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De la trimisul nostru special in Suedia, CĂLIN ANTONESCU

i așteptarea primelor jocuri ale C.M. de handbal
omentarii, pronosticuri

ptimism și... pesimism

pararea va decide

anada participă

i „mondiale" deși nu are.

impionat național

)CKHOLM 10 (prin tele- 
— Cei 16 handbaliști care 
reprezenta România la 
ionatul mondial și-au con- 

pregătirile, ca de altfel 
joritatea formațiilor parti
te aflate în orașele unde 
lisputa jocurile inaugura- 
oaită lumea așteaptă cu 
u-re primele întreceri, 
siv numeroșii ziariști și 
ci ai posturilor de radio 
eviziune, pregătiți oentru 
la cu lux de amănunte 
mai interesante aspecte 
narii competiții.

EZII NU SÎNT OPTIMIȘTI

:ă sportivii români, abia 
la Stockholm, și-au în- 

at pașii spre Eriksdalhal- 
locul unde vor disputa 

și cele mai importante 
iri ale grupei preliminare, 
ziariștii care însoțim de- 

, ne-am oprit la biroul 
resă unde am schimbat 
a cuvinte cu coleaii noștri 
tzi.

contras.! cu optimismul 
festat de antrenorul prin- 
al echipei Suediei, Kurt 

nark, ziariștii suedezi nu 
ptă prea încrezători evo- 
„7*-ului scandinav în a- 

ă a șasea ediție a cam-

I
I
I
I
I
I

Tinerii sportivi
din Tirndveni

tfa și în alte locuri din țară, sportul este Uri bun prieten tâ 
băieților și fetelor de pe Tîrnavă. De acest lucru ne-am conving 
vizitînd terenurile și sălile de sport ale cîtorva asociații dirf 
Tîrnăveni, discutînd cu unii dintre cei ce își dedică, parte 
timpului lor liber sportului pe care l-au îndrăgit, .gv

La Combinatul chimic facem cunoștință cu Inginerul ATe^I
Ixandru Rițiu. Un tinăr robust, cu fala zîmbitoare. Ne împărtășești 

dragostea lui pentru sport. Alături de el lucrează Uie Rom aii

I
I

Rîndul de sus : Hnat, Gruia, Moser și Oțelea. Rîndul de jos: 
norul Kunst-Ghermănescu.

și Mihai Guțu ■— compo
nent! ai
Chimica
Vorbind 
trebuie 
(aptul că este unul dintre 
maiștri.

Locul 3 obținut de formația Chimica în actuala ediție 
campionatului categoriei II la rugbi ne 
care o au tinerii de la Combinatul chimic, 
i-oliHitar

echipei de rugbi 
din categoria B. 
despre Mihai Guțu 
să adăugăm și

reportajul

cei mai silitori elevi ai școlii
■'V
7e

Vaier Neacșa, pentru practicarea

★

8
pedovedește pasiunea 

antrenați de instructorul 
acestui sport.

ora 18. Intrăm în sala de sport 
antrenamentele secției de lupte a 

Am nimerit chiar la începutul lecției.

a Liceului nr. 1. Aici, 
asociației sportive 

Se prezintă ra-

antrena-

vorbește
I.C.F.-ul

au loc 
Unirea. 
portul

— Tovarășe antrenor, membrii secției de lupte, cu tin efectiv 
de 30 de sportivi prezenfi, sînt gata pentru începerea 
meritului.

— Bună seara băieți /
— Bună seara !
Facem cunoștință cu antrenorul Carol Torok. El ne 

despre activitatea secției pe care o conduce. A absolvit
în 1962, fiind repartizat la Tîrnăveni. Avea specializarea lupte 
și ardea de nerăbdare să lucreze în ramura sportivă in care 
fusese calificat. Dar cu cine ? Im Tîrnăveni nu exista nici un 
sportiv clasificat la lupte. Printr-o muncă perseverentă, ti nurul 
profesor a început să pună bazele primei secții de lupte libere, 
formată numai din tineri începato.i, unii remarcați la întrecerile 
sportive de masă.

r— a fost greu. Părinții elevilor nu voiau să-și lase copiii 
se „trîntească", Ințelegînd luptele doar sub acest 
tinerii priveau cu rezerve noul, sport“

Prima dată — ne mărturisește prof. C. Toriile 
s# 

aspect, iar

GHEORGHE CIORANU
Ivănescu, Redl și antre- 

Vazuți de Neagu Rădulescu

pionatului mondial. Ei consi
deră că echipa nu se prezintă 
sudată, nu are omogenitate. 
Iar acest lucru se datorează, 
la rîndul său, faptului că tine
rii introduși în ultimul an in 
echipă nu au o prea mare ex
periență competițională. Dintre 
aceștia, totuși, o autentică spe
ranță este portarul Sten Olsson, 
în vîrstă de 22 de ani, care 
în ultimul joc internațional al 
echipei suedeze (22—13 cu Da-

nemarca) a apărat foarte bine. 
Se crede că el îl va, seconda 
cu succes pe titularul acestui 
post, cunoscutul Lindblom. 
Amatorii de handbal din Sue
dia își pun însă mari nădejdi 
în cei 3 „ași" ai lotului, „vete
ranii" Kempedall, Jarlenius și 
Kerstrom, regietînd faptul că

(Continuare în pag. a 4-a)

Astă-seară, la Floreasca,

Centrele de inițiere in schi, 
in plină activitate

Favorizată de căderea timpurie a 
activitatea centrelor de Inițiere In 
desfășoară de cîteva săptămîni în

Astă-seară, în sala Flo- 
reasca, sub conducerea arbitrilor 
Lazăr Kamenik (Bulgaria) și Bru
no K rumen (Iugoslavia), se dis
pută meciul feminin de baschet 
din cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni11 din
tre Politehnica București și IFisla 

’Cracovia (Polonia). Ne-am adresat 
antrenorului campioanei noastre, 
prof. C. Dinescu, pentru trudi(io-

(Continuare în pag. a 2-a)

zăpezii, 
schi se 

_______  _ condiții 
excelente. Sutele de copii pregătiți la Borșa, 
Abrud, Fundata, Rîșnov, Brașov, Predeal, Azu- 
ga, Sinaia, Bușteni și Cîmpulung Moldovenesc 
de antrenori și instructori calificați (printre 
aceștia se numără foști schiori de performanță 
ca Elena Tom, Spiridon Bălan, Radu Banu, 
Adrian Bătușaru, Constantin Bîrsan) se află 
de pe acum intr-un stadiu avansat, iar cei mai 
dotați sint antrenați pentru a participa la tra
diționalul concurs republican al copiilor pro
gramat la Predeal în ziua de 4 februarie.

în afara acestor centre organizate de 
F.R.S.B., în țară desfășoară o vie activitate 
și alte „școli" de schi. La Tg. Mureș, de pildă, 
asociația sportivă Comerțul a inițiat un cen
tru la care participă peste 60 de copii. Antre
norii Alexandru Rec și Victoria Szabo se 
preocupă intens pentru ca elevii lor să își 
însușească în timp cit mai scurt „tainele" 
acestui frumos sport. După cum ne informează 
corespondentul nostru, Constantin Albu, prin- 
trei cei mai talentati se află Ion Gaspar (12 
ani), Z. Szabo (7 ani) ș.a. Copiii sînt împăr- 
țiți pe grupe de vîrstă, se antrenează de trei 
ori pe săptămînă și susțin în fiecare duminică 
un concurs de verificare.

(Continuare in pag. a 2-a)

După cîteva săptămini de inițiere, întrecerile 
de veriîicare sint binevenite șl... așteptate cu 
multă nerăbdare de proaspeții schiori, dornici 

să ia primul start

Campionatul republican de hochei
Voleibalistele noastre

impetuozitatea și tehnica ei, Cornelia Gheorghe (12), pe 
o vedefi în plină acțiune, se numără printre „atu-urile“ 
chipei campioane de baschet a României (fază din 

meciul Politehnica — Rapid)
Foto : T. Roibu

MIERCUREA CIUC, 10 (prin te
lefon, de ia trimisul nostru). — 
De luni seara, și pînă în dimi
neața zilei următoare a nins cu 
fulgi mari și deși. Partida Avîn- 
tul — Politehnica a dat loc unei 
lupte foarte aprige, în care pri
ma preocupare a fost. .. căutarea 
jpucului prin stratul gros de 
padă.

Marți dimineața, patinoarul 
acoperit cu o mare cantitate 
zăpacfă. Abia după curățirea 
tinoarului a început meciul 
namo — Agronomia Cluj, cîști- 
g’at de bucureșteni cu 8—4 (3—0, 
4—1, 1—3). Au marcat Tarei, Bol. 
descu, Florescu (2), Ștefan și Bașa 
respectiv A. Cozan (2), C. Cozan 
și Imre.

Derbiul „lanternei roșii”, me
ciul dintre Tîrnava Odorhei și 
Politehnica București, a dat loc 
unei lupte foarte aprige. Victo
ria a revenit — pe merit — ho- 
cheiștilor din Odorhei cu 3—2 
(2—0. 1—1, 0—1). Aceștia au do
vedit mai multă combativitate și 
s-au apărat cu atenție în momen
tele de dominare ale bucureșteni- 
lor. în jocul studenților s-a fă
cut văzută oboseala disputelor 
susținute în acest tur, unde, în 
fiecare meci, ei „s-au bătut" pen-

ză-

era 
de 

pa- 
Di-

tru a obține rezultate cît mai 
bune.

Cu acest rezultat s-a produs de 
fapt singura modificare în cla
samentul competiției, echipele 
schimbîndu-și locurile. Cele cinci 
puncte ale partidei au fost în
scrise de Covaci (2), Santha, res
pectiv Tăbăcaru și Mezei.
în cel mai frumos meci al tu

rului, Steaua — Avîntul Miercu
rea Ciuc 2—2 (1—2, 0—0, 1—0). Au 
marcat Ștefanov 
mar (min. 51) 
respectiv Osvath 
Szabo (min. 20).

ROMEO VILARA

(min. 7), Cala- 
pentru Steaua, 

(min. 3) și Iuliu

CLASAMENTUL

1. Steaua Buc. 15 12 2
2. Dinamo Buc. 15 11 2 2
3. Avîntul Miercurea

Ciuc 15 9 2 4 1
4. Agron. Cluj 15 6 2 7
5. Tîrnava O. 15 2 0 13
6. Polit. Buc. 15 1 0 14

★
întrecerile turului al

104- 48 20
69- 86 14
19-156 4
31-108 2

ultimul, se 
București cu 
februarie.

1 146- 23 26
92- 30 24

IV-lea,
vor desfășura Ia 

începere de la 7

VOLEIBALIȘTII DE EA RAPID BUCUREȘTI

Mîine dimineață, echipa masculină de volei Rapid București 
urmează să plece la Bruxelles pentru a juca, în actuala ediție 
a „C.C.E.", cu campioana Belgiei, Brabo Anvers. Turul va avea 
loc vineri la Liege, iar returul duminică la Anvers.

învingătoare în partida

cu reprezentativa

Mexicului
PREDEAL, 10 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Un pu
blic numeros a asistat la me
ciul feminin de volei desfă
șurat în sala liceului din lo
calitate, între o selecționată 
divizionară a țării noastre și 
reprezentativa Mexicului. Au 
învins voleibalistele românce, 
la capătul a peste două ore 
de joc epuizant în care oas
petele s-au dovedit un ad
versar redutabil. Scor final : 
3—2 (11, —7, 13, —11, 6). In
deschidere, selecționata se
cundă a Mexicului a dispus 
de formația C. P. București 
cu 3—0 (8, 14, 11).

S. NORAN



Campionii Capitalei le juniori mici — tloretă — pe anul 1967 : Luminița

Popescu (Gloria) și Laurertțiu Meleca (S.P.O.B.)

Foto: V. Bageac

tsn^zsî

IKB yr**- V. B».

(Lrmare din pag. I) 
naiul și... scurtul interviu din afu- 

' nul marilor confruntări.
„Echipa noastră „merge* destul 

. de bine ne-a spus prof. Dineseu, 
dar riLinul de joc nu pare a fi 
revenit la normal după pauza com- 
pet i (tonală de pînă azi. Oricum, 
meciurile amicale de verificare nu 
sînt același lucru cu cele oficiale... 
Pentru noi, problema principală o 
va constitui anihilarea pivotului 
Likszo. Wisla Cracovia are o me
die superioară de înălțime^ dar, 
comparativ, e greoaie. Va hotărî 
deci ritmul de joc. pe care trebuie 
să îl impunem. De obicei, Wisla 
se apără „om ta om*, dar noi n-am 
neglijat în pregătire nici „zona“t 
pentru că în ultima vreme ni s-a 

£ „prrhb“ .'slăbiciunea și formațiile 
străine, reprezentative sau de club, 
o folosesc împotriva noastră știind 
că pe acomodăm greu eu ea.

Campioana Poloniei nu ne este 
necunoscută. Figurează chiar prin
tre învinsele noastre: acum doi 
ani, la Amsterdam, le-am întrecut 
pe coechipierele Krystynei Likszo 
cu 50—46. în Olanda din echipa 
noastră au făcut parte Anca Ra- 
coviță și Hannelore Spiridon, care 
acum nu joacă. în schimb, dispu
nem de Ecaterina Vogel. o certă 
valoare în condițiile acestui meci. 
Alături de ea, contăm pentru prin
derea mingilor la panou pe Nieu- 
lescu, Haralambie și Pruncu. Me
ciul este foarte deschis și nu pot 
da un pronostic. Wisla e o echipă 
de luptă, pe care nu o impresio
nează prea mult meciurile în de
plasare... în orice caz Insă, sîn- 
tem hotărî ți să facem tot posibilul 
pentru a obține un rezultat bun“.

Amintim că partida Politehnica 
București—Wisla Cracovia va în- 

' cepe la ora 19.30, iar în deschide- 
I ze, Ia ora 17,30, se va disputa 

meciul amical dintre echipele mas- 
^culine Dinamo București și Poli
tehnica București.

9- r. ș.

Rezultate
din categoria B
In etapa a VlII-a a campiona

tului categoriei B, seria I, la baschet, 
au fost înregistrate următoarele rezul
tate : masculin : Comerțul Tg. Mureș— 
Voința București 55—60 (31—26),
A.S.A. Sibiu—Petrolul Ploiești 62—45 
721—20), Unio Satir Mare—A.S.A. Ba
cău 62 —53 (34—28) ; feminin : Voin
ța Tg. Mureș—Șc. sp. Brașov 73—68 
(37—28), Spartac Salorita—Șc. sp. 
Satu Mare 54—35 (20—14), Progre
sul București-—Clubul sportiv școlar 
București 50—46 (19—21), Voința O- 
redea—A.S.A. Cluj 48—66 (27—32), 
Șc. sp. Craiova—Viitorul Dorohoi 53— 
tl (M33)

Sala de sport a Facultății de 
drept a găzduit, la sfîrșitul săptfi- 
mînii trecute, primul concurs ofi
cial de scrimă al anului 1967. Par- 
ticipanți — floretiștii și floretistele 
din categoria juniori mici, angrenați 
în cucerirea titlurilor de campioni 
ai Capitalei.

De la început, o observație pozi
tivă : întrecerea s-a bucurat de un 
număr record de participanți (50), 
fapt care atestă că în secțiile de 
scrimă ale cluburilor și asociați
ilor sportive bucureștene antrenorii 
s-au ocupat intens de creșterea ba
zei de masă a acestei ramuri spor
tive. Calitativ, de asemenea, asaltu
rile au evidențiat stadiul remarca
bil de pregătire a numeroși tră
gători, băieți și fete, în 
de la S.P.O.B., Gloria, 
tea și Viitorul.

Concursul floretistelor 
tig de cauză trăgătoarei Luminița 
Popescu (12 ani, elevă în clasa a 
VI-a a Școlii generale nr. 124). Ea 
a confirmat frumoasele rezultate 
înregistrate în anul trecut, termi- 
nînd neînvinsă ! De subliniat fap
tul că performanța i-a adus nu nu
mai titlul de campioană a Capita
lei, ci și... categoria I de clasificare t

special cei 
Universita-

a dat cîș-

ATLETISM

început de sezon
competițional de sală
Duminică dimineața in sala Floreasca 

II a fost o animație deosebită. Pentru 
prima oară în acest an a fost organi
zat, de către comisia orășenească. un 
concurs atletic. Peste 200 de atlețl șl 
atlete, în mare majoritate juniori, s-au 
prezentat la startul a două probe : 50 
m și lungime. Deși concursul a avut un 
asemenea program limitat, el s-a dove
dit deosebit de util, fiind, tn ultimă 
instanță, un „antrenament controlat” al 
atleților aflați tn plină perioadă de pre
gătire.

Cele 
niori : 
niori : 
oare ; 
gime, 
(Polit.) 5,08 ; 
(Prog.J 6,49. tn afară de concurs. Alina 
Popescu (Lie. nr. 35) a realizat cel mal 
valoros rezultat al concursului: 6,9 la 
50 m. tn vîrstă de numai 16 ani, ea 
se anunță drept o speranță a atletismu
lui nostru pentru probele de sprint și 
lungime.

mai bune rezultate : 50 m i se- 
Mihai Ionescu (C.S.S.) 6,2 ; ju-
Emil Milotin (C.S.S.) 6,3 ; juni-

Maria Mîrza (Șc. sp. 1) 7,0 ; lun- 
senioare : Anamaria Vitalios 

juniori ; Mihai Pantor

PATINAJ

Patinele, alături de schiuri și de 
săniuțe, oferă celor mici clipe de 
neuitate bucurii in zilele geroase ale 
iernii. In tot cursul vacanței elevilor, 
patinoarele bucureștene au fost luate 
pur și simplu cu asalt de tinerii pati
natori. Și iată de ce n-a mirat pe 
nimeni faptul că dreptunghiul de ghea
ță de la Floreasca s-a dovedit neîn
căpător în ziua pitorescului carnaval 
„iu lumea basmelor*.

Primul concurs al anului Tinerii sportivi din Tîrnăveni
LA JUNIORI MICI

(Urmare din pag. 1)
Luminița 
Gabriela

3. Magda
4. Doina

Clasamentul final i 1.
Popescu (Gloria) 5 ▼, 2. 
Ștefănescu (Gloria) 3 v., 
Bartoș (Viitorul) 2 v.,
Toma (Gloria) 2 v., 5. Mariana Os- 
tafî (Viitorul) 2 v., 6. Doina Ștefă
nescu (Viitorul) 1 v., 7. Ruxandra 
Niculescu (Viitorul), 8. Monica Ghiu- 
zelea (Viitorul), 9. Zoica Aldea (Vi
itorul).

Din rîndul floretiștilor s-a impus 
Laurențiu Meleca (13 ani, elev, cla
sa a Vlî-a, Șc. generală nr. 30). El 
a reușit să furnizeze surpriza con
cursului, dispunînd cu 3—5, 5—0, 
5—2 în turul II din eliminări de 
favoritul probei, Alexandru Micloș. 
Intrat în finală împreună cu Bog
dan Constantinescu și Liviu Ange- 
lescu, Meleca a fost nevoit să sus
țină în compania acestor doi trăgă
tori un turneu de baraj pe care l-a 
câștigat. Clasamentul probei arată 
astfel : 1. L. Meleca (S.P.O.B.), 2. 
B. Constantinescu (S.P.O.B.), 3. L. 
Angelescu (S.P.O.B.), 4. Al. Micloș 
(Universitatea), 5. Șt. Vlădescu (U- 
niversitatea), 6. D. Logan (Viitorul), 
7. Al. Fălticeanu (Universitatea), 8. 
L. Taran (Viitorul).

Primii opt clasați în proba de 
floretă băieți și primele nouă flo- 
retiste se califică în finala pe țară 
a competiției, care va avea loc la 
Constanța în zilele de 1—4 aprilie.

— t. st. ---

Corespondentii 
ne scriu despre

Activitatea
sportivă 
de iarnă

GATA DE START

Pe schiorii mureșeni îi așteaptă în această iarnă un 
bogat program de întreceri. Pe primul plan se situează, 
bineînțeles, campionatul republican, a cărui etapă 
regională va începe la 27 ianuarie (probele de fond 
și biatlon). De asemenea, ei vor lua parte la „Cupa 
României", „Cupa regiunilor*, „Cupa Lacul Roșu* și 
„Cupa Federației*. în vederea participării la aceste 
importante competiții, schiorii din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară au făcut intense pregătiri.

Bine puși la punct pentru a lua startul în campiona
tul de calificare, a cărui etapă regională va avea loc 
în zilele de 21 și 22 ianuarie, sînt și hocbeiștii din 
echipa Comerțul Tg. Mureș. Consiliul asociației spor
tive Comerțul s-a îngrijit din timp ca echipa de 
hochei să aibă condiții optime de pregătire și concurs.

A intrat în tradiția asociației sportive Viitorul din 
Caracal să organizeze competiții ale vacanței, dotate 
cu cupe. De data aceasta „Cupa vacanței de iarnă* 
s-a disputat la baschet, volei și șah. Deocamdată se 
cunosc doar cîștigătorii întrecerii de baschet, celelalte 
două competiții fiind încă în curs de desfășurare. 
Dintre cei remarcați am notat pe elevii Costel Marin, 
Dan Geotoiu, Felicia Ungureanu, Rodica Negruț și 
Lidia Mihăilă. O contribuție deosebită la buna des
fășurare a întrecerilor de baschet a adus-o profesorul 
de educație fizică Constantin Ganea și elevul Ion Geo
toiu, care au arbitrat bine toate întîlnirile.

George Donciu

AU FOST ODATĂ-

NOI PATINOARE

Zilele acestea și-au deschis porțile la Tîrgu Mure? 
alte două patinoare, amenajate în parcul sportiv Voin
ța și în parcul sportiv „23 August*. Cele două pati
noare sînt puse zilnic la dispoziția patinatorilor înce
pători și a celor de performanță.

Acesta este răspunsul (nu mai e nevoie să subliniem 
regretul) pe care ti—1 dă orice gălățean iubitor de pati
naj atunci cînd ÎI întrebi unde sînt patinoarele din 
oraș. Au fost odată... Anul acesta nu există — însă — 
nici unul. Să fi crezut, oare, activiștii sportivi din 
Galați că iarna o să-i... ocolească ? Greu de bănuit I 
Gerul pișcă binișor, e îngheț, tocmai cum e mai bine 
pentru patinaj. Deci la treabă, tovarăși !

Privite de la
organizațieiInițiativa Consiliului 

pionierilor din Capitală de a reuni 
pe cei mai tineri iubitori ai patinaju
lui într-un carnaval pe gheață nu 
poate fi decît aplaudată. Și sperăm 
că ea va căpăta caracter de tradiție. 
Totodată, însă, nu putem trece cu ve
derea faptul că această interesantă 
manifestație cultural-sportivă a avut 
uneori momente de improvizație, apa
rență de lucru nefinisat. Ne referim

Organizarea unor reuniuni demonstra
tive cu concursul cîtorva sportivi fruntași 
din Tg. Mureș și Odorhei o contribuit 
la popularizarea luptelor în rîndul tine
rilor. Urmarea ? In luna iunie a anului 
1964 a luat ființă secția de lupte libere 
a asociației sportive Unirea, cu un nu
măr de... 10 membri, printre care se 
aflau: Mircea Vodă, Ion Craus, Ștefan 
Vodă, Alexandru Micloș, Tiberiu Moldo
van, Ion Sas și alții. Totuși, in dorința 
de a recruta cît mai mulți tineri pentru 
practicarea luptelor, prof. Carol Torok 
sa deplasat la Școala profesională chi
mică, la liceele nr. 1 și 2 și la Școala 
generală nr, 1 de unde, din peste 300 
de copii și juniori, a selecționat 30 de 
băieți de perspectivă care, in prezent, 
participă cu regularitate la antrenamente. 
După numai doi ani de 
dele muncii antrenorului 
cepul să se arate. Mircea 
elev în anul 1 la Școala 
mie, s-a clasat pe locul 2 la campio
natele republicane de juniori (cat. 75 
kg) și a dștigat concursul republican 
de toamnă al juniorilor (cat. 87 kg), Ion 
Craus (17 ani), elev in clasa a X-a a 
Liceului nr. 1, a obținut locul 3 la 
concursul republican de toamnă al ju
niorilor ( cat. 
(cat. 52 kg) 
și Alexandru 
vîrstă de 17 
a Liceului nr. 2, au devenit campioni 
regionali. Sînt rezultate frumoase, pen-

activitate, roa- 
Torok au în- 

Vodă (18 ani), 
tehnică de chi-

81 kg), iar Ștefan Vodă 
fratele lui Mircea, precum 
Micloș (cat. 65 kg), în 

ani, elevi în clasa a XI-a

O scurtă privire spre munții Făgărașului și apoi schiorii iși vor 
continua drumul pe pirtia „Pe tocile"

Foto: E. Simonis

„CUPA VACANȚEI DE IARNA'

Ion Păuș

mantinelă...
atît la spectacolul propriu-zi» (suita 
de scene din basme), cît și la cele
lalte manifestări din cadrul carnava
lului.

Ne întrebăm, din moment ce orga
nizatorii au colaborat cu comisia oră
șenească de patinaj artistic și cu sec
țiile de performanță ale cluburilor 
sportive bucureștene, de ce n-au fost 
încredințate mai multe roluri în spec
tacol patinatorilor avansați ? De ce 

tru care atît prof. Carol TorOk cît j 
elevii săi merită felicitări.

★
Sediul Consiliului raional UCFS. h 

terlocutorul nostru — tehnicianul Val< 
Cucui.

— După cum ați văzut — ne spun 
Vaier Cucui — tinerilor din Tîmăvei 
le place sportul. Aceasta rezultă și di 
faptul că în' cele 64 asociații sportiv 
sînt cuprinși un număr de 13 360 men 
bri UCFS, iar mulți dintre ei particip 
în mod permanent Ia activitatea spot 
tivă.

Una dintre competițiile sportive cat 
s-au bucurat de o deosebită popularități 
a fost „Cupa campionilor asociațiile 
sportive", aflată la prima ediție. Cei mc 
buni sportivi reprezentînd 14 asociați 
printre care Tractorul, Voința, Comerțli 
Chimica, Dinamo, Avîntul I.C.M. eti 
s-au întrecut la ciclism, șah, tenis d 
masă, tir și popice. La cluburile Voinț 
sau Chimica, la poligonul Avîntul I.C.hl 
sau arena Voința, ori pe ruta Tîrnăveni- 
Hotorca, spectatorii au putut urmări dis 
ținte dîrze și interesante, tn care fiecai 
concurent era animat de dorința de 
reprezenta cît mai bine asociația spoi 
tivă din care făcea parte. Alexandr 
Lăsleanu (ciclism), Margareta Cizmadîi 
Alexandru Onghi (tenis de masă), Va 
sile Cosma, Ana Maria Haiss (tir), iat 
numai cîțiva dintre cei care au figura 
printre învingători.

In aceste zile, mulți dintre tineri 
sportivi din Tirnăveni iși înscriu nu 
mele pe listele învingătorilor în întrece 
rile Spartachiadei de iarnă.

T. Siriopol

cluburile n-au intervenit mai substat 
țial în susținerea programului ? S-a 
fi creat o mișcare mai bine definită 
„actorilor* pe gheață, ar fi fost ev 
tate momentele de lîncezcală în pr< 
gram. Poate că și aglomerația info 
mă de la sfîrșit putea fi evitată prii 
tr-o corectă evaluare a capacității p; 
tinoarului.

Facem aceste scurte însemnări dot 
pentru reușita mai bună a viitorul. 
Carnaval pe gheață...

RD. V.



FOTBAL ® LA Zl • LA Z
REPROGRAMAREA RESTANȚELOR

Au început pregătirile
echipele de categoria B

• MIERCURI 4 IANUARIE și-au 
luat pregătirile fotbaliștii echipei 
ujeana, care activează în catego- 
a B. In legătură cu aceasta cores- 
indentul nostru, N. TODORAN, a 
ilicitat un Interviu antrenorului 
heorghe Tomescu.
— V-am ruga, pentru început, să 
vracterizați comportarea echipei in 
•ima parte a campionatului.
— Deși nu ocupă un loc prea 
in în clasament, în comparație cu 
iițiile trecute echipa noastră s-a 
ivedit în progres. Comportarea 
irecum inegală aș explica-o prin 
rogramul... inegal, suportat de for- 
iația noastră: în primele jocuri 
tn susținut 4 meciuri ușoare aca- 
i și 3 In deplasare în compania 
nor formații mai slabe (cu C.F.R. 
i Arad și cu Unirea la Dej). în 
?himb în partea a doua a turului 
ra întîlnit în deplasare echipe pu- 
srnice ca Crișul, A. S. Cugir, C.S.M. 
eșița. Formația noastră a pierdut 
i limită, dar a dovedit maturitate 
i joc și o pregătire tehnico-tactică 
orespunzătoare.
— Ce ne puteți spune tn legătură 

u programul de pregătire întocmit 
entru retur ?
— Cit ne va permite timpul vom 

fectua antrenamente zilnice în aer 
ber. Perioada pregătitoare am eșa- 
>nat-o pe trei etape. în prima, 
om lucra mai mult pentru dezvol- 
ițrea calităților fizice generale, a- 
îflția fiind îndreptată spre forță și 
ezistență. în cea de a doua etapă 
om pune accentul pe pregătirea 
izică specifică, pe tehnică și tac- 
ică. Ultima parte a pregătirilor o 
om dedica tehnicii individuale și 
nvățării unor scheme tactice. în 
inal, pentru a verifica gradul de 
iregătire a jucătorilor și cristali- 
area formației de bază, avem pre- 
ăzute o serie de meciuri de veri- 
icare.
— Cu ce lot ați început pregăti- 

ile?
— Cu lotul existent la începutul 

’ampionatului, adică : Botiș, Daniel,
illOp, Solomon, Soos, Alexiu, Stân
ei, Nedelcu, Ene, Bakos, Stanciu. 
-taman. Jozsa, Hădăreanu, Mazura- 
:is, Fodor.

— Ce vă propuneți pentru retur ?
— Dorim să ocupăm un loc cît 

nai bun, dar mai ales să oferim 
neciuri de calitate.

Microintcrviu 
cu... Nâtdanu
Cu o pălăriuță vînătorească, Vio

rel Mateianu pare un adolescent ple
cat să facă o partidă de... săniuș.

— esel. Viorele ?
— De ce nu ? Oricum, In toamnă 

le-am făcut o „figură" tuturor ce
lor rare ne considerau „victime si- 
gure*t iar pentru primăvară le pre
gătim una si mai.., mare.

— Adică ?
— Dacă e surpriză, ingăduiți-mi 

să nu suflu o vorbă despre aceasta.
— Atunci, ce facem cu microimer- 

viul ?
•— Am să vă spun două lucruri 

care mie mi se par foarte importan
te. Mai întîi — două vorbe despre 
Sandu Constantinescu, un om despre 
care s-a scris destul de puțin In 
raport cu ceea ce a făcut el pentru 
echipa noastră, in tur. A fost una 
dintre „cheile* focului Progresului,

In al doilea rtnd, citind mereu 
„articolele tehnice* din ziarul dv.t 
am văzut că se acordă din ce In ce 
mai multă atenție jocului propriu- 
zis tn procesul de antrenament. Iată 
o chestiune care mă bucură, ea co
res ounzînd unei vechi convingeri 
personale. Totdeauna, am fost de 
părere că jocul constituie un ele
ment principal tn antrenament. Ori-

TRAGEREA REVELIONULUI — UN 
SUCCES FĂRĂ PRECEDENT.

Peste 60 000 premii In valoare 
totală de peste 6 500 000 lei din care 
2 423 300 lei atribuiți din fondurile 
speciale ale Loto-Pronosport.

Tragerea Loto a Revelionului din 
31 decembrie 1966. a cunoscut cel 
mai mare succes înregistrat pînă în 
prezent la vreun concurs sau tra
gere specială: 60 779 de oîștiguri

Autocontrolul în pregătirea sportivă de iarnă
Autocontrolul este unul din mijloa

cele de bază pentru înregistrarea modi
ficărilor produse de efortul pregătirii 
sportive asupra organismului. Caracte
rul auto-interpretativ il face deosebit 
de important, mai ales pentru că el 
ne oferă pe lingă o serie de date obiec
tive, și o serie de date subiective, care 
precizează, in plus, și reacția psihică a 
sportivului față de momentul etapei de 
pregătire. Autocontrolul este, în gene
ral, un element de investigare util 
în pregătirea sportivă, dar mai ales 
în pregătirea de iarnă. Importanța lui 
crescută în această perioadă este deter
minată de următorii factori:

• caracterul centralizat in care se 
face de obicei această pregătire, fapt 
care permite efectuarea zilnică a auto
controlului prin includerea lui obliga
torie în programul cotidian ;

• caracterul readaptativ la efortul 
nespecific și specific al perioadei pre
gătitoare de iarnă, care poate fi (sau 
nu) în concordanță cu capacitatea de 
readaptare la efort în mod uniform 
(sau nu) a organismului ;

• caracterul intensiv și predomi
nant nespecific mai ales al primelor 
cicluri ale perioadei pregătitoare, în 
care datele autocontrolului vin să con
firme sau să infirme concordanța între 
parametrii planificați in pregătire și 
gradul de adaptare ;

• caracterul neobișnuit al unor mij
loace de pregătire folosite în această 
perioadă, care solicită in mod crescut, 
funcțional sau regional, organismul 
sportivului ;

• condițiile climaterice deosebite 
(umiditate, temperatură și zăpadă) im
pun solicitări deosebite din partea or
ganismului ; datele autocontrolului pot 
sesiza tulburările suplimentare produ
se de aceste condiții not

Pentru efectuarea autocontrolului, 
fiecare sportiv este necesar să cunoas
că datele ce trebuie urmărite și înscrise 

cine iubește fotbalul mă înțelege. De 
altfel, la noi la Progresul jocul a 
fost in ultimul an un element de 
bază in pregătire. $i rezultatele...

— Revenim la punctul de plecare 
al discuției.

— Da.
— Atunci să încheiem și să aș

teptăm surpriza făgăduită.

V. P.

la premiile obișnuite în bani și su
plimentare în autoturisme și bani, 

în afara celor 4 autoturisme 
„FIAT 1800“, plus completarea di
ferenței In bani pînă la cîte 100 000 
lei, precum și a celorlalte 16 auto
turisme de diferite tipuri s-au înre
gistrat și 4 variante de cîte 63 438 
lei fiecare.

Cîștigătorii autoturismelor vor fi 
cunoscuți astă-searâ, cînd va avea

loc tragerea la sorți, o dată cu tra
gerea Pronoexpres, la ora 18, în 
Sala Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2.
• Nu uitați să vă procurați bile

tele pentru tragerea Loto de vineri 
13 ianuarie 1967 1

Azi și mîine ultimele zile.
Rubrica redactată de Administrația 

de stat Loto-Ptonosport.

LOTO-PRONOSPORT

în JURNALUL DE AUTOCONTROL, 
care cuprinde următoarele feluri de 
observații i

INDICI OBIECTIVI

— Frecvența cardiacă, numărată di
mineața la sculare in poziția culcat in 
pat Și în picioare după o adaptare de 
2—3 minute. în condițiile unui parale
lism între parametrii planificați ai 
pregătirii și gradul de adaptare la 
efort a organismului, frecvența cardia
că, după o scurtă creștere inerentă 
din primele zile, se stabilizează urmind 
ca in al doilea ciclu săptăminal să atin
gă valorile individuale anterioare. 
Menținerea unui puls crescut sau creș
terea in continuare a acestuia impune 
restructurarea programului de pregă
tire a sportivului respectiv. Se atrage 
atenția asupra unei false tahicardii 
(puls crescut), determinată nu de exis
tența unui supradozaj, ci de adaptarea 
la altitudine (peste 1 000 m) la echipele 
ce efectuează pregătirea în localități 
de munte, adaptare care poate dura 
între 6 — 12 zile.

— Greutatea corporală care, după o 
scădere inregistrată in primele zile 
(în care se elimină excesul ponderal 
ciștigat în perioada de concediu), se 
fixează la valoarea individuală nor
mală.

— Numărul orelor de somn, care 
trebuie să fie in concordanță cu orele 
pe care le dormea sportivul înainte. 
Apariția de insomnii (deci scăderea 
orelor de somn) trădează apariția obo
selii.

Programul returului campionatului categoriei A
ETAPA A XIV-A, DUMINICA 26 FEBRUARIE

Steaua București - C.S.M.S. lași 
Rapid București - Farul Constanța
Universitatea Cluj - U.T. Arad 
Steagul roșu Brașov - Jiul Petroșeni
Petrolul Ploiești - Politehnica Timișoara 
Dinamo Pitești - Progresul București 
Universitatea Craiova - Dinamo București

ETAPA A XV-A, DUMINICA 12 MARTIE

Dinamo București — Dinamo Pitești 
Politehnica Timișoara - Steaua București 
Jiul Petroșeni - Universitatea Craiova 
U.T. Arad - Rapid București
Progresul București - Universitatea Cluj 
Farul Constanta - Steagul roșu Brașov
C.S.M.S. lași - Petrolul Ploiești

ETAPA A XVI-A, MIERCURI 15 MARTIE

Steagul roșu Brașov - Politehnica Timișoara 
Universitatea Craiova - U.T. Arad 
Dinamo București — Steaua București 
Rapid București - Progresul București 
Dinamo Pitești - CS M.S. lași 
Petrolul Ploiești — Jiul Petroșeni 
Universitatea Cluj - Farui Constanta

ETAPA A XVII-A, DUMINICA 26 MARTIE

Rapid București - Universitatea Craiova 
Farul Constanta - Progresul București
U.T. Arad - Petrolul Ploiești 
Steaua București - Steagul roșu Brașov 
Universitatea Cluj - Dinamo București 
Politehnica Timișoara - Dinamo Pitești 
Jiul Petroșeni - C.S.M.S. lași

ETAPA A XVIII-A, DUMINICA 2 APRILIE

Progresul București - U.T. Arad 
Dinamo București - Petrolul Ploiești 
C.S.M.S. lași - Rapid București 
Dinamo Pitești - Farul Constanta 
Jiul Petroșeni - Steaua București 
Steagul roșu Brașov — Universitatea Cluj 
Universitatea Craiova - Politehnica Timișoara

ETAPA A XIX-A, DUMINICA 9 APRILIE

Petrolul Ploiești - Farul Constanța 
U.T. Arad - C.S.M.S. lași
Politehnica Timișoara - Progresul București

Steagul roșu Brașov - Dinamo București 
Universitatea Craiova - Universitatea Clu 
Steaua București - Dinamo Pitești 
Rapid București - Jiul Petroșeni

ETAPA A XX-A, DUMINICA 16 APRILIE

Jiul Petroșeni - Dinamo Pitești 
Petrolul Ploiești - Steagul roșu Brașov 
Farul Constanta - U.T. Arad 
Universitatea Cluj - Politehnica Timișoara 
Dinamo București - Rapid București 
C.S.M.S lași - Universitatea Craiova 
Steaua București - Progresul București

ETAPA A XXI-A, DUMINICA 30 APRILIE

U.T. Arad - Steaua București 
Dinamo Pitești - Rapid București 
Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești 
Progresul București - CS.M.S. lași 
Farul Constanta - Jiul Petroșeni 
Dinamo București - Politehnica Timișoara 
Steagul roșu Brașov - Universitatea Craiova

ETAPA A XXII-A, DUMINICA 7 MAI

Universitatea Craiova - Dinamo Pitești 
Steaua București - Universitatea Cluj 
C.S.M.S. lași - Dinamo București 
Politehnica Timișoara - Farul Constanfo 
Rapid București - Steagul roșu Brașov 
Petrolul Ploiești — Progresul București 
Jiul Petroșeni - U.T. Arad

ETAPA A XXIII-A, DUMINICA 14 MAI

Universitatea Cluî - Rapid București
C.S M S. lași - Politehnica Timisoara 
Progresul București - Jiul Petroșeni
U.T. Arad - Steagul roșu Brașov 
Dinamo București — Farul Constanta 
Universitatea Craiova - Steaua București 
Dinamo Pitești - Petrolul Ploiești

ETAPA A XXIV-A, DUMINICA 28 MAI

Farul Constanta - C.S.M.S lași
Petrolul Ploiești — Universitatea Craiova
Rapid București - Steaua București 
Politehnica Timișoara - U.T. Arad 
Jiul Petroșeni - Universitatea Cluj
Steagul roșu Brașov - Dinamo Pitești 
Progresul București - Dinamo București

ETAPA A XXV-A, DUMINICA 4 IUNIE
Steagul roșu Brașov - Progresul București 
U.T. Arad - Dinamo Pitești
Universitatea Craiova - Farul Constanta 
Jiul Petroșeni - Dinamo București
Rapid București - Politehnica Timișoara 
Universitatea Cluj - C.S.M.S. lași
Steaua București - Petrolul Ploiești

ETAPA A XXVI-A, DUMINICA 18 IUNIE
Dinamo București - U.T. Arad
Politehnica Timișoara - Jiul Petroșeni
C S.M.S. lași - Steagul roșu Brașov 
Dinamo Pitești - Universitatea Ciut 
Farul Constanta - Steaua București 
Petrolul Ploiești - Rapid București 
Progresul București - Universitatea Craiova

INDICI SUBIECTIVI

— Starea generală a organismului 
(sportivul se simte bine, sau acuză sen
zații de oboseală, dureri sau febră 
musculară etc.).

— Pofta de lucru (începe și termină 
antrenamentele cu plăcere, sau nu).

— Apetitul (normal, scăzut sau ab
sent).

— Apariția unor alte semne ca 
transpirații, dureri sau crampe muscu
lare, dureri în regiunea ficatului, la 
eforturi Intense, senzație de sufocare, 
trebuie semnalată și consemnată ime
diat în jurnal.

Consemnarea acestor date în JUR
NALUL DE AUTOCONTROL (formu
larul tip folosit de Centrul de Medici
nă Sportivă) permite ținerea unei evi
dențe zilnice, care ușurează tragerea u- 
nor concluzii asupra efectelor biologice 
produse de pregătirea sportivă pe o 
anumită perioadă. Autocontrolul re
prezintă, astfel, un mijloc de bază 
pentru urmărirea reacțiilor de adap
tare la efori a organismului în această 
perioadă destul de dificilă. El consti
tuie un element de investigație valo
ros, nu atit pentru medicul sportiv 
(care are la dispoziție și alte mijloace 
de investigație) cit, mai ales, pentru 
antrenor și sportiv.

dr. NICOLAE STĂNESCU
medicul lotului reprezentativ

Așa cum s-a mai anunțat, înaintea 
începerii returului urmează să se 
joace cele trei meciuri restante din 
prima jumătate a campionatului cate
goriei A. Este vorba de partidele Fa
rul—Petrolul (din etapa a Vl-a). Ra
pid—Petrolul ți Steaua—Farul (din eta
pa a XIII-a). Din cauza programului 
foarte încărcat al unor echipe, ca și 
datorită timpului nefavorabil, ele nu 
s-au putut disputa pînă la încheierea 
anului și au fost reprogramate astfel :

MIERCURI 15 FEBRUARIE : FA
RUL — PETROLUL.

DUMINICĂ 19 FEBRUARIE : RA
PID — PETROLUL ȘI STEAUA — 
FARUL.

ETAPELE „CUPEI ROMÂNIEI"

în „Cupa României* au mai ră
mas 32 de echipe : două dih cam
pionatele regionale (Metalul Plo- 
peni și Textila Mediaș), sase 
din categoria C (Foresta Fălticeni, 
Gloria Bîrlad, Eiectroputere Craiova. 
Metalul Hunedoara, Medicina Cluj și 
Progresul Reghin). 10 din categoria 
B (Chimia Suceava, Progresul Brăila, 
Oțelul Galați, Metalurgistul București. 
Politehnica București, C.S.M. Sibiu. 
C.F.R. Timișoara, Crișul Oradea, Mi
nerul B. Marc și Minerul Lupeni), 
cărora li se adaugă cele 14 formații 
din categoria A. Debutul acestora din 
urmă — duminică 5 martie, în 16-imile 
de finală. în continuare, programul 
este următorul :

Miercuri 5 aprilie : optimi de fi
nală.

Miercuri 3 mai : sferturi de finală.
Miercuri 28 iunie : semifinalele.
Duminică 2 iulie : finala.



C. Carabela învingător 
in concursul de Nation 
de la Altenberg

ALTENBERG 10 (Agerpres). In proba 
individuală (20 km) a întâlnirii interna
ționale de biatlon dintre reprezentati
vele României și R.D. Germane, con
curentul român Constantin Carabela a 
avut o comportare excelentă, clasîn- 

du-se pe primul loc. El a fost înregis
trat cu timpul de lh 24:36,0. fiind pena
lizat la tragere cu numai 3 minute. Pe 
locurile următoare s-au clasat : 2. E. 
Schnabel (R D. Germană) lh 24:49,0 
(5 min.), 3. D. Ritter (R. D. Germană) 
lh 25:36.0 (6 min.). Gh. Cimpoia a tras 
slab (9 min. penalizare), totalizînd tim
pul de lh 31:13,0 cu care a ocupat lo
cul 13.

■Ar
Biatloniștii români Gh. Vilmoș, N. 

Bărbășescu. I. Țeposu și Gh. Cercel. în
soțiți de antrenorul C. Tiron, au plecat 
aseară la Saalfelden (Austria) pentru 
a participa, vineri și duminică, la un 
concurs internațional.

Boberii români 
au plecat la Grenoble

Boberii români I. Panțuru și N. Nea- 
goe, însoțiți de antrenorul H. Pașov- 
schl, au plecat ieri la Grenoble pentru 
a se pregăti o perioadă de timp alături 
de echipaje din Italia, S.U.A.. Anglia. 
R.F. Germană etc., pe pîrtia olimpică 
amenajată în stațiunea Alpe d’Huez. 
Federația franceză de specialitate a 
anunțat că este posibil ca în zilele de 
14 și 15 ianuarie să organizeze un con
curs la care să ia parte boberii aflați 
in stațiune.

De la Grenoble, cei doi boberi vor' 
pleca Ia Igls, în Austria, pentru a par
ticipa, împreună cu echipajele R. Ne- 
dolcu - P. Hristovici și Al. Oancea - Gh. 
Mafiei, la campionatul european pro
gramat pentru zilele de 21—22 (bobul 
de 2 persoane) și 28—29 ianuarie (bobul 
do 4 persoane).

în continuare, echipajele române vor 
lua startul în campionatul mondial, 
care se va disputa pe pirtia de la Alpe 
d’Huez in zilele de 4—5 februarie (bo
bul de 2) și 11—12 februarie (bobul de 
4). Apoi, boberii noștri se vor întoarce 
în țară și vor participa la concursurile 
republicane care vor fi găzduite de 
pirtia din Sinaia.

Alergătorii în regres
Clasicele alergări ale semifondului, 

riircele de 800 ni și 1 500 m, au fost 
dominate în 1°66 de tânărul alergător 
american Jim Ryun (n. 1947), declarat 
în multe anchete internaționale drept 
sportivul nr. 1 al lumii. Rezultatele sale, 
de o înaltă valoare, anunță noi recor
duri mondiale pentru viitorul sezon com- 
petițional. Remarcabil a fost și rezul
tatul vest-germ anul ui Franz Kemper, 
rare a stabilit un nou record european 
pc 800 m (1:44,9). în general, cifrele 
înregistrate la cursele de 800 și 1 500 m. 
exceptând u-le pe cele ale lui Ryun și 
Kemper, .lazy și Keino, n-au atins în 
1066 nivelul pe care-1 anticipa evoluția 
rezultatelor din anul Olimpiadei de la 
Tok io.

Cursele de fond au fost dominate de 
alergătorul australian Ron Clarke. Re
zultatele primilor clasați sînt în progres 
față de anii anteriori.

★
în ceea ce-i privește pe atlcții noștri, 

se constată o sărăcie evidentă a rezul
tatelor de valoare, un regres al primilor 
alergători. Cel mai „valoros* seinifon- 
dist. Constantin Bloțiu, a avut o com- 
portare foarte slabă, rezultatele sale ur- 
mînd o curbă descendentă, îngrijoră
toare, cu atît mai mult cu cît, în urmă 
eu numai un an, el se anunța ca o 
mare speranță. Dar... Nici Iloria Stef 
și Gh. Plăcintării nu au realizat perfor
manțele scontate. Dintre juniori, o men
țiune pentru Radu Rusu șî loan Nico
lae. Ei trebuie pregătiți cu grijă în 
viitor, pentru a nu rămîne doar simple 
promisiuni.

în ciuda recordului de la 10 000 m, 
rezultatele lui Andrei Barabaș și Ni- 
culae Mustață nu sînt în măsură să 
mulțumească nici ca performanță în sine 
și nici prin prisma comportării în marile 
competiții internaționale. în urma lor, 
de mai mulți ani, aceiași atleți ale că
ror rezultate nu înseamnă nimic pe plan 
internațional... La 10 000 m trebuie re
mediată, de asemenea, și situația exis
tentă privind numărul foarte redus de 
curse organizate, ceea ce a făcut ca cel 
de al 10-lea atlet de la noi — la această 
probă — să obțină un rezultat numai cu 
puțin mai bun decît cel al... unei atlete 
australiene (M. Chamberlain) în aceeași 
probă : 35:00,0 ! !

Considerăm că trebuie făcute eforturi 
foarte serioase de depistare a alergă
torilor cu aptitudini. Dc asemenea, pre-

In așteptarea primelor jocuri ale C. M. de handbal
(Urmare din pag. 1)

unul dintre cei mal buni jucători 
de handbal din țara lor, Gosta 
Carlsson, nu va lua parte la acest 
camnionat mondial.

NU FORȚA DE ARUNCARE 
ESTE TOTUL...

La această concluzie a ajuns an
trenorul echipei Cehoslovaciei, Bed- 
rlch Konig. El spune că pînă la jocu
rile de verificare pe care echipa sa 
le-a susținut cu România, își punea 
mari speranțe în cei 4 „tunari" al 
echipei : Duda, Bruna, Herman și 
Havlik. Acum însă, Konig și-a re
considerat opiniile. într-adevâr, an
trenorul cehoslovac consideră că în- 
tr-un campionat mondial important 
este nu atît să înscrii multe go
luri, ci să primești cît mai puține. 
Pentru aceasta, însă, este necesar 
să se întărească apărarea, lucru pe 
care echipa Cehoslovaciei l-a de
monstrat recen>‘, cu prilejul unui 
turneu-fulger din orașul vest-german 
Offenburg. De altfel, o parte dintre 
jocurile acestui turneu au fost urmă
rite la televizor, de la Rheinhausen, 
și de către jucătorii români.
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gătirca trebuie să se facă după cele mai 
noi metode de antrenament, care în pro
bele de semifond și fond au fost schim-

800

în lume

1:44,9 J. Ryun (S.U.A.) 
1:44,9 F. Kemper (R.F.G.) 
1:45,9 T. Farrel (S.U.A.)

M. Matusevski (R.D.G.) 
1:46.2 T. Nelson (S.U.A.) 
1:46,2 R. Doiibell (Australia) 
1:46,3 B. Tummler (R.F.G.) 
1:46,3 C. Carter (Anglia) 
1:46,5 J. Boulter (Anglia) 
1:16,5 D. Bogatzki (R.F.G.)

1500

3:36,1 J. Ryun (S.U.A.) 
3:36,3 M. .lazy (Franța) 
3:36,8 K. Keino (Kenia) 
3:37,6 I. 0 diezii (Cehoslovacia) 
3:37,7 J. Wadoux (Franța) 
3:38,0 J. Mav (R.D.G.) 
3:38,7 O. Raiko (U.R.S.S.) 
3:39,0 M. Vilt (U.R.S.S.) 
3:30,1 B. Tummler (R.F.G.) 
3:39.1 Ș. Hoffman (Cehoslovacia)

5 000

13:16,6 R. Clarke (Australia) 
13:24,8 IT. Norpoth (R.F.G.) 
13:26,6 K. Keino (Kenia) 
13:36,2 K. Sawaki (Japonia) 
13:36,4 M. Gamoudi (Tunisia) 
13:36,6 L. Mecser (Ungaria) 
13:37,2 J. Coyle (Australia) 
13:38,0 J. Lindgren (S.U.A.) 
13:38,2 M. Jazy (Franța) 
13:39,0 H. Altman (Africa de Sud)

10 000
27:54,0 R. Clarke (Australia) 
28:12,6 J. Haase (R.D.G.) 
28:20,2 G. Roelants (Belgia) 
28:26,0 M. Freary (Anglia) 
28:27,0 L. Mecser (Ungaria) 
28:32,2 L. Mikitenko (U.R.S.S.) 
28:36.8 M. Letzerich (R.F.G.) 
28:37,8 A. Rushmer (Anglia) 
28:40,6 M. Gafnoudi (Tunisia) 
28:47,8 P. Kubicki (R.F.G.)

A. Barabaș este clasat pe locul 29 
în lume și 22 în Europa, iar Mustață 
este al 30-lea în lume și, respectiv, al 
23-lea pe continent.

De același lucru este convins și 
antrenorul selecționatei R.F.G., Wer
ner Vick, care susține că titlul'îi va 
reveni formației care va ști să se 
apere cel mai bine și care 'v^ avea 
nervii cei mai tari. El crede că în 
semifinale vor juca echipele Ceho
slovaciei, României, R. D. Germane 
și Iugoslaviei. De asemenea, Vick a 
mai făcut un pronostic : echipa cam
pioană mondială nu va fi în nici un 
caz cîștigătoarea „Cupei Fair-Play" 
(care se acordă pentru prima oară 
la un campionat mondial). Aceasta 
înseamnă că, după tehnicianul vest- 
german, jocurile din acest campionat 
mondial vor fi foarte „tari*.

HANDBALUL CANADIAN NU ARE... 
CAMPIONAT 1

Animație mare în hotelurile care-i 
găzduiesc pe participanții la acest 
campionat mondial. Iată-i și pe cei 
17 handbaliști canadieni. Băieți sim
patici, de altfel, oaspeți rari în Eu
ropa, ei se bucură de popularitate, 
O scurtă discuție cu dl. Udo Toteus, 
președintele federației de handbal 
din Canada, ne-a furnizat amănunte 
interesante, pe care vi le redăm.

bate radical în ultimii ani. Este vorba 
mai ales de mărirea substanțială a vo
lumului și intensității antrenamenteloi.

METRI

România

1:50,4 C. Bloțiu (Rapid București)
1:51.0 IT. Stef (Rapid București)
1:52,3 R. Rusu (C.S.M. Cluj)
1:52,8 Gh. Plăcintării (Steaua)
1.53,2 Gh. Ene (Steaua)
1:53.3 Nic. Gagiu (C.S.O. Pitești)
1:54,2 Oh. Creangă (C.S.O. Galati) 
1:54,4 Gh. Corșatea (Steaua)
1:55,5 T. Damaschin (Banatul Timișoara) 
1:55,6 FI. Purghel (Unîv. Cluj)

METRI

3:45,3 C. Bloțiu
3:45,5 Or. Scheible (St. roșu Brașov) 
3:49,0 TI. Stef
3:49,4 T. Tordache (Dinamo Buc.) 
3:50,0 Gh. Plăcintării
3:50,7 A. Barabaș (Dinamo București) 
3:51,6 C. Perjii (Steaua)
3:53.8 I. Niculae (Steaua) 
3:55,3 Z. Vamoș (Dinamo București) 
3:56,0 N. Mustață (Dinamo București)

METRI

14:04,4 A. Barabaș
14:06,7 N. Mustață
14:07,0 Z Vamoș
14:42,6 T. Voicu (Rapid București) 
14:44,2 Ov. Lupu (Steaua)
14:45.6 I. Rusnac (Steaua)
14:46,4 Gh. Eghed (C.S.M. Cluj)
14:52,0 I. Cioca (Dinamo București) 
14:55,0 I. Iordache (Dinamo București) 
14:59,4 N. Siminoiu (Rapid București)

METRI

29:13,2 A. Barabaș
29:13,6 N. Mustață
30:46,2 Ov. Lupu
31:32,8 AL Arnăutu (Met. Huned.) 
31:58,0 T. Voicu
31:58,4 N. Siminoiu
31:16,8 1. Paul (Met. Hunedoara) 
34:28,2 V. Tîțanu (Met. Hunedoara) 
34:41,0 V. Puiuleț (Prahova Ploiești) 
34:44,9 A. Mocanu (Prahova Ploiești) 
34:44,9 Gh. Grigore (Prahova Ploiești)

Notă: rezultatele obținute pe R80 y 
(804,67 m) se citesc scăzînd 0,7 sec.

în ultimii ani, handbalul s-a dez
voltat’ foarte rapid în Canada, mai 
ales în 3 provincii : Alberta, Quebec 
și Ontario. Cele mai multe echipe 
se află în provincia Quebec, unde 
activează 2 500 de jucători! Marile 
probleme ale handbalului canadian 
sînt legate de organizarea unui cam
pionat, care este deocamdată de do
meniul... viitorului. într-adevăr, între 
diversele centre în care activează 
echipe bune de handbal distanțele 
ajung pînă la 4 000 de kilometri, 
ceea ce face, practic, imposibilă des
fășurarea unei competiții de regu
laritate.

Dintre cei 17 jucători se detașează 
portarul Bela Horvath (Ontario), 
atacanții Vincent Drake (Ontario), 
Dieter Hagen (Montreal), Dieter 
Preusse (Ontario) și Olaf Schultze 
(Ontario). Ultimii doi sînt foarte cu- 
noscuți în handbalul de pe conti
nentul american pentru tehnicitatea 
și forța lor de șut. Antrenor (și, tot
odată, jucător) este Andy Mezei.

înainte de a sosi la Stockholm, 
selecționata Canadei a jucat la Goep
pingen (R.F.G.) în compania echipei 
Frisch auf Goeppingen, de care a 
fost întrecută cu 20—11 și 17—13.

Pentru a doua oară in bogata sa 
carieră șahiștă, fostul campion 
mondial Mihail Botvinnik și-a 
înscris numele printre ciștigătorii 
turneelor anuale de la Hastings 
(Anglia). lată-l în fotografie 
(stingă), susfini nd partida cu cel 
mai tinăr participant al turneu
lui, campionul brazilian Henrique 
Costa Mecking, in virstă de 15 
ani. Intre cei doi adversari există 
o diierentă de virstă egală cu... 
patru decenii, iar in clasament 
ei au fost separați de ‘2‘lt puncte, 
brazilianul fiind clasat pe locul 

șapte
Foto: U.P.I.

J. C. Killy conduce în „Cupa- mondială" la schi
ADELBODEN 10 (Agerpres). — La 

Adelboden (Elveția) s-a disputat al doi
lea slalom urfaș din cadrul concursului 
internațional de schi alpin, la care par
ticipă unii dintre cei mai valoroși 
schiori europeni. De data aceasta, a 
câștigat Jean Claude Killy (Franța) cu 
fimpul de 1:49,28. Elvețianul Willy 
Favre s-a clasat pe locul doi — 1:50,05 
urmat de austriacul Henry Massner — 
1:50.42. După cele două probe, primul 
loc în clasamentul final a fost ocupat 
de Jean Claude Killy, urmat de Willy 
Favre, Georges Mauduit, Leo Lacroix. 
Francezul Guy Perillat, care a cîștigat 
prima manșă, ocupă locul o.

R. P. MONGOLĂ S-A ÎNSCRIS 
LA J. 0. DIN 1968

CIUDAD DE MEXICO. R. P. Mon- 
golă este prima țară care a cerut ofi
cial înscrierea la Jocurile Olimpice de 
vară din 1968 de la Ciudad de Mexico. 
Sportivii din R. P. Mongolă vor parti
cipa la atletism, gimnastică, lupte, ci
clism, haltere și tir.

PE SCURT «PE SCURT
NAIROBI. Tradiționalul cros inter

național desfășurat la Nairobi a fost 
cîștigat dc cunoscutul atlet Kipclioge 
Keino (Kenia). El a realizat pe dis
tanța de 6 mile timpul dc 30:07,3.

TOKIO. In cursul zilei dc marți, fe
derația japoneză de tenis de masă a 
alcătuit lotul jucătorilor în vederea 
campionatelor mondiale programate la 
Stockholm. Din echipă fac parte Koj’i 
Kimura, Nobuhiko Ilasdgawa, Mitsugu 
Kawano, Hajitna Kamamoto (masculin), 
Naoko Fukazu, Kyoto Yamahaka, Sa
chiko Morizawa și Saeko Iliroda (femi
nin). Echipa a fost alcătuită In urma 
unui concurs de verificare, caic a du
rat timp de 7 zile, și a avut loc in 
orașul Nagoya.

BERLIN. Federația de specialitate 
din R. D. Germană a comunicat Iotul 
sportivilor pentru campionatele europene 
de patinaj artistic, , de la Ljublj’ana 
(1—5 februarie). Din lot fac parte, 
printre alții : Gabriele Seyfert, Martina 
Claussner, Beate Richter, Annerose Ba
ier, Gunther Zliller, Reinhard Mirmse-

Patinatori români 
invitați peste hotare

După o serie de concursuri de veri
ficare desfășurate în tară, patinatorii 
artistici și de viteză vor fi prezenți în 
zilele următoare pe pistele și „scenele* 
de gheață din străinătate.

• Un grup de viteziști va lua parte 
la concursul internațional care se va 
desfășura, în organizarea clubului spor
tiv Dynamo Berlin, pe o pistă artifi
cială din capitala R. D. Germane. în
trecerile au loc în zilele de 14 și 15 
ianuarie. Vor face deplasarea campionii 
tării Crista Traclier, Emîlian Papuc, pre
cum și patinatorii fruntași Dan Lăză- 
rescu, Andrei Okoș și Iloria Timiș.

• în localitatea Barnaul (U.R.S.S.) 
urmează să se desfășoare între 25—27 
ianuarie o reuniune de patinaj artistic, 
cu participarea sportivilor din Polonia, 
România și R.S.F.S.R. Federația noastră 
de specialitate a alcătuit în vederea 
acestui concurs un lot format din tineri 
patinatori de perspectivă : Beatrice Huș- 
tiu, Rodiră Dîdă, Mihai Stoenescu, 
Gheorghe Fazekaș, Dan Săveanu și pe
rechea Daniela Popescu—:Marian Chio- 
sca. Aceștia se pregătesc în aceste zile 
sub conducerea antrenorului Victor Nea- 
gu. După concursul menționat, sportivii 
români vor participa la trei demonstrații 
programate în următoarele localități: 
Barnaul, laroslavl și Moscova. Delega
ția noastră va fi însoțită de arbitrul 
Nicolae Malarciuc, invitat de forul de 
specialitate din țara gazdă pentru a 
face parte din juriul concursului inter
național.

în clasamentul „Cupei mondiale0, 
după disputarea a 4 probe (slalomul 
special la Berchtesgaden și slalomul 
uriaș la Adelboden), în clasament con
duce Killy (F ranța) cu 51 puncte. Co
legul său Mauduit ocupă locul doi eu^ 
40 puncte, pe locul trei aflîndu-se au
striacul Messner cu 32 puncte.

DE PE TERENURILE DE TENIS
• Turneul internațional de tenis de la

Sidnev a fost cîștigat de australianul 
1 red Stolle, care în finală l-a învins 
cu 6—3, 6—4, 7—5 pe coechipierul
său John Newcombe. Stolle a anunțat 
că în cursul săptămînii viitoare va tre
ce la profesionism.

• în finala turneului de la Port 
Elizabeth (Africa de sud), australianul 
Marlin Mulligan l a învins în trei se
turi, cu 6--4, 6—4, 6—4 pe compa
triotul său Bob Hewitt. Proba feminină 
a revenit jucătoarei sud-africane Annette 
Van Zyl învingătoare cu 6—-3, 6—2 în 
fața colegei sale Laura Rossow.

ker, Heinz Ulrich Walther, Eberhard
11 iiger.

GRINDELWALD. Proba de slalom 
special desfășurată în cadrul con
cursului internațional de schi, a re
venit sportivei franceze Anie Fa
ntoșe. Marielle Goitschel s-a clasat 
pe locul al IV-lea.

PHILADELPHIA. în cadrul unei 
conferințe de presă, campionul mon
dial profesionist de box la categoria 
grea, Cassius Clay, a declarat că 
în cazul cînd îl va învinge la 6 fe
bruarie pe Ernie Terrell își va pune 
titlul în joc într-un meci cu Floyd 
Patterson. Acest meci ar urma să 
aibă loc la Tokio.

LONDRA. Noul președinte al aso
ciației britanice de fotbal este dr. 
Andrew Stephen, care a totalizat cu 
5 voturi mai mult decît fostul pre
ședinte, sir Stanley Rous. Dr. Ste
phen, în vîrstă de 60 de ani, este 
președintele clubului Sheffield Wed
nesday.
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