
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, V'IIȚLVĂ! Trimisul nostru special la campionatul mondial

de handbal din Suedia, CĂLIN ANTONESCU, transmite'.

Rheinhausen-un popas util echipei României
STOCKHOLM, 9 (prin iele- 

fon). — Astă-seară, echipa 
noastră reprezentativă de handbal 
a sosit în Suedia, fiind găzduită 
la hotelul Bromma din Stockholm. 
Chiar din primul moment mi-am 
dat seama că aici apropierea

zile deo- 
dacă spu- 

Suedie su- 
este acum : 
campioană 

nu subliniem su-
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Pe urmele materialelor publicate

primelor jocuri din turneul fi-
nai al campionatului mondial dc
handbal in 7 a făcut ca in-
teres ul pentru competiție —
și așa deștul de mare — fă

crească În aceste 
sebit de mult. Iar 
nem că în întreaga 
biectul la ordinea zilei 
„Cine va fi noua 
mondială ?“ 
ficient acest interes. Pentru că 
nu numai amatorii de sport din 
această țară scandinavă iși re
zervă o mare parte din timpul lor 
liber comentariilor pe marginea 
pasionantelor întreceri care vor

SUB REFLECTOR:
IMNASTICA ARADEANA ■

Rodica Sabău — o autentică speranță f
Iu un an în urmă a apărut în 
-ul nostru articolul intitulat 
• se întâmplă ca gimnastica 
deană ?*, în care se critica 
dul defectuos de lucru al 
orității antrenorilor și, ca 
tare slaba „producție" a 
stora. Cu ocazia unei vi- 
■ făcute acum cîtva timp 
Arad, am dorit să cunosc — 
fata locului — în ce sta- 
se află gimnastica arădea- 
Și, o dată aflait în orașul 

malul Mureșului am în- 
ut investigațiile. In acest 
p am stat de vorbă cu ac- 
ști ai consiliului clubului 
rtiv orășenesc, cu profe- 
i de educație fizică, antre- 
i, sportivi, asistând totodată 
la un număr de 8 antre- 
nente.
ov. I. Petrovan, secretarul 

problemele tehnice la 
•O. Arad, a fost primul în
șelat.
- Ce cadru organizatoric 
e asigurat practicării gim- 
>‘: ‘ ii in Arad ?
- încă de la sfîrșitul anu- 

1965, cu sprijinul federa- 
de specialitate, am trecut

consolidarea bazei materia- 
și organizatorice pen
ce gimnastica arădeană 
revină la frumoasele 

tradiții de acum un dece- 
$i jumătate. Concret, cele 

ru secții existente în 1965 
T.A., Centrul de pregătire 
>rtivă a UCFS, Vagonul și 

sp.) au fost comasate, re- 
tînd două : centrul de la 
gonul (sala CSO) și Școala 
>rtivă (sală proprie). Am pre- 
at ca în locul celor patru 
iții, unde, activitatea șchio- 
a, să creăm două secții pu
nice, încadrate cu cei mai 
ni antrenori și asigurîndu- 
cele mai bune condiții ma-

de
Și 
în 

ac-

GENDA SAPTAMINII
(10—15 ianuarie 1967)
COMPETIȚII INTERNE

HOCHEI PE 
rașul Miercurea Cluc, 
inuarea meciurilor din 
Irul turului al III-lea al 
donatului republican.
HANDBAL. 15.1, etapa 

entre a „Cupei de iarnă’1.

COMPETIȚII 
INTERNAȚIONALE

BASCHET. 11.1, sala 
easca : Politehnica
ești—Wisla Cracovia 
adrul „C.C.E.”.Handbal. 9—11.1. 
ichipelor feminine __ ._
lucurești și Universitatea Ti
mișoara ca și cel al selecțio- 
latei masculine a orașului 
lucurești în R.D. Germană.

12—15.1. Suedia : campiona- 
ul mondial masculin.
TENIS DE MASA. 14.1, sala 

'loreasca : Progresul Bucu- 
eștl—T.S.C. Berlin (t), în ca
iro I „C.C.E.”.
VOLEI. 12.1, sala Vloreasea: 

tapid — reprezentativa Mexic 
0-
15.1, sala Floreasca : Rapid 

- reprezentativa Mexic <*)..
14—16.1, Belgia: Rapid Bucu- 

eștl (m) va susține două 
neciurl in cadrul „C.C.E.*.
N. R. Competițiile de mal 

us ne-au fost comunicate de 
:ătre federațiile de speciali
ste.

GHEAȚA. In 
con- 

ca- 
cam-

teriale. Pe lîngă secțiile 
performanță, am înființat 
două centre de inițiere 
gimnastică: CSO (a cărui 
tivitate se desfășoară în sala
bazei de canotaj) și Vagonul 
(sala Liceului nr. 2). Cu ac
tivitatea care se desfășoară în 
prezent la gimnastică, credem 
că și în această ramură spor
tivă Aradul va cuceri locuri 
fruntașe.

După această punere în temă 
făcută de tov. Petrovan, am 
plecat pe... teren.

ANTRENAMENTE
BINE CONDUSE, DAR...

INSUFICIENTE CA NUMĂR

10,30. în sala 
cu toată apa-

11 fetițe lu

Joi 10.XI, ora
CSO, înzestrată 
ratura necesară, 
crează de zor. Unele la sol, 
altele la bîrnă și paralele 
inegale. Antrenorii Barbara 
(mama) și Maria (fiica) Fren
kel, împreună cu G. Weinert, 
explică și demonstrează cu 
răbdare. Copiii sînt numai ochi 
Si urechi. Printre ei : Constan
ta Luca (8 ani), Elisabeta Ro
taru, Elena Cerveni, Clara Ți- 
fra ultimele două făcînd par
te din echipa Vagonul (locul 
IV în finala campionatului re
publican al copiilor)... După

CONSTANTIN COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 2-a)

XV

Steaua continuă să conducă 
în campionatul de hochei
MIERCUREA CIUC, 9 (prin te- 

lefon, de la trimisul nostru). 
Cu victoria de duminică a dina- 
moviștilor asupra formației 
Steaua am înregistrat două fapte 
deosebite ale actualei întreceri: 
a) Steaua a suferit acum prima 
sa înfrîngere din campionatul pe 
1967; b) a fost redus doar la 3 
puncte avansul hocheiștilor mi
litari în clasamentul competiției, 
ceea ce mărește interesul pentru 
viitoarele întâlniri.

Din capul locului trebuie sub
liniat că Dinamo a obținut o vic
torie meritată. Au contribuit la 
aceasta, după părerea noastră, 
mai mulți factori. In primul rînd, 
dinamoviștii s-au adaptat mai 
bine gheții, de o calitate îndoiel
nică, utilizind un stil de joc cu 
mai puține pase, folosind — în 
schimb — contraatacurile și lan
sările în adîncime. Pe de altă

CITIȚI ÎN PAG. A 3-A:

parte Boldescu și Schiau au pri
mit sarcini să-i marcheze cu 
strictețe pe centrii adverși, Ca- 
lamar și respectiv Biro — lucru 
pe care l-au reușit în cea mai 
mare măsură. Menționăm, de a- 
semenea pe portarul Dumitraș — 
excelent în această partidă — 
ca și pe fundașii Pop, Făgăraș 
și Corduban.

Teritorial, Steaua a dominat 
mai mult, a și șutat de mai 
multe ori (50 de șuturi față de 
cele 22 ale dinamoviștilor), dar 
s-a izbit de o apărare fermă. Cu 
excepția lui Csaka și Biro, cei
lalți n-au mai arătat clarviziunea 
cunoscută.

în cele trei partide de luni au 
fost înregistrate rezultatele : 
Steaua — Agronomia 12—2 (4—0, 
5—2, 3—0) prin punctele înscri
se de Geza Szabo (5), Calamar 
(3), Varga, Vacar, Biro și Iordan, 
respectiv Gal și Haidu.

Dinamo — Tîrnava O dor hei 5—1 
(2—0, 1—0, 2—1) ; Avîntul — Poli
tehnica 4—1 (2—1, 1—0, 1—0).

Iacob, unul dintre „tunarii" 
echipei care ne va reprezenta 
tara la apropiatele întreceri din 
turneul final al campionatului 
mondial de handbal din Sue
dia, și-a depășit adversarul și 
va șuta imparabil (fază din me
ciul România — Japonia).

Foto : N. Aurel

începe peste puțină vreme, res
pectiv joi 12 ianuarie. Și alți 
iubitori de sport din întreaga Eu
ropă caută zilnic, cu înfrigurare, 
în paginile de sport ale mariloi 
cotidiene, ultimele știri referitoa
re la acest campionat mondial 
Și nu se poate spune că nu au 
ce citi... Majoritatea echipelor 
participante la turneul final au 
susținut în ultimele zile jocuri 
dc verificare de „ultimă oră", 
făcînd scurte popasuri înainte de 
a ajunge la cartierul lor general 
din Suedia.

După cum sc știe, un astfel de 
scurt popas a făcut și echipa 
noastră, care a jucat la Rhein- 
hausen, în R.F.G. în primul rind, 
trebuie subliniat faptul că în cele 
cîteva zile petrecute acolo, dele
gația noastră a fost înconjurată 
ca multă prietenie. Conducerea 
clubului T.U.S. Rheinhausen, ca și 
numeroși amatori de sport din 
orașele prin care au trecut hand- 
baliștii români, mi manifestat mul
tă simpatie, urîndu-le sincer sne- 
ces în marea întrecere din Suedia. 
Antrenorul principal Ioan Gher* 
mănescu-Kunst și secundul său 
Eugen Trofin au folosit atît jo
cul cu Selecționata Moers, cit și 
răgazul de la Rheinhausen, pen
tru a întări capacitatea fizică 8 
lotului și a retușa lipsurile exis
tente încă în forța tactică a 
echipei.

In general, se poate spune că 
forma pe care o manifestă cei 16 
handbaliști români este satisfă
cătoare. întregul lot este gata 
pentru acest ultim asalt în vede
rea căruia numai în ultimele luni 
ale anului 1%6 s-au efectuat 285 
de ore de antrenament. Au fost 
ele suficiente, sau nu ?

Cei trei antrenori români — 
celor sus-amîntiți adăugîndu-li-ae 
antrenorul emerit Nicolae ^edaff 
— cred că da, manifesting 
credere în munca depusă, in 
fortul general, care, spun ei, 
se poate să nu dea roade.

in-
e- 
na

in ajunul meciului cu campioana Poloniei

La telefon, MONTEVIDEO
Convorbirea noastră cu antrenorul Bazil Marian

CLASAMENTUL :

1. Steaua 14 12 1 1 144—21 25
2. Dinamo 14 10 2 2 84—26 22
3. Avîntul 14 9 1 4 102—46 19
4. Agronomia 14 6 2 6 65—78 14
5. Politehnica 14 1 0 13 29-105 2
6. Tîrnava 14 1 0 13 16-154 2

ROMEO VILARA

Pregătirile 
echipei 
feminine 
Politehnica 
București 
au luat 
sfîrșit

Bucu- 
(f), In 
Turneul

Rapid

Dan Cristea (Caraimanul Bușteni), învingător în cursa de 
slalom special pentru juniori, desfășurată 

cursului de deschidere
in cadrul con-

Foto : A. Neagu

LA SFÎRSITUL SĂPTĂMÎNII, „CUPA
„CUPA TRACTORUL" • REZULTATELE
DE JUNIORI DE PE CLĂBUCET • COMPETIȚIILE LUNII 
IANUARIE • SĂPTĂMÎNĂ VIITOARE, CONCURSUL 

INTERNATIONAL DE BIATLON

PREDEAL" SI 
CONCURSULUI

giunii Brașov. La probele al
pine se va desfășura obișnuita 
cursă de slalom special și, pen
tru prima dată în țara noastră, 
o cursă de slalom uriaș în două 
manșe. Ambele probe vor avea 
loc pe pîrtia de sub teleferic 
(inaugurată anul trecut cu pri
lejul Concursului internațional 
al României), care are un ri
dicat grad de dificultate. Fon- 
diștii se vor întrece, în cadrul 
aceleiași competiții, pe pîrtia 
din Valea Poliștoacă, în pro
bele de 15 km seniori, 5 km 
senioare și juniori, 3 km ju
nioare și în ștafetele 3x10 km 
seniori, 3x5 km juniori și 3x3 
km fete (senioare și junioare).

• Duminică dimineață se va 
disputa și al doilea concurs de 
sărituri al sezonului : „Cupa 
Tractorul", în organizarea clu
bului sportiv Tractorul Brașov. 
Gazdă va fi trambulina 
cie din Poiana Brașov.

• Sîmbătă, pe pîrtia 
cetului din Predeal, s-a

mîjltj-

programate întreceri deosebit de 
importante.

Sîmbătă și duminică, de pildă, 
pîrtiile Predealului, care au găz
duit și concursul de deschidere, 
vor primi schiorii participant! la

Startul a fost dat, iar dc 
acum și piuă la jumătatea lunii 
aprilie amatorii de schi vor pu
tea urmări, săptămînă de săp
tămînă, activitatea competițio- 
nală, internă și internațională, . . .
a schiorilor. Luna ianuarie se „Cupa Predeal", concurs orga- 
numără printre cele care au nizat de comisia de schi a re-

Clăbu- 
desfă- 

șurat un concurs la care au 
participat aproape 100 de ju
niori și junioare din întreaga 
tară. întrecerea a avut drept 
scop calificarea celor mai buni 
pentru concursul oficial de des
chidere a sezonului. Iată pri
mii clasați în proba de slalom 
special : juniori cat. I : 1. N.

(Continuare în pag. a 2-a)

Apropierea primului meci din
tre Politehnica București și Wisla 
Cracovia, contînd pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni", a atras după sine, 
alături de justificatul interes al 
iubitorilor baschetului, intensifi
carea pregătirilor în rîndurile 
campioanelor țării noastre. Astfel, 
după o scurtă vacanță de 4—5 
zile între sfîrșitul turului și Anul 
Nou, în care antrenamentele au 
fost doar 3 la număr, s-a trecut 
Ia efectuarea a 6 antrenamente 
săptămînal și la organizarea jocu
rilor de verificare. Ultimul joc 
de acest fel s-a desfășurat sîm
bătă, în compania echipei femi
nine I.C.F. București (fruntașa 
neînvinsă din seria a II-a, studen
țească, a categoriei B) întărită 
cu doi jucători, studenți la I.C.F. 
cu specializarea baschet.

Desigur, programul general al 
jucătoarelor este foarte încărcat, 
avînd în vedere perioada de șco
larizare și preocupările profesio
nale ale fiecăreia, ca și numărul 
mare de antrenamente. De aceea, 
pregătirile pentru acest dificil 
meci țin cont și de indispensa
bila relaxare nervoasă care tre
buie să preceadă disputa. Pen
tru azi este programată o excursie 
la Snagov, bineînțeles dacă o vor 
permite condițiile atmosferice. 
Evident, acest lucru poate părea 
insolit — nu s-ar putea spune 
că este sezon de... plajă, nici 
chiar de pescuit... —, dar cei 
ce au avut prilejul de a vedea 
vreodată, iarna, un lac încon
jurat de pădure vor înțelege de 
ce se caută tocmai acolo liniștea 
atît de necesară înaintea confrun
tării de miercuri seara.

Sanda Dumitrescu (Politehnica 
București) aruncă la coș, în 
pofida opoziției adversarei 
sale, Anca Racoviță (iază din 
ultimul meci Politehnica Bucu» 

re ști— Rapid București)
Foto; T. Roibu



sent Corespondenții ne relatează despre

Luna ianuarie, deosebit Rezultate din „Cupa Dinamo“
de bogată io concursuri

(Urmare din pag. 1)

Crețoi (Dinamo
Gămulea (A.S.A.

Brașov) 38,2; 2. 
.. Brașov) 39,3; S.

D. 
. , . . - C.

Văideanu (Șc. sp. Brașov) 39,5; 4. N. 
Sofron (Dinamo) 39,9; 5. Dan Staicu 
(Steagul roșu Brașov) 40,2; 6. L. Prc- 
deleanu (Șc. sp. Predeal) 40,5; juniori 
cat. a II-a: 1. C. Tudor (St. roșu) 
41,0; 2. I. Bogdan (Șc. sp. Sinaia) 
41,3; 3. Alex. Bogdan (Șc. sp. Si
naia) 41,4; 4. Radu Frățilă (Șc. sp. 
Brașov) 42,9; 5. Radu Cernat (Șc. sp. 
Brașov) 43,3; 6. I. Vlădea (Dinamo) 
43,7; junioare cat. a II-a s 1. Mihaela 
Cristea (Șc. sp. Brașov) 38,5; 2. Do
rina Muntcanu (Șc. sp. Brașov) 38,7; 
3. Maria Roșculeț (Șc. sp. Predeal) 
42,7; 4. Ioana Georgescu (Șc. sp. nr. 2 
București) 43,4; 5. Nela Simion (Șc. 
sp. Predeal) 44,8; 6. Maria Cîmpeanu 
(Șc. sp. Brașov) 45,0. Rezultatele cursei 
junioarelor de categoria I 
blicat în ziarul de ieri.

le-am pu-

• La acest concurs am 
pozitiv numărul mare al concurenți- 
lor. în schimb, trebuie Să semnalăm 
ca negativ faptul că întrecerea a fost 
organizată într-o singură manșă. în- 
trucît nu este pentru prima dată cînd 
se petrece acest lucru, ne facem da
toria sa atragem atenția, așa cum am 
făcut ți în anii trecuți (dar, din pă
cate, fără rezultat), că juniorii tre
buie să se bucure de aceeași atenție 
ca și seniorii și că o cursă de sla
lom special trebuie organizată pe două 
manșe, indiferent dc numărul concu- 
renților și de vîrsta lor.

apreciat ca

• Și acum, iată concursurile lunii 
ianuarie : 14—15 : „Cupa Predeal** la 
probe alpine și fond, „Cupa Tracto
rul" * la. sărituri ; 21—22 : „Cupa
României** pe echipe la probe alpine 
și „Cupa Dinamo" la sărituri (Poiana 
Brașov); 28—29 : „Cupa regiunilor** 
(Mogoșa) și „Cupa Dinamo" (Poiana 
Brașov) la probe alpine, „Cupa Tine
retului" la sărituri pentru juniori 
(Odorhei), „Cupa României" (Bușteni) 
la fond.

• La 20 și 22 ianuarie va avea 
loc concursul internațional dc biatlon 
(la Predeal), la care au fost invitați 
sportivi din U.R.S.S., Franța, R. D. 
Germană și Cehoslovacia.

întrecerile Spartachiadei de iarnă
„Cupa Dinamo**, ajunsă la a 11-a 

ediție, a reunit sîmbătă și duminică 
pe pista lacului Ciucaț din Tușnad 1 
peste 30 de patinatori de viteză din 
Brașov, Cluj, Tg. Mureș și București, 
în program au figurat cîte două pro- ' 
be pentru cinci categorii de sportive 
și sportivi. I

Timpul călduros (+3 grade) a avut 
o proastă influență asupra rezultate- ■ 
lor obținute în prima zi de concurs, 
cînd s-a desfășurat proba dc 500 m ' 
rezervată tuturor categoriilor de par- I 
ticipanți. Iată cîțiva dintre cîștigă- ' 
tori : senioare — Crista Traher (Di- i 
namo Brașov) 60,0; seniori — Dan 
Lăzărescu (Dinamo București) 52,0; 
junioare mari — Anamaria Berindei 
(Agronomia Cluj) 63,2; juniori mari 
— Horia Timiș (Dinamo București) 
53,4.

Cu toate că a doua zi a fost mai 
frig, gheața s-a prezentat totuși moa
le și, în consecință, nu s-au putut 
realiza timpi mai buni. învingăto
rii în probele seniorilor și juniorilor 
mari: senioare . --- r> •

Traher 3:08,2 ; 
Emilian Papuc (Dinamo 
9:35,4;
Anamaria Berindei 3:18,1; juniori mari 
— 3000 m : Horia Timiș 6:01,2.

Dintre ceilalți concurenți au lăsat 
o frumoasă impresie junioara Anelise 
Ștefani (Dinamo Brașov), copiii Ro
dica Nimereală (Dinamo București) și 
Laurențiu Căplescu (Dinamo Brașov), 
care dacă vor fi supuși unei atente 
pregătiri vor progresa mult.

Clasamentul final pe 
Dinamo București 47 p, 
Brașov 38 p, 3. Mureșul 
37 p, 4. Agronomia Cluj

CONCURSURILE SlNT ÎN TOI

junioare

— 1500 m : Crista 
seniori — 5000 m: 

București) 
1500 m :mari

echipe : 1.
2. Dinamo 
Tg. Mureș 
30 p.

în cele 53 de asociații sportive 
din raionul Pașcani întrecerile spor
tive din cadrul Spartachiadei se 
află în plină desfășurare. Pînă acum 
peste 5 000 de iubitori ai sportului 
din raion s-au aliniat la startul pro
belor de șah, tenis de masă, trîntă, 
haltere și gimnastică. Cei mai multi 
participant! la întreceri s-au înregis
trat la asociațiile sportive Avîntul 
și Tractorul din Tg. Frumos (cîte 
650), Tineretul Brăești (350), A.S. 
Hălăucești (485), Șiretul Lespezi (300) 
etc.

C. Enea
PARTICIPARE NUMEROASA

Asociația sportivă Progresul Bu- 
nești se numără printre asociațiile 
inintașe ale raionului Rm. Vîlcea 
în ce privește organizarea compe
tițiilor de masă.

La etapa I 
Iarnă, consiliul 
zat pînă în prezent 352 tineri și ti 
nere la 5 ramuri de sport și anume 
șah, tenis de masă, săniuțe, gimnat 
tică și schi. Numai la schi au parti 
cipat 180 de concurenți, care și-ai 
disputat întîietatea pe pantele sate 
lor Giornești și Coasta Mare.

S-au evidențiat la șah: I. MihaJ 
D. Bogoslav, Gh. Milcioiu, D. Chec 
soiu și N. Istrate. La tenis de mas 
au avut o comportare bună N. Nițt 
Gh. Grigorciu, la gimnastică G1 
Anuța, V. Stoica, Maria Stoica ș 
Maria Bădilă.

Este interesant de arătat că înaint 
de începerea Spartachiadei de iarn 
tineretul din comună și copiii Școl: 
generale Bunești au 
nat 40 garnituri de șah, 
rechi de schiuri și peste 
niuțe, ceea ce a înlesnit 
fășurarea întrecerilor.

AL

a Spartachiadei d 
asociației a mobili

confecție 
50 de pe 
100 de s?
mult des

Momete
IN CENTRUL PREOCUPĂRILOR

întrecerile din cadrul Spartachiade 
de iarnă se află, în această perioadă 
în centrul preocupărilor consiliulu 
asociației Reconstrucția Piatra Neam 
Pînă acum, numeroși tineri s-au în 
trecut la șah, tenis de masă și tir 
iar alții se antrenează pentru con 
cursurile de haltere, 
să se desfășoare în

care urmeaz. 
curînd.

Emil Bucureșteanu

Intllnire internațională

amicală feminină de volei

Selecționata divizionară
Reprezentativa Mexicului 3-0

Sub reflector: gimnastica arădeană
(Urmare din pag. 1)

amiază, tot în sala CSO : aceiași an
trenori lucrează sîrguitor cu alte 
eleve. De data aceasta sînt 8, prin
tre care Rodica Sabău, Edit Tămaș, 
iErica Niari, Dorina Claici, și ele 
componente ale sextetului formației 
Vagonul. Seara, am văzut pe fostul 
campion al țării, M. Botez, predînd tul tov 
primele noțiuni tinor fetițe (începă
toare) în „vîrstă* de 4—9 ani: 
Daniela Indrea (4 ani) ia lecții nu
mai de o lună și jumătate, iar Lia
na Tudoran (9 ani), Marta Șafar 
(8 ani), Viorica Otiacain, Catalina 
Ciaica, Ileana Ghereci, Margareta le- 
ger, de vreo trei luni. Deși începă
toare, micile gimnaste executau cu 
destulă siguranță și grație diferite 
exerciții la bîrnă, sol, sărituri la ca
pră etc. Antrenorul Botez se mai 
ocupă și de o grupă de 12 băieți 
(între 8—9 ani). Din rîndul lor no
tăm — pentru moment — pe Emil 
Tipei, Călin Chirilă, Sandu Sălăjan, 
Alexandru Ciobîncan.

Aceeași sală găzduiește și pregăti
rile conduse de antrenorii Gh. Denia 
( 8 băieți — maeștri și cat I), C. 
Cernușcă și G. Kelemen (15 — 
20 de juniori II și copii), precum șl 
Z. Naghi (fete, junioare II și cat. I). 
în general, se lucrează cu multă 
tragere de inimă, selecția este bine 
făcută, antrenamentele sînt indivi
dualizate, sportivii avînd de execu
tat un repertoriu de exerciții în 
ftincție de categoria lor de clasifi- 
aare. In schimb, numărul de antre
nam enite este încă insuficient (numai 
trei lecții pe săptămînă). Este drept, 
țju o singură excepție (Maria Fren
kel), antrenorii își duc activitatea 
(în această sală) numai în cadrul 
umor jumătăți de normă. Dar, nu 
Mai puțin adevărat este și faptul că 
doar ou trei antrenamente săptămî- 
Bale este imposibil de ajuns prea 
departe în sportul de performanță.

SĂ EVITAM SITUAȚIILE CONFUZE 
li

Cea de a doua secție de gimnas
tică își desfășoară activitatea în 

ȘcoU q?ortiy« (de asernowea

bine utilată). Cei 200 de 
eleve (vreo 30 dovedesc 
aptitudini) se pregătesc sub îndru
marea antrenorilor G. Weinert, C. 
Cernușcă, Barbara Frenkel, Șt. Sie- 
gler — primii doi, cu cîte o normă 
întreagă. Și aici programul este res
pectat, antrenorii și sportivii 
zădar... să dăm mai bine

profesor Arcadie 
directorul Școlii sportive.

„Deși avem condiții pentru 
tivitatea să se desfășoare bine, to
tuși, sincer să fiu, nu prea sînt mul- 
țtfmit’ cu modul cum se duce munca 
în secție și nici de rezultatele-ob
ținute. De pildă, la etapa orășeneas
că a campionatului republican al co
piilor (cat. copii și junioare II), la 
fete nu am avut nîci o reprezentan
tă pe primele trei locuri. Și doar 
antrenorul Weinert lucrează la noi 
de cinci ani. Aș mai putea să ci
tez și alte rezultate slabe. Curios, 
dar am impresia că antrenorii cu o 
normă întreagă — Weinert și Cer
nușcă — depun mai multe străduințe 
la Vagonul — unde au o jumătate 
de normă. Bunăoară, cînd școala 
noastră a organizat o selecție, cu 
sprijinul secției de învățămînt a 
Sfatului popular orășenesc Arad, ele
mentele cele mai dotate au fost în
dreptate spre... secția de la Vagonul. 
Consider totodată că ar trebui evi
tată situația existentă ca aceiași an
trenori să lucreze cu aceleași cate
gorii de sportivi. Apar unele incon
veniente (modul cum sînt conduse 
pregătirile sportivilor din ambele sec
ții și cum este efectuată îndrumarea 
lor în aceeași competiție) care nu 
au darul să stimuleze procesul de 
instruire, ci dimpotrivă. Cred că ar 
trebui — și prin aceasta s-ar res
pecta și indicațiile federației privind 
specializarea antrenorilor — ca an
trenorii care cumulează o normă și 
jumătate să pregătească sportivi ca 
categorii diferite de clasificare, dar 
apropiate: copii și juniori II, sau 
categoria I și maeștri. în orice caz, 
sper ca activitatea viitoare a gim
nasticii de la școala noastră ca și

elevi și 
frumoase

lucrea- 
cuvîn- 

Blîndu,

ca ac-

cea din Arad, în general, să cunoască 
o înviorare mai substanțială*.

Desigur, cele spuse de tov. direc
tor Â. Blîndu sînt deosebit de in
teresante. Noi am mai avea însă 
ceva de adăugat. Poate că rezulta
tele prea puțin satisfăcătoare de Ia 
această școală sportivă se datoresc 
și unei alte cauze : faptul că — în 
conformitate cu instrucțiunile Mini
sterului învătămîntului — profeso- 
rii-antrenori de la aceste școli sînt 
obligați să lucreze cu un număr 
prea mare de elevi. Astfel, în ziua 
de vineri 11 noiembrie, am asistat 
Ia o lecție a tov. G. Weinerț cînd 
erau prezente 27 de fete. Cîteodată 
numărul este mai mic (nu însă sub 
20), alteori, mult mai mare. Antre
norul G. Weinert ne spunea că în 
sezonul de iarnă, cînd sala este 
mult solicitată și de jocuri, el 
lucrează uneori și cu 50—70 de spor
tivi deodată. Să recunoaștem că în 
asemenea condiții nu mai poate fi 
vorba de o pregătire metodică, in
dividualizată, de progrese și rezul
tate la 
mantă.

șenesc de a organiza acest centru de 
inițiere in gimnastică este bună. în
drumat în continuare cu atenție, cen
trul poate deveni un adevărat re
zervor de elemente apte pentru per
formanțe ridicate. Din păcate, nu a- 
celeași lucruri se cuvin a fi spuse și 
despre activitatea celui de-al doilea 
centru de învățare, cel de la Vago
nul. înființat la începutul anului tre
cut, acest centru a avut o existență 
destul de zbuciumată. După citeva 
luni — din iunie — sala a intrat în 

atunci activitatea a 
acum o lună, cînd 

reînceput în sala 
nr. 1. Bucurîndu-se

reparație și de 
stagnat pînă 
„cursurile* au 
Școlii generale 
de sprijinul cuvenit, să sperăm că
și despre munca desfășurată la acest 
centru vom avea de consemnat cu
vinte bune.

★

DOUA

nivelul sportului de perfor-

CENTRE CU ACTIVITĂȚI 
DIFERITE

Joi 10.XI și vineri ll.XL, după 
miază. Mi-a fost destul de greu 
ajung in sala de gimnastică de 
baza de canotaj. A trebuit să 
printr-un hol înțesat de oameni: fe
mei și bărbați destul de tineri sau cu 
părul bine nins. Cine erau ? Nimeni 
alții de cit părinții sau bunicii care 
cu privirile pline de emoție urmă
reau — de după un geam — ispră
vile țincilor.

într-adevăr, în această sală, se 
perindă aproape 200 de copii (între 
4 și 9 ani) care au îndrăgit gimnas
tica sportivă și artistică. Fiecare din 
cei cinci profesori se ocupă cu tra
gere de inimă și pricepere de 2-3 
grupe a cîte 15-20 de elevi. Lecțiile 
sînt atractive și ele se bucură de 
mult interes atît în rîndurile micilor 
gimnaști, cît — așa cum am văzut — 
și ale părinților lor. Fără îndoială, ini
țiativa conducerii clubului sportiv oră-

a- 
să 
la 

trec

După această trecere în revistă a 
gimnasticii arădene, față de situația 
din 1965, fără discuție, se constată 
o îmbunătățire, se simte un suilu 
nou. Nu însă pe măsura posibilită
ților. Cu un plus de perseverență și 
cu contribuția deplină și competentă 
a tuturor cadrelor tehnice, Aradul 
poate să-și recapete locul fruntaș in 
gimnastică, ca acum 15 ani (pe vre
mea lui M. Botez, Stela Ferim sau 
surorile Hoffman). Mai mult chiar, 
nu va trebui să surprindă pe nimeni 
dacă — peste cîtva timp — vreun 
gimnast sau vreo gimnastă din Arad va 
urca și pe podiamul competițiilor in
ternaționale. O speranță a și răsărit. 
La campionatele republicane de copii 
de Ia Timișoara, Rodica Sabău (Va
gonul) — o fetiță de 10 ani — a cîș- 
tigat titlul Ia sol, iar la sărituri im
pus și individual compus ea s-a cla
sat pe locul secund. Deci, primul 
nume din noua generație a gimnas
ticii arădene a ieșit din anonimat. 
Să-i urmărim cu încredere 
ei și a altor cadre tinere 
însușesc zi cu zi tainele 
supleței și eleganței. Sint
așteptările ne vor fi îndreptățite.

evoluția 
care fși 
sportului 
sigur că

PREDEAL, 9 (prin telefon, de la tri 
rnisul nostru). -—■ Continuîndu-și ,tur 
neul în România, reprezentativa feminin 
dc volei a Mexicului a susținut luni 
in sala Liceului din localitate, un 
amical în compania unei selecționate di 
vizionare a țării noastre. Mai tehnici 
cu o mai bună legătură între comparti 
mente, voleibalistele noastre au cîștiga 
cu 3—0 (3, 14, 9). S-au remarca
Szekeli și Goloșie de la Selecționată 
Nogueira și Insua din echipa Mexicu 
Iui. In deschidere, Dinamo Bucureșt 
a ' întrecut reprezentativa feminină se 
rundă a Mexicului cu 3—1 (7, —13, 4 
8). Marți are loc meciul revanșă Selec 
ționata divizionară—Mexic, iar în des 
chidere întîlnirea C. P. B.—Reprezenta 
tiva secundă a Mexicului.

SEVER NORAN

PRONOSPORT
NU UITATI CONCURSUL 

PRONOEXPRES DE MÎ1NE !
Programul concursului Pronospot 

nr. 2 de duminică 15 ianuarie 196' 
este alcătuit în întregime din meciut 
din campionatul italian A fi B t

II.'
III.
IV.
V.

Brescia — Torino 
Florentina — Internazionale 
Foggia — Lazio 
Juventus — Lanerossi 
Mantova — Atalanta 

VI. Milan — Bologna 
VII.....................

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.
• Depuneți din vreme buletinel 

pentru concursul Pronoexpres de mii 
ne a cărui tragere va 
București în sala din 
nr. 2.

Azi ultima zi !
• Tragerea la sorți 

melor de la tragerea Loto a Revelio 
nului va avea loc miercuri 11 ianua 
rie 1967 la București (ora 18.00) îi 
sala clubului Finanțe-Bănci din sti 
Doamnei nr, 2.
PREMIILE PRONOEXPRES NR. 1 

DIN 4 IANUARIE 1967
57.271 
IlI-a 
a 23f 
Vl-a

Napoli — Lecco 
Roma — Venezia 
Spăl — Cagliari 
Arezzo — Sampdoria 
Padova — Catanzaro 
Savona — Modena 
Verona — Pisa

avea loc li 
str. Doamne

a autotuns

Categoria 1: 2 variante a 
Iei ,• a II-a; 7 a 10.097 lei; a 
59 a 1.290 lei; a IV-a: 413 
lei; a V-a: 1.279 a 76 
6.807 a 19 lei.

Premiile de categoria 
participanților Militaru 
Petroșeni și Cerchez Constantin dir 
Pucioasa.

lei; a

I au reveni 
Ștefan dir

Rubrică redactată de Administrații 
de stat Loto-Pronosport.



FOTBAL

in plina activitate
La telefon, MONTEVIDEO

• BAZIL MARIAN: „Frătilă și lonescu au avut victoria in virful bocancului**

fle pregătire

nge, e cam frig, în tribune nu sînt spectatori dar,., „băieții" antreno- 
ui Ștefan Coidum nu fin seama de nici unul dintre aceste impedimente 
ies pe teren ca Ja un meci oficial. Ca toate celelalte echipe, Jiul și-a 

reluat pregătirile hotărîtă Să

a Arad, au jucat „tinerii" 
cu „bătrinii"

nțr-un decor de iarnă, fotbaliștii de 
J.T.A. au susținut duminică cel de-al 
lea antrenament. Lecția, desfășurată 
:~o atmosferă de bună dispoziție, a 
iț o durată de 
ensitate medie, 
nă de exerciții 
isit extensoare 
xtiliștii" au susținut un veritabil 
s (pe teren variat) care a măsurat 
•0 m.
Vntrenamentul din această zi s-a 
heiat cu un joc la două porți, care 
iurat 20 de minute. Echipa a fost 
liărțită în două tabere — „tinerii" 
„bătrinii". Victoria a revenit „fi
ilor” cu scorul de 3—1. Sub conduce- 

j antrenorului Ion Reinhardt au lu- 
iț următorii jucători: Gornea, Wei- 
;lț, Birău, Bacos, Mețcas, Czako II, 
ia, Chivu, Jac, Domide, Țîrlea, 
elite. Tr. Popescu, Moț și Kukla. Au 
sit Donciu (la examen) și Șchionu 
>Inav).

ȘTEFAN IACOB-coresp. principal

100 de minute și o 
Bunăoară, după o 

fizice, în care s-au 
și corzi de cauciuc,

itrenamente si... autoanalize

la Steagul roșu
icătorii Steagului roșu Brașov au avut 
anul trecut o activitate multiplă, 
ide aceea, cele zece zile de pauză 

npletă au fost binevenite. Aceste 
:e zile de vacanță nu le-au luat 
iă imediat după terminarea turu- 
. Ei și-au continuat pregătirile, după 
sciul cu C.S.M.S. Iași, pînă la 11 de- 
mbrie, susținînd chiar și jocuri de 
rificare.
La această dată, „stegarii’ au fost 
ezenți la primul control medical 
îctuat de dr. Laurian Taus, control 
re a fost repetat după cele 10 zile 
pauză, mai precis la 21 decembrie, 

id s-au și reluat pregătirile echipei. 
De la 21 decembrie, împreună cu 
trenorii Silviu Ploieșteanu și Nico- 
: Proca, jucătorii brașoveni se 
tilnesc la stadionul „Tineretului", 
re oferă condiții bune de pregătire, 
i antrenamente sînt prezenți : Ada- 
ache, Ivăncescu, Jenei, Naghi, Cam- 
i, Lazăr, Stoi, Cadar, Pescaru, Szi- 
ti, Zaharia, Necula, Goran, Selimesi.

nu facă economie de... efort
Foto : Paul Romoșan

Lipsesc de Ia pregătiri Plică, Alecu 
(plecați cu lotul de tineret în Africa), 
Năftănăilă, Gyorfi (aflați cu lotul olim
pic în America de Sud) și Gane (care-și 
satisface stagiul militar).

Am stat de vorbă cu antrenorul Sil
viu Ploieșteanu asupra pregătirilor pe 
care lotul brașovean le face în aceas
tă perioadă, interesîndu-ne, totodată, 
dacă a fost analizată comportarea 
echipei în prima parte a campionatu
lui. „In ce privește pregătirile — ne 
spunea antrenorul S. Ploieșteanu — 
punem un accent deosebit pe pregăti
rea fizică multilaterală. După 15 ia
nuarie, vom lucra pentru îmbunătăți
rea omogenizării, factor important în 
această perioadă de pregătire pentru 
noul sezon, sezon in care echipa va 
trebui să dea maximum de randa
ment". Ni s-a părut interesant răspun
sul dat de S. Ploieșteanu în ce pri
vește analiza comportării echipei în 
prima parte a campionatului. „Deoa
rece lipsesc cinci dintre jucătorii de 
bază, o asemenea analiză nu și-ar atin
ge scopul. Aceasta va fi făcută imediat 
ce lotul va fi regrupat. Pînă atunci, 
insă, nu am stat cu „mîinile în sîn”. Ana
liza primei părți a campionatului a în
ceput să se desfășoare intr-un sistem 
special: înaintea fiecărui antrenament 
cite doi dintre jucătorii echipei își pre
zintă autoanaliza vorbind despre apor
tul lor direct la jocul echipei, despre 
comportarea lotului în general. Fiecare 
dintre vorbitori încheie prin a arăta 
modul în care înțelege să se încadreze 
in efortul general al echipei, Pînă acum 
au prezentat autoanalize Goran, Cam
po, Jenei, Necula, Ivăncescu și Naghi. 
Concluziile autoanalizelor vor forma 
desigur baza referatului care va fi 
prezentat cind se va face bilanțul ac
tivității generale a echipei".

Prezența Ia antrenamente și con
știinciozitatea jucătorilor ne fac să cre
dem că echipa se va comporta în retur 
mult mai bine ca în toamnă.

C. GRUIA — coresp. principal

DE LA I. E. B. S.
• Pentru intîlmrea internațională 

: baschet (f) POLITEHNICA BUCU- 
EȘTf — WISLA CRACOVIA, de mîi- 
!, din sala Floreasca, contînd pen- 
u „Cupa campionilor europeni", bile
le se găsesc de vinzare la agenția 
lecială din str. Ion Vidu.
• Aceeași agenție vinde și bilete 

intru întîlnirea internațională de vo- 
i pe care echipa feminină a MEXI- 
ULUI o susține în compania echipei 
APID, joi, în sala Floreasca.
• La bazinul Floreasca funcționează 

1 curs de inițiere la inot pentru co
lii înscrieri la bazin.
• MATERIAL ȘI ECHIPAMENT 

PORTIV se poate închiria de la CEN- 
RUL din STADIONUL REPUBLICII, 
sschis zilnic între orele 9—13 și 15— 
). PLATA SE POATE FACE ȘI PRIN 
IR AMENT. Informații la telefon nr. 
..48.80.

• Toate vedetele fotbalului Uruguayan vor juca in meciul de astă-seară, 
pe „Centenario**

• „Olimpicii** noștri vor participa la un turneu la Bello Horizonte
— Alo ! 11.51... 7 „Sportul popular" 7 

Aveți Montevideo, hotel Ermitage...
Și telefonista de la 07, conectînd — 

cu ajutorul a zeci de colege de meserie 
— firul telefonic, a făcut ca de la ce
lălalt capăt al... pămftitului să se audă 
vocea antrenorului principal al echipei 
noastre olimpice, BAZIL MARIAN.

— Ne-a bucurat mult ■ rezultatul de 
miercuri, cu naționala Uruguayului. Am 
dori ceva amănunte...

— Cu plăcere. Ziarele apărute a doua 
zi după meci au publicat cronici și co
mentarii pe pagini întregi. Laitmotivul 
era: învinși astă-vară la București,
uruguayenii nu au putut să-și ia 
revanșa nici la Montevideo ! Rezul
tatul de egalitate a constituit o mare 
surpriză — pot spune — în toată Ame
rica de Sud, unde reprezentativa Uru
guayului este clasată pe locul II, după 
aceea a Braziliei. Meciul a fost foarte 
frumos, disputat, și a scos în evidență

internațională a unor jucători ca 
Florea, Libardi, lonescu și Frăți- 

intervențiile lor au

clasa 
Boc, 
lă. De multe ori, 
primit aplauzele zecilor de mii de spec
tatori prezenți în tribune. Ceea ce m-a 
mulțumit și mai mult, ca și pe colegul 
meu Valentin Stănescu. a fost faptul că 
fotbaliștii români nu s-au „speriat* 
de adversar, nu au intrat pe teren stă- 
pîniți de emoție și frică, așa cum — din 
nefericire — s-a întîmplat de multe ori. 
In repriza secundă, echipa „celestă* a 
avut ceia mai mult inițiativa, a egalat, 
dar după aceea noi am revenit în atac 
iar Frătilă și lonescu au avut victoria 
în vîrful bocancului...

— De ce n-au jucat Rocha, Gon
calves, Mazurkiewicz și ceilalți urugua- 
yeni prezenți Ia G.M. de Ia Londra ?

— Mazurkiewicz este accidentat, lui 
Bocha nu i-a fost prelungit un contract 
pe care-l are cu clubul său. Goncalves 
nu este în formă iar pe ceilalți... pro-

Noutăți to Libreville (Gabon) și Beirut (Liban) 
despre echipa de tineret a României și Dinamo Pitești

După Montevideo, legătura cu Beirut (Liban) unde se află formația 
piteșteană Dinamo și apoi, seara tîrziu, o telegramă primită din 
preajma Ecuatorului, ne-au oferit amănunte asupra celorlalte echipe 
românești aflate pe meridiane diferite, la mii de kilometri distanță una 
de alta.

DINAMO PITEȘTI A LĂSAT O 
FRUMOASĂ IMPRESIE LA BEIRUT

Duminică, în primul joc susținut In 
cadrul turneului pe care-l susține în 
Orientul Apropiat, Dinamo Pitești a 
întrecut — după cum se știe — cu 
3-1 (0-1) pe Racing Club Beirut, 
campioana Libanului, lăsind o fru
moasă impresie. „Cu toate acestea, 
ne-a declarat antrenorul ȘTEFAN 
VASILE, pe mine personal echipa 
nu m-a mulțumit pe deplin, părin- 
du-mi cam obosită. Faptul că am 
debutat în noul sezon atît de puter
nic, susținînd partide dificile în ca
drul unor turnee foarte depărtate — 
geografic — unul de altul, probabil 
că și-a lăsat amprenta asupra echi
pei. Cred însă că meciurile viitoare 
vor arăta pe Dinamo Pitești în- 
tr-o formă și mai bună".

— Cu cine veți mai juca 7
— Joi înt îlnim pe Hornet men Bei

rut, ocupanta locului doi in cam
pionatul 
nică să 
(ării.

— Vă

de 
la 

la- 
au

greb, în „Cupa orașelor tirguri*: 
la 19 februarie la Pitești și la 1 
martie la Zagreb. Succes I

O TELEGRAMĂ DIN INIMA 
AFRICII

... ne anunță că echipa noastră 
tineret a susținut două partide 
Libreville, în Gabon. Sîmbătă 7 
nuarie, tinerii fotbaliști români
pierdut cu 1-0 în fața selecționatei 
Gabonului, luîndu-și revanșa, o zi 
mai tîrziu, cînd au cîștigat cu 2-0 In 
fata aceleiași formații. Telegrama, 
transmisă de agenția Reuter, ne in
formează că, în continuare, sportivii 
români vor evolua în Congo (Braza- 
ville), din nou în Congo (Kinshasa), 
apoi în Etiopia și R.A.U., urmînd 
să-și încheie turneul cu un meci în 
Grecia.

labil că-i vom avea ca adversari pentru 
meciul de mărfi seara (n.r. astă-scară), 
de pe stadionul Centenario. După cum 
se știe, trebuia ca al doilea meci îrv. 
Uruguay să aibă loc la 7 ianuarie, dar 
federația de specialitate din acesta țară 
a solicitat delegației României să ac
cepte disputarea acestui joc la 10 ia
nuarie pentru a putea strînge toate ve
detele de la Londra. Vor neapărat să-și 
ia revanșa... Trebuie spus însă că 
fotbalul din Uruguay va fi reprezentat 
la apropiatul campionat al Americii de 
Sud de echipa cu care am terminat la 
egalitate. ,

— Și, ce ați făcut de la 4 ianuarie 
și pînă acum ?

— In primul rind, antrenamente. Zil
nic, un antrenament sau două cu par
ticiparea întregului lot. Avem și avan
tajul timpului frumos. Aici sînt acum 
27°, tocmai bine pentru fotbal, ținînd 
seama că se joacă mai mult seara. In 
plus, delegația noastră — căreia, am 
uitat să spun, i s-a făcut o primire 
foarte frumoasă la sosirea în capitala 
Uruguayului — a vizitat acest mare 
oraș sud-american, cu o activitate atît 
de trepidantă.

— Ce program veți avea în conti
nuare ?

— Au mai intervenit unele modificări 
de date. In zilele de 15, 17 și 20 
ianuarie vom lua parte la un turneu pro
gramat în Brazilia, la Bello Horizonte. 
La acest turneu vor mai participa, în 
afară de eclii-pa olimpică a României, 
echipele braziliene Atletico Gerais, Cru
zeiros (noua stea a fotbalului din Țara 
Amazoanelor) și o formație din Argen
tina. Pînă la 15 ianuarie însă, vom 
mai juca un meci în Chile, la Santiago.

— Vă mulțumim și...
— Mai înainte de a încheia, vă rog 

să transmiteți familidor noastre că sîn- 
tem cu toții sănătoși, ne gindim la el» 
și urăm tuturor „La mulți ani !“.

Dar convorbirea nu s-a terminat mai 
înainte de a satisface „olimpicilor" noș
tri o dorință : aceea de a le coniuniia 
ultimele rezultate ale „tineretului" în 
Africa și ale lui Dinamo Pitești în Fran
ța și Orientul Apropiat. Și, bineînțeles, 
nu înainte de a stabili viitoarea convor
bire, pe miercuri, la ora ț rînzului

Convorbire consemnata de
MIRCEA TUDORAN

libanez, urmind ca dumi- 
ne fie opusă selecționata

rugăm cîteva amănunte 
despre meciul cu Racing Club.

— Partida s-a disputat în fața a a- 
proape 4 000 de spectatori și l-a im
pus pe C. Radu, care a însers cele 3 
goluri ale noastre. A fost aliniată e- 
chipa obișnuită : Coman 
pescu, Barbu, I. Stelian, 
Țîrcovnicu, Dobrin — C. 
ghi, Eftimie, Țurcan.

— Să vă dăm și noi o

— I. Po-
Badea — 

Radu, Na-

veste: s-au 
stabilit — definitiv, de data aceasta 
— dalele meciurilor cu Dinamo Za-

Pregătindu-se pentru meciurile din campionatul european, echipa de 
fotbal a Elveției se află în prezent in turneu in Mexic. In al doilea joc 
susținut la Guadalajara, selecționata Elveției a dispus cu 2—0 de repre
zentativa Mexicului, in fotografie, o fază din meciul Belgia — Elveția 
(1—0), desfășurat în toamna anului trecut la Bruges. Atacantul elvețian 

Schindelholz în luptă cu doi apărători belgieni

DE PESTE HOTARE
CAMPIONATE... CAMPIONATE... BRAZILIA. Campionatul statului 

Minas Gerais a fost cîștigat de 
echipa Cruzeiros (deținătoarea 
„Cupei Braziliei") cu 41 p. O ur
mează Atletico cu 36 p,- Uberaba 
25 p, Nacional 23 p etc.

FRANȚA. în etapa de dumi
nică a campionatului francez, 
F.C. Nantes a fost învinsă cu 
4—0 de Lens! Alte rezultate: 
Strassbourg — Stade de Paris 
1—0, Bordeaux — Valenciennes 
0—0. în clasament: St. Etienne 
29 p, Nantes și Lens cite 26 p 
(toate cu 21 jocuri).

PORTUGALIA. Cîteva rezultate 
din etapa a 13-a: Benfica — Beira 
Mar 3—0, F.C. Porto — Leixoes 
4—0, Academica — Sporting 1—0. 
în clasament, Benfica și Academi
ca au cite 21 p, F.C. Porto 17 p 
etc.

SPANIA. Elche — Real Madrid
1— 1, Atletico Madrid — Atletico 
Bilbao 3—1, Cordoba — Barcelona
2— 1, Espanol — Saragossa 2—1 
etc. Clasament, după 16 etape: 
Real Madrid 26 p, Espanol 23 pț 
Valencia 22 p, Barcelona 19 p etc.

GRECIA. Poziția echipelor frun-
tașe, după 10 etape:

1. Olympiakos 10 10 0 0 23:5 30
2. A.E.K. 10 6 2 2 12:7 24
3. Panathinaikos 10 5 3 2 16:8 23
4. PAOK 10 4 5 1 11:6 23

(în Grecia, clasamentul se alcă
tuiește în felul următor: pentru 
o victorie se acordă 3 puncte, 
pentru un meci nul 2 puncte și 
pentru o înfrînqere 1 punct).

TURCIA. în 
tului se află :

1. Besiktas
2. Fenerbahce
3. Goztepe

fruntea clasamen-

ALTE ȘTIRI

• Fostul selecționer unic al re
prezentativei Ungariei, Lajos Ba- 
roti, este în prezent antrenorul 
echipei Ujpesti Dozsa.

• Meciul dintre Internazionale și 
Real Madrid din cadrul sferturilor 
de finală ale „C.C.E." va fi arbi
trat de elvețianul Gotfried Dienst.

• După ce Bobby Charlton a 
fost desemnat de revista „FRANCE 
FOOTBALL" cel mai bun jucător 
european al anului 1966, un un- 
măr de 40 arbitri englezi l-au ales 
pe „Bobby“ drept cel mai sportiv 
jucător englez al anului 1966. 
Iată cîteva date despre B. Charl
ton : celebrul fotbalist englez s-a 
născut la 10 iulie 1938 și 
selecționat de 62 de ori 
prezentativa Angliei. De-a 
carierei sale, Charlton n-a 
bat nici un club. El joacă la Man
chester United, echipă cu care a 
cîștigat campionatul Angliei (în 
1957 și 1965) și Cupa Angliei (în 
1963). Bobby Charlton are 1,73 m 
și cîntărește 70 kg.

a fost 
în re- 
Iungul 
schim-
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26: 6 19
19: 8 19 
21:11 16

• Continuîndu-și turneul în 
America de Sud și Centrală, echi
pa iugoslavă Steaua Roșie Belgrad 
a întîlnit Ia Guayaquil (Ecuador) 
formația locală Barcelona, cu care 
a terminat la eqalitate: 1—1 
(0-0).
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Valoarea actuală a juniorilor

Ultimele zile ale anu
lui 1966 au fost bogate 
în competiții pentru ju
niori. Campionatul repu
blican și cele două 
înlîlniri internaționale 
(România — Italia la 
floretă tineret și Româ
nia — Polonia la toate 
probele individuale și pe 
echipe tineret) au scos 
în evidentă un fapt îm
bucurător : acela că în 
momentul de fată ju
niorii maxi au ajuns Ia 
o valoare ridicată în 
preciătire, atît la flore
tă, dac mai ales la spa
dă și sabie, probe defi
citare ani de zile. Fap
tul că au apărut o serie 
de tineri talentati și bine 
pregătiți — la spadă și 
sabie —- sint semne că, 
în fine, un vechi dezl 
derat al scrimei noastre 
e pe cale de a fi reali
zat. Desigur, în acest 
„asalt* o contribuție Im
portantă și-au adus-o 
antrenorii, care au înte 
Ies că în competiții mari, 
pe plan international, nu 
ne putem impune fără 
a prezenta garnituri 
complete la toate arme
le. Din acest punct de 
vedere sîntem pe un 
drum bun, de la care c 
de dorit să nu ne aba
tem, mai ales că avem 
speranța înregistrării u- 
nor performante și mai 
înalte. Așa stînd lucru
rile. considerăm că sînt 
necesare cîteva aprecieri 
asupra campionatului re-

ne dă speranțe

Trei dintre floretistele de nădejde din tinăra 
generație, toate reprezentante ale clubului 
Steaua : Suzana Tasi, Ileana Drîmbă și Ecaterina 

lencic
Foto : Aurel Neagu

cent încheiat, pentru a 
vedea Ce ar mai trebui să facă an
trenorii și sportivii, acum cînd se 
găsesc în plină perioadă de pre
gătire.

La floretă masculin, Weissbock și 
Țiu se distanțează față de restul 
„plutonului*. Cu toate că lui Weis
sbock cucerirea titlului nu prea i-a 
dat emoții, în evoluția lui s-au ob
servat unele lipsuri de ordin tehnic, 
inadmisibile pentru prestigiul său. 
Deși are „mînă tute* și un „simț 
de plecare* bun, el „trăiește* mai 
mult din opriri și din paradă- 
rnostă. Weissbbck, care va păși 
curind „în familia seniorilor, undo 
m’nuired* floretei pe plan internațio 
nai a ajuns la o adevărată artă, 
trebuie să înțeleagă că, în situația 
actuală, fără atac el nu va putea 
face mare lucru. Se impune deci, ca 
antrenorii să lucreze cu el mai mult 
in această direcție, cu maximum de 
exigentă. Țiu, absentînd, din mo
tive obiective, de la pregătire — 
timo de două luni — și-a dominat 
totuși adversarii mai ales prin dîr- 
zenia cu care el știe să se „bată* 
pe planșe. Desigur, această tenaci
tate este o calitate, dar nu e sufi
cientă pentru un scrimer. La Țiu, 
pe planșe se simte nevoia de a ac
ționa cu mai multă gîndire tactică 
și aceasta nu vine fără o pregătire 
tehnică variată. Fentele, intențiile, 
sînt „artificii* de domeniul tactic, 
care folosite cu mai mult discernă- 
mînt pot „descooeri* adversarul 
pentru a-1 puncta. Țiu nu are, de a- 
semenea, alonje. De aceea, el trebuie 
să-și țină aproape adversarul, pentru 
a da tușe. Totuși, sîntem convinși 
că M. Țiu va ști să suplinească 
acest inconvenient printr-o pregătire 
superioară. La ceilalți floretiști care 
„vin* : Bulea, Bănică, Constantinescu, 
Vinereanu, Micloș se întrevede po
sibilitatea creșterii lor, dar, în mo
mentul de față, între valoarea lor 
și cea existentă pe plan internațio
nal și chiar intern, există un mare 
decalaj. Antrenorii trebuie să se 
străduiască să lucreze mai mult cu 
ei pentru a-i ridica la un nivel 
tehnic corespunzător.

La floretă feminin, dat fiind 
faptul că din echipa națională fac 
parte o serie de junioare, campio
natul a constituit de fapt o reedi
tare a campionatului de senioare. 
După cum era de așteptat, în finală 
au intrat cele cinci sportive consa
crate (Drîmbă, Stanca, lencic, Hau- 
cler, Tași). A reușit să „spargă be
tonul* și A. Moroșanu, la mare 
luptă cu R. Văduva. Titlul de cam
pioană a stat în ' cumpănă pînă .la 
ultima tușe — ■ între M. Stanca și 
I. Drîmbă. Situația de egalitate 
(4 v) în clasament și 3—3 la asaltul 
de baraj este edificatoare. Dar Ma
rina a găsit-o mai repede „desco

perită" pe Ileana, campioană la ora 
aceea și care avea un plus de emoții 
în pregătirea tușei decisive. Astfel, 
M. Stanca, cucerește pentru a doua 
oară titlul de campioană a țării la 
jupioare mari.

După cum am amintit încă de la 
începutul acestor însemnări, probele 
de spadă și sabie au depășit aștep
tările, prin progresul evident făcut 
de sportivi. A. Pongrat, la spadă, 
s-a dovedit încă o dată un trăgător 
complet. Datorită faptului că la 
spadă spațiul vulnerabil, este foarte 
mare, cuprinzînd tot corpul, sportivii 
au în acest caz mari posibilități de a 
da tușe. Astfel, Pongrat a folosit cu 
succes opririle pe braț, loviturile la 
picior, contraatacul cu excludere, le
gări pe lamă etc. Antrenorul său, 
Kacuci, trebuie să insiste la Poti- 
grat pe pregătirea lui fizică, unde 
e deficitar. Al. Istrate — actualul 
campion — în singurul său an de 
spadă a făcut progrese clare. Cu 
toate acestea, este necesar ca el să 
știe să-și dozeze mai bine efortul 
în timpul asalturilor, să nu mai fo
losească acțiuni largi în atat, să-și 
perfecționeze lovitura la braț și pi
cior. O comportare frumoasă au mai 
avut și spadasinii I. Sepeșiu, Șt. 
Vlad, ‘Gh. Budahazi și C. Dutu.

„Sabia”, ultima probă a progra
mului din campionat, a lăsat o im
presie deosebită. Finețea și eleganța 
de execuție a unor procedee tehnice 
— calități remarcate la majoritatea 
sabrerilor intrați în finală — au 
venit într-o plăcută opoziție cu stilul 
șablon de pînă acum. „Trioul* — 
de care s-a mai vorbit — I. Buda
hazi, D. Popescu și D. Irimiciuc, au 
demonstrat cu prisosință arta de a 
se „tăia* în săbii. Șansele egale, 
pînă la ultimele două asalturi, între 
cei trei „magnifici* au făcut și mai 
interesantă lupta. Primul „răpus* din 
ei a fost D. Irimiciuc ‘ — cel mai 
tînăx — de • către Budahazi cu 5—2 ; 
apoi D. Popescu de același Budahazi 
cu 5—3. Astfel, Budahazi cucerește 
titlul de campion, într-un final de 
mare luptă, cu maximum de victorii.

în concluzie: actuala ediție a 
campionatului republican de juniori 
mari a atins o valoare tehnico-tac- 
tică crescută față de edițiile prece
dente. La această frumoasă împlinire 
în scrimă nu trebuie uitați și cei 
care au lucrat în „umbră* — an
trenorii, care s-au străduit să selec
ționeze tineri de mari perspective. 
Felicităm cu acest prilej pe antrenorii: 
I. Pufnei, A. Covaci, I. Tudor, A. 
Csipler, P. Ginju, Gh. Ghiulafai, L. 
Rohoni, M. Echimenco, I. Istrate, A. 
Pelegrini, Gh. Marinescu, Ad. Pele
grini, precum și pe antrenorii clu
bului Steaua: A. Vîlcea, C. Ciocîr- 
fie, S. Poenaru, L. Zilahi.

ELENA DOBINCA

Universitatea Timișoara (f) 
a cîștigat turneul de la Bostock 
Rapid București pe locul trei la Brandenburg
ROSTOCK 0 (Agerpres). — Echipa 

feminină de handbal Universitatea 
Timișoara a obținut un frumos succes 
internațional, cîștlgînd turneul de la 
Rostock (R. D. Germană). După ce a 
învins pe rînd formațiile Cracovia 
(Polonia) cu 9—4 (1—3) și S.C. Em- 
por Rostock II cu 11—4 (7—0), în 
finala turneului sportivele românce 
au întrecut cu scorul de 7—6 (3—2) 
prima echipă a clubului S.C. Empor 
Rostock. Pe locurile următoare s-au 
clasat S.C. Empor Rostock, Craco
via și S.C. Empor Rostock II.

Tot la Rostock s-a desfășurat me
ciul revanșă dintre selecționata mas
culină de tineret a orașului Bucu

CORESPONDENȚA SPECIALA PENTRU „SPORTUL POPULAR"

Canada—U.R.S.S. va fi meciul decisiv 
al viitoarei ediții a C. M. de hochei
— Comentarii după competiția internațională „Cupa centenarului" —
„Cupa centenarului" la hochei, care 

a avut loc la Winnipeg (Canada), a re
unit cele mai bune echipe reprezenta
tive care se pregătesc pentru campio
natul mondial de hochei de la Viena : 
U.R.S.S. — campioană mondială — 
Cehoslovacia, S.U.A., Canada. In jocul 
decisiv s-au întîlnit reprezentativele Ca
nadei și U.R.S.S. Partida a fost deose
bit de echilibrată și extrem de pasio
nantă prin evoluția scorului. Au cîști
gat canadienii cu 5—4 (1—2, 3—1 1—1). 
In prima repriză hocheiștii sovietici au 
condus cu 2—1 (prin golurile marcate 
de Ronișevski, Striganov, respectiv Bre
wer). în repriza secundă, Paramoșkin 
ridică scorul la 3—1, dar canadienii au
o revenire puternică și înscriu de trei 
ori prin Brewer, Cusson și Dineen. Ast- wm 
fel, repriza ia sfîrșit cu 3—1 în favoarea | 
canadienilor. în ultima parte a meciu- ■ 
Iul, Paramoșkin egalează (4—4), dar cu 
cîteva secunde înainte de sfîrșit. I 
McMilan înscrie pentru canadieni golul I 
victoriei.

în ciuda faptului că cei doi arbitri ■ 
(Kosinek — Cehoslovacia și Trumblee | 
— S.U.A.) au eliminat 10 jucători sovie
tici și 9 canadieni, meciul s-a ridicat 
la un înalt nivel tehnic și spectaculos. I 
Antrenorul sovietic A. Cernîșev a de- I 
clarat că victoria canadienilor este pe 
deplin meritată și remarcă faptul că | 
„...gazdele posedă acum cea mai bună | 
formație, comparativ cu ultimii ani*. 
Alături de rutinațli Iakușev, Starșinov, ■ 
Ragulin, Brejnev, în echipa U.R.S.S. au I 
evoluat o serie de jucători tineri. Linia 
de atac Almetov — Alexandrov — Maio
rov nu a fost utilizată, deoarece — I 
după părerea lui Cernîșev — jucătorii I 
de mai sus nu au dat randament în 
celelalte partide. ■

în urma acestui rezultat, în clasamen- I 
tul competiției, primul loc revine echi-
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de patinaj artistic și viteză.

chei pe gheață dintre echipele de juniori
• Wirkola, învingător in „Trofeul celor trambuline" ale Cehoslovaciei și Suediei. Gazdele au

terminat învingătoare cu scorul de 10—3
© Victorii ale lui Guy Perillat și Nancy Greene
• Meciuri internaționale de hochei • întreceri

• Ultimul concurs de sărituri cu 
schiurile din cadrul competiției pentru 
„Cele 4 trambuline", disputat la Bis- 
chofshofen (Austria), a fost cîștigat de 
norvegianul Bjoem Wirkola care a rea
lizat 242.7 puncte (săriturile sale au 
măsurat 102 și 104 m). In clasamentul 
general final primul loc a fost ocupat 
de Wirkola cu 910 puncte, urmat de 
Lichteneggcr (Austria) cu 847,6 puncte 
și Neuendorf (R. D. Germană) cu 846,5 
puncte.

• După ce a cîștigat proba de slalom 
special de Ia Oberstraufen (R.F.G.), 
schioara canadiană Nancy Greene și-a 
adjudecat și „slalomul uriaș”, rcalizind 
timpul de 1:18.58. Pe locurile următoa
re s-att clasat Burgl Farbinger (R.F.G.) 
— 1:19,82 și Femande Bochatay (El
veția) — 1:20,28.

'• Proba de slalom uriaș din cadrul 

rești și formația locală S.C Empor. 
De data aceasta au învins handbaliș- 
tii din R. D. Germană, cu scorul de 
17—15. în prima partidă victoria 
revenise sportivilor români cu 15—13.

★
BERLIN 9 (Agerpres). — Turneul 

internațional de handbal feminin de 
la Brandenburg (R. D. Germană) s-a 
încheiat cu victoria formației S.C. 
Leipzig, care în finală a învins echi
pa Lokomotiv Rangsdorf (R. D. Ger
mană) cu scorul de 11—7 (5—2). 
Formația română Rapid București a 
ocupat locul trei în clasamentul 
final. La turneu au participat opt 
echipe.

pei Canadei cu 6 puncte, urmată de 
Cehoslovacia — 4 p.» U.R.S.S. — 2 p. și 
S.U.A. — Op.

Ziariștii prezenți la „Cupa centenaru
lui" au alcătuit o echipă formată din 
„cei mai buni 6”: Nadrchal (Cehoslova
cia), Ragulin (U.R.S.S.), Brewer (Ca
nada), Nedomanski (Cehoslovacia), Di
neen (Canada), Cusson (Canada).

După părerea specialiștilor, meciul 
decisiv al viitoarei ediții a C.M. va fi 
cel dintre reprezentativele Canadei și 
U.R.S.S.

JAN SOKOL
redactor la „Ceskoslovensky sport" 

Fraga

Iată-l pe cunoscutul schior irancez Guy Perillat în plină cursă
Foto: A.F.P.

concursului internațional de schi de la 
Adelboden (Elveția) a fost dominată de 
sportivii francezi, care au ocupat pri
mele trei locuri: Guy Perillat 1:41,02, 
Jean Claude Killy 1:41,43 și Georges 
Mauduit 1:41,90.

• După disputarea jocurilor din ca
drul „Cupei Centenarului", selecționatele 
de hochei pe gheață ale Canadei și 
U.R.S.S. s-au întîlnit la Ottawa într-o 
partidă amicală. întîlnirea s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate : 3—3 (2—0, 
1-1, 0-2).

• Selecționata de hochei pe gheață 
a Suediei a susținut la Orebro un 
meci de verificare în compania echipei 
cehoslovace ZKL Brno. Hocheiștii sue
dezi au obținut victoria cu scorul de 
6—5 (1—3, 1—0, 4—2).

• în orașul Chomutov (Cehoslovacia) 
s-a disputat meciul internațional de ho-

PE SCURT
HELSINKI. în cadrul pregătirilor 

pentru CM. de handbal, reprezenta
tivele Finlandei și Japoniei s-au în
tîlnit în meci de verificare. Victo
ria a revenit gazdelor cu scorul de 
34—29 (17—18).

OSLO. înainte de a pleca în Sue
dia pentru C.M. de handbal, selec
ționata Norvegiei a jucat în com
pania echipei Canadei, obținînd vic
toria cu 31—8 (15—4). Echipa cana
diană face parte din grupa C, alături 
de echipele României, R. D. Germane 
și U.R.S.S.

BARCELONA. în „Cupa cupelor” 
la baschet masculin, echipa spaniolă 
Juventus Badalone a întrecut forma
ția olandeză Flamingo Harlem cu 
scorul de 84—49 (33—17).

NEW YORK. După ce s-a reîn
tors din Irlanda, recordmanul mon
dial Don Schollander (S.U.A.) a luat 
startul în cadrul unui concurs de 
înot desfășurat la Newshaven 
(S.U.A.). Schollander a terminat vic
torios în două probe: 100 și 200 yarzi 
în 47,2 și respectiv 1:44.1.

PARIS. în sala „Pierre de Couber
tin” s-a disputat întîlnirea interna
țională feminină de handbal dintre 
selecționatele R. F. Germane și Fran
ței. Oaspetele au obtinut victoria cu 
scorul de 11—4 (6—2).

MELBOURNE. Turneul de .tenis 
de la Perth a fost cîștigat de aus
tralianul Tony Roche, care a dispus 
în finală cu 6—3, 1—6, 9—7, 8—6 
de coechipierul său Bill Bowrey. La 
feminin, a terminat învingătoare 
Franțoise Durr (Franța). Ea a între- 
cut-o în finală cu 4—6, 7—5, 6—3 
pe Rosemary Casals (S.U.A.).

(3—2, 3—1, 4—0).
• La Berlin s-an încheiat campio

natele de patinaj artistic ale R. D. Ger
mane. La femei, titlul de campioană a 
revenit tinerei sportive Gabriele Seyfert 
de la clubul S. C. Karl Marx Stadt. în 
competiția masculină pe primul Ioc s-a 
clasat Gunther Zoller, iar la pereeni 
victoria a revenit cuplului Heîdi Steiner- 
Heinz Ulrich Walther.

• Meciul de patinaj viteză dintre 
echipele Finlandei și orașului Lenin
grad, desfășurat la Kouvolo (Finlanda), 
s-a încheiat cu victoria sportivilor fin
landezi Ia scorul de 1750,675—1771,973. 
în ultima zi de întreceri, Ioko Launo- 
nen (Finlanda) a cîștigat probele do 
1 500 m (2:16,7) și 10 000 m (16:42,5/, 
iar compatrioata sa Kaia Lisa Kcskivî- 
tika a terminat victorioasă în cursa de 
3 000 m cu timpul de 5:28,3.

• Concursul international de patinaj 
viteză de la Inzell (Bavaria) a fost 
cîștigat de Zimmerman (R.F.G.) cu 
178,523 puncte, urmat de Podgovirov 
(U.R.S.S.) cu 181,793 puncte și Strut* 
(Austria) eu 182,860 puncte.
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