
Trimisul nostru special la C. M. 

de handbal CĂLIN ANTONESCU, transmite:

România a învins Ungaria 
cu 20-19 (13-12) 

si s-a calificat in semifinale
• Joi, la Vâsteras: România - Cehoslovacia 

și U. R. S. S. - Danemarca

(prin te-LINKOP1NG, 17
lefon). Poate mai mult decît 
mă așteptam, aseară am trăit, 
alături de jucătorii și antre
norii noștri, de cei peste 3 000 
de spectatori prezenți în tri
bunele de la Sportsh alien, și 
— desigur — de dumneavoas
tră ■— un ceas de mari incer
titudini și emoții, în al cărui 
final consemnăm cu bucurie 
o victorie deosebit de prețioa
să. Adversarul nostru de marți 
a fost echipa R. P. Ungare, 
a cărei ambiție 
afirmare sînt 
plus, jucătorii 
vut — scontat 
dividnalități de 
(A dor Jan, Feny> 
care au sporit considerabil, mai 
ales în atac, forța adversaru
lui pe care echipa României 
l-a întîlnit în 
lor de finală ale 
lui

joc, acționează mai eficace în 
atac și nu 
prinși de 
lenvo sau 
dorjan. Și,

se mai lasă sur- 
contraatncurile lui 
dc șuturile Iui A- 
totuși, intuind po-
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ION ȚIRIAC
concurează 
la Viena

Astăzi urmează să plece 
la Viena maestrul emerit al 
sportului Ion Țiriac. Primul 
nostru tenisman va lua 
parte — în capitala Austriei 
— la campionatele interna
ționale pe teren acoperit 
ale acestei țări, din zilele 
de 19-22 ianuarie.

și dorință de 
cunoscute, 
unguri au 
— cîteva 
certă valoare

5 și M a roși),

în 
a- 

in-

cadrul sferturi- 
campionalu-

mondial.
După 3 minute 

pa noastră este 
2—0 ! Desigur, 
neașteptat, nedorit. Așteptăm 
revirimentul. Evoluția scorului 
reliefează eforturile depuse de 
jucătorii noștri de a egala si
tuația (3—3; 4—4; 8—8; 
9_9; 10—10; 11—11; 12— 
12) dar nu reușim să luăm 
conducerea decît o singură 
dată în prima repriză. Spre 
satisfacția noastră, acest mo
ment se petrece în ultimul 
minut, cînd Moser îl angajea
ză impecabil pe Gațu și acesta 
înscrie punctul care ne asi
gură superioritatea primei re
prize: 13—12.

La reluare, o intercepție a 
lui Iacob și... 14—12. Hand- 
baliștii noștri par să-și fi re
găsit calmul și siguranța în

de Joc ec.hi- 
condusă cu 
un început

REZULTATELE JOCURILOR
DE IERI :

HALSINGBORG : Danemar
ca — Iugoslavia 14—13 (6—5) ; 
KRISTIAN ST ADT î Cehoslova
cia — Suedia 
STOCKHOLM : 
R. F. Germană
LINKOPING :
Ungaria 20—19

□

sibilitatea 
echipa R. 
insistent 
Redl. Adversarii reduc handi
capul — 14—13, prin golul 
înscris de Nagy, cînd echipa 
noastră se afla în inferioritate 
numerică — dar Iacob resta-

18— 11 (9—3)
U.R.S.S.

19— 16 (10—7)
România
(13—12).

bîlește diferența. Meciul con
tinuă să păstreze același di
namism. Conducem cu 17—14, 
Este însă prea devreme pen
tru a fi siguri dc calificare 

- ------------ —— □
PROGRAMUL JOCURILOR 

URMĂTOARE :
MIERCURI. In turneul pen

tru locurile 5—8 : GOTEBORG; 
Iugoslavia — R. F. 
nit ; KARLSKRONA :
— Ungaria.

JOI, ill wiouiuurie 
tiției, la VĂSTURAS : 
marca — U.R.S.S. și România
— Cehoslovacia.

Germa-
Suedia

în semifinalele compe- 
: Dane-

A început tragerea la sorti...

Foto: Aurel Neagu

unei mari victorii, 
P. Ungare încearcă 

poarta apărată de

în semifinale. Jucătorii români 
nu-și îngăduie nici o clipă de 
relaxate și... bine fac. Pentru 
că Nagy și apoi Fenyo fac 
ca, din nou, să avem doar un 
punct avans: 17—16. Urmează 
apoi un final în care drumul

spre victorie avea să fie decis, 
după părerea mea, nu numai 
de superioritatea tehnică și 
tactică a echipei noastre, ci 
și de voința și marea dorință 
de a învinge, calități pe care 
jucătorii români le-au demon
strat convingător. Scor: 20— 
19, victorie greu obținută, dar 
pe deplin meritată, care ne 
asigură calificarea în semifi
nale, unde vom întîlni, joi, 
puternica echipă a Cehoslova
ciei.

Arbitrul J7. Schneider (R. F. 
Germană) a condus bine ur
mătoarele formații: ROMÂNIA: 
Penu (Redl din min 8) — 
Oțelea 2, Moser 5, Gruia 4, 
Iacob 4, Lieu J, Nica, Goran 1, 
Gațu 3, Costache II ; R. P. 
UNGARĂ : Timar (J. Kovacs 
din min. 38) — Ador jan (6). 
Fenyo (3), Marosi (6), KIein, 
Simo, L. Kovacs, Kallo (2), 
Tornoczy, Nagy (2).

IN ASOCIAȚIILE SPORTIVE DIN ÎNTREAGA ȚARĂ AU ÎNCEPUT

La 15 ianuarie au înce
put în asociațiile spor
tive de la orașe și sate 
adunările generale de 

dări de seamă și alegeri. Cu 
acest prilej se face o amplă 
analiză a muncii desfășurate 
pentru îndeplinirea importan
telor sarcini trasate de partid 
mișcării sportive. în adunările 
generale de dări de seamă 
și alegeri participanții scot în 
evidență metodele bune care 
au dus la realizarea succe
selor în activitatea sportivă, 
dar, în același timp, critică cu 
hotărîre rcmînerile în urmă 
care mai există în munca unor 
organe și organizații sportive,

LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII

analizează lipsurile, fac pro
puneri concrete pentru conti
nua îmbunătățire a activității^ 
In organele de conducere ale 
asociațiilor sportive sînt aleși 
oameni competenți și entu
ziaști, iubitori ai sportului, 
profesori de educație fizică, 
antrenori, instructori sportivi, 
cunoscuți ca buni organizatori,' 
aprecioți și stimați de masa 
sportivilor. Adună-rile generale 
de dări de seamă și alegeri 
constituie un puternic imbold 
pentru continua dezvoltare o 
activității sportive din țara 
noastră, pentru realizarea ^it- 
nor performante tot mai 
înalte.

în numărul de astăzi al zia
rului nostru prezentăm cîteva 
relatări de la primele adu
nări generale de dări de sea
mă și alegeri.

Noi pași pe drumul
activității

Tragerea la sorți a 16-imilor „Cupei României" la fotbal
Aseară, la sediul Federației 

române de fotbal, a 
tragerea la sorți a 1 
tradiționalei competiții

avut loc 
16-imilor 

i „Cupa

Voleibalistele din Mexic
învingătoare la Constanța

Jucînd aseară Ia Constanța, 
voleibalistele din Mexic au 
înregistrat două victorii. E- 
cliipa A a dispus de Farul 
cu 3—1 (6, 1, —7, 10) iar cea 
secundă a întrecut formația 
Șc. sp. cu 3—2 (14^; fc—7, —11, 
13, 4). S-au remarcat : I. No
gueira, G. Casales și B. Gar
cia (echipa A). G. Insua, R. 
Rom o și M. Guadalupe (echi
pa B) — de la oaspete ; E. 
Goloșie si A. Anghel (Farul); 
Marinescu, Dobrogeanu și Bo- 
dron (Șc. sp.). Au arbitrat 
bine cuplurile Nemțeanu—Io- 
nescu și Mușat—Ionaș. (M. 
Șeuleanu și N. Enaclie — co- 
resp.).

României", programate pentru 
duminică 5 martie.

în această fază vor intra în 
disputa pentru cucerirea tro
feului și formațiile de cate
goria A.

Sorții au decis disputarea 
următoarelor partide: Electro- 
putere Craiova — Universita
tea Craiova, Medicina Cluj — 
Jiul Petroșeni, Chimia Suceava 
— Universitatea Cluj, Progresul 
Brăila — Rapid București, 
Textila Mediaș 
București, Gloria 
Steaua București, 
ticeni — Steagul
Minerul Baia Mare 
Ploiești, Metalul Plopeni

— Progresul 
Bîrlad — 

Foresta Făl- 
roșu Brașov, 

Petrolul

C.S.M.S. Iași, C.S.M. Sibiu — 
Farul Constanța, Voința Re
ghin — Dinamo București, 
C.F.R. Timișoara — Dinamo 
Pitești, Oțelul Galati — Poli
tehnica Timișoara, Metalul Hu
nedoara — U.T. Arad, Crișul 
Oradea — Politehnica Bucu
rești, Minerul Lupeni — Me
talurgistul București.

Primele echipe sînt gazde, 
în caz de egalitate după 90 
de minute, meciul se prelun
gește cu două reprize a cîte 
15 minute. In cazul că egali
tatea se menține și după pre
lungiri, în laza următoare se 
califică echipa care a jucat în 
deplasare.

La sfîrșilul ,acestei săptămîni, 
campioana țării noastre la hand
bal feminin, Universitatea Timi
șoara, va evolua din nou în ca
drul actualei ediții (a VlI-a) a 
„Cupei campionilor europeni". 
Mai precis, sîmbătă după-amiază, 
în sala sporturilor din Cluj, hand
balistele din Timișoara vor sus
ține prima întîlnire cu campioana 
Danemarcei, F. I. F. Copenhaga.

Partida anunță iubitorilor spor
tului din Cluj o întrecere de mare 
atractivitate. Viitoarele adversare 
ale timișorencelor dețin o valoare 
sportivă ridicată, concretizată în 
numeroase succese obținute în ul
timul timp pc plan internațional. 
De altfel, F.I.F. Copenhaga a mai 
participat în „Cupa campionilor 
europeni" la cea de a treia edi
ție (1962/1963), cînd a eliminat 
în semifinală formația " 
București. Danezele 
atunci la Copenhaga 
pierzi nd la București doar 
6—3. In finala
Copenhaga a fost întrecută de 
Trud Moscova cu scorul de 11— 
8 (6—6).

Echipa daneză se prezintă la 
acest meci calificată direct în 
„sferturi", în timp ce Universi
tatea Timișoara a fost nevoită să 
dispute anterior o dublă întîlnire 
cu Gornik Sosnica (9—8 și 
12—5).

După întoarcerea din R. D. 
Germană, unde au cîștigat turneul 
internațional de la Rostock, cam
pioanele noastre și-au permis 
cîteva zile de odihnă. Apoi, ele

Rapid
au cîștigat 
cu U—7,

cu
ediției, F.I.F.

Motociclism pe gheață la Ploiești!

h, >.

s-au deplasat la Cluj pentru a 
relua antrenamentele. După cum 
sîntem informați, lotul pe care 
prof. Victor Chita îl pregătește 
pentru meciul programat sîmbătă 
(ora încă nu este cunoscută) cu
prinde următoarele jucătoare : Lu- 
creția Anca și Angela Nițu — 
portari, Ana Nemeț, Florica Cio- 
sescu, Edeltraut Franț, Eva 
Kaspari, Angela Moșu, Tereza 
Szekeli, Florica Neagoe, Iolanda 
Rigo și Stoian.

0

Ieri dimineață, alergătorii dc 
Ia asociația sportivă Locomotiva 
Ploiești ne-au rezervat o plăcută 
surpriză : au organizat, pe o 
pistă improvizată în marginea 
comunei Pucheni, o demonstrație 
de motociclism pe gheață, prima 
de acest Iei din țara noastră. 
Inițiativa aparține antrenorului 
Ștefan loan și celor 18 moto- 
cicliști din secția sa. Avînd în 
vedere că asemenea concursuri 
— destul de frecvente în străină
tate — nu solicită mari investiții 
materiale, este de așteptat ca ele 
să intre și în atenția altor secții 
de motociclism și. în primul rînd, 
a celor din București. Fotografia 
pe care o publicăm, realizată de 
Ștefan Ciotloș, reprezintă un in
stantaneu de la demonstrația la 
care am fost martori.

D. L

de performanță
Sportivii asociației „CETATEA’ 

Giurgiu (a salarlațllor întreprin
derii NAVROM) și-au analizat 
activitatea pe anul 1966. Ce a 
reieșit in principal din darea de 
seamă prezentată 
asociației sportive 
cuțiile purtate pe 
Faptul că in anul

de consiliul 
ca și din dis- 
marginea ei ? 
trecut sportivii

T. BRĂDEȚEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Comisia de propagandă a Consiliului regional UCFS 
Mureș-Autonomă Maghiară a organizat la Casa de cultură 
a sindicatelor din Tg. Mureș o interesantă expoziție de fo~ 
to graf ii pe teme sportive.

Dintre numeroasele fotografii primite din întreaga regiune* 
au fost selecționate 35 de lucrări, care au întrunit aprecierii 
unanime.

Expoziția se bucură de un frumos succes și continuă să 
fie vizitată de numeroși amatori de sport. In imaginea 
noastră („Ea patinaj"), una dintre lucrările lui Carol Szasz, 
participant la această reușită expoziție.

Ioan Pănș — coreșp. prind țml



După confruntările internaționale din 1966 DINAMO
ale tinerilor luptători PUNCTE DE VEDERE

La
orizont
J. O.
dm
MEXIC

Confruntările internaționale din 1966 
ale tinerilor noștri luptători — turneele 
„Speranțelor olimpice" și „Panglica al
bastră”, întîlnirile bilaterale cu echipele 
reprezentative de juniori ale R.F. Germa
ne și Si.S-S. Bieloruse etc. — au prile
juit o serie de concluzii îmbucurătoare.

Evoluția acestor luptători a fost' în 
multe cazuri promițătoare. Mulți dintre 
tineri au dovedit o bună orientare și o 
mare labilitate tactică, au trecut cu 
ușurință de la atac la apărarea oportu
nă sau la contraatac, au folosit execuții 
tehnice bine pregătite, Îndeosebi deze
chilibrările și mișcările înșelătoare exe
cutate în mare viteză și cu multă forță.

O caracteristică generală pentru actu
alele formații de juniori și tineret din 
țările unde luptele cunosc o mare dez
voltare o constituie multilateralitatea 
pregătirii lor. Nu mai predomină, ca în 
trecut, un anumit factor de antrenament, 
ci se face remarcată o pregătire armo
nioasă și completă. Din acest punct de 
vedere remarcăm pe tinerii noștri, luptă
tori N. Neguț, Gh. Gheorghe, I. Enache, 
O. Tache, N. Dumitru, D. Tindeche ș.a. 
care ne dau speranțe pentru competi
țiile viitoare de amploare.

La concursurile de anul trecut a fost 
reliefată pregnant orientarea multor 
sportivi spre anumite grupe de proce
dee, pe „școli de lupte" am putea 
spune, sau influențe ale acestora. Ast
fel, luptătorii sovietici execută la „gre- 
co-romane” aruncările peste spate șl 
șold și contraprocedeele direct realizate 
fără momente de apărare, iar la „libere” 
răsturnări cu prinderea brațelor și a 
coapsej și intrările la coapse cu capul 
înăuntru. Luptătorii bulgari execută cu 
precădere aruncările peste șold și piept 
și trecerile la spate la „greco-romane” 
iar la „libere" atacul coapsei cu capul 
în afară, combinat cu ridicarea coapsei 
sau trecerile la spate. După cum este 
cunoscut, în aceste două țări sportul 
luptelor cunoaște o mare dezvoltare, el 
situîndu-se, de altfel, pe primul plan în 
ierarhia mondială

Luptătorii noștri de la „greco-romane" 
folosesc aruncările peste spate și șold, 
trecerile la spate și șuruburi iar la „li
bere" atacul coapsei, răsturnările cu a- 
pucarea brațului și a coapsei și fixările 
cu ajutorul cosirilor sau agățărilor. Așa
dar „școala noastră’' are multe elemente 
asemănătoare cu cele mai înaintate școli, 
ceea ce dovedește că orientarea Colegiu
lui central de antrenori corespunde ce
rințelor luptei moderne.

Execuțiile statice, din forță, „armele 
de bază” ale luptătorilor nordici, folo
site pină nu de mult pe podiumurile 
internaționale. au fost înlocuite cu exe
cuții de mișcare, precedate de dezechi
librări și mișcări înșelătoare. Pentru 
îmbunătățirea eficacității, îndeosebi la 
„greco-romane”, s-a pus accentul pe lup
ta din picioare în dauna celei de la 
parter, d*x>arece la acest stil se rea
lizează destul de anevoios acțiunile de 
la parter, existînd foarte multe proce
dee specializate de apărare. La „libere" 
posibilitățile de finalizare în lupta de 
la parter sînt însă avantajate de nume
roasele variante ce se pot realiza cu 
ajutorul „cheilor" la picior.

Punctele tehnice, atît la ^reco-ro
mane" cît și la „libere”, au fost reali
zate de cele mai multe ori prin exe
cutarea unor procedee sample dar cu 
maximum cte eficacitate. în urma sta
tisticii pe care am întocmit-o, dăm mal

Se trage la poziția în picioare. După 
cum se vede, este interzis orice spri
jin. Patului armei nu trebuie să i se dea 
o formă specială sau să fie prelungit 
pentru a se obține un sprijin mai bun

Iată finalizarea unui procedeu cu deosebită 
din lateral

eficacitate: aruncarea peste sold
Foto : T. Roibu

jos procedeele tehnice cele mai des 
executate :

La „greco-romane” : aruncările peste 
spate și șold, trecerile la spate pe sub 
axilă sau cu tracțiune de braț, șurubul 
și mai puțin aruncările peste piept, iar 
la parter, rostogolirile cu centură late
rală sau cu „cheie” la braț sau la cap.

La „libere" : atacul coapsei cu capul 
în interior și exterior, intrarea la coap
se, trecerea Ia spate pe sub axială și prin 
tracțiune cu agățare sau cosire, răstur
nări cu apucarea brațelor, coapsei, a- 
runcările peste șold cu piedică (contre 
la atacul coapsei). De la „parter" ridi
cările cu răsturnare (rebururi), agățarea 
piciorului opus și rostogolirile cu 
„cheie”.

Au ieșit în evidență folosirea unor 
combinații tehnico-tactice în general in
dividualizate și bine definite. Astfel, din 
prizele preferate au fost studiate și uti
lizate doar două-trei procedee tehnice 
cu variantele lor, cu ușurință de exe
cuție din orice poziție. S-a mai obser
vat, de asemenea, că ritmul și tempo-ul 
luptei nu au aceeași valoare pe întreg 
parcursul reprizelor. Ele sînt modelate în 
funcție de raportul avantajului tehnic 
creat și de sarcina tactică trasată pen
tru fiecare confruntare. Deci, tempo-ul 
luptei a fost înțeles ca un principal 
element tactic. în urma concursurilor la 
care am participat s-a constatat că ti
nerii noștri luptători sînt la același 
nivel cu cei mai buni sportivi din Eu
ropa, privind :

— pregătirea pentru luptă — rezisten
ță. ritm, tempou ;

— cunoașterea și stăpînirea procede
elor eficace ;

— execuții explozive ale procedeelor 
sub formă de combinații ;

— probleme generale de orientare tac
tică (luptă la marginea saltelei, blocări 
de segmente, folosirea contraprocedee- 
lor etc).

Sportivii noștri mai au însă serios de 
lucrat la următoarele capitole :

— dezvoltarea fizică și forța speci
fică ;

— folosirea dezechilibrărilor șl înlăn
țuirea lor cu executarea procedeelor e- 
ficace;

W11’ CUM SE DISIÂȘOARĂ IN CONCURS DE BIATEUN

— combinarea procedeelor cu varian
tele lor și cu posibilitatea de execuții 
bilaterale ;

Așadar, confruntările internaționale din anul trecut au constituit un bun 
schimb de experiență. Oportunitatea lor se reflectă și ?n faptul că anul acesta, 
pentru prima dată, tinerii noștri, atît cei de la „greco-romane" cît și cei de la 
„libere", vor participa la campionatele mondiale rezervate lor.

Adunările generale de dări de seamă și alegeri
(Urmare din pag. 1)

de Ia „Cetatea" Giurgiu au făcut noi 
pași pe drumul activității de perfor
manță. Cîteva exemple edificatoare :

Din rîndul aeromodeliștilor, de pildă, 
face parte sportivul N, Băcilă, campion 
republican în 1966. El și-a îndeplinit cu 
acest prilej cea de a doua normă de 
maestru al sportului. De notat că la 
„Cetatea” Giurgiu mai activează doi 
aeromodeliști fruntași, Mircea Busuioc 
și Francisc Antoși, maeștri ai sportului, 
care împreună cu Băncilă fac parte din 
lotul republican.

La tir, asociația „Cetatea" Giurgiu nu
mără de asemenea sportivi de per
spectivă, cum sînt Tudora Cristea 
(armă standard 3x20), componentă a lo
tului republican de tineret și Romeo 
Stan eseu (aceeași armă) membru al 
lotului republican de juniori. O altă 
sportivă. Angela Sgorobete, maestră a 
sportului, activează în prezent ca in
structoare de tir, ajutindu-1 pe antreno
rul Dumitru Șoricei.

O activitate remarcabilă au desfășu
rat și alte secții pe ramură de sport. 
Cea de popice, spre exemplu, a obținut 
prin Elena Vonica și Steliana Chica lo
cul 2 la „perechi", în cadrul campiona
telor republicane. Ambele sportive sînt 
și componente ale lotului reprezentativ 
de tineret. In fine, la volei, echipa de 
băieți, câștigătoare a campionatului re
gional în 1966 promite să repete per
formanța și în acest an.

Vineri și duminică se va dis
puta la Predeal concursul inter
național de biatlon la care iau 
parte reprezentativele U.R.S.S., 
R. D. Germane, Franței și Româ
niei.

Proba individuală se desfășoară 
pe un traseu de 20 km, cu 4 tra
geri a cite 5 focuri între km 4 și 
18 (se trage în pozițiile culcat, 
în picioare, culcat și din nou In 
picioare). Distanța de tragere t 
150 m; forma țintelor: o țintă 
circulară neagră cu diametrul de 
25 cm, avînd un cerc interior cu 
diametrul de 12,5 cm pentru pozi
ția culcat, o țintă circulară cu 
diametrul 50 cm și cu un cerc 
interior de 35 cm pentru poziția 
în picioare. Penalizări: 1 minut 
pentru atingerea cercului exte
rior, 2 minute pentru ratarea 
unui foc. Traseul trebuie să aibă 
o diferență maximă de nivel de 
200 m.

La ștafeta 4 x 7,5 km, diferența

— gîndirea tactică de moment, ded 
spontaneitatea tactică (rezolvări tactice 
în timp util).

Pentru creșterea valorică a luptători
lor noștri, în scopul asigurării înlocuirii 
la timpul oportun a actualilor compo
nent! ai loturilor de seniori la viitoarele 
confruntări mondiale, în urma analizei 
făcute trebuie reținute, după părerea 
noastră, următoarele elemente :

— pregătirea simultană a tuturor ca
lităților fizice în cadrul procesului de 
antrenament, punîndu-se accentul pe 
dezvoltarea armonioasă a musculaturii șl 
totodată îmbunătățirea forței explozive ;

— o și mai mare îndemînare și o îm
bunătățire a orientării în timpul miș
cării, folosindu-se exerciții de înaltă 
coordonare care să oblige la gîndire 
chiar în timpul execuției (exerciții, 
complexe de exerciții de echilibru, acro
batice, de deplasare pe trasee impusa 
etc) ;

— aprecierea și precizarea unor pro
cedee eficace pentru individualizare, în 
funcție de particularitățile și preferin
țele sportivului ;

— studierea variantelor procedeelor 
preferate și asamblarea lor în condiții 
tehnico-tactice simple și eficace, în func
ție de replicile tactice date de partener 
sau adversar. Pentru aceasta, lucrul cu 
manechinul, absolut necesar în învăța
rea, corectarea și perfecționarea proce
deelor, va fi completat cu exerciții cu 
parteneri, care vor contribui la corelarea 
și consolidarea procedeelor pe variante 
și părți de execuție sub formă de com
binații ;

— gruparea în cadrul repetărilor a 
procedeelor cu prize inițiale comune, 
dar cu direcții de execuție și cu struc
turi biomecanice antagonice (aruncările 
peste piept cu ruperile, cosirile cu răs
turnările, cuprinderea brațului și a coap
sei etc) ;

— perfectionarea contraatacurilor di
recte la „greco-romane” și a contra
atacurilor după apărare la „libere" și în
lănțuirea atacului sub forma atacurilor 
succesive ;

— obișnuirea cu aplicarea și respec
tarea unor teme tactice simple, dinainte 
precizate și cu rezolvări oportune ale 
unor situații de luptă, prin adoptarea 
celor mai bune „răspunsuri" tactice;

— obișnuirea cu susținerea luptei 
„tari" și cu declanșarea violentă a ata
cului fără rețineri sau menajamente.

prof. VICTOR DONA, antrenor

După exemplul secțiilor amintite mai 
sus, și altele se străduiesc să se afir
me, să iasă în evidență pe plan regio
nal. Iată cazul șahiștilor, al lui Stan 
Bone, în special, campion al regiunii 
București și cîștigător la marele maes
tru internațional Florin Gheorghiu, în- 
tr-un concurs organizat de ziarul „Stea
gul roșu”. Echipa masculină de tenis 
de masă a terminat și ea pe primul loc 
în campionatul regional, iar cea femi
nină pe locul 2, la fel ca sl „7”-le de 
handbal fete (după primul an de ac
tivitate competițională oficială).

Ce a favorizat toate aceste rezultate ? 
în primul rînd activitatea entuziastă a 
birourilor de secții, dar și a sportivi
lor, instructorilor sportivi, a antrenori
lor. La „Cetatea" Giurgiu munca în
suflețită, avîntată, se află permanent 
la ordinea zilei. Apoi, condițiile mate
riale existente aici : un adevărat com
plex sportiv (terenuri de volei, baschet, 
tenis de cîmp, handbal, arenă de popi
ce — cu două culoare — sală pentru șah 
și tenis de masă, poligon). Complexul 
sportiv este opera întregului colectiv, al 
membrilor UCFS, care an de an i-au 
adus completări, îmbunătățiri. Chiar și 
anul trecut au fost realizate unele 
retușuri importante : dublarea număru
lui de paturi la poligon (de la 3 la 6), 
refacerea instalației de nocturnă, rea- 
menajarea pistelor de popice, a instala
ției de încălzire etc.

Sprijinit din toată inima de condu
cerea întreprinderii (prin ing. G. Tu-

maximă între punctul cel mai de 
jos și punctul cel mai de sus al 
traseului este de 300 m. Schim
burile se fac pe o porțiune de 
30 m. Tragerile se efectuează la 
km 2,5 (poziția culcat, în 5 ba
loane cu diametrul 12,5 cm) și 
la km 5 (în picioare, în 5 baloane 
cu diametrul 30 cm). Distanța: 
150 m. La fiecare poziție, concu
rentul are la dispoziție 8 cartușe 
(deci 3 de rezervă); Pentru fie
care balon rămas nespart, concu
rentul este penalizat cu parcurge
rea unei ture de 200 m (aproxi
mativ 30-40 de secunde) marcată 
în imediata apropiere a poligo
nului.

Atît la proba individuală, cit 
șl la ștafetă, concurenții pot 
folosi o singură pereche de schi
uri și o singură armă și pot 
înlocyi un singur schi, dacă se 
rupe. în orice caz, ei sini obli
gați să treacă linia de sosire cu 
cel puțin un sctiiu în picioare.

BUCUREȘTI— 
STEAUA 20-11 
ÎN 
„CUPA F.R.BL“

BUCUREȘTI. — In cel mai impor
tant meci masculin al ultimei etape 
din „Cupa F.R.1I.“ s-au întîlnit for
mațiile Dinamo și Steaua. Deși lipsite 
de mulți dintre jucătorii de bază, 
ambele echipe au furnizat o între
cere plăcută, de un bun nivel teh
nic. Dinamoviștii, mai omogeni, și-au 
asigurat din prima repriză un a- 
vantaj dc 4 goluri și au cîștigat 
pînă la urmă cu scorul de 20—11 
(9—5). O altă partidă masculină 
interesantă a opus echipele Rapid 
și Politehnica. Feroviarii au cîștigat 
mult mai ușor decît arată scorul de 
22—19 (9—8), studenții refăcînd
în mod simțitor din handicap în ul
timele minute.

Alte rezultate: I.S.E.—Voința (f) 
12—10 (7—5) ; Confecția—I.C.F. 
(f) 11—8 (4—4) ; Voința—Unirea 
(m) 11—11 (5—5) ; Universitatea:— 
Rafinăria Teleajen (m) 30—17 (17 
—8). (M. Ghiîddus—coresp.).

SIBIU. — Au luat sfârșit între
cerile din cadrul „Cupei Sportul popu
lar". Iată clasamentele finale : JU
NIORI : 1. Școala sportivă I 18 p, 
(186—81), 2. A.S.A. Sibiu 18 p 
(161—102), 3. Școala sportivă II 
11 p; JUNIOARE: L Școala spor
tivă I 20 p, 2. Școala sportivă III 
14 p, 3. C.S.M. Sibiu 12 p. (I. Io- 
nescu — coresp.).

GALAȚI. — Ultimele rezultate din 
„Cupa Spartul popular": Liceul nr. 
7—Liceul nr. 2 (m) 18—15 ; Liceul 
nr. 1—Liceul nr. 3 (in) 26—20 ; 
Oțelul—Liceul nr. 5 (m) 25—20 ; 
Liceul nr. 3— Liceul nr. 2 (f) 9—7; 
Liceul nr. 5—Liceul nr. 3 (m) 15— 
10; Oțelul—Liceul nr. 2 (m) 17— 
15; Liceul nr. 5—Liceul nr. 7 (f) 
6—2 ; Liceul nr. 2—Liceul economic 
(f) 9—1 (S. Constantinescu și Gk. 
Arsenie — coresp.).

doran), consiliul asociației sportive „Ce
tatea” Giurgiu (președinte. Iulian Pe
trescu, secretar, I. Ciocan) promite să 
realizeze și în acest an noi pași însem
nați în activitatea sportivă de perfor
manță. Dragostea de sport, însufleți
rea care caracterizează marea masă a 
membrilor UCFS din această asociație, 
iată indicii care ne fac să anticipăm 
reușita...

Cit mai multe competiții ’
Adunarea generală de dare de 

seamă și alegeri care a avut loc 
zilele trecute la asociația sportivă 
a Liceului „I. L. Caragiale' din Ca
pitală a analizat multilateral pro
blemele activității sportive de masă 
și de performanță, a trasat jaloa
nele activității viitoare.

Atît in darea de seamă — pre
zentată de prof. Camil Morțun, se
cretarul asociației sportive — cit șl 
în discuții, s-a pus un accent deo
sebit pe îmbogățirea calendarului 
competițional și, îndeosebi, pe buna 
organizare și lărgirea campionatului 
asociației sportive. în anul 1966 au 
avut loc întreceri pentru desemna
rea campionilor liceului la atletism 
(400 de participant), baschet (20 de 
echipe de băieți și 20 de fete), hand
bal în 7 (20 de echipe de băieți și 
10 de fete) și fotbal (32 de echipe). 
Buna organizare a competițiilor, ta 
care și-au adus contribuția birourile 
secțiilor pe ramură de sport și pro
fesorii de educație fizică, s-a oglin
dit și in creșterea rezultatelor spor
tive ale liceului.

Pornind de la aceste premise, 
participanții la adunare — printre 
care și elevii Bogdan Nedelcu, 
Adrian Aleea, Florina Neqruțu șl 
Sever Roxin — au subliniat nece
sitatea măririi numărului de ramuri 
sportive la care se organizează cam
pionatul asociației, precum și pre
gătirii unui număr sporit de echipe 
și sportivi care să participe la aceste 
competiții. Profesorii de educație fi
zică și reprezentanții direcțiunii li
ceului au susținut și ei această pro
punere. Ca urmare, în hotărîrea adu 
nării generale a fost prevăzută or
ganizarea în acest an a campiona
telor asociației și la tir, gimnastică, 
șah și tenis de masă. In acest fel, 
numărul întrecerilor sportive la care 
var participa elevii Liceului ,L L. 
Caragiale" în anul 1967 va fi serios 
mărit.

V. POMP1L1U



București, Progresul, Farul și 
Pitești.

★
se explică, totuși, această

iUl

'lutul 47 al meciului Rapid—Universitatea Cluj (scor 2—1) : la centrarea lui Ion lonescu, aflat pe postul de aripă 
stingă, Dumitriu reia cu capul, trimițind balonul in plasă. Așa s-a înscris cel de al doilea gol

Foto : V. Bageac

ncercați un mic referen
dum într-o masă eterogenă 
de cetățeni, solicitîndu-le să 
vă numească, spontan, o 
echipă preferată din fotbalul 
nostru. Cele mai multe răs
punsuri vor indica pe RAPID 
BUCUREȘTI, formație de 

mare popularitate în fotbalul 
ânesc, prin tradiție — în jurul a 
le ani — valoare și priză la pu-

f
trecut o jumătate de secol și 

și „marele vis' al purtătorilor tri- 
ilor alb-vișinii și mai ales al 
irterilor — cucerirea titlului de 
pioauă a tării — n-a fost încă 
izat. în potcoava Giuleștiului 

succedat generații de maxi va- 
fotbalistice, dar visul a rămas...

i ilustrăm cele spuse numai cu 
utul apropiat : la ultimele două
ii ale campionatului republican, 
terii feroviari au condus, uneori 
autoritate, dar în cele din urmă 
[ost nevoiti să se încline în fata 
pelor Dinamo București (1964-65) 
’etrolul Ploiești (1965-66).★

o nouă ediție. Cu 
din partea Rapidu- 
de atîtea încercări.

Si a început 
iutii modeste 
obosit parcă

Georgescu, Jamaischi—-Mitroi, 
maischi—Codreanu și Dinu—Ja
maischi.

Nu este greu să deducem implica
țiile acestei instabilități in formula 
liniei de mijloc și anume: crearea 
unei dăunătoare psihoze în rîndul 
cîtorva jucători, lipsa de omogenita
te a echipei, care se vede incapabilă 
să aplice, în proporția cuvenită, con
cepția tactică preconizată initial. Și, 
ca un raport logic între cauză și 
efect, toate acestea se răsfrîng asu
pra EFICACITĂȚII ECHIPEI, noțiune 
complexă, prin care se înțelege întreg 
ansamblul de măsuri — jocul apă
rării, pregătirea atacurilor, finaliza
rea — necesare înscrierii golurilor, 
în lapt, elementele (deficitare) la 
care se referea și Nae Georgescu, 
la sfîrșitul meciului cu Universita
tea Craiova. De altfel, și datele sta
tistice pe care le avem zla îndemînă 
vorbesc cit se poate de grăitor des
pre o evidentă dereglare a mecanis
mului, ca urmare a aportului inegal 
adus de componentii formației rapi- 
diste. Să ne referim, în primul rînd, 
la numărul punctelor marcate (20) 
în cele 12 etape, un total nesatisfa- 
cător dacă nu omitem nici amănun
tul că 8 dintre goluri au fost rea
lizate într-o singură partidă (la 
București, cu C.S.M.S.), în condițiile 
unei replici modeste. în alte opt 
meciuri (cu Farul, U.T.A., Progresul, 
Universitatea Craiova, Jiul, Dinamo 
București, Steagul roșu și Politeh
nica Timișoara), Rapidul n-a reușit 
să înscrie decît 5 goluri. Apoi, eloc
vent e și faptul că din cele 20 de 
goluri, 17 au fost marcate doar de 
2 jucători (lonescu 12, Dumitriu 5), 
în timp ce restul înaintașilor n-au 
înscris decît două goluri: Kraus 1 
și Codreanu 1 (într-o partidă în care 
a apărut în postură de... mijlocaș). 
Năsturescu, care a evoluat în toate 
partidele, n-a marcat nici un gol (I), 
vrînd parcă să întărească cele spuse 
de consilierul tehnic al echipei, Em. 
Vogi, după primele etape de campio
nat : „Marea lacună a formației noas
tre 1 In pofida indicațiilor repetate, 
ea nu desface jocul pe aripi, cînd so 
știe că adversarul iși concentrează, 
de regulă, forțele asupra lui Dumi
triu șl Ion lonescu*.

* Astfel stînd lucrurile, din lipsurile constatate în jocul echipei în prima 
parte a întrecerii derivă, firesc, ți măsurile de remediere a situației : mă
suri adoptate pe linia hotârîrilor Plenarei Consiliului General al UCFS 
care a analizat activitatea din domeniul fotbalului. Ele se referă la : pla
nificarea volumului ți intensității antrenamentelor în vederea obținerii ți 
menținerii formei sportive ; la regimul de lucru adecvat creșterii măiestriei 
sportive a jucătorilor ; la variantele sistemelor de așezare a jucătorilor pe 
teren, în scopul obținerii unei mai mari eficiența ți a participării creatoare 
în desfășurarea acțiunilor ți fazelor de joc ; la atenția care trebuie să se 
acorde individualizării antrenamentului, îmbunătățirii pregătirii fizice ți 
gîndirii tactice, în scopul formării unor jucători de certă clasă internațio
nală.

Numai respectîndu-se cu strictețe aplicarea măsurilor adoptate. Rapid 
va redeveni echipa omogenă din trecutul apropiat, în stare să justifica 
marea popularitate de care se bucură.

st—O cu Steaua) la înălțimea renu- 
meluL

La sfîrșitul primei părți a cam
pionatului, Rapidul ocupă locul 6, 
cu 13 p, după Universitatea Craiova, 
Dinamo
Dinamo

Cum 
comportare fluctuantă în jocul Ra
pidului, exprimată pe graficul celor 
12 etape de campionat prin linii 
frînte, care urcă și coboară ame
țitor ?

La început, mai precis în primele 
3—4 etape, cind rapidiștii acționau 
încă sub influenta „duelului* pier
dut cu Petrolul, în jocul echipei s-a 
simtit o slăbire a potențialului 
psiho-fizic, favorizată și de prelun
girea sezonului competifional, prin 
participarea la fazele finale ale „Cu
pei României* și „Cupei balcanice*. 
Primii care au dat semne vădite de 
oboseală au fost Codreanu și Năstu- 
rescu, jucători cu posibilități fizice 
mai reduse, uzați, intr-o măsură mai 
mare, de sarcinile speciale îndepli
nite în cadrul echipei. Și iată cum

RETROSPECTIVE Șl PERSPECTIVE

VA REVENI RAPIDUL PE LINIA I?
După primele trei etape, încheiate 
toate de rapidiști prin remize (1—1 
cu Farul, 0—0 cu U.T.A., 1—1 cu 
Progresul), cineva în redacție pro
punea, cu umor, următorul titlu: 
Rapidul neînvins după trei etape.- 
Nesimtind suficient „performanta* 
jucătorilor rapidiști, am mai așteptat 
o duminică, cînd titlul propus a că
zut : pe San Siro... Craiova, studen
ții locali administrau prima înfrîn- 
gere fotbaliștilor feroviari, trimitîn- 
du-i pe locul 8—9 în ierarhia tempo
rară a formațiilor de primă cate
gorie. La sfîrșitul partidei, Nae Geor
gescu, căpitanul echipei, declara^ ur
mătoarele : . Jucăm sub posibilitățile 
noastre. După patru etape am ajuns 
să ne descifrăm lacunele: 1. întâr
zierea replierilor din atac in apăra
re ; 2. Driblingul excesiv la mijlocul 
terenului al înaintașilor noștri, care 
dă timp de organizare apărării adver
se ; 3. Nesiguranța apărării imediate, 
altădată punctul torte al echipei*.

BOU» CUSAMHH. H[» II fAT*
Ne-am gîndit să punem fa(ă în fa(ă două clasamente : cel al primei 

mătăți a actualului campionat (cu toate că este incomplet, trei meciuri 
vuind să se dispute in februarie), și cel al turului campionatului trecut, 
e ce ? Nu numai de dragul de a face comparații privind comportarea 
hipelor iu două toamne consecutive, dar mai ales pentru concluziile 
ire pot fi trase. Cineva asemuia clasamentul cu o clădire în continuă 
instrucție. Mai degrabă el constituie o concluzie : o cnocluzie privind 
mportarea echipelor de-a lungul unui sezM sat> unui campianat, ca 
rmare a disciplinei (sau... indisciplinei) și atenției (sau... lipsei de atenție) 
ratate la antrenamente de jucători, toate cu repercusiuni în meciuri și 
- mai ales — în rezultate.

Dar iată clasamentele :

în cuvinte mai colorate, cronica
rul exprima aceeași stare de lucruri : 
„Joc lipsit de vigoare. Acțiunile de 
apărare și, mai ales, cele de atac 
au ceva din fragilitatea și paloarea 
unei plante de seră. în tot timpul 
jocului, rapidiștii par 10 „robinsoni*.

Semnal de alarmă în Giulești, cu 
ecou la următoarea partidă, în care 
Rapidul zdrobește, literalmente, pe 
C.S.M.S. și își reface, datorită scoru
lui de 8—1, golaverajul pînă atunci 
negativ (2—3). Deși de proporții, 
victoria se cere a fi confirmată, în- 
trucît fotbaliștii ieșeni — învinși 
„acasă* cu 7—1 de Steaua — nu 
mai prezentau prea mari garanții. 
Și Rapidul, cu moralul mult refăcut, 
trece peste un foarte greu hop, în- 
vingînd pe Jiul la Petroșeni, acolo 
unde nici o altă echipă nu reușise 
încă să cîștige. Dar meciul cn dina- 
tnoviștii bucureșteni, următorul ob
stacol în adevăratul înțeles al cu- 
vintului, n-a putut fi depășit (scor 
1—2) și rapidiștii cad de pe locul 4 
pe 6, totalizînd 7 puncte după 7 
etape,- cu 50 la sută mai puțin decît 
în ediția precedentă, cind echipa 
antrenată de Valentin Stănescu șl 
Victor Stănculescu realizase 14 punc
te din tot atîtea posibile. în conti
nuare, comportări mediocre, din 
cauza cărora echipa pendulează între 
„satisfăcător* și „nesatisfăcător*, cu 
o singură evoluție (în etapa a Xl-a:

randamentul ceva mai scăzut dat 
de cei doi „cărăuși* s-a repercutat 
asupra conținutului tactic al jocu
lui, devenit mai rigid, incapabil să 
se transforme din 4—4—2, în situa
țiile de apărare, în 4—2—4, în cele 
de atac. Slăbind „ajutoarele* de la 
mijlocul terenului au slăbit și mij
locașii „de meserie*, fapt care i-a 
determinat pe antrenori să opereze 
la fiecare meci modificări în linia 
mediană, Astfel, în prima partidă, cu 
Farul, au jucat Dinu și Georgescu, 
în cea de-a doua (cu U.T.A) Dinu— 
Jamaischi, în următoarea (cu Progre
sul), Jamaischi—Georgescu, pentru 
ca, apoi, să se revină la formula 
inițială, Dinu-Georgescu. încercările 
nu se opresc însă, aici, și în etapele 
VII, VIII, IX, X, perechile de mijlo
cași sînt mereu altele: Codreanu—

G. NICOLAESCU

1»6S—1SCT1M5-1966
Rapid 13 10 1 2 28—13 21 f Universitatea Cv. 13 8 1 4 18—19 17
Petrolul 13 8 3 2 31—11 19 2. Dinamo Buc. 13 7 2 4 22—15 16
C.S.M.S. 13 7 3 3 19—13 17 3. Progresul 13 6 3 4 13—11 15
U.T.A. 13 5 4 4 19—23 14 4. Farul 11 5 4 2 19—14 14
Politehniea Tim. 11 5 3 5 14—18 13 5. Dinamo Pitești 13 7 0 6 20—19 14
Dinamo Pitești 13 5 2 6 23—21 12 6. Rapid 12 5 3 4 20—11 13
Steagul roșu 13 5 2 6 21—20 12 7. Jiul 13 5 2 6 25—18 12
Universitatea Cv. 13 4 4 5 14—18 12 8. Steaua 12 5 2 5 18—13 12
Universitatea Cluj 13 3 6 4 12—19 12 9. Petrolul 11 5 2 4 12—10 12
Steaua 13 2 7 4 18—13 11 10. U.T.A. 13 3 6 4 14—16 12
Dina mo Buc. 13 4 3 6 24—22 11 11. Universitatea Cluj 13 3 4 6 11—16 10
Farul 13 4 3 6 12—49 11 12. Politehnica Tim. 13 3 4 6 15—22 10
Crișul 13 3 3 7 16—26 9 13. C.S.M.S. 13 3 4 6 16—32 10
Siderurgistul 13 2 4 7 18-29 8 14. Steagul roșu 13 3 3 7 17—24 9

Portul Constanța, lider 
în categoria C, Seria Sud

turul 
între

>e Ia bun început, reiese carac
ul mult mai strîns al întrecerii 

această toamnă față de 
ap-ionatului trecut, cind 
na și ultima clasată exista o di-
întă de 13 puncte (fată de 8 în 
naiul campionat). Liderul din 
mna lui 1965, Rapid, este acum 
locul 6, iar Universitatea Craiova 
pe atunci pe locul 8 

î: formația craioveană 
gol mai puțin decît 

tpă locul 1 1). 
Salturi impresionante 
ui (de pe treapta a 12-a
cea de a 4-a — cu două restan- 

) și Dinamo București (de pe lo
ll pe 2). La fel de... impresio- 

ite sînt însă căderile Steagului 
u (de pe locul 7, cu 12 puncte, 
14 cu 7 puncte), formației arăde- 
U.TA (de pe locul 4 pe 10) și

(o curiozi- 
primise cu 
acum cîmd

au făcut 
atunci.

— mai ales — C.S.M.S.: de pe 3 pe... 
13 1 în schimb. Petrolul, deși ac
tualmente este pe locul 9 (față de 
2, cu un an în urmă), avînd două 
restante poate reveni — bineînțeles 
dacă le câștigă pe amîndouă — din 
nou pe locul 2. în cazul acesta ar 
fi recordul de constantă în cele 
două jumătăți de campionat.

Față de ediția trecută a întrecerii, 
în categoria A sînt oaspeți noi : Pro
gresul București și 
care dețin locuri de 
un an în urmă ? La 
pionatulud categoriei 
și Jiul erau pe locul

Dar din studierea
samente pot fi scoase și alte conclu
zii interesante.

Jiul Petroșeni, 
onoare. Dar cu 
jumătatea cam- 
B și Progresul 

I.
celor două cla-

M. TUDORAN

MECI AMICAL LA TIMIȘOARA: POLITEHNICA-C.F.R. 4-1 (2-0)
IMIȘOARA, 17 (prin telefon). — 

de a doua partidă dintre Poli
tica și C.F.R., disputat* luni, s-a 
ictcrizat printr-s luptă dîrză pentru 
let stea la balon și prin multe acțiuni 
ntate spre poartă. De data acea- 

au învins studenții cu 4—1 (2—0)

prin punctele marcate de Mihăilă, Co- 
tonnani, Mureșan și Vrajă pentru Poli
tehnica, respectiv Munteanti.

Cele două meciuri s-au dovedit foarte 
utile pentru ambele echipe.

P. ARCAN — coresp. principal i

Principala caracteristică 
tutei categoriei C a lost 
chiar din prima etapă, între cele trei formații dobra
gene, Portul și Electrica (din Constanta) și I.M.U, 
din Medgidia, pentru locul de lideră.

Portul (antrenor: E. Fior eseu), cu un start mal bun. 
a condus opt etape cu autoritate dar, în final, echipa 
s-a resimțit și a pierdut puncte prețioase (în trei 
jocuri a realizat doar 2 puncte). In schimb. Electrica 
(antrenor: M. Troancă) și, în special, I.M.U.M. (an
trenor : Șt. Mihai), au avut o evoluție constantă, 
reușind să se apropie de lider la numai un punct.

In ce a constat, totuși, superioritatea formației 
Portul față de colegele ei de serie? In primul rînd 
in echipă evoluează o serie de jucători cu îndelun
gată experiență competitională (Moroianu, Mănescu, 
Buzea, Danciu, Pituru). Alături de aceștia, tinerii 
Caraman, Stoica, Melenco, Mitrenco, Sîntimbreanu și 
Dan au făcut evidente progrese, alcătuind, împreună 
cu cei notat! mai sus, osatura echipei, împletind 
experiența cu dorința de afirmare. De altfel, așa cum 
ne declara L. Florescu, antrenorul formației, în echipă 
există o puternică legătură sufletească și aceasta 
contribuie la realizarea obiectivului propus.

Compartimentul cel mai bun este atacul în 
Moroianu, Mănescu șl Caraman (ultimul fiind 
movat, recent, la Farul), posesorii unei tehnici 
viduafe bune, conlucrează bine. Cu mal multă serio
zitate în pregătire. Portul ar fl putut să acumuleze 
un număr mal mare de puncte. Așa însă, returul se 
prezintă cam dificil șl locul I îi va surîde celei mal 
bine pregătite dintre cele trei echipe.

In cele 13 partide, antrenorul L. Florescu a folosit 
19 jucători (în paranteză — numărul de meciuri în 
care a îmbrăcat tricoul echipei): Pituru (13), Hula 
(12), Stoica (12), Melenco (12), Danciu (13), Mitrenco 
(8), Sîntimbreanu (13), Pescu (4), Moroianu (13), 
Tănase (13), Dan (7), Buzea (5), Mănescu (11), Butuc 
(6), Nauna (2), Garabos (2), Caraman (7), Manea (2), 
Stelea (2).

a seriei Sud a campiona- 
lupta permanentă, angajată

care 
pr*- 
indl-

B. LIVIU-coresp.

4

Fl AT 1800 
RENAULT 1OM 
WARTBURS LUX 
TRABANT 601

24 IANUARIE 1967

PRONOSPORT
Concursul Pronosport Nr. 3 de duminici 22 ianuarie 

coprinde meciuri atractive în campionatul italian cat»- 
goriile A și B.

Programul este următorul: I: Atalanta—Loggia, II a 
Bologna—Lanerossi, III: Cagliari—Brescia, IV; Fiorentina 
—Roata, V : Internaționale— Man tu va, VI : Lazio—Juventus, 
VII: ' ~
Spăl, 
XII:

Lecco—Milan, VIII: Torino—Napoli, IX: Veneria— 
X : Alessandria—Sampdoria, XI ; Catanzaro—Modena, 
Messina—Varese, XIII: Savona—Catania.

Marți 24 ianuarie a.c. LOTO—PRONOSPORT organi•
zează prima tragere a autoturismelor LOTO din acest an.

Se atribuie în număr NELIMITAT autoturisme „Fia* 
1800* .Renault 10 Majnf“, .Wartburg Lux 312/1“ ți 
.Trabant 601“.

Distribuirea premiilor se face pe baza a 12 extrageri, te- 
talizînd 36 de numere.

în afara autoturismelor se oferă premii in bani participant 
ților cu numai două numere câștigătoare.

Cu numai 24 lei se poate participa la toate cele 12 ex
trageri.

Închiderea vîtrzării este prevăzută pentru luni 23 ianuarie 
1967.

Cumpărați din vreme biletele pentru această tragere.
• Tragerea Pronoexpres de azi va avea loc la București 

în sala din Str Doamnei nr. 2, cu începere de Ia ora 18.

Rubrică redactată de Administrația de stat Loto-l’ronosport



CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDDAL
SCRISORI DE ACASĂ DIN CULISE

Este ora ultimelor spectacole de cine
matograf. Pe Kungsgatan sau Sveavâgen, 
caruselul multicolor al reclamelor lumi
noase brăzdează cerul întunecat al aces
tei nopți de iarnă.

Vitrinele luminoase ale marilor maga
zine magnetizează privirile trecătorilor. 
In șuvoiul de lume ce se scurge spre 
Stureplan, austera piațetă care noaptea, 
în jocul luminilor de neon, capătă alte 
contururi, se găsesc și handbaliștii ro
mâni. Sînt la plimbare. La o scurtă 
destindere. Ii „simt9* alături pe toți și 
știu că nu este nici unul care în această 
seară să nu se gîndească acasă.

încerc și eu acest sentiment. Acasă. . . 
Am așternut pe hîrtie aceste cinci litere 
pe care le pronunțăm mereu la fel 
Acum, însă, ele au în sufletele noastre 
rezonanțe neobișnuite. Suvîntul se am
plifică, conturînd în inima noastră ima
ginea celor dragi, proiectînd cu insistență 
amintiri scumpe.

In această seară ele au revenit brusc 
în memorie. Pentru că înainte de pleca
rea la plimbare s-au citit în colectiv 
scrisorile și telegramele primite din țară.

c'înt multe. Un vraf de plicuri și tele
grame care cuprind cuvinte de felicitase 
și îmbărbătare. De la rude, prieteni și 
de la oameni pe care nimeni nu-i cu
noaște. Dar cît de aproape l-am simțit 
pc toți alături de mica noastră delegație 
aici, în inima Suediei.

Unele mesagii ne-au sosit de la colec
tive de muncitori, tehnicieni și ingineri 
(im fabrici și uzine. Ne-au felicitat și 
ne-au urat succes asociații sportive și 
consilii regionale UCFS. O telegramă este 
temnată pur și simplu Coca și Vlad. Or 
fi tineri, sau bătrîni ? Dar dr. Ilie Popes-

cu, care poate în această clipă se apleacă 
asupra unui suferind mîngîindu-i ușor 
fruntea ?

Impresionant a fost momentul cînd s-a 
citit ultima scrisoare. Un scris mărunt 
dar ordonat, de dascăl, a așternut în cu
vinte simple, pornite din inimă, gîndu- 
rile lui și ale elevilor săi. O transcriem : 
„Elevii și profesorii Liceului «I. L. Cara- 
giale» din București sînt mîndri că trei 
foști elevi ai școlii (Oțelea, Samungl și 
Goran) fac parte din reprezentativa de 
handbal a țării. Vă îmbărbătăm pe voi 
și pe ceilalți membri ai lotului, dorin- 
du-vă să luptați cu cinste pentru culo
rile patriei noastre". Semnat : secretarul 
asociației sportive a Liceului „I. L. Ca- 
ragiale", prof. Camil Morțun.

In ochii lui Oțelea (și nu numai ai lui) 
se furișase o lacrimă.

CALIN ANTONESCU

Stockholm, 16 ianuarie 1967.

în seara zilei de 15 ianuarie dele
gația R.D. Germane a ținut în 
manență o legătură telefonică 
sălile din Koping și Stockholm, unde 
se desfășurau partidele România — 
U.R.S.S. și, respectiv, R.D.Germană — 
Canada. După 54 de minute de joc, 
U.R.S.S. conducea cu 13—12, iar fot 
mația germană cu 33—6 și, în acest 
moment România era în mod prac
tic eliminată din competiție. Două 
minute mai tîrziu, însă, la Koping 
s-a aflat că românii au inversat sco
rul (14—13). fapt care răpea și ulti
ma speranță echipei R.D. Germane. 
Și, astfel, echipa lui Paul Tiedemann 
a fost nevoită luni Ia ora prînzului 
să se intereseze de biletele pentru 
întoarcerea în țară... ,
• Arbitrul Vasil e Sidea, care 

condus două meciuri în grupa 
a primit nota maximă din partea 
comisiei tehnice. .

O Peste 36.000 de spectatori au a- 
«istat la meciurile din preliminarii. 
Recordul (5.125) îl deține partida Sue
dia — Iugoslavia, desfășurat la Mal
mo.

i
i

Impresii...
„Prima impresie asupra handbaliș- 

tilor români — scrie ziarul .DA- 
GENS NYHEATER" din Stockholm 
— a fost greșită. în ultimele 10 mi
nute ale meciului de duminică ne-am 
putut da și mai bine seama ce re
surse formidabile are această echi
pă. în mod normal, ea trebuie să 
ajungă în finală"...

Hasse Eriksson, unul din jucătorii 
reprezentativei suedeze, a fost trimis

opinii... pronosticuri

SCURT
SIDNEY. — în cadrul unui con

curs de natație desfășurat la Sydney, 
tînărul înotător John Bennett (Aus
tralia), în vîrstă de 19 ani, a sta
bilit un nou record mondial în proba 
de 8(H) in liber cu timpul de 8:47,3.

MILBOURNE, 
sorț i 
zonei 
avea loc la 23 ianuarie la Melbour
ne. La actuala ediție a tradiționalei 
com pel il ii de tenis s-au înscris 35 
de țări.

1BIL1SI. — După desfășurarea 
celei de-a 12-a runde a campionatu
lui unional de șah de la Tbilisi, în 
fruntea clasamentului a avut loc o 
regrupare. Conduc acum Stein, Lein, 
Cheilor și Krogius cu cîte 7 puncte 
fiecare. în runda a 12-a, Lein l-a 
învins pe ^uetin, Gufeld pe Vasiu- 
kov și Steîn pe Holmov.

CIUDAD DE MEXICO. — Răs- 
punzînd unei invitații 
sportive mexicane, 
sovietici vor sosi 
Ciudad de Mexico 
demonstrații. Din 
sovietici fac parte 
campioni olimpici 
hotinskî, Beleaiev, 
jura și Vahonin.

SANTIAGO DE CHILE. — Echipa 
Universidad este noua campioană de 
fotbal a statului Chile. Ea a totali
zat 48 de puncte, fiind 
Colo Colo — 44 puncte 
rers — 43 puncte. Echipa Ferrod bad
minton a retrogradat. în 
promovat lluachipato. 
nat participă 18 echipe.

STOCKHOLM. — în localitatea 
Moelndal (Suedia) s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională de tenis de 
masă dintre selecționatele Suediei 
și Angliei. Oaspeții au terminat în
vingători cu 5—2. Din echipa sue
deză a lipsit campionul european 
Kjell Johansson, care este acci
dentat.

CIUDAD DE MEXICO. — Se aș
teaptă ea la întrecerile celei de-a treia 
ediții a 
limpice* 
participe 
—60 de 
între 12 
amenajate să găzduiască anul viitor 
J. O.

MOSCOVA. — Federația unională 
dc tenis de cîmp a dat publicității 
clasamentele celor mai buni jucători 
sovietici pe anul 1966: masculin: 1. 
Aleksandr Metreveli; 2. Viaceslav

Tragerea Ia 
pentru stabilirea programului 
europene a „Cupei Davis* va

Egorov ; 3. Tomas Leyus : 4. Rudolf 
Sivohin; 5. Serghei Lihaciov; 6.
Aleksandr Ivanov; 7. Iak Parmas ; 
8. Aleksei Bekunov; 9. Vladimir
Korotkov; 10. Teimuraz Kakulea.
Feminin: 1. Galina Bakșeeva ; 2.
Maria Kull; 3. Alla Ivanova; 4. Rena 
Ab j and adze; 5.
Irina Ermolova ; 
Olga Morozova ; 
Tatiana Cealko.

Ana Dmitrieva ; 6.
7. Tiiu Kivi ; 8.

9. Tiiu Simson ; 10

de Kurt Wadmark să asiste dumi
nică la meciul Cehoslovacia — Da
nemarca, meci care avea să desem
neze viitoarea adversară a gazdelor. 
La întoarcerea în tabăra sa, Eriksson 
a declarat scurt și concis: „Ceho
slovacia va fi campioană mondială 1“ 

Vladimir Kovalev, antrenor fede
ral al echipei sovietice, a declarat 
după meciul România — U.R.S.S. că 
victoria echipei României, care și-a 
dozat mai bine eforturile, este me
ritată. După părerea sa, în semifi
nale se vor califica Cehoslovacia, 
Iugoslavia, U.R.S.S. și România.

Iată și părerea antrenorului nos
tru, I. Kunst—Ghermănescu: în se
mifinale vor juca Iugoslavia, U.R.S.S., 
Suedia și România. Iar căpitanul e- 
chipei noastre reprezentative, 
nel Oțelea, ne-a declarat că „ 
o finală România 
finală România - 
rește și E. HorI6, președintele co
misiei tehnice din 
schimb, antrenorul echipei feminine 
a Ungariei, B. Torok, care a studiat 
duminică jocul echipei noastre a 
declarat: „Ungaria va învinge Româ
nia !"

per- 
între

invitat deDupă cum am anunțat, fotbalistul maghiar Florian Albert a fost
Flamengo pentru ci leva săptămîni în Brazilia. Recent, el a jucat în formați 
men go și a înscris un gol (după cum se vede în fotografie) în partida cu 

da Gama (2—0)

Telefoto : U P I ■— Agerpre?

LA VRNJACKA BA

Cor- 
vede“ 

- U.R.S.S. Tot o 
U.R.S.S. întreză-

cadrul F.I.H. în

BELGRAD, 
runda a cincea 
de la Vrnjacka 
Florin Gheorghiu a obținut o frumoasă 
victorie în partida cu Barczay, fostul 
lider al turneului, pe care l-a învins 
după 34 mutări. Alte rezultate: Mata- 
novici—Zuidemaa 1—0, Kostro—Vizan- 
tiades 1—0, Fuchs—Ilindle 1/2'^_I/2, Len
gyel—Molirlock V2—V2» Ivkov—Pach- 
man ț/2—l/2. Partida dintre Jansa și 
Byluap s-a întrerupt. în clasament con-

17 (Agerpres). — în 
a turneului zonal de șah 
Banja, campionul român

revista presei UN VIITOR CAMPION OLIMPIC?

duce Mohrloch (R.F.G.) 
urmat de Byluap cu 
Gheorghiu (România), Ilindle (A 
Pachman (Cehoslovacia) și B 
(Ungaria) cu cîte 3 puncte. în 
a șasea, Gheorghiu va juca cu 1 
împotriva cehoslovacului Pachina

• Schimbare de lider și în t 
internațional de șah de la Bev 
(Olanda). După cinci runde c< 
maestrul sovietic Lutikov cu 4 ț 
Șahistul român Theodor Gliițescu 
mizat 
zează 
cerea 
prim a 
dut la Heemskerk.

cu 3^2 ]
3 (1) I

cu olandezul Kuypers și 
2>/2 puncte. A început și 

feminină a acestui turneu 
rundă Alexandra Nicol au a

a forurilor 
cîțiva halterofili 

la 25 ianuarie la 
pentru o serie de 

lotul sportivilor 
printre alții cinci 
și mondiali : Ja- 

Kurențov, Ka-

urmată de 
și Wande-

schimb, a 
La campio-

In luptă cu Gamoudi și Roelants, Mejia (primul din 
stingă) va trece primul linia de sosire

Trăiește la altitudinea de 2.640 m, ceea 
ce constituie un avantaj, dat fiind fap
tul că pentru el nu mai constituie o 
problemă aclimatizarea, antrenîndu-se și 
trăind la o înălțime mai mare decit 
aceea a capitalei Mexicului.

Despre felul său de antrenament nu 
avem încă date mai multe. Ceea ce se 
știe este faptul că la Tokio a urmărit 
antrenamentele celebrului specialist neo
zeelandez Arthur Lydiard, a cărui me
todă de pregătire cunoscută în toată 
lumea a adoptat-o. Mai putem adăuga 
că Mejia aleargă zilnic diferite distanțe 
și în diferite tempouri, cite 2 ore.

Victoria sa în fața lui Roelants, la 
crosul recent desfășurat la Sao Paulo, 
a arătat că succesele sale de la Mexico 
nu au fost o întîmplare pusă numai pe 
seama altitudinii.

Evoluțiile sale viitoare vor arăta că 
este vorba de un viitor favorit olimpic. 
Alergători de fond, atenție !...

N. M.

Selecționata olimpică de fot 
a țării noastre a jucat cu Pei 

(Montevideo)
în cadrul turneului pe care-1 înti 

de în America de Sud, echipa olim 
întîlnit marți cunoscuta formație 
guayană Pena rol. Ținînd seama de 
rența orară dintie țara noastră și 
guay, meciul s-a încheiat azi dinii 
la ora 4,45 (ora Bucureștiului).

în discuția telefonică avută în 
meciului cu I. Lupaș, vicepreșcdii 

,, ni s-a comunicat că anti 
Marian și Valentin Stănesc 
următoarea formație: Con* 
— Surd an, Boc, Florea, S 
— Năftănăilă, Libardi — î 
Frățilă, 1. Ionescu, Gyorfi.

F.R.F.,
Bazil 
folosi 
nescu 
reanu 
rescu,

„Săptămînii sportive prco- 
de la Ciudad de Mexico să 
sportivi și sportive din 50 
țări. întrecerile vor avea Ioc 
și 26 octombrie pe bazele

„San Silvestro", crosul 
desfășurat pe străzile ora
șului brazilian Sao Paulo 
în noaptea de Anul Nou, 
a avut în final o mare sur
priză. Favoritul incontesta
bil, belgianul Gaston Roe
lants, a fost întrecut de 
un „outsider", atletul co
lumbian Alvaro Mejia. A- 
ceastă victorie confirmă 
rezultatele lui Mejia la 
„Săptămîna preolimpică* 
de la Ciudad de Mexico, 
unde acest atlet a cucerit 
două victorii: la 5.000 și 
10.000 m. Poate că aceste 
victorii nu ar spune nimic 
deosebit, dacă nu am a- 
dăuga că în urma sa s-au 
clasat atleți dintre cei 
mai buni pe plan mondial: 
Gaston Roelants (multiplu 
recordman mondial), Moha
med Gamoudi, Lajos Mec- 
ser, Leonid Nikitenko, Iuri 
Tiurin etc.

Mejia s-a remarcat pentru prima dată 
pe plan internațional in 1962, în cadrul 
Jocurilor Americii Centrale, care au a- 
vut loc la Kingston (Jamaica), unde a 
cucerit primul loc în proba de 1.500 m 
cu rezultatul de 3:51,4. Datorită aces
tei victorii, el a fost inclus în echipa 
olimpică a Columbiei și a făcut depla
sarea la Jocurile Olimpice de la Tokio, 
unde participarea sa a fost mai mult 
simbolică: locul 13, în serie, cu 14:41,4 
(serie cîștigată cu 13:51,0 de englezul 
IFiggs). Dar mai important este faptul 
că atunci a putut vedea la fața locului 
pe cei mai buni alergători din lu
me, i-a 
învățat.
rezultat al său 
fost de 13:53,4 la 5.000 m. Recordul 
a fost stabilit în cadrul unui concurs 
desfășurat în Europa. Cu această per-

urmărit la antrenamente, a 
în anul 1964, cel mai bun 

record al tării — a

formanță, el a ocupat locul 34 în ierar
hia mondială a probei. Este interesant 
că acest rezultat nu l-a îmbunătățit 
nici pînă în prezent.

în anul 1966, cu prilejul Jocurilor 
Americii Centrale, Mejia cîștigă nu mai 
puțin de 3 probe: 1.500 m (3:50,3), 
5000 m (14:42,6) și 10.000 m 
(31:34,0), iar la Ciudad de Mexico — 
două: 5.000 m (14:20,0) și 10.000 m 
(30:10,8).

Se poate observa că succesele sale 
au fost realizate cu performanțe mo
deste, dar trebuie să avem în vedere 
că mai importante decît acestea sînt 
victoriile obținute în fața unor ași ai 
fondului mondial, creditați cu perfor
manțe superioare.

Alvaro Mejia s-a născut la 15 mai 
1940 la Medelin, în Columbia. Este înalt 
de 1,77 m și are o greutate de 65 kg.

Din sporturile de iari
© Marielle Goitschel revine... • Două jocur
ale hocheiștilor canadieni in Finlanda • G 

pionatul de hochei al U. R. S. S.

• La Bregenz (Vorarlberg) s-a dis
putat în nocturnă un concurs interna
țional de schi. Proba de slalom uriaș a 
fost cîștigată de campioana franceză 
Marielle Goitscliel. Pe locurile următoare 
s-au clasat Annie Famose (Franța) și 
Getraud GabI (Austria).

• Echipa canadiană de hochei pc 
gheață „Drumheller Miners* a susținut 
două jocuri în Finlanda eu o selecțio
nată finlandeză. Primul meci, dis-

putat
gazde
2—1). Partida revanșă, desfășura 
Helsinki, a revenit sportivilor 
dicni cu scorul de 5—4 (1—1,
2—3).

la Tampere, a fost cîștig 
cu scorul de 8—2 (4—1,

• în campionatul U.R.S.S. de 1 
pe gheață Spartak Moscova a în 
pe Torpedo Minsk cu scorul de 
(2—0, 3—1, 4—2).
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