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Proiecte de viitor in concordantă 
cn posibilitățile existente!
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ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA

generală de dare de seamă și 
de Ia asociația sportivă „Con- 
din Capitală a prilejuit o amplă 

și multilaterală dezbatere a activității 
esfășurate de consiliu, de secțiile pe ramură 
e sport, de antrenori și sportivi.
Darea de seamă — prezentată de tov. Tu- 

or Conțu, președintele asociației sportive 
Confecția*  — și discuțiile pe marginea ei, 
a care au participat un mare număr de meni
ri UCFS, au analizat multiplele probleme 
le activității de masă și de performanță, 
iodul cum a reușit consiliul asociației să-i 
timuleze pe cel aproape 8 000 de iubitori ai 
portului din această mare întreprindere bucu- 
eșteană în practicarea exercițiilor fizice, pre- 
cuparea pentru găsirea unor forme noi, 
tractive, de antrenare a tinerilor și vîrstni- 
ilor în desfășurarea activității sportive. Au 
1st scoase în evidentă succesele obținute 
ieste 3000 de participanți la competițiile de 
iasă, 1121 de purtători ai Insignei de poli- 
lortiv, inițierea a 70 de acțiuni turistice, 
■casarea cotizației sportive în proporție de 
este 90 la sută ș.a.J, s-a vorbit pe larg des- 
re metodele eficace de mobilizare a muri
torilor, tehnicienilor și funcționarilor Ia 
artul diferitelor acțiuni sportive (metodele 
Tiviștilor sportivi de Ia «Confecția*  în dez- 
altarea activității turistice au fost popu- 
rizate de către Consiliul orășenesc UCFS 
i întreaga Capitală) și au fost analizate cu 
mț de răspundere rămînerile în urmă, cau-
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Anul XXIII - Nr. 5184 ★ Slmbătă 21 ianuarie 1967 ★zele care le-au determinat și posibilitățile 
soluționare a lipsurilor. Se poate spune 
a fost o adunare generală care a reușit 
elucideze multe dintre problemele actuale 
activității sportive de la .Confecția".

Cîteva din lipsuri au ieșit cu pregnanță 
în evidență și despre ele vom încerca să 
discutăm în continuare. Consiliul asociației 
sportive «Confecția*  nu a desfășurat o vastă 
și eficientă propagandă fn rîndul tuturor oa
menilor muncii din această întreprindere pen
tru lămurirea importanței deosebite pe care 
o are practicarea exercițiilor fizice. Influența 
lor pozitivă în întărirea sănătății. în dezvol
tarea capacității de muncă, in petrecerea in 
mod plăcut și util a timpului liber n-a fost 
pe larg înfățișată miilor de tineri și tinere 
de aici. Nu s-a făcut apel la datele compa
rative care există și care arată diferența de 
dezvoltare dintre un tinăr care practică cu 
regularitate exercițiile fizice și unul care le 
neglijează, urmările pe care le are mai tirziu 
viața sedentară, cu petrecerea timpului liber, 
numai in casă. Consiliul asociației sportive 
n-a folosit contribuția celor 4 antrenori pe 
care îi are în lămurirea acestor probleme,
n-a invitat medici și profesori care să con- ■ 
terențieze pe tema locului ce trebuie să-l | 
ocupe sportul în viața oamenilor din socie-

HRISTACHE NAUM I

Trimisul nostru special la C. M. de handbal, CĂLIN ANTONESCU, transmite:
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Cauzele înlrîngerii? Ratările, epuizarea 
nervoasă și... neanihilarea lui Duda 
• ASTĂZI SINT PROGRAMATE ULTIMELE JOCURI : ROMÂNIA-U.R.S.S.

(LOCURILE 3-4) Șl CEHOSLOVAC1A-DANEMARCA (LOCURILE 1-2)

VASTER AS, 20 (prin tele
fon). Așadar, după 6 ani, se
lecționata de handbal a Ceho
slovaciei a reușit să învingă 
reprezentativa țării noastre, joi 
seara în semifinalele C.M. O 
lungă perioadă de timp hand- 
baliștii români s-au impus cu 
regularitate în fața celor ceho
slovaci și chiar nu de mult, 
în luna noiembrie 1966, la 
Praga și la Bratislava, selec
ționata noastră a realizat un 
meci nul și apoi o victorie, ca

urmare a unei evidente supe
riorități. Și acum, cînd victoria 
ne-ar fi fost mai necesară de- 
cît oricînd, rezultatul final le-a 
fost favorabil adversarilor noș
tri pe merit. Spunem aceasta 
pentru că echipa cehoslovacă a 
reușit să găsească mijloacele 
pentru a reface diferența în fi-

ASTĂZI. LA CLUJ

a învinsC.C.E.“ LA HANDBAL

Au mai rămas două săptămîni pînă la înce- 
ierea vacanței de iarnă a studenților. După 

Jumătate de an de studiu, după emoțiile din 
esiunea de examene, încheiate cu bucuria 
uccesului, relaxarea în compania sportului 
ste binevenită. Stațiunile de iarnă din munți 
înt gata să întîmpine sărbătorește sosirea o- 
ișnuiților lor oaspeți.

volei feminin

Dinamo București
7

leciul cu F. I. F 
. pentru

Copenhaga-o dificilă confruntare
Universitatea Timișoara

Reprezentativa de 
ineret a României
ivingătoare 
î Etiopia
ADDIS ABEBA 20 (prin 
lex, de la trimisul nostru 
tecial CRISTIAN MANIU). 
Continuîndu-și turneul în 
frica, reprezentativa de ti- 
țret a României a evoluat 
i la Addis Abeba unde a 
tîlnit selecționata secundă a 
iopiei. La capătul unui joc 
u disputat, victoria a reve- 
t fotbaliștilor români cu 
orul de 2—1 (0—0). Golurile 
hipei noastre au fost înscri- 

de Oblemenco șl Daniel
ie.
Reprezentativa de tineret a 
imâniei își încheie turneul

Africa duminică, cînd va 
tîlni, în meci revanșă, pri- 
a selecționată a Etiopiei.
XPID Șl DINAMO APAR 
ÎINE ÎN FAȚA SPECTA

TORILOR
Echipele bucureștene Rapid 
Dinamo apar mîine în fața 

iblicului, susținând primele 
curl cu caracter de veriii- 
re. Rapidiștii întâlnesc în 
uleștl, de la ora 10,30, pe 
hnometal, iar dinamoviștii 
r juca (la aceeași oră) pe 
-enul lor din Șos. ștefan 
1 Mare. In compania echi- 
i Dinamo Obor.

Iubitorii sportului din Cluj vor 
avea 
astăzi 
sânte 
acest 
leșie 
vorba
Universitatea Timișoara și F.I.F. 
Copenhaga, pe care cele două for
mații și-o dispută în vederea ca
lificării în semifinalele „C.C.E.u 
la handbal feminin.

Este binecunoscut faptul că for
mația oaspe deține o valoare foar
te ridicată, majoritatea jucătoa
relor (7 dintre ele au făcut parte 
din reprezentativa Danemarcei) a- 
vînd o bună pregătire tehnică și 
fizică și o mare experiență a par
tidelor internaționale. De modul 
în care reprezentantele noastre vor 
ști să-și concentreze atenția, să-și 
mobilizeze toate forțele pentru 
a-și impune îndeosebi plusul de 
viteză și vigoare depinde în cea 
mai mare măsură soarta califi
cării.

La fluierul arbitrului Laszlo 
Marta din Ungaria cele două e- 
chipe vor alinia următoarele for
mații :

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA : Luereția Anca (Angela Nițu) 
— Ana Nemeț, Tereza Szekeli, 
Angela Moșu, Iolanda Rigo, Lu
cretia Neagoe, Edcltraut Franț, 
Florica Ciosescu, Eva Kaspari, 
Hoswilha Neurohr.

posibilitatea de a 
una din 

întreceri
an, pe 
frumoasa 
de prima partidă dintre

urmări 
cele mai intere- 
handbalistice din 
care le găzdu- 
lor sală. Este

F.I.F. COPENHAGA : Ilelga 
Hansen (Britta Andersson) — 
Birtbe Hansen, Annemarie Niel
sen, Frieda Jensen, Anne Hjorth, 
Tony Roessler, Lene Hansen, Lise 
Koch, Mariane Rosenlund, Lis Dit- 
levsen.

Selecționata Mexic
Revenite în Capitală, volei

balistele mexicane au jucat 
aseară în sala Dinamo în 
compania echipelor Metalul 
și Dinamo din București. în 
meciul vedeta Dinamo Bucu
rești a întîlnit reprezentati
va A a Mexicului pe care a 
întrecut-o cu scorul de 3—1 
(7,-13, 13, 5). în deschidere
s-au întîlnit formația secun
dă a Mexicului și Metalul 
București. Partida s-a înche
iat cu rezultatul de 3—2 (—11, 
5, 10, —11, 9) în favoarea oas- 
petelor.

Tihonov (U.R.S.S.) învingător in proba 
de 20 km din concursul international 

de biatlon de la Predeal ’
• REPREZENTANȚII NOȘTRI ÎN PLUTON COMPACT PE 
LOCURI FRUNTAȘE • GH. BALAN (A.S.A.), EDITH SUTEU 
(A.S.A.), I. BOBIT (STEAGUL ROȘU) SI ST. MOLDOVEANU 

(CARAIMANUL) ÎNVINGĂTORI LA SLALOM ÎN „CUPA 
ROMÂNIEI"

PREDEAL, 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Un cadru fe
eric (Predealul complet alb era 
scăldat de razele soarelui care 
strălucea pe cerul perfect senin), 
organizare excelentă (asigurată 
de F.R.S.B. cu sprijinul asocia
ției sportive Armata Brașov), 
coneurenți de valoare, luptă echi
librată — iată principalele con
diții de desfășurare a probei de 
20 km din Concursul internațio
nal de biatlon.

In partidele desfășurate a- 
seară la Eskilstuna s-au în
registrat următoarele 
tate :

pentru locurile 5—6 : 
R.F. Germană 24—42

pentru locurile 7—8 : Iugo
slavia—Ungaria 24—20 (9—9).

Astăzi, de la ora 16,30 (ora 
București) sînt programate 
ultimele meciuri : România— 
U.R.S.S. (pentru locurile 3—4) 
si Cehoslovacia— Danemarca 
(pentru locurile 1—2). Cele 
două jocuri vor fi transmise 
la televiziune începînd de la 
ora 16,30. De la aceeași oră, 
partida România—U.R.S.S. va 
fi retransmisă pe programul I 
al postului de radio Bucu- 

. vesti.

rezul-
Suedia- 
(12—10).

reprize, iarnaiul primei
apoi, în partea a doua a jo
cului, cînd a condus, 
permită 
să egaleze.
acest lucru a fost nevoie 
primul rînd de o mare con
centrare nervoasă, de calm și 
de siguranță în protejarea 
mingii și în finalizarea acțiu
nilor. în aceste privințe, învin
gătorii de joi seara le-au fost 
net superiori handbaliștilor ro
mâni, care — în mod cert 
epuizați nervos după jocurile

cînd a
i selecționatei

Pentru a

nusă 
noastre 

reuși 
în

anterioare, extrem de grele în 
comparație cu cele ale Ceho
slovaciei — au cedat pasul în 
final.

Apreciind din capul locului 
că selecționata cehoslovacă a 
abordat jocul mult mai proas
pătă, cu resurse de energie fi
zică și nervoasă mai mari decît 
cele ale echipei noastre, nu 
intenționăm prin aceasta să 
scuzăm comportarea de loc mul
țumitoare a handbaliștilor ro
mâni. Pentru că a fost clar 
că și în atari condiții victo
ria ne-ar fi putut surîde dacă 
nu s-ar fi ratat exasperant de 
mult și dacă s-ar fi găsit la 
timp soluția de anihilare a lui 
Duda. în aceste principale ca
rențe trebuie căutată cauza ra
tării de către echipa noastră a 
calificării in finală.

Să le reluăm, pentru a în
cerca să elucidăm măcar in 
parte situația. Mai întîi despre 
capacitatea 
noastre de a finaliza. Noi am 
semnalat-o 
desfășurării 
preliminară, 
mult ca echipa română să fie 
eliminată din competiție. Do
rind să înscrie imparabil. cău- 
tînd parcă cu disperare .mili
metrul*  de lingă bară, crispați 
la culme, handbaliștii români 
au ratat și în jocul cu Ceho- 

cele- 
Dacă

redusă a echipei

chiar din timpul 
jocurilor în seria 

cînd n-a lipsit

slovacia ca și în 
lalte partide dinainte, 
nici din cele cinci lovituri de 
la 7 metri de care au benefi
ciat în acest joc ei n-au reușit

(Continuare in pag. a 8-a)

Unde mergem?

De la început trebuie să sub
liniem comportarea excelentă a 
cîștigătorului probei, sovieticul 
Aleksandr Tihonov. Tînărul schior 
siberian (20 de ani) este deja 
maestru al sportului la schi fond. 
Nu e deci de mirare că a domi
nat cursa de la un capăt la celă
lalt, cla$îndu-se pe priniu) loc,

Citiți în pagina a VI-a programul complet al manifes
tărilor sportive de slmbătă și duminică din Capitală.

Constantin Carabela (in lotografie) a avut cea mai bună 
comportare dintre reprezentanții noștri in proba de 20 km din 
concursul international de biatlon de la Predeal

Foto : A. Neagu

D. STĂNCULESCU

(Continuare in pag. a 8-a)



ANCHETA NOASTRĂ De ce lipsește lupta corp la corp
din arsenalul de cunoștințe al boxerilor noștri?
• Vinovați sini arbitrii - afirmă antrenorii! • „Clnd luptam corp la 

corp, mă odihneam**  - declară fostul campion al țării, ION CHIRIAC
• Lupta de aproape constituie un excelent mijloc de obținere a victoriilor

Ctt vreo 10—15 ani în urmă, în arse
nalul fruntașilor boxului nostru figura, 
la loc de cinste, hipta corp la corp. 
Cei care frecventează cu regularitate 
reuniunile noastre pugilistice își amin
tesc, probabil, de spectaculozitatea 
loviturilor de aproape, de „seriile" rapi
de, prelungite, cu care adepții acestui 
stil de luptă își sufocau adversarii. Va
sile Secoșan, Mircea Dobrescu, Gheorghe 
Fiat, Victor Șchiopu și, în ultimii ani, 
Mihalic, își datoresc multe din succe
sele lor acestor lovituri eficace, care 
„macină" 
sărilor Dc 
însă, lupta 
bucurat de 
antrenorilor 
Prea puțini 
tuali mai folosesc lupta de aproape și, 
lucru curios, cei care uzează de un astfel 
dr mijloc de luptă au brațe lungi (ca 
de pildă Ion Olteanu) !

Am considerat util să facem o discu
ție — pe această temă — cu cîțiva an
trenori și arbitri, pentru a vedea cărui 
fapt se datorește abandonarea luptei 
corp la corp de către boxeri, ce măsuri 
trebuie luate pentru ca în procesul an
trenamentului sportiv să-și găsească loc, 
din nou, acest mijloc de luptă atît de 
eficace.

fon Popa (antrenorul lotului repre
zentativ) : „Sînt mai multe explicații 
privind renunțarea la lupta de aproape. 
Mă voi opri asupra cîtorva dintre ele. 
Ca antrenor, consider că arbitrii au o 
mare parte de vină. Nu toți, firește. 
Dar avem arbitri care nici ca boxeri 
n-au strălucit, ca să nu mai vorbesc de 
faptul că nu cunoșteau lupta de aproape. 
Cî..J „L.t puși să condusă un meci

acestor lovituri eficace, 
potențialul de luptă al adver- 

o bună bucată de vreme, 
corp la corp nu s-a mai 
atenția cuvenită din partea 
și, cu urmare, a boxerilor, 
dintre pugiliștii noștri ac-

dar „B" lucrează corect și, deci, nu 
este nevoie ca arbitrul să intervină pen
tru a opri lupta. Aceasta se va întîmpla 
numai dacă la boxerul „A" se va ob
serva elementul intențional, repetat, și 
numai după ce acțiunea respectivă se va 
încheia. Ca arbitru, îmi dau seama că 
mulți dintre noi exagerăm cînd atragem 
deseori atenția boxerilor pentru așa- 
zisul box periculos cu capul. Greșim 
atunci cînd oprim lupta în mod inutil. 
In lupta corp la corp, întîlnim deseori 
situații în care boxerii angajați în 
„serii" de lovituri, se opresc la un mo
ment dat și așteaptă intervenția arbi
trului pentru a-i despărți. Teama de a 
nu primi avertisment îi determină pe 
boxeri să evite pe cît e posibil lupta 
de aproape, iar atunci cînd se angajează 
în astfel de schimburi, ei acționează cu 
multă prudență, mai mult cu ochii la 
arbitru decît la adversar".

Gheorghe Fiat (antrenor) : „Trebuie 
înțeles că boxerii pregătiți unilateral, 
cu cunoștințe care se limitează numai 
la lupta de Ia distanță, nu mai pot ob
ține succese de prestigiu în turneele de

Cînd sînt
In care cei doi boxeri (sau numai unul 
dintre ei) 
corp, acești 
ca „stop", 
iurine
ferească să mai lupte de aproape, pre
ferind numai distanța și semidistanța. 
La antrenamentele zilnice, sportivii trec 
pi în toate mi jloacele procesului instruc- 
tiv-educativ. numai Ia lupta corp la corp 
nu se opresc de loc. Și atunci, pe ring 
observăm că și pugiliști de valoare, cum 
ar fi Ciucă, Gîju, Bădoi, nu știu să se 
descurce în lupta de aproape. Desigur, 
este greu să înveți acum, după atîția 
ani de muncă, felul cum se execută 
eschiva laterală sau rotativă, o scădere 
dr nivel, pentru a te apropia de adver
sar și a intra în lupta de aproape. Fi
rește că nu e rău să știi să lupți de 
Ia distanță, dar ce te faci cînd ai în 
față un adversar care-ți impune lupta 
corp la corp ? Sau mai precis, cînd în- 
tîlne.ști un adversar mai înalt care cu
noaște mai bine ca tine lupta de la 
distantă ? Lupta de aproane poate 
fi folosită excelent în „colțul" ringului 
(îndeosebi), de unde adversarul nu mai 
poate nleca, unde să poți să-i „tai ca
lea". Din păcate însă, majoritatea boxe
rilor noștri nu știu cum să „exploateze" 
acest spațiu, să găsească poziția ideală 
pentru a ataca. Ca să folosești un ast
fel de mijloc de luptă trebuie să ai sta
bilitate mare, să cunoști o gamă va
riată de lovituri (scurte, la cap, la corp), 
în sfîrșit, să-ți plasezi brațele înăun
trul brațelor adversarului. Foarte impor
tantă este poziția capului în timpul

, ,î dintre tinerii
,corp la corp" cu capul 

adversar, în loc să 
piept, cu garda în-

încearcă să lupte corp la 
arbitri abuzează de comenzi 

fii atent la cap*  etc. Azi așa, 
așa și boxerii au început să se

GHEORGHE FIAT

de preferat directă la bărbie sau sub 
bărbie. Referindu-se Ia lupta corp la 
corp, Georges Carpentier, fost campion 
mondial la categoria semigrea, spunea : 
„Toți cei ce vor să ajungă boxeri de 
primă clasă, cu o tehnică variată, tre
buie să studieze teoretic, și în special 
practic, toate- complexitățile și subtilită
țile luptei corp la corp* 6, Carpentier in
dica o serie de boxeri americani care 
foloseau această luptă chiar de la în
ceput, înainte de a-și fi irosit forțele. 
Loviturile la corp îl obosesc foarte re
pede pe boxer, spunea el. Boxerul simte 
moleșeală, gîndește mai greu, pierde din 
viteză, și nu mai poate aplica lovituri 
seci și puternice. Totodată slăbește și 
reacția la mișcările adversarului. Iată 
deci cît dc mari sînt avantajele celor 
care practică lupta dc aproape, și tocmai 
de aceea mă surprinde faptul că antre
norii noștri — unii dintre ei cu o vastă 
experiență — nu acordă acestui mijloc 
de luptă importanța cuvenită".

Ion Chiriac (antrenor) : „în ultimii 
ani, lupta corp la corp a fost neglijată 
în mod ne justificat de către boxerii noș
tri. Părerea mea este că antrenorii au 
renunțat să-i învețe pe boxeri acest mij
loc eficace de luptă, datorită faptului 
că majoritatea arbitrilor (unii dintre ei, 
foști boxeri) nu cunosc „tainele" lup
tei de aproape. Cu ani în urmă, în țara 
noastră existau vreo 10 arbitri care erau 
solicitați foarte des să conducă meciuri. 
Urcînd de nenumărate ori treptele rin
gului, aceștia au căpătat cu timpul o 
vastă experiență. Nici un truc al boxe
rilor nu le mai era necunoscut. în pre
zent, există însă foarte mulți arbitri- 
judecători care — firește — nu mai 
pot fi programați cu atîta regularitate. 
Să fiu bine înțeles : nu pledez pentru 
restrîngerea corpului de arbitri, dar nici 
nu pot fi de acord cu practica actuală, 
care lasă „cîmp liber" oricui vrea să 
devină arbitru. Avem, în prezent, arbi
tri-judecători care n-au nici o contin
gență cu acest sport.

în asemenea condiții trebuie să-i în
țelegem, într-o anumită măsură și pe 
antrenori. împreună cu colegii mei dc 
la clubul Steaua sînt însă hotărît să-i 
învăț pe tinerii din secția noastră să 
lupte și de la mică distanță, adică „corp 
la corp". Chiar cu riscul de a primi 
avertismente din partea arbitrilor. Pen
tru a ajunge să cunoască la perfecție 
lupta de aproape (aici mă refer la boxe
rii de la Steaua) este însă necesară o 
tehnică dcsăvîrșită. Ei trebuie să știe 
să se apropie de adversar fără ca să-1 
jeneze pe acesta (altfel, este pasibil de 
avertisment), să folosească o serie de 
acțiuni înșelătoare (eschive, blocaj, scă
deri de nivel). O dată ajuns lîngă ad-

tea de vină în ceea ce privește slabul 
interes manifestat în ultimii ani de 
boxeri față de acest procedeu tehnic 
atît de eficace. Nu trebuie acum să cău
tăm „vinovății”, ci să găsim calea de 
a reintroduce în arsenalul boxerilor

Sînt convins însă că boxerii se apără 
mult mai greu la stomac, la ficat, decît 
la cap, și tocmai de aceea loviturile Ia 
corp, de la distanță mică, sînt mai 
eficace.

Dacă vrem să 
acum cîțiva ani, 
țăm din nou pe 
liști să lupte nu 
ci și la corp. Ca 
noștri să sancționeze prompt obstrucțiile 
intenționate, dar — totodată — să lase 
ca lupta în ring să decurgă mai liber, 
adică atît cît permite regulamentul".

reedităm succesele de 
trebuie să-i învă- 
tinerii noștri pugi- 

numai de la distanță, 
antrenor, cer arbitriloi

Petre Mihelfi (arbitru — Oradea) l 
„Sînt un prieten al boxerilor care pre
feră lupta de aproape. M-am obișnuit 
să nu intervin în disputa lor, chiar cînd 
se opresc și așteaptă intervenția direc
torului de luptă. Lăsînd lupta mai liberă, 
atunci cînd din partea boxerilor nu se 
observă intenția de a comite > infrac
țiune, noi arbitrii vom da mai multă 
cursivitate partidelor. Cele trei minute 
de luptă să fie — efectiv — trei minute, 
deoarece pentru odihnă există pauza. 
Unii dintre arbitrii noștri greșesc cînd 
opresc lupta, deoarece îi scot pe pugi
liști din ritm, din cadență. Aceasta de
notă că arbitrii nu cunosc subtilitățile 
luptei de aproape, și, evident, este mai 
greu să apreciem obstrucțiile la care re
curg boxerii cînd luptă corp la corp 
decît cele comise în lupta de la dis
tanță. Se impune, deci, să ne îmbogățim 
și noi, arbitrii, repertoriul cunoștințelor, 
să fim mereu pe fază. Trebuie să-i aver
tizăm fără cruțare pe boxerii care „țin" 
intenționat, permanent, conștienți că

PETRE EPUREANU

luptei de aproape. Multi 
noștri intră în 
sus, la distanță de 
atace cu bărbia în 
chisă".

Mihai Voiculescu 
..După campionatele 
Varșovia (19t>3), tehnicienii noștri au 
liotărît să folosească, într-o anumită mă
sură, lupta de la distanță sau, cum î 
se spunea, „în linie". Acest mijloc de 
luptă a dăinuit mulțî ani. La „europe
nele" de la Moscova (1963) arbitrii au 
penalizat foarte des pe cei care atacau 
de aproape, cu capul înainte, chiar și 
atunci cînd nu exista intenția de a lovi 
neregulamentar. în această situație s-a 
considerat, o dată în plus, că singura 
scăpare de a evita avertismentele o con
stituie lupta de la distanță. Boxerii noș
tri, și nu numai ei, au evitat, de atunci, 
angajările în lupta corp la corp, dc 
teamă să nu fie sancționați de arbitri. 
Aida după J. O. de la Roma s-a în
țeles că boxul modern trebuie să meargă 
pe un alt drum, că este necesar să se 
lase lunta mai liberă. Această idee a 
fost îmbrățișată și de federația noastră, 
îmi amintesc că la ultima consfătuire a 
arbitrilor din întreaga țară, arbitrul cra- 
iovoan Petre Tonitza susținea că și în 
box trebuie aplicată (ca și la fotbal) 
legpa avantajului. Boxerul „A“ — de 
P^® —- obstrucțîonează neintenționat,

(arbitru—Craiova) : 
europene de la

mare importanță. Din experiența proprie 
de boxer, din experiența pe care am că
pătat-o ca antrenor, cît și din cele con
statate la ultimele confruntări interna
ționale, am constatat că clementele lup
tei dc aproape au avut un rol decisiv. 
Consider că arbitrii au barat deseori 
drumul unor boxeri de valoare spre ma
rile performanțe. Cel mai elocvent e- 
xemplu îl constituie faptul că Mircea 
Dobrescu, un boxer de certă valoare la 
vremea sa, a fost adesea oprit să prac
tice lupta de aproape. La J. 0. de la 
Iloma, Dobrescu a fost întrecut de ja
ponezul Tanabe tocmai pentru că n-a 
reușit să acționeze suficient în lupta 
corp Ia corp, în care adversarul excela. 
Boxînd cu Vasile Ncagu (tot la Olim
piada de Ia Roma), englezul Lloyd a 
reușit să obțină victoria datorită faptu
lui că, Ia un moment dat, a introdus 
ambele brațe între cele ale adversarului, 
printr-o mișcare de sus în jos, de unde 
a plasat o scrie de lovituri scurte, deci
sive. Lloyd a ftiut, deci, să-și impună 
lupta de aproape. Aș mai avea de adău
gat și faptul că lupta de aproape este 
necesară atît boxerilor înalți, cît și celor 
cu talie mai mică"1

Petre Alexandrescu (antvenor) : „Des
pre lupta corp la corp boxeri cu faimă, 
foști campioni mondiali, spuneau că 
este cea mai activă formă de luptă. 
Aveau perfectă dreptate. Desfășurarea cu 
succes a acestei lupte depinde de îm
binarea tehnicii și tacticii adecvate în 
diferite faze, de buna pregătire fizică 
a boxerului și de înaltele sale calități 
psihice. Astfel, a explicat în cartea sa, 
despre lupta corp la corp, fostul cam-

este necesar ca boxerul să știe

noștri această ,,armă“ pe care marii cam
pioni o folosesc cu atît succes. în ca
litatea mea de vicepreședinte al Cole
giului central de arbitri aș recoman
da antrenorilor să insiste pentru per
fecționarea luptei de aproape a elevilor 
lor. Arbitrii noștri vor căuta în viitor 
să lase lupta cît mai liberă (bineîn
țeles, în limitele regulamentului), să 
facă deosebirea între obstrucțiile vădite, 
intenționate, la care eventual vor re
curge unii boxeri, și acțiunile în care 
nu se observă astfel de intenții. Tot
odată, cred că și spectatorii care asistă 
la reuniunile noastre pugilistice tre
buie să înțeleagă că lupta corp la corp 
face parte din arsenalul boxerilor, că 
eschivele regulamentare nu vor mai fi 
sancționate de arbitri .

Fior ea Stanomir (antrenor—Cluj) : 
„Sînt adeptul luptei corp la corp. Con
sider că „seriile" de lovituri la corp 
trebuie încheiate neapărat cu upercutul 
de stînga la ficat. în primele două re
prize, boxerii trebuie să plaseze cîte 2-3 
„serii" scurte la ficat. în cea de a 
treia, potențialul sportivului care a re
cepționat astfel de lovituri va scade cu 
50 la sută, fiind în continuare o... 
pradă ușoară pentru adversar. Exemplele 
pe care ni le-au oferit, la vremea lor, 
Linca, Negrea, Dobrescu, Fiat ș.a. sînt 
edificatoare în ceea ce privește efica
citatea acestor lovituri. Voi fi contrazis, 
poate, de adepții loviturilor tari, Ia cap.

procedînd astfel îi ajutăm pe sportivi 
să lupte corect, la toate distantele. Ii 
vom determina astfel pe antrenori să-» 
învețe temeinic pe boxeri toate mijloa
cele luptei de aproape, contribuind în 
același timp Ia dezvoltarea calitativă a 
sportului nostru cu mănuși. Trebuie să 
ajungem acolo, îneît la marile confrun
tări internaționale pugiliștii noștri frun
tași să nu mai fie surprinși de lar
ghețe» unor arbitri care lasă ca lupta 
să decurgă mai liber".

Anchetă realizată de
R. CÂLĂRĂȘANU

Din activitatea unor comisii 
ramură de sport

competițională 
toate regiunile

pion mondial la categoria mijlocie, ame
ricanul Franck Klaus. în introducere, el 
scrie : „Lupta corp la 
mare aliat al luptei 
semidistanțău.

Pentru unii boxeri, 
turi în lupta corp la corp este un mijloc 
de a prelua inițiativa. Uneori, boxerul 
este nevoit să intre în lupta corp la 
corp pe care i-o impune adversarul, ac- 
ceptînd-o, în parte, spre a-i întinde o 
cursă. EI poate să-l și împiedice să in
tre în această poziție, prin lovituri 
directe la cap, cu ușoare deplasări, 
după caz. La ieșirea din „corp la corp" 
se cere marc atenție. Aceasta se face 
prin surprindere, cu capul în jos, bărbia 
fiind apropiată de piept. în momentul 
ieșirii, brațul este gata de ripostă —

corp este cel mai 
de la distan/ă fi

schimbul de lovi-

vers ar,
să-și aleagă poziția cea mai bună față 
dc acesta. Sînt adversari care-ți acceptă 
lupta de aproape, alții care nu ți-o ac
ceptă. Semiușorul Bădoi, de pildă, nu 
șe angajează în lupta corp la corp pen
tru că n-o cunoaște. Datorită mobili
tății, el scapă deseori din încleștarea 
luptei de aproape, pe care i-o impun 
unii adversari. Sînt de părere că în an
trenamente trebuie exersate sisteme de 
apropiere de adversar, de preferință în 
compania unor pugiliști începători, care 
nu știu să se deplaseze și să evite an
gajările în lupta corp la corp. In înche
iere vreau doar să adaug că în timpul 
activității mele de boxer, cînd luptam 
corp la corp mă odihneam, cu toate că 
acțiunile erau purtate într-o viteză 
maximă. Odihna se datora faptului că 
„lucram*  doar din brațe, fără să solicit 
și trunchiul. Pe dc altă parte, realizam 
și un spectacol care-i impresiona pe ju
decători și pe spectatori, iar mie îmi 
aducea multe victorii".

Petre Epureanu (arbitru) : 
foarte utilă această discuție, 
lupta corp la corp constituie un 
mijloc de obținere a victoriilor, 
atît arbitrii, cît și antrenorii își

Intensa activitate 
ce se desfășoară în 
tării a determinat pe corespondenții 
noștri să-și îndrepte atenția spre co
misiile pe ramură de sport, aceste 
organisme atît de importante în ac
tivitatea sportivă de performanță și 
cu un rol atît de activ în realizarea 
calendarului pe plan local.

Corespondentul nostru Nicu Ena- 
che din Constanța a avut o discuție 
pe această temă cu profesorul Eugen 
Mocanii, vicepreședinte al Consi
liului regional UCFS Dobrogea, care 
i-a declarat următoarele :

„Cele 18 comisii regionale pe 
ramură de sport (10 la sporturi in
dividuale și 8 la jocuri sportive) 
și-au îmbunătățit metodele și sti
lul de muncă, în sensul că țin o 
mai strînsă legătură cu birourile 
secțiilor pe ramură de sport din 
asociații. Membrii colegiilor de an
trenori asistă, de multe ori, la an
trenamente, urmărind îndeaproape 
modul de pregătire a sportivilor 
O atenție deosebită 

bazei
a fost acor- 

asigurării bazei materiale, 
îneît campionatele republi- 
regionale și raionale, să se 
desfășura în bune condi- 

Un exemplu îl constituie rea- 
în toamna anului tre-

„Consider 
deoarece 
excelent 
Cred că 
au par-

dată 
astfel 
cane, 
poată 
țiuni. 
menajarea 
cut a terenurilor de fotbal din co
munele care au 
natele raionale, 
nuri de 
baschet, 
cestora.

Dintre
tivitate aș cita pe cele de handbal.

volei, 6
precum

echipe în campio- 
a celor 32 tere- 

de handbal și 4 
și omologarea

comisiile cu o rodnică

de
a-

ac-

fotbal, box, ciclism, iahting, pre
cum șl comisia pentru Insigna de 
polisportiv. Desigur că sînt încă 
multe de făcut. Cu prilejul ultimei 
analize a activității competiționale, 
biroul Consiliului regional UCFS 
Dobrogea a stabilit o serie de mă
suri care ne dau garanția că în 
viitor munca comisiilor pe ramură 
de sport va înregistra un salt ca
litativ. Mă voi referî doar la una 
singură, care mi se pare esențială! 
„o permanentă legătură a membrilor 
comisiilor regionale și raionale cu 
terenul, în scopul de a asigura în
drumarea tehnică la toate compe
tițiile prevăzute în calendar".

Lucruri îmbucurătoare în acest 
domeniu de aativitate aflăm și din 
celălalt capăt al țării, din regiunea 
Crișana. Corespondentul nostru 
principal llie Ghișa ne relatează că 
comisiile regionale de box, popice, 
volei, baschet, handbal, atletism, 
fotbal, șah, tir, turism și lupte au 
desfășurat în 1966 o muncă mult 
îmbunătățită față de anii prece- 
denți. Membrii comisiilor au fost 
mereu prezenți în asociații, dînd 
o îndrumare competentă secțiilor 
pe ramură de sport. Iată și cîteva 
rezultate concrete: în anul compe- 
tițional 1966 la campionatul regio
nal de volei au participat 11 e- 
chipe de băieți și 5 de fete; s-a 
înființat campionatul regional de 
handbal masculin. Ia care participă 
un număr de 7 echipe, a crescut 
numărul echipelor înscrise în cam
pionatul regional de popice etc.



Din poșta
CENTRUL DE ATLETISM 

DIN CISNĂDIE

Orașul textiliștilor era cunoscut pină 
acum ca un vechi centru al activității 
handbalistice. Iată însă că de vreun 
an de zile la Cisnădie a început să se 
vorbească tot mai mult și despre atle
tism. Și nu numai să se vorbească, ci 
să se desfășoare o susținută activitate, 
datorită centrului de atletism înființat 
în acest oraș. Cei 26 de atleți, care 
reprezintă centrul din Cisnădie în di
ferite competiții, au stabilit, în cursul 
anului 1966, 21 de noi recorduri raio
nale. Un merit deosebit revine antre- 
norului Alexandru Dumitru care, in 
ciuda unor greutăți întîmpinate, mun
cește cu pasiune și competență.

DUMITRU SOLOMEI-cores».

UN NOU MAGAZIN 
CU ARTICOLE DE SPORT

Recent, in centrul orașului Brașov 
a fost deschis un nou magazin cu 
articole de sport, aparțintnd 
Metalochimic din localitate. Magazinul 
„Sport" oferă în toate cele patru ra
ioane ale sale_ condiții excelente de 
desfacere a mărfurilor. In magazin »e 
găsesc in prezent diferite sorturi da 
materiale și echipament, necesare tu
turor ramurilor de sport.

Recenzii

Probleme pedagogice 
în educația fizică*)
Educația fizică ridică, printre al

tele, un număr infinit de probleme 
de ordin pedagogic. Și aceasta la 
toate vîrstele.

în anii copilăriei, de pildă, atenția 
părinților față de jocurile băieților 
și fetelor exercită o influență netă 
— pozitivă sau negativă, după caz — 
asupra dezvoltării copiilor.

Acest adevăr se reliefează și mai 
pregnant în anii de școală și de stu
denție, de formare a viitorului cetă
țean. Cade în sarcina învățătorului, 
a profesorului de a face ea materia 
pe care o predă sa fie cit mai atrac
tivă, măi accesibilă, de a ști să se 
apropie de elevi și studențl, îndru- 
mîndu-î, căTăuzindu-le cu multă răh- 
dare pașii. Cine reușește să întru

nească asemenea calități se poate 
mîndri ctr titlul de pedagog. Dimpo
trivă, atitudinea rece, distantă, lec
țiile predate monoton, folosirea unor 
expresii nepotrivite (adesea jigni
toare) la adresa unor tineri care n-au 
înțeles de la început, de la primele 
explicații, anumite noțiuni, sensul 
unei lecții creează o stare psihică pu„ 
țin propice însușirii materiei obiec
tului respectiv. Observațiile de mai 
sus au un caracter larg, general. Ele 
sînt întrutotul aplicabile și în cazul 
educației fizice.

Asemenea aspecte de ordin peda
gogic izvorîte dintr-o îndelungată ac
tivitate de observație științifică au 
stat la baza lucrării de față. Auto
rul, lector universitar N. Ceaușescu, 
unul dintre specialiștii problemelor 
pedagogice din domeniul culturii fi
zice, folosește numeroase exemple 
culese din viața cotidiană. Mai mult, 
din propria-i experiență. în acest 
fel, lucrarea se adresează într-un 
mod mai direct cititorilor. Ea se im
pune printr-un ton alert, convingă
tor. Probleme la prima vedere aride, 
greu de urmărit și de tratat sînt lă
murite cu destulă ușurință. Ele sînt 
rezolvate pe înțelesul tuturor, al pă
rinților, educatorilor, învățătorilor, 
profesorilor, antrenorilor, cărora le 
este adresată. O lucrare deosebit de 
utilă, care este destinată să com
pleteze fericit literatura de speciali
tate. Este și motivul pentru care o 
recomandăm cu căldură.

— t. st. —

♦) Editura UCFS, 125 pag. 3 lei.

regiunilor: BRAȘOV UN EXEMPLU
TURNEU DEMONSTRATIV 

AL PATINATORILOR

în scopul popularizării patinajului 
artistic, patinatorii de la asociațiile 
sportive Petrolul (antrenor, R. Turu- 
șanco) și Voința (antrenor, B. Heil- 
chert) din Brașov întreprind un 
turneu demonstrativ de patinaj artis
tic în diferite orașe din regiune. Pri
mul concurs demonstrativ a avut loc 
la Tg. Secuiesc, în fața unui numeros 
public, care a răsplătit cu vii aplauze 
evoluția tinerilor patinatori brașoveni. 
Următoarele concursuri demonstra
tive vor avea loc la Sighișoara și 
Sibiu.

CAROL GRUIA-coresp principal

ÎNTRECERI DE SCHI Șl SĂNIUȚE 
LA MEDIAȘ

Pe pirtia de schi, amenajată de cu- 
rînd la marginea orașului, a avut loc 
primul concurs de schi și săniuțe din 
cadrul Spartachiadei de iarnă, la care 
au luat parte 155 de tineri și tinere 

Cele 5 patinoare din orașul Brașov au fost luate „cu asalt" de copii și
de tinerii iubitori ai sportului cu patinele. Aspect de la patinoarul C.S.O. Brașov

Foto: E. Bogdan

din asociațiile sportive Textila, Auto- 
mecanica, Gaz metan, Olimpia, Sticla
rul, Unirea ș.a. Concursul, organizat 
de Clubul sportiv orășenesc, in cola
borare cu Comitetul orășenesc V.T.C. 
din Mediaș, s-a bucurat de un frumos 
succes.

ZAMFIR RÎȘNOVEANU-coresp.

AU CUCERIT INSIGNA 
DE POLISPORTIV

Un număr de 2 260 elevi de la școli 
generale, licee și școli profesionale 
din raionul Sf. Gheorghe au cucerit

• ••••«••••O • ••••••• • ••••••••••••••••••
Chiar si acolo unde n-a existat tradiție...
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In pitoreasca așezare de la poalele 
Cernegurei — muntele care domină 
orașul Piatra Neamț — sportul a 
început să se afirme destul de tir- 
ziu, abia în ultimul deceniu. Sîntem 
în 1957, anul în care o parte dintre 
absolvenții Institutului de Cultură 
Fizică se reîntorc pe meleagurile 
natale. Dragostea pentru sport le-a 
insuflal-o un „dascăl" cu timplele 
albe, dar un om neobosit, o inimă 
veșnic tinără, prof. Vladimir Lașcu. 
Astfel se explică de ce și Maria 
Călugăriță și Constantin Săvinescu 
— ca să folosim cele mai tipice 
exemple — au revenit în acest oraș 
fără tradiție sportivă, hotăriți să stră
bată un drum greu, înțelenit.

Ce trebuia făcut pentru a ieși din 
anonimat ? Unde putea fi găsită 
cheia acestei probleme pină atunci 
încă nedezlegată 7 Firește că în 
școală. Iată și motivul pentru care 
prof. Maria Călugăriță-Săvinescu și-a 
format prima echipă de volei din 
rîndul celor mai talentate eleve din 
localitate. Cu ele, reprezentind Școala 
sportivă, tfnăra profesoară și-a făcut 
simțită prezența, numai după trei 
ani de pregătire, la Craiova, unde 
a ocupat locul 2 la concursul repu
blican al școlilor sportive. Apoi, în
tre 1961—1965, aceeași echipă a reu
șit să se califice in toate edițiile fi
nale ale campionatului republican 
de junioare, să devină campioană 
a țării in 1962, la Alba Iulia, și în 
1963, la Brașov. Performanța a fost 
reeditată la „școlare", in două rln- 
duri: Sibiu (1961) și Piatra Neamț 
(1965). Atiția și atîția pași spre per
formanță, care aveau să anunțe pro
movarea voleibalistelor din acest 
oraș în primul campionat al senioa
relor, sub numele de „Țesătura", lo

în cursul anului 1966 Insigna de poli
sportiv. Printre școlile cu cel mai 
mare număr de purtători se număr.ă 
Diceele nr. 1 și 2 din Sf. Gheorghe, 
Liceul din Baraolt, Școala profesio
nală textilă Sf. Gheorghe, Școala pro
fesională de mecanici Sf. Gheorghe și 
Școala generală din Prejmer.

GHEORGHE BRIOTA-coresp.

SPOREȘTE NUMĂRUL INSTRUCTO
RILOR SPORTIVI ÎN RAIONUL SIBIU

Consiliul raional UCFS Sibiu acor
dă atenție sporirii numărului de in
structori sportivi, ajutoare de preț in 
munca consiliilor asociațiilor sportive. 
In anul trecut au fost organizate 
cursuri in patru centre de comună: 
Orlat, Avrig, Ocna Sibiului și Tălmă
ciți, la care au luat parte 94 de tineri 
și tinere.

Datorită muncii desfășurate in a- 
cest domeniu de către Consiliul raio
nal UCFS Sibiu, pe cuprinsul raionu
lui activează azi 314 instructori spor

tivi, revenind cite 3—5 in asociațiile 
sportive sătești și 5—7 in asociațiile 
din oraș.

UN FRUMOS PATINOAR LA SIBIU

Pe terenurile Școlii sportive din 
Sibiu s-a amenajat, de curind, un 
patinoar cu vestiare încălzite, insta
lații sanitare și iluminat electric. Pati
noarul a fost pus la dispoziția amato
rilor de patinaj din oraș, iar în anu
mite zile el va găzdui întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de iarnă.

GHEORGHE TOPÎRCEANU-eoresp.

cul de muncă al fostelor eleve. Va
loarea „Țesăturii" ? Spre edificare, un 
singur amănunt: două fete din 
echipă sînt în lotul republican, Flo
rentina Demetriu la senioare, iar 
Ana Comaronl la tineret.

Prin urmare, la Piatra Neamț vo
leiul feminin a fost acela care a 
creat un început de tradiție. Exem 
piui n-a rămas insă singur. Se stră
duiesc să-l urmeze voleibaliștii de 
la Școala sportivă, elevii prof. N. 
Teodorescu. Argumente: locul 2 la 
finalele școlare în 1965, ca și po
ziții fruntașe ia concursurile repu
blicane ale școlilor sportive în 1964 
și 1965. După aceea, handbalistele de 
la Școala sportivă. Deși secția a luat 

ființă în 1965, echipa a reușit să se 
claseze in primele 5 locuri, anul tre
cut, la Pefroșeni. Un rezultat sufi
cient de bun pentru a-1 face opti
mist pe antrenorul Chirii Cricopoi. 
O altă „speranță" În handbalul femi
nin — Știința P. Neamț (Lie. Nr. 2). 
campioană regională în 1966.

Apoi baschetbaliștii școlii sportive, 
elevii profesorilor Constantin Săvi
nescu șl Constantin Jerbescu. Carte 
de vizită : între 1952—1965, prezență 
activă în toate iinafele campionatu 
Iul republican de juniori, locul 2 la 
concursul republican al școlilor spor
tive in 1963 (Brașov) și 1964 (Rm. 
Vîlcea) și același Ioc la „școlarele" 
din 1964 (București). în plus, de 8 
ori consecutiv campioni regionali la

DEMN DE
Prolesorul de educație fizică 

Grigore Furtună e cunoscut de 
mult iubitorilor sportului din re
giunea Argeș. El își desfășoară 
activitatea la școala generală din 
Drăgănești Olt, școală care prin 
munca neobosită a lui „nea Gri- 
șa“ — cum i se mai spune — a 
devenit o adevărată pepinieră 
a sportului de performanță arge- 
șean.

Bun organizator și cu o pasi
une de admirat, profesorul Fur
tună a fost prezent întotdeauna cu 
echipe și sportivi in competițiile 
de masă și de performanță. Anul 
trecut, de pildă, școala generală 
din Drăgănești Olt a organizat 8 
duminici cultural-sportive, 21 de 
excursii, o serbare sportivă și un 
concurs ghicitoare pe teme spor
tive. Campionatul asociației a 
angrenat Ia atletism și handbal 
214 participant!, iar 180 de elevi 
și eleve au trecut normele Insig
nei de polisportiv. Tot anul tre
cut, reprezentanții școlii la care 
funcționează Grigore Furtună au 
răcut 4 demonstrații de handbal, 
volei, atletism și tenis de masă 
in comunele Văleni, Dăneasa, 
Mărunței și Comani, unde s-au 
organizat frumoase duminici cul
tural-sportive.

Cu o asemenea activitate de 
masă era normal să apară șl per
formanțele. Citeva exemple sint 
edificatoare. Sportivii asociației 
Avlntul dețin titluri de campioni 
raionali la mai multe probe at
letice, Ia handbal și volei tete, 
la șah și tenis de masă băieți. 
Echipa de handbal (fete) din co
mună (pe care o pregătește tot 
acest inimos profesor) a devenit 
campioană regională.

— Copiii lui „nea Grișa" sînt 
excepționali I Mie îmi revine 
doar sarcina să le continui pre
gătirea — ne-a declarat profeso
rul Vasile Popescu de la Liceul 
din localitate.

juniori. în fine, schiorii școlif spor
tive, specialiști în „alpine", sînt și 
ei fruntași — din 1957 încoace — 
în campionatele regionale de ju
niori și seniori. Ei ocupă totodată 
un loc fruntaș și in ierarhia schiului 
de perspectivă, după juniorii din 
Sinaia, Brașov și Predeal.

Firește, la capitolul „tradiție In 
formare" nu trebuie să omitem fotba
lul, sport care și In acest oraș își 
are adepții săi. Deocamdată insă, 
fotbaliștii, care activează în cadrul 
clubului Ceahlăul, nu prea sînt la... 
inima suporterilor lor, terminlnd tu
rul campionatului categoriei B, se
ria 1, din care fac parte, pe locul 13. 
Băieții antrenorului Mircea Crețu 

ÎNSEMNĂRI

s-au angajat recent ca încă din pri
mele etape ale returului să Iacă un 
salt spectaculos spre mijlocul clasa
mentului. Lucrul este posibil. Pregă
tirea susținută la care fotbaliștii de 
la Ceahlăul participă în aceste zile 
poate constitui o garanție pentru 
viitoarele succese mult dorite.

Orașul Piatra Neamț încearcă să 
se alirme și in gimnastică și box. 
în gimnastică, prin „clasa" de copii 
a antrenorului Petre Zota (singura 
secție de gimnastică pentru copii din 
regiunea Bacău), iar la fetițe — cu 
sprijinul unei proaspete profesoare, 
Georgeta Donicl,• la box, unde 
— apreciază Specialiștii — există un 
valoros material uman, în special pe 
lingă Centrul școlar petrol-chimie.

URMAT

Citeva din performanțele foș
tilor elevi ai iui Grigore Furtu
nă : Vasile Enache și Cornel 7-ui- 
că — campioni regionali la lun
gime, triatlon și 80 m, Teodor Pa- 
ladian — campion regional la ju
niori, la tenis de masă.

Nu putem încheia rindurile de 
față fără să amintim de baza ma
terială din școală, pe care a 
creat-o profesorul Furtună. Elevii 
tui dispun de 2 terenuri de hand
bal, unul de fotbal, un portic de 
gimnastică etc. In afara acestora — 
o sală de sport și sectoare de at
letism. Asociația Avintul dispune 
de un inventar de peste 20.000 
leii

Așa cum arătam și la începui, 
aceste realizări se datoresc în
deosebi faptului că profesorul 
Furtună (activist sportiv neobo
sit, membru în consiliul raional 
UCFS, președintele comisiei de 
atletism) lucrează cu multă pasi
une și dăruire, are spirit de ini
țiativă și de organizare, este un 
excelent pedagog... Intr-un cu
vin!, un exemplu demn de ur
mat I

A. MOMETE — corespondent 
principal

Meciurile amicale cu juniorii din 
orașele Bacău, Gheorghe Gheotghiu- 
Dej, Suceava și Fălticeni par să în
tărească încrederea existentă.

Ceea ce va impulsiona activita
tea de performanță în acest oraș și 
implicit formarea unei puternice tra
diții sint condițiile materiale deose
bite: un stadion (al „Ceahlăului") eu 
terenuri de fotbal și pistă de atle
tism olimpică. După aceea : un mid 
complex sportiv alcătuit din terenuri 
de volei, baschet și handbal prevă
zut și cu o tribună de beton; alte 
terenuri de volei, baschet și hand
bal în cadrul liceelor nr. 1 și nr. 2, 
al Centrului școlar petrol-chimie. De 
asemenea, o sală de sport (25x14), 
aceea a liceului „Petru Rareș" și alta 
in construcție (42x25) care Va li 
dată în ioloslnță în primul semestru 
al anului. în fine, prin grija orga
nelor locale a fost amenajat un com
plex sportiv în Lunca Bistriței, care 
cuprinde terenuri de volei, baschet 
și handbal și un bazin olimpia

Deci, perspective reale pentru 
creșterea volumului activității spor
tive de performanță 1

*

„Nu vom putea ajunge niciodată la 
rezultate deosebite, la performante 
înalte. N-ăm avut o tradiție". Așa 
mai gindesc, lamentindu-se, unii ac
tiviști sportivi și antrenort. Și a- 
ceasta pentru că noțiunea de tradi
ție a devenit — tn cazul unora — 
un fel de paravan al inactivității. a 
lipsei de inițiativă și de entuziasm 
Este un mod greșit, deformat de < 
privi lucturile. Fiindcă sport se poatt 
tace — și încă cu remarcabile re 
zuttate — chiar și acolo unde n-< 
existat nlciun fel de tradiție. Tine 
retul, activiștii și profesorii de edu 
cațfe fizică din orașul Piatra Nearr 
ne-au demonstrat in mod convingă 
tor acest adevăr—

TIBERIU STÂMA



ADUNĂRI GENERALE DE DĂRI DE SEAMĂ
ȘI ALEGERI ÎN ASOCIAȚIILE SPORTIVE
GATA CU... VACANȚA! Mai multă atenție

Pot, oare, rezultatele unei echipe 
sau ale unei secții pe ramură de 
sport să acopere răminerile in urma 
in alte domenii de activitate ? Pro
blema a fost amplu dezbătută de 
participanta la adunarea pentru 
dare de seamă și alegeri desfășurată 
la cunoscuta asociație sportivă bucu- 
reșteană Grivița Roșie.

Ca și in alte impre/urări, acor
dăm toată prețuirea noastră pentru 
echipa de rugbi. campioană a tării 
— un colectiv cu o remarcabilă 
putere de muncă și cu o exemplară 
comportare pe stadioane și în afara 
lor. Aceleași aprecieri pentru hăr
nicia, entuziasmul și rezultatele 
membrilor secției de aeromodele, 
adesea lăsată să activeze in ano
nimat. Dar, cum au subliniat parti
cipanta la discufii — și, mai puțin, 
aproape de loc, darea de seamă — 
strălucirea succeselor de valoare in
ternațională realizate de sportivii 
acestor două secții nu poate risipi 
„umbra' unor neașteptate scăderi 
atit in activitatea sportivă de per
formantă, cit și in cea de masă. Se 
spune adesea: „cu o lloare nu se 
face primăvară'. Dar, nici cu două...

Dintre toate răminerile în urmă 
despre care s-a discutat (activitatea 
unor secții — fotbal, haltere, tenis 
de masă — insuficienta preocupare 
pentru grupele și echipele de copii 
și juniori, slaba muncă de încasare 
a cotizațiilor ș.a.) cea mai supără
toare ni se pare cea înregistrată 
In activitatea sportivă de masă și

Proiecte de viitor in concordantă 
cu posibilitățile existente!

(Urmare din pag. 1)

tatea noastră și n-a utilizat bogatul 
material propagandistic care i-a stat 
Ia dispoziție.

Or, unul dintre cele mai impor
tante obiective pe care-1 are consi
liul unei asociații sportive este acela 
de a folosi toate formele și mijloa
cele pentru influențarea maselor !n 
practicarea exercițiilor fizice. Trebuie 
recomandată practicarea gimnasticii 
de înviorare Ia domiciliu, petrecerea 
timpului liber în excursii, trebuie 
insuflată dorința de mișcare. Numai 
astfel ne vom aduce contribuția la 
întărirea sănătății poporului nostru, 
la creșterea unor generații armonios 
dezvoltate.

în ceea ce privește activitatea tu
ristică, consiliul asociației sportive 
h-a acționat cu suficientă fermitate 
pentru ca excursiile să constituie o 
posibilitate de practicare a sportu
lui. Faptul că miilți dintre salariații 
de la această fabrică ajung pină la 
o cabană nu înseamnă că fac sport. 
Nu au fost folosite birourile de 
secții care să organizeze concursuri 
de orientare turistică, să-i îndrume 
pe excursioniști la drumeții prin 
munți, să Ie organizeze campinguri. 
Excursia trebuie să creeze posibi
litatea de mișcare in aerul curat 
■1 munților, de participare la o viață 
sportivă activă. Iată, așadar, spre 
ce trebuie mobilizată atenția consi
liului asociației, a birourilor de sec- 
Jii. a tehnicienilor și sportivilor 
fruntași.
. Participanții la discuții au ridicat 
♦ problemă justă : de ce sînt aduși 

-fa echipele reprezentative ale aso
ciației sportivi din alte întreprin
deri ? în mod firesc, s-a arătat că 
printre miile de tineri și tinere din 
întreprindere se află multe elemente 
talentate care, depistate la timp și 
pregătite cu grijă în secțiile pe ra
mură de sport, pot apăra mai bine 
onoarea sportivă a fabricii decit cei 
qflați în .tranzit". De aici derivă 
â claritate sarcina de a se folosi

recerile de masă (Insigna de po
lisportiv, campionatul asociației, 
sparfachiadele etc.) pentru selecțio
narea elementelor talentate. Antre
norii și instructorii să privească cu 
mai multă atenție în propria lor 
.curte" și vor reuși (este drept, 
dufdl multă muncă) să realizeze 

în special în ceea ce privește des
fășurarea campionatului asociației.

Nu o dată, în ultimii ani, ziarul 
nostru a publicat articole și repor
taje despre buna organizare a aces
tor întreceri, despre interesul cu 
care ele erau urmărite de munci
torii uzinei și, mai ales, despre nu
mărul tot mai mare de tineri an
grenați in practicarea diferitelor 
ramuri de sport. S-a creat, cu 
timpul, o frumoasă tradiție. Campio
natul asociației se organiza de la 
an la an mai bine, (chiar mai bine 
decit multe campionate raionale}, 
la mai multe sporturi, cu tot mai 
mulfi parlicipanfi. Această bogată 
activitate a contribuit în mare mă
sură la locul fruntaș ocupat de 
multe ori de Grivița Roșie în rindul 
asociațiilor sportive bucureștene. 
Cum era firesc, experiența încunu
nată aici de asemenea frumoase suc
cese a fost preluată de multe aso
ciații sportive din București și din 
alte orașe. Ne bucură, desigur, că 
tradijia organizării campionatului 
asociației sportive cu asemenea pri 
cepere și pasiune a cunoscut dru
mul generalizării, că — la rindul 
lor — alte asociații sportive pot 
acum împărtăși, mai departe, expe
riența lor în această direcție.

Din desfășurarea adunării gene
rale am Infeles însă că această fru
moasă tradiție a intrat in „vacantă' 
tocmai acolo unde ea a cunoscut 
cele mai concludente succese, la 
asociația sportivă Grivița Roșie.

performanțe inaite cu echipele în 
care se află muncitori, tehnicieni și 
funcționari ai fabricii. Ni s-a părut 
că în ceea ce privește sportul de 
performanță, consiliul asociației și-a 
prevăzut lucruri greu de realizat, 
ținind seamă de faptul că beneficiază 
de puține terenuri de sport și de 
o bază materială restrinsă. Se im
pune o privire realistă, o strinsă 
concordanță între proiecte și posi
bilități. Cheltuirea nerealistă a fon
durilor poate duce Ia impas, Ia ne
reușita unor acțiuni. Iată de ce noul 
consiliu al asociației sportive va 
trebui să analizeze cu maturitate 
toate problemele și să-și îndrepte 
atenția numai asupra acelora pentru 
care sînt create condiții concrete de 
realizare.

în privința bazei materiale, con
siliul asociației sportive va trebui 
să desfășoare o intensă muncă în 
rindul sportivilor pentru ca aceștia 
să folosească la antrenamente, în 
excursii și în alte acțiuni echipa
mentul sportiv propriu. Nu este nici 
igienic și nici economic ca mai mulți 
sportivi să întrebuințeze același e- 
chipament. Fondurile asociației spor
tive vor putea îi îndreptate. în con
dițiile realizării acestui deziderat, 
spre acțiuni de interes general.

Participanții la discuții au scos în 
evidență faplul că. uneori, consiliul 
asociației sportive a întrebuințat su
mele cuvenite unui sport în favoa
rea altuia. Realizarea bugetului așa 
cum a fost conceput este o datorie 
de care consiliul asociației sportive 
trebuie să țină In permanență sea
ma. Dacă unui sport i-a fost afectat 
un fond, acest lucru să fie respectat, 
întrucît planificarea sumelor în bu
get a fost făcută fn urma unei largi 
și cuprinzătoare consultări.

Se impune, deci, ca noul consiliu 
al asociației sportive „Confecția*  (și 
cele relatate sînt valabile și pentru 
alte asociații sportive din Capitală 
și din provincie) să-și îndrepte aten
ția spre rezolvarea problemelor ma
jore, de bază, ale activității spor
tive pentru a-și aduce în mod efi
cient contribuția la întărirea sănă
tății cetățenilor, la dezvoltarea ar
monioasă a tinerei generații, la creș- 
terea capacității de muncă și la pe
trecerea in mod plăcut și util a tim
pului liber al oamenilor muncii.

„Menționăm — se arată în darea 
de seamă — că în acest an (1966) 
nu am organizat campionatul aso
ciației la unele ramuri sportive cum 
sînt fotbalul, handbalul, voleiul...*.  
Pină nu de mult, la aceste între
ceri participau, in tot timpul anu
lui, citeva mii de muncitori din 
uzină I

Faptul că această răminere in 
urmă îi „doare' pe cei care iubesc 
sportul a reieșit și din discuțiile 
participanfilor la adunarea generală, 
care au arătat, totodată, principa
lele cauze ale nedoritei „vacante" 
in organizarea tradiționalelor între
ceri ale campionatului asociației. 
Prea putini din membrii consiliului 
asociației sportive au muncit așa 
cum s-au angajat să o facă. în 
multe grupe sportive organizatorii 
au uitat și ei foarte repede de sar
cinile atit de importante ce le revin 
in dezvoltarea activității sportive 
de masă. De aproape doi ani s-au 
tot tărăgănat lucrările de reamena- 
jare a bazei sportive din „Parcul 
Copilului', deși au existat posibili
tăți ca terenurile și instalațiile spor
tive să fie date, de multă vreme, in 
folosință.

Ne-am notat, in final, o dorință 
unanimă: să fie reluată și extinsă 
tradiția organizării frumoaselor în
treceri ale campionatului asociației 
Deci, qata cu... vacanta l

DAN GÎRLEȘTEANU

Schi în Capitală 1 De ce nu ? Tinerii de la Grivifa Roșie au profitai de. timpul 
favorabil, concurînd recent in cadrul Spartachiadei de iarnă pe o pirtie amenajată 

în Parcul Copilului

Foto : Gh. Ștefănescu

INIȚIATIVE PREȚIOASE
Din desfășurarea adunării generale 

de dare de seamă și alegeri de la 
asociația sportivă Flacăra roșie Bucu
rești (președinte Gh. Nuțescu), am 
reținut citeva prețioase inițiative 
care au făcut ca activitatea de masă 
să cunoască în anul 1966 o puternică 
dezvoltare.

Astfel, campionatul asociației spor
tive s-a desfășurat după un regu
lament aparte. De pildă, la atletism, 
unde au luat startul în cadrul dife
ritelor probe 426 de concurenți, s-a 
organizat o sută de concursuri. La 
aruncarea greutății, 224 de concu
renți au participat la 20 de con
cursuri, campionul — Dumitru Vija 
— fiind desemnat prin adunarea 
performanțelor realizate în toate 
etapele competiției. în acest fel, iu
bitorii atletismului au fost angrenați 
Intr-o activitate continuă.

întrecerile de haltere au cunoscut 
un mare succes, în joc fiind titlul 
de „Cel mai puternic om din fa
brică*.  Pentru desemnarea sportivu
lui cu cea mai mare forță au fost 
organizate mai multe concursuri. Ele 
au atras atenția muncitorilor și, da 
la o etapă la alta, numărul concu- 
renților a crescut mereu. în ultimul 
concurs s-a realizat o cifră record î 
320 de participanții

La șah, întrucît este destul de di
ficil să-i stringi pe toți concurenții 
mai multe zile la rînd pentru dispu
tarea rundelor, s-a ajuns la iormula

ca — din prima etapă — să se cali
fice șahiștii care obțin 20 de victorii 
la 20 de adversari diferiți. Numai 
cei care aveau înscrise în fișe aceste 
20 de victorii Se puteau prezenta la 
finala pe asociație. Șahiștii au în
ceput să se... caute și astfel la în
treceri au luat parte aproape 140 de 
concurenți.

Și întrecerile pentru cucerirea tl-

DUNUTRU VIJA

educației
Asociația sportivă Electromagnetica 

este binecunoscută prin activitatea 
pe care o desfășoară echipele ei în ca
drul diferitelor campionate ale orașu
lui București. De altfel, ea este una 
dintre marile asociații din Capitală. 
Miercuri după-amiază, cind a avut 
Ioc adunarea de dare de seamă și ale
geri, am putut cunoaște și mai bine 
viața acestei asociații. Raportul prezen
tat de tov. Marin Tânase, președintele 
asociației, a dat o imagine cuprinză
toare a realizărilor obținute in de
cursul anului 1966. Citeva cifre : 2 700 
membri UCFS propuș — realizat 
2 700 : 3 secții pc ramură de sport — 
5 ; 150 de sportivi legitimați — 154 ; 
20 de sportivi clasificați — 23 ; 400 de 
purtători ai Insignei de polisportiv — 
415; 19 instructori sportivi voluntari
— 23 ; 1 500 de participanți la excursii
— 2 000 ; 800 de concurenți la campio
natul asociației — 1 000.

Apreciind că angajamentele au fost 
depășite datorită unei munci mai bine 
planificate, orientală spre angrenarea 
muncitorilor intr-o atractivă activitate 
competițională de masă, darea de sea
mă nu a trecut cu vederea o lacună 
care a făcut ca numărul membrilorz

sportivilor
UCFS (și deci al practicanților spor
tului) să nu sporească pe măsura posi
bilităților existente, iar unele echipe 
dc performanță să nu dea randamentul 
scontat. Este vorba de slaba muncă 
de educație și propagandă, care s-a 
rezumat doar Ia confecționarea citorva 
afișe și acestea referitoare la meciurile 
echipei de fotbal. în jurul competi
țiilor de masă — menite să atragă pe 
terenul de sport un număr tot mai 
mare de tineri și vîrstnici — nu s-a 
făcui propaganda cuvenită. Astfel, nu 
s-au popularizat rezultatele bune, nu 
s-a folosit agitația vizuală, deși uzina 
dispune de mijloace și mai cu seamă 
de oameni pricepuți in asemenea tre
buri.

Cit privește educația, s-a arătat că 
atît consiliul asociației cit și birourile 
secțiilor nu au urmărit cu suficient 
spirit de răspundere comportarea spor
tivilor pe stadioane și la locul de mun
că, ceea ce a dat loc la manifestări de 
neseriozitate în pregătire, ingimfare, 
acte de subestimare a colegilor și ad
versarilor. Astfel de abateri s-au făcut 
simțite în cadrul echipelor feminine 
de handbal, volei și, îndeosebi, la for
mația de fotbal.

Din păcate, cauzele unora dintre 
aceste deficiențe nu au fost dezbătute 
la nivelul exigenței ce se impunea. 
Nu avem de gind să dăm o rețetă asu
pra a ceea ce are de făcut noul consi
liu al asociației privind munca de pro
pagandă și educație. Putem, insă, să 
facem citeva propuneri : periodic, să 
aibă loc convorbiri cu sportivii, în ca
drul cărora să se facă expuneri intere
sante pe teme educative, să se orga
nizeze seri literare, simpozioane, să se 
folosească din plin stația de amplifi
care, panourile, afișele și alte mijloace 
pentru ca sutele de tineri și, în special 
tinere, care nu sînt încă membri ai 
UCFS, să devină prieteni ai sportului. 
La realizarea acestui obiectiv, comi
tetul U.T.C. și sindicatul pot aduce un 
ajutor mai substanțial.

TR. IOANITESCU

țiului de „Cel mai rapid om din 
fabrică' (100 m), „Cel mai rezistent 
om din fabrică' (1 500 m), „Cea mai 
bună gimnastă din fabrică*  au atras 
atenția iubitorilor sportului de la 
Flacăra roșie București.

Am înfățișat aceste initiative pen
tru că ele pot folosi și altor aso
ciații sportive.

ION DUMITRESCU

GHEORGHE NUȚESCU
Văzu ți de AL. CLENCIU



PREGĂTIRI • PREGĂTIRI • PREGĂTIRI
Chimia Suceava

cu gîndui la cat. A!
Liderul primei serii a categoriei B 

- avînd ca țel promovarea în ca- 
îgoria A — se pregătește cu multă 
siduitate sub conducerea antrenoru- 
ii Valeriu Neagu. Acesta are la dis- 
oziție următorii jucători : Sidac, 
etcu, Mărculescu, Gheghe, Giimo, 
oșu, Vicovan, Șerbuleac, Stere, Ne- 
elcu, Borcău, Pavel, Teodosiu, Tudor, 
uzatu, Maghiar, Tarlețchi. Singurul 
are lipsește — nemotivat, de la în- 
eputul pregătirii — este Gavrilă. 

Moraru se află încă în perioada de 
refacere și execută un program spe
cial, iar Arhire este indisponibil.

AL. VLĂDESCU -coresp.

Va veni

Crișul Oradea pe locul I?
Deși „plasați" la mijlocul „pluto

nului", iar în seria lor (a doua 
a campionatului categoriei B) acti
vează echipe de certă valoare, oră- 
denii speră ca la primăvară să urce 
cît mai mult în clasament. Dacă se 
poate... pînă pe locul I ! Pentru 

aceasta, după o scurtă perioadă de 
odihnă, jucătorii Crișului și-au reluat 
pregătirile. Antrenorii Petre Radu
lescu și Ladisiau Viad au la dispo
ziție următorul lot : Casoni, Ioo — 
portari, Balogh, Lucaci, Pojoni, Po- 
povici, Levai, E. Naghi — fundași, 
lacob, Serfozo, Damian, Cojocaru, 
Sudi — mijlocași, Harșani, Tomeș, 
Suciu, N. Alexandru, Cociș și Kun 
— atacanți.

Antrenamentele se desfășoară de 
două ori pe zi. avînd ca scop îmbu
nătățirea pregătirii fizice, aducerea 
jucătorilor la nivelul corespunzător 
prin pregătire specifică adaptată la 
condițiile de ioc.

1LIE GHISA-coresp. principal

Iată o imagine oarecum neașteptată pentru suporterii dinamoviștilor 
ptteșteni: favoriții lor lucrează în sala de forță, amenajată sub tribuna 
frumosului stadion argeșean. Drumul spre succes trece și prin această 
sală. Foto : P. Romoșan

CATEGORIA B, ASA CUM ESTE
• Marginalii și... statistică • A crescut nivelul tehnic al jocu
rilor • Scor 46—3, la penaltiuri, în favoarea gazdelor (? ! ?)
• Nuțu (Dinamo Victoria) și Arnoschi (C. S. M. Reșița) - 
golgeterii celor două serii • Doar 13 victorii obținute în de

plasare ! • 526 de fotbaliști au participai la cele 182
de partide desfășurate

Aruncînd o privire retrospectivă asupra celor 13 etape dispu
tate în cadrul ultimei ediții a categoriei B (cea de-a 27-a, 
prima fiind în 1934—1935), se pot face o serie de aprecieri 
pozitive asupra unor jocuri, asupra ccr.J';’”;. r._ri_

practicării unui fotbal de calitate create de o serie de cluburi și aso
ciații sportive.

D in relatările de fiecare dumi
nică ale corespondenților 
noștri, din discuțiile cu o serie 
de tehnicieni ai echipelor, re- 

>se că și în lumea echipelor din 
B* * începe să bată un suflu înnoitor, 
8 bun augur pentru fotbalul nos- 
u. Ce a contribuit la apariția aceș
ti „suflu înnoitor' ? In primul rînd, 
ebuie notată întărirea organizato- 
că a cluburilor și asociațiilor spor- 
ve, cu urmări asupra echipelor, 
ste vorba în special de Siderurgis- 
il Galati, Dinamo Bacău, G. F. R. 
imișoara, C.S.M. Reșița. Dar, și în 
f,e orașe s-au creat cluburi puter- 
ce, bine organizate, ale căror e- 
tipe de fotbal au o bază solidă în 

lațiile de juniori și pitici, cu toa- 
1 că nu au dispărut încă „păsările 
ilătoare" și transferările unor jucă- 
iri plafonați, mereu cu valiza în 
înă, care nu aduc o creștere valo- 
că a echipelor ce umblă după ast- 
1 de fotbaliști. Apoi, faptul că ma- 
ritatea antrenorilor de la categoria 
au căutat să pună în aplicare cele 

vățate la cursurile de perfecționare 
ganizate de F. R. Fotbal a contri- 
lit la îmbunătățirea procesului in- 
ructiv-educativ al multor echipe, 
intre care Chimia Suceava (antre- 
•r V. Neagu), Siderurgistul Galați 
>n Zaharia), Dinamo Bacău (C. 
■așcă), Dinamo Victoria București 
. Nicușor), Politehnica București 
t. Miu și I. Voica), A.S.A. Tg. Mu- 
ș (T. Bone), Minerul Baia Mare (A. 
pci), Vagonul Arad (T. Jurcă),

EFICACITATE
• In cadrul celor 182 de meciuri 

disputate în ambele serii ale cate
goriei B s-au marcat 491 de goluri : 
207 în prima serie și 284 în cea de a 
doua. Coeficient : 2,26 în seria I și 
3,12 în seria a Il-a.
• Clasamentul celor mai bune linii 

ofensive : 1. Vagonul Arad (cam
pioana eficacității, cu 33 de goluri 
marcate); 2. Crișul (27); 3. A.S.A. Tg. 
Mureș (26); 4. Minerul Baia Mare 
(25); 5. C.S.M. Reșița (24), în timp 
ce prima echipă din seria I (Dinamo 
Victoria București) vine pe locul 8, 
cu 21 de goluri marcate (de fapt, go
lurile sînt 22, dar unul e... autogol).
• Cele mai slabe linii de atac : 1. 

Oțelul Galați (campioana ineficaci
tății, cu 9 goluri înscrise) și 2... lide
rul seriei I, Chimia Suceava (10 go
luri).

CLASAMENTUL GOLGETERILOR 
Seria I

9 GOLURI : NUȚU (DINAMO VIC
TORIA BUCUREȘTI).

8 GOLURI : Stătescu (Siderurgis- 
tul) — unul din penalii.

7 GOLURI : Panait (Dinamo Ba
cău) — 3 pen.

6 GOLURI : Atanasiu (C.F.R. Paș
cani), Unguroiu (Politehnica Buc.).

5 GOLURI : Cernega (Oțelul), Flo- 
ruț (Metalurgistul), Olteanu (Cea
hlăul).

4 GOLURI : Ochea (Metrom), Lu- 
cescu (Politehnica) — 2 pen., Zgar- 
dan (Progresul Brăila), Iancu (Meta
lurgistul), Săceleanu (C.F.R. Pașcani), 
Brîndușescu (C.F.R. Pașcani), Tăbîrcă 
(Oltul), Meder (Ceahlăul) —• 1 pen.. 
Albină (Flacăra Moreni) — 2 pen.. 
Diclanu (Poiana).

AUTOGOLURI : Iatan (Ceahlăul) 
pentru Dinamo Victoria Buc., Gh. 
Aurel (Ceahlăul) pentru Dinamo Ba
cău, Costache (Siderurgistul) pentru 
Flacăra Moreni — cîte unul.

Seria a II-a
13 GOLURI : ARNOSCHI (C.S.M 

REȘIȚA).
12 GOLURI : N. Alexandru (CrișuD 

— 4 pen.
11 GOLURI : Pavlovici (A.S.A. Tf 

Mureș) — 3 pen., Sasu (Minerul 
Baia Mare) — 1 pen.

10 GOLURI : Dembrovschi (Vago
nul) — 1 pen.

9 GOLURI : Seceleanu (C.F.R, Ti
mișoara).

S.M. Reșița (C. Voroncovschi), 
F.R. Timișoara (N. Godeanu). Ur- 
irea: în ambele serii au existat 
;ciuri (în special cele dintre echi- 
le fruntașe) care au egalat — ca 
zel tehnic — multe întîlniri de 
tegoria A. îmbunătățirea jocului, 
tiilibrul valoric destul de ridicat 
re s-a creat, este reflectat dc cla- 
nentele celor două serii : în prima, 
erul, Chimia Suceava, are 17 p, iar 
lipa de pe locul 7, Politehnica Bucu- 
;ti, 14 p, deci doar 3 p diferență;
seria a doua, A.S.A. Tg. Mureș 

tine locul I cu 19 p, iar Ă. S. Cu- 
ocupă locul al 6-lea cu numai 

p mai puțin. Că în categoria se- 
adă a început să se joace un fot 

de calitate tot mai bună se vede 
din faptul că noile promovate în 
“, Progresul București și Jiul 
roșeni — pînă acum — fac 
ură frumoasă în această categorie, 
toate că cele două echipe ali- 

ză aproape aceleași loturi cu care 
cîștigat întrecerea în „B".

Dar, mai sînt și alți factori care 
au determinat un interes din 
ce în ce mai mare pentru me
ciurile din categoria B, pentru 

lipele care activează aci. Printre 
■știa : terenuri foarte bune (la Su
va, Bacău, Pașcani, Moreni, Baia 
re, Arad, Timișoara, Tg. Mureș, 
;ița); întinerirea multor loturi (Di
no Bacău, Flacăra Moreni, Side- 
gistul Galati, Politehnica Bucu- 
ti, Minerul Baia Mare, C.F.R. Ti- 
loara, C.S.M. Reșița; A. S. A.

Mureș este o echipă tînără 
1... specificul ei); existența mate

ape dispu- 
de-a 27-a, 

condițiilor propice

rialelor sportive și a echipamentu
lui în cantități suficiente la cele mai 
multe dintre echipe ; îmbunătățirea 
arbitrajelor.

în privința întineririi loturilor, tre
buie remarcat însă faptul că multi 
dintre jucătorii tineri promovați 
au o tehnică rudimentară. Or, 
tinînd seama de marile progrese ale 
fotbalului în ultimii ani, pe conti
nentul nostru, ar trebui ca la 19-20 
de ani, cît au cei mai mulți dintre 
acești tineri jucători, tehnica să nu 
mai aibă pentru ei nici un secret. 
Și totuși... De ce ? Carențele nu pot 
fi explicate decît prin lipsurile care 
mai există în fotbalul nostru în 
ceea ce privește pregătirea copiilor 
și a juniorilor, pregătire care se face 
în mod organizat, doar de cîțiva ani, 
sub directa supraveghere a federației.

La o serie de echipe, cum sînt 
Progresul Brăila (antrenor Gh. To
ma), Ceahlăul P. Neamț (I. Crețu), 
Unirea Dej (E. Stepan), C.F.R. Arad 
(Fr. Dvorjac), Gaz metan (M. Luca) 

etc. lipsurile își au originea în se
rioasele deficiențe manifestate în 
desfășurarea procesului de instruire 
și antrenament. Și pentru că totul 
pornește de la orele de pregătire, 
să discutăm puțin despre ele.

în general, nu peste tot antrena
mentele sînt concepute și desfășu
rate în condiții similare jocului. De 
aci: deficiențe în stăpînirea balo
nului, tehnica scăzută a unor fot
baliști, sau jucători cu o tehnică 
bună dar care n-o pot pune în valoare 
în regim de viteză (în condiții de 
joc). Orizontul îngust al unor an 
trenori ca și lipsa de orientare a 
altora, au ca rezultat deficiențele 
remarcate în jocul atacanților, care 
nu știu să dejoace apărările supra
aglomerate, prin acțiuni tactice co
respunzătoare. Ca urmare, eficacita
te redusă.

Un rol dintre cele mai impor
tante, în reușita unei com
petiții, îl are atmosfera în care 
se dispută, sportivitatea de 

care dau dovadă partenerii de joc. 
Din păcate, abateri de la etica spor
tivă aii existat și în această jumătate 
de campionat. Lăsînd la o parte 
faptul că doar un singur teren a 
fost suspendat (cel al Unirii Dej), 
„nereguli" s-au petrecut la Galați, 
Timișoara, Rm. Vîlcea, Bacău, Cugir.
Puțin a lipsit ca și aceste stadioa-

STATISTICA ARE CUVÎNTUL
8 GOLURI : Schweilinger (Vago

nul).
7 GOLURI : Laufceag (C.S.M. Si

biu), Al. Lazăr (A.S. Cugir).
6 GOLURI : Stanciu (Clujeana), Mu

reșan II (Crișul), Cotroază (Minerul 
Lupeni) — 1 pen.

5 GOLURI : Farcaș (Minerul Lu
peni) — 1 pen., Văcaru (C.S.M. Si
biu) — 2 pen., Vuici (C.S.M Sibiu), 
Micul as (Minerul Baia Mare).

4 GOLURI : Sacaci III (Crișul), Ti- 
licea (Gaz metan), Roman (Clujeana), 
Ghergheli (A.S. Cugir), Rădulescu 
(ind. sîrmei C. Turzii).

AUTOGOLURI : Tomeș (Crișul)
pentru A.S. Cugir.

APĂRĂRILE

• Cele mai bune : 1. Chimia Su
ceava (7 goluri primite în 13 me
ciuri, dintre care... 4 pe teren pro
priu !); 2. A.S.A. Tg. Mureș (8 go
luri) și 3. Siderurgistul Galati (11 
goluri).
• Cele mai slabe : 1. Unirea Dej 

(42 de goluri primite, un coeficient 
de 3,23) ; 2. Gaz metan (31) ; 3. Mine
rul Lupeni (29); 4. C.S.M. Sibiu (25); 
5. Oltul Rm. Vîlcea (24). Deci : linii 
de atac mai bune în seria a II-a șl 
apărări mai bune în seria T.
• înfrîngerile cele mal categorice 

le-a suferit Unirea Dej. Iată -cîte va 
«coruri : 1—4, 1—5, 0—5, 1—6, 0—7 t

PENALTIURI

• în cele 182 de meciuri, arbitrii 
au acordat 49 de lovituri de la 11 m, 
dintre care 39 au fost transformate. 
De remarcat însă, că din cele 49 de 
penaltiuri doar 3 (unul în seria I și 
2 în seria a II-a) au fost acordate 
în favoarea echipelor oaspe ! Deci, 
scor complet favorabil gazdelor cu 
46—3 !!
• Au beneficiat de cele mai multe 

lovituri de pedeapsă : SERIA I : Di
namo Bacău (5 pen. acordate, toate 
transformate). Politehnica (4 acor
date, 3 transformate): SERIA A II-A: 
Criș.il (4—4), A.S.A. Tg. Mureș 
(3—3), Minerul Baia Mare (3—3), Va
gonul (3—2), Ind. sîrmei C. TurzH 
(3-2).
• Doar trei echipe n-au fost sanc

ționate cu lovituri de la 11 m: Chi
mia Suceava, A.S.A. Tg. Mureș și 
Clujeana. Deci, liderii, pe locul I și 
din acest punct de vedere. Este șl 

ne să aibă soarta celui din Dej. 
Asta în timp ce în multe alte orașe 
publicul a creat un climat favorabil 
întrecerii și a dovedit că știe să 
aprecieze fazele de fotbal adevărat.

Nivelul meciurilor a mai avut de 
suferit și din cauza unor fotbaliști 
care au provocat incidente ori au 
avut comportări nesportive. Din do
cumentele Comisiei centrale de dis
ciplină reiese că 17 jucători au fost 
eliminați de pe teren, iar 27 au pri
mit avertismente pe foile de arbitraj 
și în rapoartele observatorilor fe
derali. O serie de jucători (Cojo
caru și Pantelimon de la Metalur
gistul București, Udroaica și Roman 
de la Oltul Rm. Vîlcea, Stăncules- 
cu și Radu Matei de la Oțelul 
Galați, Staudt și Zanca de la Gaz 
metan Mediaș, Dinea și Mureșan 
de la A.S. Cugir etc.) au fost sus
pendați pe 1—4 etape.

Fără îndoială, antrenorilor și sec
țiilor de fotbal le revine o mare 
sarcină în educarea jucătorilor. Dar 
de multe ori, eliminările și suspen
dările au la bază faptul că jucătorii 
nu cunosc regulamentul de joc. De 
aceea, multe abateri de la disciplină 
s-ar putea înlătura dacă antrenorii 
s-ar preocupa mai mult și de a- 
ceastă latură a pregătirii jucătorilor 
de care răspund.

MIRCEA

aceasta o dovadă a calității jocului 
practicat de echipele de pe locurile J.
• N-au beneficiat de nici un pe

nalii : Progresul Brăila, Dinamo Vic
toria, C.F.R. Pașcani și C.S.M. Re
șița.
• Au fost sancționate cu cele mai 

multe penaltiuri : Unirea Dej, C F.R. 
Arad și C.S.M. Sibiu — cu cîte 4; 
Siderurgistul și Minerul Lupeni - 
cu cîte 3.
• Cei mai buni transformatori de 

penaltiuri : SERIA I: Panait (Dina
mo Bacău) 3 din 3, Vătafu (Dinamo 
Bacău), Opanschi (Poiana), Albină 
(Flacăra Moreni) cîte 2 din 2; SERIA 
A II-A: N. Alexandru (Crișul) 4 din 
4, Pavlovici (A.S.A) 3 din 3, Chezdi 
(Clujeana) și Sasu (Minerul Baia 
Mare) cîte 2 din 2. De remarcat că 
Opanschj este., portar ! Un urmaș 
al lui Zombori !

EFECTIVE DE JUCĂTORI
• în cele două serii au fost folo

siți 526 de jucători dintre care 255 
în seria I și 271 în seria a II-a.
• Cei mai mulți fotbaliști au fost 

folosiți de Gaz metan Mediaș (23), 
urmată de Minerul Lupeni și C.S.M. 
Reșița (cu cîte 22), Poiana Cîmpina 
și Oltul Rm. Vîlcea (cu cîte 20).
• Vagonul Arad a folosit în 13 

meciuri doar 14 jucători !
• Dintre cei 526 de fotbaliști, 100 

au fost prezenți în toate meciurile 
turului. Dacă Minerul Baia Mare și 
Ceahlăul P. Neamț au fiecare cîte 6 
jucători cu 13 meciuri disputate, în 
schimb Oltul nu are nici unul !

CURIOZITĂȚI

• Cu 10 goluri marcate Chimia 
Suceava este pe primul loc în seria 
I, în timp ce C.S.M. Sibiu, cu 23 de 
goluri, este pe locul 10 în seria a 
II-a ! Sau, tot cu 10 goluri marcate, 
Progresul Brăila ocupă ultimul loc 
în seria I î
• Nici un gol marcat în deplasare 

și nici un gol primit acasă : Oțelul 
Galați !!
• Nici un gol marcat in deplasare: 

Ceahlăul.
• Nici un punct cucerit în depla

sare : Metalurgistul București (lăsînd 
la o parte acel 3—0 cu Progresul 
Brăila, obținut la „masa verde”), 
Poiana. Oțelul. Flacăra Moreni, Uni
rea Dej, Minerul Lupeni, Gaz metan, 
Crișul (?!). C.S.M. Sibiu.

ÎN MECI DE VERIFICARE

Steaua-Măgura Codlei 
3-1 (1-1)

Miercuri, la Codlea, echipa Steaua « 
susținut un meci cu caracter de verifi
care. în compania echipei locale. Măgura. 
A fost un joc plăcut, încheiat cu rezul
tatul de 3—1 (1—1) în favoarea for
mației bucureștene. Punctele învingăto
rilor au fost înscrise de Voinea (min. 
58, 75 — din 11 m) și Sorin Avram 
(min. 29). Pentru Codlea a înscris Ca- 
tană (în min. 45).

Steaua a aliniat următoarea formație: 
Suciu (Ilaidu) — Petescu, Jenei, Ilăl- 
măgeanu. Chirii — Negrea, 1). Popescu 
— S. Avram, Constantin, Voinea, Micii.

N. SECELEANU - coresp.

PROGRESUL JOACĂ LA ORADEA
Echipa Progresul București, care se 

pregătește în vederea returului, susține 
mîine la Oradea, primul joc de verifi
care. Fotbaliștii bucureșteni au ca ad
versari pe cei de la Olimpia Oradea, 
Meciul se dispută pe stadionul din Par
cul Bălcescu, la ora 11,00.

Pronosport
3 ZILE PINA LA TRAGEREA 

AUTOTURISMELOR LOTO
Astăzi este ultima zi pentru de

punerea buletinelor la concursul Pro
nosport de mîine, al cărui program 
este deosebit de atractiv.

Dăm din vreme programul con
cursului Pronosport nr. 4 din 29 ia
nuarie 1967 : I. Bologna — Mantova, 
II. Cagliari — Lecco, III. Interna- 
zionale — Foggia, IV. Juventus — 
Atalanta, V. Spăl — Torino, VI. 
Brescia — Roma (pronostic pauză), 
VII. Brescia — Roma (pronostic 
final), VIII. I.anerossi — Napoli (pro
nostic pauză), IX. Lanerossi — Na
poli (pronostic final), X. Lazio — 
Florentina (pronostic pauză), XL 
Lazio — Fiorentina (pronostic final). 
XII. Venezia — Milan (pronostic 
pauză), XIII. Venezia — Milan (pro
nostic final).

• Luni 23 ianuarie 1967, este ul
tima zi de vînzare a biletelor pentru 
tragerea AUTOTURISMELOR 
LOTO.

La această tragere se atribuie un 
număr nelimitat de autoturisme 
„FIAT 1800", „RENAULT 10 MA
JOR", „WARTBURG LUX 31271*  |i 
„TRABANT 601 De asemenea se 
mai atribuie premii în bani pentru 
variantele cu 2 numere cîștigătoarc.

Cu numai 24 lei se poate participa 
Ia toate cele 12 extrageri.

LOTO DIN 20 IANUARIE 1967

90 46 1 48 51 82 71 76 55 13 10 57 
FOND DE PREMII : 1 108 184 lei 
Tragerea următoare va avea loc la 

București

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 15 IANUARIE 1967

Premiul excepțional : 1 variantă a 
75 000 lei (1 autoturism „Wartburg 
Lux" cu radio 312/1 plus 27 700 lei).

Categoria I : 1 variantă (2 a 5O’/o) 
a 40 628 lei ; categoria a II-a : 19,5 
a 2 604 lei ; categoria a IlI-a : 176.5 
a 287 lei ; categoria a IV-a : 1 222,5 
a 49 lei.

REPORT FOND PREMIUL MI
NIM : 113 916 lei

Premiul excepțional a revenit par
ticipantului IGNAT ARON din Cis- 
nădie Sibiu.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Rronospdrt.

Cri%25c8%2599.il


UNDE MERGEM?
SIMBĂTĂ

ATLETISM. Sala Floreasca II, 
de la ora 16,30 : concurs pentru 
obținerea de standarde (juniori I).

SCRIMA. Sala Facultății de 
drept, de la ora 16 : campiona
tul Capitalei, seniori rat. III 
(sDadâ)

DUMINICA

ATLETISM. Sala Floreasca II, de 
la ora 8,30 : concurs pentru ob
ținerea de standarde (iuniori I).

FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 
10,30 : Rapid — Tehnometaf ; Par
cul sportiv Dinamo, ora 10,30 : 
Dinamo — Dinamo Obor.

BOX. Sala de festivități a clu
bului Grivița Roșie, de la ora 
10 : prima reuniune din cadrul 
„Cupei începătorilor".

SCRIMA. Sala Facultății de 
drept, de la ora 9 : campionatul 
Capitalei, seniori cat. III (sabie).

KEffiCT
Profitînd de vremea favorabilă, în 

ultimul timp a fost intensificată ac
tivitatea la hochei pe gheată.

EA SUCEAVA, după cum no in
formează corespondentul nostru prin
cipal Constantin Alexa, Comisia re
gională de specialitate a luat măsuri 
ca in patru orașe (Suceava, Rădăuți, 
Cîmpulung și Vatra Dornei), să func
ționeze patinoare. Totodată au fost 
luate măsuri si în vederea organiză
rii unui campionat regional pentru 
echipele de copii, juniori si seniori. 
Recent, la Suceava a avut loc prima 
etapă a campionatului pentru copii, 
competiție dotată cu „Cupa tînărului 
hocheisl" ; la Rădăuți s-au desfășurat 
întrecerile juniorilor, iar la Suceava 
cele ale seniorilor. în cel mai impor
tant meci, la juniori, selecționata 
Rădăuți a învins cu 4-0 pe cea a

Juniorii mari în luptă pentru obținerea standardelor

Bilanț atletic 1966 (VI) Un mare decalaj la aruncări

BASCHET. Sala Dinamo, ora 9: 
Progresul — Aurul Brad (B m I).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 10,15 : 
Medicina - Set. Mexic B (f); ora 
11,15 : Dinamo - Sel. Mexic A (f).

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 15 : I.S.E. — Șc. sp. 2 (f). 
Rapid - Dinamo (m). Steaua - 
Universitatea (m). Rapid — Con
fecția (f), Voința - Rafinăria Te- 
leajen (m) — meciuri din ultima 
etapă a „Cupei F.R.H." ; sala 
Dinamo, de la ora 16 : Meta
lurgistul - Fabrica de ace, Spar- 
tac - Sirena, Tînărul Dinamo- 
vist - Electra ; sala Constructo
rul (fostă Recolta), de la ora 8 : 
Grivița Roșie — Fir alb, Șc. sp. 
2 - Bere Grivița - meciuri din 
etapa I a „Cupei de iarnă" re
zervată formațiilor masculine; 
sala I.C.H.F. (str. Uranus), de la 
ora 13 : I.S.E.M. — Progresul II, 
Bumbacul - Electromagnetica, Li
ceul nr. 39 - Spartac - meciuri 
din etapa I a „Cupei de iarnă" 
rezervate echipelor feminine.

Vremea e favorabilă competițiilor!
orașului Suceava. La seniori, întîl- 
nirea dintre cele două echipe s-a în
cheiat cu victoria categorică a ră- 
dăuțenilor cu scorul de 10-1.

CORESPONDENTUL nostru prin
cipal din Tg. Mureș, Ion Păuș, ne 
relatează faptul că formația locală 
Comerțul se pregătește cu asiduitate 
în vederea viitoarelor întreceri din 
cadrul campionatului regional. Pînă 
la începerea acestei competiții (cîș- 
tigătoarea va participa la turneul 
de baraj pentru promovarea în pri
ma categorie a campionatului țării) 
hocheiștii de Ia Comerțul vor sus
ține mai multe partide de verificare 
cu Chimica Tîrnăveni, Voința Sighi
șoara, Avîntul M. Cine și Tîrnava 
Odorhei. Din lotul echipei mureșene 
fac parte, printre alții: Vacar, Soos, 
Public, Varga, Muslinger, Tapai, 
Toth.

nou concurs care programează între
ceri la toate probele de sală: 50 m, 55 
mg, lungime, triplu, înălțime, prăjină, 
greutate <b) și 50 m, 40 mg, lungime, 
înălțime, greutate (f).

Primele starturi se vor da sîmbătă 
de la ora 16,30 și duminică de la ora 
8,30.

noul său record personal de 19.69 
metri.

Ciocanul n-a confirmat, totuși, 
ceea ce se aștepta, mai ales după 
ce Gyula Zsivotzky realizase în 1965 
un nou record mondial cu 73,74 m.

★
în ceea ce-i privește pe aruncă

torii noștri, evoluția lor din 1966 a 
dat prilej Ia puține satisfacții. Pri
ma se referă Ia Gheorghe Costache, 
noul recordman al țării, despre caro 
specialiștii străini au afirmat că ar 
fi unul dintre cei mai buni tehni
cieni mondiali la aruncarea cioca
nului. Costache are toate posibilită
țile să realizeze mult doriții 70 de 
metri, cu condiția îmbunătățirii con
tinue a calităților fizice specifice. 
Și, pentru că tot vorbim despre Un 
reprezentant al aruncării ciocanului, 
să consemnăm ascensiunea lui Virgil 
Tibulschi, capabil și el de perfor
manțe mult" mai valoroase.

A doua mare satisfacție este ie
șirea din anonimat a probei de disc 
prin Iosif Naghi, aruncător talentat, 
cu mari posibilități, care, în decurs 
de un an, a progresat cu aproape 
4 metri. Și în sfîrșit, apariția unuii 
mănunchi de tineri aruncători de 
suliță care, în viitorul apropiat, vor 
fi în măsură să realizeze perfor
manțele mult așteptate.

în general, însă, nivelul rezulta
telor aruncătorilor noștri este scă
zut, în special la aruncarea greu
tății, unde progresele înregistrate 
sînt cu totul neînsemnate față dc 
ritmul de dezvoltare pe plan mon
dial al atletismului. în 1966 al 20- 
lea aruncător din lume avea... 
18,74 m !

Pentru remedierea acestei situații 
au fost inițiate o serie de acțiuni 
de depistare a elementelor tinere, 
dotate din punct de vedere fizic. 
Acțiunile acestea vor trebui conti
nuate cu și mai multă perseverență.

ROSTII ROMÂNI AU LĂSAT 0 FRUMOASA IMPRESII
• Comentarii și declarații după turneul „Griviței Roșii“ in Franța

Recent, echipa de rugbi „Grivița 
Roșie1*,  campioana țării noastre, a 
întreprins un turneu în Franța, la 
invitația asociației sportive „Biter- 
roise", cu care întreține relații în- 
cepînd din 1961. Evoluția jucăto
rilor români a constituit, ca și în 
ceilalți ani, o afirmare a rugbiului 
din țara noastră, a produs o fru
moasă impresie în rîndul competen
tului public francez.

în zilele de 4 și 5 februarie va avea 
loc concursul republican de sală al 
juniorilor mari, la care participarea 
este condiționată de îndeplinirea anu
mitor standarduri. în vederea obți
nerii acestora, Comisia de atletism a 
orașului București organizează, sîmbă- 
tă și duminică în sala Floreasca II, un

Probele de aruncări se înscriu, 
prin rezultatele înregistrate, pe linia 
aceluiași progres general al atletis
mului internațional. între acestea, 
cea mai evidentă creștere a fost 
marcată la aruncarea discului, pro
bă la care 60 de metri, „visul de 
aur" al multor generații de atleți, a 
ajuns astăzi o performanță... destul 
de frecvent înregistrată în arena 
internațională.

Evoluția aruncătorilor de disc a 
impus pe recordmanul lumii Ludvik 
Danek, care a obținut 66,07 m, per
formanță din păcate neomologabilă. 
Danek, recordmanul aruncărilor de 
peste 60 de metri, a pierdut însă, în 
mod surprinzător, titlul de campion 
european, deși era considerat, îna
intea întrecerilor, favoritul compe
tiției. Ar mai fi de adăugat faptul 
că Danek a mai fost învins și de 
campionul olimpic Alfred Oerter, 
care rămîne singurul aruncător în 
fața căruia Danek n-a obținut 
niciodată victoria. .

O altă probă în care s-au înregis
trat progrese substanțiale este și 
cea de suliță, unde 80 de metri a- 
proape că nu mai reprezintă o per
formanță deosebită pe plan interna
țional. Sovieticul Ianis Lusis a fosf 
de departe cel mai bun specialist 
al probei, în ciuda faptului că 
este numai al doilea pe lista mon
dială, primul fiind un quasi necu
noscut, John Tushaus, care față de 
anul 1965 a progresat cu 10 m I

La greutate, supremația Iui Randy 
Mattson (22 ani, 200 cm, 118 kg), 
este tot mai mult amenințată de tî
nărul Steinhauer (22 ani, 195 cm. 
120 kg), care se anunță un adversar 
redutabil la viitoarele Jocuri Olim
pice. Parry O’Brien, cunoscut iubi
torilor atletismului din țara noastră, 
se menține la fel de viguros ca și în 
anii tinereții (are 35 de ani), dovadă

în primul meci, „Grivița Roșie" 
a învins echipa „La Voulte Sportif", 
în care au jucat, printre alții, cu- 
noscuții internaționali M. Lira, Li
lian și Guy Camberabero. Cîștigînd 
acest meci, campioana noastră a rea

Una din spectaculoasele acțiuni ale înaintașilor grivițeni, care nu o dată au 
hotărit victoria echipei lor

Foto : V. Bageac

lizat o performanță .care, timp de 
6 ani, nu a fost Ia îndemîna nici 
unei echipe franceze. Ne amintim, 
de altfel, că în sferturile de finală 
ale campionatului francez ediția 
1964—1965, „La Voulte Sportif" a 
eliminat echipa „Biterroise" cu 
12—0.

în meciul următor, grîvițenâi au 
întrecut echipa „U. S. Carcassonne", 
care are în componența sa pe Pierre 
Conquet, unul dintre cei mal „mari" 
căpitani de echipă din rugbiul 
francez.

în al treilea joc, „Grivița Roșie" 
a fost învinsă cu 6—3 de „Biter
roise" care, pe baza rezultatelor ob
ținute în ultimii 10 ani, se află pe 
locul întîi intr-un clasament alcătuit 
de Federația franceză de rugbi.

ARUNCAREA GREUTĂȚII
In lume

21,09 R. Mattson (S.U.A.)
20,44 N. Steinhauer (S.U.A.)
19,70 M. Bianko (S.U.A.)
19,69 P. O’Brien (S.U.A.)
19,62 V. Varju (Ungaria)
19,61 VI. Komar (Polonia)
19,46 Ed. Gusein (U.R.S.S.)
19,20 D. Maggard (S.U.A.)
19,14 N. Karasev (U.R.S.S.)
19,12 D. Steen (Canada)

ARUNCAREA DISCULUI
64,24 Ij. Danek (Cehoslovacia)
«3,85 R. Babka (S.U.A.)
63,22 A. Oerter (S.U.A.)
61,30 D. Thorith (R.D.G.)
61,27 R. Humphreys (S.U.A.)
61,00 Ed. Piatkowski (Polonia)
60,78 J. Cole (S.U.A.)
60,33 R. Mattson
60,01 G. Puce (Canada)
59,86 1». Haglund (Suedia)

ARUNCAREA
71,94 G. Zsivotzki (Ungaria)
71,46 R. Klirn (U.R.S.S.)
69,56 Ed. Burke (S.U.A.)
68,91 H. Connolly (S.U.A.)
68.80 G. Kondrașov (U.R.S.S.)
63,48 U. Beyer (R.F.G.)
63,23 G. Husson (Franța)
68.11 E. Samuel (Cuba)
67.12 T. Sugawara (Japonia)
66.80 T. Gage (S.U.A.)

86,56 J. Tushaus (S.U.A.)
85,70 J. Lusis (U.R.S.S.)
85,38 G. Kulesar (Ungaria)
84.86 J. sldlo (Polonia)
84,36 M. stolle (R.D.G.)
84,10 J. Kinuunen (Finlanda)
83,16 W. Nikiciuk (Polonia)
82.96 M. Paama (U.R.S.S.)
82,72 P. NevaTa (Finlanda)
82,40 Ed. Red (S.U.A.)

După primul meci al echipei noa
stre, cunoscutul cotidian sportiv 
francez „L’Equipe" sublinia : „A-
vînd o condiție fizică extraordinară, 
foarte atletici, vioi, energici la îna
intare, îndemînatici și rapizi în li
niile din urmă, românii formează o 
echipă care poate activa cu succes 
în prima divizie franceză".

După cel de-al doilea meci, de la 
Carcassonne, „La Depeche" scria :

„Indiferent care va fi rezultatul 
viitoarei întîlniri (n.n, : cea cu „Bi- 
terroise") acest turneu se va solda 
cu un bilanț pozitiv, pentru că două 
succese au fost trecute în palmare
sul ei (a.n.: al „Griviței Roșii"). Me

ciul de Ia Voulte a permis să se 
constate că, pe teren bun, prietenii 
noștri din Est știu să construiască 
un joc frumos, aerisit, rapid, inci
siv. Cel mai recent, de la Carcas
sonne, jucat pe un teren greu, a 
permis să se vadă la lucru puter
nicul pachet român. Acesta și-a u- 
zat pas cu pas neobosit adversarul, 
incit l-a obligat în final să plece 
steagul".

într-un alt pasaj se spune: 
„...Am constatat că „Grivița Roșie" 
este o formidabilă echipă de cam
pionat, care nu a dezmințit titlul de 
campioană a României".

Ziarul „Le Progres" a scris : „Pro
gresul rugbiului românesc in ultimii 
10 ani este de necontestat."

Cît privește pe jucătorii români, 
luați fiecare în parte, Dcmian, de

România

17,14 Ad. Gagea (Dinamo)
16.63 C. Crețu (Metalul)
16,33 D. Menis (Dinamo)
15,90 G. Lucman (Șc. Sp. )C-ța)
5,33 A. Raica (Rapid)

14,36 Gh. Popescu (Met. Cuglr)
14,54 I. Lazăr (C.S.O. Oradea)
14,51 V. Teodorescu (I.C.F.)
14,45 D. serafim (I.C.F.)

14,41 V. Sălăgean (St. roșu Br.)

57,00 I. Naghi (Steaua)
54,13 V. Sălăgean
48,34 M. Plev (Banatul Tim.)
47,64 C. Socol (Unlv. Cluj)
47,12 L. Kollar (Metalul Buc.)
46,86 Z. Hegheduș (Șc. Sp. Reșița)
46,58 P. Flora (Crlșul Oradea)
45,16 B. Schuster (Univ. Cluj)
44.93 C. Drăgan (I.C.F.)
44,80 V. Manolescu (Metalul Buc.)

I. Naghi ocupă locul 42 în lume șl 25 
In Europa.

CIOCANULUI
66,10 Gh. Costache (Dinamo)
63,88 V. Tibulschi (Dinamo)
62,58 C. Drăgulescu (Steaua)
57,64 N. Rășcânescu (Steaua)
56,52 șt. Șiscovici (Din. Brașov)
56,34 Ft. Schneider (C.S.O. Mediaș)
56,04 D. Gheorghiu (Steaua)
55,40 Fr. Amels (C.S.O. Mediaș)
54.44 Em. Kiss (Steaua)
53,25 Fr. Nosner (Din. Brașov) 

Gh. Costache ocupă locul 15 în lume 
și 10 în Europa, Iar V. Tibulschi este 
ai 36-lea In lume și 27 in Europa.

ARUNCAREA SULIȚEI

76,02 Gh. Popescu
70,20 W. Socol (Steaua)
69,12 St. Glubelan (Șc. Sp. Craiova)
6630 TI». Peca (Șc. Sp. Craiova)
65,60 W. Hantelman (Din. Bacău)
65,33 D. Marian (I.C.F.)
65,22 St. Naghi (Univ. Cluj)
64,58 S. Călăneanu (I.C.F.)
64.30 1. Stâncii» (Met. Huned.) 
«3,97 V. Muresan (I.C.F.) v

Gh. Popescu o,cupă locul 46 în lume & 
și în Europa»

pildă, a fost apreciat ca „unul < 
cei mai buni centri-Iinia a treia c 
lume". „Midi Libre" arată c 
„Triunghiul de atac român Wus 
— Irjmescu — Țibuleac s-a arăt 
de asemenea, foarte eficace și d< 
frumoasă valoare ofensivă".

Aprecierile făcute de presa fr< 
ceză au o deosebită greutate ținî 
seama că în această țară rugb 
este tot atât de dezvoltat ca și fotl 
iul, iar în sud cunoaște o popula 
tate și mai mare. Cu prilejul aces 
turneu ne-am convins, o dată n 
mult, că în jumătatea de sud 
Franței rugbiul este într-adevăr „ 
gele jocurilor".

Ne-am notat, de asemenea, cîtâ 
observații caracteristice pentru r 
biul francez. La meciuri pârtie 
foarte mulți spectatori. Ca și Fe; 
rația de fotbal, Federația de ru; 
nu primește nici o subvenție < 
partea statului. Toate cluburile i 
prima categorie (56) au, pe lîr 
prima echipă, o echipă a rezervei 
echipe de tineret și juniori A și 
precum și școli de rugbi pen 
copii. în Franța, se consideră că 
bun dlub este acela care-și recrut 
ză jucătorii seniori dintre tinerii 
care i-a format și că a pregăti tin 
jucători înseamnă a asigura viito 
clubului. Treburile tuturor clubt 
lor sînt conduse de activiști voii 
tari. Peste 90 la sută din educat 
(antrenori) lucrează benevol. Ciul 
rile pun un accent deosebit pe e< 
carea jucătorilor în spiritul spo: 
vității. „Tu joci și nu te bați ni< 
dată! Adversarul tău nu este 
inamic, ci un prieten!“ A-sernei 
chemări către jucători întâlnești 
multe terenuri, în programele jo 
rilor. „.I.

Preocupați de grija de a se re; 
za partide cît mai frumoase care 
atragă un număr mare de spec 
tort, conducătorii cluburilor lu 
împotriva obsesiei rezultatului c 
duce la întâlniri urîte, lipsite 
spectaculozitate. Ei cer jucători 
ca dorința de a juca bine să j 
meze întotdeauna asupra dor ir 
de a eîștiga.

Socotindu-se că rugbiul este 
mai colectiv dintre toate sportui 
de echipă, rugbiștilor Ii se ream 
teste mereu : „Fiind fericit de r 
lizările tale, nu deveni vanitos, p 
trn că rareori tu ești singurul 
autor".

★

Turneul echipei de rugbi a aso( 
ției sportive „Grivița Roșie" 
Franța a fost un exemplu cont 
dent al rolului pe care-1 îndeplin 
schimburile sportive pentru o i 
bună cunoaștere reciprocă, pen 
întărirea legăturilor de prietenie 
tre popoare.

Oficialitățile orașelor, conducăt 
cluburilor, jucătorii și publicul 
localitățile în care a evoluat e< 
pa noastră, ne-au întâmpinat 
prietenie, cu simpatie și respect.

înaintea fiecărui meci, deleg; 
noastră a fost primită Ia primar 
orașelor. La aceste recepții au : 
de față primari, senatori, deput 
foști miniștri, reprezentanți ai ț 
facturilor etc. în cuvîntăriîe rost 
oficialitățile franceze precum și c 
ducerea delegației noastre au fă 
elogii rugbiului nostru și celui fr 
cez, au subliniat cu satisfacție < 
voltarea relațiilor prietenești tr< 
ționale existente între România 
Franța.

Rugbiștii de la „Grivița Ro 
s-au întors din Franța cu noi p 
tenii, cu cele vechi consolidate, 
cele mai bune impresii despre c< 
petența, căldura și generozitâ 
publicului spectator, cu nod și u 
cunoștințe despre poporul fran 
despre bogata sa artă și cultură.

ION PĂUI

DE LA I. E. B. S.
® Pe terenurile Centrului de antre 

ment nr. 2 (Dohertl) din calea Ple- 
(lingă Teatrul de operă și Balet), 
amenajat un PATINOAR NATUfi 
care este pus la dispoziția publici 
între orele 9—13 și 15—19.

• La bazinul acoperit Floreasca fi 
ționcază un curs de inițiere la 
pentru copii- înscrieri Ia bazin.

9 MATERIAL. ȘI ECHIPAM] 
SPORTIV se pot închiria de la C 

TRUL DIN STADIONUL REPUBLI 
deschis zilnic între orele 9—13 și 15- 
PLATA SE POATE FACE Șl PRIN 
RAMENT. Informații Ia teF 
nr. 31.400.

Patinoarul ,,23 August**  este des 
pentru public astăzi, orele 17—19 și m; 
erele 10—13 și 16—lb.



„Sportul fortifică, dezvoltind personalitatea''
-— Scurt interviu cu Leopold Stokowski —

Repetiție în Sala Pala
tului. La pupitru, celebrul 
dirijor Leopold Stokowski. 
Șeful de orchestră ameri
can face mare economie 
de gesturi, însă fiecare 
mișcare a sa are semnifi
cație, reușește să profi
leze minunat orchestra, 
să-1 încînte pe ascultă
tori.

într-un scurt răgaz pe 
care și l-a îngăduit, la 
una din repetiții, am reu
șit să-i „smulg*  marelui 
dirijor un scurt interviu 
pe tema : muzică și sport.

— Muzica și sportul ! 
Dragul meu, dar între a- 
ceste două... arte este o 
extrem de strînsă apro
piere, poate chiar înru
dire. Amîndouă educă spi
ritul tînăr în plină for
mare, amîndouă — fie-mi 
permis să zic — fortifică, 
dezvoltind personalitatea, 
dezvoltînd — dacă vrei — 
sportivitatea în raportu
rile dintre oameni. Și mai 
mult, cred că muzica și 
sportul sînt două căi mi
nunate de comunicare în
tre toți oamenii din lume. 
Și de apropiere !

Leopold Stokowskj este 
un interlocutor fascinant. 
După felul în care îmi 
vorbește, dincolo de far
mecul personalității sale

i PE CONCRET
~ _ La Timișoara există

un singur antrenor ca
lificat de ciclism

rșș Lumea poate să-l surprindă 
—- Cum stă-n casă, la oglindă, 
== Și-și vorbește-n

permanență :
—- Face... schimb de
; experiență !
=E In actualul sezon bo-
= xerii bucureșteni hi-
~ <*• bernează

de mare dirijor, dincolo 
de temperamentul și stă- 
pînirea sobră a artistului 
de mare clasă, îi întreză
resc profilul foarte uman.

— Mă-nțelegi bine ? mă 
întreabă. Vreau să spun 
că nici muzicienii și nici 
sportivii din întreaga lume 
n-au nevoie de cuvinte ca 
să se înțeleagă, ca să-și 
transmită unii altora su- 
mum-ul de sentimente și 
gînduri bune care-i ani
mă. Privesc adesea la te
levizor și văd jucînd fot
bal o echipă italiană cu 
alta braziliană, sau una 
franceză cu una sovietică, 
îi văd întrecîndu-se cin
stit, le simt ritmurile pul
surilor din ce în ce mai 
accelerate. Și apoi, cînd 
totul a devenit din nou li
niștit, cînd totul, deci, s-a 
sfîrșit, îi văd îmbrățișîn- 
du-se, felicitîndu-se, îi 
văd unindu-se, mă-nțelegi?

înțeleg !

— La fel și în mujică. 
Cînd — de pildă — dirijez 
la Tokio, la Moscova sau 
la Londra îmi dau seama 
că arta mea îi face feri
ciți — știu și eu ? — pe 
japonezi, pe englezi etc. 
Comunicarea asta dintre 
diferiți oamenj de pe di
verse meridiane ale pă- 
mîntului prin limbajul 
muzicii, ca și prin cel al 
sportului, este emoționan
tă și intr-adevăr minu
nată. Minunată !

îl întreb pe ilustrul meu 
interlocutor dacă a prac
ticat vreodată sportul.

— Evident! în America 
nu există colegiu undo 
să nu se facă sport. Mi-au 
plăcut îndeosebi înotul și 
base-ball-ul — zîmbet — 
la tinerețe, apoi gimnas
tica. Un dirijor sever cu 
sine însuși in anii de 
ucenicie, ca și în perioa
da consacrărilor, trebuie 
să facă multă gimnastică. 
Aceasta pentru ca mereu, 
pe parcursul întregii 
sale cariere, gestului 
său să-i rămînă o tine
rească înflăcărare, cu caro 
să poată stapîni deopo
trivă sala și orchestra.

Pauza s-a terminat. 
Maestrul Stokowski m-a 
părăsit cu un rezervat 
gest de rămas bun. Cei 
favorizați, care reușiseră 
să pătrundă în sală asis
tau mai departe la partea 
a doua a repetiției, pe 
care personalitatea fasci
nantă a dirijorului o 
transformase într-un eve
niment copleșitor și, tot
odată, într-o școală unde 
se învață la înalta tempe
ratură a emoției.

MIHAI TODEA

NUNTĂ LA PETROLUL

EE Eu totuși uneori disting
— Și cîte-un pugilist pe ring.
~ Dar ce folos, dragi cititori,
= Căci ringul e de dansatori.

Scrimerii de la Pe-
L trolul Ploiești nu mai

activează de mult
Merită o epigramă

—. Fie chiar și una dură,
E Că de mult, de bună seamă, 
~ N-au simțit vreo- 

npunsătură
V. D. POPA

Cassius Claij și-a serbat 
împlinirea a 25 de ani

NEW YORK 19 (Ager- 
pres). — Campionul mon
dial de box la categoria 
grea, pugilistul de culoare 
Cassius Clay, a împlinit 25 
de ani. Cu această ocazie, 
prietenii săi i-au oferit un 
tort de ciocolată în greu
tate de... 263 kg. Plăcut 
impresionat de această ne

obișnuită atenție, campio
nul mondial a întrebat to
tuși „Nu cumva Ernie Ter
rell este ascuns înăuntru?“

După cum se știe, la 6 
februarie, în orașul Hous
ton, Cassius Clay va în- 
tîlni pe Ernie Terrell în- 
tr-un meci pentru titlul 
mondial.
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înaintea plecării la turneul zonal din Iugosla
via, marele maestru Florin Gheorghiu și-a studiat 
viitorii adversari in... rubricile de șah ale zia
relor de peste hotare.

11 asista cu vădit interes soția sa, Doina Șer- 
ban. De altiel, cunoscuta actriță este nelipsită 
din sălile de șah ale Capitalei, la partidele cam
pionului nostru.

tn aceste zile, cînd Florin Gheorghiu luptă din 
greu la Vrnjacka Banja, nu numai Doina Șerban, 
ci toți iubitorii șahului din țara noastră „țin 
numnii" pentru el.

Foto: T. ROIBU

207 — 11!
2 Știți ce reprezintă d- 
E frele din titlu ? Scorul cu 
E care s-a terminat un meci 
E de baschet. Acest joc — 

după cum ne relatează citi- 
r torul nostru Paul Leibovici 
z — a avut loc zilele trecute 
: la Vatra Dornei, în cadrul 
: campionatului școlar de 

baschet fete, etapa pe re- 
: giunea Suceava. Cele 207 
: puncte au fost înscrise de
: echipa Liceului din Doro- 
: hoi, iar învinsele la acest 
• scor record sînt elevele 
: Liceului din Suceava.

Trebuie să spunem, 
însă, că baschetbalistele 

: învingătoare activează în 
campionatul categoriei B,

sub denumirea de Viitorul 
Dorohoi. fiind antrenate 
de Ilarion Mandache. Una 
dintre jucătoare. Doina 
Eftimie (15 ani) a înscris 
în acest joc 92 de puncte! 
(Ea mai are la activ 
o performanță asemănă
toare : 52 de puncte mar
cate într-un joc de cam
pionat).

Sucevencele, „pregătite" 
de Nae Georgescu, n-au 
reușit să realizeze decît 
11 puncte, dintre care 2 
în repriza I (scorul la 
pauză a fost 81—2).

Nu știm cum s-a des
curcat scorerul. A avut 
de lucru, nu glumă...

Rezultatele 

concursului

„SPORT

51 PERSPICACITATE"

Numeroși cititori au tri
mis răspunsuri la con
cursul nostru „Sport și 
perspicacitate”, dotat cu 5 
premii oferite de A. S. 
„LOTO - PRONOSPORT". 
Numai 8 dintre ei au dat 
însă răspunsuri exacte la 
cele 24 de întrebări care au 
fost puse prin desenele 
publicate.

Iată care sînt aceste răs
punsuri : toc, servici, pi
ton, pod, pași, priză la ba
lon, remiză, canal, figură 
la patinaj (s-au luat în 
considerație și răspunsu
rile : reprize la hochei sau 
încercare la rugbi), rezul
tat la tenis de cîmp, cal 
cu minere, portar, pe 
geantă, siluetă, rachetă, 
cocoș, șut la păianjen, 
cumpănă, stop, șurub, 
mutare în plic, pistol vi
teză, zid, sare la cap.

Premiile — trase Ia 
sorți — au revenit urmă
torilor dezlegători :

Gheorghe Iorga, Bucu
rești, Bd. Constructorilor 
nr. 17 — un aparat de 
radio „Carmen”.

Elena Sterescu, Curtea 
de Argeș, și Ion Eremia,, 
București, str. Popa Nan 
132 — cîte un pick-up „Zi- 
phonia".

Marius Cristoloveanu, 
București, strada Marla 
Rosetti nr. 31 și Mircea 
Mihăilescu, București, str. 
Romulus 2 — cîte un apa
rat de fotografiat „Certo”.

Ciștigătorii din Capitală 
sînt invitați să treacă pe 
Ia redacția noastră pentru 
a-si ridica premiile.

Familia... familiștilor din 
echipa Petrolul Ploiești s-a 
îmbogățit — nu de mult 
— cu o nouă pereche. 
Extremul stingă. Con
stantin Moldoveanu, a 
spus adio burlăciei, pre- 
zentîndu-se în fața ofițe
rului stării civile.

Drăgălașa mireasă se 
numește Domnița, și 
este studentă în anul ll 
la Facultatea de limbă en
gleză.

în fotografia trimisă de 
corespondentul nostru Ion 
Popescu, proaspeții căsă
toriți primesc felicitări din 
partea antrenorului Nico- 
lae Marinescu și a căpita
nului echipei, Gheorghe 
Pahonțu.

Le adăugăm pe ale noas
tre, o dată cu toate urările 
de fericire.

Lui Constantin Moldo
vean u felicitări în plus 
pentru cele 2 goluri mar
cate în meciul cu Penarol !

STIATI CA...» »

...15 arbitri români de 
fotbal, (cinci posesori ai 
ecusonului F.I.F.A.) au 
condus în anul 1966 în
tâlniri din cadrul competi
țiilor europene ? în afară 
de meciurile inter-țări și 
inter-cluburi legate de 
aceste competiții, ei au 
fost, de asemenea, solici
tați să arbitreze jocuri din 
campionatele naționale ale 
mai multor țări.

...pentru viitoarea ediție 
a C.M. de fotbal din 1970, 
la Ciudad de Mexico se 
va construi un stadion de 
125 000 de locuri ? Pentru 
a se procura fonduri, s-au 
pus în vînzare abonamen

te pînă în anul... 2008. 
Pînă acum, s-au și vîndut 
peste 8 000 de asemenea 
abonamente. Prin urmare, 
nepoții și strănepoții spec
tatorilor de astăzi vor 
beneficia de acest abona
ment în secolul... 21 I

...Pele este asigurat pen
tru suma de 1 milion de 
dolari ?

...a existat o bază spor
tivă care putea cuprinde 
385 000 de spectatori ? Este 
vorba de Circus Maximus, 
de pe vremea romanilor. 
EI avea forma unui drept
unghi, lung de 640 de 
metri și lat de 120 m.

Cei mai buni sportivi din toate timpurile

lolanda Balaș pe locul al treilea 
în clasamentul feminin

Redacția ziarului 
„Spart*  din Katowice 
s-a adresat unui număr 
de 20 de ziariști din 16 
țări, pentru a răspunde 
la următoarea întrebare : 
„Care an fost cei mai 
renumiți sportivi (băr
bați și femei) din toate 
timpurile ?“ In clasamen
tul bărbaților, primul loc 
a fost ocupat de Jesse 
Owens, iar la femei de 
Fanny Blankers-Koen. 
Maestra emerită a spor
tului, lolanda Balaș, ocu
pă locul al treilea în a- 
cest clasament. Iată, de 
altfel, rezultatul anche
tei.

BĂRBAȚI : 1. Owens 
(S.U.A.) 172 p. ; 2. Emil 
Zatopek (Cehoslovacia) 
144 p ; 3. Paavo Nurmi 
(Finlanda) 124 p. ; 4.
Valeri Brumei (U.R.S.S.) 
104,5 p ; 5. Peter Snell

(Noua Zeelandă) 73 p ; 
6. Cornelius Warmerdam 
(S.U.A.) 65,5 p. ; 7.
Herb Elliot (Australia) 
54 p. ; 8. Rudolf Harbig 
(Germania) 44,5 p. ; 9. 
Ron Clarke (Australia)
39.5 p. ; 10. Perry O’Bri
en (S.U.A.) 32, 5.

FEMEI : 1. Fanny
Blankers-Koen (Olanda)
169.5 p : 2. Wilma Ru
dolph (S.U.A.) 142 p ;
3. IOLANDA BALAS 
(România) 119 p : 4. Ire
na Kirszenstein (Polonia)
80.5 p : 5. Stela Walasie-
wiez (Polonia) 66 p : 6. 
Shirley Strickland (Aus
tralia) 61,5 p ; 7. Betty 
Cuthbert (Australia) 58 
p ; 8. Tamara Pres,
(U.R.S.S.) 47 p ; 9.
Mary Rand (Anglia) 44 
p ; 10. Sin Kim Dan
(R.P.D. Coreeană) 39 p.

POȘTA MA6ALIN
S. TO AI AN, CLUJ. — 

Ne propuneți spre publi
care schița „Debutul', în 
cazul în care ea ar cores
punde „spațiului rezervat 
în cadrul paginii Magazin 
și cerințelor**.  Spațiului — 
ar corespunde. Ce facem 
însă cu cealaltă condiție ?

IULIAN TANASESCU, 
BUCUREȘTI. — Am ales 
două din „sfaturile" dv :

Suporterilor : Mai... su
portați puțin (încă o 
lună!) și începe.

înaintașilor centrali : 
Pasați extremele r nu nu
mai în cazuri... extreme.

DUMITRU TARCA, VA
TRA DORNEI. — Orașul 
Suceava n-a avut nici
odată o echipă de fotbal 
în campionatul categoriei 
A. Să vedem, poate că 
fotbaliștii de la Chimia Ie 
vor oferi concetățenilor 
lor această mare satisfac
ție, pe care o vizează și 
băcăoanii și gălățenii...

MARIN RACEANU, ȘE
FUL GĂRII NICHIȘOARA. 
— Credeți că eu n-aș vrea 
să văd la televizor meciul 
de box dintre Cassius Clay

și Ernie Terrell ? După 
cum știți, însă, transmite
rea întâlnirilor de box pen
tru campionatul mondial 
la toate categoriile, în ma
joritatea lor disputate în 
S.U.A., este legată de o 
serie întreagă de dificul
tăți, dintre care pretențiile 
materiale ale organizatori
lor nu sînt cele mai mici. 
Pentru noi, cei din Eu
ropa, se ivește o dificul
tate in plus ; aceea a dife
renței orare. Știti cînd se 
dispută meciul Clay — 
Terrell, după ora noastră? 
Marți 7 februarie, la oca 
3 și jumătate dimineața. 
Dv.’ ca șef de gară, vă 
convine și această oră, că 
tot așteptați „personalul'*  
de Timișoara ! Dar ce fa
cem cu ceilalți telespecta
tori ? Ii sculăm din somn? 
Nu e cazul să vă necă
jiți : televiziunea noastră 
va prezenta, cu siguranță, 
în zilele următoare destule 
secvențe din acest meci.

DIONISIE PASZTOR, 
TG. MUREȘ. — 1) în cam
pionatul european de fot
bal nu intră în acțiune 
regula dublării golurilor

marcate în deplasare, în 
cazul cînd două echipe se 
află la egalitate de puncte 
și de golaveraj. Acest lu
cru se întâmplă, anul 
acesta numai în „Cupa 
orașelor târguri”. — 2)
Vreți să deveniți arbitru 
de tir ? Există cursuri în 
acest sens. Interesați-vă la 
Consiliul orășenesc UCFS.

IOAN GANTA, R. VÎL- 
CEA. — Fiind vorba de 
păreri, este firesc ca an
chetele organizate la sfîr
șit de an să se soldeze cu 
diferite rezultate. Cei mai 
mulți cronicari sportivi au 
„votat” în favoarea lui 
Dobrin. Majoritatea sufra
giilor celor care au răs
puns la ancheta revistei 
„Sport" le-a întrunit Pîr- 
călab. Păreri și păreri !

Dv. ne cereți acum să vă 
spunem care este OFI
CIAL cel mai bun fotba
list al anului 1966... în 
această privință nu poate 
fi vorba de lucruri ofi
ciale și neoficiale. Dv., pe 
care fotbalist l-ați apreciat 
cel mai mult ? Să știți că 
părerea dv. nu este mai 
puțin... oficială decît a 
mea. Și ea rămîne o sim
plă... părere.

NITU VICTOR. LUGOJ. 
— Ați găsit două melodii 
adecvate :

Rapid : ,,Mînă birjar !”
Echipa olimpică de fot

bal : „Mexico".

GH. ȘTEFAN. COMUNA 
BANE AS A. — Nu ținem o 
astfel de evidență. Dar 
știm că de-a lungul ani
lor, Ionescu de la Rapid 
a ratat cîteva lovituri da 
la 11 metri. Un asemenea 
accident i s-a întâmplat și 
lui Eusebio. Am fi mul
țumiți dacă toți fotbaliștii 
noștri ar fructifica lovitu
rile de ’a 11 metri, ca Io
nescu. Dar nici nu e ne
voie să așteptăm un... 
,.11 m“. Sînt și alte ocazii 
într-un meci.

CORNELIA CODAU,
IAȘI. — 1) Autografele au 
mai multă valoare cînd 
lupți, cînd alergi pentru 
ele. Vreți să vă puneți în 
situația vînătorului care

își umple tolba cu iepuri... 
cumpărați de la „Polar”? 
2) îngrijorată de situația 
C.S.M.S.-ului — „nu se 
gîndesc și la noi, bieții 
suporteri**  — ne întrebați, 
ce credem : „va reuși
C.S.M.S. și anul acesta să 
treacă prin urechile acu
lui ?” Depinde de el și 
de... ac !

TEODOR SIDERAS, NĂ
VODARI. — Fosta atletă 
și schioară Ilona Micloș 
s-a retras din activitatea 
competițională. Ocupația

ei : profesoară de educa
ție fizică. Locul de mun
că : Școala sportivă din 
Brașov.

ION POSTAȘU 
Ilustrații: N. CLAUDIU



După concursul de patinaj viteză de la Berlin

Relatările campionului țării, Emitian Papuc
I Cauzele înfringerii? Ratările, epuizarea 

nervoasă și... neanihilarea lui Duda
— Două noi recorduri de juniori

Pe o pista arlificiulă din capitala 
K. I). Germane s-a desfășurat — in or
ganizarea clubului sportiv Dynamo Ber
lin — un concurs internațional de pa
tina / viteză, la care au participat spor- 
mi din Olanda, Polonia, Ungaria, Sue
dia. Romania și țara gazdă. Cum s-au 
comportat vitezistii noștri ? Această în
trebare am adresat-o. la întoarcerea in 
țara, maestrului sportului Eniîlian Papuc, 
campion al României.

— Tînînd seama cB sportivii noștri au 
avut doar patru ieșiri pe pistă în ac
tualul sezon, rezultatele obținute la Ber
lin pot fi considerate mulțumitoare. Me
rits a fi subliniată comportarea tinăru- 
lui patinator Horia Timiș, autorul a 
dona noi recorduri republicane la ca
tegoria juniori mari: 3 000 m —-
5:26,03 (v.r. 5-27,07, I. Roșea, M. Cioc,

De pe pistele de gheață!
• In cursul zilei de azi părăsesc 

Capitala patinatorii care vor repre
zenta tara noastră la întrecerile con
cursului internațional de patinaj ar
tistic de la Barnaul (U.R.S.S.), pro
gramat între 25—27 ianuarie. Fac de- 
r a-area cîțiva dintre patinatorii noș
tri de perspectivă : Beatrice Huștiu, 
K'>dica Dîdă, Mihai Stoenescu, Gheor
ghe Fazekas, Dan Săveanu și pe
rechea Daniela Popescu — Marian 
Chiosea. Ei vor fi însoțiți de antre
norul Victor Neagu și arbitrul Ni- 
colae Malarciuc. După întrecerile de 
ia Barnaul, patinatorii români sînt 
invitați, împreună cu ceilalți concu
renți străini, să ia parte la demon
strații, la Iaroslavl și Moscova.

• Azi și mîine au loc pe pista 
de patinaj viteză de la Grenoble 
(Franța) primele întreceri preoljmpicc, 
programate în orașul care va găzdui 
J.O. de iarnă din 1968. Iau parte 
viteziști din U.R.S.S., Suedia, Olanda, 
Norvegia, Franța și alte țări. In 
fruntea lotului sovietic și-a anunțat 
participarea multipla campioană olim
pică Lidia Skoblikova, campioana 
mondială Valentina Stenina și aler
gătorii pe distante scurte Boris Gu
liaev și Valeri Muratov. La start vor

Turneul hocheiștilor
Am primit vești de la hocheiștii noș

tri aflați în turneu în Uniunea So
vietică. Programul meciurilor, pe care 
l-am anunțat anterior, a fost modificat 
și reprezentativa Bucureștiului a susți
nut două partide în localitatea Kazan. 
Acolo sportivii noștri au jucat în com
pania formației S. K. Uridkți care acti
vează în categoria B a campionatului 
unional. în primul meci victoria a re- 
\enit echipei române cu «corul di 4—2.

Tihonov (U.R.S.S.) învingător in proba de 20 km 
din concursul internațional de biatlon 

de la Predeal
(Urmare din pag. 1)

deși a fost penalizat la trageri cu 6 mi
nute. Reprezentanții țării noastre au ocu
pat locurile 2 (Carabela), 3 (Vilmoș), 
4 (Cimpoia), 5 (Bădescu ) și 6 (Cercel}, 
înaintea tuturor celorlalți concurenți din 
U.R.S.S., R. D. Germană și Franța.

Ne-a plăcut la sportivii români, în 
mod deosebit, tempoul susținut, iar la 
Carabela pe deasupra și atenția, sigu
ranța cu care a tras. Vilmoș a manifes
tat o evidentă revenire în formă, dar la 
trageri are încă scăderi. La ultima tra
gere în poziția culcat, el a fost pena
lizat cu două minute, fără de care ar 
fi cîștigat cursa. Cimpoia a ratat din 
nou multe focuri, în primul rînd din 
cauza nervozității. In ce-1 privește pe 
Bărbâșescu, acesta a tras într-o țintă 
alăturată (din neatenție) și a fost pe
nalizat cu 10 minute, care, adăugate 
celorlalte 7, cu cît fusese „amendat**  
la primele trageri, l-au „aruncat" pe 
locul 14.

Iată clasamentul probei : 1. Aleksandr 
Tihonov (U.R.S.S.) 1 h 25:58 (6 minute 
penalizare), 2. Constantin Carabela (Ro
mânia) 1 h 26:40 (2), 3. Gheorghe Vil
moș (România) 1 h 27:38 (4), 4. Gheor
ghe Cimpoia (România) 1 h 34:18 (8), 
5. Gheorghe Bădescu (România) 1 h 
34:27 (9), 6. Gheorghe Cercel (Româ
nia) 1 h 35:30 (9). 7—8. Siegfried 

1964) și 5000 m — 9:20,01 (v.r. 9:23,00 
Gli. Katona, Alma-Ata, 1958).

— Care au fost cele mai bune re 
zultate înregistrate de reprezentanții 
noștri in cele patru probe care au fi
gurat în programul concursului ?

— Victor Sotirescu a ocupat locul 9 
la 500 m cu 46,5 sec. Dan Lăzărescu 
s-a clasat al 14-lea la 3 000 m cu 
5:16,03, iar subsemnatul a sosit al 5-lea 
la 1 500 m cu 2:27,0 și am deținut 
poziția a 6-a la 5 000 ni cu 8:52,01. îu 
fiecare probă au luat startul cîte 27 de 
concurenți.

— Ce loc ați ocupat în clasamentul 
general ?

— tocul 6. Vă rog să-i notați — 
pentru că merită cu prisosință — și pe 
ceilalți colegi ai mei : Andrei Okoș — 
10, Dan Lăzărescu — 11, Horia Timiș 
— 15 și Valeria Mureșanu — 16. Re

lua parte o serie de patinatori care 
se pregătesc în vederea apropiatelor 
campionate europene de patinaj vi
teză de la Lahti (28—-29 ianuarie).

Lidia Skoblikova își sărută patina, după 
stabilirea recentului ei record mondial 

pe 3 000 m.

români în U. R. S. S.
Intîlnirea revanșă a fost cîștigată de 
gazde cil 5—2.

Aseară reprezentativa Bucureștiului a 
jucat la Penza cu formația Dizelist. 
Rezultatul nu ne-a parvenit pină la în
chiderea ediției.

în continuare, hocheiștii români vor 
evolua la Podolsk cu Torpedo, la Kali
nin cu S.K.A. Kalinin și la Leningrad 
eu S.K.A. Leningrad.

Wagner (R. D. Germană) 1 h 35:52 (7) 
și Iuri Mihailov (U.R.S.S.) același timp 
(10), 9. Reiner Thiel (R. D. Germană) 
1 h 36:10 (3), 10. Jean Viry (Franța) 
1 h 36:51 (9), 11. Paul Chassaigne 
(Franța) 1 li 38:17 (9), 12. Paul Ro*  
main (Franța) 1 h 39:29 (12).

Duminică, cu începere de la ora 9,30, 
se dispută ștafeta de 4x7,5 km, toi 
pe pista din Valea Poliștoacă.

★
Pe pîrtia de sub telefericul Clăbucet 

s-a disputat proba de slalom special din 
cadrul „Cupei României", la care au par
ticipat schiori reprezentînd cluburile și 
asociațiile A.S.A., Dinamo și Steagul 
roșu Brașov, Carpați Sinaia, Caraimanul 
Bușteni, Universitatea Cluj, precum și 
selecționate din Petroșeni și Baia Mare. 
Au absentat I.C.F., Politehnica Brașov, 
selecționatele Vatra Dornei și Reșița.

Iată rezultatele înregistrate: seniori: 
1. Gh. Bălan (A.S.A.) 92,2; 2. K. Gohn 
(Dinamo) 92,5; 3. G. Tăbăraș (Carpați) 
92,8; senioare: 1. Edith Șuteu (A.S.A.) 
93,1; 2. Mihaela Casapu (Dinamo) 95,0; 
3. Liliana Focșeneanu (Carpați) 106,9; 
juniori : 1—2. I. Bobîț (Steagul roșu) 
și St. Moldoveanu (Caraimanul) 68,9 ; 
3. N. Crețoiu (Dinamo) 69,6;

Sîmbătă, tot pe pîrtia de sub teleferi
cul Clăbucet, se dispută proba de sla
lom uriaș (o singură manșă) din cadrul 
„Cupei României". 

zultatele noastre, ca și cele ale adver
sarilor, ar fi fost mult mai valoroase, 
dar în prima zt a bătut un vînt puter
nic, iar a doua zi a plouat în timpul 
concursului, gheața fiind foarte moale. 
Oricum. întrecerile de la Berlin ne sti
mulează în pregătirile pe care le efec 
tuăm în vederea viitoarelor confruntări 
internaționale, la care dorim să obținem 
rezultate mai bune.

— Să sperăm că dorințele dv. se vor 
înfăptui.

TR, IOANITESCU

După eliminarea formațiilor românești de baschet 
din competițiile continentale

AMĂNUNTE DE LA BRUXELLES Șl CRACOVIA
CRACOVIA (prin telefon). Cu 

toate că a jucat mai bine decît la 
București, Politehnica București a fost 
clar eliminată din „C.G.E.*  de către 
Wisla Cracovia, reprezentanta Polo
niei. Bucureștencele au condus cu 
20—17 (în minutul 11), dar pînă la 
urmă, gazdele nu numai că au păs
trat, ci chiar au mărit avantajul de 
9 puncte de după meciul-tur de la 
București. De notat că trei jucătoare 
de bază — Vogel, Haralambie și 
Pruncu — au părăsit terenul pentru 
5 greșeli personale între minutele 
20—27. S-au remarcat prin eficacitate 
polonezele Szostak (18), Likszo (12) 
și Nowak (15). Oaspetele au înscris 
prin Dumitrescu '14, Haralambie 10, 
Niculescu 10, Gheorghe 10, Pruncu
6. Vartepniuc-Ciocan 4 și Deme- 
trescu 1. Scor final : 68—55 (31—271 
în favoarea echipei Wisla.

BRUXELLES (prin telex). Royal IV 
Bruxelles s-a calificat după multe 
emoții în turul următor al „Cupei 
cupelor", iar remontarea unui han
dicap de 16 puncte în fața unei 
echipe ca Dinamo București repre 
zintă o performanță cu care gazdele 
se pot mîndri. Un mare merit îi re
vine antrenorului Huysecom, care a 
fost deosebit de inspirat în schim
bările operate. Amintim doar că după 
eliminarea jucătorilor Page, D’Hoir 
și Dieu. Huysecom a introdus în 
teren, alături de americanul Hughey, 
pe Hennes, Dutrieux, Wagner și 
Storme, toți „rezerve". Aceștia, pu
ternic încurajați de public, au mărit 
avantajul echipei lor. Mai trebuie 
arătat că încă de la început Royal IV 
a adoptat apărarea „om Ia om", cu 
care i-a împiedicat pe români să-si 
facă jocul obișnuit.

O consecință a bunei apărări a fost 
aceea că Albu, autor a 35 de puncte 
în meciul-tur de la București, nu a 
înscris decît două coșuri în prima 
parte, cît a fost „ținut" de D’Hoir 
De fapt, gazdele au avut probleme 
de apărare doar cu Novac și Viciu, 
restul jucătorilor bucureșteni neară- 
tîndu-se prea periculoși.

Mai amintim că partea a doua a 
jocului, model de „suspense" și an
gajament fizic total, a fost marcata 
și de perioade alternative de domi
nare, remareîndu-se americanul Hu-

PE SCURT • PE
ROMA. — La Bologna, campionul eu

ropean la categoria mijlocie — Nino 
Benvenuti, a învins prin K. O. pe Man
fred Graus (R.F.G.i.

NEW DELHI. — In sferturile tur
neului internațional de tenis de la 
Calcutta: Koch (Brazilia)—Minotra (In
dia) 6—1, 1—6, II-—9, 6—3 ; Manda- 
rino (Brazilia)—Dhwan (India) 6—1, 
6—4, 6—3; El Shaffei (R.A.U)—Ka- 
kulea (U.R.S.S.) 6—1, 6—2, 6—2; 
Mabrouk (R.A.U.)—Venkatesan (In
dia) 6—4, 7—5, 6—3. La dublu bărbați: 
Mabrouk, El Shaffei—Mukerjea, Lall 
(India) 6—0, 6—2, 6—3.

BAMAKO. — Reprezentativa de box 
a R. D. Germane—Selecționata Repu
blicii Mali: 13—3.

TBILISI. — In campionatul unional 
de șah al U.R.S.S. conduce maestrul in
ternațional Lein cu 8 puncte, urmat de 
Krogius (8 din 13 partide) Korcinoi 
(71/?). In runda a XIII-a, Korcinoi l-a 
învins pe Suetin. Partidele Holmov— 
Nikolaevski, Gufeld—Osnos, Liberson— 
Gnrghenidze și Lein—Krogiuș ș-au ter
minat remiză.

NEW YORK. — A încetat din viața 
cunoscutul jucător american de baschet 
„Goos“ Tatum, în vîrstă de 45 de ani, 
principala vedetă a echipei de negri 
„Harlem Glob Trotters".

(Urmare din pag. 1)

să transforme decît una, ce să mai 
spunem de celelalte situații irosite ? 1 

în afară de aceasta, trebuie spus 
că jocul nostru în atac se bazează 
prea mult pe Gruia. (Este adevărat, 
un jucător cu mari calități). La 
aceasta se adaugă scăderea potenția
lului unor realizatori buni, cum sînt 
Licu, Nica, Iacob. Pe Moser nu l-am 
trecut în această categorie, pentru 
că el a jucat foarte slab, în tot 
turneul, ajungînd astfel să nu-1 mai 
considerăm printre principalii reali
zatori ai echipei. Pe de altă parte 
accentul care se pune în finalizarea

ghey, absolut senzațional. Si încă o 
schimbare-surpriză a lui Huysecom • 
introducerea veteranului Depauw în 
ultimele 5 minute de joc, a cărui 
contribuție la obținerea victoriei a 
fost hotărîtoare. Punctele au fost 
realizate de Page 11 (9 + 2), D’Hoir 
8 (8+0), Dieu 14 (84-6), Van Velsem 
2 (2+0), Hughey 27 (ll-j-16), Du
trieux 3 (0+8), Storme 2 (0+2).
Wagner 4 (0-|-4), și Depauw 5
(0+5) pentru Royal IV, respectiv de 
Cernea 5 (4+1), Spiridon 3 (2+-1), 
Viciu 7 (44-3), Albu 17 (4 + 13),
Novac 19 (12+7), Giurgiu 0, Dra- 
gomirescu 1 (0+1), Vissner 2 (2+0) 
și Săuca 4 (O-j-4) pentru Dinamo
București. In paranteze punctele pe 
reprize. Scor final : 82—58 în fa
voarea gazdelor.

FERNAND BOUVIER
de la cotidianul belgian 

„Les Sports" — Bruxelles

„Cupa Mondială" este competiția care polarizează în acest sezon atenția iubito
rilor schiului alpin. Pînă acum, în clasament conduce „asul" francez Jean 
Claude Killy, pe care-l vedem în fotografie in timpul slalomului special de li 

recentul concurs desfășurat la IFengen
PHOTOPRESS — Zurieh

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BUENOS AIRES. — La fotbal F.C. 

Santos a învins cu 4—0 (3—0) forma
ția argentiniană River Plata, prin golu
rile înscrise de Toninho (2), Pele și 
Amuray.

MOSCOVA. — Cunoscutul antrenor de 
fotbal Helenio Herrera a sosit la Mos
cova pentru a ține o serie de conferințe 
și lecții practice în fața antrenorilor so
vietici. In prima conferință, intitulată: 
„Experiența mea în domeniul antrenării 
unor echipe de fotbal" el a expus meto
dele de antrenament aplicate la clubul 
lnteruazionale. „Crezul meu, a declarat

în competițiile europene de baschet
în „Cupa campionilor europeni" : 

Villeurbanne (Franța) — Olympia 
Ljubljana 72—59 (44—36). (în primul 
joc formația iugoslavă cîștigase cu 
87—78). Lokomotiv Sofia — Real 
Madrid 106—96 (46—40), în meci
retur. Simmenthal Milano — Racing 
Malines 121—104 (68—36). Slavia
Praga — Vorwârts Leipzig 68—63 
(39—33).

în „Cupa cupelor" s Ignis Varese— 
A.B.C. Nantes 69—68 (41—32); Ju- 

acțiunilor ofensive pe un singur jt 
cător limitează simțitor orizontul ta< 
tic al formației și ușurează totodat 
apreciabil sarcina apărătorilor di 
echipa adversă. în jocul cu Cehe 
slovacia, de pildă, extremele și pivoț 
noștri n-au constituit un pericol evi 
dent pentru echipa cehoslovacă. $ 
ce poate fi mai grăitor, pentru 
vedea cît de limitată a fost capa 
citatea ofensivă a echipei noastri 
decît faptul că jucătorii români a 
avut în acest meci de trei ori supe 
rioritatea numerică și numai într-un 
din asemenea situații au reușit s 
înscrie I

Cu toate aceste carențe din joci 
în atac, n-a lipsit totuși mult ca i 
de astă dată — e adevărat, la f( 
de greu — să obținem victoria. N 
bazăm afirmația pe faptul că, î 
ciuda ratărilor, dacă am fi reuș: 
să-l anihilăm la timp pe Duda (autc 
a 7 goluri) rezultatul ar fi fost altu 
Este pentru prima oară în acest cam 
pionat mondial cînd echipa noastr 
primește de la un singur jucător 
goluri din acțiune. Și încă cum ! Di 
șuturi de la 10—12 metri, nu di 
săritură ! De altfel, în min. 21, cîn 
s-a pornit seria de goluri ale aceste 
jucător, echipa noastră conducea c 
8—5 și lăsa impresia că va cîștig 
ușor. Aplicînd la început sistemul d 
apărare 5+1 în care Bruna, princi 
palul realizator al cehoslovacilor er 
marcat „om la om", echipa noastr 
s-a impus categoric în fața ataculi 
cehoslovac. Trecerea operată cu des 
tulă întîrziere la sistemul de apărar 
4+2 a mai redus din eficacitate 
acestui jucător. E drept apoi că ni< 
cei doi portari folosiți în acest mei 
nu au dat satisfacție : Penu, dup 
un început bun, s-a comportat î 
continuare slab, iar Redl, în scurt 
perioadă în care a jucat, a prim- 
goluri parabile.

în concluzie, prezentînd un singu 
jucător în formă (Gruia, autorul 
11 goluri), echipa noastră nici n 
putea emite pretenții mai mari î 
fata unei formații care a jucat ex 
celent...

Herrera, este de a învăța jucătorii s. 
atace continuu și de aceea fiecare tre 
Luie să știe să înlocuiască pe oricar 
din coechipierii săi". Herrera nu este d 
acord cu antrenorii englezi care oblig 
jucătorii să facă 20 de ture de stadio 
înaintea pregătirii tehnice, deoarece ju 
cătorii obosesc și „aceștia se... odihnes 
la meciurile oficiale. Una din greșelii 
antrenorilor sovietici — a spus el — 
este insuficienta atenție la antrenament 
față de șuturile pe poartă, care trebui 
exersate în condiții asemănătoare unu 
joc oficial".

ventus Barcelona (Spania) — Fia 
mingos Haarlem (Olanda) 98—7 
(52—35). S.K.H. Vicna — Botev Bur 
gas (Bulgaria) 73—70 (38—27)

în „Cupa campionilor europeni" (fe 
minin): T.T.T. Riga — M.T.K. Buda 
pesta 69—82 (37—11). Calificîndu-s 
în semifinală, baschetbalistele sovie 
tice vor întîlni pe Akademik Sofia. Pen 
tru semifinale s-a mai calificat Spart; 
Praga, care a dispus de campioan; 
Italiei (Recoar Vicenza) cu 70—46.
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