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In „C. C. E-" la baschet feminin

Politehnica București
9

a jucat foarte slab,
fiind învinsă

de Wisla Cracovia
Prima partidă dintre Politeh

nica București și Wisla Craco
via, din cadrul sferturilor de 
finală ale „C.C.E.* la baschet 
feminin, desfășurată aseară în 
Capitală, a lăsat celor prezenți 
în tribunele de la Floreasca un 
gust deosebit de amar. înfrîn- 
gerea neașteptată (57-66) în 
fata campioanelor Poloniei a 
ițemultumit, firește, dar ceea 
ce a afectat îndeosebi pe 
spectatori a fost modul de-a 
dreptul lamentabil în care for
mația bucureșteană și-a apărat 
șansele în această partidă.

Deși adversarele lor nu au 
strălucit, impunîndu-se doar 
prin jocul mai organizat și pre
cizia mal bună în aruncările 
de la semidistanță, baschetba
listele de la Politehnica nu au 
reușit în nici un moment să 
se ridice Ia pretențiile unei 
echipe campioane, care ne re
prezintă țara într-o competiție 
continentală. Acțiuni pripite 
și fără o direcție tactică pre
cisă, multe greșeli de tehnică 
șl pase Ia adversar (20) și pe 
lingă toate acestea nenumărate 
aruncări la coș ratate din cele 
mai clare poziții. Adăugind și 
greșelile în conducerea de pe 
margine a echipei, vom avea 
în linii mari imaginea jocului 
foarte slab practicat aseară de 
jucătoarele bucureștene.

Partida nu a avut istoric, po
lonezele avînd inițiativa în 
permanentă. Scor final: 66-57 
(35-34) pentru Wisla, care și-a 
asigurat astfel un avantaj si
gur pentru calificare. Compe
tent arbitrajul prestat de B. 
Krumen (Iugoslavia) și L. Ka- 
menik (Bulgaria), a. v.

In fotografie: fază din acest meci

PlOttTAJWLj

Marginalii la campionatul 
de hochei pe gheață 

AVlNTUL-STEAUA,
UN EXCELENT SPECTACOL SPORTIV

MIERCUREA CIUC, 11 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
Tribunele patinoarului Avîntul 
au fost marți din nou luate 
cu asalt de numeroșii iubitori 
al hocheiului pe gheață din 
localitate și din comunele În
vecinate. Ei au avut prilejul 
să urmărească interesanta par
tidă dintre Avîntul și Steaua, 
despre care — fără exagerare 
— putem afirma că a fost cea 
mal reușită din cele 15 me
ciuri ale turului al IlI-lea al 
campionatului republican.

S-a juca:1. în viteză, s-a pasat 
precis, s-a tras de foarte multe 
ori la poartă, au fost reali
zate atacuri și contraatacuri 
spectaculoase șt, în plus, atmo
sfera a fost pe deplin spor
tivă. Merite la realizarea aces
tui frumos spectacol revin, 
desiqur, ambelor formatit (vom 
nota to<‘uși cu un plus evoluția 
echipei bucureștene) și îndeo
sebi a celor doi conducători 
de joc, Florescu și Tiron.

Steaua a atacat mai mult, 
și-a masat, minute în șir, ad-

versarii în treimea lor, a șu
tat cît pentru două meciuri 
(85 de șuturi fată de cele 33 
ale localnicilor; dintre aces
tea 35 și, respectiv, 10 au fost 
pe spațiul porții). Dar, ca și 
în meciul cu Dinamo, echipa 
Steaua a dovedit aceeași in
eficacitate. Nu e mai puțin 
adevărat că și Avîntul s-a 
comportat excelent în jocul de 
apărare și a contraatacat foar
te periculos ori de cite ori a 
avut prilejul.

Evidențieri: Czaka — cel 
mal bun de pe teren, Biro, 
G. Szabo, Calamar și Peter 
de Ia Steaua, Osvath, Andrei, 
I. Szabo și Sofian de 
tul.

Cu rezultatul de 
de marți, avantajul 
Steaua a fost redus la 2 
puncte. Motiv ca să așteptăm 
cu și mai mult interes desfă
șurarea următoarelor 15 me
ciuri ale turului al IV-lea, 
ultimul al campionatului de 
hochei pe 1967.

ROMEO VILARA

la Avîn-

egalitare 
echipei

Zilele trecute 
Suceava turul 
competiții de hochei 
pentru copii pînă la 
Meciurile celor trei selecționate
participante la întreceri — Ră
dăuți, Suceava și Vatra Domei 
— s-au desfășurat pe patinoarul

a luat sfirșit la 
unei interesante 

pe gheată 
15 ani.

din „potcoava" stadionului Arini 
și s-au încheiat cu victoria ca
tegorică a tinerilor hocheiști ră- 
dăuțeui care au cîștigat cu 12—O 
ambele partide. Suceava a învins 
echipa Vatra Domei cu 7—2.

G. ALEXA-coresp. princip.

Trimisul nostru special, Călin Antonescu, ne transmite

Azi, start în marea competiție handbalistică din Suedia
România —R. D. Germană: cel mai interesant meci
din prima zi a campionatului mondial
Toate biletele de la Eriksdahlsh alien au fost vândute
Arbitrul întâlnirii: suedezul T. Janerstam

STOCKIIOLM 11 (prin telefon). 
Ajunse în cele 8 orașe ale Sue
diei, care găzduiesc joi seara, de 
la ora 19,30 (ora locală), parti
dele inaugurale ale campionatului 
mondial de handbal, echipele fi
naliste au intrat în febra de 
start. Oamenii cei mai agitați în 
aceste ultime zile (alături de or
ganizatori) — antrenorii — au 
rezolvat delicata problemă a ale
gerii celor mai buni 11 hand- 
baliști pe care îi vor alinia Ia

primul joc. Fiecare dintre ei spe
ră că a găsit formula cea mai 
potrivită, care să-i permită să pă
șească cu dreptul în această mare 
competiție.

Ultimele antrenamente s-au re
zumat mai mult la o acomodare 
cu sălile de joc. în ciuda acestui 
fapt, ele au stîrnit un deosebit 
interes printre amatorii de sport 
din fiecare oraș, ca și printre an
trenori, care au căutat să 
„smulgă" în aceste ultime ore cît

„UNI O

mai multe din secretele adversa
rilor.

La Stockholm, unde își au re
ședința formațiile participante la 
grupa C (România, Canada, R. D. 
Germană și U.R.S.S.), atenția a 
fost îndreptată în aceste zile a- 
supra reprezentativelor României 
și R. D. Germane, care se întîl- 
nesc chiar în prima zi a campio
natului mondial într-un joc foarte 
important, așteptat cu marc in
teres în capitala Suediei. Nu pu
țini au fost acei comentatori care 
au apreciat că această partidă va 
avea tensiunea și valoarea tclini- 
co-tactică a unei veritabile fi
nale. Această afirmație este jus
tificată, în primul rînd, de „căr
țile de vizită" ale celor două 
echipe. Românii se prezintă cu

succesele de prestigiu repurtate la 
ultimele două ediții, iar handba- 
liștii din R. D. Germană cu un 
palmares valoros realizat în ulti
mii trei ani (din 21 de partide 
susținute au cîștigat 18). între
barea este care factori vor de
cide victoria : superioritatea teh
nică și tactică a românilor, viteza 
lor de joc, sau vigoarea și forța 
de aruncare la poartă superioare 
ale handbaliștilor din R. D. Ger
mană ?

In legătură cu această partidă, 
părerile și pronosticurile sînt îm
părțite. A stîrnit interes decla
rația publicată în ziarul suedez 
de specialitate IDROTTSBLA- 
DET, de către antrenorul princi
pal al formației gazdă, Kurt Wad- 
mark : „România este favorita mea 
și sînt convins că această echipă 
va cuceri și cel de al treilea titlu 
de campioană mondială."

Marea atracție pe care o exercită 
întîlnirea dintre sportivii români 

cei din R. D. Germană reiese 
din faptul că la ora actuală

Ș> 
și

(Continuare in pag. a 4-a)

Săniuțele au o mare... căutare la 
Tușnad. Tineri sau vîrstnici, de 
dimineața pînă seara își încearcă 
curajul pe pîrtiile din frumoasa 
stațiune.

Foto: G. CHIRIAG

Biroul inginerului șef al uzi
nei „Unio“ din Salu Mare... Fa
cem un semn (taimaut) ca la 
baschet. Mihai Dumitrașcu a- 
probă zimbind „minutul de în
trerupere" solicitat de noi și ne 
invită prietenos să luăm loc. 
Tînărul inginer șef a jucat bas
chet, a fost în timpul studenției 
corespondentul ziarului nostru și 
este acum președintele asociației 
sportive UNIO.

— Cum stați cu lamele ? în
trebăm.

— Bine, răspunde Mihai Du
mitrașcu. Avem cîteva sute, a- 
dică omul și lama, iar anul acesta 
mul cumpărăm.

Explicație la întrebare: seefia 
de scrimă a asociației Unio este 
o mică „uzină" sportivă. Sub 
conducerea maestrului Alexandru 
Gsipler, în ea lucrează sute de 
copii și tineri. „Materia primă' 
vine de mină cu părinții, odată 
cu începerea fiecărui an școlar. 
Casă la ușă lama de... lemn cu 
caro a lucrat toată vara, primește 
a floretă adevărată și, dacă se 
fine de treabă, dacă participă în 
fiecare duminică la concursul or
ganizat de secție, tn toamna vi
itoare trece tn anul ll. Așa e 
regula aici I Așa au început și 
Ștefan llaukler, Ileana Drimbă, 

F.caterina lencic, Ștefan IFeis- 
sbock ș.a., acum maeștri ai spor
tului, campioni și componenli ai 
diferitelor loturi republicane.

— Unio este asociație, sau 
club sportiv ?

— După cum bine știți, răs
punde inginerul șef, Unio este 
asociație 1

Explicație la întrebare: în ra
port cu bogata activitate pe care 
o desfășoară, Unio pare a fi un 
club. Un club puternic, cu 12 
sec fii de sport afiliate la federa
țiile de specialitate — dintre 
care 7 angrenate în competiții 
permanente cu caracter republi
can I Cu sportivi nominalizați 
pentru viitoarea Olimpiadă, cu 
antrenori care dau tn fiecare an 
campioni, cu terenuri și săli de 
sport proprii, bine gospodărite I 
Am notat cîteva: „Sala sporturi
lor — Unio", „Arena de popice 
— Unio", „Sala de scrimă — 
Unio", „Baza nautică — Unio" 
s.a.

— Aveți dificultăți tn proble
ma financiară ?

— Uneori, răspunde președin
tele asociației sportive. Minore 
însă. Le rezolvăm operativ și... 
impartial, împreună cu secretarul 
fi membrii consiliului.

Explicație la răspuns: „uneori", 
atunci cînd pasiunile se ciocnesc. 
Fotbalul vrea mai mult decît lup
tele, sau invers. „Minore', în 
sensul că Dănuț a rupt minerul 
floretei, care cu o leacă de bună
voință se poate repara într-unul 
din ateliere. Rămîne puțin un 
meșter peste program, numai să 
nu-l vadă pe „campion" plingînd! 
Desigur, principalul venit al aso
ciației sînt cei 3150 lei lunar 
cît se încasează pe cotizații, de 
la tot atîfia membri UCFS. Un 
capitol important al acestui punct 
forte din buget îl constituie însă 
colectarea fierului vechi. Acțiu
nea este permanentă, la ea par
ticipă toți sportivii asociației, 
spre folosul uzinei, al statului 
și al lor.

— Ce asigură succesul tn aso
ciația dv ? întrebăm.

— Ca și tn producție, calita
tea I A selecționării, a pregătirii, 
a organizării. Și, dacă vreți, do
rința de a ieși din anonimat I 
Do a sări din șablon, din pla
puma caldă a sarcinilor îndepli
nite la nivelul asociației și de 
a le vedea pe cele mari, ale 
mișcării de cultură fizică și 
sport I

Fără explicație !...

VAS1LE TOFAN

'At DOILEA MECI DE 
FOTBAL URUGUAY- 
ROMÂNIA {LOTUL 04 
LIMPIQ NU S-A MAI 

DISPUTAT
Marți seara, ța Montevideo, 

pe stadionul Centenarlo, tre
buia să se dispute cea de a 
doua partidă a turneului în
treprins de echipa noastră o- 
limplcă în America de Sud : 
revanșa jocului disputat la 4 
ianuarie cu selecționata U- 
ruguayului șl încheiat, după 
cum se știe, cu rezultatul de 
1—1. „Meciul, după cum ne-a 
comunicat telefonic Ieri di
mineață conducătorul dele
gației noastre, ION LUPAȘ, 
vicepreședinte al F. R. Fot
bal, a fost contramandat In 
ultimul moment*.

Fotbaliștii români vor pă
răsi Uruguayul vineri dimi
neața, pe calea aerului, ple- 
cînd în Brazilia, unde vor e- 
volua — probabil — de trei 
ori: la 15 ianuarie la Sao 
Paulo cu Palmeiras, la ÎS ia
nuarie la Rto de Janeiro cu 
Cruzeiros, cîștigătoarea „Cu
pei Braziliei”, și la 20 ianua
rie, probabil, la Recife, cu o 
echipă încă nedesemnată.

CONCURSURILE DE 
SCHI DE LA SFTRȘlTLffi 

SĂPTĂMTN11
Concursul de schi dotat cu 

„Cupa Predeal” se va desfă- 
fășura după următorul pro
gram : slmbătă, slalom spe
cial (două manșe pe pîrtia 
de sub teleferic) și fond (pe 
Valea Poliștoacă) 15 km se
niori, 5 km senioare și ju
niori, 3 km Junioare ; dumi
nică, slalom uriaș (două 
manșe pe pirtia de sub tele
feric), ștafetele 3x10 km se
niori, 3x5 km juniori, 3x3 km 
fete. Duminică dimineață se 
va disputa, pe trambulina 
mijlocie din Poiana Brașov, 
„Cupa Tractorul" la sărituri.

LA TIMISOARA A FOST 
INAUGURAT UN PATI

NOAR

Profitînd de timpul fa
vorabil practicării sporturi
lor de iarnă, C.S.O. Timi
șoara a amenajat la baza 
sportivă Constructorul un 
patinoar natural. Afluența 
mare a amatorilor acestui 
sport impune crearea în 
oraș și a altor patinoare.

P. ARCAN — 
coresp. principal

REPREZENTATIVA FEMU 
NINA DE VOLEI A ME
XICULUI VA EVOLUA 
SN CAPITALA Șl LA 

CONSTANȚA

In continuarea turneului 
pe care-1 întreprinde în țara 
noastră, reprezentativa fe
minină de volei a Mexicului, 
care se pregătește pentru 
J.O. din 1968, va juca în 
Capitală și la Constanța, 
după următorul program : 
sala Floreasca — joi 12 ia
nuarie — la ora 18, cu Ra
pid București, vineri 13 — 
la ora 17, cu I.C.F. și du
minică 15 — la ora 11. din 
nou cu Rapid ; Sala spor
turilor din Constanta — 
marți 17 și miercuri 18 — 
cu Farul ; sala Dinatno din 
Capitală — vineri 20 la ora 
18 și duminică 22 la ora 10. 
cu Dinamo : sala Giulești — 
marți 24 la ora 18 cu o com
binată divizionară (I.C.F.— 
Rapid).



Din viața organizației noastre i I^EZZî

După paravanul i 
^^greutăților obiective ' *
Am putea începe aceste rînduri 

consemnînd faptul că asociația 
sportivă Victoria, de la între
prinderea de industrie locală Si
ghișoara, are secții de fotbal, 
tenis de masă, popice și volei, 
care activează in campionatul o- 
rășenesc. Am putea — de ase
menea — adăuga că se organi
zează, din cind in cind, diferite 
excursii, că există in evidență 
649 de membri ai UCFS și că 20 
de tineri și tinere au îndeplinit 
de curînd toate normele Insig
nei de polisportiv, iar alți 25 au 
trecut, pină acum, 2—3 probe. 
Dar, n-am avea o imagine com
pletă a activității consiliului a- 
sociației Victoria dacă n-am cer
ceta cu atenție și registrele în 
care sînt „contabilizați" banii 
proveniți din cotizația membrilor 
UCFS. Din evidența ținută la 
consiliul asociației aflăm, însă, 
unele lucruri mai puțin plăcute, 
care umbresc din păcate munca 
depusă pină în prezent. Este 
vorba despre lipsa evidentă de 
preocupare față de strîngerea 
cotizației. Dar, mai bine să dăm 
cuvintul cifrelor.

In cadrul asociației au figu
rat, in 1966, 649 de membri
UCFS. După un simplu calcul, 
asociația Victoria ar fi trebuit 
să beneficieze — din cotizații
— de un fond lunar în valoare 
de 649 lei. Dar... Iată, spre e- 
xemplu, situația încasărilor din 
citeva luni : iulie — 275 ; august
— 275 ; septembrie — 1.97; oc
tombrie — 204; noiembrie — 
.307 lei.

— De ce nu s-au strîns inte
gral cotizațiile ?

A trebuit să zăbovim mult 
pentru a primi un răspuns de 
la Virgil Moise, președintele a- 
sociației, și loan Sigheti. respon
sabilul cu problemele financiare.

— Avem, ne-a spus în cele 
din urmă tov. Moise, unele gre
utăți, de care ne lovim aproape 
în fiecare lună. Mulți dintre 
membrii UCFS nu s-au obișnuit 
încă să vină singuri să-și achite 
cotizația, iar o parte dintre cei 
desemnați de noi să strîngă ba
nii în cadrul grupelor sportive 
ale secțiilor de producție și-au 
neglijat activitatea. Așa că, fa
cem și noi ce putem.

— Cine trebuia să strîngă co
tizațiile ?

Cei doi interlocutori au început 
să-și răscolească... amintirile. Cu 
nehotărîre, tov. loan Sigheti 
ne-a răspuns că el primește coti
zațiile de la organizatorii de gru
pe sportive, tn zadar am încercat 
să aflăm numele organizatorilor 
de grupe sportive restanțiere. 
Nimeni nu-i cunoștea. In schimb, 
ni s-a adus la cunoștință că pes
te 100 de membri UCFS de la 
secția tehnică-administrativă și 
sectorul panificație nu și-au plă
tit cotizația de 11 luni, că tine

La „Victoria" Sighișoara pină și unii membri 
din consiliul asociației nu sînt cu cotizațiile 
la zi.

Ca-n orice fabulă banală, Nu lua o poză prea iudulă
Stntem datori cu o MORALĂ : Cind ești cil... musca pe căciulă I 

Fabulă de AL. CLENCIU

rii și vîrstnicii încadrați în gru- | 
pele sportive de la atelierul de 
turnătorie și sectorul morărit I 
sînt restanțieri din luna martie I 
1966. Ni s-a mai relatat că nici , 
măcar unii dintre membrii con- | 
siliului asociației (printre care 
Mihai Solomon, Ion Damian, | 
Constantin Moldovan), nu și-au I 
achitat cotizația.

— De ce ? 1 am întrebat pe cei I 
de față.
- II |

★
In privința încasării cotizației, | 

la asociația sportivă Victoria s-a I 
muncit mai bine în prima parte 
a anului. In această direcție s-au | 
evidențiat grupele sportive Lemn- 
mobilă (organizator Mihai | 
Schneider), atelierul mecanic III I 
(Doina Maior) și atelierul me
canic 1 (Nicolae Stornic). Dar, | 
mulțumindu-se cu aceste succe
se de moment, consiliul asocia- ■ 
ției Victoria a lăsat, în continua- I 
re, ca treburile să meargă de la 
sine. O serie de organizatori de I 
grupă au plecat din întreprinde
re și, în consecință, de mai mul- . 
tă vreme nu mai are cine să | 
strîngă cotizația. Unde a dus 
această delăsare este lesne de ■ 
înțeles: pină la data vizitei I 
noastre s-au încasat doar 60 la 
sută din cotizațiile sportive. Și, I 
în loc de măsuri care să ducă la 
recuperarea răminerii în urmă, | 
activiștii sportivi de la Victoria 
apelează la justificări, punînd pe ■ 
primul plan așa-zisele „greutăți I 
obiective" și... lipsurile celorlalți 
Faptele demonstrează, însă, că I 
sub paravanul „greutăților obiec- 1 
tive“ se ascund serioasele de- • 
ficiențe ale activității acestui I 
consiliu, lipsurile în planificare 
și în desfășurarea unei munci I 
colective. Despre ce altceva poa- 1 
te fi vorba, cind însăși tovară- . 
ști din consiliul asociației (care | 
ar trebui să fie un exemplu) se 
numără printre restanțieri ? Oare ■ 
consiliul orășenesc UCFS Sight- ■ 
șoara nu are nici un cuvînt de • 
spus în această privință ? •

TR. IOANIȚESCU |

P. S. Datele înserate în acest 
material au fost culese cu o lu
nă în urmă. Interesîndu-ne ieri 
la consiliul orășenesc UCFS Si
ghișoara care este situația actu
ală, am aflat că vizita noastră la 
întreprinderea de industrie loca
lă i-a pus în... mișcare pe acti
viștii de aici și, în prezent, pro
centajul cotizațiilor încasate la 
asociația Victoria a crescut de 
la 60 la sută la circa 75 la sută. 
Să sperăm că rîndurile de față 
vor da conducerii asociației e- 
lanul necesar unui salt care să 
ducă graficul încasărilor la sută 
la sută.

TR. L

I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

• în timpul vacanței de iarnă a 
elevilor, la Mogoșa a fost organizată 
o tabără de schi, la care au participat 
școlari din Baia Mare și din Baia Sprie. 
în zilele petrecute la această frumoasă

In atenția amatorilor de turism

La munte, zăpadă excelentă
Ne aflăm în plină iarnă. Zilele trecute, 

zăpada a acoperit cu veșmînt alb mun
ții patriei, spre bucuria iubitorilor de 
schi, care de acum și pînă la primăvară 
vor putea petrece clipe plăcute de odih
nă și recreare în mijlocul naturii. De
sigur însă, cei care la sfîrșit de săptă- 
mînă sînt nelipsiți de pe pîrtii doresc 
să afle condițiile oferite de natură. 
Pentru a le veni în ajutor, ne-am adre
sat Institutului meteorologic, de unde 
am primit informații utile pentru schiori 
și turiști.

Bineînțeles, primul lucru de care ne-am 
interesat a fost grosimea stratului de 
zăpadă. Cu deosebită amabilitate, tov. 
ELENA MILEA de la serviciul preve
deri de scurtă durată ne-a furnizat ur
mătoarele date :

— în această săptămînă, amatorii de 
schi vor avea la dispoziție zăpadă în 
cantitate mare și de excelentă calitate, 
în dimineața zilei de 11 ianuarie, gro
simea stratului de zăpadă în principa
lele centre de schi era următoarea : 
Predeal 55 cm, Sinaia—Cota 1 400 38 cm, 
Semenic 57 cm, Brașov 23 cm, Țarcu— 
Godeanu 60 cm, Paring 56 cm, Păltiniș 
32 cm, Fundata 52 cm, Băișoara 40 cm, 
Vlădeasa 21 cm, Rarău 35 cm.

Despre starea timpului ne-a informat, 
cu aceeași bunăvoință, tov. LIDIA RA- 
HĂU de la serviciul prevederi de lungă 
durată :

— în perioada 12—17 ianuarie vremea 
se va menține rece, cerul va fi mai 
mult acoperit și va ninge temporar. Vin
tui va sufla potrivit, dominînd din sec
torul Nord-Vest. La începutul perioadei 
se va înregistra o ușoară ridicare a tem
peraturii, care apoi va scădea. Minimele 
vor oscila între —18 și —8 grade, iar 
maximele intre —10 și —5 grade.

Mulțumind celor două tovarășe pentru 
informațiile date, nu ne-a rămas decît 
să publicăm în ziar cele aflate și 
să urăm „drum bun“ iubitorilor de schi 
și de drumeție. Ceea ce am și făcut.

(d. st.)

„Am 23 de ani și practic sportul hal
terelor de cinci ani — ne scrie Ludovic 
Pop din Șimleul Silvaniei — dar con
stat că acum, după ce am obținut ci
teva rezultate bune, atît eu cit și co
legii mei de sport trebuie să abando
năm sportul nostru preferat. Cauza ? 
Nu avem o sală de antrenament. Lo
calul unde ne-am antrenat pină acum 
citeva luni a primit o altă destinație".

La intervenția organului raional 
UCFS lucrurile s-au îndreptat pentru 
o scurtă perioadă. Halterofilii din Șim
leul Silvaniei au avut din nou 
o sală unde se puteau pregăti. 
Consiliul raional UCFS Șimleu a 
luat legătură cu direcțiunea liceului 
din oraș, care a fost înțelegătoare și a 
fost de acord ca halterofilii să se antre
neze de trei ori pe săptămînă într-una 
din sălile de gimnastică ale liceului.

îeri, poșta ne-a adus însă, o 
nouă scrisoare din Șimleu, în 
care tinerii halterofili ne arată că 
bucuria lor a fost de scurtă durată. In 
urmă cu citeva zile ei au fost scoși și 
din sala liceului, fiind acum tot pe... 
drumuri.

★
După desfășurarea finalei „Cupei 

S.M.T.". competiție organizată nu de 
mult în regiunea Brașov, tinărul P. 
Rotaru din Făgăraș ne-a trimis o co
respondență în care ne punea între

LOTO-PRONOSPORT
SUCCESUL NOII FORMULE LOTO

începînd cu tragerea Loto din 
25 noiembrie 1966, la care s-a apli
cat pentru prima oară noua formu
lă, după care s-au extras din urnă 
12 numere din 90, putîndu-se cîștiga 
chiar cu trei numere din toate cele 
12 extrase, săptămînă de săptămînă 
s-a acordat un număr sporit de pre
mii, culminînd cu tragerea Revelio
nului Loto din 31 decembrie 1966, 
care a atribuit peste 60.000 cîștiguri 
în valoare totală de peste 6.600.000 
lei, din care 2.423.300 lei din fondu
rile speciale Loto-Pronosport.

Tragerile Loto care urmează oferă 
largi posibilități de a obține premii 
ridicate, noua formulă dovedind că 
numărul cîștigurilor crește conside
rabil.

Jucați la tragerea Loto de mîine!
Ultima zi pen7.ru cumpărarea bile

telor este astăzi.
• Cîștigătorii autoturismelor de la 

tragerea Revelionului Loto din 31 de
cembrie 1966 vor fi publicați în nu
mărul de miine. 

cabană, tinerii schiori au fost pregă
tiți de profesori de educație fizică și 
de sportivi cu experiență.

• Concursul de inaugurare a acti
vității schiorilor din Baia Mare și din 
Baia Sprie s-a desfășurat pe pîrtia Mo
goșa și a desemnat următorii cîștigă- 
tori : Fr. Kadar-Baia Sprie (slalom spe
cial seniori), Vasile Krompanschi-Baia 
Sprie (slalom special juniori), loan 
Chiuzbăian-Baia Sprie (fond seniori), 
Constantin Lupan-Baia Sprie (fond ju
niori), Monica Brînzeu-Baia Sprie (fond 
junioare). Timpul frumos și zăpada 
excelentă au permis desfășurarea în
trecerilor in condiții foarte bune. (ALE
XANDRU DOMUȚA-coresp.).

• Elevii Școlii sportive din Tg. Mu
reș au evoluat zilele trecute pe pîrtiile

In aceste zile, sute de tineri sînt inifiați în „tainele" schiului de către 
instructorii centrelor organizate de F.R.S.B tn iotogratie, instructorul 
B. Anton explică unui grup de copii din Borșa cum se execută ocolirea 

în plug

Din scrisorile cititorilor

SESIZĂRI ȘI RĂSPUNSURI
barea : „Știți de ce n-a participai 
S.M.T. Făgăraș la finala „Cupei S.M.T." 
a regiunii Brașov ? Și cit de mult do
reau sportivii stațiunii din Făgăraș să 
fie prezenți Ia întrecerile de la Sighi
șoara" — continua autorul scrisorii. La 
întrebarea pusă, tot cititorul ziarului 
nostru din Făgăraș răspunde : „Consi
liul asociației sportive de pe lingă 
S.M.T. Făgăraș n-a luat în seamă 
această competiție organizată în re
giunea Brașov, dovadă că nu s-au or
ganizat concursurile de selecție la atle
tism, trînlă, popice și tenis de masă. 
Meciul preliminar de fotbal pe care 
trebuiau să-1 susțină făgărășenii cu me
canizatorii din Sibiu s-a omologat cu 
3—0 pentru sibieni (neprezentare). Nici 
la popice nti s-au putut pregăti spor
tivii stațiunii deoarece popicăria s-a 
transformat in depozit de materiale".

Consiliul raional UCFS ne-a dat asi
gurări că lucrurile se vor îndrepta la 
asociația sportivă de la S.M.T. Făgă
raș. „S-a luat legătura cu conducerea 
stațiunii, cu consiliul asociației spor
tive, care au promis că de acum înain
te vor da o mai mare atenție activită
ții sportive — se spune în adresa Con
siliului raional UCFS Făgăraș. Asocia
ția sportivă are o cantitate insuficientă 
de materiale și echipament sportiv, dar 
această stare de lucruri se va remedia 
deoarece asociația dispune de fonduri."

PRONOEXPRES NR. 2 DIN
11 IANUARIE 1967

46 24 19 28 15 13 — 8 29
Fond de premii : 666 887 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 18 ianuarie 1967, în Bucu
rești.

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO DIN 6 

IANUARIE 1967

Categoria I : 2 sferturi a 48 934 
lei ; categoria a Il-a : 2 a 32 622 lei 
și 10 a 8155 lei ; categoria a III-a : 
121 a 1195 lei și 171 a 298 lei; ca
tegoria a IV-a : 406 a 431 lei și 644 
a 107 lei ; categoria a V-a: 748 a 
271 lei și 1326 a 67 lei.

Premiile de categoria I sfert au 
revenit participanților Soiman Con
stantin din Iași și Voinescu Pavel din 
Constanța.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport. 

de la Borsec, în cadrul unui reușit con
curs de schi. Iată primii clasați: fond 
3 km junioare : 1- Marta Lakatoș, 2. 
Elisabeta Cosma; 4 km juniori: 1. Petru 
Covaci, 2. Petru Muscă; slalom junioa
re: 1. Suzana Imre; slalom juniori : 1; 
Petru Covaci, 2. E. Marton. întrecerile 
au constituit un bun prilej de verifi
care a cunoștințelor acumulate de e- 
levii mureșeni în zilele petrecute la 
Borsec. (ION CKISTEA-coresp.).

• Comisia de schi a regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară a organizat un 
curs de împrospătare a cunoștințelor 
arbitrilor, care va dura pînă la 18 ia
nuarie- Cursul, la care participă 100 de 
„elevi" din orașul Tg. Mureș și din ra
ioanele regiunii, este ținut de arbitri 
cu o veche experiență. (C. ALBU- 
coresp.).

Foto : A. Neagu

După cum am aflat recent, consiliul 
asociației sportive de ia S.M.T. Făgă
raș a dat semne că a început să pri
vească altfel lucrurile : a trecut la or
ganizarea primelor întreceri din cadrul 
Spartachiadei de iarnă.

★
„Ce bine că a venit zăpada — își 

intitulează scrisoarea loan Dobre din 
Zărnești — și a acoperit stricăciunile 
de pe stadionul nostru". în continua
re, cititorul nostru din Zărnești arată 
că stadionul asociației sportive Celulo
za are gardurile stricate, plasele 
de sîrmă din jurul terenului de joe 
rupte etc.

Din adresa Consiliului regional 
UCFS Brașov aflăm că asociația 
sportivă, cu sprijinul conducerii în
treprinderii Celuloza, a început să 
reamenajeze vestiarele, instalațiile sa
nitare, iar în primăvară se vor repara 
gardul stadionului și terenul de joc. 
Clubul sportiv orășenesc Brașov, cu 
ajutorul Sfatului popular orășenesc, se 
va îngriji ca pînă la începerea sezo
nului sportiv în aer liber stadionul din 
Zărnești să fie pus la punct.

♦
Mai mulți atleți de la clubul sportiv 

Farul Constanța ne-au adus la cunoș
tință unele necazuri, printre care acela 
că pe stadionul unde se antrenează nu 
au la dispoziție un vestiar, din care 
cauză se dezbracă intr-o magazie da 
materiala.

în răspunsul Consiliului regional 
UCFS Dobrogea se arată că sesizarea 
este justă și conducerea clubului a în
lăturat acest neajuns, creînd atlețiloc 
condiții bune de antrenament.

DE LA I. E. B. Sa
• Agenția din str. Ion Vidu vinde 

bilele pentru jocurile pe care echipa 
feminină de volei a MEXICULUI Ie 
susține azi cu RAPID, vineri ora 17 și 
duminică ora 11 in compania echipelor 
I.C.F. și respectiv RAPID, in sala FIo- 
reasca.

• La bazinul acoperit Fioroase* 
funcționează un curs de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri la bazin.

• MATERIAL ȘI ECHIPAMENT 
SPORTIV se poate închiria la CEN
TRUL de la STADIONUL REPUBLI
CII, deschis zilnic intre orele 9—13 și
15— 19. Plata se poate face și prin vi- 
rament. Informații Ia telefon nr< 
31.48.80.

• Săptămînă aceasta patinoarul „23 
August" este deschis pentru public 
astăzi și sîmbătă. intre orele 17—19 
și duminică, intre orele 10—13 și
16— 18.

pen7.ru


Foto î S. Bakcsi

Aplicarea experimentală a metodei în circuit
în cadrul antrenamentului

Wergînd pe linia îmbunătățirii con- 
ue a conținutului antrenamentelor, 
creșterea intensității, volumului și 

nplexității efortului depus în sco- 
l ridicării gradului de antrenament, 
-am propus experimentarea „antre- 
nentului în circuit** adaptat la fot- 

tn stabilirea structurii acestui an- 
nament, am pornit de la planifica- 
i existentă în documentele de pla- 
icare și, respcctînd sarcinile etapei, 
i alcătuit un antrenament în cir- 
t, care imbină exerciții ce se adre- 
iză atît dezvoltării unor calități fi- 
e, cit și perfecționării unor deprin
și tehnice de bază. Este un tip de 
cuit mixt ca structură și sarcini 
nări te.
Am alcătuit astfel următoarele șase 
■pere" ale circuitului: 1) efectuarea 
or pase la „perete” (bănci culcate) 
la o distanță de 2 tn, cu șiretul și 

teriorul ambelor picioare, cu maxi- 
im de densitate și precizie ; 2) să- 
uri „pe” și „peste" un obstacol înalt 
bancă de 90 cm înălțime), alter- 

îd aceste două exerciții ; 3) exe- 
Larea înlănțuită de driblinguri, pro- 
are, schimbări de direcție, cu min- 
i pe ,un spațiu limitat în care exe- 
lau toți cei trei sportivi, în per- 
inentă deplasare ; 4) executarea
or flotări în brațe, alternate cu 
ercițiul cunoscut sub numele de 
n pușcă cioara", adică : cu un picior 
ins înainte Ia orizontală, îndoirea 
intinderea celuilalt. Acest ultim 

ercițiu s-a executat in trei, sportivii 
lîndu-se de miini; 5) 400 m alerga- 
pe pistă; 6) joc cu capul in trei, 
distanță apropiată — 2 m — și cu 
icciorie cit mai scurtă.
Am stabilit ca timp de execuție la 

reper durata de 2 minute și ju- 
itate. întrucit alergarea pe 400 m 
încheie mai repede decît timpul de 
:ru afectat fiecărui reper, după 
îcutarea acestei probe sportivii e- 
tuau o relaxare mai lungă, în per- 
nentă mișcare.
?auza între repere am stabilit-o la 
secunde, dar ea consta din mișcări 
respirație, relaxări ale principale- 
grupe musculare active în exerci- 

1 precedent, ca și ușoare dispuneri 
biomecanica exercițiului imediat 
nător. Am stabilit la acest prim 
renament cu această metodă RE- 
TAREA DE TREI ORI a întregu- 
circuit. Ca durată de lucru, aceasta 
eamnă 45 de minute de efort in- 
s. între repetările circuitului am 
bilit două pauze a cite 5 minute.
Iu urmat acțiunile organizatorice 
realizare a acestui antrenament, 
au constat în:

- explicații date sportivilor asupra 
acipalelor idei ale acestui tip de 
renament. scopul și sarcinile lui;
- parcurgerea teoretică a circuitu- 
și lămurirea exercițiilor la fiecare 
er ;
- alcătuirea grupelor de execuianți 
i ordinei de începerea circuitului;
- aranjarea reperelor in circuit și 
rcarea lor vizibilă.
rebuie amintit că ordinea repere- 
a fost aceea de la descrierea lor. 
OBSERVA ALTERNANȚA CE- 

R CARE URMĂRESC DEZVOL- 
REA CALITĂȚILOR FIZICE CU 
_,E PENTRU CONSOLIDAREA 
OR DEPRINDERI TEHNICE, AL- 
1NANȚĂ MOTIVATA PSIHO- 
IIOLOGIC.
)in desfășurarea antrenamentului, 
timpul căruia am reținut diferite 
e, cifre, aprecieri, subliniez urma
tele constatări principale:
- a fost evident că sportivii au 
; „emulați" de acest nou tip de 
renament și au căutat să execu- 
cît mai corect și cu o densitate 
mai mare exercițiile fiecărui reper, 
tasta s-a observat din dispoziția
care sportivii schimbau reperele

exercițiului

a fost sub-

și se integrau structurii 
următor ;

— numărul de repetări 
stanțial mărit față de numărul de re
petări dintr-un antrenament obișnuit;

— solicitarea marilor funcțiuni ca 
și a aparatului locomotor a fost 
intensă în acest antrenament. Apre
cierea e făcută în urma unor investi
gații obiective (frecvența cardiacă, 
frecvență respiratorie și tensiune ar
terială), a observației și a declara
țiilor sportivilor ;

— reperul cel mai obositor s-a do

PĂRERI
ALE SPECIALIȘTILOR

prol. GR. DRAGOMIR
antrenor

care executau acest 
sfirșitul circuitului, 

parte din sportivi, 
fost parcurs în aler-

exerciții 
din spri- 
cu eXer- 
„împușcă 

mai

,culcat" la executarea flo- 
: ce demonstrează că 

accentuat grad de
acu- 
obo-

vedit a fi alergarea Pe 400 m, mai 
ales la grupele 
exercițiu spre 
De altfel, la o 
timpul în care a 
gare turul de pistă la repetarea a II-a 
și a IlI-a a circuitului a fost DU
BLUL valorii timpului primei aler
gări.

— la reperul ale cărui 
constau din flotări in brațe 
jin înainte culcat, alternate 
cițiul cunoscut sub numele
cioara'*, sportivii au executat 
superficial la repetarea a II-a și a 
IlI-a. Uneori au avut tendința de a 
rămîne în „< 
țărilor, ceea 
mulaseră un 
seală;

— jucarea 
a fost efectuată de majoritatea 
pelor ca un fel de relaxare, ceea 
denotă necesitatea unor repere

mingii cu capul, în trei, 
gru- 

ce 
mai

Finala „Cupei Braziliei” la fotbal... 
Unul dintre multele episoade menite 
să arate lumii că echipa lui Pele 
continuă degringolada, coborînd din 
„Olimpul fotbalistic", unde a stat 
ani de-a rindul privind cu superio
ritatea proprie zeilor la celelalte e- 
chipe de club, care se zbăteau un
deva la poalele piramidei valorilor in 
fotbalul brazilian.

Dar iată că tocmai una dintre e- 
chipele acestea a fost buturuga mică 
ce a răsturnat... toate pronosticurile 
echipei Santos. Numele acesteia ? 
Cruzeiros. Nu, n-o căutați in cam
pionatul de la Sao Paulo. Aici veți 
găsi echipe arhicunoscute sau destul 
de cunoscute ca Palmeiras, Corin- 
tians, Sao Paulo, Botafogo... Dar 
intre cele 14 echipe ale acestui cam
pionat nu figurează și Cruzeiros. Poate 
în campionatul de la Rio ? Aici pu
teți citi numele echipelor Bangu, 
Flamengo, Fiuminense, Vasco da 
Gama etc. In nici un caz cel al e- 
chipei pe care o căutați. Atunci cine 
sînt cei care au reușit marea perfor
manță de a învinge echipa lui Pele, 
coborînd-o din înalturi ?

Echipa Cruzeiros — despre care 
ziaristul francez Alain Fontan dă o 
scrie de amănunte — a fost fondată 
In 1922, dar a rămas de-a lungul 
anilor, aproape 40 la număr, o biată 
echipă de provincie, care n-a emis 
niciodată pretenții prea mari. 0 dală 
cu instalarea lui Felicio Brandi ca

ușoare în 
poate și a 
pacități de 
cițiu.

ansamblul circuitului, dar 
unei necorespunzătoare ca- 
mobilizare a acestui exer-

CONCLUZII

experiment a fost alcătuitIntregul 
și efectuat cu prudența determinată 
de ineditul folosirii acestei metode. 
Nu cunoșteam efectele imediate ale 
unui asemenea antrenament, gradul 
de solicitare și de oboseală provocat. 
De asemenea, ne găseam cu echipa 
in plină perioadă competițională și 

s»orice „încărcătură” nejudicios aplica
tă ar fi fost contraindicată.

Deși eficacitatea unei metode se 
verifică după o îndelungată și siste
matică Utilizare, ceea ce își propune 
să facă și autorul acestor rînduri, to
tuși unele concluzii pozitive sînt evi
dente. Faptul că sportivii s-au mobi
lizat mai mult decît pentru un an
trenament obișnuit indică receptivi
tatea lor pentru antrenamente inte
resante. deosebite, care să înlăture 
monotonia celor „clasice".

Solicitarea intensă a marilor func
țiuni, ca și aria motrică largă pe care 
un circuit variat alcătuit o poate pre
zenta, face ca această metodă să de
vină un bun mijloc de ridicare a gra
dului de antrenament și obținerea 
formei sportive.

Principalul efect al utilizării acestei 
metode îl constituie însă creșterea 
considerabilă a numărului de repetări 
într-un timp scurt, ceea ce îmbuna

președinte al clubului. In 1961, a în
ceput urcușul acestei echipe, care a 
găsit în președintele său un om deo
sebit de activ. In treacăt fie spus, 
el l-a .descoperit" pe Tostao, clasat 
astăzi pe locul al doilea In ierarhia 
jucătorilor brazilieni. Deși fără fon
duri și fără mare experiență, Cru
zeiros devine unui dintre cele mai 
populare cluburi din Bello Horizonte. 
Avea o singură armă : entuziasmul. 
Pe parcurs s-au adăugat buna pre-

UN SUFLU NOU ÎN FOTBALUL BRAZILIAN
• Buturuga mică a răsturnat... pe Santos
• Cruzeiros—noul ,,port-drapel“ al fotbalului

in Brazilia
• Minas Gerais, viitorul

gătire individuală a jucătorilor și 
mai ales, tehnica. Poate că tocmai 
acestor elemente se datorează rezul
tatele obținute în ultimul timp și mai 
ales cîștigarea „Gupei Braziliei" In 
1966, prin înfrîngerea echipei San
tos. Practicînd un joc în viteză și 
fără dantelărie, luptînd cu dîrzenie 
pentru fiecare minge pentru a-1 de
poseda pe adversar, jucătorii de la 
Cruzeiros se pare că au adus un su-

O imagine de sezon, din viața cam
pionilor. Iuhas, Mocanu, Badea și 
ceilalți petroliști in „luptă" cu min
gea și... zăpada. Prietenia dintre om 
și minge se cimentează, acum, pe 
zăpadă. Acum, se pun premisele 

evoluțiilor din primăvară 

tățește substanțial densitatea lucrului 
în antrenament, în condițiile unei 
largi diversități motrice.

Faptul că solicită intens organismul, 
antrenamentul în circuit se recoman
dă a fi utilizat pentru prima dată 
în perioada pregătitoare. Cunoscîn- 
du-i-se efectele și repetindu-1 siste
matic, „antrenamentul in circuit* poa
te fi apoi utilizat și în perioada com
petițională.

De asemenea, această metodă per
mite utilizarea cu succes a aparate
lor și mijloacelor ajutătoare, care pot 
spori atît numărul reperelor cit și 
eficacitatea lor.

întregul experiment, ca și 
rațiile pe marginea 
care — la nivelul 
o antrenez — DE 
CU NOUL in ceea 
todica antrenamentului in jocul de 
fotbal.

conside- 
o încer- 
pe care
PASUL

lui, este 
echipei

A ȚINE
ce privește me-

N. R. Ne face o deosebită plăcere 
să publicăm articolul de față, autorul 
lui fiind una și aceeași persoană cu... 
fostul mijlocaș al echipei Dinamo 
București.

în fotografie, echipa de fotbal Victoria Roman. Rîndul de sus, de la stînga Ia 
dreapta s Tiberiu Căpățînă (antrenorul principal), lancu, Dernbrovschl, Strălnu, 
Lungan, Osztian, Molnar, Popescu, Ionescu, Coman. Ștefan Ionescu (antrenorul 
secund), Moise, Panciu, Crețu, Igna, Mălai, Fiilop. Tusz. Lupaș.

fiu nou In fotbalul brazilian deve
nind, in același timp, campioana sta
tului Minas Gerais.

Făcînd o critică a jocului tradițio
nal prestat de către brazilieni, zia
ristul mai sus citat arată că „pînă 
la această finală (feruzeiros—Santos, 
n.n.) din „Cupa Braziliei', fotbalul 
brazilian nu voia să rtnunft la... 
„relele" sale obiceiuri. Tradiția cerea 
ea mingea să fie pasată lateral, să 
privești înapoi la partenerul care este

centru al fotbalului 2
liber și să înaintezi spre poarta ad
versarului făcînd în medie.,. 50 de 
pase. Dar iată că au venit cei de la 
Cruzeiros. Jucătorii acestei echipe nici 
nu se gîndesc să paseze înapoi, pri
vesc ansamblul jocului cu capul sus, 
se demarcă fără încetare, se infil
trează în apărarea adversă și pasează 
ras cu pămîntul. Cînd echipa recu
perează balonul, toată lumea se lan
sează înainte, ceea ce îți dă impre

Vicloria Roman— 
liderul seriei EST

Dacă la sfirșitul turului campio
natului trecut „Victoria" 
12 și avea o situație grea,

merit deosebit revine an- 
echipei, Tiberiu Căpățină 

principal) și Ștefan Ionesca 
secund).
a încheia această scurtă

era pe locul 
, în cam

pionatul actual al categoriei C, după 
treisprezece etape, echipa se află pe 
locul I in seria Est. Se conturează; 
astfel, după o absență de peste 14 
ani, o viitoare reprezentare a fotba
lului romașcan în categoria B.

Comportarea în tur a formației din 
Roman satisface, desigur, pe miile sale 
de suporteri. Ceea ce i-a caracterizat; 
îndeosebi, pe jucători în finalul a- 
cestui tur pasionant, a fost puterea 
de luptă arătată, disciplina care s-a 
statornicit în sinul echipei. La reali
zarea succesului — locul I în serie — 
a contribuit întregul lot de jucători. 
O notă bună pentru golgeterul echi
pei și al seriei, Dembrovschi, care — 
alături de Fulop, Ionescu și lancu — 
s-a remarcat cu deosebire de-a lun
gul primei părți a campionatului. Fără 
îndoială că la obținerea saltului cali
tativ, un 
trenorilor 
(antrenor 
(antrenor

Pentru 
prezentare, iată lotul jucătorilor echi
pei Victoria Roman : Mihai Mălai
(portar) 1,75 in — 24 ani ; Constantia 
Igna (portar) 1,72 m — 20 ani; Traias 
Ionescu (fundaș) 1,70 tn — 20 ani ; 
Gheorghe lancu (fundaș) 1,77 m — 22 
ani ; Ștefan Șerban (fundaș) 1,76 m
— 19 ani; Marian Popcseu (fundaș) 
1,70 m — 20 ani ; Nicolae Lungan (fun
daș) 1,77 m — 24 ani; loan Lupaș 
(fundaș) 1.74 m — 20 ani; Iosif Fi>l»p 
(mijlocaș) 1,70 m — 19 ani; Gheorghe 
Panciu (mijlocaș) 1,70 m — 27 ani; 
Gheorghe Tusz (mijlocaș) 1,71 m — 
24 ani ; Cornel Coman (mijlocaș) 1,74 
m — 19 ani ; Mircea Crețu (înaintaș) 
1,74 m — 20 am: Elemer Osztian (îna
intaș) 1,77 m — 22 ani; Emeric Dem
brovschi (înaintaș) 1,77 m — 22 ani; 
Victor Străinu (înaintaș) 1,74 m — 
20 ani ; Ioan Molnar (înaintaș) 1,76 m
— 18 ani ; Adam Moise (înaintaș) 1,82 
m — 20 ani.

GEORGE GROAPA și
CONSTANTIN BROȘTEANU —

coresp.

sia că pe teren nu sînt 1.1 de la 
Cruzeiros ci 18, într-o condiție fizică 
uluitoare. Jucătorii au dragoste de 
viață, de joc. Aceasta este forma
ția — încheie ziaristul francez Alain 
Fontan — care ajunge la poarta ad
versarului din trei pase, dînd „oxi
gen* întregului fotbal brazilian după 
catastrofa de la Liverpool. Patru ju
cători cel puțin (Piazza, Dirceu Lo
pez, Totoo și Nata) sînt selecționa- 
bili în reprezentativă, dacă fotbalul 
brazilian vrea să schimbe ceva.*

Iată — pe scurt — cîteva date 
despre echipa care a reușit 6—2 și 
3—2 cu Santos, învingînd echipa lui 
Pels pe propriul său teren, ceea ce 
a ffleut ca înfocat» susținători ai 
lui Santos aflafi pe stadionul Pa- 
caemhu să asiste la o adevărată de
tronare a echipei lor favorite. Cau
zele înfrîngerii suferite de Santos, 
așa cum am arătat mai sus, sînt 
însă mult mai profunde î ele rezidă 
în fotbalul — cam de modă ve
che — practicat de echipa lui Pels 
și de alte echipe braziliene, depășit 
astăzi de fotbalul — modem — 
practicat de o echipă pînă ieri aproa
pe necunoscută — Cruzeiros, denu
mită de France Presse „noul 
„port-drapel* al fotbalului din Bra
zilia, care face ca centrul fotbalului 
brazilian să se mute de la Sao Paulo 
în statul Minas Gerais*.

S. N.



Azi, start în marea competiție handbalistică din Suedia
(Urmare din pag. 1)

toate biletele prevăzute pentru cele 7 000 
de locuri din tribunele de la Eriksdahl- 
sltallen au fost vîndutc.

Antrenorii ne-au anunțat echipele ce 
se vor alinia Ia fluierul arbitrului 
T. Janerstam:

ROMANIA: Rcdl (Penu) ,— 
Costache II, Oțelea, Samungi, Moser, 
Gruia, Lieu, Nica, Goran.

R.D. GERMANĂ : Franke (Frieschke)

suedez

lacob.

— Ganschow, Langhof, Tiedemann, Zor- 
nack, Eichorn, Petzold, Muller, Zimmer
mann, Senger.

Dintre celelalte partide programate in 
prima zi, mai echilibrate ni se par cele 
de la Maliuoe, unde reprezentativa Sue
diei va primi replica formației poloneze 
(recent învingătoare în fața echipei R. D. 
Germane), și de la Lulea, unde se vor 
întîlni selecționatele R. F. Germane 
Norvegiei.

lntîlnindu-l la un antrenament, nu am 
rezistat tentației de a afla si părerea 
lui despre această mare competiție.

— Cine credeți că vor fi cele 4 
semifioaliste ?

și

Tot moi multe echipe cu șanse
Părerile lui Paul Tiedemann, căpitanul echipei R. 0. Germane

— Sint convins că primele două cla
sate din grupa C (n.r. în care joacă și 
echipa noastră, alături de R. D. Ger
mană, U.R.S.S. și Canada) vor ajun
ge pînă in semifinale. Lcr li se va 
adăuga, cred. Cehoslovacia, o echipă 
cu joc complet, capabilă să facă față 
oricărui adversar- Pentru al patrulea 
loc candidează trei echipe: Iugoslavia,

multe echipe să aspire — justificat — 
la primul loc. Așa incit „prețul” unei 
victorii va fi mai mare. Cred că se va 
juca prudent, cu accent pe apărare.

— Ca profesor și specialist în 
handbal, sperați să vă îmbogățiți 
cunoștințele parti cipînd la acest 
campionat mondial ?

— Sint slabe speranțe in această pri
vință. Numeroasele jocuri internațio
nale din ultimul timp au scos in evi
dență faptul că tehnica și tactica au 
trecut pe planul al doilea. In prezent, 
primează pregătirea fizică generală, 
dobîndirea unei capacități fizice și ner
voase care să permită echipelor să re
ziste la cele mai „îndrăcite” ritmuri 
de joc.

șiNu s-a făcut incă in Suedia un con- cu șanse la primele locuri se află 
curs pentru a se vedea care este cel Paul Tiedemann, căpitanul echipei 
mai popular dintre marii handbaliști ai R. D. Germane, asistent la Institutul de 
lumii. Este cert insă că printre cei cultură fizică din Leipzig (D.H.F.K.) Programul jocurilor 
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Revenirea lui Don Schollander

® Consacrarea lui Wiegand LEQV1PE
"Lb' eu m W TpSaf

® Trei revelații: Wenden, Rerych, Mosconi

CONCURSUL 
DE BIATLON
DE EA AETENDERO

ALTENBERG 11 (Agerpres). — C 
de 15 km din cadrul concursului ir 
național de biatlon pentru tineret d 
Altenberg a fost dominată de 
cehoslovaci Sourek și Fenzel, 
fost cronometrați cu timpurile 
05:36 și respectiv 1 h 07:38. 
cui trei s-a clasat Koch (R. 
mană) — 1 h 08:25 urmat de St< 
(România) — 1 h 09:33.

sch 
care 
de
Pe 

D. <

PE SCURT

Anul 1966 a fost deosebit de bogat 
In recorduri la natație. Sub semnă
tura lui Rend Maupas, ziarul francez 
„I'Equipe* publică un bilanț la proce
deul craul, din care redăm unele pa
saje.

cu
pe

„în 1966 au fost bătute recordurile 
mondiale la 200, 400 și 1500 m, dar 
cel mai important eveniment a fost, 
fără îndoială, revenirea pe primul 
plan a lui Don 
de la competiții 
Nord americanul 
listei la 100 m, 
locul al doilea la 400 m. Pe aceste 
trei distante, eroul de la Tokio a bă
tut recordurile 
(53,4; 1:57,6; 4:12,2) 
recorduri mondiale 
200 m (t:56,2).

Dar supremația 
este serios amenințată, 
poate considera că englezul McGre- 
qor a realizat pe 110 yarzi o per
formanță (53,5 — record mondial) 
superioară ca valoare celei realizate 
de Schollander (53,2) pe 100 m. La 
400 m, Don Schollander a fost de
pășit de compatriotul său Nelson 
(4:12,2 pe 440 yarzi — ceea ce în
seamnă 4:10,6 pe 400 m).

Anul 1966 a însemna* și consacra
rea lui Wiegand (R.D.G.), care a 
realizat un valoros record mondial 
la 400 m (4:11,1). Tot pe plan mon
dial trebuie să reținem rezultatul lui 
Mike Burton (S.U.A.), care a ame
liorat cu 17 secunde recordul mon
dial pe 1500 m (16:41,6). Preve
derea regulamentară privind întoar
cerile reprezintă în același timp un 
serios avantaj pe 1500 m, astfel in
cit s-ar putea ca recordul lui Burton 
să fie curînd doborît.

Dună părerea mea — scrie Mau
pas — anul 1966 a fost marcait de 
trei revelații: australianul Wenden, 
nord-americanul Rerych și france
zul Mosconi. Toți trei s-au impus 
atenției mondiale, în ciuda faptului 
că în anul precedent nu figurau 
printre vedete. învingînd în cadrul 
Jocurilor Commonwealth’ -ului pe 
McGregor, cu 1:57,3 pe 220 yarzi 
(echivalent cu 1:56,5 pe 200 m), Wen
den poate fi trecut printre favoriți 
la 100 și 200 m la J.O. din Mexic. 
La rîndul său, Rerych este consi
derat in S.U.A. drept sprinterul cel 
mai dotat. In sfîrșit, Alain Mosconi 
a realizat un 4:13,6 pe 400 m, ocu- 
pînd locul 6 pe plan mondial, deși

Schollander, absent 
In anul precedent, 
s-a plasat în capul 
200 m și a ocupat

sale personale 
stabilind totodată 
la 100 m (53,2) și

lui Schollander 
Practic, se

La Grindelwald, concursurile 
de schi continuă

In cadrul concursului internațional de 
schi de la Grindelwald, ieri s-a desfă
șurat proba de slalom uriaș rezervată 
femeilor. Pe primul loc s-a clasat Nancy 
Greene (Canada) cu 1:36,06/100. Ea a 
fost urmată de scbioarcle franceze Armie 
l'umose și Mariella Goitschel.

un an mai înainte se afla abia 
locul 30 și, dacă n-ar fi fost pro

blema aceea 
Acapulco, azi 
dial la 400 
Gheiman este 
la 1500 m, a
17 minute, victorie pe care trebuie 
s-o însemnăm tot pe răbojul lui 1966.

în 1966, Europa a făcut pași se
rioși, Australia a revenit pe primul 
plan dar, fără îndoială, nord-ame- 
ricanii își mențin încă supremația 
în natație*.

•u... centimetrii de la 
ar fi recordman mon
ta I Sovieticul Belitz 
primul european care, 
reușit să coboare sub

GRUPA A — Malmoe : SUEDIA — 
POLONIA
Hâlsingborg : IUGOSLAVIA — 
ELVEȚIA.

GRUPA B — Lulea : R. F. GER
MANĂ — NORVEGIA.
Kiruna : UNGARIA — JAPO
NIA.

GRUPA C — Stockholm : ROMA
NIA — R D. GERMANA 
Orebro : U.R.S.S. — CANADA.

GRUPA D — Goteborg : CEHO
SLOVACIA — FRANȚA 
Vanersborg : DANEMARCA — 
TUNISIA.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite azi de la ora 20,30 (ora Bucu
rești ului/ desfășurarea meciului de 
handbal .România — R.D. Germană 
din cadrul preliminariilor campiona
tului mondial din Suedia. Mîine, de 
la aceeași oră, va fi transmis me
ciul România — Canada, iar dumi
nică de la ora W ultimul meci al 
preliminariilor grupei C: România 
—U.R.S.S. Transmisiile se vor face 
pe programul I.

Amatorii de sport vor putea ur
mări și Ia televizor unele întîlniri 
importante din cadrul acestui cam
pionat mondial. Anume, tn ziua de 
19 ianuarie la ora 21.25 se va transmite 
una dintre semifinale, iar în ziua 
de 21 cu începere de la ora 17,50 
meciurile pentru locurile I—II șl 
III-IV.

BERLIN. — Intr -un mecî Interna 
na! amical de handbal desfășurat 
Rostock, echipa feminină S. C. Em 
Rostock, campioana R. D. Germane 
învins formația română Universitî 
Timișoara cu scorul de II—7 (5— 
Golurile echipei Universitatea Timișo 
au fost înscrise de Neagoe (3), Nem 
(2), Sekeli (1) și Moșu (1).

TORONTO. — Echipele selecțion 
de hochei ale Canadei și U.R.S.S. 
susținut la Toronto o nouă tntîlnire 
micală. Hocheiștii canadieni au obții 
victoria cu scorul de 4—3.

Suedia și R.F. Germană. Care dintre 
ele va reuși ? E greu de spus.

— Credeți că meciurile vor fi 
mai spectaculoase decit la ulti
ma ediție ?

— Nu. Dezvoltarea handbalului mas
culin in Europa a făcut ca mult mai

ERATA

La explicația desenului apărut In 
pagina 1 a ziarului nostru de ieri se 
va citi: Rindul de jos: Gațu, Penu, 
Redl și antrenorul Kunst-Ghermă- 
nescu.

KLAGENFURT. — în primul m 
din cadrul sferturilor de finală 
„C.C.E." la hochei dintre formațiile 
G. Klagenfurt și Cortina Rex (Itali 
gazdele au terminat învingătoare 
4—2 (1-1, 1—1, 2—0).

INNSBRUCK. — Intr-un concurs i 
temațional de patinaj viteză, patinai 
rul sovietic Oleg Samoilov a stabilit c 
niai bună performanță mondială a ser 
nulul pe 1 000 tn, cu timpul de 1:23, 
La totalul celor trei probe, Samoilov s 
clasat pe primul loc cu 127,200 punci 
Locurile următoare au fost ocupate 
Crișin (U.R.S.S.) 128,450 p și H.< 
(R. F. Cermană) 128,667 p.
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liană „Ansa” anunță că 
peste cîteva zile va pleca 
la Moscova cunoscutul an
trenor Helenio Herrera de 
la Internazionale Milano. 
Herrera, care va ține cîte
va conferințe, va rămîne 
în U.R.S.S. pînă la sfîrși- 
tul acestei luni. De ase
menea, pentru un ciclu 
de conferințe va sosi in 
aceeași perioadă la Mos
cova și Helmut Schon, an
trenorul de fotbal al echi
pei R.F. Germane.

ACTRIȚA engleză 
noree Blackman, care 
jucat pînă in prezent 
multe filme polițiste, 
are nevoie de dublură 
scenele de luptă „corp 
corp”. Ea este o foarte bu
nă sportivă și practică in 
special judo. Honoree 
Blackman a scris și o car
te despre „autoapărare” 
împotriva răufăcătorilor, a- 
dresată femeilor.

NAT FLEISCHER, 
vîrstă de 79 ani, a fost 
pentru a mia oară arbitru- 
judecător la un meci de 
box. Este vorba de întîl- 
nirea disputată la Bang
kok, între scoțianul McGo
wan și tailandezul Choi- 
noi.

LA SF1RȘITUL lunii 
decembrie 1966, unul din 
posturile de televiziune 
din R.F.G. a transmis pri
ma emisiune din serialul 
intitulat „210 minute cu 
Sepp Herberger*, fostul 
antrenor al echipei repre
zentative a R.F.G. Primele 
capitole ale emisiunii se 
intitulează: „Astfel a ve
nit acel 3—2“ (evocare de

la C.M. 1954, Berna), „A- 
plauze șt fluierături” etc.

ÎN ALASKA, unde se 
încrucișează linii foarte 
importante ale comunica
țiilor aeriene mondiale, se 
vor organiza în acest se
zon concursuri internațio
nale de schi pentru perso

nalul navigant al diferite
lor companii aeriene, 
astfel 
loc și 
ka. în 
rage.
S.A.S.,

Un 
de concurs a avut 
anul trecut în Alas- 
apropiere de Ancho- 
A cîștigat echipa 
urmată de Pacific

din 
să ia 
vină 

de 
unui

Northern Airlines si 
France.

Ploaia, chiar torențială, nu constituie o piedică 
în antrenamentul campionului mondial de patinaj 
viteză, olandezul Kes Verkerk. lată-1 pe sîrguinciosul 
patinator, inarmat cu o... umbrelă, străbătind impa
sibil sutele de metri ale antrenamentului său 

cotidian, pe gheața spălată de ploaie a pistei 
patinoarului „Jaap Eden" din Amsterdam

PARLAMENTUL 
Izrael a fost nevoit 
o hotărire care să 
în apărarea arbitrilor 
fotbal. tn timpul
meci de divizie, doi arbi
tri au fost bătuți atit de 
rău incit abia au ajuns la 
spital. De acum, încolo 
cei ce vor comite acte 
agresive asupra arbitrilor 
vor fi condamnați la cinci 
ani închisoare și amendă 
de 10 000 lire

Motivul: lipsă de viteză. 
Numele: Henry Carr, fost 
campion olimpic în probe
le de 200 metri plat și șta
feta 4x400 metri la Jocu
rile Olimpice de la To
kio 1

izraeliene.

datelor pu
ia Lisabona.

CONFORM 
blicate recent 
Eusebio a fost, cinul tre
cut, cel mai citit dintre 
autorii de publicații în 
Portugalia. Cartea sa de 
două sute de pagini intitu
lată „Mă numesc Euse
bio” s-a situat pe primul 
loc în ce privește numă
rul exemplarelor vîndute. 
Apărută în luna octom
brie, în 15 000 de exempla
re, cartea s-a și epuizat 
foarte repede.

DENIS HILLWOOD. pre
ședintele Cunoscutului club 
de fotbal londonez Arse
nal. a făcut propunerea 
ca, pe viitor, clasamentul 
ligii de fotbal din Anglia 
să nu se alcătuiască pe 
bază de puncte, ci pe... go
luri înscrise în poarta ad
versarilor. El consideră că 
numai un asemenea sis
tem este capabil să trans
forme fotbalul actual, in 
care domină .cultul apă
rării*.

ECHIPA de fotbal ame
rican .New York Giants* 
a trimis pe banca rezerve
lor pe unul din jucătorii 
săi care in sezonul trecut a 
ocupat un post de atacant.

„INTRAREA LIBERĂ" 
era scris cu litere uriașe 
pe porțile de intrare ale u- 
nei săli de sport din Rio 
de Janeiro, asaltată de un 
mare număr de spectatori 
dornici să urmărească o 
gală de box. Bucuria lor 
a fost însă de scurtă du
rată. La terminarea galei, 
spectatorii au găsit alte 
panouri pe care scria: 
„Intrarea a fost intr-ade
văr liberă, dar ieșirea se 
plătește". Peste 80 la sută 
dintre spectatori au gus
tat această glumă, restul a 
provocat însă un scandal 
care a necesitat interven
ția poliției.

BENEFICIUL realizat cu 
prilejul campionatului 
mondial de fotbal va de
păși, cu siguranță, un mi
lion de lire, dar trebuie să 
se mai aștepte definitiva
rea contului — scrie zia
rul londonez „Daily Mail*. 
Ziarul arată că partea fe
derației engleze de fotbal 
se va ridica la aproximativ 
390 000 lire. Două treimi 
din această sumă va fi re
partizată, sub formă de 
împrumuturi cu dobindă 

mică, cluburilor engleze, 
pentru a-și moderniza sta
dioanele șt instalațiile.
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