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Turismului sportiv, 
mai multă atenție

Iubitorii sportului din între
prinderea bucureșteană Tehno- 
metal s-au adunat să facă 
analiza rezultatelor obținute 
pe tărîm sportiv.

Problema centrală a adunării 
generale de dare de seamă și 
alegeri, reflectată îndeosebi în 
discuții, a fost aceea a locu-

Alti participanți la adunare 
și-au exprimat dorința ca în 
viitor să fie dezvoltată acti 
vitatea unor ramuri sportive 
cum ar fi turismul, șahul, te 
nistil de masă. Turismul, care 
poate antrena numeroși parti
cipant! de diferite virste, a 
fost neglijat în mare măsură 
de consiliul asociației. „Se

AUREL BREBEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

Spartachiada de iarnă

Sportivii săteni 
in întrecere

Luind din timp toate mă
surile, consiliul asociației 
sporpive „Tineretul** din co
muna Brăești, raionul Paș
cani, a reușit să atragă pînă 
în prezent în concursurile 
Spartachiadei de iarnă pes
te 300 de țărani cooperatori.

De curînd, au început și 
întrecerile de schi și săniuțe. 
Pe dealurile din împrejuri
mile comunei au fost ame
najate mai multe pîrtii, pe 
care au și avut loc primele 
concursuri. Iată cîțiva din
tre învingători : săniuțe — 
Aglaia Nacu, Ecaterina Nis- 
tor, Marica Silica, Gh. Ta< 
labă, Victor Scrimiciuc, loan 
Brînduș ; schi — Ilie Teșu 
și Dumitru Bohan. întrece
rile continuă.
CONSTANTIN ENEA-coresp,

VÂSTERAS, 19 (prin telefon). 
Indiscutabil „cap de afiș" al se
mifinalelor, meciul România—Ce
hoslovacia a concentrat atenția 
celor care urmăresc de mai bine 
de o săptăinînă desfășurarea a- 
cestei pasionante ediții a C.M. 
de handbal. Echilibrul valoric al 
celor două formații a determinat 
pe cei mai multi dintre specia
liști să renunțe la obișnuitele 
pronosticuri și să aștepte ultimul 
minut al focului găzduit de sala 
Rocklunda din localitate.

După cum ați putut urmări pe 
micul ecran, formația noastră a 
desfășurat în primele 10 minute 
un joc ofensiv și eficace, reușind 
să surprindă apărarea adversă și 
să conducă cu 5—1 ! în conti
nuare s-au înregistrat reduceri de 
scor, dar echipa noastră a păs
trat un avantaj de 2—3 goluri 
pînă în min. 24, cînd Konecny a 
reușit să egaleze (8—8). Un șut 
precis al lui lacob și, din nou, 
conducem. Intervine însă o scă-

Miere în jocul apărării noastre
Penu primește cîteva goluri 

cu destulă ușurință — și atacu
rile scad în incisivitate, fazele 
de finalizare desfășurîndu-se pri
pit, fără siguranța din prima par

te a reprizei. Și astfel, Mareș, 
Bruna și Havlik înscriu pentru 
echipa Cehoslovaciei, în timp ce 
noi reușim să marcăm o' singură 
dată, prin Gruia. După pauză, ju
cătorii noștri încearcă insistent să 
echilibreze focul, dar nu reușesc 
decît să se apropie la un punct 
(15—16 în min. 45 ; 16—17 în 
min. 52) și în final echipa Ceho
slovaciei cîștigă cu 19—17 (11 — 
10), calificîndu-se astfel în fi
nala campionatului.

Urmărind evoluția echipei noas
tre am putut constata că ea nu 
s-a ridicat pe tot timpul meciu
lui la nivelul posibilităților, jucă
torilor. în atac a fost evidentă 
lipsa de-variație și de constanță. 
Acțiunile au fost bazate în marca 
lor majoritate pe puterea de șut 
a lui Gruia (care, e drept, a mar
cat 11 goluri) fără ca acesta să 
fie ajutat în sarcina de finali
zare a acțiunilor și de* către Licu, 
Moser sau lacob. în plus, s-au 
ratat multe ocazii favorabile, prin
tre care — lucru destul de rar — 
4 lovituri de la 7 m (Licu, Gațu, 
Gruia, lacob). Și aproape de fie
care dată în momente critice. Cît 
privește apărarea, aceasta a re
zistat foarte bine în primele 15

minute, cînd echipa a crezut eS 
are meciul în mînă, trecînd de 1® 
sistemul 4+2 Ia 5 + 1. Acest Iu-» 
cm a favorizat, în special, „se-» 
ria* celor 7 goluri realizate 3© 
Duda (folosit de antrenorul K®* 
nîg numai în acțiunile ofensive^ 
după care era imediat retras 
banca rezervelor). Cînd și-au 
seama de acest lucru, jucătorii! 
noștri erau handicapați atît di 
evoluția scorului, cît și de prefc 
siunea timpului, care se scurgea^ 
se scurgea... Rămîne, acum, ea 
echipa noastră să dispute locuU 
3, în compania handbaliștilor so-» 
vietici.

.Arbitrul TI. Carlsson (Suedia)' 
a condus corect următoarele for
mații : ROMÂNIA : Tenu (Rcdl> 
— Oțelea, Gruia 11, Licu 2, Mo
ser 2, Gațu, lacob 1, Gunesch 1F 
Goran, Costache II : CEH OSLO* 
VAC1A: Arnost (Skarvan) — Ma
reș 1, TIavlik 4, Duda 7, Konecny 
3, Bruna 2, Beneș 1, Cinner 1» 
Gregor, Frollo.

în cealaltă semifinală î DANE
MARCA—U.R.S.S. 17—12 (9—8).

întâlnirile pentru locurile 1—2 
și 3—4 vor avea loc sîmbătă 
după- amiază Ia Vâsteras.

lui pe care l-a ocupat sportul 
de masă și de performantă îti 
cadrul activității consiliului 
asociației Toți vorbitorii au 
arătat că fotbalul a fost unica
preocupare a vechiului consi
liu. Spre această ramură spor
tivă (echipa de fotbal Țehno- 
nometal activează in categoria 
Cf au fost canalizate efortu 
rile tuturor dar. din păcate 
în detrimentul altor sporturi 
îndrăgite de tinerii din aso
ciație. în cuvîntul său, pică 
torul de volei P. COJOCARII 
arăta că nici un membru al 
consiliului asociației nu s-a 
îngrijit de sltiiatia' materială 
și de condițiile de pregătire 
ale voleibaliștilor, deși este 
vorba de o ramură sportivă 
spre care își îndreaptă aten
ția- multi dintre tinerii de la 
Tehnometal. „De ce n-a venii 
nimeni so vadiî in ce condiții 
ne pregătim — a întrebat tov. 
P. Cojocarii. Tovarășii din 
consiliu uitau aproape sd ne 
Întrebe ce-am făcut la meci, 
'iau. dacă ne întrebau, o făceau 
ca și cum nu l-ar fi privit 
aceasta".

0 victorie de răsunet a fotbaliștilor noștri:
SELECȚIONATA OLIMPICĂ A ROMÂNIEI — 

PENAROL MONTEVIDEO 2-0 (1-0)
• in formația ciștigătoarei „Cupei interconlinen

tale“ au evoluat celebrii Spencer, Abadie, 
Cortes, Goncalves, Lezcano, Silva

MONTEVIDEO, 19 (prin telefon, 
do la trimisul special al revistei 
„Fotbal* ROMULUS BAL AB AN). — 
Miercuri seara, la ora 21,30, ora lo
cală (ora 2,30 la noi), s-a disputat in 
localitatea Paysandu, situată îa 350 
km de Montevideo, întâlnirea din
tre SELECȚIONATA OLIMPICĂ A 
ȚÂRII NOASTRE și faimoasa forma
ție urtiguayană, PENAROL, ciștigă-

toarea ultimei ediții a „Cupei inter
continentale*.

La meci au asistat 10 000 de spec
tatori, dornici să urmărească evolu- 
ția echipei lor favorite, precum și ■ 
pe fotbaliștii români? care la primul > 
lor joc, la Montevideo, reușiseră un i 
rezultat egal (1-1) în compania re- ' 
prezentativei Uruguayului.

(Continuare în pag. a 3-a)

DE 27 DE ORI 590 P. ȘL. PESTE
Interviul nostru cu maestrul emerit al sportului, Ion Tripșa

Cum am trecut de aeroportul Bă- 
neasa, vîntul s-a întețit. Mașina îna
inta anevoios prin vîrtejurile de ză
padă trimise de rafale puternice de 
vînt. O adevărată viforniță. Dimi
neața (marți 17.1, ora 8) termome
trul indica minus 10 grade. Cîteva 
ore mai. tirziu, deși temperatura cres
cuse cu... un grad, suflarea viatului 
continua să-ți taie respirul ia. Cînd 
m-am apropiat însă de pădurea care 
înconjoară poligonul lunari, am au

zit împușcături repetate. Se antre
nează oare cineva ? Intr-adevăr, la 
unul din standurile de pistol viteză 
îl zăresc. pe maestrul emerit al spor
tului Ion Tripșa. Ceva mai dețnirte, 
sînt la „datorie" și taleriștii. $i în 
timp ce colegul meu, fotoreporterul 
Teodor Roibu, își declanșa blitzul 
(vezi fotografia alăturată) am încer
cat să schimb cîteva cuvinte cu Ion 
Tripșa. Spun am încercat pentru că, 
în plin viscol, a trebuit să renunț la

ideea de a avea cu el o lungă con
vorbire despre... prezent și viitor.

— După cum văd, te antrenezi a- 
siduu. Ne aflăm oare în preajma 
vreunei importante competiții inter
naționale ?

— Nu ! Dar, de cînd am reluat 
pregătirile sub îndrumarea antreno
rului P. Cișmigiu — după J.O. de 
la Tokio — nu le-am mai întrerupt 
și nici nu am de gînd să fac acest 
lucru pînă la Ciudad de Mexico, Am 
suprimat chiar și perioadele de tran
ziție.

— în ce constă antrenamentul din 
lunile de iarnă ?

— în acest timp — pe lingă 
pistolul viteză folosesc și pe cel

C. COMARNISCHI
(Continuare în pag. a 2-a)

Vtrful Bilea, frumusețe de seamă a masivului 
Făgăraș. Nu vă tentează să vă duceți prin aceste 
locuri, imitînd exemplul schiorilor din fotografie ?

Foto R. WELKENS-Brașov

Bogat program sportiv la Casa (Ic cultură din Rupea
Seară de seară, la Casa de cultură din 

Rupea se organizează întreceri de șah și 
tenis de masă, la care participă numeroși 
tineri din oraș. Un aport însemnat l-a adus 
conducerea Casei de cultură Rupea și îp 
ceea ce privește organizarea întrecerilor din 
cadrul primei etape a Spartachiadei de iar
nă. Datorită unei strînse colaborări între

comisia raională a Spartachiadei de iarnă 
și Casa de cultură, 250 de tineri și tinere 
din asociațiile sportive Constructorul, Pro
gresul, Stejarul, Unirea ș.a. s-au întrecut 
pentru calificarea în etapa pe oraș a Spar
tachiadei.

GHEORGHE BIRȚ-coresp.

ÎN „C.C.E." LA HANDBAL 

Jucătoarele 
de la Universitatea 

Timișoara 
sint optimiste

Handbalistele de la Uni
versitatea Timișoara și-au 
continuat în ultimele zile 
pregătirile în vederea impor
tantei confruntări de mîine 
cu puternica formație daneză 
F.I.F. Copenhaga.

Tn cadrul unei discuții te
lefonice cu prof. Victor Chi
ta, care se află de cîteva zile 
— împreună cu formația ti
mișoreană— la Cluj, a.esfn 
ne-a spus : „Sint mulțumii 
de forma manifestată tn ulti
mul timp de echipa noastră. 
Atît la turneul internațional 
de Ia Rostock, cît și tn par
tida care a urmat Ia Berlin 
(16—7 cu T.S.C. Berlin). 
«7»~le nostru de bază s-a 
comportat Ia înălțime. Chiar 
și in meciurile de antrena
ment pe care le-atn susți
nut in această săplăminâ eu 
formația masculină a Școlii 
sportive din Cluj, sau eu cea 
feminină a Universității, am 
putut constata la majorita
tea jucătoarelor o vervă deo
sebită. Sint puțin neliniștit 
insă de ușoara întindere pe 
care o acuză la piciorul 
drept Ana Nemet. Medicul 
nostru mi-a dat însă asigu
rări că ea va putea juca sîni- 
bătă. în sfîrșit, țin să subli
niez că întreaga echipă este 
animată de dorința de a Hg 
vea o comportare cît mai 
bună în acest prim meci cu 
echipa din Copenhaga, foar
te important pentru califi
carea în semifinalele C.C.E.".

Formația oaspete șî-a a- 
nunțat sosirea la Cluj pentru 
după-amiaza zilei de vineri. 
F.I.F. Copenhaga va prezen
ta în acest meci o formație 
foarte puternică, în care fi
gurează nu mai puțin de 7 
jucătoare care au reprezentat 
Danemarca la ultimul cam
pionat mondial : portarul 
Helga Hansen, alături de 
Birthe Hansen, Annemarie 
Nielsen, Frieda Jensen^ Toni 
Roessler, Lise Koch și Lene 
Hansen.



Dimensiuni
Străbătusem de la un capăt Ia altul U-ziua de vagoane 

din Arad. Atinsesem punctul terminus: triajul. „Produsele 
finite", de proporții uriașe, superbe, în măreția lor, aștep
tau semnatul de începere a călătoriilor de-a lungul și de-a 
latul țării.

Voiam de mult Să vizitez marea uzină, să cunosc oa
menii care construiesc, temerari, element cu element, 
coloșii de oțel care înghit distantele. Pe unii dintre 
ei h știam, îi văzusem altă dată, in alte ocazii; evo- 
luînd in ring, pe terenul de fotbal, sau în sala de gim
nastică. li văzusem cum se agită, preocupați înaintea unei 
întilniri diiiciJe.^cum sutîd fericiți, în final, cind victoria 
le revine.

Aici, la mașini, sînt gravi — o gravitate impusă de 
dimensiunile muncii lor. Vorbesc puțin, laconic, dar tot- 
odată spun totul.

Reținusem, printre altele, chipul unui tinăr intilnit la 
centrala de torță a uzinei. Cei din jur îi spun .Îndrăz
nețul",. și au numai vorbe bune despre el. în „realitate* 
îl cheamă Mihai Sferlea și e intr-adevăr un îndrăzneț ; 
caută să smulgă cit mai mult celor 22 de ani pe care-i 
are; „Vreau in primul rind să mă perfecționez, intr-ale 
meseriei (e strungar); Pac și sport — gimnastică. Am urcat 
pină la maeștri. De două ari. am fost în lotul național.

Fac eforturi să-mi recîștig locul. îmi continui și studiile. 
Sînt în anul IV la I.C.P."

Apoi își exprimă și niște doleanțe : „Dacă nu s-ar mai 
programa campionatele în perioada sesiunilor de exa
mene ; dacă s-ar organiza mai multe concursuri (mai ales 
în triunghiul Arad — Timișoara — Cluj), creîndu-se ast
fel posibilități multiple de verificare ; dacă selecționerii 
și-ar îndrepta mai mult ochii... spre Arad".

REPORTAJ

Trece apoi la... visele pe care le ane. Proiecte mari, 
idealuri îndrăznețe, plămădite aici lingă mașini și realiza
bile în întregime prin muncă pasionată și voință.

Entuziaști ai sportului am intilnit și la forjă. Printre ei, 
cîțiva dintre boxerii „Vagonului" Arad. I-am prins intr-o 
pauză; Erau adunați in jtirul antrenorului lor, Neculae 
Neacșu, și discutau aprins.

îmi este prezentat și un muncitor de la sudură, un 
om masiv, ‘îmbrăcat intr-o salopetă plumburie, cu chipul 
ascuns sub masca de protecție. Acesta ne stringe mina

cu putere și ne spune scurt: „Kelfer". Cineva com
pletează : „Luptătorul de la «libere», campionul republican 
al anilor '59 și ’60". Ochii aceluia au prins strălucire. Des
pre sport era vorba ? Asta e cu totul altceva. Și... își 
începe „mica" lui biografie, pe care o... duce pînă în 
1960, anul supremei satisfacții cind cîștigă, pe lingă cam
pionat, Cupa de cristal a federației de lupte, pentru com
portare exemplară. Ne vorbește apoi despre intențiile lui 
de a antrena capiii în sportul luptelor, despre dorința 
sinceră ca propriii iii să fie .educați" în acest spirit, des
pre... uzină, despre munca lui și pasiunea cu care pro
fesează.

Lingă noi, antrenorul Todor Blidaru îmi recomandă 
cîțiva elevi de la „clasice" : pe Anton Wunderlich, lăcătuș- 
sculer, fruntaș in producție de trei ani consecutiv și un 
mare pasionat al luptelor (o mică statistică ne arată că 
în „cariera" sa a cîștigat peste 75 la sută din meciurile 
disputate); pe juniorul Marius Moșneag, deținătorul lo
cului III pe țară, și pe tînărul Liviu Boaru, component al 
lotului de perspectivă pentru Olimpiadă.

Am cunoscut și alți tineri fruntași atît în producție, 
cit si în sport, model de comportare în societate.

★

Văzînd uzina și urmărind procesul de construcție a va
goanelor ai senzația unei apariții apocaliptice: foc, fier, 
zqomot asurzitor... Dar, după ce cunoști oamenii și vezi 
cum dau suflare mașinilor, capeți un nou sentiment : a- 
cela al forței și dimensiunilor creației umane.

NUȘA MUSCELEANU

Fiecare sfirșit de sâptă- 
mîtui aduce pe cuiioseula 
pîrtie a< Clăbucetuliii, din 
vecinătatea Predealului, 
sute și sute de amatori 
de schi: elevi, studenți 
ș— oameni ai muncii din* 
Capitală sau din alte o- 
rașe ale țării. în fotoțxra- 
jia, o imagine surprinsă 
duminica trecută de foto
reporterul nostru. Aurel 
Neagil...

Primele recorduri ale anului

Adunări generale 
de dări de seamă și alegeri

(Urmare din pag. 1)

Primul concurs de înot ați anului 
desfășurat în Capitală ne-a prile
juit si consemnarea primelor recor
duri republicane. în continuu pro
gres, Georgeta Cerbeanu (15 ani) a 
parcurs distanta de 1*00 m dtelfin în 
1:14,6 — nou record republican de 
sală la junioare mici ( v. rec.- 1:16,1), 
iar Anca Pop (9 ani) a terminat cursa 
de 100 rn spate în 1:30,5 — nou rec. 
republican de sală la copii categ. C 
(v. rec. 1:31,3). Mai pot fi mențio
nate și rezultatele promițătoare — 
pentru început de an — ale tinerilor 
Dumitru Gheorqhe 161,5 Ia 100 m 
liber) și Petre Teodorescu (1:15,4 la 
100 m bras). La întreceri au partici
pat (că invitați) și o serie de tineri 
înotători de la Liceul sportiv din 
Rostock. Iată rezultatele tehnice :

100 m delfin
(C.S.Ș.) 1:14(6, 
tock) 1:21,9, 3.
1:12,9; 100 m spate (b) : 1. VL. BE
LEA (Șc. sp. 2) 1:10)6, 2. E. Wendel 
(Rostock) 1:13,4, 3. M. Movânu (Șc. 
sp. 2) 1:14,7; 100 m bras (f): 1. E. 
SILIANU (Dinamo) 1:26,6, 2. M. Du
mitrescu (Șc. sp. 2) 1:28,1, 3. V. Fai- 

100 m bras (b) : 
(Steaua) 1:15,4, 
sp. 2)
1:21,4,

(f) 1. G. CERBEANU 
2; R. Benedikt (ROs- 
C. Strubing (Rostock)

(CSȘ) 1:01,5, 2. VI. Belea f:04,3; 
100 m liber (f) - 1. E. SCHULLER 
(Șc. sp. 2) 1:09,5, 2. V. Petcu (Șc. 
sp; 2) l:10;9, 3. ~ ~
tock) 1:12,3 ,-100 m delfin (b) : 1. V. 
DOVGAN (Sc. sp. 2) 1:09,4, 2. M. 
Rău (CSS) 1:09,7.

R. Benedikt (Ros-

poate numi turism — spunea unul 
dintre iubitorii lui, I. LONIȚÂ — 
cele citeva deplasări făcute pentru 
a... insofi echipa de fotbal ? Firește 
că nu. Dar astfel au înțeles tovarășii 
din conducerea asociației să orga
nizeze activitatea turistică. Mie 
îmi place și fotbalul, dar imi plac 
mai mult excursiile în locuri pito
rești, în munți, unde am putea să 
organizăm și concursuri de orien
tare".

Cîțiva vorbitori au scos în evi
dență faptul că sportul de masă este 
nepermis de mult neglijat. Și, . ca 
urinare a acestei situații, consiliul 
asociației caută în afară sportivi 
pentru secțiile de performanță. Or, 
la Tehnometal există foarte multi 
tineri dornici și apți să facă sport 
Cum să fie depistați acești tineri, 
dacă nu prin organizarea competiți 
ilor de masă, în urmai cărora antie- 
norii să poată face selecție? Con 
cluziile au condus la un pun.ct de 
vedere comun : pentru îmbunătățirea 
situației, noul consiliu va trebui să 
acorde mai multă importanță spor
tului de masă și secțiilor de perfor

mania existente, să țină cont a* 
dorințele membrilor UCFS din între
prindere de a se dezvolta activita
tea de pregătire și competiționald. 
de a se asigura turismului un cadru 
organizatoric corespunzător.

Să selecționăm elemente
talentate din întrecerile

de masă!

V
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biș (Șc. sp. 2) 1:28,9 ;
1. P. TEODORESCU
2. R. Petrescu (Șc.
3. Gh. Pop (Rapid)
Thiede (Rostock) 1:22,0, 5. E.
iescu (Șc. sp, 2) 1:25,9,- 100 m spate 
(f): l.R. SPANDON1DE (Șc. sp. 2) 
1:20,9; 2. R. Pirvulescu (Șc. sp. 2) 
1:24,2, 3. U; Mannke (Rostock) 1:24,8;
100 m liber

1:20,2,
4. W.
Mano-

\ popice Campionatul republican pe echipe

Adunarea generală a asociației 
sportive „Turbina44- din Doicești a 
analizat activitatea de masă și de 
performanță. Din darea de seamă și 
din discuțiile participanților s-a des
prins faptul că întrecerile sportive de 
masă n-au fost folosite cu suficientă 
eficacitate pentru selecționarea ele
mentelor talentate. Din această cauză, 
în echipele reprezentative ale asocia
ției sportive sînt introduși jucători din 
alte localități. ,Nu ne face cinste 
faptul — a spus unul dintre iubitorii 
voleiului — că în echipa noastră 
masculină, care activează în campio
natul regional, joacă o serie de spoi- 
tivi care nu fac parte din întreprin
dere. De ce nu s-a îngrijit consiliul 
asociației, împreună cu tehnicienii spor
tivi, ca din întrecerile de masă să 
fie selecționate clemente
care, apoi, să fie promovate în secția 
de volei ?“.

Mai mulți participant la adunarea 
generală de dare de seamă și alegeri 
au recomandat noului consiliu al aso
ciației sportive „Turbina44 din Doicești 
să facă o mai intensă popularizare a 
foloaselor sportului pentru întărirea 
sănătății, să organizeze mai bine în
trecerile de masă și să depisteze cu 
acest prilej elementele talentate. Noul 
consiliu ales (președinte D. Prunache) 
a asigurat adunarea generală că va 
mnnei cu entuziasm pentru realizarea 
integrală a hotărîrii adoptate, în ca
drul căreia au fost cuprinse toate 
propunerile făcute de participanți.

talentate

(b) : 1. D. GHEORGHE

De 27 de ori 590 p. și... peste
(Urinare din pag*. 1)

1
l

ploaie, uînt — îmi va

Rezultate

I’ revizie, c.a probir complimen- 
Aîreasta mă ajută; Ui oltți- 
tuiei cit mai mori sta'- 

a. biațiilui, Iti corectcireat 
și. la desăvirșireit declaTișării 

conș-timie — du.pă> părerea 
prineipalui în 

pă utrez. o

de‘ 
tară, 
nerear 
bililății 
ochirii
— care 
mea — principalul în tir. Doresc 
să-mi păstrez- o continuitate, care 
să-mi creeze o punte de legătură în
tre concursuri. De asemenea, caut 
să-mir îmbunătățesc pregătirea fizică 
specifică prin exerciții la poligon, cu

SPICUIRI DIN PALMARES
Medalie de 

Olimpice de 
591 p.; locul 
mondiale de

argint lia- Jocurile: 
la- Tokio (1964) — 
V la campionatele 

la Wiesbaden (1966) 
— 590- p.; medalie de bronz ia
campionatele europene de la po
ligonul Tunari (19S5) — 590 p.; 
component al reprezentativei Ro- 

ca-mpioană a Europei 
(1965) - și clasată pe 
campionatele mon- 

Wiesbaden (1966); re- 
țării cu 596 p.

mâniei — 
— Tunari 
locul II la 
diale cte la 
cordman al

pi&tvlul — ui sec, fără cartușe —, 
prin lucru — la sală — cu haltere 
mici, prin participarea la diferita 
jocuri de baschet, volei.

— Spnj ce obiective tinzi prin a- 
cesle pregătiri ca și prin cele care 
vor urma ?

— Vreau să ridic plafonul mediu 
al cifrelor înregistrate la antrena
mente de la 594 p. la 597 p ; apoi, 
efectnînd pregătirile in condiții cit

mai grele —
fi, desigur, mai ușor la competiții. 
De asemenea, 
deosebită realizării 
time, ca 
cit mai 
precum 
tehnice' 
primului 
ochirea și declanșarea), 
aduce implicit și cifre ridicate. Dacă 
voi-, reuși. să îndeplinesc aceste obiec
tive pedagogice — cum le denumesc 
antrenorii —- cred că voi avea o mai 
mare constanță în realizarea perfor
manțelor la un nivel mai înalt

— Apropo de constanță în perfor
manțe : inginerul Petre Cișmigiu, 
antrenorul federal, îmi spunea că 
dumneata ești apreciat ca cel mai 
constant’ trăgător pe plan mondial la 
o valoare de peste 590 p. și că în 
ultimii trei ani ai punctat de 27 de 
ori — de 10 ori numai în 1966 — 
590 și peste această cifră, ceea ce 
înseamnă un loc în primii șase la 
toate competițiile de anvergură de la 
J.O. și pînă la C.M. Care este ex
plicația acestor rezultate ?

— Cred că antrenamentele continue 
în care nu am neglijat nici așa-zisele 
lucruri de amănunt»

— Vorbeai Ia început de Ciudad 
de Mexico. Ce îți propui să1 realizezi 
la J.O. din 1968 ?

— Dacă voi fi selecționat, nu-mi 
doresc decit „decari*deci și o me
dalie. La același lucru cred însă că 
aspiră și prietenul meu, campionul 
lumii, Virgil Atanasiu. Ce bine ar fi 
să ne reușească !

voi acorda o atenția 
unei odihne op* 

și pregătirii din vreme și 
nunii {ioane a concursurilor,, 

și perfecționării procedeelor 
specifice probei (ridicarea 
foc, mișcarea intre siluete,

ceea ce va

I
I
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i
i
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Fruntașa clasamentului campio
natului masculin al regiunii Ploiești, 
flacăra Cîmpina, a susținut un joc 
decisiv în deplasare, în compania 
puternicei formații Rafinăria Tclea- 
jen. Partida a fost viu disputată. 
Gazdele, cunoscînd particularitățile 
arenei,'și-au regăsit mai rapid ritmul 
normal, reușind să conducă după 
penultimul schimb cu 67 p.d. Acest 
avantaj nu le-a fost însă suficient

valoroase
«

pentru obținerea victoriei, el fiind 
anihilat de ultimul jucător al oaspeți
lor, Aurel Șucatu, care, dovedind si
guranță, atît la „plin" cît și la „izo
late", a doborît din 200 de bile mixte 
930 popice. Adversarul lui,. Gheor- 
ghe Sauer, a realizat 855 p.d. Scor 
final: 5 309—5 301 p.d. în favoarea 
echipei Flacăra Cimpina. Au depășit 
900 p.d. Petre Purje (F), L Dinescu, 
T. Sîrzea și V. Grămadă (R).

GRABIȚI-VA, IARNA E SCURTA!»
I Iarna s-a instalat cu toate drepturile'ei 

pe întreg cuprinsul tării, oferindu-ne din 
l belșug zăpadă, îngheț și... soare cu dinți. 

Așa și-au dorit-o iubitorii sporturilor 
[ de iarnă, care au așteptat cu nerăbdare 
L să se avînte pe pîrtiile de schi sau- să 

alunece pe cristalul patinoarelor. Cei mai 
nerăbdători au fost, bineînțeles, copiii. 
Timpul vacanței de iarnă a fost minuțios 
planificat, iar „recuzita" pregătită din vre
me. N-așteptau decit semnalul din partea 
celor însărcinați cu organizarea activității 
sportive de iarnă. Tn cele mai multe orașe 
ale țării "acest semnal a '’=*
tineretului oferindu-i-se... 
chizîndu-i-se larg porțile 

Dar iată că mai sînt 
naiul începerii activității 
întîrzie să fie dat.

La Anina, de pildă, zăpada a căzut, ca 
pretutindeni, din belșug. Să tot faci schi 
sau săniuș. Iar întrecerile din cadrul primei 
etape a Spartachladei de iarnă constituie 
cel mai bun prilej pentru practicarea în 

mod organizat a sporturilor de iarnă. Numai că, așa 
cum ne-a scris un grup db tineri mineri, consiliul aso
ciației sportive Minerul din acest orășel parcă nici 
n-ar fi auzit de Spartachiada de iarnă, de schi, de 
patinaj și chiar și de alte ramuri de sport, în afară 
de fotbal, noțiune care se identifică în cazul celor de 
la Anina cu existența unei singure echipe, ce activează 
în categoria C. Iu acest timp, sute de tineri tînjesc 
după destindere, după frumusețea și binefacerile spor
tului. Oare activiștii sportivi din Anina nu cred că

n o
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și altceva decit să stea și să stu- 
categoriei C, seria Vest ?
Tîrnăveni sînt mai norocoși în a- 

sporturile de

e
fost dat la timp, 

pîrtie liberă și des- 
patinoarelor. 
orașe ande sem- 
sportive de iarnă

au datoria să facă 
dieze... clasamentul

Copiii din orașul 
ceastă privință. Oraș cu tradiție în 
iarnă, la Tîrnăveni a fost amenajat un frumos pati
noar în incinta stadionului ce aparține asociației spor
tive Chimica. Zi de zi vin aici cile două și trei sute 
de copii, dornici de a învăța patinajul. Dar de la cine? 
Organizatorii s-au gîndit numai Ia patinoar, nu și la 
cei pentru care el a fost amenajat. Și astfel, rolul de 
instructor sportiv și-l asumă fiecare părinte după cum 
se pricepe. Nu știm dacă copiii sau părinții au înre
gistrat mai multe căzături pînă acum. Un fapt este însă 
știut: copiii din Tîrnăveni nu vor reuși să învețe în 
această iarnă să patineze. E oare atît de greu să se 
organizeze aici un curs de inițiere ? Doar sînt toate 
condițiile...

Condiții bune pentru practicarea schiului sînt și în 
regiunea Argeș. Se găsesc pîrtii, se găsesc amatori, 
după cum se găsesc și vreo 15 000 de schiuri. Aceste^ 
însă — în magaziile asociațiilor sportive. Cele mai 
bine „păstrate" sînt cele din magaziile asociațiilor 
sportive din raioanele Horezu, Rm. Vîlcea, Curtea de 
Argeș și Muscel. După- o mică socoteală, ajungem la 
concluzia că în regiunea Argeș, unde pînă acum au 
luat parte la întrecerile de schi din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă doar 1 770 de concurenti, un număr de 
13230 de schiuri rămîn nefolosite prin magaziile aso
ciațiilor sportive. Cine știe ? 
sportivi din această- regiune 
centru... luna lui cuptor.

S-or fi gîndit 
că e bine să le

activiștii 
păstreze

(După scrisorile trimise de
corespondenți)*

I. Ducan și Al. Momete,



Secționata Olimpică
României - Penarol 

mtevitleo 2-0 (1-0) 
(Urmare din pag. 1) 

ucătorii români au confirmat din 
i miercuri seara frumosul rezultat 
inut cu puține zile în urmă. De 
intimidați de valoarea și celebri- 
a adversarilor lor, ei au abordat 
tida cu mult curaj, orqanizîndu-și 
e jocul în toate compartimentele 
ibținind pînă la urmă o victorie 

răsunet internațional. Echipa 
lână a jucat ofensiv, cu acțiuni în 
;ză-, cu manevre de atac purtate 
adîncime, fiind superioară în 
Ite momente ale jocului formației 
larol. Scorul a fost deschis în 
i. 43 de Moldoveana. După re- 
re (min. 50) el a înscris din nou, 
înd ca tabela de marcaj să arate 

în favoarea, jucătorilor noștri, 
enarol a apărut pe teren cu ve- 
ele ei de „24 carate", printre care 
mcer, Abadie, Goncalves, Lezcano, 
-tes, văznți de telespectatorii ro- 
ni cu'prilejul finalei Cupei inter- 
itînentale, disputată la 26 octom- 
e 1966 la Madrid*. Fotbaliștii uru- 
lyeni și-au demonstrat și de a- 
istă dată măiestria, atît în acțiu- 
s- individuale, cît șr în cele co
live. Izbindu-se de o apărare 
mă, imbatabilă în acest meci, unii 
tre jucătorii formației gazdă au 
'eput să presteze un joc dur. De 
tel, în min. 28 al partidei, Goncal- 
> a fost eliminat de pe teren pen- 
lovirea adversarului.

5-au remarcat — îndeosebi — 
ftănăilă și Mbldoveanu — din e- 
pa noastră, Gonzales și Fonseca — 
Ia gazde.

Arbitrul Uruguayan Pablo Vaga a 
tidus corect și autoritar următoa- 
e formații :
PENAROL : Taibo (min. 43 Santos) 
Diaz, Gonzales, Goncalves, Foa- 

-a, Lezcano — Silva (min. 45 Ca- 
rera), Abadie — Mattera (min. 28 
nchez), Spencer, Cortes.
1ELECȚIONATA OLIMPICĂ A 
>M..MIF'I r Constantinescu — Săt- 
ireanu, D. Nicoiae, Boe, Deieanu, 
Năftănăilă, Libardi — Năsturescu, 

îțilă, Ion Ionescu, Moldoveanu. 
!n continuarea turneului pe care-1 
reprinde în America de Sud, e- 
ipa noastră va mai evolua în 
ile și Bolivia.

)E PESTE
MONTEVIDEO, La Montevideo a 
eput campionatul de fotbal al 
iericii de Sud (inter-țări), în pri- 
1 meci, reprezentativa Chile a 
ins cu scorul de 2—0 (2—0) 
tipa Venezuelei. Golurile au fost 
rcate de Marcos în minutele 12 
41.

★
.ONDRA. La Bumley s-a desfă- 
at primul meci dintre formațiile 
. Burnley și A.C. Napoli, conlînd 
ttru turul al IIT-lea al „Cupei ora- 
>r tîrguri- Ia fotbal. Victoria a 
renit gazdelor cu scorul de 3—0 
-0). în cadrul aceleeași competiții 
ipa Leeds United a terminat la 
litate, 1’—1, cu formația spaniolă 
. Valencia.

*
IOSCO VA. La Leningrad a în- 
ut construirea unui stadion aco-

Dumitrescu, Crăciunescu, Stan, Angliei, Ton Ștefan, Maghiar și ceilalți convponenți ai echipei Dinamo Victoria Bucu
rești fac o cursa1 de „încălzire* pe aleile parcului sportiv din Șos. Ștefan cel Mare, înainte de începerea antrena
mentului . Foto : V. Bageac

„Antrenamentele fără balon stat plictisitoare"... 
ne declară fostul internațional Nicușor

Tn aceste zile, la Federația română de fotbal vizitatorii sînt mai 
numeroși. Antrenori, membri ai consiliilor de cluburi sau asociații rezolvă 
unele probleme ale echipelor lor înaintea reînceperii campionatului. 
Tntr-un birou, îl găsesc pe fostul internațional Nicușor, antrenorul echipei 
Dinamo Victoria București, care activează în categoria B, seria I.
— Ați reînceput pregătirile?
— Da. De ia 8 ianuarie tăcem 

antrenamente zilnice în aer liber.
— Care-i comportarea „elevilor" ?
— In general, toarte bună pentru 

perioada actuală. în legătură cu a- 
ceastă perioadă, vă fac o confi
dentă. Ca jucător, nu mi-a plăcut 
perioada actuală, deoarece nu se 
folosea mingea. Antrenamentul pă
rea mai mult o corvoadă și se lucra 
fără pottă. Părerea mea este că, 
după exercițiile de pregătire fizică, 
un joc de scurtă durată ajută pe 
sportiv atît. in pregătirea fizică, cit 
și în cea tehnică. în acest fel, spor
tivul participă cu plăcere la antre
namente și se readaptează la joc în 
condiții dintre cele mai dificile, da
torită stării terenului (cu zăpadă și 
cu gheată). Din aceste motive, ca 
antrenor, la fiecare lecție progra
mez un meci de circa 30 de minute. 
Si rezultatele se văd.. Elevii mei par
ticipă cu plăcere la antrenamente, 
timpul trecind pe nesimțite.

— „Noutăți" in lot ?
— Am, deocamdată^ două: An- 

ghel (fost la Dinamo Obor) — îna
intaș și Ghifuleanu (fost la I.O.R.. 
București) — mi/locaș.

HOTARE
perit pentru fotbal. Lungimea arenei 
este de 124 m, iar lățimea de 88 m. 
Tribunele vor avea o capacitate die 
25 000 locuri. Terenul va fi acoperit 
cu un covor de material plastic, care 
va tine loc de gazon. Terenul aco
perit vai fî folosit și pentru alte 
competiții.

• După ce antrenorul reprezen
tativei Angliei, Alf Ranrsey, a pri
mit titlul de Sir, după ce Bobby 
Charlton a tost ales cel mai bun 
fotbalist european al anului, recent, 
căpitanul echipei Angliei, Bobby 
Mbore, a fost făcut cetățean de 
onoare al orașului Londra. De altfel, 
Moore a primit și cupa pentru cel 
mai bun jucător al C.M. și a fost 
distins de regina Angliei cu un titlu 
de noblețe.

— Si acum, ce veți face pînă la 
începerea campionatului ?

— Pînă la sfirșitul lunii ianuarie 
— antrenamente, pe stadionul din

Interviul nostru

Sos. Sleian cel Mare, pentru îmbu
nătățirea capacității de efort a or
ganismului și îmbunătățirea tehnicii. 
Apoi, o „vacantă" de două săptă-

Programul .returului seriei Est
ETAPA A XlV-a, 26 MARTIE 

Unirea Focșani — Locomotiva Iași 
Victoria Roman — Ancora Galați 
Textila Buhuși — Rapid Mizil 
Foresta Fălticeni — Metalul Rădăuți 
Petrolul Moinești — FI. roșie Tecuci 
Gloria C.F/R. Galați — Gloria Bîrlad 
Minobrad V. Dornei — Metalul Buzău

ETAPA A XV-a, 2 APRILIE

Ancora Galați — Foresta Fălticeni 
FI. roșie Tecuci — Unirea Focșani 
Gloria Bîrlad — Minobrad V. Dornei 
Rapid Mizil — Victoria* Roman 
Metalul Buzău — Textila Buhuși 
Metalul Rădăuți — Petrolul Moinești 
Locomotiva Iași -— Gloria C.F.R. Galați

ETAPA A XVI-a, 9 APRILIE

Gloria Bîrlad — Metalul Rădăuți 
Victoria Roman — Foresta Fălticeni 
FI. roșie Tecuci — Ancora Galați 
Locomotiva Iași — Petrolul Moinești 
Gloria C.F.R. Galați — Unirea Focșani 
Textila* Buhuși — Minobrad V. Dbmei 
Rapid Mizil — Metalul Buzău*

ETAPA A XVlI-a, 16 APRILIE

Petrolul Moinești — Metalul Buzău
Metalul Rădăuți — FI. roșie Tecuci
Foresta Fălticeni — Rapid Mizil 
Minobrad V. Dornei — Gloria C.F.R. Gl.
Ancorat Galați — Textila Buhuși
Unirea Focșani — Gloria Bîrlad 
Victoria Roman — Locomotiva Iași

ETAPA A XVIIl-a, 21 APRILIE

Textila Buhuși — Victoria Roman 
Petrolul Moinești — Foresta Fălticeni 

mîni la Călimănești (data este în 
funcție de faptul că Ciuleanu, Du
mitrescu. lan Stefan, Florea, Serban 
și Velicu urmează cursurile serale 
fa liceu și intră in vacantă de-abia 
atunci). La Călimănești, vom lucra 
pentru îmbunătățirea rezistentei spe
cifice,. precum și la retușarea unor 
procedee tehnice: pasa, deposeda
rea, degajarea și trasul la poartă, 
tn continuare, vom munci pentru 
obținerea1 formei sportive și defi
nitivarea formației. Pînă la reluarea 
campionatului, vom susține mai 
multe meciuri de verificare. Cred 
că, în retur, băieții mei vor presto 
mai multe jocuri de bună calitate 
și, astfel, echipa se va menține pe 
un loc fruntaș.

— Succes I
V. POMPILIU

Gloria C.F.R. Galați — Ancora Galați 
Locomotiva Iași — Gloria Bîrlad 
Metalul Buzău — Unirea Focșani
Metalul Rădăuți — Minobrad V. Dornei 
Rapid' Mizil — FI. roșie Tecuci

ETAPA A XlX-a» 30 APRILIE

Gloria C.F.R. Galați — Rapid Mizil 
Metalul Buzău — Metalul Rădăuți 
FI. roșie Tecuci — Victoria Roman 
Unirea Focșani — Ancora Galați 
Foresta Fălticeni — Locomotiva Iași 
Minobrad V. Dornei — Petrolul Moinești 
Gloria Bîrlad — Textila Buhuși

ETAPA A XX-a. 7 MAI

Locomotiva Iași — FI. roșie Tecuci 
Foresta Fălticeni — Gloria C.F.R. Galați 
Metalul Rădăuți — Unirea Focșani 
Rapid Mizil — Minobrad V. Dornei 
Victoria Roman — Gloria Bîrlad 
Textila Buhuși — Petrolul Moinești 
Ancora Galati — Metalul Buzău

ETAPA A XXI-a, 14 MAI

Petrolul Moinești — Ancora Galați 
Minobrad V. Dornei — Locomotiva Lași 
Gloria C.F.R. Galați — FI. roșie Tecuci 
Unirea Focșani — Foresta Fălticeni 
Textila Buhuși — Metalul Rădăuți 
Gloria Bîrlad — Rapid Mizil
Metalul Buzău — Victoria Roman

ETAPA A XXH-a, 21 MAI

Foresta Fălticeni — Minobrad V. Dornei 
El. roșie Tecuci — Textila Buhuși 
Metalul Buzău — Gloria Bîrlad
Metalul Rădăuți — Gloria C.F.R. Galați 
Rapid Mizil — Unirea Focșani

Loto - Pronosp ort
ULTIMELE ZILE PcNTiTJ CUM
PĂRAREA BILETELOR LA TRA

GEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO DIN 24 IANUARIE 1967, 

PRIMA E>LN ACEST AN
Numai 4 zile ne mai despart de pri

ma t ra «ere a AUTOTURISMELOR 
LOTO din acest an, care atribuie în 
număr NELIMITAT autoturisme „FIAT 
1800°, „RENAULT 10 MAJOR", „WART
BURG-LUX 5L2/T" și „TRABANT 
601“ pentru 3 numere cîș tigă to are.

în afara autoturismelor sc oferă pre
mii în bani formațiilor cu numai două 
numere câștigătoare.

Cu numai 24/ lei puteți participa la 
toate cele 12 extrageri, mărindu-vă con
siderabil șansele de a obține unui sau 
chiar mai multe autoturisme.

Cumpărați din vreme bilete pețitru a- 
ceastă atractivă tragere.
ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA 

PRONOSPORT
Pronosticuri în legătură cu- meciurile 

din programele concursurilor Pronosport 
găsiți în următoarele publicații care par
ticipă la „CONCURSUL INTERRED 
ȚLONAk", organizat de Loto-P nones port 
pe anul 1967:

Scînteia Tineretului", România Liberă, 
Magazin, informația Bueureștiuiui, 
Neuer Weg, Elore, Steagul roșu, Fla
căra și Fotbal.

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

Va urma un film artistic.

Rubrică redactară de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

TRAGEREA 
AUTOTURISMELOR

IANUARIE 1967

Victoria Roman — Petrolul Moinești 
Ancora Galati — Locomotî. * lași

ETAPA A XXITI-a, 28 MAI

Locomotiva Iași — Metalul Buzău 
Unirea Focșani — Petrolul; Moinești 
Metalul Rădăuți — Rapid Mizil 
Gloria Bîrlad — Ancora Galați 
Gloria G F.R. Galați — Victoria Roman 
Textila Buhuși — Foresta Fălticeni 
1’1. roșie Tecuci — Minobrad V. Dornei

ETAPA A XXIV-a, 4 IUNIE

Petrolul Moinești — Gloria Bîrlad 
Ancora Galați — Metalul Rădăuți 
Foresta Fălticeni — FI. roșie Tecuci 
Rapid Mizil — Locomotiva Iași 
Unirea Focșani — Textila Buhuși 
Minobrad V. Dornei — Victoria Roman 
Metalul Buzău — Gloria C.F.R. Galați

ETAPA A XXV-a, 11 IUNIE

FI. roșie Tecuci — Metalul Buzău 
Foresta Fălticeni — Gloria Bîrlad 
Rapid Mizil — Ancora Galați
Victoria Roman — Metalul R’ădăuți 
Gloria C.F.R. Galați—Petrolul Moinești 
Locomotiva Iași — Textila Buhuși 
Minobrad V. Dbmei — Unirea Focșani

ETAPA A XXVT-a, 18 IUNIE

Textila Buhuși — Gloria C.F.R. Galați 
Unirea Focșani — Victoria Roman 
Gloria Bîrlad — FI. roșie Tecuci 
Ancora Galați — Minobrad V. Dornei 
Metalul Rădăuți — Locomotiva Iași 
Metalul Buzău — Foresta Fălticeni 
F?etrolul Moinești — Rapid Mi-zil

După cum se știe, în ca
drul turneului pe care-1 în
treprinde în unele țări a- 
fricane, reprezentativa noas
tră de fotbal (tineret) sus
ține cîteva meciuri în E- 
tiopia. în prima întîlnire, 
fotbaliștii noștri au: termi
nat la egalitate (2—2) cu 
selecționata Etiopiei.

în Etiopia^, fotbalul este 
un sport cu frumoase per
spective. Federația de spe
cialitate este foarte activă 
și organizează o serie de 
turnee cu participarea, unor 

echipe străine. Astfel, în 
cursul lunii februarie, în 
Etiopia se organizează „Cu
pa Africii de Est“, la care 
participă reprezentativele 
R.A.U., Kenyei, Sudanului, 
Ugandei etc. Nouă luni 
mai tîrziu, echipele fina
liste ale celei de a VI-a 
ediții a „Gupei campionilor 
Africii*4 se vor întîlni Ia 
Addis Abeba, în turneul 
final.

In Etiopia activează 46 
echipe de club, grupate în 
șase grupe (cîte una în 

fiecare regiune a țării). 
Incepînd din acest an, se 
dispută campionatul națio
nal între cele mai bune 
opt echipe de club din 
principalele orașe: Addis 
Abeba, Asmara, Dierre, 
Daua ele.

Din selecționata Etiopiei 
fac parte jucători renumiți 
ca Luciano^ Italo, Mengn- 
istu- — ultimul fiind sw- 
pranumit de către croni
carii europeni „Kopa al 
Etiopiei". Antrenorul na
ționalei este Milusevici, 

fostul antrenor al echipei 
Iugoslaviei la GM. de fot»- 
bal din 1958.

★
După unii ziariști, Eli

sabeth Charlton este pe 
punctul de a deveni tot 
atît de celebră pe cît o* 
fost mama- Grachilor,. dato
rită celor doi fii ai săi 
— cnnoscuții fotbaliști 
Jackie și Robby Chariton,

„înrudirea1* d-nei: Chari
ton cu fotbalul este veche. 
Tatăl eG Tanner Milburn, 
a fost portar al echii>ei 

Leeds. Cei; patru frați ai 
acestuia — Jack, George, 
Jimmy și Stan — ău ju
cat fie la Leicester, fie la 
Leeds, iar vărul său, Jac
kie Milburn, legitimat la 
Newcastle, a jucat în e- 
cliipa Angliei. Bunicul lui 
Bobby și Jackie Charlton 
a fost portar al unei echi
pe din Northumberland.

Nepoată, fiică, soră, 
cumnată de fotbaliști și 
mamă a doi jucători re
numiți, d-na Cliarlton a 
fost totodată o înfocată 
suporteră a echipei din 
Ashing ton și, în această... 
calitate, ducea cu cărucio
rul pe cei doi copii ai săi 
la- teren. Cînd acestui- au-

fost capabili să meargă 
singuri, le-a cumpărat o 
minge; în 1954, Bobby 
Charlton a fost primit la 
Manchester United, la re
comandarea unui profe
sor de-al său. Aici,
el l-a cunoscut pe Mat 
Busby, renumitul antre
nor. Bobby Charlton și
Mat Busby au refăcut
echipa Manchester United 
după catastrofa de aviație 
de la M-unchen, ciștigind 
in 1963 ..Cupa Angliei", 
iar în 1965— campionatul.

După cum; sef știe, Bobby 
a fost desemnat de presa 
sportivă drept cel mai bun 
fotbalist european al anu
lui — ceea ce canstiruie- 
o min dric si. pentru- d-na 

Charlton, mama celor doi 
renumiți jucători englezi.

•ir
Ziarul brazilian „0 Glo

bo" a preluat conducerea 
propagandei în problema 
reformei fotbalului brazi
lian, eare urmează să' se 
desfășoare anul acesta.

Potrivit acestui ziar, în 
1067 se vor face primii 
pași spre un; campionat na
țional al Braziliei. Orga
nizarea acestui campionat 
are o serie de iînplîcații, 
îndeosebi de ordin* econo
mic-financiar. Distanța prea 
mare dintre- orașele țării- 
pune grele probleme pri
vind deplasarea echipelor, 
cheltuielile în acest scop« 
fiind destul de ridicate.



CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE BIATLON

AZI, CURSA DE 20 Km
® Oaspeții au făcut joi un antrenament

de acomodare
® Tot azi, pe pista de sub telefericul Clăbucet,

proba de slalom special din cadrul
„Cupei României44

PREDEAL, 19 (prin telefon. de la tri
misul nostru). — Sosiți miercuri seara 
cu autocarul de la București, partici- 
panlii la concursul internațional de bia- 
tlon nu efectuat — a doua zi dimineața 
— tradiționalul antrenament de acomo
dare cu pista și cu poli tronul pe. care 
se vot desfășura întrecerile. La ora 10 
și-au făcut apariția în poligon sportivii 
francezi și cei sovietici, care au tras 
cîte cinei focuri în poziția culcat. * apoi 
au efectuat recunoașterea traseului și 
și-an încheiat dimineața cu o nonă 
tragere, în poziția în picioare Reprezen
tanții R. D. Germane și biatloniștii ro
mâni s-au antrenat de Ia ora II. Spre 
deosebire de ceilalți oaspeți, sportivii 
germani au început antrenamentul cu re
cunoașterea traseului, după care au exe
cutat tragerile. Condițiile de, antrena
ment au fost excelente. Cerul era aco
perit cn un strat subțire de nori, ceea 
ce a creat o vizibilitate perfectă, iar nin
soarea proaspăt căzută a permis o alu
necare foarte bună.

Proba de vineri — cursa indivi
duală de 20 km cu 4 trageri de cîte 
cinei focuri — se anunță foarte inte
resantă. Toți participanții sînt dornici să 
arate roadele pregătirii de pînă acum 
și. în același timp, să-și verifice for
țele în vederea competițiilor de am
ploare. care vor culmina în acest sezon 
cu C M. de la Altenberg (R.D.G.).

lală loturile de partîcipanți la această 
probă, programată pentru ora 10: 
Franța : Raoul Romain, Gilbert Mercier, 
Paid Chassagne, Jean Viry și Guy Du- 
raffourg; U.R.S.S.: Oleg Kozovoi, Va
sili Tretakov, Iuri Mihailov, Turi Kra

pivin : R. D. Germană : Jean-Ilans Gert, 
Dieter Fichm filler. Reiner Thiel. Sieg
fried Wagner; România: Constantin Ca
ra beta. Gheorghe Vilmoș, Gheorghe Cim- 
poia, Nicolae Bărbv;escu, Gheorghe Bă- 
descu, Gheorghe Cercel, Ion Țepos U, 
Moise Stoian. Ion Mîrzea. Dumitru Soiu 
și Ion Dudu. x

•A

Tot azi, pe pîrtia de sub telefericul 
Clăbucet de la Predeal, are loc proba 
de slalom special din cadrul „Cupei 
României*, la care iau parte echipele 
Steagul roșu, A.S.A., Dinamo și Poli
tehnica Brașov, Carpați Sinaia, Carai- 
manul Bușteni, precum și selecționatele 
Cluj, Vatra Domei, Reșița, Petroseni și 
Baia Mare.

D. STÂNCULESCU

Fred Anton Mayer 
se afirmă din nou!
OSLO 19 (Agerpres). în întîlnirea in

ternațională de patinaj viteză dintre se
lecționatele masculine ale U.R.S.S. și 
Norvegiei, victoria a revenit echipei so
vietice la scorul de 2.99—-245. Cursa de 
1 500 m a fost cîștigată de patinatorul 
norvegian Bjorn Tveter. cronometrat cu 
timpul de 2:14,2 .urmat de Eduard Ma- 
tusevici (U.R.S.S.) cu 2:14,7. în cursa 
de 10 000 m, Stanislav Selianin (U.R.S.S.) 
s-a clasat pe primul loc cu 1G:4O,2. Pe 
locul doi — Fred Anton Mayer (Norve
gia) cu 16:45,2. La totalul celor patru 
probe, în clasamentul neoficial, primul 
loc a revenit lui Fred Anton Mayer 
(Norvegia) cu 185,373 pv.ncte, urmat de 
Valeri Kaplan (U.R.S.S.) cu 185,940 punc
te.

Cea mai senzațională 
știre sportivă a anului 1966

— 0 INTERESANTĂ ANCHETĂ A AGENȚIEI TASS —

Redacția sportivă a agenției TASS 
a organizat o anchetă în rîndul 
agențiilor de presă din alte țări, cu 
următoarea întrebare: „Care dintre 
informațiile sportive transmise de dv. 
in anul 1966 a fost cea mai senza
țională ?'

Majoritatea agențiilor au desemnat 
campionatul mondial de fotbal ca 
fiind evenimentul cel mai senzațio
nal al anului. în acest sens au răs
puns ziariștii de la agenția japoneză 
K1ODO TUSIN, de la FRANCE 
PRESSE, REUTER, B.T.A... Redacția 
sportivă TASS, care a organizat 
această anchelă, s-a alăturat părerii 
de mai sus.

Tată ce scrie, justifieîndu-și punctul 
de vedere, cunoscutul comentator 
sportiv al agenției REUTER, Vernon 
Morqan : „Deoarece fotbalul repre
zintă, desiqur, ramura sportivă cea 
mai populară șl deoarece anul 1966 
nu a fost un an olimpic, campiona
tul mondial de .fotbal a devenit eve
nimentul cel mai important pentru 
majoritatea cititorilor noștri din în
treaga lume". Morgan subliniază că 
momentul cel mai intens al campio
natului l-a constituit finala, drama 
tica întîlnire dintre echipele Angliei 
și R.F. Germane.

Redacția sportivă a agenției bul
gare de știri B.T.A. consideră că eve 
nimentul cel mai pregnant al cam
pionatului mondial de fotbal l-a cons
tituit înfrînqerea italienilor din par
tea echipei R.P.D. Coreene, lucru re
marcat, de altfel, și de comentatorul 
de la REUTER.

In ceea ce privește FRANCE

PRESSE, conducătorul redacției spor
tive a acestei agenții, M. Rochet, a 
declarat : „Cu tot riscul de a nu fi 
original, dar infrinqerea celui mal 
mare favorit — echipa braziliană — 
în fața Portugaliei, știrea că aceiași 
portughezi erau conduși, la un mo
ment dat, cu scorul de 3—0 de o 
echipă aproape necunoscută atunci, 
aceea a R.P.D. Coreene, și — tn sftr- 
șit — tensiunea și surprizele meciu
lui final — toate acestea au repre
zentat o sursă de știri dintre cele 
mai interesante'.

Redacția sportivă TASS consideră 
că momentul cel mai neașteptat al 
campionatului mondial l-a constituit 
calificarea echipei R.P.D. Coreene în 
sferturile de finală.

Ziariștii de la C.T.K. — agenția 
de presă cehoslovacă — au spus că 
știrea despre victoria hocheiștilor 
cehoslovaci asupra reprezentativei 
U.R.S.S., realizată la Moscova, la 
28 noiembrie, este cea mai senzațio
nală.

O părere deosebită au avut, de 
asemenea, comentatorii agențiilor 
americane ASSOCIATED PRESS — 
Ted Smith și UNITED PRESS INTER 
NATIONAL — Leo Peterson. în nu
mele amîndurora, a fost transmis ur
mătorul răspuns : „Evenimentul cel 
mai de seamă al anului 1966, tn 
lumea sportului, l-a constituit per
formanța Iui Jim Ryun, care a sta
bilit — la un interval de o lună — 
recordul mondial în proba de */i milă 
— 1:44,9 și celălalt record mondial 
al său, in proba de 1 milă — 
3:51,3'.

Simbătâ si duminică

in Austria, la Igls,

DoDcrii români 
porticipă 

hi campionatul 
european

IGLS. 19 (prin telefon). pînă joi seara, 
în stațiunea Igls, de lingă Innsbruck., 
sosiseră aproape toți, participanții la 
campionatele europene de bob două 
persoane. Tntr-adevăr. la antrenamentele 
controlate (de două ori cîte două man
șe, în loc de patru — din cauza vremii 
nefavorabile) cronometrele oficialilor 
înregistraseră timpurile a 36 de echi
paje din 9 țări : Austria, Belgia, Ceho
slovacia, Elveția, R. F. Germană, Fran
ța, Marea Britanie, România și Suedia. 
Acest lucru a determinat Comisia de 
organizare să limiteze Ia maximum 5 
numărul echipajelor admise în concurs 
de fiecare tară. îneît, după toate pro
babilitățile. sîmbătă (pentru primele 
două manșe) și duminică (pentru ulti
mele două) vor lua startul 30 de echi
paje.

Sportivii români sînt împărțiți în 
trei formații : Ion Panțuru — Nicolae 
Neagoe (I), Romeo Nedelcu — Petre 
Hristovici (II) și Alexandru Oancea — 
Gheorghe Maftei (III)., Misiunea lor este 
dificilă valoarea conCTirenților din alte 
țări europene fiind foarte ridicată. Cu 
excepția italienilor (care nu au sosit, 
ceea ce face participarea lor incertă) 
sînt prezenti „așii*4 bobului european 
și mondial. Remarcăm printre favoriți 
pe conducătorii Erwin Thaler (Austria) 
— campion european în 1S66, Woyermann 
și Floth (R. F. Germană), precum și 
pe britanicul Patrick Evelyn, campion 
european de tineret al probei (Saint 
Moritz, 1966).

Turnee de sah
9

LA VRNJACKA BANJA...

Turneul zonal de șah de la Vm- 
jack a Banja (Iugoslavia), a con
tinuat cu desfășurarea partidelor în
trerupte. Boboțov a remizat cu Iv- 
kov, în timp ce Jansa a cîștigat în 
66 mutări la Byluap, Lider este în 
continuare vest-germanul Mohrlock 
cu 4 puncte. îl urmează un pluton 
de opt șahiști, printre care și ma
rele maestru român Florin Gheorghiu, 
cu cîte 31/? puncte.

După cum sr vede. lupta pentru 
clasarea în primele trei locuri, care 
asigură calificarea în turneul inter
zonal. este deosebit de strînsă. Pînă 
în prezent. Florin Gheorghiu a reali
zat un punctaj satisfăcător, ținînd 
seama de faptul că în această primă 
parte a turneului a jucat cu cîțiva 
favoriți: Ivkov, Matanovici. Pach- 
man, Fuchs, Barczay

...Șl BEVERWIJK

Șahiștii sovietici Spasski și Luti- 
kov continuă să figureze în fruntea 
turneului internațional de la Bever- 
wijk, cu cîte 5’/? puncte. Maestrul 
român Teodor Ghițescu ocupă locul 
nouă în clasament, cu 3 puncte. în 
runda a șaptea, Ghițescu a remizat 
cu marele maestru austriac Robațsch 
Cu același rezultat s-a încheiat si 
partida Lutikov—Spasski.

în turneul feminin. Alexandra Ni- 
colau a învins-o pe olandeza Mulder, 
acumulînd l1/? puncte după 3 runde

întrecerile atletici 
de la Leningrad

LENINGRAD. în cadrul într 
rilor concursului internațional de : 
tism pe teren acoperit, cursa de ! 
m a fost cîștigată de Narodni 
(U.R.S.S.), cronometrat în 8:30,4, 
proba de triplusalt a revenit sport 
lui sovietic Aleksandr Zolotarev 
15,64 m. Alte rezultate : masculin : 
m.g. — A. Mihailov (U.R.S.S.) 1 
feminin : 300 m — Lia Lauer (Ola 
40,2 ; greutate — Nadej da Cij ova 
m ; lungime — Korri Bakker (Olar

la tenis: 
Australia -S. U. A.

SYDNEY. întîlnirea internațio 
de tenis dintre echipele mixte ale 
straliei și S.U.A. s-a încheiat cu v 
ria sportivilor australieni, înving: 
cu 6—3. în ultima zi, americanul 
thur Ashe l-a învins pe John f 
combe cu 6—3, 8—6. iar Tony R 
(Australia) l-a întrecut cu 6—4. 6— 
Cliff Richey (S.U.A.).

Săritură de pe trambulina de la Autrans (Campionatele Franței — 30—31 
decembrie 1966)

Grenoble, orașul de la poalele 
Alpilor d'Huez, gazda „Olimpiadei 
albe' din anul 1968, a Invitat anul 
acesta sportivi din toate colturile 
lumii pentru a se Întrece șl. tot
odată. a verifica Instalațiile pentru 
care aici, in ultimul timp, s-a mun
cit zi și noapte.

După cum se știe. Jocurile Olim
pice de iarnă din 1968 se vor desfă
șura timp de 12 zile. Intre 6 și 18 
februarie. întîlnlrtle Internationale 
programate în acest an se vor în
tinde insă pe o perioadă mai îndelun
gată de timp, între 20 ianuarie șl 19 
februarie 1967, tar probele de pati
naj artistic șl meciurile de hochei 
vor avea Ioc abia în octombrie 1967, 
pe noul stadion de gheată In curs 
de amenajare. Așadar, nu ne aflăm 
în fata unei „Săptăminl preolimpice 
Internationale' — cum a fost aceea 
de la Ciudad de Mexico —, ct in 
fața unor „Săptăminl preolimpice in
ternaționale*. care se vor desfășura 
timp de o lună la Grenâble și în 
regiunea Învecinată. în cele patru 
săptăminl, peste 1 000 de sportivi șt 
oficiali din toate colturile lumii se 
vor perinda prin orașul viitoarei 
Olimpiade de iarnă, la Chamrousse 
— centrul probelor alpine —, la 
Vercors — centrul competițiilor 
„nordice* — la Alpe d’Huez — unde

Marielle Goitschel 
pe primul loc!

SCHRUNS. Proba feminină de < 
rîre din cadrul concursului intern 
nai de schi de la Schruns a fost i 
gată de cunoscuta sportivă frar 
Marielle Goitschel. Pe o pîrtie de 
m, cu o diferență de nivel de 65 
Marielle Goitschel a realizat exei 
tul timp de 2:12,23. Ea a f-=»st ur 
de schioara austriacă Erika Schinc 
și de Annie Fainose (Franța).

pentru această probă' Traset 
pentru slalom special, la care s- 
lucrat timp de doi ani, va fi A 
finitivat în vara acestui an

Trambulina de la Autrar 
(70 m), cît și cea de la Sail 
Nizier (90 m) au trecut cu bir 
probele inaugurale.

între timp, s-au făcut numi 
roase amenajări pentru buna pr 
mire a oaspeților participant! 
„Săptămînile preolimpice inte 

naționale* de la Grenoble. îi 
tr-un local special amenajat d 
parcul „Paul- Mistral" s-a desch 
un birou de presă, prevăzut <

Corespondență specială pentru „Sportul popular

START IN „SĂPTĂMÎNILE PREOLIMPICI 
INTERNAȚIONALE" DE LA GRENOBLE

vor avea loc cursele'de bob — și, 
in fine, la Grenâble — unde se vor 
desfășura probele de patinaj viteză.

Unele instalații au fost deja în
cercate la campionatele Franței, fn 
30 și 31 decembrie 1966, cind s-a 
făcut „recepția* Inelului de viteză, 
situat In parcul „Paul Mistral' din 
mijlocul Qrașulut. Inelul, a cărui 
lungime este de 400 m, are două 
piste de cite 5 m lățime și una — 
de antrenament — de 4 an. Uzina 
producătoare de frig realizează o 
gheată a cărei temperatură oscilea
ză intre —4 șl —7 grade. După cum 
se știe, la Innsbruck, la Jocurile 
din 1964, temperatura ghetii varia 
între —1 și —3 grade.

Pista de slalom uriaș a dat satis
facție la Campionatele Franței, ce
ea ce a făcut pe specialiștii francezi 
si străini să declare că „Chamrousse 
este intr-adevăr un munte ideal

maximum de mijloace de telec 
municație.

Deși datorită eșalonării 1< 
cît și lipsei anumitor instala 
„Săptămînile preolimpice' de 
Grenoble nu vor putea constit 
o adevărată repetiție generală 
Olimpiadei, ele vor fi deosel 
de interesante, capabile să ft 
nizeze date foarte Imporfan 
alît în ceea ce privește preg 
tirea participantilor angrenați 
aceste întreceri, cît si calităț 
tehnice ale instalațiilor date pil 
acum în folosință.

Grenoble, în imaculat veșml 
alb, e gata pentru startul 
„Săptămînile preolimpice int< 
naționale*.

ROBERT BARRAN
Paris, 19 ianuarie 1967

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

ECHIPE ROMÂNEȘTI DE BASCHET ÎN COMPETIȚII INTERNATIONAL
CRACOVIA, 19 (Prin telefon). Joi seara 

s-a disputat în localitate meciul-retur 
con tind pentru „C.C.E.* dintre formațiile 
feminine Wlsla Cracovia și Politehnica* 
București. Baschetbalistele bucureștene 
au părăsit terenul învinse cu scorul de

68—55 (31—27), fiind eliminate din com
petiție în sferturile de finală.

BRUXELLES, 19 (prin telex.). Aseară, 
în ^Palais du Midi” din capitala Bel
giei, s-a disputat meciul retur din „Cupa 
cupelor” dintre Royal IV și Dinamo Bu

curești. Meciul a luat sfîrșit cu 
de 82—58 (38—28) în favoarea < 
Royal IV. întrucît primul mec 
la București, se terminase cu scoi 
86—70 în favoarea baschetbaliștih 
mâni, s-a calificat pentru turul ui 
al competiției echipa belgiană.
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