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La capătul unui meci dramatic, 
România-RI). Germană 14-14 (7-7)

condus autoritar următoarele for
mații : ROMÂNIA : 
lea 1, Gruia 4, Moser 3, Lieu 3, 
Nica 1, Iacob 2, 
tache II, Samungi;
MANĂ : Franke — 
Ganschow 2, Randt 
mann, Petzold 2, 
Eichom 2, ZOrnack, 

în cel de al doilea 
grupă, echipa României 
tîlni mîine (n.r. astăzi), echipa 
Canadei. Iată, de altfel, progra
mul complet al meciurilor din 
ziua a lf-a:

KRISTIANSTADT: Suedia—
Elveția ; LUND : Iugoslavia- Po
lonia (în grupa A) ; MALMBER- 
GET : Ungaria—Norvegia ; KI- 
RUNA : R. F. Germană—Japonia 
(în grupa B) : ESKILSTUNA i 
U.R.S.S.—R. D. Germană (în 
grupa C) ; FALKOPING: Cehox 
slovacia—Tunisia ; HALMSTAD f 
Danemarca—Franța (în grupa D).

Debut dramatic al echipei de 
handbal a României în cel de al 
6-lea campionat mondial ce 
desfășoară în Suedia. Aseară, la 
Eriksdaldshallen, în fata a peste 
3 000 de spectatori, reprezenta
tivele României și R. D. Germane 
s-au întîlnit în cea mai importantă 
partidă din ziua inaugurală a 
marii competiții.

Meciul — cu un caracter deci
siv pentru calificarea din grupa C 
— s-a desfășurat la un nivel deo
sebit de ridicat, iar evoluția sco
rului a pasionat pur și simplu 
pe cei prezenți în tribune. La 
început inițiativa a aparținut ro
mânilor care au condus cu 1—0, 
2—1 și 3—2. dar de fiecare dată 
adversarii au replicat prompt, 
două din golurile egalizatoare 
fiind realizate din „7 metri". Am 
asistat în continuare la o luptă 
dîrză pentru fiecare minge și pînă 
în min. 15 nici una din cele două 
echipe nu a reușit să se distan
țeze. Cîteva atacuri ale echipei 
R. D. Germane au dus la un avan
taj de două goluri în favoarea 
acesteia (7—5 în min. 22). Pînă 
Ia sfîrșitul reprizei însă Nica și 
Iacob înscriu spectaculos 
bela de marcaj indica la 
egalitate : 7—7.

Cea de a doua repriză

Rezultatele complete

GRUPA A: Suedia—Polonia 26—16 (9—7); Iugoslavia— 
Elveția 26—11 (16—3); GRUPA R: R. F. Germană—Norve
gia 22—16 (12—9); Ungaria—Japonia 30—25 (16—14) ; 
GRUPA C : România^—R. D. Germană 14—14 (7—7) ; U.R.S.S. 
—Canada 28—9 (17—4); GRUPA D: Cehoslovacia—Franța 
25—10 (14—2); Danemarca—Tunisia 27—6 (16—4).

dus cu 10-8, 11—9, 12—10 și 
13—11 dar de fiecare dată, cu 
un efort admirabil, reprezentanții 
noștri au găsit resurse să echi
libreze situația. Chiar și în ulti
mul minut de joc, cînd tabela de 
marcaj arăta scorul de 14—13

larea : 14—14, scor cu care par
tida s-a încheiat în aplauzele pu
ternice ale spectatorilor, îneîntați 
de valoarea disputei sportive la 
care au asistat.

Arbitrul suedez T. Janerstam a

Redl — Oțe- 
' ■ 3,

Coran, Cos- 
R. D. GER- 
Tiedemann 2, 
4, Zimmer- 

Senger 
Langhof. 

meci 
va

prin concursurile de sală, atleții 
de muncă. Să sperăm că starturile

și ta- 
pauză

a fost

tiocheiștii noștri vor susține
șase jocuri în Uniunea Sovietică

LA VOLEI:

au întîlnit ieri formația Rapid 
sala Florcasca, deși de factură

O dată cu reluarea activității 
noștri pășesc înlr-o etapă nouă 
lor în întrecerile pe teren acoperit vor fi de bun augur pentru cele 

ce vor urma în aer liber.
Foto : Teodor Roibu

Un nou curs de inițiere 
în patinaj pentru copii
Peste cîteva zile, o nouă se

rie de copii vor cunoaște bucu
riile patinajului. La 17 ianua
rie, la patinoarul „23 Au
gust" intră pe gheață a Vl-a 
serie a cursului de inițiere în 
patinaj pentru copii între 6 și 
14 ani. Cursurile se desfășoa
ră între orele 13—14,30. în
scrieri se primesc la patinoar, 
începînd de azi, între orele 
10-13 și 15—18

Tn cadrul pregătirilor pe care le efectuează în vederea 
campionatului mondial de la Viena, hocheiștii noștri vor 
face un turneu de șase meciuri în Uniunea Sovietică. Cu 
acest prilej ei vor juca la Moscova, Leningrad, Minsk, 
Riazan, Kursk și Benzan.

Sîmbătă, la prînz, urmează să plece următorul lotj 
Du mi tr aș și Crișan — portari, Ionescu, Czaka, Varga, Fă
găraș, Pop — fundași, Szabo II, Calamar, Szabo I, Ștefan, 
Biro, Bașa, Ștefanov, Florescu, Gheorghiu, Moiș și Tarei 
— înaintași. Echipa va fi însoțită de antrenorii : M. Fla- 
maropol și I. Tiron.

Blocajul îapidistelor, respin- 
gind o minge trasă de Glo

ria lnsua (Mexic)

Rapid București—Reprezentativa Mexicului
3-0 (15-7, 15-13, 15-12)

IN MIJLOCUL

IUBITORILOR ȘAHULUI
Clubul sportiv Constructorul 

a organizat la Casa de cultură 
a tineretului din raionul ,,N. 
Bălcescu/4 o întîlnire între 
componenții echipei Construc
torul, campioană republica
nă, și noii membri ai asocia
țiilor sportive din raion 
(Dîmbovița, Autobuzul, Abato
rul, I.C.L.B., Flamura roșie, 
Geotehnica, Romtrans ș.a.) In 
cadrul acestei întîlniri, L. 
Țucă a făcut un scurt isto
ric al șahului, iar C. Botez 
a arătat cum s-a pregătit în 
vederea concursurilor repu
blicane și internaționale. Apoi, 
cei doi șahiști au dat un si
multan. L. Țucă a realizat 7 
victorii, 3 remize și 3 înfrîn- 
geri, iar C. Botez 13 victorii 
și o înfrîngere.

Expoziție de fotografii 
turistice la Oradea

La galeria de artă din O- 
radea s-a deschis zilele trecu
te o interesantă expoziție de 
fotografii turistice intitulată : 
„SA NE CUNOAȘTEM PA
TRIA ȘI FRUMUSEȚILE EI”.

Expoziția a fost organizată 
de clubul sportiv orășenesc 
Crișul cu contribuția turiștilor 
din oraș, fotografi amatori. 
Sînt expuse peste 100 
lucrări, aproape din 
punctele turistice ale
precum și trofeele cucerite de 
turiștii sportivi orădeni la 
concursurile de orientare tu
ristică.

de 
toate 
țării,

V. SERE-coresp.

Reluarea activității rugbistice
Activitatea echipelor fruntașe de rugbi se va relua în 

curînd. întrecerile formațiilor de categoria A reîncep pe 
data de 12 martie, iar ale celor de categoria B la 19 
martie. Ele vor fi precedate de competiții pe plan local 
sau regional, cea mai importantă fiind «Cupa de primă
vară", care începe pe data de 12 februarie. Ea va angrena 
formațiile bucureștene de categoria A Grivița Roșie, 
Steaua. Dinamo. Progresul, Gloria și Rapid, precum și 
două din țară. Farul Constanța și Știința Petroșeni.

Interviu cu doamna Run lojero 
din conducerea Federației de volei a Mexicului

După cum se știe, reprezenta
tiva feminină de volei a Mexicu
lui —, cu 15 jucătoare, întreprin
de fn prezent un turneu în țara 
noastră. în dorința de a cunoaș
te unele amănunte în legătură 
cu dezvoltarea voleiului în țara 
care va găzdui viitoarele J.O. de 
vară, ne-am adresat doamnei 
Fanny Ruiz Lojero, conducătoa
rea lotului mexican, membră în 
comitetul Federației de volei din 
Mexic.

—, Prețuim voleiul românesc — 
a subliniat d-na Lojero — și am 
venit să-1 cunoaștem cit mai bine. 
La noi, voleiul „a prins aripi* 
datorită tocmai voleiului dv. Dr. 
Cherebetiu care antrenează cu suc
ces echipa noastră masculină de 
volei și a antrenat-o — în 1965 — 
și pe cea feminină. Dr. Chere- 
bețiu a tipărit în Mexic un ma
nual de volei, bazat, desigur, pe 
experiența școlii românești de 
volei. Nu putem spune că la noi 
acest sport era în trecut complet 
necunoscut. Dar pînă acum eîfi-

va ani el se juca numai ca diver
tisment. Ca sport de performan
ță, se practică abia de curînd, 
fiind stimulați mai ales de par
ticiparea noastră Ia campionatul 
pan-amerlcan. în acest campio
nat conduce Brazilia. De ce ? 
Pentru că echipa Braziliei a ve
nit în Europa și a făcut un rod
nic schimb de experiență cu cele 
mai bune reprezentative, întor- 
c.indu-se cu un prețios bagaj de 
cunoștințe. De aceea, am venit 
tn Europa pentru a învăța, sus- 
ținînd întîlniri cu echipe puter- 

jucat 18 
10 și am 
ne-a des- 
să jucăm 
să invă-

nice. în Polonia am 
meciuri. Am cîștigat 
pierdut 8. Dar asita nu 
curajat. Important este 
cu formații mai bune, 
țăm. Revanșa ? Peste cîțiva ani, 
poate chiar Ia J.O., pe care 
vom găzdui în anul viitor...

— Lotul cu care faceți 
cest turneu, intervenim noi, 
pregătește pentru J.O. ?

— Da. Majoritatea fetelor au 
Intre 18 și 22 ani. Intenționăm ca 
după turneu] în România să ju
căm în Ungaria, apoi din nou 
în Polonia etc. Sperăm ca acest 
turneu să fie foarte folositor. în 
Europa se joacă un volei mai at

le

a- 
se

Continuîndu-și turneul în țara noastră, voleibalistele mexicane 
București. Meciul, desfășurat în 

tehnică modestă, a plăcut, totuși, 
prin evoluția scorului care a al-: 
ternat pe parcursul fiecărui sefy 
și a unor faze palpitante din fjfc* 
nalurile seturilor doi și trei.- 

După cum a început dispută, 
se întrevedea o victorie facilă ă 
rapidistelor. Ele au terminat pri
mul set la 7 și, sigure de victo
rie, s-au... încurcat reciproc pe 
parcursul setului doi, comițînd 
greșeli copilărești. A’poî s-au re
găsit și prin cîteva mingi 
dite“ de Florescu ~ 
montat, au luat 
au cîștigat un set 
mediabiF pierdut.
oaspete, încurajate de rezultatul 
și de evoluția scorului în setul 
doi se avîntă cu forțe proaspete 
în cel de al treilea și reușesc să 
conducă cu 7—0 ! De aici, însă,' 
maturitatea și experiența rapidis
telor își spun cuvîntul și, punct 
cu punct, ele 
terminînd învingătoare 
zele publicului. De 
s-au remarcat Carmen 
Patricia Nana și Gloria lnsua. 
Au arbitrat inegal E. Costoiu și 
M. Nicolau.

Astă-seară, începînd de la ora 
17, se 
reasca 
ta ti va

letic. Sportivele noastre nu prea 
sînt dezvoltate fizic. Totuși, ca 
și japonezele, nădăjduim să cîș- 
tigăm prin agilitate și tehnică.

— Fiindcă a venit vorba de 
japoneze, văd că aveți doi an
trenori...

— Unul polonez — Stanislaw 
Poburka, fostul antrenor al echi
pei Poloniei, și un mexican de 
origine japoneză, Takashi Matzu- 
mura. Sperăm ca de Ia ei să în
vățăm tot ce are mai bun vo
leiul mondial.

— Proiecte de viitor ?
— Cei maț apropiat obiectiv — 

să cîștigăm campionatul pan-a- 
merican. Apoi, o evoluție bună 
la Jocurile Olimpice din 1968.

în încheiere, aș vrea să mulțu
mesc federației române de volei 
pentru primirea făcută și ospi
talitatea cu care sîntem încon
jurați. Aveți o țară splendidă, pe 
care o admirăm dLn toată inima, 
și un popor prietenos. Sperăm să 
avem ocazia să ne revanșăm pe 
tărîmul... ospitalității, cînd volei
balistele și voleibaliștii dv. vor 
veni în Mexic, să ne întoarcă vi
zita.

Interviu consemnat de 
SEVER NORAN

. *gîn- 
și Baga au re- 
conducerea, și 
care părea ire- 

Voleibalistele

refac handicapul
în aplati-i 

la oaspet# 
Rodrigue^

va desfășura în sala Flo- 
meciul I.C.F.—Reprezaw 

Mexicului.

l DUMITRESCU



IARNA PE LAC I
I

(După „Iarna pe uliță“ de G. Coșbuc)
I

Tabăra de iarnă - un punct de plecare 
spre performanțele din vară

De la plus 24... la minus (în func
ție de veșnicele capricii ale vremii) 
cîteva grade. Sau, de la obișnuitele 
piscine acoperite, unde sportivii iși 
pregătesc recordurile și performan
țele din vară — sus pe piscuri de 
munte, înveșmîntate în mantie albă 
de nea. Profitînd de vacanta de iar
nă, speranțele natației noastre au 
schimbat pentru două săptămîni de
corul pregătirii, înlocuind costumele 
de baie și halatele cu pantaloni de 
schi și hanorace.

Anul acesta, la tradiționala invita
ție a F. R. Natație, a cărei grijă 
deosebită pentru 
„schimbul de mîi- 
ne" este mai mult 
decît lăudabilă, au 
răspuns „prezent" 
peste 200 de ti
neri înotători, săritori și jucători 
de polo din mai multe orașe ale ță
rii. Nu au lipsit de la apel puter
nica garnitură de recordmani și cam
pioni ai întrecerilor de copii pregă
tită în secția clubului Dinamo Bucu
rești, jucătorii de polo de la Steaua 
— campioni republicani de juniori — 
performerii natației clujene, gălăte- 
ne, sibiene sau mureșene, ca și rnulți 
alți tineri sportivi remarcați în se
zonul trecut.

Locul de întîlnire a fost fixat
data aceasta în frumosul complex tu
ristic de la Muntele Mic. De la bun 
început, merită a fi subliniat deose
bitul examen de dîrzenie și voință 
(parcurgerea drumului înzăpezit, de 
o duritate greu exprimabilă pentru 
cei mai puțin obișnuiți cu asemenea 
ascensiuni) la care au fost supuși 
toți participanții. Mai în glumă, mai 
în serios, un tînăr înotător bucu- 
reștean (nu are mai mult de 10 ani) 
îmi destăinuia că ar prefera să 
înoate zilnic cei aproape 18 km, de
cît să parcurgă o dată pe an drumul 
care leagă satul Borlova de Muntele 
Mic, aflat la o altitudine de 
1 500 m...

Am întîlnit în zilele de 
foarte rnulți oaspeți obișnuiți
brici! noastre de natație : pe mezine
le Eugenia Cristescu (8 ani) și Anca 
Pop (9 ani), oare și-au pus pentru 
prima oară sciiiurile în picioare, și, 
alături de ele, pe recordmanul țării, 
G. Moraru, venit să-și pună la punct 
pregătirea fizică necesară unui 
17:30,0 la 1 500 m, promis pentru lu-

ÎNSEMNĂRI

de

I
I

A-nceput din nou să cadă 
Cîte-un tulg, acum a stat. 
Bărcile s-au mai umflat, 
Schiturile stau grămadă

La iernat.

Unii spun să se grăbească 
Alții-n glumă parte-i țin. 
Uite, fără pic de vin
S-au jurat să-1 amețească

Pe creștin I

I
I

I
I
I

Nu e soare, dar e bine
Și pe lac e numai fum.
lolele troznesc acum,
Dar năvalnic vuiet vine

De pe drum.

VTne-o babă-ncet pe stradă 
Se strecoară prin alei
Și în dreptul unui tei
Stă pe toc acum să vadă

Si ea ce-

I

j- I
post&

tabără 
ai ru-

I
I

Marangozi cu jalbe-n mină, 
Din hangare ies pe tind
Si se plîng de bărci țipind : 
Că zăpada le sfărîmă

în curirtd I

I
I

Gură fac ca roata morii 
Și de-a valma se pornesc. 
Cluburile clevetesc
Rogojini contra ninsorii

Nu primesc I

S-oțărăște rău bătrîna
Dă s-azvîrle cu un ciot ;
— A(i înnebunit de tot ?
Hai, reportere, dă-mi mina

Să te scot

I
I

I I

I
I
I
I
I
I

Colo-n coli acum răsare
Un. reporter înghețat;
Are blit pentru pozat
Si se uită pe cărare

Speriat.
F.l deqrabă-n jur chitește 
V r-un ocol; căci e pierdut 
Marangozii l-au văzut I 
Toată ceata năvălește

Pe-at recul I
— Uite. mă. iar le pozează. 
Pe-astea fără adăpost
An de
De ce

Astfel tabăra se duce 
După bărci pe Herăstrău. 
Baba-n mijloc popîndău I 
Cînd le vede-si face cruce

De mai rău 1

Ba se răscolesc și etnii
De prin curți și sar la ei.
Pe la garduri ies femei
Stau în stafie bătrînii

La Bordei.

— Ce-i pe lac atita larmă ?
— Snaipuri sparte, tevatură I
— Iarăși n-au învelitură ?
— Nici nu iau, pină se sfarmă,

Vreo măsură!...

I
I 
I
I
I
I

I
I
I

an pe-aici a fost l 
tot se deranjează 

Fără rost 1
Respectiva parodie a fost

asociații sportive (se „văd" ele în fotografie: Sirena, ___
rut etc.) care au baze nautice pe Tei, Băneasa, Floreasca și Herăs
trău. Lista completă o vom publica — dacă va mai fi cazul — săp- 
tămina viitoare !...

P. s.
VASILE TOFAN 

scrisă în atenția unor cluburi și 
Mi ne

I
I
I
I
I

PATINAJ

Zeno Oprițescu și 
deciși să mute cit

9,nifa.n:nf.9
JUNIORII

nil i.. var^, pe 
Mihaela Dobocan, 
mai repede centrul sprintului în re
giunea Cluj ; pe Zita Erdeli, care se 
gîndește de pe acum să păstreze me
dalia Cristinei Balaban la „europe
nele" de la Barcelona (1970), pe Ma
riana Bîrsan (13 ani), care vrea să 
ajungă în acest an campioană și la... 
senioare, sau pe micuțul T. Nicolae 
(10 ani) — care schiază cu indemina- 
rea și ambiția care l-au dus anul 
trecut în fruntea promoției sale.

I-am văzut și pe tinerii poloiști de 
la Steaua, Școala sportivă nr. 2 

București sau Clu
bul sportiv școlar, 
pe săritorii sibieni, 
pe mureșanul A. 
Covaci, preocupat 
de recordul „su

tei" la delfin, pe care nimeni nu i 
l-a putut încă „smulge" lui Al. Po
pescu.

De consistenta gindurilor și promi
siunilor făcute în acest decor recon
fortant m-am putut convinge de-a 
lungul mai multor zile. Cursurile 
de schi, reprizele de gimnastică sau 
orele de lucru la extensoare și gan- 
tere aveau seriozitatea și mobilul 
unor veritabile lecții de antrenament, 
de fortificare a organismului, de în
tărire a musculaturii, de continuă 
dezvoltare a vitezei și supleței. Iar 
pe măsură ce zilele treceau, drumu
rile spre „cruce" (aflată în 
unei pante serios înclinate, 
titudine de peste 1 800 m), 
constituia nici măcar pentru 
calvarul .Golgotei" .

La plecare, l-am văzut pe micul 
înotător bucureștean care suferise a 
tît de mult la urcuș. Aflase între 
timp că în această stațiune turistică 
există și un bazin de 25 m cu apă 
încălzită. își întreba acum antreno
rul : cînd vom mai veni la Muntele 
Mic, vom face și antrenament...?

Nu ne mai răniîne decît să aștep
tăm roadele acestei tabere bine or
ganizată, îndrumată de antrenori 
pricepați, și care a avut la dispoziție 
(este meritul întregului personal de 
serviciu al complexului) condiții din
tre cele mai bune. Nu prea mult. 
D«» pină în februarie, cînd pe agen
da competițională sînt înscrise pri
mele concursuri aie anului.

IN ÎNTRECERE

dASCHET]

capătul 
la o al- 
nu mai 
oei mici

A. VASILIU

Timp de trei zile, în sala de 
la stadionul Republicii din Capi
tală, a avut loc un concurs de 
tenis de masă cu participarea ce
lor mai buni copii și juniori din 
țară organizat de federația de 
specialitate. Au luat parte 60 de 
concurenți.

Cea mai bună impresie au lă
sat-o Marilena Tomescu (Dinamo 
Craiova, antrenor V. Bălan) și 
Șerban Doboșiu (C.S.M. Cluj, an
trenor F. Paneth). S-au mai re
marcat și Macovei, Domnaru 
(C.S.M.S. Iași), A. Toader (A.S.A. 
București), Dogaru (Metalurgistul 
Cugir), Bobocică (Dinamo Craio
va) și Monica Hariga (C.F.R. Bra
șov).

Clasamente : juniori: 1. Ș. Do
boșiu, 2. C. Macovei, 3. Roncea; 
junioare: 1. Marilena Tomescu, 
2. Roberta Toma, 3. Maria Corodi; 
copii (pînă la 14 ani) ,■ băieți: 1. 
Bobocică, 2. Domnaru, 3. Naltali; 
fete: 1. Monica Hariga, 2. Nico- 
leta Spiridon, 3. Marilena Badea.

Asemenea competiții sînt deo
sebit de folositoare, tinerii parti
cipanți ca și antrenorii lor avînd 
posibilitatea să efectueze schim
buri utile de experiență.

E. IACOBI
antreăor de tenis de masă

In semifinalele „C. C. E.“

întilnirea Progresul București-■ 
I.S.L Berlin (f)

se va desfășura la Berlin
Comisia europeană de tenis de 

masă a stabilit ca meciul feminin 
Progresul București — T.S.K. Berlin, 
din cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni" să se desfă
șoare la Berlin. Urmează ca cele 
două echipe să cadă de acord asu
pra datei întilnirii.

(Agerpres)

Politehnica București a greșit nepennis 
de mult în partida ca Wisla Cracovia

După formația masculină a clubului 
Steaua, iată acum și pe jucătoarele Po- 

■ litehnicii București pe punctul de a fi 
eliminate din cea mai importantă com
petiție continentală rezervată echipelor 
de club. Pentru că, oricît de optimiști 
am fi, este greu de întrevăzut ca bas
chetbalistele bucureștene să poată ob
ține în meciul-retur de la Cracovia, ceea 
ce n-au reușit în sala Floreasca, în fața 
propriilor susținători.

Desigur, în sport nu poți fi învin
gător întotdeauna. Există posibilitatea 
să întîlncști uneori un adversar supe
rior, mai bine pregătit. Dar — și de 
acest lucru și-au dat seama toți cei 
prczenți la această întîlnire •— insucce-

IMPORTĂM" GHEAȚĂ?• ••
O foarte interesantă consfătuire Ia Consiliul orășe

nesc București al UCFS, organizată de comisia de 
specialitate, ne-a pus din nou în fața problemelor 
.de sezon" ale patinajului artistic. Dintre ele, una 
mai cu seamă, merită a fi elucidată fără întîrziere.

Specialiști, antrenori, arbitri, sportivi și părinți ai 
sportivilor (în partinaj, minoratul este... majoritar), 
toți cei care au luat cuvîntul în amintita consfătuire 
au declarat la unison că gheața amenajată ia pati
noarele noastre artificiale — în special cel de la 
Floreasca a fost vizat — nu este de calitate cores
punzătoare unei activități de performanță 
în patinaj. Pentru a desena cu muchea pa
tinei migăloasele „trei"-uri și „opt"-uri ale 
figurilor obligatorii, pentru a executa cu 
elan și siguranță dificilele sărituri simple 
și duble, patinatorul trebuie să aibă la dis
poziție o gheață perfect nivelată, fără asperități, de 
o anumită duritate, indiferent de condițiile atmosfe
rice din 
poate...

Ne-am 
stări de 
ridicarea

momentul respectiv. Ceea ce, la noi, nu se

întrebat care sînt cauzele acestei curioase 
fapt. Cel mai elocvent „răspuns" a fost... 
din umeri. Instalațiile sînt bune, mașinile 

asemenea, personal de 
pe patinoarele noastre 
suprafețe avînd aspect 
S-a spus că nu avem 
amenajatori de gheață 
tru care ar fi necesar un curs de specializare a aces
tora. Unii preconizează chiar aducerea de specialiști 
din străinătate ca să ne facă gheață...

ăfema ar fi binevenită într-un asemenea caz. O

specialitate există — și totuși 
vezi gropi și șanțuri, unele 

mai mult de zăpadă înghețată, 
încă un număr suficient de 
artificială calificați, fapt pen-

sevom evita, pe cît 
interesați un singur 
se mîndrește cu produse industriale căutate în străină
tate, cu mașini de înaltă tehnicitate, pe care le exportă 
cu succes peste hotare, ar fi de-a dreptul un paradox 
să apelăm la un „import* de gheață artificială pentru 
patinoarele bucureștene.

Soluția ? Să încercăm să ne-o fabricăm singuri. 
Cu grijă și bună gospodărire, este imposibil să nu 
reușim. Dar pentru aceasta este imperios necesar ca 
să convingem de adevărul celor de mai sus, în pri

mul rînd, pe cei care răspund de amena
jarea gheții pe patinoare. Și fiindcă am 
amintit în mod special de patinoarul Flo
reasca, este de dorit ca întreprinderea de 
Produse Alimentare, căreia îi aparține fa
brica de gheață de care depinde această 

se Intereseze îndeaproape de problema ce o 
Pînă acum, I.P.A. a dat dovadă de o vizibilă 

rezistentă la toate solicitările forurilor în drept pen
tru ameliorarea calității gheții de la Floreasca. Să 
sperăm că această rezistență inexplicabilă nu este 
și definitivă.

Iar pentru federația noastră de specialitate, o su
gestie. Din moment ce se dovedește atît de greu a 
obține gheață bună la Floreasca, iar cea de la pa
tinoarul „23 August* rămîne incontestabil superioară, 
este cazul ca măcar o parte din orele afectate antre
namentului secțiilor de performanță să fie transferate 
la primul nostru patinoar.

Pînă cînd vor învăța și cei de la Floreasca să facă 
gheață bună...

poate, amintind însă celor direct 
lucru : acum, cînd țara noastră

sul campioanelor noastre nu 
explicat astfel. Departe de a 
formația din Cracovia își datorează vic
toria în special ...greșelilor comise de 
bucureștence, meritele baschetbalistelor 
de la Wisla (foarte bine conduse de 
Alina Szostak) constînd mai mult în 
promptitudinea cu care au știut să pro
fite de fiecare inexactitate (mai precis 
-r- acțiune puțin controlată) a bucu- 
reștencelor.

Nu puțini au 
tabăra formației 
recunoscut după 
pierdut datorită , . „ .
Maestra sportului Viorica Niculescu ne 
declara că echipa a manifestat un op
timism prea mare înainte de joc și cînd 
și-a dat seama de situație a fost de 
acum tîrziu. Deruta își făcuse loc în 
echipă și revenirea pe linia de plutire 
nu a mai fost posibilă. Iar prof C. Di- 
nescu ne-a oferit o altă explicație: 
„Jucătoarele nu au respectat nici un 
moment indicațiile primite, dind dovadă 
do o evidentă lipsă de maturitate ex
primată prin imposibilitatea de a se 
adapta la situațiile ivite pe parcursul 
jocului. Altfel, nu-mi pot explica de co 
in loc să folosească contraatacul (arma 
lor de bază), să pătrundă continuu spre

poate fi 
străluci,

fost cei (chiar și din 
bucureștene) care au 

meci că Politehnica a 
propriilor sale greșeli.

coșul advers („5“-ul IVislei a avut la 
sfirșit 4 greșeli personale pe linie !), 
ele s-au încăpăfînat pur și simplu, tn- 
cereînd tot timpul aruncări de la semi- 
distanfi".

Iu declarația sa antrenorul bucureșten- 
celor a pus „punctul pe i". Pentru a 
vă oferi o imagine și mai precisă a 
partidei de miercuri seara (ceea ce, de 
altfel, a decis victoria polonezelor), iată 
înregistrările făcute la acest meci: PO
LITEHNICA : aruncări libere 22/17 
(77 %) ; aruncări de sub coș 44/14 
(31 %) și de la semidistanța 25/7 
(28%); recuperări în apărare și atao 
27/14; pase greșite 15 — greșeli de 
tehnică 6 (20%) ; WISLA : ar. libere 
18/10 (55%); ar. de sub coș 41/17 
(41%) și ar. de Ia semidistanță 24/11 
(45%); rec. în apărare și atac 38/12; 
pase greșite 12 — greșeli de tehnică 
îl (23%). Cifrele exprimă cît se poate 
de precis cauza insuccesului: slabul 
procentaj al aruncărilor din acțiune 
(multe total ne justificate ) și proporfia 
mult prea mare a greșelilor (2O°/o din 
acțiuni), care au... oferit gratuit mingea 
adversarelor. Se impune, deci, o ana
liză foarte serioasă a jocului, care face 
notă discordantă în frumosul palmares 
al acestei echipe, (a. v.).

Studenții bucureșteni au evoluat la Leningrad
unitate, să 
dezbatem.

RADU VOIA

tră, lipsită de aportul primului ei 
jucător. Florin Gheorghiu, a obținut 
un rezultat modest, în fața unor for
mații incontestabil superioare, cu- 
prinzînd numeroși maeștri și chiar 
maeștri internaționali. Din echipa 
română, un rezultat de 50 la sută 
au realizat studenții Șerban Teodo- 
rescu și Șerban Stănciulescu, ca și 

____ r__ _______ „ Victoria Vidrașcu. Am mai folosit 
cu 14% puncte, Budapesta 9*/^ puncte pe Em. Pantazi, S. Segal, D. Wolf, 
și București 7% puncte. “

La întoarcerea echipei, am stat 
de vorbă cu antrenorul Veniamin 
Urseanu, care a însoțit pe tinerii 
șahiști români în U.R.S.S. El ne-a 
declarat următoarele: .Echipa noas-

Zilele trecute s-au întors de la 
Leningrad șahiștii clubului Univer
sitatea București, participanți la o 
competiție inter-universitară de șah, 
în cadrul căreia au întîlnit repre
zentative studențești din Belgrad, 
Budapesta și Leningrad. Victoria a 
revenit studenților iugoslavi care 
au totalizat 16’Ze puncte, urmați de 
formația universității din Leningrad

N. Dăneț și Heidrun Brantsch. Com 
cursul de la Leningrad a fost o utilă 
luare de contact cu reprezentanții 
mișcării șabiste studențești de peste 
hotare".



PIPELE IȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE
ecvență...
intllnit Rapidul in... zăpadă, 

u-i o butadă I Mă refer la 
de fotbal din Giulești. Nin- 

tr rapidiștii jucau baschet ,îno- 
in zăpadă. Depuneau un efort 
lit, sub conducerea antrenoiu- 

Stănculescu.
departe. La 
de baschet, 

cros, fiecare 
picior făcînd

cund, V.
i urmărit de 
'a „partidei" 
it un fel de 
cu mingea la 
ate tururi de pistă. I-am 
iut pe Andrei, Motroc, 
u, Dinu, Jamaischi, Georgescu, 
, Codreanu, Kraus, Costea.Ște- 
ăarinescu și doi noi... promo- 
juniorii Ștraț II și Dumitru.
profitat de o pauză pentru a 

in vorbă cu antrenorul echipei 
va dintre jucători.
îgătirile noastre — a declarat 
înculescu — s-au redus ca in- 
ite după terminarea jocurilor 
tmpionat, dar n-au încetat nici 
ă. Am „forțat" de la 10 ianua- 
itr-o primă etapă, pînă la 19 
rceasta, ne pregătim multilate- 
>entru mărirea rezistenței. In 
>er, jucăm baschet, facem aler- 
u mingea la picior, iar în sală 
gimnastică și ne îmbunătățim 

a individuală, cu mingea. După

ter- 
au 
ju- 

! ne- 
re- 

Dan,

rapîdistă
20 ianuarie, vom trece în cea de a 
doua etapă, cu antrenament specific 
și jocuri. Intre 1—12 februarie in
tenționăm să facem un turneu în 
străinătate, apoi ne vom pregăti pen
tru începerea returului; în primul 
rînd pentru meciul restanță 
trolul.

Iată și părerea jucătorilor 
aceste antrenamente:

Dan Coe: „în acest an, 
colegii mei de echipă au înțeles mai 
bine decît în anii precedent! rolul 
antrenamentului înainte de reluarea 
campionatului.

Greavu: „Vrem să lichidăm o 
dată pentru totdeauna cu „racilele* 
care fac ca echipa noastră să ob
țină rezultate inegale, astfel ca să 
putem privi cu capul sus suporterii 
și, implicit, spre... vîrful clasamen 
tului*.

Jamaischi: „Mă antrenez cu toată 
seriozitatea. Sper ca în urma efor
tului să mai scad în greutate și- 
să cresc în valoare. O glumă, dacă 
vreți, dar cu mult adevăr*.

...Ningea și, pe chipurile rapidiș- 
tilor, fulgii topiți — ca niște bobițe 
de lacrimi — se amestecau cu bro 
boanele de sudoare.

N. SEVER

cu Pe-

despre

pate-se.

. S. M. S. în așteptarea unui nou
antrenor principal!

Interviu prin telefon
cu VASILE MOCANU - secretarul clubului ieșean

fapt, intenția noastră, a fost 
scutăm despre pregătirile ocu- 
i locului 13 în clasamentul 
onatului categoriei A, C.S.M.S. 
:u antrenorul principal al echi- 
Xugustin Botescu. Dar, la celă- 
apăt al firului, Vaslle Mocanu, 
tarul clubului, ne spune că... 
ugustin Botescu nu mai este 
norul echipei noastre deoarece, 

1 ianuarie, s-a pensionat. De 
, pregătirile jucătorilor ieșeni 
ouduse de prof. Constantin Lau- 
l, antrenorul secund. Federa- 
e specialitate a trimis la Iași, 
- ne ajute, pe antrenorul te
rori Bălane seu. L-am primit 

rațele deschise. 
Totuși, cum se desfășoară pre- 
le ?

...Pînă acum, in condiții foarte bune. 
Aceasta nu numai datorită vremii, 
care a fost Însorită, ci și voinței 
tuturor jucătorilor de a părăsi locul 
ocupat in momentul de față în cla
sament. Luni, jucătorii s-au antre
nat aproape două ore: 60 de minute 
in said, apoi 30 de minute cu min
gea, pe terenul argintat de zăpadă. 
Lecția s-a încheiat cu un cros de 
25 de minute in împrejurimile Co- 
poului. Au fost prezenți toți jucă
torii: Cizic, lanul, Vornicu, Mal schi, 
Pop, Ichim, Nicoară, Danileț, Aure
lian, Humă, Șteiănescu, Cuperman, 
Stoicescu I și II, Gălățeanu, Lupu- 
lescu, Romilă, Ilrițcu. Incze IV.

— m. t —

0 VESTE
CLUJ

Restanțieri față de inimoșii lor supor
teri, studenții clujeni și-au reluat din 
timp pregătirile, astfel îneît luni 9 ia
nuarie ei se aflau la cel de-al 15-lea 
antrenament. Și nu o prezență formală, 
ci una izvorîtă din dorința sinceră de 
a se prezenta la examenul returului cu 
lecția bine pregătită. Se simte aceasta 
din rîvna pe care o manifestă la pre
gătiri Ivansuc, V. Alexandru, Bretan, 
Moldovan și Adam.

Ce se întîmplă cu ceilalți ? Dintre 
foștii accidentați, Grăjdcanu execută 
exerciții de gimnastică medicală, Neșu 
a efectuat abia luni primul antrenament, 
iar Gîmpcanu este încă indisponibil, 
după intervenția chirurgicală la care a 
fost supus. Cît despre Anca și Mustă- 
țea, aceștia se află în Africa cu lotul 
de tineret.

Intr-o convorbire cu antrenorul Eugen 
Mladin, am aflat și programul jocurilor 
de verificare : la 25 ianuarie cu C.F.R. 
Cluj (echipă de regiune), la 29 ianuarie 
cu Unirea Cluj (regiune), Ia 2 februarie 
cu Politehnica, la Timișoara, la 5 fe
bruarie cu Clujeana, la 9 februarie cu 
Jiul, la Cluj, la 16 februarie cu Jiul, 
la Petroșeni, și la 19 februarie cu 
A.S.A. Tg. Mureș Ia Cluj.

N. TODORAN-coresp.

• ȘTIRI • CLASAMENTE • ȘTIRI
CONGO (BRAZZAVILLE) - 

ROMÂNIA (TINERET) 1-0 (0-0)
Cîmpina (cu un singur meci pierdut). 
Iată clasamentele :

BRAZZAVILLE, 12 (Agerpres). — 
Continuîndu-și turneul în Africa, 
echipa de fotbal (tineret) a României 
a jucat cu Congo (Brazzaville). Gaz
dele au repurtat victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0) printr-un punct mar
cat cu 5 minute înainte de sfîrșitul 
jocului. Meciul a fost urmărit de 
aproape 40 000 de spectatori.

TRAGEREA LA SORTI A „CUPEI 
ROMÂNIEI"

După cum se știe, la 5 martie se 
vor disputa 16-itnile „Cupei Româ
niei*. Tragerea la sorți a jocurilor 
va avea loc marți 17 ianuarie, ora 
18, la sediul F. R. Fotbal.

CAMPIONATUL REGIUNII PLOIEȘTI

Cele 24 de formații participante 
la campionatul regional s-au remar
cat, în prima jumătate a competi
ției, atît prin preocuparea pentru un 
fotbal de calitate mai bună cît și, 
mai ales, prin preocuparea pentru 
pregătirea și promovarea în prima 
echipă a elementelor tinere.

în cele două serii, Est și Vest, 
conduc Metalul Plopeni (care nu a 
cunoscut înfrîngerea) și Rafinăria

SERIA EST
1. Metalul Plopeni 11 7 4 0 26— 6 18
2. Petrolul Berea 11 7 2 2 17—14 16
3. Victoria Boboc 11 4 5 2 13—10 13
4. A.S.A. Ploiești 11 5 2 4 16—14 12
5. Prahova Ploiești 11 3 5 3 17—10 11
6. Foresta Nehoiu 11 3 5 3 18—16 11
7. Progresul R. Sărat 11 4 2 5 11—12 10
8. Vagonul Ploiești 11 2 5 4 13—13 9
9. Chimistul

Valea Călugărească 11 3 3 5 10—14 9
10. Rafinăria Teleajen 11 4 1 6 10—17 9
11. Petrolistul Boldești 11 3 1 7 16—28 7
12. Feroemail Ploiești 11 3 1 7 13—27 7

SERIA VEST
1. Rafinăria Cîmpina 11 7 3 1 19—10 17
2. Carpați Sinaia 11 6 3 2 23—11 15
3. Caraimanul Bușteni 11 7 1 3 17— 9 15
4. Petrolul Băicoi 11 6 3 2 16—10 15
5. I.R.A. Cîmpina 11 5 2 4 21—10 12
6. Victoria Florești 11 5 2 4 17—12 12
7. Bucegi Pucioasa 11 5 0 6 15—21 10
8. Electrica Cîmpina 11 2 5 4 11—16 9
9. Muncitorul

Schela Mare 11 3 2 6 15—19 8
10. Victoria Moreni 11 3 1 7 7—10 7
11. Din. I.L. Caragiale 11 3 1 7 8—23 7
12. Cimentul Fienj 11 1 3 7 9—27 5

V. SANDULESCU - coresp.

CAMPIONATUL REGIUNII 
HUNEDOARA

Imagine surprinsă de fotoreporterul nostru Teodor Roibu, la unul din antre
namentele efectuate de echipa Dinamo București, lată-i pe fotbaliștii dinamoviști 

executînd prima parte a lecției de pregătire fizici.

Titlul — neoficial — de campioană 
de toamnă a revenit Științei Petroșeni, 
aflată la egalitate de puncte cu Aurul 
Brad, dar avînd un golaveraj mai bun. 
Clasamentul se prezintă astfel:

TITU CORNEA — coresp.

1 Știința Petroșeni 13 8 3 2 42—12 19
2. Aurul Brad 13 8 3 2 30—14 19
3. Minerul Teliuc 13 8 0 5 24—12 16
4. C.F.R. Simeria 13 6 3 4 24—26 15
5. Textila Sebeș 13 6 3 4 17—20 15
6. Unirea Alba 13 7 0 6 27—24 JL4
7. Minerul Ghelar 13 5 3 5 24—22 13
8. Dacia Orăștie 13 5 2 6 27—11 12
9. Parîngul Lonea 13 5 2 6 20—22 12

10. Constructorul
Hunedoara 13 5 2 6 13—16 12

11. Min. Aninoasa 13 5 1 7 23—20 11
12. I.G.O. Deva 13 3 4 6 13—26 10
13. Minerul Vulcan 13 2 5 6 16—36 9
14. V oința Hia 13 1 3 9 19—58 5

CURS DE ARBITRI

OTBALUL CUCEREȘTE GLOBUL

Consiliul raional UCFS Sibiu a or
ganizat un curs de arbitri de fotbal. 
Cursurile sînt frecventate de 14 foști 
fotbaliști, printre care Mihăescu, Răi- 
leanu, Hapkon, Căldăraru și Rohan.

Expunerile sînt predate de arbitri 
cu experiență, ca Vasile Ciolacu, 
Ion Rău, N. Popescu și A. Kulcear.

GH. TOPÎRCEANU — coresp.

tevista franceză „France football" publică un interesant articol semnat 
acques Ferran privind fotbalul mondial. Redăm mai jos un rezumat 
cestui material.

curînd harta fotbalului va fi 
lumii.
punct de vedere istoric, fot- 

a lost mai întîi englezesc. De 
ven tarea* și punerea lui la 
(către anul 1860) și pînă la 
tul secolului XX, fotbalul a 
rima eră. A urmat era a doua : 
rea continentului european. 
124, sud-americanii și europenii 
mpărțit imperiul fotbalului, iar 
1 era — a treia — a durat 
i 1966. De aici înainte, și mai 
e la 19 iulie 1966, se poate 
de era a patra : era mondială 
tui sport.

ziua aceea, pe micul stadion 
din Middlesborough, un ju
cător coreean, Pak Do Ik, 
i-a trimis Iui Albertosi un șut 

distanță, pe care portarul 
sei Squadra Azzura nu l-a 
reține. Și lumea, stupefiată, 

că Italia era eliminată din 
ie fotbal. Pînă atunci țările 
.ia st Africa erau considerate 
iri fără nici o importanță. A 
să se întîmple un eveniment 
de pe stadionul din Middles- 

h pentru ca să înțelegem că 
I crește vertiginos în Asia, 
isul nostru la Pnom Penh, 
iqorce, a avut ocazia să vadă 
priii săi ochi fotbalul asiatic, 
rul Jocurilor desfășurate aici. 
I stadion din capitala Cam

era înțesat de oameni. Peste 
de spectatori urmăreau me
de fotbal I Lagorce a fost 

onat de echipa R.P. Chineze 
dă, cu un remarcabil joc co- 
— care, deși învinsă de echi- 
'.D. Coreene, a lăsat o im- 
foarte bună.
m zile mai tîrziu, trimisul 

Ia Jocurile sportive de la 
■k (Tailanda), Lucien Gaulier,

ne ralata despre aprigele dispute — 
uneori depășind limitele sportivității 
— dintr» reprezentativele Iranului, 
Japoniei, Birmaniei etc. Toate aces
tea sînt de natură să demonstreze 
că fotbalul asiatic a cîștigat și în 
ceea ce privește popularitatea. Așa
dar, pe harta fotbalului, Asia nu mai 
constituie o pată albă!

La rîndui său continentul african 
nu vrea să rămînă mai pre
jos. în ciuda faptului că țările 
africane au declarat un for

fait general, neprezentîndu-se Ia C.M. 
de fotbal din 1966, drept răspuns 
la măsurile organizatorice luate de 
F.I.F.A., fotbalul în țările Africii 

Revista presei străine
9 Tur de orizont

football“
in fotbalul asiatic, african și nord - american

face progrese remarcabile. După re
zultatul obținut de nord-coreeni la 
C.M. de fotbal. Confederația Africană 
de Fotbal (C.A.F.), prin președintele 
său, generalul egiptean Mustafa (de 
altfel și vicepreședinte al F.I.F.A.), 
a luat o serie de măsuri menite să 
impulsioneze fotbalul în țările afi
liate la G.A.F. „Putem afirma — a 
declarat Tessema, șeful mișcării spor
tive din Etiopia, de asemenea vice
președinte al F.I.F.A. — că în 1970 
sc va afla cu siguranță o echipă 
africană la C.M. de fotbal din Me
xic". Pentru „Cupa campionilor Afri
cii", a cărei fază finală va avea loc 
în decembrie 1967 la Addis Abeba, 

se întrevede un succes de partici
pare. Confederația Africană de fot
bal studiază, de asemenea, problema 
înființării unui campionat zonal pen
tru juniori și a perfectării unei în- 
tîlniri Europa—Africa. Așa cum s-a 
arătat la Bamako (Mali) de către 
Consiliul superior al sporturilor afri
cane, se vor căuta și aplica toate 
metodele menite să dezvolte spor
turile din Africa „acest imens re
zervor de campioni*, cum a fost 
denumit continentul negru — și, 
bineînțeles, fotbalul va fi pe primul 
loc, în atentia tuturor.

Pentru a încheia tabloul, este 
cazul să vorbim și despre Sta
tele Unite al Americii, unde 
în acest an se va organiza, 

pentru prima oară, un campionat de 
fotbal, care va cuprinde echipe de 

pe tot teritoriul, de Ia New York 
la San Francisco, ba chiar și un 
club canadian — Toronto. Deocam
dată, nimeni nu poate face prono
sticuri asupra viitorului fotbalului 
în S.U.A., unde spectatorii sînt obiș- 
nuiți cu baseballul. Va reuși fotba
lul să pătrundă în școli, în univer
sități, în marile cluburi? Va reuși 
să cîștige adopți tot atît de nume
roși ca în bătrînul nostru continent ? 
După părerea mea, dacă fotbalul va 
cîștiga teren în această țară, cred 
ca vîrstnicul nostru fotbal va de
veni într-adevăr atotputernic, stă- 
pîn pe harta Înmii, iubit și aplau
dat de miliarde de oameni.

Iată — pe scurt — tabloul celei 
de a patra ere — era mondială a 
fotbalului. La această dată putem 
spune că nu există nici un conti
nent „necontaminat" de fotbal, vii
torul acestui sport fiind în mîini si
gure.

Această situație pune o adevă
rată problemă pentru F.I.F.A., 
bătrîna federație internațională 
care, menită pînă acum să 

conducă mai ales echipe din două 
continente — Europa și America de 
Sud — a reușit să scape totdeauna 
cu obrazul curat. Dar mîine, cînd 
toate continentele vor avea echipe 
de primă categorie, va reuși F.I.F.A., 
cu structura sa organizatorică, să 
mai facă față? Există deja o luptă 
deschisă între Federația internațio
nală și Confederația africană de 
fotbal, dublată de o amenințare din 
interiorul F.I.F.A. — venită din par
tea Americii latine, care nu a putut 
uita severitatea federației privind 
Argentina și Uruguayul, la recen
tul C.M. de fotbal. La rîndui ei, 
U.E.F.A. se teme că va pierde cîteva 
privilegii și de aceea dorește unele 
modificări privind statutul F.I.F.A., 
în sensul de a se înlocui Congresul 
printr-un organism mai redus, tn 
fața unei asemenea propuneri. Con
federația africană e hotărîtă să se 
opună șl dacă nu se va tine cont 
de părerea ei să se retragă din 
F.I.F.A. (declarația lui Tessema, în 
articolul „Tînăra Africă*).

Pierderea suveranității de către 
F.I.F.A. ar duce, însă, la destrăma
rea unității mondiale în aplicarea 
regulilor de joc. Aceasta ar însem
na o pierdere ireparabilă pentru 
sportul nr. 1, cuceritor al întregului 
glob. De aceea, sîntem siguri că se 
vor lua toate măsurile pentru a se 
întări din timp Federația interna
țională, spre a o face capabilă să 
conducă destinele fotbalului. Viitorul 
este al sportului cu balonul rotund 1

Ciștigătorii autoturismelor atribuita 
la tragerea Revelionului LOTO 

din 31 decembrie 1966
Cite un „FIAT 1800“ plus 12.800 

lei numerar au obținut următorii t 
Gîrbea Dumitru din comuna Schela, 
reg. Galați, Dinu Niculae din Călă> 
rași, regiunea București, Ene A. din 
București, Dragoș Augustin din Arad, 
regiunea Banat.

Un „MOSKVICI 408* a obținuți 
Hodișan Ion din Remeți, raionul 
Aleșd, regiunea Crișana.

Un „WARTBURG 312/1* a obținuți 
Groza Dumitru din Alba Iulia, regiu
nea Hunedoara.

Cîte un „FIAT 600" au obținut ur
mătorii i Pascal Ion din Tîrgoviște, 
regiunea Ploiești, Dănilă Gheorghe 
din Iași, Peter Etelka din Satu Mare, 
regiunea Maramureș, Ciobanu Ion 
din Sibiu, regiunea Brașov, Cojo- 
caru Petru din Timișoara, regiunea 
Banat, Terczlinger Ladislau din Arad, 
regiunea Banat, Iordache Maria din 
Boldești, regiunea Ploiești, Băloiu C. 
Marin din Zănoaga, raion Caracal, 
regiunea Oltenia.

Cîte un „TRABANT 601' au obți
nut următorii: Jugrin C. Mihail din 
Pașcani, regiunea Iași, Sămărqhitan 
Pompei din Timișoara, regiunea Ba
nat, Ionescu Constantin din Tîrgo
viște, regiunea Ploiești, Ion Dumi
tru din Brașov, Nuțica Pascu din 
Corbu de Sus, raion Medgidia, reg. 
Dobrogea, Irimia Ilie din Cluj.

• Tragerea Loto de azi va avea 
loc la București, în str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 18,00.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.



C. Carabela, învingător in proba individuală.

Concursul de la Altenberg, o verificare utilă 
pentru biatloniștii noștri

O parte dintre cei mai valoroși 
biatloniști ai țării noastre au parti
cipat — zilele trecute — la un con
curs internațional desfășurat în cu
noscuta stațiune de iarnă Altenberg, 
din R. D. Germană. La întreceri au 
mai luat parte sportivi ai țării gazdă 
și din Cehoslovacia, care, ca și re
prezentanții României, au urmărit 
verificarea pregătirilor efectuate în 
vederea campionatelor mondiale din 
această iarnă. Concursul a mai avut 
drept scop acomodarea cu pîrtia 
și cu poligonul pe care vor avea 
loc întrecerile „mondialelor*. în le
gătură cu pîrtia, trebuie să precizez 
că ea a suferit unele modificări față 
de anii trecuți, în sensul că acum 
are un traseu variat, în care por
țiunile de plat, urcuș și coborîre 
sînt armonios alternate. Poligonul se 
află în cîmp deschis și oferă o lu
minozitate excelentă.

I a acest concurs, România s-a pre
zentat cu doi dintre componenții ei 
de bază — C. Carabela și Gh. Cim- 
poia — care au avut comportări 
bune. La ștafetă, de pildă, ei au 
ocupat locurile 1 și 3 în clasamentul 
neoficial individual, spărgînd toate 
baloanele. în cursa individuală de 
20 de km, C. Carabela a fost înre
gistrat cu cel mai bun timp, iar la 
trageri a fost penalizat cu numai 
3 minute. Clasîndu-se pe locul I, 
în compania unor biatloniști de va
loare mondială, el a realizat o per
formanță remarcabilă. Gh. Cimpoia, 
în schimb, a manifestat, ca și la în
trecerile din anii trecuți, inconstan-

toate baloanele, D. Soiu a avut, de 
asemenea, un timp bun, dar în ulti
mul schimb M. Stoian a intrat în 
poligon tocmai cînd venise un val 
de ceață. Stînjenit în mod vădit, el 
a tras slab și a fost obligat să par
curgă 3 ture de penalizare care au 
decis rezultatul.

Riatlonișlii din R. D. Germană și 
din Cehoslovacia s-au prezentat la 
un ridicat nivel de pregătire, urmare 
firească a antrenamentelor asidue 
efectuate în vederea campionatelor 
mondiale.

Pentru colectivul nostru de antre
nori, concursul de la Altenberg, care 
face parte dintr-un șir întreg de în
treceri de verificare, a reprezentat 
un control util și un prilej de a 
trage învățăminte pentru următoarea 
perioadă de pregătire. Principala con- 
cluz.ie a fost aceea că biatloniștilor 
români le sînt necesare antrenamente 
mai intense la trageri, ale căror re
zultate sînt decisive. Va trebui fă 
se pună accentul îndeosebi asupra 
traaerilor în cursele de ștafetă, care 
solicită o tensiune nervoasă mai 
mare. Cît privește pregătirea de fond, 
ea va continua, avînd drept obiectiv 
îmbunătățirea treptată a timpurilor. 
De altfel, concursul internațional 
programat săptămîna viitoare la Pre
deal ne va prilejui, atît nouă cit și 
oaspeților, o nouă ocazie de veri
ficare în condițiile unei întreceri de 
amploare.

MARCEL STUPARU 
antrenor al lotului de biatlon

DIN „CULISELE" CAMPIONATULUI MONDIAL
“De la trimisul nostru special-

handbalul suedez. El a fost
unul dintre cei mai buni 
portari care au evoluat 
la campionatul mondial din 
1958. Nu de mult, Mattson 
a publicat și o carte inti
tulată „Apărind culorile 
Suediei", care s-a bucurat 
de un succes deosebit. 
L-am întîlnit pe acest 
popular sportiv suedez cu 
prilejul recepției oferite de 
Primăria orașului Stock
holm in cinstea reprezenta
tivei române, pe care acesta 
o însoțea în calitate de de
legat al Federației de spe
cialitate suedeze. El mi-a 
declarat că la acest cam
pionat mondial România 
este marea sa favorită.

• Canada prezintă o e- 
chipă eterogenă, formată 
din liandhaliști care au 
jucat în Franța, Elveția, 
R. F. Germană, Austria și

S.U.A Punctul de atracție 
al echipei este jucătorul de 
culoare Vincent Drake (1.62 
m), care înainte de a opta 
pentru handbal a practicat, 
ou mult succes, baschetul.

• Echipele care vor e- 
volua în grupa A, pără
sind Stockholmul, s-au în
dreptat spre Nord. Cu cî- 
teva ore înainte de plecare, 
toți jucătorii acestor for
mații puteau fi văzuți co
lindând prin magazinele ca
pitalei suedeze pentru a-și 
asigura căciuli, cizme îm
blănite și mănuși căldu
roase. Prevederea lor nu 
este cîtuși de puțin exage
rată. în orașul Lulea, de 
pildă, stratul de zăpadă are 
o grosime de. 3 metri, iar 
termometrul arată obișnuit 
temperaturi între minus 
25 și 30 de grade !

• Specialiștii prezenți la 
campionatul mondial con
tinuă să fie asaltați de că
tre ziariști, dornici să in
sereze în coloanele ziare
lor pe care le reprezintă 
cît mai multe păreri auto
rizate și pronosticuri. Profe
sorul de educație fizică din 
Berna, Emil IIor le — pre
ședinte al comisiei tehnice 
din cadrul F.I.H. este unul 
din puținii martori ai celor 
5 ediții ale C.M. desfă
șurate pînă în prezent, o- 
piniile sale bucii rin du-se de 
o mare autoritate. Dar cînd 
a fost vorba să-și exprime 
părerea asupra celor două 
echipe care se vor întîlni 
în finala de la Văsteras, 
Emil florie a preferat să 
ne indice doar cele 4 echi
pe pe care le vede în... se
mifinale : România, R. D.

Peste 200 sportivi la al doilea „Criteriu european 
de atletism" pe teren acoperit

Comitetul de organizare a celui de-al 
doilea „Criteriu european de atletism* 
pe teren acoperit a anunțat că, pînă 
In prezent, la întrecerile ce se vor des
fășura în Palatul Sporturilor din Fraga 
(11 și 12 martie) și-au anunțat parti
ciparea peste 200 sportivi din 15 țări. 
Iată lista acestor țări (în paranteză 
numărul de sportivi înscriși) : Belgia 
(3), Anglia (12), Bulgaria (13), R. D. 
Germană (20), R. F. Germană (25),

RON CLARKE

VA EVOLUA ÎN S.U.A.

MELBOURNE. — Cunoscutul atlet 
australian Ron Clarke a acceptat invi
tația forurilor sportive din S.U.A. de a 
participa la două mari concursuri pe 
teren acoperit ce se vor desfășura în 
luna februarie în S.U.A. Recordmanul 
mondial va fi prezent la startul con
cursurilor de la Los Angeles (11 fe
bruarie) și San Francisco (17 februa
rie). Ron Clarke va fi însoțit de alți 
doi sportivi australieni : Tony Benson 
(800 m și 2 mile) și Kerry O'Brien 
(o milă).

Elveția (5), Franța (3), Italia (12), 
Irlanda (1). Iugoslavia (30). Polonia 
(15), România (5), Ungaria (16), Spa
nia (20), U.R.S.S. (42). Organizatorii 
așteaptă confirmarea participării de la 
încă 8 țări, printre care: Danemarca, 
Finlanda, Norvegia și Olanda.

Programul întrecerilor prevede dispu
tarea următoarelor probe: masculin: 
50 ni, 800 m, 1500 m și 3000 m plat ; 
50 m garduri, înălțime, lungime, iriplti- 
salt, greutate, săritura cu prăjina și 
trei ștafete; feminin: 50 m, 400 m 
șî 800 m plat ; 50 m garduri, înălțime, 
lungime, greutate și două ștafete.

11 țări înscrise 
la Campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Cehoslovaciei
PRAGA 12 (Agerpres). — între 30 

ianuarie și 1 februarie se vor desfășura 
la Fraga campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei. Pînă 
în prezent, la întreceri și-au anunțat 
participarea sportivi din 11 țări : An
glia, Bulgaria, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Olanda, ROMÂNIA, Polonia, 
Suedia, Iugoslavia, Ungaria și U.R.S.S.

DE HANDBAL
Germană, Cehoslovacia 
Suedia. „Oricare din ace 
tea, a spus E. Ilorle, poa 
pleca din Suedia cu ni 
daliile de aur“.

• La actuala ediție 
campionatului mondial v 
fi acordate mai multe pr 
mii, printre care și cel of 
rit de întreprinderea oțeb 
viilor Metallverken din Vă 
teras, golgetecului compel 
ției. Regulamentul de aco 
dare a acestui premiu pr 
vede că în cazul cînd d 
sau mai multi jucători v 
înscrie un număr egal t 
goluri, trofeul va reve 
aceluia care, a marcat in 
puține puncte din arm 
căci de la 7 metri. Dat 
și după această triere < 
gal it at ea va persista, ,.ci 
pa" va fi atribuită handbi 
listului a cărui echipă 1 
avea cel mai bun loc l 
clasamentul general.

Șahiști român 

peste hotare 

în prima runda FI. Gheon 
a remizat cu Fuchs la Vrnjc 

Banja
BELGRAD. în prima rundă a 

neului zonal de la Vmjacka Banja p 
titlul mondial de șah, reprezent 
României, Florin Gheorghiu, jucîn» 
negrele, a remizat în 21 de mutăi 
Fuchs (R. D. Germană). Și celelalte 
tide au fost remize: Lengyel—P or 
Matanovici—Ivkov, Jansa — Paeh 
Kostro—Hindle. S-a întrerupt partida 
narsson—Zuidemaa. în runda a < 
Florin Gheorghiu îl va întîlni pe i 
slavul Matanovici.

A început turneul de la 
Beverwijk

BEVERWIJK. A început turneu] 
ternațional masculin de șah de la B 
wijk (Olanda) la care particip; 
maestrul român Teodor Ghițescu în 
ma rundă Ghițescu a remizat cu- 
dezul Langeweg, Spasski l-a învin; 
Darga, iar Kavalek pe Szabo.

Turneu! pentru juniori de 
Gronningen

IIAGA. Turneul internațional de 
pentru juniori de la Gronningen a 
cîștigat de Mihail Steinberg (U.R.! 
cu 6 puncte din 7 partide. Pe locul 
s-a clasat Whiteley (Anglia). Tîi 
jucător romîn Dan Zara a ocupat 
9. Zara a remizat cu Schaufcllx 
(R.F.G.), Ligerink (Olanda), Gi 
(Polonia), Seslya (Iugoslavia), M 
(Irlanda) și a obținut victorii la 1 
(Olanda) și Swensson (Suedia).

ța la trageri. Penalizat cu 9 minute, 
el s-a clasat de-abia pe locul 13, 
total necorespunzător fată de valoa
rea sa reală. A reieșit clar că va tre
bui să lucrăm mai judicios cu Cim
poia în ceea ce privește tragerile.

Juniorii au avut o evoluție promi
țătoare, îndeosebi în cursa indivi
duală, în care M. Stoian a ocupat 
locul 4(5 min. penalizare), I. Mîrzea 
locul 5 (4 min. penalizare) și D. Soiu 
locul 6 (8 min. penalizare). Aceștia, 
ca și V. Fontana (component al șta
fetei de seniori), au dovedit reale 
perspective, cu condiția însă ca ei 
să se antreneze cu aceeași sîrguință 
și conștiinciozitate ca și pînă acum. 
Un amănunt elocvent: la ștafetă 
I. Mîrzea a realizat cel mai bun 
timp dintre toți concurenții și a spart

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
ri «i

PE SCURT
LIMA. — Pe stadionul central din 

Lima s-a disputat meciul internațional 
de fotbal dintre echipele Steaua roșie 
Belgrad șl Alianza din localitate. Oas
peții au obținut victoria cu scorul de 
1—0 prin punctul marcat în minutul 12 
de Lazarevici.

ROMA. — Intr-un meci contînd pentru 
„Cupa cupelor44 la baschet (masculin) 
Ignis Varese a învins cu scorul de 81— 
43 (35—16) echipa A. B. C. Nantes.

ANVERS. — In sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europenii la baschet 
(masculin), R. C. Malines a învins cu 
110—103 (58—46) pe Simmenthal Milano.

OSLO. — Intr-un concurs internațional 
de patinaj viteză, patinatorul sovietic 
Vladimir Orlov a cîștigat cursa de 500 m 
în 41,0 iar norvegianului Eriksen i-a re
venit proba de 1500 m cu 2:14.8.

KLAGENFURT. — In cel de al doilea 
meci din sferturile de finală ale „C.C.E.- 
la hochei pe gheață echipele A. C. Kla
genfurt și Cortina Rex au terminat la 
egalitate : 1—1 (0—0, 0—1, 1—0).

TBILISI. — In campionatul unional 
masculin de șah, după opt runde în cla 
sament conduce Lein cu 6 puncte, urmat 
de Bronștein și Gheller cu cîte 5 puncte

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
BULGARI Al ANULUI 1966

Pentru a noua oară consecutiv, 
ziarul „NARODEN SPORT* din Sofia 
a organizat o anchetă privind desem
narea celui mai bun sportiv din 
R.P. Bulgaria pe anul 1966. La an
chetă au răspuns ziariști din în
treaga țară, personalități sportive și 
corespondenții regionali ai ziarului.

In urma răspunsurilor primite, cel 
mai bun sportiv a fost ales în per
soana maestrului sportului Prodan 
Gardjev, cu 673 p, campion mondial 
Ia lupte libere, cat. 87 kg. Locul 
doi a fost ocupat de atletul Gheor- 
ghi Stoikovski, cu 610 p, campion 
european la triplusalt, cu o perfor
manță de 16,67 m. în continuare, 
clasamentul este următorul: 3. Boian 
Radev 578 p. (campion mondial la 
lupte clasice, cat. 97 kg.) ,- 4. Anghel 
Gherezov 457 p. (campion mondial 
la lupte clasice, cat. 52 kg.); 5. 
Jana Iorgova 356 p. (locul al doilea 
la campionatele europene de atle
tism — săritura în lungime); 6.
Dencio Denev 247 p. (locul al doi
lea la C.M. tir-pistol, calibru re
dus) ; 7. Alexander Șalamanov 211 p. 
(fotbalist la Slavia Sofia); 8. Kras- 
tana Stoeva 127 p. (locul al cincilea 
la proba de 5 km. schi); 9. Ivan 
Bobekov 119 p. (cîștigătorul turului 
ciclist al Bulgariei); 10. Iulian Ru- 
sev 113 p. (campion și recordman 
de natatie al Bulgariei — seniori 
și juniori — la 100 și 200 m spate).

TOMA HRISTOV

SE AFIRMĂ NOI TALENTE ALE 
TENISULUI DE MASĂ DIN 

R.P. CHINEZĂ

Printre sporturile cele mai răs- 
pîndite în R.P. Chineză se numără 
și tenisul de masă. Dezvoltarea largă 
a acestui sport a dus la afirmări 
strălucite pe tărîmul performantelor. 
Sportivii chinezi s-au remarcat în 
mod deosebit cu prilejul ultimelor 
ediții ale campionatelor mondiale 
de tenis de masă, dovedind o clasă 
înaltă atît în întrecerile masculine, 
cît și în cele feminine. An de an, 
apar noi talente în rîndul compe
titorilor la întrecerile fruntașilor 
sportului cu paleta din R.P. Chineză.

Astfel, cu prilejul ultimelor, cam
pionate ale tării, o serie de tineri 
și tinere au întrecut nume consa
crate, asaltînd cu curaj titlurile puse 
în joc. în finala probei de simplu 
bărbați, campionul mondial Ciuan 
Țe-tun a avut drept adversar pe 
tînărul de 16 ani Lian Cuo-lian. Nu
mai plusul de experiență al cam
pionului a putut decide în favoarea 
sa această întîlnire. Tinerele Lin 
Fu-mel (din Sanhai) șî Iu Siu-pin 
(Sansi) au întrecut pe reputata ju
cătoare Li Li, iar debutanta Su Ia- 
cin a pierdut, numai după consuma
rea a cinci seturi, partida cu Lin 
Hui-iun, clasată a doua la campio
natele mondiale.

La sfirșitul anului trecut s-au disputat întilnirile finale ale competiției ir 
naționale pugilistice pe echipe, „Cupa Europei*, rezervată boxerilor sub 21 
ani. Finala a reunit intre corzile ringului pe tinerii echipieri ai reprezentații 
U.R.S.S. și Poloniei. Au cîștigat boxerii sovietici cu 8—2 în ultima intil, 
desfășurată la Riga. Fotografia noastră prezintă un moment al meciului di

V. Gruniușkin (U.R.S.S.) și Z. Adamczik (Polonia)
Foto: TASS

ASOCIAȚIA PENTRU MEDICINĂ SPORTIVĂ DIN R 
GERMANĂ - RECUNOSCUTĂ OFICIAL

în cursul acestui an, .Asociația 
pentru medicină sportivă din R.D. 
Germană* a fost oficial recunoscută 
de Federația internațională de me
dicină sportivă (F.I.M.S.) și primită 
în rîndul membrilor acestei orga
nizații. Delegatul R. D. Germane la 
acest for international este doctorul 
docent Ernest Strauzenber, medic-șef 
al policlinicii Facultății de medicină 
.Carl Gustav Carns' din Dresda.

«Asociația pentru medicină spor 
din R.D. Germană" a fost fondați 
1953 și are în prezent 565 meu 
Organul oficial de presă al aso 
tiei este revista de specialitate „ 
dicină și sport*. în paginile re 
tei sînt dezbătuse probleme de 
dicină sportivă, publicîndu-se < 
cole scrise de medici specialiști 
cunoscuți.
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