
h eveniment important In viața organelor 
i organizațiilor noastre sportive

ADUNĂRILE GENERALE
ȘI CONFERINȚELE

)E DĂRI DE SEAMĂ ȘI ALEGERI
MIRON OLTEANU

al Consiliului Generalvicepreședinte
Organele fi 

portive din țara 
flă în fața 1 
veniment s între 15 ianuarie 
i 1 martie au loc adunările 
enerale de dări de seamă și 
legeri în asociațiile sportive 
i conferințele cluburilor și ale 
rganizațiilor UCFS raionale, 
rășenești și regionale-
Adunările generale de dări de 

eaniă și alegeri și conferințele 
or constitui o profundă analiză 
muncii desfășurate de organele 
i organizațiile sportive, de că- 
re largul și entuziastul său ac- 
iv obștesc pentru îndeplinirea 
mportantelor sarcini trasate de 
artid mișcării sportive. Condi- 
iilor tot mai bune pentru 
practicarea exercițiilor fizice si 
t sportului create prin grija 
partidului și guvernului este ne- 
esar să le corespundă o activi- 
ate tot mai bogată, 
le conținut, succese 
ivîntului general al 
t jtre socialiste.

Adunările generale 
le seamă și alegeri 
ințele vor scoate în 
uccesele obținute și 
are au contribuit la realizarea 
or — constituind 
Ticient schimb de 
ror analiza pe larg 
tn fost îndeplinite 
Jonferinței pe țară a UCFS și 
tie plenarelor Consiliului Ge- 
leral, ca și propriile hotărîri 
ile organizațiilor respective. 
Ts loc important îl vor ocupa, 
iesigur, inițiativele izvorîte din

organizațiile 
noastră se 

unui important

mai plină 
la nivelul 
economiei

de dări 
și confe- 
evidență 
metodele

astfel un 
experiență, 
modul cum 

hotărîrHe

al UCFS
au făcut 

oameni ai
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Citiți în pagina a 4-a, la 
rubrica „Unde mergem?", 
programul complet al com

petițiilor sportive. *
ca tot 
muncii, 
și sate 

practice cn regulari- 
diferite ramuri sportive, 

dovedească talentul și 
dorința de a obține rezultate 
din ce în ce mai bune, să 
urce treptele măiestriei sportive. 
Criticarea cu fermitate a as
pectelor negative care mai exis
tă în munca unor organe și or
ganizații 
evidență 
frînează 
lui pe 
create și 
sate — 
bunătățirea activității, la rea
lizarea principalelor obiective 
pe care le are mișcarea noas
tră sportivă, de a contri
bui necontenit la menținerea 
și întărirea sănătății poporului, 
la mărirea capacității sale de 
muncă, pentru Îndeplinirea sar
cinilor ce ti revin in opera de 
desăvîrșire a construcției so
cialiste în patria noastră, ca și 
la creșterea neîncetată a per
formanțelor sportivilor noștri. 

Buna pregătire a adunărilor 
generale și a conferințelor 
constituie un obiectiv de sea
mă pentru toate organele și or
ganizațiile sportive. Acestea vor 
stabili, în funcție de condiții, 
data la care se va desfășura adu
narea sau conferința și o vor a- 
nunța participanților punînd la 
dispoziție materiale care să le dea

mase care 
mai mulți 
tineretul de la orașe 
să
tate 
să-și

sportive, scoaterea în 
a lipsurilor care 
dezvoltarea sportu- 
măsura condițiilor 
a sarcinilor 

vor duce la
tra- 
îm-

(Continuare în pag. a 4-a)

Victorie netă
Trimisul nostru special In Suedia, CĂLIN ANTONESCU, transmite:

în C.M. de handbal: România—Canada 27-3
STOCKHOLM, 13 (prin tele

fon). — Reprezentativa de hand
bal a României a întîlnit în cel 
de al doilea meci din cadrul cam
pionatului mondial echipa Cana
dei. Partida, desfășurată în 
Masserhallen din Borlange, un 
orășel cu 30.000 de locuitori, 
s-a încheiat cu victoria catego
rică a sportivilor noștri: 27—3 
(9-1).

II arid bal iști i români au domi
nat net din primul și pînă în 
ultimul minut, impunîndu-se prin- 
tr-o pregătire tehnico-tactică su
perioară, printr-un plus 
de viteză și variație în 
Penu, care l-a înlocuit 
în acest meci, a fost 
imbatabil, 
numeroase 
dienî, din 
tins doar 
Drake. In 
nostru a lansat cu precizie nu
meroase contraatacuri, care au 
prins de cele mai multe ori „pe 
picior greșit" apăratea adversă. 
Iar dacă handbaliștii români nu 
ar fi irosit cu multă ușurința 
numeroase mingi, ratîndțjdin po
ziții clare în prima repriză^ (din 
32 de șuturi au marcat 9 go
luri 1), scorul putea fi mult mai
mare.

REZULTATELE COMPLETE 
DE IERI

GRUPA B

proporții în ultimele mi- 
O notă bună pentru evolu- 
Iui lacob, Ga|u, Moser, 

și Otelea care au fost cei

evident 
acțiuni, 

pe Redl 
aproape 

prinzînd cu siguranță 
minai șutate de cana- 
rîndul cărora s-a dis- 
jucătorul de culoare, 
același timp portarul

Este drept, după pauză ei 
și-au luat rolul mai în serios, 
bombardînd cu mai multă pre
cizie poarta canadianului Hor- 
vat. Și diferența a crescut treptat 
luînd 
mite.
tiile
Nica
mai buni jucători ai echipei.

Arbitru] Knud Knudsen (Da
nemarca) a condus foarte bine 
următoarele formații :

ROMÂNIA: Penu — Oțelea 
2, Cațu 7, lacob 8, Moscr 5, 
Nica 3, Gunesch 2, Samungi, 
Lieu, Coran; CANADA: Horvat 
— Byl, Drake 3, J. Demastja, 
Ilaaf, Hagen, Uerter, Prcusse, 
Schulze, Neufild.

Dintre celelalte rezultate se 
desprinde victoria U.R.S.S. a- 
supra R. D. Germane cu 27—17. 
în ultimul meci din preliminarii 
România va întîlni la Stockholm 
echipa U.R.S.S.

GRUPA A : Suedia — Elveția 
19—16 (10—8) : Iugoslavia — Polo
nia 22—17 (14—8) ; GRUPA B : 
Ungaria — Norvegia 15—11 (7—7); 
R.F. Germană — Japonia 38—27 
(17—12) : GRUPA C : România — 
Canada 27—3 (9—1) ; R.D. Germa
nă — U.R.S.S. 17—27 (8—12) ;
GRUPA D : Cehoslovacia — Tu
nisia 23—10 (13—4) ; Danemarca 
— Franța 9—8 (2—3).

Duminică sînt programate 
ultimele meciuri din cadrul 

seriilor preliminare. Iată care 
este situația din cele 4 grupe 
înaintea acestor jocuri:

1.
2.
3.
4. Elveția

GRUPA

iugoslavia 
Suedia 
Polonia

de

A

2
2
2
2

0 o 
o o
0 2

48—28
45—32
33—48

4
4

2
2
O
0 0 2 27—45 0

Programul
MALMO : Suedia 
via: LANDSKRONA: Polonia

Elveția

duminică :
- lugosla-

,Spei să ajnng printre primii patru din Europa

tabil.
Da ! Mulțumesc I Indiscu- 
Vernescu merită cu priso- 
,aurul*.
Și antrenamentele cum

DIALOG CU ION ȚIRIAC

Cu toate că maestrul emerit al 
sportului Ion Țiriac îndrăgește 
mult hocheiul pe gheată și vînă- 
toarea, tenisul continuă să ră- 
mînă în centru] preocupărilor sale. 
Faplu-i firesc, pentru că el este 
doar campionul tării de atîția 
ani. De aceea, încercînd să-l 
găsesc mai repede pe primul 
nostru jucător m-arn dus la 
unul din antrenamentele de tenis.

— Felicitări. Țiri 1 Să fii al 
șaptelea printre cei mat huni spor
tivi români pe anul 1966 e ceva.

de 1965 ai avansat cu un

înseamnă un 
Pe asemenea 
unele alune- 

celor de pe 
cauza aerului

Al doilea concurs
atletic de sală
La o săptămînă după des

fiderea oficială a sezonului 
itletic de sală, o nouă com
petiție — rezervată juniori- 
ar mici — va fi găzduită de 
ala Floreasca II.

Concursul va avea loc du- 
ninică, începînd de la ora 
!,30, și va cuprinde urmă- 
oarele probe t 50 m, 55 mg, 
ungime, 
țreutate 
10 mg. 
rreutate (fete).
a constitui o utilă verificare 

tinerilor atlefi buctireșteni 
n vederea participării la con- 
;ursul republican de sală 
entru juniori mici, care se va 
desfășura în zilele de 28— 
9 ianuarie la București.

înălțime, prăjină, 
(băieți) și 50 m, 
lungime, înălțime. 

Competiția

1. R.F. Germană
2. Ungaria
3. Norvegia
4. Japonia

Programul
MALMBERGET: R.F. Germană 
Ungaria; LULEA:
Japonia.

! o o 
! o o
> o 2
> 0 2

duminică:

60—43 4 
45—36 4
27—37 O
52—68 O

de

Norvegia

GRUPA C

1. U.R S.S.
3. Romănla
3. R.D. Germană
4. Canada

O
1
1

2 0 0

2 2
2 1
2 0

duminică iProgramul de 
STOCKHOLM: România — 
U.R.S.S.; ROPING: R. D. Ger
mană — Canada.

GRUPA D
1.
2.
3.
4.

Cehoslovacia 
Danemarca 
Franța 
Tunisia

2 3 0 
2’0
2 0 0
2 0 o

O 
O
2
2

48—20 4
36—14 4
18-34 O
16—50 O

Programul 
HALSINGBORG : 
cia — Danemarca; 
Franța — Tunisia.

de duminică : 
Cehoslova- 

ȘKARAi

După o scurtă pauză, acum 
o lună. împreună cu colegul meu 
de club. Sever Dron, am început 
pregătirile tn sala Dinamo. Am 
jucat zilnic cite două ore pe 
parchet. Am căutat să mă aco
modez cit mai bine cu suprafața

do lemn, ceea ce 
joc mult mai rapid, 
terenuri mingea are 
cart — tn genul
gazon, iar din
mai pufin dens din sală si a 
lipsei de curenfi, ea circulă și 
cu o viteză mai mare.

— Desigur că, pentru continui
tatea în pregătire, astfel de an
trenamente sînt foarte necesare. 
Se pare însă că ai și un motiv 
special ?

— Așa este. Peste cîteva zile 
voi fi prezent la Viena, pentru a 
lua parte la campionatele inter
naționale pe teren acoperit ale 
Austriei.

— Și apoi, 
ai tn vedere ?

— Probabil
să fiu

ce competiții mai

lunii
că spre sfîrșitul 

prezent la două

C. COMARNISCHT

(Continuare in pag. a 3-a)

Gimnastica este un sport iubit la Liceul nr. 4 cu program de educație fizică din Galați. Do
vada 1 Această imagine realizată acum două zile de către fotoreporterul nostru Aurel Neagu. 
Viitoarele speranțe ale gimnasticii din orașul Galați, Nicuța Tiutiu și Stefania Rișcan din cla
sa a V-a, execută, cu ajutorul profesoarei Drăguța Manolescu, o cumpănă, tn curind vom 

vedea, probabil, un exercițiu cu mult mai dificil

LA PREDEAL, UN MECI DE VOLEI

Pentru prima dată in țara noastră, 
o cursă de slalom uriaș in donă manșe

Amatorii de schi vor avea pri
lejul să urmărească astăzi și 
mîine evoluția celor mai buni 
fondiști și „alpini" ai țării, care 
vor participa la concursul cu ca
racter republican dotat cu „Cupa

Foto: N. AureiCasapu, una din favoritele cursei de slalom uriaș.Mihaela

Predeal". La întreceri vor lua 
parte sportivi de la A. S. Arma
ta, Steagul roșu. Tractorul, Di
namo, Școala sportivă din Bra
șov, Carpați și Școala sportivă 
din Sinaia, Caraimanul Bușteni, 
Școala sportivă din Predeal etc 
Pentru prima dată în țara noas
tră, cursa de slalom uriaș se va 
desfășura în două manșe. Probe
le alpine se vor disputa pe pîrtia 
de sub telefericul de pe Clăbucet 
(sîmbătă slalomul special, dumi
nică 
fond

slalomul uriaș), iar cele de 
în Valea Poliștoacă (sîm- 
cursele individuale, dumi- 
ștafetele).
Săritorii de 

au programat un 
curs al anului, 
cluburilor Tractorul, Dinamo și 
A. S. Armata din Brașov se 
vor întrece mîine dimineață pe 
trambulina mijlocie din Poiana 
Brașov, în cadrul tradiționalei 
competiții dotate cu „Cupa Trac
torul'.

la trambulină 
al doilea con- 
Reprezentanții

DE MARE LUPTĂ:

I. C. F. BUCUREȘTI
MEXIC 3-2

Intîlnirea de volei feminin 
dintre I.C.F. și prima repre
zentativă a Mexicului, dispu
tată aseară în sala Floreasca, a 
prilejuit o luptă pasionantă 
pentru victorie. Cu un finiș 
mai bun, studentele și-au în
vins partenerele la capătul unui 
meci care a durat peste două 
ore. Jucătoarele mexicane s-au 
prezentat mult mai bine decît 
în meciul de joi reușind o se
rie de acțiuni de reală valoa
re. Diferitele scheme tactice 
încercate au dat rezultate, dar 
inegala pregătire tehnică a ju
cătoarelor și oboseala acumu
lată în primele trei seturi, 
s-au făcut resimțite.

Echipa I.C.F., întărită cu cî- 
teva jucătoare de la Dinamo, 
a făcut cu greu fată elanului 
oaspetelor S-au evidențiat Ma
riana Dumitrescu, Stela Toto- 
reanu și Rodica Rădulescu de 
la I.C.F., Patricia Nava. Blanca 
Garcia și Carmen Rodriquez 
din reprezentativa Mexicului.

In deschidere, reprezentativa 
secundă a 
de Metalul 
(9, 3. 5).

Mexicului a dispus 
București cu 3-0

1. DUMITRESCU



NOȘTRI SPORTIVI

MAPI A GRIGORESCUMOISF.ȘTEFAN

Grigor eseu

TR. ÎOANIȚESCU

în față și foto- 
ei. L-am rugat 
unul dintre tl-

cursurile unei 
voluntari, pe 
succes. După 
de instructor 
pună ,a prac-

cu .foarte 
nerăbdare 
calificarea

slut Jo
in echipele respectiv» 

formațiilor pe cor» 1»

INSTRUCTORII

DE IARNA

vară,

ZIUA ASOCIAȚIEI SPORTIVE
VICTOR HÎLMU

Sute de participanți ia Dîmbovița

I

într-o 
formă

Sportivii de la A.S. Metalul <B> 
Satu Mare te prezintă foarte Ma< 
fat întrecerile Spartachiadei de mi

Se și visa (văztnd că n-are, 
La șah, probleme și hazarduri) 
Cum o s-alerge și la vară 
110 metri garduri.

In raionul Galați, in cadrul Spar
tachiadei de iarnă, Spicul-Odaia a 
avut cele mai bune rezultate

.garduri" ca lăstunul 
titlu

ÎN

Din viața organizației noastre

simt și astăzi

La Liceul „Gheorghe Șincai“”

întreceri de baschet disputate cu prilejul „ZILEI ASOCIAȚIEI SPORTIFE' 
la Liceul Gheorghe Șincai din Capitală I' oto : V. Bageac

GARDĂ...

La Rm. Sărat, ca și în alte locuri, succesele pe care le obțin 
asociațiile sportive în acțiunea de atragere a unui număr tot 

mai mare de oameni oi muncii pe terenul de sport sînt strîns legate de 
munca instructorilor voluntari. în rîndurile care urmează vă prezentăm 
doi dintre acești harnici activiști obștești.

A intrat în obiceiul consiliului a- 
eociatiei sportive Viitorul a Liceului 
«Gheorqhe Șincai” din Capitală, ca 
în vacantele de iarnă să facă bilan
țul activității competiționale desfă
șurate în primul trimestru de scoa
lă, într-o zi special aleasă : Ziua
asociației sportive

F'u sprijinul conducerii liceului, în 
persoana prof. Petre Victor, de alt
fel și președintele asociației sporti
ve, a secretarei comitetului U.T.C., 
prof. Elena Loca, și în prezența a 
numeroase cadre didactice de toate 
specialitățile, evenimentul a prile
juit o reușită și convingătoare trece
re în revistă a rezultatelor frumoase 
obținute în ao'ivitatea sportivă de 
elevii liceului de la începutul anu
lui școlar și pînă în prezent. Pe firul 
activităților de masă — o participare 
masivă (800 de elevi și eleve) Ia con
cursurile pentru trecerea normelor 
Insignei de polisportiv, la probele 
atletice îndeosebi. De asemenea, com
petiții în cadrul campionatului pe a- 
sociatie la baschet, handbal și volei. 
Tot aici, o inițiativă care merită să 
fie relevată : un campionat al ele
vilor din internat, inițial la șah și, 
anoi — la jocuri sDortive. O iniția
tivă la realizarea căreia conducerea 
internatului (prin 
a avut o parte 
tributie .

în activitatea 
fel. rezultate demne de reținui : în 
campionatul republican școlar, faza 
pe raion — locul I la volei băieți, 
locurile II Ia volei fele și handbal 
fete. (In perspectivă, și Ia baschel — 
competiția se află în plină desfă
șurare — un loc fruntaș). Apoi, la 
atletism, in «Cupa speranțelor", un 
te', fie repetiție generală în vederea 
campionatelor școlare, participare 
însemnată .circa 100 de concurenți și 
concurente, și cîteva locuri fruntașe 
prin Gabriela Popescu (100 m) și

prof. Felicia Haica) 
însemnată de con

de performantă, la

SPORTUL POPULAR
Pog. a 2-a Nr. 5178

• Pe MARIA GRIGORESCU, asis
tentă medicală la spitalul din loca
litate, am întîlnit-o la sediul Con
siliului raional UCFS.

— Vă prezint, ne-a spus tov. Ște
fan Dăscăloiu, președintele Consiliu
lui raional, pe tov. Maria Grigorescu, 
care antrenează echipa de volei A- 
gricultorul, din campionatul regional.

Din vorbă în vorbă, am aflat că 
Maria Grigorescu nu e antrenoare 
calificată, ci instructoare voluntară. 
Pasiunea cu care muncește a făcut 
ca echipa pe care o pregătește de 
doi ani să ajungă în finala pe re
giune a Spartachiadei de vară -— 
ediția din anul 1966, unde a ocupat 
primul loc în clasament. Mănunchiul

pa
la 

bat 
vor 

Virgil 
Alexandru

Cornelia Popescu (disc și greutate). 
La patinaj artistic, tot o elevă de 
aici. Liliana Georgescu, reprezintă 
perechea nr. 1 a țării. împreună cu 
Radu Ionian.

Trei profesori de educație fizică 
neobositi Jenica Aitel, Victor Tiba- 
cu și Cornel Dinicuț (cărora li s-a 
adăugat de curînd și Anca Claici) 
ajută pe elevi să descifreze alfabetul 
sporturilor preferate. Mai mult, ei 
asigură asociației sportive un flux 
continuu spre performantă. Aceasta 
explică de ce aproape 30 Ia sută din
tre membrii asociației sportive a li
ceului activează în diferite secții 
(atletism canotaj, rugbi. baschet, 
handbal și volei) ale clubului Con
structorul, Clubului sportiv școlar și 
școlilor sportive nr. 2, nr. 3 si Vii
torul.

Jocurile demonstrative susținute de 
campioanele pe asociație la baschet, 
handbal și volei, aproape în toate 
cazurile reprezentative ale claselor a 
IX-a. ue-au arătat ce prieteni 
sionați (și talentați) are sportul 
«Liceul Șincai”, cite elemente 
la porțile consacrării ,pe care 
intra nu peste mult timp: 
Alexe, Dorin Vorovenci,
Pascal, Mircea Bobora Eugenia Ia- 
cob, Elena Tudor etc. Iar dintre cei 
mai... mici (din clasele a VLI-a, de 
pildă) — Florentina Vartic, Liliana 
Stoenescu și Viorela Filip.

Fruntașilor în sport și la învăță
tură, consiliul asociației, precum și 
Clubul sportiv școlar .organul coor
donator al activității extrașcolare., 
le-au decernat diplome și premii 
Și, bineînțeles, urarea ca în noul 
an succesele să fie și mai frumoase 
Lucrul acesta este pe deplin posi
bil. Există condiții materiale optime 
— săli și terenuri de sport — precum 
și îndrumători entuziaști și pricepuți, 
profesori, care întelegînd rostul edu
cației fizice și sportului în școală, 
în formarea unor generații cu minte 
și corp sănă'os, le acordă prețuire, 
sprijin permanent. Prin urmare...

I1BERIL STAMA 

de fete de la Școala agricolă, pregă
tite de Maria Grigorescu, a conti
nuat să se antreneze cu perseve
rență și astăzi a ajuns să joace ală
turi de cele mai valoroase echipe de 
volei angrenate în campionatul re
giunii Ploiești.

— Ce năzuințe aveți, acum cînd 
vi s-a împlinit dorința de a juca în 
campionatul regional ?

— Dorim să nu-i deziluzionăm pe 
înflăcărați! noștri suporteri. Personal, 
vreau ca Tinea Panduru, Tatiana 
Pocasin și Irina Stănescu, care îmi 
inspiră multă încredere, să devină 
mari voleibaliste. Aș mai dori ca 
examenele pe care le susțin în aceste 
zile Ia I.C.F. si în vederea cărora 
mă pregătesc, să le trec 
bine”. Firește, aștept cu 
și ziua cînd voi obține 
de antrenoare.

F.ra să uităm. Maria 
este studentă în anul III la cursurile 
fără frecvență ale I.C.F.
• Secretarul Consiliului asociației 

sportive Voința, Petre Mogoș, lucra 
la o statistică a instructorilor spor-

SPARTACHIADA

Cînd ei se-ntrec cu-nflacarare, 
Aș întreba Ia o adică :
ODAIA asta nu-i prea mică 
Pentru un SPIC atit de... mare ?

In cadrul Spartachiadei de iarnă s-a remarcat și Ancora SN din ora
șul Galati

i

Descrie lanțul largi spirale încearcă in dispute hibernale
Și nava clătinată de tangaj Să ancoreze pe un loc... fruntaș !

Desene de AL. CLENCIU (după corespondențele de la Z. Covaci din

tivi voluntari. Avea 
grafiile unora dintre 
să ne recomande pe 
nerii care muncesc cu ardoare pen
tru dezvoltarea activității sportive în 
întreprinderea sau cooperativa unde 
lucrează. Fără să stea prea mult pe 
gînduri, el a început să ne vor
bească despre ȘTEFAN MOISE, croi
tor la complexul din Rm. Sărat.

...întors în anul 1963 din armată. 
Ștefan Moise a urmat 
școli de instructori 
care a absolvit-o cu 
ce a primit carnetul 
sportiv, s-a străduit să 
tică cele învățate. Acum se ocupă, 
in principal, de echipa secundă de 
handbal a asociației Voința și ajută

De redutabil analist ;
Deci, mai adaug încă-o normă
La palmaresul de șahist :
Am Damă
Pentru Cal
Și Tură,
Plus forța pozițională ■;
Mai dau și azi
O „lovitură"
Si mă calific
In finală 1
Mă mir că Negrul mai încearcă, 
Pe tablă, ochii să-și mai plimbe 
Și-i concentrat așa,
De parcă
Ar mai putea
Ceva să schimbe".

La asociația sportivă Dîmbovița au 
fost angrenați pînă în prezent în 
întrecerile spartachiadei aproape 500 
de participanta care s-au întrecut 
la haltere, șah, tenis de masă, gim
nastică, trîntă și tir. La haltere, sport 
cu tradiție aici, s-au întrecut 214 
concurenți. Printre cele mai bune 
grupe sportive enumerăm pe Mine
rul, Vegetal, Mecanic șef, Talpă fi
bră, încălțăminte mecanică etc. S-au 
evidențiat I. Drăghici (Talpă fibră), 
Gh. Zamfirescu (Vegetal), N. Iancu 
(Stanță). Șahul se bucură, de aseme
nea, de popularitate și a adunat în 
jurul meselor numeroși concurenți, 
dintre care s-au remarcat Gh. Ghe- 
țea, Ariei Pălărieru și Jeni Lică. în
trecerile de trîntă, la care au fost 
prezenți 22 de participanți, s-au des
fășurat sub îndrumarea instructoru
lui voluntar Teodor Popescu și au 
evidențiat sportivi cu o bună pregă
tire, din rîndul cărora îi cităm 

la organizarea pregătirii și desfășu
rării concursurilor pentru cucerirea 
Insignei de polisportiv. Mai In fle
care după-amiază, îl întîlnești la 
diferite cooperative, fie organizlnd 
concursuri, fie conducînd antrena
mentele celor care doresc să obțină 
tamigna.

★

în afară de pasiunea pentru aport, 
instructorii pe care i-am prezentat 
mai au ceva comun : amîndol au 
aceeași vîrstă (24 de ani), sînt 
câtori activi 
(4 căpitanii 
pregătesc.

Se și vedea campion și... bast a, 
Zburind pe 
Va lua un
Iarna asta 
Șl-apoi, la 
încă unul.
Se și vedea, plecind cu lotul 
Peste hotare.
Undeva,
Dar iată că
De-odată totul
Se nărui
In fața sa.
Așa cum se-ntîmplase drama. 
Mai tragic nici că se putea: 
Ii rămăses-n „gardă" Dama 
5f a uitat complet de ea...
.......................................................«
Morala deci e la-ndemînă 
Pentru oricare cumulard : 
.Să nu dai vrabia din mină 
Pentru lăstunul... de pe gard I'

Gh. Dimceanu, N. Enciu, Gh. Ung» 
reonu. La gimnastică participă 94 * 
băieți și 60 de fete, iar la tir 50.

NICOLAE TOCACEK coresp.

CMar de cînd s-a dat semnalul 
Mulțl sportivi de la Metalul, 
Tin In gînd ca-ntr-un tezaur
Numai BKONZ, ARGINT și AUR 1

Satu Mare și V. șteiinescu din GalafO



„Sper 

să ajung

printre primii 
patru 

din Europa“
(Urmare din pag. 1)

concursuri in Italia. După aceea, cred 
că voi da curs unei invitații de a 
participa la o serie de turnee cunoscute 
sub denumirea de „Circuitul Caraibilor". 
Conform comunicării primite, itinenaiul 
acestui circuit este următorul: 12—19 
februarie, in orașul Salisbury din S.U.A., 
20—26 februarie: Tampa (Florida), 27 
februarie—3 martie : Miami (Florida),
6—12 martie: Baranquilla (Columbia), 
13—19 martie: Caracas (Venezuela), 
20-—26 martie: Curasao (insulele An- 
tile), 27 martie—2 aprilie : Mexico 
City, 3—-9 aprilie; San Juan (Porto 
Iiico), 10—16 aprilie : St. Petersburg 
(Florida ).

— După eîte îmi dau seama, este 
vorba de un adevărat maraton. Cine mai 
participă la aceste concursuri ?

— Cu excepția australienilor Stolle 
(trecut la profesionism) și Emerson — 
aflat în perioadă de repaus — la acest 
circuit de nouă turnee vor concura cei 
mai buni tenismani de pe glob. Voi avea 
deci ocazia să-mi încerc șansele în fața 
celor mai renumite „rachete". Și acea
sta va însemna un mare lucru pentru 
desăvârșirea pregătirii în vederea noii 
ediții a „Cupei Dai is". Țin foarte mult 
ca — de dala aceasta — reprezenta
tiva noastră să ajungă într-una din fi
nalele celor două grupe ale zonei euro
pene. Cu putină șansă la tragerile la 
sorți, acest lucru este perfect posibil. 
Cu excepția echipei spaniole (Santana, 
Arilla, Gisbert, Conder), în fața celor
lalte adversare, chiar dacă ar fi vorba 
de formații puternice ca U.K.S.S., (Me- 
treveli, Leyns, Lihaciov), R.F.G. (Bun
gert. Butting), Africa de sud (Drysdale, 
Diepraam, McMillan) — la București 
va fi destul de greu să pierdem. Și încă 
ceva. Vreau ca in 7967 sd obțin perso
nal și un event : să ocup un loc intre pri
mii patru atit in tradiționalul clasament 
de sfîrșit de an alcătuit de „Sportul 
popular" — pentru cei mai buni spor
tivi români — cit și printre tenismanii 
din Europa. Dacă 7967 m fi tot atit 
de bun — pentru mine — ca și anul 
trecut, sper să-mi realizez aceste do
rințe.

Cum Tiriac este pus pe fapte mari, 
nu ne râmine decit să așteptăm momen
tele pentru a le consemna.

Să faci scrimă de performanță fără 
să ai o sală corespunzătoare este, de
sigur, o problemă destul de complicată. 
La Craiova, de pildă floretiștii, spa
dasinii și sabrerii, elevi ai antrenori
lor Bachelli și Dristureanu, s-au izbit 
timp îndelungat de această dificultate. 
Abia de cițiva ani, actualul antrenor 
al clubului sportiv Electroputere, Paul 
Ghinju. a putut să vadă Îndeplinit un 
asemenea obiectiv: la sugestia lui, 
terasa sălii de sport a clubului a fost 
transformată intr-un „atelier" de lu
cru pentru cei peste 80 de tineri și 
tinere care au îmbrățișat sportul „ar
melor" albe...

Se înțelege că lucrurile au mers 
ceva mai greu decit sînt ele prezen
tate aici. Poate că ar trebui să adău
găm și faptul că o dată intrat în sală, 
tinărul antrenor de scrimă a avut 
surpriza sâ constate că, de fapt, nu 
va fi singur și că îți va desfășura an
trenamentele împreună cu elevii an
trenorului de box Gh Duduleanu.

Și, totuși, peste aceste necazuri ale 
muncii, Paul Ghinju a reușit, în cei
3—4 ani de activitate ca antrenor la 
scrimă, să dea lotului republican cîte- 
va elemente de certă valoare, îndeo
sebi la spadă — Alexandru Mironov și 
Dumitru Popescu la seniori, Constan
tin Duțu in grupa „speranțelor".

Mai mult, pe urmele acestor trei 
talentați scrimeri craioveni au pornit 
impetuos și alții, poate la fel de do-

Entuziasm și inițiative, dar nu întotdeauna...
Sportul bănățean nu mai are ne

voie de prezentare : zeci de mii de 
tineri pe stadioane, numeroase echipe 
în campionatele republicane — o acti
vitate intensă, multilaterală, încunu
nată de multe succese. Poate mai 
puțin cunoscută, munca de propagan
dă și educație desfășurată de comisia 
regională și de comisiile raionale de 
resort își aduce o importantă contri
buție la multe din aceste succese cu 
eare se mîndrește astăzi sportul din 
regiunea Banat. De altfel, aceasta a 
fost și principala concluzie desprinsă 
din recenta analiză făcută în cadrul 
Biroului Consiliului regional UCFS. 
Cîteva din acțiunile întreprinse în do
meniul propagandei și agitației rețin 
atenția in mod deosebit și credem că 
ele ar putea fi generalizate.

în primul rind, îmbunătățirea sub
stanțială a colaborării factorilor com- 
petenți pe plan local, „cheia" multor 
inițiative care și-au dovedit pe deplin 
eficiența. Astfel, in colaborare cu 
Loto Pronosport au fost stabilite 
planuri pentru pavoazarea și înfrumu
sețarea principalelor baze sportive ; cu 
Centrul de librării și difuzarea cărții 
s-a trecut la organizarea „Săptăminii 
cărții sportive"; cu Direcția regională 
cinematografică la inițierea unui ciclu 
de filme sportive ș.a.

Cu mai multă atenție — și bineîn
țeles cu rezultate mai bune — se des
fășoară in ultima vreme munca de 
popularizare a contribuției pe care 
practicarea exercițiilor fizice și spor
tului o aduce la întărirea sănătății, la 
reconfortarea organismului. O preo
cupare deosebită în această direcție 
au manifestat comisiile raionale de 
propagandă și educație din Arad, Deta, 
Caransebeș și Oravița, care au reușit 
să angreneze in pregătirea și expune
rea diferitelor conferințe și a altor 
acțiuni de popularizare a sportului 
activiști ai caselor raionale de cul
tură, ai căminelor culturale, precum 

Doi antrenori craioveni 
și diferența rezultatelor...
retă Aurel Drăguț și Viorica Dudău, 
la spadă Gheorghe Nieolaescu, iar la 
sabie Marius Bunea.

Prin urmare, intr-un timp relativ 
scurt, tinăra „școală" de scrimă din 
Craiova s-a afirmat din plin. Ea tinde 
să egaleze valoric altele, cu vechi tra
diții : cele din Cluj, Timișoara, Tg. 
Mureș și Satu Mare. Și aceasta pen
tru că aici lucrează un antrenor cu 
multă pasiune: Paul Ghinju.

★

Profesorul Florin Dobre este antre
nor de volei la Școala sportivă din 
același oraș. Are aproape 5 ani de 
activitate. Timp suficient, spun spe
cialiștii, pentru ca la jocuri sportive 
să-ți faci o „carte de vizită". Numai 
că, in cazul prof. Dobre termenul a- 
cesta trebuie neapărat prelungit. Pină 
acum el n-a reușit să șlefuiască decit 
un singur talent, pe Dunăreanu.

Dar, prin mîinile antrenorului cra- 
iovean au trecut zeci de tineri. Nu 

’• • ...... -x „„ 

și numeroase cadre didactice. Trebuie, 
de asemenea, subliniată munca susți
nută de popularizare a turismului (la 
Arad, Caransebeș, Oțelul Roșu, Timi
șoara, Oravița), ca și organizarea unor 
simpozioane cu participarea sportivi
lor fruntași și a unor cadre tehnice cu 
deosebită experiență. Au fost inițiate 
astfel de întilniri și între sportivii 
fruntași din regiune și elevii liceelor 
sau — cum a fost, de exemplu, la 
Nădlac și Iratoș — cu țăranii coopera
tori. Amatorilor de sport le sînt tot 
mai des prezentate filme sau cicluri 
de filme, cu subiecte sportive, in a- 
ceastă acțiune evidențiindu-se orașele

Din activitatea comisiilor 
de propagandă și educație 

din regiunea Banat

Timișoara, Reșița, Lugoj și in special 
raionul Arad, unde asemenea acțiuni 
au avut loc în 26 de localități. Pot 
ti, de asemenea, amintite inițiativele 
comisiei regionale și ale multor co
misii raionale de propagandă și edu
cație în direcția popularizării competi
țiilor de masă. Au fost, editate nume
roase afișe — cu un conținut atractiv și 
cu o grafică de bună calitate, au fost 
prezentate diapozitive în legătură cu 
campionatul asociației sportive și cu 
concursul pentru Insigna de polispor
tiv, s-au organizat expoziții de foto
grafii turistice (cu mult sueces la 
Lipova și Deta).

Biroul Consiliului regional UCFS Ba
nat a apreciat că aceste acțiuni — ca și 
toate celelalte inițiate de comisia re
gională și comisiile raionale de pro
pagandă și educație — au avut o efi
ciență sporită, contribuind la crește

„la lucru”, de dimineață și pînă
Unde sînt însă roadele ? De ce înur„ie 
ele să apară 1

Din păcate, rezultatele muncii sale 
sînt prea puțin concludente. Mulți 
pun aceasta pe seama sferei prea 
mari de activitate a tinărului antrenor: 
ateliere la școala sportivă, la clubul 
Electroputere, asistență la gimnastică 
profesoarei Lucia Dobre, soția sa.

Nu ne-am mulțumit cu aceste păreri. 
Am vrut să avem o opinie și mai au
torizată.

— Eu cred, ne-a mărturisit prof. 
Eugen Popescu, director-adjunct al 
școlii sportive, că antrenorul nostru de 
volei nu acordă suficientă atenție mun
cii de selecție. Lucrează de mai mulți 
ani cu elemente fără perspectivă. In 
plus — densitatea antrenamentelor 
sale este destul de slabă. Este însă 
foarte adevărat că și noi purtăm vina 
pentru un asemenea stil de muncă. 
Ne-am ferit să-l criticăm, de teamă 
să nu se simtă jignit. Doar am fost 
colegi de facultate, dc institut...

Deri nu este vorba numai do stilul 

rea numărului de oameni ai muncii 
angrenați in practicarea organizată și 
sistematcă a exercițiilor fizice și spor
tului, la înviorarea activității din clu
buri și asociații, la succesul competi
țiilor de masă și — totodată — la ob
ținerea unor rezultate frumoase în 
activitatea de performanță.

S-a îmbunătățit în ultima vreme 
și conținutul muncii educative cu spor
tivii și echipele fruntașe. Constatăm 
o preocupare mai mare pentru urmă
rirea felului in care sportivii fruntași 
se pregătesc și participă la invăță- 
mîntul politic. Cu bune rezultate au 
fost folosite și alte forme și mijloace 

ale muncii educative : informări poli
tice, vizionări de piese de teatru, fil
me, spectacole de operă, excursii ș.a. 
Un accent principal s-a pus însă pe 
dezvoltarea laturii educative a proce
sului de pregătire a sportivilor, pe 
convingerea acestora — sub toate for
mele — de a avea, pe stadioane și 
în afara lor. o comportare exemplară. 
Așa se explică desigur și spiritul de 
disciplină, omogenitatea, unitatea și 
prietenia care caracterizează unele e- 
chipe cum sînt cele de la Universita
tea (handbal). Liceul 4 (handbal), Li
ceul 10 (volei), Vagonul Arad (gimnas
tică și fotbal) etc. Pentru mulți ama
tori de sport, ascensiunea echipei de 
fotbal C.F.R. Timișoara (antrenor N. 
Godeanu) a constituit o... surpriză, 
în componența ei nu sînt jucători care 
să „strălucească", tehnicienii apreciind 
că C.F.R. Timișoara este o echipă cu 
„valori medii". Cum a fost, atunci, 

de muncă al antrenorului în cauză, ci 
și de cel al conducerii școlii sportive. 
Nimic de zis, este lăudabil să-ți mena
jezi tovarășul de muncă, să-l respecți, 
să-1 ajuți. Mai poate fi însă vorba de 
un ajutor tovărășesc atunci cînd știind 
că un om muncește fără nici o pers
pectivă închizi ochii în loc sâ-i dai un 
sprijin concret ? Cui au folosit aceste 
menajamente ? Nici lui Florin Dobre 
și nici școlii, secției de volei, care nu 
reușește să se „vadă" într-o competi
ție peste „granițele” orașului, ale re
giunii.

— Profesorul Dobre este, prin re
zultatele sale, cel mai slab dintre an
trenorii noștri din rețeaua școlilor 
sportive, a ținut să completeze acest 
portret tovarășul Marinei Oancea, ins
pector în Direcția activităților educa
tive a Ministerului Învățămîntului. 
Dacă va continua să lucreze in acest 
fel, vom fi nevoiți să desființăm 
secția...

★

Paul Ghinju și Florin Dobre. Doi oa
meni tineri, doi antrenori bine pregă
tiți, fără îndoială. Atunci unde inter
vine diferența dintre ei ? Desigur, aco
lo unde începe PASIUNEA, dragostea 
pentru profesiunea aleasă, efortul sus
ținut de a învinge greutățile, încerca
rea stăruitoare de a te autodepăși.

S. TIBERIU

O fotografie, un grup, 
o amintire cei „pozați- 
sînt profesori de educa
ție fizică sau profesori 
de alte specialități care 
iubesc sportul, toți din 
raionul ploiești. Este al 
optulea an în care pro
fesorii plaieșteni parti_ 
cipă la o excursie orga
nizată in timpul iernii. 
Pînă anul acesta vizita
seră Muntele Roșu, Stî- 
na Republicii, Vîrful cu 
Dor, Ditiamul, Cristia
nul Mare, Poiana Se
cuilor și alte cabane, in 
total 17. Acum a fost 
rîndul Predealului, 
unde au avut prilejul 
să urmărească și con
cursul de inaugurare 
a sezonului de schi.

Foto : A. NEAGU

posibilă această frumoasă comportare? 
Concluziile ne arată că tocmai parti
ciparea conștientă la pregătire a ju
cătorilor, seriozitatea manifestată la 
antrenamente, dăruirea de care au 
dat dovadă, dragostea pentru fotbal și 
pentru culorile sportive pe care 1® 
reprezintă i-a condus pe fotbaliștii de 
la C.F.R. Timișoara pe drumul unor 
victorii prețioase. Invers s-au intîm- 
plat insă lucrurile la Politehnica Ti- 
mișora, C.F.R. Arad și C.F.R. Caran
sebeș, echipe cu jucători valoroși, dar 
lipsiți tocmai de acea dorință de a 
munci eu toată dirzenia pentru a rea
liza o pregătire superioară, și în 
schimb cu multe preocupări străina 
de disciplină, de morala sportivă.

Lucru firesc, activitatea sau inacti
vitatea în domeniul muncii de propa
gandă și educație își pun pecetea a- 
supra Îndeplinirii obiectivelor ce stau 
in fața organelor și organizațiile» 
UCFS din regiunea Banat. Am vorbit 
despre lucrurile bune. Sînt însă des
tule de spus și despre rămînerile in 
urmă, despre anumite lipsuri care ex
plică in mare parte o stare de lu
cruri nemulțumitoare. Oare este în- 
timplător faptul că într-o serie de ra
ioane cum sînt Deta, Făget, Bozovici, 
Oravița, Sînnicolaul Mare — în caro 
munca de propagandă și educație lasă 
mult de dorit — activitatea sportivă 
de masă nu s-a dezvoltat pe măsura 
posibilităților și a cerințelor ? Sporti
vii fruntași bănățeni sînt încă destui 
de puțin cunoscuți in... Banat. Una 
din principalele explicații : slaba 
muncă de popularizare a acestora, 
lipsa unor vitrine, a tabelelor de re
corduri și performanțe ș.a. Cu serioa
se lipsuri s-a desfășurat și munca da 
popularizare a diferitelor competiții 
sportive. Exemplul meciului de bas
chet Steaua — Universitatea, la car® 
au venit doar cițiva spectatori (pen
tru că în tot orașul nu a fost pus ni<< 
un afiș), nu este singular. A reieșit, da 
asemenea, că in diferite raioane, ora
șe, cluburi și asociații, sportive agita
ția vizuală păstrează încă un caracter 
superficial, un conținut sărăcăcios, cui 
o eficiență total scăzută.

Există însă dorința de a îmbuna*  
tăți munca de propagandă și educați^» 
de a consolida succesele realizate, da 
a extinde metodele bune de muncă. 
Comisia regională și comisiile raio
nale de propagandă și educație și-a« 
propus pentru perioada de iarnă 
bogat și interesant program de acti
vitate, axat în primul rind pe popu
larizarea competițiilor de masă, 
sportivilor care au obținut rezultat*  
remarcabile in Spartachiada d« iar
nă, precum și a asociațiilor cu cel®1 
mai frumoase realizări in organizare»! 
și desfășurarea întrecerilor. Numeroa
se alte acțiuni sînt prevăzute pentrui 
o mai bună popularizare a sportivi-’ 
lor fruntași, pentru stimularea lor ia» 
vederea unei pregătiri temeinice, car«‘ 
să le permită obținerea unor perfor
manțe superioare. Planul de măsuriț 
urmărește, de asemenea, să îmbună*>  
tățească munca educativă cu sportivii’ 
și antrenorii.

Ceea ce ni se pare esențial estai 
faptul că încă din primele zile cara> 
au urmat analizei din cadrul Biroului*.  
Regional UCFS, comisia regională șt 
comisiile raionale au trecut la înde
plinirea obiectivelor prevăzute, luînd*  
măsurile corespunzătoare pentru «n- 
grenarea in aceste acțiuni a unui nu*  
măr mai mare de activiști sportivi} 
tehnicieni, sportivi fruntași, profesori 
de educație fizică — oameni carp 
pot și vor să muncească nu numai 
pricepere, dar și cu pasiune pentru 
viitoarele succese ale sportului BS-ț 
nățean,

DAN GARLEȘ1EANU»



Adunările generale și conferințele 
de dări de seamă și alegeri

(Urmare din pag. 1) 

posibilitatea să dezbată fi să vină cu 
propuneri și soluții în rezolvarea pro
blemelor dificile.

Dările de seamă să fie elaborate 
eu contribuția întregului consiliu, ast
fel ca ele să cuprindă cele mai im
portante probleme, să oglindească în
tocmai activitatea și preocupările or
ganelor sau organizațiilor sportive 
respective. Caracteristica principală o 
va constitui, desigur, analizarea com
bativă și competentă a muncii desfă
șurate, dezbaterea în spirit critic și 
autocritic a realizărilor și mai ales a 
lipsurilor, stimulînd participarea la 
discuții a unui număr cît mai mare 
de membri UCFS la dezbaterea activi
tății. Dările de seamă și, în general, 
dezbaterile vor fi orientate spre pro
bleme specifice ale organizației res
pective (oraș, sat, școală). In acest 
fel, pot fi adaptate mai bine la con
dițiile locale sarcinile generale ale 
mișcării noastre sportive, pot fi gă
site soluțiile cele mai adecvate, im
portantă în această privință este și 
analiza multilaterală a modului și mij
loacelor prin care s-a acționat pen
tru a se asigura maselor de oameni ai 
muncii de Ia orașe și sate posibili
tatea de a practica exercițiile fizice 
și sportul potrivit dorințelor, nevoilor 
și condițiilor, precum și stabilirea mă
surilor necesare pentru buna desfășu
rare a activității viitoare.

îmbunătățirea procesului instrnetiv- 
educativ prin introducerea metodelor 
noi, bazate pe ultimele cuceriri ale 
științei, pregătirea temeinică a tutu
ror sportivilor cu reale posibilități, 
astfel ca performanțele lor să se 
ridice la nivelul celor mai bune re
zultate mondiale și să asigure o bună 
reprezentare a țării noastre la Jocu
rile Olimpice, ca și celelalte proble
me ale sportului de performanță se 
vor situa, de asemenea. în centrul 
atenției tuturor participanților la 
adunările generale și conferințe.

Participarea antrenorilor, profeso
rilor de educație fizică, medicilor și 
sportivilor fruntași va contribui la

DOAR CU O
Bilanț atletic 1966 (IV)

Dintre cele cinci probe al căror 
bilanț îl publicăm astăzi, la două au 
fost înregistrate noi recorduri ale 
lumii. Este vorba de cea de 110 mg 
la care Willie Davenport își înscrie 
numele pe tabelul de onoare (ală
turi de Martin Lauer și Lee Calhoun) 
și de ștafeta de 4x400 m a Statelor 
Unite, cronometrată — pentru prima 
oară — sub 3 minute. De reținut 
amănuntul că media celor patru 
schimburi a fost de 44,9 sec, adică 
tot atît cît este actualul record 
mondial pe distanța de 400 m!

în ceea ce privește cursa de 
3 000 m obstacole, sînt de subliniat 
două fapte : mai întîi creșterea im
presionantă a valorii rezultatelor (aJ 
XX-lea performer mondial a avut 
timpul de 8:37,8, exact tot atît ca 
Victor Caramihai, în 1965, cînd cu 
acest rezultat era al X-lea din 
lume!) și apoi faptul că, pentru 
prima oară din 1962, belgianul Roe- 
lants a fost învins pe această dis
tantă. Înfrîngerea acestuia s-a pro
dus la .europenele" de la Buda
pesta și lui Kudinski nu i-au lipsit 
decît 0,4 sec pentru a putea obține 
și recordul mondial.

Dintre specialiștii români ai aces
tei probe s-a impus, din nou, Vamoș 
care și-a corectat de două ori re
cordul republican la 3 000 m obsta
cole (8:34,6 și 8:34,0, ambele la 
.europene") și s-a clasat pe locul 
VII în finala C.E. de la Budapesta.

110 M
In lume

13,2 W. Davenport (S.U.A.)
13,4 D. Shy (S.U.A.)
13.4 A. Bristol (P. Rico)
13.5 R. Flowers (S.U.A.)
13.6 H. Nairn (Jamaica)
13,6 Mc Colough (S.U.A.)
13,6 R. Copeland (S.U.A.)
13,6 L. Coleman (S.U.A.)
13.6 Ed. Ottoz (Italia)
13.7 R. Hicks (S.U.A.)
13,7 P. Pomphrey (S.U.A.)
13,7 A. Rockwell (S.U.A.)
13,7 R. Mann (S.U.A.)
13,7 B. Miller (S.U.A.)
13,7 D. Frederik (S.U.A.)
13,7 D. Gridley (S.U.A.)

400 M
49.6 R. Frinolli (Italia)
49.7 G. Knocke (Australia)
49,9 G. Vanderstock (S.U.A.)
49,9 G. Losdorfer (R.F.G.) 

y R. Steele (S.U.A.) 

ridicarea nivelului discuțiilor partici
panților și va constitui, în același 
timp, o bună propagandă sportivă.

Planurile de măsuri ce urmează să 
se supună discuțiilor în adunările ge
nerale și in conferințe vor fi întoc
mite în colaborare cu sfaturile popu
lare, sindicatele, organizațiile U.T.C. 
și cu alți factori de răspundere care 
au sarcini în domeniul sportului, ast
fel ca ele să fie cuprinzătoare și 
eficiente, să asigure dezvoltarea pe 
mai departe a educației fizice ca și 
mijloacele necesare pentru desfășura
rea activității.

Participanților la adunările ge
nerale de dări de seamă și alegeri și 
la conferințe le revine importanta în
datorire, prevăzută în Statutul Uniu
nii de Cultură Fizică și Sport, de a 
alege în organele de conducere pe 
cei mai competenți și entuziaști iubi
tori ai sportului, profesori de educație 
fizică, antrenori, instructori sportivi, 
cunoscuți ca buni organizatori ai acti
vității sportive din întreprinderea, in
stituția, uzina, cooperativa agricolă de 
producție, școala unde muncesc sau 
învață, pe acei tovarăși care prin ac
tivitatea lor se bucură de stima și 
aprecierea tovarășilor lor.

Paralel cu munca de pregătire și 
desfășurare a adunărilor generale și 
conferințelor, o atenție deosebită tre
buie acordată organizării unei bo
gate activități sportive astfel îneît 
atît procesul instructiv-educativ, cît 
și întrecerile să se situeze la un nivel 
cît mai ridicat.

înfăptuirea hotărîrilor adunărilor 
generale și ale conferințelor, mobili
zarea întregului activ de care dispune 
mișcarea noastră sportivă, folosirea 
integrală și judicioasă a tuturor con
dițiilor create și a mijloacelor încă 
nefolosite, o muncă continuă, entu
ziastă și exigentă, plină de dragoste 
față de activitatea pe care o desfă
șurăm, o colaborare rodnică cu cei
lalți factori de răspundere — iată 
mijloacele prin care se va asigura în
deplinirea și depășirea sarcinilor pe 
care partidul și guvernul le pun în 
fața mișcării sportive din țara noastră.

în schimb, Caramihai a regresat 
„spectaculos* * cu mai bine de 10 se
cunde ! între ceilalți alergători de 
obstacole, judecind după rezultatele 
din 1966, practic nu vedem pe ni
meni care să-i poată lua locul lui 
Vamoș în viitorul apropiat. Ar fi 
poate clujeanul Radu Rusu, record
man republican la 1 500 m obstacole 
(4:09,8), performantă cu care ocupă 
locul III în clasamentul mondial al 
probei. Acesta însă nu și-a făcut 
încă debutul la 3 000 m obstacole.

seniori), Ana Siht—Minerul Lupei 
(slalom special junioare), Lidia Chelț- 
Energia Paroșeni (slalom uriaș junioî 
re), Gheorghe Marinescu — Mineri 
Lupeni (slalom special și slalom urii 
juniori), Constantin Munteanu—Enei 
gia Paroșeni (slalom special și slaloi 
uriaș seniori). (ST. BALOI-coresp. prii 
cipal).

• Un numeros public a asistat 1 
concursul de inaugurare a sezonult 
organizat la Vatra Dornei. Timpul frv 
mos și zăpada bună au permis cele 
peste 100 de schiori să-și dispute întîie 
tatea în condiții optime- Rezultate 
fond 1,5 km copii sub 7 ani: 1. Petr 
Totoescu; copii 7—10 ani : 1. Ionel A 
grigoroaie, 2. Dan Cuharec, 3. Viorel Ia 
novici; fetițe 7-10 ani: 1. Ștefania Ioa 
novici, 2- Anișoara Sestac, 3.—4. Lăcri 
mioara Cristia și Nicolcta Stanciu; ju 
nloare 3 km: 1. Dana Vasilache, 2. Mă 
rioara Cucurigu, 3.—4. Lia Dranca { 
Olga Agrigoroae; senioare 3 km: 1 
F.lena Mîndrilă; juniori 5 km: 1. Iu 
lian Pața, 2. Pavel Chiriluș, 3. Mari: 
Sestac; seniori 5 km: 1. Fr. Pal; slalor 
special (două manșe) seniori : 1. Miha 
Miron, 2. L. Pal, 3. Viorel Ilie; juniori 
1. Constantin Ilie, 2. Constantin Gores 
3. Viorel Totoescu; junioare: Elen 
Boearnov; copii : 1. Vasile Bălan; ! 
Constantin Guga, loan Chișciuc. L 
buna desfășurare a concursului o con 
tribuție deosebită au adus-o membri 
comisiei raionale de schi, precum ț 
profesorii Ioan Miron, Elvira Sechi j 
Rodica Pal. (PAVEL SPAC-coresp.).

în cele două probe de garduri si
tuația este diferită: cu certe pers
pective la 110 mg și, deocamdată, 
cu mult mai puține la 400 mg. Suciu, 
Hidioșanu (primul performer euro
pean la juniori, pe garduri de
91.4 cm) și Perțea sînt capabili să 
marcheze în acest an un progres și 
mai concludent decît cel înregistrat 
în 1966, dar numai cu condiția unei 
serioase îmbunătățiri a vitezei de 
alergart pe plat. La 400 mg însă 
este evidentă penuria elementelor cu 
certe perspective de progres. Moti
vul este legat, în primul rînd, de 
rezultatele foarte slabe obținute în 
alergările pe plat. Evident, pentru 
a putea obține rezultate înalte la 
această probă trebuie să fi foarte 
bun la 400 m plat, or, după cum am 
arătat într-un număr trecut, cifrele 
alergătorilor noștri sînt de o .valoare 
îngrijorător de slabă.

GARDURI
România

14.4 V. Suciu (C.S.M.S. Iași)
14.5 D. Hidioșanu (Șc. sp. 2)
14.6 N. Pertea (Steaua)
14.7 N. Macovei (Steaua)
14,7 Ad. Schneider (Banatul)
14.7 C. Socol (Univ. Cluj)
14.8 E. Jerger (Banatul)
14,8 I. Durnitrașcu (C-lung)
15,0 St. Szatmari (Mureșul Tg. M.)
15,1 H. Cernescu (I.C.F.)

GARDURI
51.9 V. Jurcă (Dinamo) 
53,0 I. Rățoi (Dinamo) 
53,7 V. Mihăiescu (Rapid)
53.9 I. Mesaroș (Banatul) 
54,4 M. Zisu (Banatul)

UNDE MERGEM?

SCRIMA : Sala Facultății de drept, de la ora 
16,30: Campionatul Capitalei pentru seniori 
(floretă masculin).

duminica
ATLETISM : Sala Floreasca, de la ora 8,30: 

Concurs pentru juniorii mici.

HANDBAL: Sala Floreasca, de la ora 14: 
Voința - I.S.E. (f) ; Confecția - I.C.F. (f) ; Unirea- 
Voința (m); Rafinăria Teleajen - Universitatea 
(m); Dinamo - Steaua (m) ; Politehnica - Rapid 
(m) — meciuri în cadrul „Cupei F.R.H.'.

SCRIMA : Sala Facultății de drept, de la ora 9 : 
Campionatul Capitalei pentru seniori (floretă).

BASCHET: Sala Floreasca, de la ora 9,30: 
Voința - Constructorul Arad (m).

VOLEI : Sala Floreasca, de Ia ora 11 : Rapid - 
Selecționata Mexicului (f).

• ••••••••••••

DIN POȘTA ZILEI HANOBAL

ORAȘUL GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ. în anul care a trecut 
majoritatea consiliilor asociațiilor 
sportive din orașul nostru s-au preo
cupat de sporirea numărului pur
tătorilor Insignei de polisportiv. în 
prezent, avem în localitate peste 
4 500 tineri care au cucerit insigna. 
Printre asociațiile sportive eviden
țiate se numără Victoria, Stejarul, 
Chimia, Știința etc. Sînt însă și aso
ciații sportive în care, deși există 
condiții bune pentru organizarea de 
concursuri, numărul purtătorilor in
signei este prea mic. Din această 
categorie fac parte asociațiile Rafi
nărie, Complexul de șantiere, O.C.L. 
comerț mixt. Combinatul de cauciuc 
sintetic și altele.

GH. GRUNZU — coresp.

TR. SEVERIN. Din inițiativa Con
siliului orășenesc UCFS a avut loc, 
recent, un concurs de tenis de masă 
la care s-au întrecut 32 de concurenți 
din asociațiile sportive ale orașului. 
Pe primele locuri s-au clasat FI. Mă- 
dulici, I. Brăgănuș și R. Catană, toti 
de la A.S. Sănătatea Tr. Severin.

M. FOCȘAN — coresp.

FLOARE...

DAN HIDIOȘANU

50,1 R. Whitney (S.U.A.)
50,1 K. Roche (Australia)
50,1 y R. Miller (S.U.A.)
50,3 R. Poirrier (Franța)
50,3 H. Gieseler (R.F.G.)

3 000 M
8:26,6 V. Kudinski (U.RJS.S.) 
8:27,2 G. Roelants (Belgia) 
8:28,8 A. Kurian (U.R.S.S.) 
8:29,0 J. O'Brien (Australia) 
8:29,6 P. Welsh (N. ieelandă) 
8:30,0 G. Texereau (Franța) 
8:31,0 M. Letzerich (R.F.G.) 
8:31,6 D. Hartmann (R.D.G.) 
8:32,4 G. Morozov (U.R.S.S.) 
8:32,8 M. Herriott (Anglia)

Vamoș ocupă locul XIII în

39.1 S.U.A.
39.2 Franța
39,6 Polonia
39.6 U.R.S.S.
39.7 R.F. Germană
39,7 R.D. Germană

Echipa României ocupă locul XXII în lume și XVI în Europa.

2:59,6 S.U.A.
3:02,8 y Trinidad
3:04,5 Polonia
3:04,8 R.F. Germană
3:04,9 Canada

Echipa României ocupă locul XVIII Notă: rezultatele la 440 yarzi 
în lume și XIII în Europa. garduri se citesc scăzîndu-li-se

0,3 sec.

Bogată activitate în țarc
ORADEA .în penultima etapă a 

competiției de handbal dotată cu 
„Cupa Sportul popular" s-au desfă
șurat două partide feminine extrem 
de disputate : Voința — Școala spor
tivă III 7—4 (3—4) și Școala spor
tivă I — Tricoul 5—4 (2—2). S-au 
evidențiat jucătoarele Sudgan, Hor- 
vat (Voința), Turzo și Igna (Școala 
sportivă).

I. GHIȘA-coresp. principal

CRAIOVA. în ultima etapă din 
cadrul „Cupei Sportul popular*  s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
JUNIORI: Electroputere — Liceul N. 
Bălcescu 28—14,- Știința — Școala 
sportivă I 15—14 ; Grupul ș;
energetic — Școala sportivă 11 
18—4; Turbina — 7 Noiembrie 
20—18; JUNIOARE : Școala sportivă 
— Voința 10—7 ; Voința — Univer
sitatea 6—0; Școala sportivă—Școa
la generală 18 22—6.

în competiția dotată cu „Cupa 
F.R.H." s-au încheiat întrecerile din 
tur. Rezultate tehnice : SENIORI: 
Hidrotehnica — Voința 13—16; Uni

54.5 I. Durnitrașcu (C-lung)
54.6 B. Albrecht (I.C.F.)
54.8 C. Grangure (Banatul)
54.9 D. Grama (Univ. Cluj)
55,4 D. Cosma (Șc. sp. Bacău)

OBSTACOLE
8:34,0 Z. Vamoș (Dinamo)
8:48,0 V. Caramihai (Steaua)
9:05,8 I. Căpraru (Steaua)
9:07,2 O. Scheible (St. roșu Br.)
9:08,4 N. Mustață (Dinamo)
9:29,5 Gh. Cefan (St. roșu Br.)
9:30,2 P. Korossi (Met. Hunedoara) 
9:31,6 I. Moraru (C-lung)
9:33,2 Gh. Eghied (C.S.M. Cluj)
9:33,2 N. Siminoiu (Rapid)
9:33,2 M. Bota (Dinamo)

ierarhia mondială și X în cea europeană.
4x100 METRI

41.2 Echipa națională de seniori
41,4 Echipa națională de tineret
41,4 Dinamo București
42.3 Echipa națională de juniori
42,3 Steaua București

4x400 METRI
3:12,1 Echipa națională de seniori 
3:17,2 Dinamo București
3:17,2 Echipa națională de juniori
3:17,5 Echipa națională de tineret
3:21,6 Steaua București

versitatea — Electrop.utere 16—1 
SENIOARE: Autorapid — Voie
22—3; Școala sportivă — Univer; 
tatea 9—4; Autorapid — Școala g 
nerală 18 27—5. în cele două <d 
samente conduc echipele Electr 
putere (masculin) și Autorapid 11 
minin).

M. CORVIN și V. POPOVICI 
coresD.

BRASOV. Au luat sfîrșit meciuri 
de handbal din cadrul „Cup 
F.R.H.*.  în urma rezultatelor înr 
gistrate s-au calificat formațiile E 
namo Brașov (m) și Rulmentul ( 
care urmează să întîlnească pe ci 
tigătoarele grupelor de la Sibi 
pentru a stabili învingătoarele t 
giunii Brașov. Iată clasamentele : 
nale: SENIORI: 1. Dinamo 20 p, 
Chimia Făgăraș 12 p, 3. Politehnâ 
11 p; SENIOARE: 1 Rulmentul : 
p, 2. Liceul nr. 2 10 p, 3. Tractor 
10 p, 4. Voința Sighișoara 10
5. Partizanul roșu 10 p.
V. POPOVICI si T. MANII'-coresp.

TG. MUREȘ. în sala I.M.F. s-a 
desfășurat noi meciuri în cadr 
„Cupei F.R.H.'. SENIORI: Medicii
— Stăruința 18—11; Voința — Sco 
la sportivă 18—11; Metalul — Lîcei 
Bolyai 17—11; Școala sportivă - 
Metalul 22—16; Medicina — Li 
Bolyai 21—7; SENIOARE: Școai 
sportivă — Liceul Bolyai 14-—7; Mi 
reșul II — Stăruința 14—2; Mureș:
— Lie Bolyai 21—6; Școala sportiv
— Institutul Pedagogic 15—7.

P. IO AN - cores]

SCHI

Rezultatele concursurilor 
de la Straja, Paring 

si Vatra Dornei7

• Pîrtiile de la Straja și din mi 
sivul Paring au găzduit primele cor 
cursuri din acest an ale schiorii! 
de la Minerul Lupeni, Energia Par< 
șeni. Școala sportivă, A. S. Paring: 
și Voința Petroșeni. Iată cîțiva dinți 
cîștigători: Gavrilă Nemeș—Mineri 
Lupeni (5 km fond juniori), Maria In 
ling—Energia Paroșeni (3 km junioare 
Petru Aron—Energia Paroșeni (10 ki



FOTBAL

IN MOMENT IMPORTANT

12 meciuri susținute în 
parte a campionatului, 

a obținut 5 victorii, 
rezultate de egalitate,

CHIPEI STEAUA

Miine, la Timișoara9

primul meci al anului
Politehnica-C. F. R

I
 prima 

Steaua

pierzînd cinci întîlniri. A în
scris 18 goluri și a primit 13. 
Cele 12 puncte acumulate pla
sează formația bucureșteană 
pe locul VIII la încheierea 
turului, la cinci puncte de li- 

(diferență care ipotetic ar putea fi 
isă la trei prin cîștigarea restanței 
Farul, de la 19 februarie a.c.). Ur- 
ind evoluția Stelei în campionat pot 
sesizate cu lesniciune trei perioade 
incte : a) primele cinci etape — trei 
arii și două meciuri egale — o com- 
are constant bună ; b) etapele 6—9 
patru înfringeri la zero — cădere 
lă, la prima vedere inexplicabilă, și 
■tapele 10—12 — două victorii (una 
em de prețioasă, în deplasare, la 
ești) și o înfringere — semnele unei 
niri la „linia dc plutire" și, ceea ce 
mai important, o serie de acumulări 
raport valoric, manifestate în jocul 

îației. Deci o evoluție sinuoasă, cu 
uri și coborîșuri, cu comportări de 
aorte bine (vezi meciurile cu C S.M.S. 

și cu Petrolul Ploiești — ambele 
leplasare) la foarte slab (meciurile 
U.T.A., Progresul, și cel cu R. C. 
sbourg, de la București).
dîncind analiza cifrică, ies la iveală 
ilte aspecte privind inconstanța din 
portarea echipei. Astfel, o statistică 
>lă ne arată că Steaua a înscris 11 
ri în două meciuri (cu C.S.M.S. 
Jniversitatea Craiova), șapte în pa- 
jocuri, iar în alte șase partide, un 
alcătuit din jucători cu mare ex- 

mță — actuali sau foști internă
rii — nu a reușit să marcheze nici 
ar un gol. Un alt aspect cifric pune 
ividență o situație oarecum parado- 
: apărătorii (tot jucători cu expe- 
ă, în majoritate bine cotați în fot- 
I nostru) au comis foarte multe gre- 
tehnice: Sătmăreanu 111 

țări greșite (în 12 meciuri 
litru Nicolaie 90, Negrea 
meciuri) etc. (Statistica a 
ită de tehnicienii clubului, 
[iilor făcute In timpul desfășurării 
rilor din campionat). Urmarea ? 13 
ri primite. Numai în două jocuri din 
(cele cu Steagul roșu ~ 
s-au primit goluri, iar 
ost pierdute din erori 
ătorilor: cu Dinamo
seu, cu Universitatea 
lae și Sătmăreanu. O explicație ? 
>, din darea de seamă prezentată la 
ita analiză a secției de fotbal a clu- 
i Steaua : „Cele 13 goluri primite 
pararea echipei noastre demonstrea- 
â valoarea colectivă a comparlimen- 

nu este în concordantă cu valoarea 
liduală a componenților săi. Defi- 
a cea mai mare a apărătorilor echi- 
noastre este de ordin tactic. Apăra

se plasează, în general, greșit, în 
fie numai de poziția mingii și nu 
1 aceea a adversarului. Se neglijează 
ajul strict al adversarului, îndeosebi 
una din fața porții*.  Perfect adevă- 
dacă ne gîndim, de pildă, la meciul 
Sapid, în care atacanții Dumitriu II 
mescu 
! unde
ia. 
icilații 
rivește 
sărăm între ele meciurile cu C.S.M.S. 
și U.T.A., cele cu Progresul și Pe- 

1, sau cele cu Vasco da Gama și 
’. Strasbourg (la București). Com- 
iri diametral opuse, care cer expli- 

Pentru a le formula, considerăm 
ste necesară o scurtă incursiune în 
t. După cum se știe, mai mulți ani 
nd, în clubul bucureștean s-a făcut 
lecție greșită, cu efecte nocive în 
ce privește fizionomia tehnico-tac- 
și chiar fizică a echipei, în liniile 
apărînd jucători cu stiluri și tem- 

nente diferite.
orientare defectuoasă a existat și 

cea ce privește concepția de joc a 
ației. Antrenorii care s-au succedat 
snducerca echipei au pendulat între 
ut'1 („metoda de joc G.C.A.*  — 
npatibilă cu calitățile și nivelul valo- 
1 actualei generații și chiar cu exi- 
;le fotbalului modern) și „prezent" 
acest punct de vedere făeîndu-se o 

Irare oarecum mecanicistă în siste-

pase și 
jucate), 
84 (în 
fost în- 
pe baza

și Petrolul) 
alte întîlniri 

personale ale 
Pitești —- 

Cluj — D.

s-au „plimbat" cum au vrut 
au vrut în zona porții echipei

mari au existat și în ceea 
valoarea jocului prestat. Să

mul cu patru fundași). Eforturile din 
ultimul an nu și-au avut efectele dorite, 
fie din cauza abaterilor de la disciplina 
muncii și a vieții sportive a unora dintre 
jucători — Suciu, Raksi, Sorin Avram, 
D. Nicolaie etc., a dezinteresului mani
festat de către aceștia pentru pregă
tire, pentru însușirea celor mai noi pro
cedee tchnico-tacticc, fie din cauza 
„ajustării" obiectivelor echipei în func
ție de cerințele momentului — obținerea 
necondiționată a unor rezultate — fapt 
pentru care s-a recurs la soluții de com
promis, la abandonarea pe drum a mă
surilor luate.

Pe de altă parte, o serie de succese
— îndeosebi cel din „Cupa României", 
unde Steaua a depășit echipe reduta
bile ca Rapid, Dinamo București etc.
— au lăsat impresia că lucrurile s-au 
pus, în mare, la punct, iar defecțiunile 
rămase pot fi rezolvate din mers.

Căderea dintre etapele 6—9 a avut 
darul să demonstreze, o dată în plus, 
că mergîndu-se cu jumătăți de măsură, 
cu soluții de moment nu vor putea fi 
obținute rezultatele pe care iubitorii fot
balului din țara noastră le așteaptă de 
la Steaua, 
blema de 
CHIPEI.

Desigur, 
simpla ei

Și, atunci, a fost pusă pro- 
fondi RECONSTRUCȚIA E-

problema nu se rezolvă prin 
enunțare sau prin înscrierea 

în documentele clubului. Reconstrucția 
unei echipe reclamă o muncă de profun
zime, reclamă cerințe care pornesc de la

• 0 evoluție sinuoasa 
cu comportări de la 
foarte bine la foarte slab

• Pe prim plan, problema 
dc lond: reconstrucția 
ECHIPEI

• Un ansamblu dc măsuri 
pentru rezolvarea 
obiectivului propus

• Promovarea în lot
a celor mai talentate 
clemente din echipa 
dc Juniori a clubului

O imagine de la un meci de care Steaua își amintește cu plăcere : 
Universitatea Craiova. Soo înscrie unul dintre cele patru goluri ale sale. 

Foto : B. Vasile

TIMIȘOARA, 13 (prin telefon). — 
Mai grijulii decît altădată, conduce

rile secțiilor de fotbal de la Politehni
ca și C.F.R. au acordat o atenție deo
sebită pregătirii echipelor respective 
pentru viitorul sezon, incit acestea sînt 
apte, în prezent, să susțină meciuri a- 
micale- Cel dinții se va disputa — bine 
înțeles, dacă timpul va permite — chiar 
duminică : formația studențească va 
întîlni pe cea feroviară.

Dacă despre Politehnica cititorii zia
rului au fost informați zilele trecutej 
iată cîteva amănunte și despre C.F.R. 
Timișoara, formație care asaltează pri
mul loc în seria secundă a categoriei
B. După ce au efectuat vizita medicală 
fotbaliștii și-au făcut apariția pe 
terenul de antrenament al stadionului
C. F.R. Timișoara. Sub îndrumarea an
trenorului Nicolae Godeanu, ei și-au 
început pregătirile de la 4 ianuarie, fă- 
cînd patru antrenamente săptăminal, 
durata fiecăruia dintre ele fiind între 
90 și 120 de minute-

Iată lotul aflat in pregătire: Tatar, 
Mureșan, Zorescu, Mafa, Kalinin, So- 
boieanu, Samson, Pungâu, Popescu, 
Seceleanu, Fodor, Iancu, .Lang, Covaci, 
Muschici, Cristea, Barna, Munteanu 
și Panduru. Lipsește Panici, plecat cu 
lotul de tineret în Africa.

PETRU ARCAN-coresp. principal

-— echipa Steaua II din campionatul 
orașului București va fi completată cu 
elementele cele mai talentate din forma
țiile de juniori ale clubului, astfel în- 
cîl, în viitor, această formație să de
vină principala pepinieră de jucători;
— echipelor de juniori ale clubului 
li se vor acorda, în continuare, asistență 
tehnică la un nivel superior, în așa fel 
îneît succesele de pînă acum (o serie 
de juniori ai clubului Steaua au fost 
selecționați în lotul reprezentativ al țării) 
să fie consolidate.

b) Îmbunătățirea procesului de in
struire, prin iolosirea celor mai moder
ne forme și mijloace (filmări ale an
trenamentelor și jocurilor, tablă magne
tică, discuții și seminarii privind teo
ria modernă a fotbalului), mergîndu-se 
pe linia antrenamentului simultan (cu 
accent pe pregătirea teoretică și psiho
logică — laturi deficitare liînă în pre
zent) ;

— creșterea valorii jocului echipei prin 
crearea unui sistem propriu (cu patru 
fundași) în variantele 4—2—4 sau 
4—3—3, acestea urmînd să fie „fini
sate*  în funcție de calitățile jucătorilor 
existenți în lot. Ca elemente particulare
— aplicarea „apărării în linie" cu aco
perire și cu „măturător mobil". Ultimele 
jocuri au evidențiat, de altfel, preocupa
rea pentru încadrarea în sistemul pre
conizat (varianta 4—2—4 cu Universi
tatea Craiova și Rapid, sau 4—3—3 cu 
Petrolul). S-a făcut remarcată, de ase
menea, o mai bună așezare a echipei în 
teren, dublată de o înțelegere mai lar
gă a sarcinilor de ordin tactic puse de 
sistemul cu patru fundași (concretizate 
printr-o ocupare rațională a spațiului de 
joc, printr-o mișcare în teren aproape de 
cerințele fotbalului modern, prin reali
zarea unei mai bune circulații a mingii);

— continuarea procesului de selecție 
(respectînd cu rigurozitate cerințele sis
temului adoptat de echipă), proces în
ceput de altfel prin promovarea în lot a 
jucătorilor Sătmăreanu, Pantea, Chiru, 
Vigu, Soo și, recent, a juniorilor Tătaru 
11, Savu, Nistor, Dan și Nae Ștefan;

— renunțarea la jucători care nu mai 
corespund exigențelor stilului de joc 
(concepției) echipei (de ex. Tîmpănaru).

c) Adîncirea procesului educativ prin :
— organizarea unor acțiuni complexe 

de ridicare a nivelului politico-cultural;
— aplicarea unor sancțiuni exemplare 

și ducerea lor pînă la capăt (cazurile 
Pavlovici, Raksi, Suciu etc.).

Iată un ansamblu de măsuri menit să 
ridice „din temelii" noua echipă Steaua. 
Desigur, e greu s-o iei de la început, 
dar este singura cale justă, singura în 
măsură să servească interesele clubului 
Steaua, ale fotbalului nostru in general. 
O răspundere majoră pentru succesul 
acestor măsuri revine jucătorilor che
mați să le desăvîrșească aplicarea în 
practică. Scriem aceasta, gîndindu-ne Ia 
întreg lotul — înccpînd cu portarul Su
ciu și terminînd cu aripa stingă Creini- 
ccanu.

Campionatul regiunii 
Mureș-Autonomă

PREGĂTIRILE
ECHIPEI I.M.U. MEDGIDIA

Maghiară
După cele 11 etape ale 

clasamentele celor două 
următoarea configurație:

ISERIA

Lemnarul Tg. M. 
Voința Tîmăveni 
Străduința Cristur 
Mureșul Luduș 
Nirajul
Miercurea Nîraj 
Unirea Tîmăveni 
Avîntul Reghin 
Energia Fîntînele 
Tractorul Sărmaș 
Viitorul Tg. Mureș

11. Gloria “
12. Voința

turului, 
serii au

1. 
2.
3.
4.
5.

11
11
11
11

8
5
5
5

«.
7.
8.
9.

10.
Tg. Mureș 
Tg. Mureș

SERIA A

5
4

M 4
5
5
3
2
0

11
11

11
11
11
11
11

3 3
5 2
3 4
1 5
0 6
4 4
3 6
0 11

12—10 13
17—16 11
16—18 11
16—16 10
10—10 10
8—16 7

07—38

n-A

1. Știința Tg. M. 11 8 1 2 35—11 17
2. Oțelul Tg. Mureș 11 7 13 18—12 15
3. Lemnarul Odorhel 11 6 2 3 31—17 14
4. Viitorul Gheorghlenl 11 7 0 4 27—16 14
5. Minerul M. Ciuc 11 5 1 5 28—15 11
6. Apemin Borsec 11 5 1 5 27—20 11
7. Stăruința Tg. M. 11 3 5 3 11—17 11
8. Metalul Vlăhlța 11 5 15 18—27 11
9. Ciocanul Tg. Mures 11 4 16 12—23 9

10. Mureșul Toplița 11 3 2 6 19—26 8
11. Minerul Bălan 11 2 2 7 11—29 6
12. Complexul Gălăuțaș 11 2 18 13—37 5

IOAN PAUȘ
coresp. principal

I.M.U. Medgidia, care activează în 
seria Sud a categoriei C, a început 
pregătirile în ziua de 4 ianuarie eu 
următorul lot :Serafet, Pașa, Gove- 
daris (portari), Girîp, Straton, Tîr- 
șoagă, Sava, Artimon (fundași), 
Kemal, Gheorgache, Iuga (mijlocași), 
Midache, Dumitrescu, Călin, Bașchir, 
Marin și Catrina (înaintași). De re
marcat faptul că Iuga și Artimon 
sînt promovați din echipa de juniori, 
în timp ce Catrina provine de 
formația de categorie 
C.F.R. Medgidia.

Antrenorul Mihai Tudor a împăr
țit perioada pregătitoare 
etape, după cum urmează: pînă la 
29.1. lecții de 60—90 minute, avînd 
drept scop reconditionarea deprin
derilor pînă Ia nivelul atins la sfîr- 
șitul turului t între 30.1. și 26.11. an
trenamente de 90—120 minute pen
tru depășirea nivelului maxim atins 
în aceeași perioadă a anului trecut» 
de la 27.11. la 25.III. lecții de antre
nament pentru instalarea formei
sportive.

în perioada pregătitoare, I.M.U. 
Medgidia va susține 10 jocuri-școa- 
lă și de verificare. Antrenorul Mi
hai Tudor ne-a dedarat că este sa
tisfăcut de conștiinciozitatea ou 
care se pregătesc elevii săi, ca și de 
sprijinul pe cate i-1 acordă secția 
de fotbal.

RADU AVRAM-coresp

la
raională

în lirei

crearea unui sistem propriu (sau adop
tarea unuia adecvat posibilităților jucă
torilor din lot) pe baza unei concepții 
clare, în stare să constituie firul con
ducător al jocului, pînă la selecționarea 
oamenilor capabili să aplice în practică 
principiile formulate; toate aceste lu
cruri efectuându-se, în cazul în speță, 
în condițiile existenței unui lot prestabi
lit și a participării echipei în competiție.

Plecînd dt la aceste realități, con
ducerea clubului a adoptat un ansamblu 
dc măsuri privind activitatea secției în 
piezent și inai ales în viitor:

a) Crearea unui cadru organizatoric 
propice realizării obiectivelor propuse:

— reorganizarea colectivului tehnic de 
conducere (ing. Virgil Economu — 
silier, Ilie Savu, antrenor principal, 
fan Onisie antrenor secund și prof, 
tor Dumitrescu, resp. cu pregătirea 
că) ;

— crearea unei echipe de rezerve 
cătuită din jucătorii care rămîn pe 
„banca rezervelor" și din cei mai buni 
juniori crescuți în club). Acestei echi
pe i se vor asigura întîlniri amicale, 
săptămînale, cu adversari puternici ;

★

edința de analiză care a avut loc, recent, a subliniat mo
mentul hotărîtor în care se află echipa Steaua. Ceea ce ni 
s-a părut pozitiv a fost faptul că jucătorii și antrenorii au 
abordat, tot timpul, problemele sub semnul angajării totale 
pentru realizarea obiectivelor propuse. încrederea în măsurile 
luate, analiza critică a activității desfășurată în prima 

jumătate a campionatului, punerea în evidență a unor potente neexplorate 
pînă acum, ca și seriozitatea cu care au și început pregătirile pentru 
noul sezon, iată cîteva elemente care ne fac să credem că Steaua se află 
pe drumul reafirmării ei în fotbalul nostru.

VALENTIN PÂUNESCU

LOTO•PRONOSPORT
UN WARTBURG-LUX CU RADIO ȘI 
27.700 LEI 1N CADRUL PREMIULUI 
EXCEPTIONAL PENTRU CON
CURSUL PRONOSPORT DE MIINE !

XI. Catanzaro — Modena 
XII. Messina — Varese 

XIII. Savona — Catania.

con- 
Ște- 
Vic- 
fizi-

(al-

★ ★

Nu uitați să depuneți buletinele pen
tru concursul Pronosport de miine, as
tăzi fiind ultima zi. In program me
ciuri interesante și atractive din cam
pionatul italian A și B-

Pentru participanții dornici să cu
noască programul concursului Prono
sport nr. 3 din 22 ianuarie 1967, pu
blicăm din vreme acest program, cu re
comandarea de a se documenta în pri
vința întilnirilor anterioare din Pro
gramul Loto-Pronosport care 
marți 17 ianuarie 1967 :

LOTO DIN 13 IANUARIE 1967

58 76 3 31 21 55 44 62 46 70 6 83

Fond de premii : 1 122 544 lei.

Tragerea următoare va avea loc vi
neri 20 ianuarie 1967, la București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 1 DIN 8 IANUARIE 

1967

apare

Bologna — Lanerossi 
Cagliari — Brescia 
Florentina — Roma 
Internazionale — Mantova 
Lazio — Juventus

Premiul exceptional : 1 variantă de 
75 000 lei (un autoturism Wartburg 
Lux cu radio și 27 700 lei numerar) 
categoria I : o,5 a 1 
ria a Il-a : 2,5 a 17 252 lei; 
ria a III-a : 27,5 a 1 568 lei ; 
ria a IV-a : 232,5 a 222 lei.

Report fond premiul minim: 113 916 
lei.

/vu ICI ,

34 504 lei ; catego^ 
catega^ 
catego-

I. Atalanta — Foggia
II.

III.
IV.

V.
VI.

VII. Lecco — Milan
VIII. Torino — Napoli

IX. Venezia — Spăl
X- Alessandria — Sampdoria

Premiul excepțional a revenit lui 
Cadîn Ion din Săcele, regiunea Brașov.

Rubricii redactată ie \lministia- 
tia de stat Loto-Pronosport.



Echipa de lupte 

greco-romane 

steaua 

învingătoare 

in Suedia
Turneul echipei Steaua în nordul 

Suediei a fost așteptat cu un deo
sebit interes. Acest fapt a rezul
tat chiar de la prima întîlnire, 
care a avut loc la Haparanda. Gaz
dele au prezentat o echipă în care 
figurau nu numai luptători fruntași 
suedezi, ci și.campioni ai Finlandei. 
Faptul că sportivii bucureșteni au 
reușit să învingă cu scorul de 7—1 
a fost subliniat pe larg de presa lo
cală și centrală. Publicul prezent, 
foarte obiectiv, a aplaudat acțiunile 
tehnice ale luptătorilor bucureșteni. 
Printre cei mai buni în meciul de 
la Haparanda au fost Ion Baciu 
(multilateral, inventiv și inepuiza
bil). Gheorghe Stoiciu (subtil tehni
cian) și Ștefan Stingu (rezistent și 
hotărît)- Alexandru Geantă a tre
buii să se întrebuințeze foarte 
mult ca să obțină o decizie de ega
litate in fața lui Giite Joki, un lup
tător bine pregătit și, mai ales, re
zistent și hotărît.

Cea de-a doua întîlnire a avu< 
loc dincolo de Cercul Polar, 
in localitatea Jouksengi, în- 
tr-o sală de sporturi nu de mult 
construită. Localnicii au prezentat 
formația de la Haparanda, înlo
cuind cîțiva sportivi cu luptători 
din Torneo și Kemi, două localități 
vecine din Finlanda. întâlnirea s-a 
caracterizat printr-un nivel tehnic 
superior celei de la Haparanda. 
Sportivii români au ciștigat tot cu
7—1 dind dovadă de o înaltă 
tehnică, de un fin „simț al saltelei", 
fapt subliniat atît de postul de radio 
local, cit și de numeroșii ziariști 
prezenți. Cea mai grea sarcină a 
avul-o Ștefan Stingu, care l-a în
tâlnit pe multiplul internațional Oile 
Bjbrken. Sportivul român a fost 
mult aplaudat pentru numeroasele 
saie acțiuni tehnice. Meciul s-a 
terminat la egalitate, tabelele de 
punctaj ale arbitrilor arătind 9—9. 
Un rezultat de egalitate a obținui 
și Cristea Marin în fața lui Gote 
Joki. Ultima confruntare a avut loc 
in localitatea Lulea, situată pe ma
lul golfului Botnic. Cu acest prilej, 
Gbeorghe Stoiciu, Marin Cristea. 
Nicolae Neguț și Nicolae Pavel s-au 
evidențiat, reușind să cucerească 
aplauzele publicului- Ștefan Stingu 
și Ioan Baciu au obținut rezultate 
de egalitate in fața lui Oile Bjor- 

i ken și, respectiv, Raimo Taskkinen.
Ultimul este campion al țărilor 
scandinave.

Și această întîlnire s-a terminat 
la un scor similar (7-1) și, astfel, 
echipa de lupte Steaua a termi
nat, neînvinsă, turneul în Suedia.

OTTO BENKO

t
I FATA IN FATA

NOTĂ

''

La școala generală din satul Flo- 
rești, comuna Țînțăreni, raionul Fi
liali. se desfășoară o intensă activi
tate sportivă. Aceasta, datorită dra
gostei Și înțelegerii față de spori 
pe care o manifestă tovarășul Pan- 
tellmon Ctrțină, directorul școlii. 
Din inițiativa acestui susținător al 
sportului s-a amenajat pină acum 
un teren de handbal în 7, un teren 
de baschet, unul de volei, o groapă 
de sărituri și o birnă de gimnasti
că. Dacă la acestea adăugăm ma
terialul și echipamentul sportiv 
procurat în ultimul timp, precum și 
buna organizare a întrecerilor din 
cadrul campionatului pe asociație, 
putem afirma că avem una din a- 
sociațiile sportive model din me
diul sătesc.

Dar iată și un altfel de exem
plu.

Asociația sportivă Sănătatea din 
Turnu Severin era cunoscută, 
pină nu de mult, ca o asociație 
puternică, cu o bogată activitate. 
Cei aproape 800 de membri UCFS,

în prima parte a campionatului republican masculin de voie

TOTALUL „PLUSURILOR“-APR(IAPE ECAL CU AL JWMUSURfL0R“ !
P rima parte a campionatului republican masculin de volei s-a încheiat tocmai cînd întrecerea de

venise mai pasionantă. Indiscutabil, am asistat la cea mai animată, mai palpitantă și mai spec
taculoasă întrecere masculină desfășurată pentru titlul de campioană republicană din 1960 în
coace. Și, așteptăm ca lucrurile să se prezinte la fel și în retur. Alături de mai buna pregătire 
a echipelor, ceea ce a dat nota de mare atractivitate competiției a fost accentuarea echilibrului 
de forțe între mai multe Formații. Iar una dintre principalele determinante ale acestui echilibru 

i ediții, a turneului final, la care vor 
creat un puternic stimulent printre

de forțe a constituit-o introducerea, în sistemul de des fășurare a actualei 
participa primele 6 clasate la sfîrșitul returului. Această nouă prevedere a 
participantele la campionat.

PREMISELE ECHILIBRĂRII FORȚELOR
O altă explicație a echilibrului 

de forte înregistrat stă în evidenta 
însușire, de către mal toate echipele 
noastre fruntașe, a majorității învă
țămintelor fundamentale reieșite din 
desfășurarea „mondialelor*  de la 
Fraga, prezentate la consfătuirea me
todică din anul 1966. Ne referim în
deosebi la anumite progrese în ceea 
ce privește jocul din apărare.

în fine, au mai fost două cauze 
ale acestei dispute strinse. Pe de 
o parte „startul" oarecum lent, com
portarea sub posibilitățile lor reale 
a formațiilor bucureștene Dinamo 
și Rapid, relaxarea firească a jucă
torilor lor de bază, după uzura fizică 
și nervoasă de la C.M. din Cehoslova
cia. Forma lor maximă va trebui 
atinsă mai tîrziu, în concordantă 
cu cerințele participării acestor echi
pe în „C.C.E.". Și, pe de altă parte, 
curba ascendentă — după promi
siunile din campionatul anterior — 
a celeilalte garnituri fruntașe bucu
reștene, Steaua, ca și cunoscutele 
întăriri de importanță majoră înre- 
qistrate în loturile lor de către echi
pele Politehnica Galați, Viitorul Ba
cău și Alumina Oradea. Aceste în
tăriri, în asociație și cu o pregătire 
îndeobște remarcabilă, au determi
nat continuarea creșterii de poten
țial a acestor echipe, ultimele două 
fiind promovate abia anul trecut în 
categoria A. Adăugăm echipelor a- 
mintite pe experimentata Tractorul 
Brașov și pe tînăra Politehnica Ti
mișoara (plină de talente și căreia 
avem astfel dreptul să-i cerem o 
ascensiune valorică mai categorică, 
așa cum de la Politehnica Brașov, 
tînără și 
revenire 
rător e 
în acest 
valențe 
ruit un 
cum de
Sînt la ora actuală cel puțin 4 echi
pe de forțe apropiate și încă mi
nimum 3 pe al căror progres se 
poate conta. Este, bineînțeles, 
fapt pozitiv.

UN PLUTON AL FRUNTAȘELOR

ea, așteptăm o mai grabnică 
la normal). Fapt îmbucu- 

că voleiul nostru a dispus 
an de suficiente echipe cu 
prețioase, care ne-au dă- 
campionat masculin „tare", 
multă vreme n-am avut.

MULT DISTANȚATE PRIN CALITATEA

PREGĂTIRII
Din capul locului însă, trebuie să 

spunem că progresul constatat e 
departe totuși de a satisface inte
gral așteptările, că pretindem mult 
mai mult de la cele 12 echipe mas
culine fruntașe ale voleiului nostru. 
Dintre ele, doar 4 au demonstrat 
preocupări serioase pentru obținerea 
unui ridicat nivel tehnico-tactic : 

cîți numără asociația, se întreceau 
la volei, tenis de masă, popice și 
șah, unii dintre ei obținînd rezul
tate remarcabile. Dar, intr-o. zi, 
consiliul asociației Sănătatea s-a 
plictisit de atîtea... succese și a lă
sat totul baltă. Rezultatul: echipa 
de volei a cerut .înfierea" la aso
ciația Energetica, centrul de co
pii la tenis de masă umblă din 
poartă in poartă după „părinți a- 
doptivi", șahiștii, în rîndul cărora 
se află și doi sportivi de catego
ria I, joacă pe unde apucă și 
unde sint primiți, materialul și e- 
chipamentul sportiv este irosit, iar 
activitatea sportivă de masă — 
nulă. Cum s-ar spune, o adevăra
tă... epidemie de neglijență și 
dezinteres. O dată ce diagnosticul 
a fost stabilit, considerăm că e 
de datoria organelor tutelare să 
aplice tratamentul corespunzător.

N. C1RSTOCEA și M. FOCȘAN. 
corespondenți

Dinamo București (antrenor — S. 
Mihăilescu), Steaua București (T. 
Tănase), Politehnica Galați (FI. Ba- 
laiș) și Rapid București (I. Ponova). 
Primele 3 — în evident progres,- 
Rapidul, în schimb — în îngrijoră
toare stagnare, subzistînd mai mult 
din „zestrea*  experienței acumulate 
în anii trecuți, cu jucătorii virstnici 
obosiți prin îndelungata lor supra
solicitare. Echipa campioană a ajuns 
să plătească acum tribut atît lipsei 
de grijă pentru creșterea din vreme 
a unor valoroase elemente de schimb, 
cit și faptului că nu a folosit pe

Luptă la fileu
deplin nici măcar întregul efectiv 
al rezervelor de care dispune. Ce
lor 4 de mai sus le urmează, la dis
tantă destul de mare pe planul an
samblului valorii tehnico-tactice, în- 
tr-o cateqorie mediană, în aceeași 
ordine și aproape la egalitate, cum 
sînt și-n clasament, Viitorul Bacău 
(V. Ghenade) si Tractorul Brașov 
(V. Stânei). Iar într-o a treia grupă 
care reflectă calitatea mai slabă a 
pregătirii, a volumului și intensității 
muncii la antrenamente, se află : 
Politehnica Timișoara (N. Mihăiles- 
cu), Alumina Oradea (Gh. Lucaci), 
Petrolul Ploiești (Șl. Stuparu), Mi
nerul B. Mare (Al. Manț), Politehnica 
Brașov (antrenor — cînd N. Boș, 
cînd V. Papuc, cînd O. Borbil și, în 
consecință, pregătire și comportare 
fluctuante, sub nivelul celor ce i 
se pot cere acestei echipe) și Pro
gresul Brăila (V. Măgureanu), cu 
mulți jucători plafonați și, în plus, 
cu destui refractari regulilor de 
disciplină și seriozitate la antrena
mente (Păunoiu elc.l.

PROGRESE SI IN ATAC

Șl IN APĂRARE, DAR..,

La capitolul apărării, după opinia 
noastră ordinea valorică socotim că 
e : 1. Dinamo, 2. Steaua, 3. Politeh
nica Galati, 4. Rapid. Pentru restul 
echipelor, subliniem nivelul mai ri
dicat atins de fiecare din ele fată

de anul trecut. Acest fapt a și con
tribuit substantial la nota de dîr- 
zenie a multor partide.

în eficacitatea atacului (unde or
dinea o vedem astfel : 1. Dinamo,
2. Politehnica, 3. Steaua, 4. Rapid) 
s-a înreqistrat, de asemenea, o im
portantă creștere. Ne referim la preo
cuparea pronunțată a echipelor pen
tru folosirea jocului cit mai com- 
binativ, cu o varietate sporită sub 
acest raport al tacticii colective, în 
funcție de actualele condiții, îngreu
nate prin admiterea trecerii miinilor 
peste fileu la blocaj. Aproape total

Foto A. Neagu
necorespunzător s-au prezentat însă 
în ceea ce privește tactica individua
lă cei mai mulți dintre jucători, ex
cepție făcînd doar cîțiva, care sînt 
și mai vîrstnici (Derzei și Corbea- 
nu — Dinamo, Plocon și Nicolau — 
Rapid, Bărbuță — Tractorul...). Nu a 
fost utilizată decît sporadic alterna
rea, în execuția loviturii de atac, a 
procedeelor în forță cu cele de 
finețe.

Progres însemnat la mai toate 
echipele s-a înregistrat și în „com
partimentul*  coordonării jocului (ex- 
plicînd și progresul combinativ al 
acțiunilor de atac), echilibrul dintre 
primele 4 formații fiind aici mai 
strîns : 1. Dinamo, 2—3. Politehnica- 
Rapid, 4. Steaua. în schimb (ceea ce 
este la fel de grav ca și... mersul 
de melc al „progresului" din tactica 
individuală a trăgătorilor), concomi
tent cu marcarea unui salt general 
în aplicarea intrării din linia a doua 
și a varietății combinative, s-au con
statat de sus și pînă jos deficiențe 
la execuția dublajului în atac. Din
tre echipele plutonului fruntaș, ceva 
mai bine s-a comportat în acest sens 
Steaua, urmată in ordine de Dina
mo, Politehnica Galați și Rapd. Sub
mediocru — Viitorul Bacău și Trac
torul Brașov. Foarte slab — toate 
celelalte 6: Politehnica Timișoara, 
Alumina Oradea, Petrolul Ploiești, 
Minerul B. Mare, Politehnica Brașov 
și Progresul Brăila.

Blocajul a dovedit și el scăderi 
serioase la majoritatea echipelor de 
la locul 4 în jos, dar, oarecum, și in 
comportarea primelor 4 (Dinamo, 

Steaua și Politehnica aproape la e 
litate, iar Rapidul în mare scădei 
Foarte, foarte rar s-au ridicat 
pină pe treapta superioară a cei 
țelor. Motivele ? Insuficientă agri 
vitate, acționare sporadică și tim 
asupra mingii prin folosirea „ca 
rului", dovezi și ale unei pregă 
fizice nesatisfăcătoare. Apoi, care 
importante din punct de vedere 
omogenizării cuplurilor compuse c 
tr-un trăgător și un ridicător 
talii mai diferențiate. Urgenta ii 
turare a acestor carențe trebuie 
stea desigur pregnant în atenția 
trenorilor echipelor Steaua și P' 
tehnica Galați, dar mai cu seamă 
a celor de la Rapid și Dinamo, c 
siut angrenate în „C.C.E.".

îmbunătățiri generale am pu 
nota la capitolul dublajului in a 
rare, sub aspect tactic, printr-un p 
în orientarea plasamentului, prim 
4 echipe găsindu-se pe acest p 
în sensibil echilibru de progres 
potențial, iar celelalte 8 la dista 
nu prea mare de ele. Dar și aici 
din păcate — avem unele observ, 
negative. Astfel, îndeosebi s-au a 
tat a fi insuficient dezvoltate viti 
de reacție 
jucătorilor 
cantilor cu 
prea puțin 
si medie din așteptarea mingii. Ăi 
se mai dovedește 
adaptarea 
funcție de 
adversarul 
parte de 
suprafețe

și cea de deplasare 
(mai ales aceea a e 
talie apreciabilă) și ii 
pregătite pozițiile jo.

încă defectuo- 
tactică din defensivă- 
atacul pe care-1 exec 
(de aproape sau de 
fileu), lăsindu-se une 
de teren neprotejate.

LIPSURILE

TREBUIE REMEDIATE

FĂRĂ iNTiRZIERE

ca 
min

lun<

Si iarăși... una albă și... mai mu 
negre : progrese importante la te 
echipele sub raportul combativită 
al întrebuințării jocului aeroba 
prin practica plonjoanelor,- ele s- 
demonstrat însă a fi mai pronunț 
doar la primele 4—5 clasate...

Consemnăm ameliorări în qen- 
și în ceea ce privește primirea s 
viciului, la care echipele nu e 
pierd atitea puncte ca-n trecut, 
și a preluărilor (fazele lungindu 
astfel și spectaculozitatea jocu 
crescind), dar care ramîn încă d< 
citare și solicită preocupare spori 
întîi și-ntîi pentru îmbunătățirea D 
ciziei lor...

în sfirsit, autodublajul continuă 
si e de asemenea grav — să fie r 
mult o cunoștință teoretică nen 
jucători (nespus de puțini fiind 
care trag foloase de pe urma 
găduintei de a lovi încă o d 
mingea după ce au atins-o la bloc. 
Iar serviciul nici pe departe nu 
încă abordat în măsura cuvenită 
un procedeu tehnic cu utilizare t 
tică de mare importanță, ci cu < 
cepția — cel mult — a 1—2 jw 
tori din cite-o echipă, îndeosebi < 
primele 4, e aplicat în rest 
simplă formalitate de punere a 
în joc™

Așa cum s-a văzut, de-a 
întrecerii de pînă acum aspect 
pozitive sînt numeroase. Dar, preci 
am subliniat, nici lipsurile nu-s 
loc puține. Ele trebuie să fie neaj 
rat lichidate, ținîndu-se seamă 
masiva creștere pe care o cunoa: 
în ultima vreme popularitatea i 
teiului la noi. datorită și deosebit 
atractivului campionat masculin < 
luai. De aceea, dacă prima parte 
întrecerii pentru titlu a fost la in 
time doar din cîteva puncte de ' 
dere, partea a doua va trebui să 
din toate. Și-apoi, peste hotare, pr< 
tiqiul voleiului nostru masculin 
destul de ridicat incit să pretindi 
nu numai luptă și echilibru de for 
ci să cerem totodată o valoare te 
nică și tactică mereu mai înaltă 
echipelor și a jucătorilor de frun 
din campionatul republican. Să I 
cem ca, într-adevăr, acest camni 
nat să fie instrumentul principal i 
verificare și rodaj in vederea viite 
relor mari și grele intilniri inii 
naționale („C.C.E.", campionatele e 
ropene de seniori și de tineret d 
1967. Jocurile Olimpice din 1968), 
care — antrenorii să nu uiie ni 
o clipă aceasta — voleiul române 
are datoria să țintească sus, meri 
mai sus I
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Cornel Oțelea, micul Leonard și prie
tenul nedespărțit al acestuia: mingea...

In
Olanda 

handbal

nostru, nu vedem 
v-am putea ajuta, 
ar fi vorba de un

capodoperei lui 
da Vmci am ho- 
nuvaim. dacă va 
Leonard Și așa

al orașului 
După cîteva 

la C.C.A. Sînt

GOLUL LUI BOBRIN

Norocul

PRONOSTIC EXACT>

...în

MOTIVE SE GĂSESC..

Nicolae Linca in ring!

și text :

o insigna

la 
va 
în

a turnat un 
Beckenbauer,

etate de 14 
pe Linca-ju-

SCHIMB DE... 
AMABILITÂTI

categoria 
pune astfel 
această ca-

S.U.A., 
pentru

cu care a 
ori .Cupa 
europeni", 
faptul că și alții pe 

meu Nicu-

BECKENBAUER — 
CÎNTĂREȚ DE 

MUZICA UȘOARA

I. Io-
Listori 

1962, 
prima

Inge-
Iohanson (la 26 iu- 
1959, cîștigînd prin

nie 1932, întrecindu-1 la 
puncte pe Max Schmel- 
ling); Primo Carnera (la

mina dreaptă 
l-a învins la

să realizeze 
beneficiu de 
de lire ster-

ION POȘTAȘU 
Ilustrații: N. CLAUDIU

sportului Nicolae 
este să mă aflu 
cun'ud la coltul 
de unde să-mi

: „Voi putea, în 
să demonstrez

Foto
TEODOR ROIBU

Stiati că...

numele lui 
va neveni 
Va urca 

scările rin-
nu- II vom 

in ring pe

După cum s-a anunțat, în meciul susținut cu 
O. Marseille, după ce echipa franceză a deschis 
scorul prin iugoslavul Skoblar, Dinamo Pitești a 
egalat prin Dobrin, dar...

...iată ce scrie ziarul „L'EQUIPE" : .Dinamo Pi
tești numără printre jucătorii săi un element 
excepțional: purtătorul tricoului cu numărul 10: 
Dobrin. Fin tehnician și tactician, românul avea 
să se remarce în minutul 20 printr-o realizare 
cu totul ieșită din comun. Ajungind în posesia 
balonului, el a trecut de 3 sau 4 adversari, după 
care, cu un șut miraculos, l-a .învins" pe Escale.

Foarte sportiv, publicul a aplaudat, dar unul 
dintre arbitrii de tușă — pentru o pretinsă po
ziție de ofsaid a unui alt atacant român — a 
ridicat steagul, determinind anularea în mod 
stupid a acestui gol extraordinar".

Din cei 400 <le pasio
nat! a> tenisului cărora li 
s-a cerut un pronostic în 
legătură cu finala „Cupei 
Davis" dintre Australia și 
India, unul singur, Jean 
Louis Coignard, un tînăr 
francez în etate de 14 ani. 
a indicat nu numai scorul

Anglia se vor 
=' introduce concursuri de 
Ș pronosticuri sportive și 
Ș la întrecerile de atle- 
= tism? în felul acesta, 
= Federația engleză de 
E atletism speră nu numai 
= să facă față cheltuieli- 
= lor, dar 
= chiar un 
= 50—60 000
= line anual.

. veteranul scrimerilor 
polonezi. Jerzy Paw
lowski, a cucerit 10 ti
tluri de campion al lu
mii la sabie ? Paradoxal, 
participind la 5 Olim
piade, el nu s-a clasat 
niciodată pe primul loc I

...trofeul „Mochin Tria
na", acordat „celui mai 
devotat, mai fidel și mai 
loial fotbalist spaniol" 
a fost remis lui Gento ? 
în 14 ani el n-a jucat 
la altă echipă decît la 
Real Madrid, 
cucerit de 6 
campionilor 
De notat și 
Gento a jucat de 66 de 
ori in reprezentativa 
Spaniei.

lui Floyd Patter- 
Floyd Patterson

Și iar verde 
„Jocul" nu-i 
noi

„Frunzuliță 
Iarna e

Ce este „mini-baschetul"?

In limitele categoriei. . Nicolae Linca întilneșle pe... Nicolae Linrtr*

final al întîlnirii (4—1 
pentru Australia), dar a 
prevăzut și numărul setu
rilor pe care le va avea 
fiecare din cele 5 meciuri. 
Senzațional a părut în 
special pronosticul lui pen
tru proba de dublu : vic
toria... indienilor în 4 se
turi. Așa cum s-a și in- 
lîmplat !

Jean Louis Coignard nu 
se află la prima perfor
manță de acest gen. De 
altfel, însăși venirea lui 
în Australia, la finala 
„Cupei Davis“ este legată 
de... clarviziunea lui în 
materie de tenis : el a cîș- 
tigat premiul I, care con
sta într-o călătorie in Aus
tralia, la un concurs de... 
pronosticuri sportive orga
nizat de revista „France- 
Tennis" cu prilejul cam
pionatelor F ranței.

Numele lui Nicolae Lin
ca, primul boxer român 
care a devenit campion o- 
limpie, este și astăzi pre
zent în amintirea iubitori
lor dc box. In îndepărtata 
Australie, în 1956, Nicolae 
Linca, cu 
fracturată, 
puncte în finala catego
riei semimi jlocii pe redu- 
tabihd pugilist irlandez 
Fred Tied.

In Clirind, 
Nicolae Linca 
în actualitate, 
din nou Linca 
gului ? El, 

vedea, însă,

VARIETATI

Mai sînt 3 săptămîni 
pînă la meciul de box 
dintre Cassius Clay și 
Ernie Terrell. în aștep
tarea schimbului de 
pumni, cei doi boxeri 
fac, aproape zilnic, 
schimb de... amabilități. 
Iată cele mai recente de
clarații :

CLAY: 
sfîrșit, ! 
că sînt unicul campion 
mondial 
grea. Se 
ordine și 
tegorie".

TERRELL: 
lui Clay este că printre 
prietenii săi se numără 
și un apreciat chirurg 
estetician. Altfel..."

După ce 
film, Franz 
fotbalistul nr. 1 al R.F. 
Germane, încearcă să se 
afirme și pe tărimul mu
zicii ușoare. El a im
primat un disc care s-a 
epuizat în citeva zile. 
Cele două melodii lan
sate de Beckenbauer — 
„Prietenii buni nu se des
part niciodată" șl „Tu 
singură" — au devenit 
șlagăre.

Revista „Stadion" din 
Praga publică explicați
ile unor echipe de fot
bal în legătură cu in
succesul lor la C.M. din 
Anglia:

lituguay : .Arbitrii au 

fiul săuț în 
ani. Și eum 
nior îl cheamă tot Nicolae, 
drumul spre glorie îi este 
larg deschis. I l-a deschis 
tatăl său.

„Marea mea pasiune — 
ne-a declarat maestrul e- 
merit al
Linca — 
eît mai 
ringului.
conduc în luptă, așa cum 
m-au condus
mine, pe fiul
șor.

Nume ca Moser, oțetea, 
Hnat nu mai au nevoie 
de prezentare. Ultimele 
două campionate mondiale 
de handbal, cele de la 
Dortmund (1961) și Praqa 
(1964) — cîștigate consecu
tiv de către jucătorii noștri — și prezenta echipei 
României pe lista marilor 
favorite la actuala ediție a „mondialelor" din Scandi
navia îi recomandă de la 
sine.

Noi ne vom opri la un 
alt aspect al activității lor: 
acela al vieții de familie.

fost de vină".
Bulgaria: „Asparuhov 

n-a fost în Jormă".
Argentina : „Sir Stan

ley Rous este vinovat".
Ungaria: ,N-am avut 

portari".
Franța: „Antrenorul

este de vină".
Italia: „Antrenorul

este de vină".
Spania: „Am 

ghinion în momentele 
decisive".

Brazilia: .Toți au fost 
cu ochii pe Pele".

Elveția : „Am marcat 
mai puțin decît adver
sarii".

Răspunsul elvețienilor 
este, după opinia noas
tră, cel mai sportiv...

SCHIURI : Pingele...
silvice

ROB : Sanie în trei... 
litere

SANIE : Bob... începă
tor

POLEI : Patinoar de tro
tuar.

G tlEAȚÂ : Apă cu apă
rare... beton

NORI : Fulgi... suspen
dați.

FULGI : Zăpadă... para
șutată.

TRAMBULINĂ : Racheto- 
dronaul... schiorilor.

TITI GHEORGHIU- I
VASLUI '

POȘTA MAGAZ|N»Poșța Magazin «POȘTA MAGAZIN
PROF. ION D. MER- 

DARIU, COMUNA BU- 
CIUMENI. — V-au plă
cut rîndurile pe care Tu
dor Postescu, fostul por
tar al Venusului de a- 
cum 40 de ani, le-a scris 
în ziarul nostru. Din 
cînd în cînd, vom pu
blica și amintirile altor 
fotbaliști renumițl, de 
acum cîteva decenii. Să 
vedem, de pildă, ce ne 
va spune Stefan Dobai...

M. TUDOSE, MAU!- 
RENI. — După Gene 
Tunney (care l-a învins 
pe Jack Dempsey), pe 
tronul greilor au urcat, 
in ordine : Max Schmel- 
ling (la 12 iunie 1930, 
tnvingîndu-1 prin desca
lificare, în repriza a
4-a,  pe Jack Sharkey); 
Jack Sharkey (la 21 iu-

Importat" din 
unde s-a jucat 
prima oară în anui 1950, 
mini-baschetul a început 
să prindă teren și în Eu
ropa. în Franța, cel 
puțin, el a devenit „su
biectul" unei competiții 
adevărate, patronate de 
Federația de baschet.

Așa cum se poate 
ghici și din titlu, este 
vorba de un joc de bas
chet în... miniatură, re
zervat copiilor.

Se joacă pe două 
grupe de vîrste: de la
8—9 ani și de Ia 10— 
12 ani băieții

Șt, iată-ne sunind. la Cor
nel Oțelea. Ne întîmpină 
micuțul Leonard. Deși are 
numai 2 mi șt jumătate, 
știe să-și primească musa
firii, să se recomande și. . . 
să-și 
Cornel 
știe să vizorul 
bații" i

vrea

prezinte părinții : 
și Antoaneta. Mai 

1 strice prizele, tele- 
! și să facă „acro- 
cu firul de la tele

fon. Dar, tentația cea mare 
tot mingea rămîne și- • - 
fotbalul. Degeaba 
tata să-l învețe pasa cu 
mina, că el tot cu piciorul 
primește și trimite balo
nul. Paradisul lui este. . . 
sufrageria, locul unde sînt 
arborate zecile de fanioa
ne, și sînt păstrate nenu
măratele cupe, ordine și 
distincții ale celor doi handbalisti.

Pe Cornel Oțelea l-am 
prins pe picior de plecai"- 
Destinația ? Suedia, „an. 
fiteatrul" actualei ediții a 
„mondialelor” de hand - 
bal. Era neliniștit. Se știe 
că marile întîlniri stîrnesc 
febră. Și „temperatura*  
este mai ridicată atunci 
cînd în joc se află titlul 
pe care îl deții de șase ani.

Pe masă, un carnet lăsat 
deschis la un citat : „Ia
nuarie 1967 — Suedia — 
C.M. — Titlul ?" Trebuie 
un cuvînt. Poate va ti 
ROMANIA !

Răsfoim un adevărat jur
nal de bord : „1955 — fac 
volei la Dinamo ; antreno
rul îmi cere să practic un 
sport complimentar ; joc 
handbal la centrul de an
trenament 
București, 
luni trec 
promovat în prima garni
tură, unde joc alături de 
nume „sonore*  : Bulgaru, 
Nodea. Mă decid definitiv 
pentru handbal și pentru 

29 iunie 1933, dispunînd 
prin K.O. in repriza a 
6-a de Jack Sharkev) ; 
Max Baer (la 14 iunie 
1934, învingindu-1 prin

cît și fetele. Dimensiu
nile terenului sînt de 
18x12 metri, panourile 
aflîndu-se montate la 
înălțimea de 2,50 metri. 
Greutatea balonului este 
de 450—480 grame, iar 
circumferința lui de 68— 
72 centimetri.

Un meci de mini-bas- 
chet este împărțit în 2 
reprize a cîte 14 mi
nute. La rîndul ei, fie
care repriză are două 
perioade a cîte 7 mi
nute, cu o pauză de 2 
minute între ele. Pauza 
dintre reprize durează 
10 minute.

mai emoționantă

C.C.A.” (Anul acesta, Cor. 
nel Oțelea împlinește 10 
am de activitate neîntre
ruptă In cadrul aceluiași 
club, în care timp a avut 
multe selecționări în echi
pa reprezentativă; asta 
pînă lu actuala ediție a 
C.M.i

— Cea 
amintire ?

— In august '64. Pleca
sem la Budapesta pentru 
„Cupa Dunării". La aeroport. am fost anunța-t tele
fonic că am un băiat. Am 
închinat turneul ,,micu
lui Leonard" Flinacă de
venisem ..pater fami'ias". 
colegii m-au ales căpitanul 
echipei. O altă amintire -> 
am din ‘65, atunci cind 
am fibso'irit Institutul de 
Cultură Fizică.

‘l-ii-foiri ; c-nl*o Jiii 
. Antoaneta". E, intr-ade
văr, un capitol. Nu numai 
in ..condica" familiei, ci si 
în handbalul românesc.

Ca motto. un cifru : 
’62 — B ; c. C.M. — 7 : s.s. 
Descifrăm . „1962 — Bucu
rești ; ciștigăm campiona
tul mondial de handbal în 
7 ; sînt golgeteră a cam
pionatului". Cum s-a ajuns 
aici r

— Urcind. Am început-o 
cu atletismul ; concuram 
la sută. In '54 activez la 
Progresul, în prima echi
pă de. . . handbal. In ’57 
particip la primul campio
nat mondial din Iugosla
via; ocupăm locul 9, ’
1960 cîștigăm în 
titlul suprem la _____
în 11, pentru ca în '62 să 
reedităm performanța la 
București, de data aceasta 
la handbal în 1. Un an 
mai tîrziu trec la Rapid si 
particip cu echipa în „Cupa 
campionilor europeni", cîș
tigînd trofeul. Anul 1964

„Bărbaților" le-o fi foame ! 
Oțelea le pregătește, deci, 
gustoasă. Fotografii de:

K.O. în repriza a 11-a 
pe Carnera); Jimmy 
Braddock (la 13 iunie 
1935, intrecîndu-1 la 
puncte pe Max Baer); 
Joe Louis (la 22 iunie 
1937, făcîndu-1 K.O. în 
repriza a 8-a pe J. Brad
dock) -, Ezzard Charles 
(la 22 iunie 1949, învin- 
qîndu-1 la puncte pe Joe 
Walcott); Joe Walcott 
(la 18 iunie 1951, cîsri- 
gînd prin K.O. în repri
za a 7-a în fața lui E. 
Charles); Rocky Mar
ciano (la 23 septembrie 
1952, învingîndu-1 prin 
K.O. în repriza a 13-a 
pe J. Walcott) ; Floyd 
Patterson (la 30 noiem
brie 1956 dispunînd prin 
K.O. în repriza a 5-a de 
Archie Moore);
mar 
nie
K.O. în repriza a 3-v în 
fata ‘ — - -
son);
(la 13 martie 1961, în
vingîndu-1 prin K.O. în 
repriza a 6-a pe 
hanson); Sonny 
(la 25 septembrie 
făcîndu-1 K.O. în 
repriză pe F. Patterson); 
Cassius Clay (la 25 :e- 
bruarie 1964, cîștigînd 
prin K.O. tehnic în re
priza a 7-a în fața lui 
Liston).

M. SAINER, PLOIEȘTI.
— Am ales cîteva „stri
gături" :

U.T.A. : , 
de trifoi / 
ca pe la...

Petrolul : 
de alun / 
sfetnic bun !

amintire

îmi aduce cea mai mare 
bucurie : copilul.

Ani rodnici, plini de suc
cese, am de totală dăruire 
în care soții Oțelea au lup
tat, alături de coechipieri, 
pentru ridicarea handba
lului românesc pe cea mai 
înaltă treaptă. Aceasta 
este confirmată și de tit
lurile și ordinale primite ; 
amîndoi sînt maeștri eme- 
nți •.—„Antoaneta primeș
te titlul în ’60 ; eu — în 
’64 Evenimentul — jvirrde 
Cornel — a venit ca o eli
berare de sub. . papucul 
ne vestii ; mă domina de 
patru ani). Amîndoi sînt 
decorați cu Ordinul Mun
cii 'Antoaneta — clasa a 
D-a. Cornel — clasa a
III-a)

— Aveți vreo 
comună ?

— Unică. In 
sfîrșitul anuhn. 
mixt face o deplasare în 
Europa (Austria, Franța, 
R.D.G.). Eram cu soția la 
„Louvre”. Stăteam de a- 
proupe o oră în fața Gio- 
condei. De emoție nu ne 
vorbeam. Intr-un tîrziu, 
Antoaneta îmi srrune șop
tit : ,„O să avem un copil* . 
In fața 
Leonardo 
tărît să-l 
fi băiat, 
a fost.— Proiecte de viitor ?

Cornel tace. Pentru el, 
viitorul este actualul cam
pionat mondial, dar sub
scrie dorinței exprimate 
de soție : „Am vrea așa de 
mult o fetiță

Știm cu siguranță că se 
vc numi. . . Mon& Lisa.

Urăm familiei succese in 
sport și în viața personală 
și ne retragem, lăsîndu-i pe 
soții Oțelea să gîndească 
la viitorul lor.

NUȘA MUSCELEANU

Antoaneta 
o mincare 
V. Bageac

Jiul : „Foaie verde bob 
năut / „Mere" fain or- 
tacii-n... șut !"

Progresul : „Foicica
foi de tei / Cînd pe 
„1", cind pe „3" !•

ALINA NASTASE, 
BUCUREȘTI. — Vă mul
țumim pentru urări. Cît 
privește pasiunea pe 
care o nutriți, aceea de 
a colecționa... tricouri 
purtate de fruntașii fotba
lului 
cum 
Dacă 

autograf, de 
cu dragă inimă. Ce s-ar 
întîmpla dacă toti supor
terii ar deveni colecțio
nari de tricouri ? în Iod 
să meargă la antrena
mente, fotbaliștii ar tre
bui să stea la rînd la 
magazia fabricii de con
fecții București!



o

CEL DE U VI-EEA CAMPIONAT MONDIAL
Debutul echipei noastre nu a tost strălucit
STOCKHOLM

dar, în partida
13 (prin telefon). Așa- 
de debut la ccl de al

VI-lca campionat mondial, echipa Româ- 
ffiei nu a reușit decît un rezultat de 
egalitate (14—14) în fața selecționatei 
R, D. Germane. Echipa R. D. Germane 
.« jucat joi seara excepțional, conflr- 
mînd părerile specialiștilor asupra valo
rii sale ridicate, llandbaliștii formației 
R. D. Germane au atacat extrem de ra
pid, prelungind uneori acțiunile ofensive 
pentru a uza apărarea noastră. In plus, 
ei au folosit o gamă deosebit de variată 
în aruncările la poartă: din săritură, 
din plonjon de pe extreme, pe sub bra
țele apărătorilor sau prin evitare. în 
apărare, adversarii noștri de joi au dat 
dovada unei foarte bune pregătiri fizi
ce, care le-a permis să acopere cu ușu
rință spațiul dinaintea semicercului.

In aceste condiții, evident, sarcina 
reprezentanților noștri a fost foarte di
ficilă. Cu atît mai mult, cu cît arbi
trul suedez T. Janerstam s-a arătat 
xincori îngăduitor față de jocul „tare*  
«1 adversarilor noștri, fapt ce a avut 
ca urmare accidentarea lui Gruia, lacob 
ți Licit, ei fiind nevoiți să stea mai

Turnee 
internaționale 
de șah
BELCRAD 13 (Agerpres). — In tur

neul zonal masculin de șah pentru titlul 
mondial de la Vmjacka Banja s-au des
fășurat partidele din runda a doua, în 
care campionul român Florin Gheorghiu 
l-a întîlnit pe marele maestru iugoslav 
Matanovici. După 21 de mutări cei doi 
șahiști au convenit asupra remizei Ace
lași rezultat a fost consemnat și în In- 
tîlnirile Pacltman — Lengyel, Hindle— 
Gunnarsson. Haman a pierdut la Vizan- 
tiades. In clasament conduce Mohrlock cu 
1*72  puncte, urmat de Vizantiades cu 1 
punct (1), Glieorghiu, Matanovici, Paclt- 
man, Kostro, Hamal și Lengyel cu cîte 1 
punct fiecare. La turneu încă nu s-a pre
zentat Boboțov (Bulgaria). In runda a 
treia Gheorghiu va juca cu Ivkov (Iugo
slavia).

• In runda a doua a tradiționalului 
turneu internațional de șah de la Bewer- 
vijk, reprezentantul României, Teodor Ghi- 
țescu, a remizat cu danezul Larsen. Ma
rele maestru sovietic Spasski a cîștigat la 
Kuypers.

Fotbaliștii polonezi 
se pregătesc pentru viitoarele 

confruntări internaționale »
VARȘOVIA (Agerpres). — Federația 

poloneză de fotbal acordă o atenție 
deosebită meciurilor pe care le are de 
susținut reprezentativa țării în noul se
zon, în cadrul competițiilor oficiale, 
în prezent, un lot de 45 de fotbaliști, 
din care se vor alcătui reprezentativa 
A și echipa olimpică, se pregătesc la 
munte, punîndu-se accentul pe pregă
tirea fizică și tactică. După cum se 
Știe, prima echipă a Poloniei va avea 
de susținut în primăvară trei meciuri 
In campionatul european cu formațiile 
Luxemburgului, Belgiei și Franței, iar 
cea olimpică va debuta în turneul pre
liminar

HOCHEIȘTll SOVIETICI 
ÎNYWfiĂTttflI ÎN CAMA-

MONTREAL, 13 (Agerpres). Joi 
seara selecționatele de hochei pe 
gheață ale U.R.S.S. și Canadei au sus
ținut o nouă întîlnire, care s-a dispu
tat la Kitchener (Ontario), De data 
aceasta au cîștigat hocheiștii sovietici, 
cu scorul de 5—3 (0—1, 4—2, 1—0).
• Cu o zi în urmă, echipa U.R.S.S. 

a întrecut formația canadiană „Kings
ton ASS“ cu scorul de 11—2 (0—0,
5—1, 6—1).

multe 
tru a 
însă,

minute pe banca rezervelor pen- 
primi îngrijiri medicale. Oricum, 
primul examen al handbaliștilor 

români nu a fost prea îmbucurător și 
foarte puțin a lipsit ca ei să părăsească 
învinși terenul de la Eriksdahlshallcn 
In defensivă s-au comis multe greșeli 
de plasament, care au favorizat pătrun
derile sportivilor din R. D. Germană. 
Tunetul nevralgic l-a constituit însă a- 
tacul. Static și fără o orientare precisă, 
acesta nu putea reuși mai mult. S-au 
dat numeroase pase la adversar (am pri
mit două goluri ca urmare a unor in
tercepții) și în general s-a acționat 
pripit, nervos. Gruia a tras mult și din 
poziții neindicate (din 15 șuturi doar 
■1 goluri), Moser nu s-a regăsit decît 
parțial spre sfîrșit, cînd a marcat două 
goluri prețioase, iar Licu — foarte emo
ționat — nu a știut să se infiltreze la 
timp în spațiile oferite de blocaje. De 
asemenea, sub posibilități a fost com
portarea lui Oțelea, Costache II, Coran 
și Nica. Greul jocului l-au dus por
tarul Redl (cu multe intervenții salu
tare și foarte prompt în lansarea contra
atacului) și lacob.

Meritul echipei noastre tn acest meci 
a constat în faptul că jucătorii — in
diferent de greșelile comise — nu și-au 
pierdut în nici un moment capul, lup- 
tînd de fiecare dală cu dîrzenie pentru 
a reface distanța pierdută. Dar cu pre
țul cîtor eforturi și cîtor emoții ? Să 
sperăm, însă, că lecția primită în par
tida de joi va fi de folos reprezentan
ților noștri în următoarele meciuri, nu 
mai puțin dificile, pe care le vor avea 
de susținut.

CALIN ANTONESCU

Concursul de biatlon de la Saalfelden
SAALFELDEN, 13 (prin telefon). — 

Vineri s-a desfășurat cursa indivi
duală de 20 km din cadrul concursu
lui internațional de biatlon, la care 
iau parte 
Germană, 
Anglia și 
tigată de 
cu lh52;31,0 (1 minut penalizare). Re
prezentanții României s-au comportat 
excelent la fond, unde au realizat 
primii patru timpi. La trageri au avut 
însă multe minute penalizare, proba-

sportivi din Austria, R. D. 
R. F. Germană, Elveția, 

România. Proba a fost cîș- 
Notley (Anglia), înregistrat

Corespondență specială pentru „Sportul popular44

Schiorii austrieci vor să recupereze terenul pierdut

Campioana olimpică Christi Haas 
austriac

- Dtipă primele concursuri internaționale 
de schi la probele alpine» a reieșit un 
lucru clar: schiorii austrieci, altădată 
„ași în aceste probe, au pășit și în 
acest sezon cu stîngul, confirraînd parcă 
insuccesul lor de la G.M. din anul tre
cut de la Portillo. Acum, schiorii fran
cezi domină cu autoritate probele alpine 
și s-au distanțat la o diferență valorică 
apreciabilă. Acesta este motivul pentru 
care, în Austria, multe critici au fost 
și sînt adresate noului antrenor, prof. 
Franz Iloppichler. în rîndurile de mai 
jos, vom căuta să analizăm, pe scurt,

• La cele 8 partide din 
ziua inaugurală a campiona- 
tului mondial au fost prezenți 
11.490 de spectatori. Cea 
mai mare asistență a fost in- 

—egistrată la partida Suedia— 
> spectatori.Nre gist rată la p

Polonia: 3405

joi
au

• Spectatorii prezenfi 
seara la Eriksdahlshallen

Cfost induși in eroare de crono
metrai central al sălii, care 
la fiecare 30 de minute arăta 

Uun plus de 24 de secunde față 
de cronometrici oficial. In 
momentul cînd secundarul a L arătat scurgerea celor 60 de 
minute, toată lumea a crezut 
că meciul s-a încheiat cu vic
toria echipei R. D. Germane cu 
scorul de 14—13. Cronometro- 
rul oficial a anunfat însă că 

Smai sînt aproape 60 de se
cunde de joc, timp in care 

__ echipa României a obținut e- 
L| galarea. Golul lui Gruia a 

fost înregistrat în foaia ofi- 
în min. 59 și

I

cială a partidei
54 de secunde.

Echipa Suediei a intimpinat in pri- 
ei meci susfinut la Malmo o dirzămul

rezistentă din partea reprezentativei Po
loniei. La pauză, nordicii conduceau cu
9—7, dar in min. 50 tabela de marcaj 
indica scor egal: 9—9 I A urmat un 
adevărat iureș al „7“-lui suedez, care 
in numai 3 minute a înscris 7 goluri 

bil și din cauză că nu au făcut de
cît un antrenament de acomodare în 
poligon. Ei s-au clasat pe următoa
rele locuri : 2. Gh. Vilmoș lh53:52,0 
(7 min. penalizate); 3. N. Bărbășescu 
lh57:30,0 (8 min. penalizare); 4. I. 
Țeposu lh58:36,0 (9 min. penalizare); 
...10. Gh. Cercel 2h04:53,0 (14 min. 
penalizare).

A doua probă a concursului, șta
feta 4x7,5 ktn, se va disputa dumi
nică dimineață.

rămîne o titulară de bază a lotului 
de schi

situația existentă în schiul alpin de 
performanță din Austria.

Din cauza unor accidentări lipsesc de 
la startul marilor concursuri schiori de 
certă clasă internațională : Erika Schi- 
ncgger (campioană mondială la cobo- 
rîre), Christi Haas (campioană olimpică) 
și Karl Schranz (fost de două ori cam
pion mondial). Ceilalți nu sînt încă în 
cea mai bună formă sau nu au o ex
periență internațională corespunzătoare. 
Deși există mulți tineri talentați, la ora 
actuală nu putem vorbi decît despre 3—4 
schiori și schioare de valoare, printre

DE HANDBAL
(Jarlenius a marcat de 4 ori) și pînă 
la sfîrșit gazdele uu cîștigat cu 26—16.

• Japonezul Yibata a reușit frumoa
sa performanță de a marca 12 goluri in 
partida cu Ungaria, instalîndu-se — 
după ziua inaugurală — în fruntea lis
tei golgeterilor. El este urmat de ceho
slovacul Bruna cu 9 goluri, maghiarul 
Kovacs cu 8 goluri și danezul Max 
Nielsen cu 8 goluri.

• în primele 8 partide au fost dic
tate 16 minute de eliminare. Cele mai 
multe (6) aparțin formației poloneze.

• Și o precizate de regulament; gol
averajul care departajează două sau mai 
multe echipe aflate la egalitate de punc
te în clasamentul unei grupe Âe calcu
lează prin scădere, (c. a.).

Atacantul cehoslovac Vaclav Nedo- 
mansky a fost unul din cei mai 
buni jucători ai recentului turneu 
internațional de hochei pe gheață 
de la Winnipeg (Canada), dotat 

cu „Cupa Centenarului"

— Numeroase meciuri 

in competițiile europene la baschet
Joi s-au disputat noi meciuri în cadrul 

„CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI1* 
la baschet.

In competiția masculină, formația spa
niolă Real Madrid, jucînd pe teren pro
priu, a întrecut echipa bulgară Loko
motiv Sofia cu scorul de 85—52 (36— 
28). Meciul a fost urmărit de 10 000 
de spectatori. Din echipa învingătoare 
cel mai bine au jucat Aiken (29), Mc 
Intyre (18) și Luyk (17). Pentru în
vinși cele mai multe puncte au fost 
înscrise de Kanev (16).

La Praga, Slavia a obținut o nouă 
victorie întrecînd cu 80—63 (36—24) 
formația Vorwârts Leipzig (R. D. Ger
mană), iar la Ljubljana. Olimpia Lju
bljana a obținut victoria în partida cu 
echipa franceză Villeurbanne, pc care a 
învins-o cu scorul de 87—78 (45—47).

In competiția feminină s-au desfășurat 

care Heini Messner la bărbați, Traudl 
Ilecher și tînăra tiroleză Cetraud Gabl 
în vîrstă de 18 ani.

Înfrîngerea categorică a austriecelor 
la Grindelwald a fost obiect de vii co
mentarii. Răspunzînd criticilor ce i s-au 
adus, antrenorul Iloppichler declară că 
va. începe o muncă nouă, avînd drept 
prim obiectiv pregătirea lotului pentru 
J.O. de la Grenoble. în asemenea condiții 
cl nu se mai bazează pe elemente „îmbă
trânite*,  ci pe schiorii tineri, pe care-i ro
dează în cît mai multe concursuri in
ternaționale fără a avea pretenții la 
început de a se obfine mari succese. 
Or, într-un sezon nu se pot schimba 
multe, chiar dacă ai la îndemînă o serie 
de schiori talentați, ca Werner Bleiner, 
Herbert Huber, Rudi Sailer (fratele „le
gendarului" Toni Sailer), Sturm, Rof- 
nermatt, Rauter și Wendter. La femei, 
alături de schioarele citate mai sus, din 
lot fac parte tinerele Inge Jochum, Bernî 
Reuter, Olga Pal, Elfi Untermoser, nume 
noi despre care se va vorbi poate la 
Grenoble...

O primă măsură luată de Iloppichler 
a fost contopirea antrenamentelor lotu 
lui de seniori cu cele ale lotului de jil 
niori. Planul de perspectivă alcătuit da 
acest antrenor prevede o sistematizare 
a pregătirilor, punîndu-se un accent deo
sebit pe intensificarea și durata antre
namentelor.

Poate că nici nu s-a așteptat ca de
butul noului antrenor să coincidă numai 
cu succese. Suita de eșecuri a ri
dicat însă justificate senine de întrebare. 
Ele au arătat că în schiul austriac tre
buie muncit mai mult și mai bine, pen
tru a recupera terenul pierdut.

KURT CASTRA
Vineri, 13 ianuarie

două jocuri : D. II. F. K. Leipzig—AL 
demik Sofia 50—70 (20—31) ; Spar 
Praga—Rccoaro Vicenza (Italia) 75—f 
(36—24).

La Tel Aviv, în cadrul „Cupei cup 
lor“, formația Maccabi Tel Aviv a îi 
trecut echipa Aris Salonic (Grecia) < 
scorul de 101—71 (49—29).

PE SCUR’
PRAGA 13 (Agerpres). La Praga 

avut loc tragerea la sorți a grupei 
campionatului mondial de baschet f 
minin, ce se va desfășura în Cehoslov, 
cia între 15 și 22 aprilie. Iată comp 
nența grupelor: grupa I (jocurile 
vor disputa la Brno) : Australia, 1 
goslavia, S.U.A., U.R.S.S. ; grupa a II 
(meciurile se vor desfășura la Bratisl 
va) : Cehoslovacia, Cuba, Coreea < 
Sud, Italia ; grupa a III-a (jocurile 
vor disputa la Gottwaldow) : B razii i 
Bulgaria, R. D. Germană, Japonia. M 
ciurile din cadrul grupelor se vor de 
fășura între 15 și 17 aprilie, după si 
temui turneu. Finalele vor avea Ioc 
Praga între 19 și 22 aprilie.

LONDRA. Cunoscuta atletă engle 
Ann Smith a fost suspendată de fed 
rația de specialitate pînă la sfîrșit 
anului 1%8. Smith a refuzat vara trecu 
să participe la campionatele europene < 
atletism de la Budapesta.

HOBART. Campionatele intemațîona 
de tenis ale Tasmaniei au continuat 
Hobart. în sferturile de finală ale pr 
bei de simplu masculin, Tony Roci 
(Australia) l-a învins cu 6—1, 6— 
4—6, 6—1 pe Jim McManus (S.U.A. 
Bill Bowrey (Australia) a dispus < 
10—8. 6—3, 9—7 de Richard Russ 
(Jamaica).

NAIROBI. în cursul acestui se» 
va avea loc la Nairobi un importa 
concurs internațional atletic. Printre ( 
invitați se află Ron Clarke (Australia 
Jim Ryun (S.U.A.), Gamoudi (Tunis 
Norpotli (R.F.G.), Kudinski (U.R.S.S 
Welsh (Noua Zeelandă) etc.

STOCKHOLM. în localitatea Ska 
(Suedia) s-a desfășurat întîlnirea intf 
națională de tenis de masă dintre 9 
lecționatele Suediei și Angliei. La c 
pătul unei dispute echilibrate, vîctoi 
a revenit oaspeților cu 5—4.

MOSCOVA. La 20 ianuarie, în Ber 
nul occidental se va desfășura întîlnir 
internațională de box dintre reprezent 
tiva Berlinului occidental și selecționa 
Moscovei. Din echipa sovietică fac p< 
te boxeri cunoscuți pe plan internați 
nai, printre care Oleg Grigoriev, Stani 
lav Stepașkin, Boris Nikanorov, VaL 
Frolov, Arkadi Turkin și alții.

RIO DE JANEIRO. F. G. Sant< 
în formație cu Pel6, va întreprinde 
turneu de 48 de zile în cîtcva țări 
pe continentul american. Fotbaliștii bî 
zilieni vor juca în Argentina, S.U.j 
Chile, Peru și în alte țări.
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