a URSS se pre
gătește în vederea campionatului 
mondial de la Montevideo. Media 
vîrstei echipei este de 22 de ani, iar a 
înălțimii de 1,97 m. în echipă au fost 
introduse elemente tinere talentate 
ca Polovidov (19 ani —2,02 m), Iva
nov (22 ani — 2,05 m), Andreiev (22 
ani — 2,13 m) etc. Dintre vechii ju
cători au fost selecționați Petrov, 
Voinov, Lipso și Travin.

NEAPOLE. Învingînd în semifinala 
turneului internațional masculin de 
baschet de la Neapole pentru „Cupa 
intercontinentală" pe Corinthians Sao 
Paulo cu scorul de 57—52 (27—29), 
echipa Goodyear, campioana S.U.A., 
s-a calificat pentru finala competiției.
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