
»

%

■

Anul XXIII
Nr. 5186

*

24 ianuarie 
1967
★

4 pagini
25 bani

ifPROLETARI Dllț TOATE'JAK^p, UNIȚI-VA!
--------------------- -—<>,—iii------—_

fi

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA
4' I

Rezultatele nu reflectă
posibilitățile

100 de membri ai UCFS fac 
le din asociația sportivă îna- 

a Liceului „Mihail Sado- 
nu” din Capitală. 1 100 de ti- 
i și tinere care, îndrumați de 
■e conducerea școlii și de că- 
profesorii de specialitate, au 
jit să creeze aici un început 
tradiție îp sport. Iată exem- 

elevelor din secția de bas- 
Pregătite cu grijă, cu pri- 

are, de prof. Gh. Benone, 
îhetbalistele de la acest 
u au reușit anul trecut să 
afirme în campionatul ora
li București și să ocupe pe 
it primul loc. S-au remar- 

îndeosebi sportivele Ga
ia Ionaș, Olilia Cristescu și 
ica Fortuna. Rezultatp fru- 
ise au obținut și atletele, în 
:ial Mariana Ionescu și Ru- 
dra Marinescu, fruntașe pe 
itală, voleibaliștii (locul I 
raion), amatorii de turism

existente
(din an în an tot mai mulți ; 
numărul lor pe anul 1966: 1 500). 
De asemenea, gimnastele de la 
„artistice" au cules de fiecare 
dată aplauze pentru frumoasele 
programe prezentate.

In aceeași asociație au rămas 
însă datori fotbaliștii (locul 2 pe 
raion, după ce timp de 6 ani 
consecutiv au deținut .șefia in 
rîndul echipelor școlare ale 
raionului), handbaliștii și hand
balistele (locurile 2 și respectiv 
3 pe raion), baschetbaliștii (lo
cul 2 pe raion). Rezultate puțin 
concludente au fost înregistrate 
în activitatea sportivă de masă: 
numai 20 la sută dintre elevi 
și-au trecut normele Insignei de 
polisportiv și circa 55 la sută au 
fost prezenți la întrecerile din 
cadrul campionatelor pe aso
ciație.

Evident, rezultatele consem
nate mai sus nu reflectă ade-

viratele posibilități ale acestei 
asociații sportive, nu sînt în pas 
cu condițiile de pregătire pe care 
elevii de la Liceul „Mihail Sa- 
doveanu“ le au la dispoziție. Și 
tocmai de aceea rezultatele nu 
pot fi privite cu deplină sa
tisfacție.

Este suficient să amintim, de 
pildă, că elevii și elevele de 
aici dispun de două săli de sport 
și de un mic complex pentru 
practicarea atletismului (unele 
probe), voleiului, baschetului și 
handbalului, că ei au acces — 
în special fotbaliștii -» Ia te
renurile din incinta stadionului 
Ghencea. Adăiigați la toate 
cestea faptul că liceul are 
cadrați profesori de educație 
zică cu o bogată activitate
dagogică și competițipnală (Va
leria Sturza, Mihai Covaci, Cor
nelia Chirață, Urania Sebeși), că 
asociația este înzestrată în mod 
corespunzător cu material și e-

T. BRADETEAN’U
(Continuare în pag. a 2-a)
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j-a tăcut apariția in toată 
tdoarea ei. Și cum zăpada 
dentă îmbie la schi, pri- 
le lecții au și început

Foto : N. Aurel
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redea/, in aceste zile, iar-

S
ituat la o distantă aproxi
mativ egală între Bucegi 'și 
Piatra Craiului, pe punctul 
culminant al pasului Bran, la 
o altitudine de 1 300 ni. sa
tul Fundata este denumit de 

cei ce urmăresc activitatea acestui sport 
„pepiniera schiului de fond". Denumi
rea este pe deplin meritată, deoarece 
în ultimele două decenii Fundata a dat 
o serie de fondiști valoroși, 
medrea și Gh. 
rîndul printre 
Gh. Pădescti și 
tu-Leampă se
acum, constant, pe prime
le locuri în poncursurile 
cu caracter republican. Din
tre tinerii ridicați în ulti
ma vreme, amintim de M. 
Stoian, I. Țeposu, I. Dudu. 
Gh. Cercel, Iosif Olteanu, 
Ion Olteanu, M. Cojan ș.a.

Apreciind frumoasa tradiție 
din Fundata, federația de specialitate 
organizează aici de cîțiva ani competiția 
dotată cu „Cupa Federației", 
astfel o vădită satisfacție 
pentru care schiul 
sport.

Anul acesta s-a
cu totul deosebit :

'.centru de inițiere. O nespusă bucurie

Olteanu au fost 
fruntași, iar 

Marcela Bra- 
situează și

Jean Su- 
: ani de-a

a schiului

dîndu-se 
locuitorilor 

este cel mai drag

făcut aici un lucru 
a fost înființat un

BIATLONIȘTII 
NOȘTRI
Al PROORLSAT 
LA
DAR SÎNT 
INCONSTANT!
LA TRAOFRI

FOND,

Introdus relativ recent în 
țara noastră, mai precis din 
1961, biatlonuil și-a cucerit 
repede popularitate în rîn- 
dul tineretului. Datorită se
riozității și perseverenței în 
pregătire, precum și faptului 
că antrenorul principal Mar
cel Stuparu a știut să folo
sească fiecare participare la 
o întrecere internațională 
drept un prilej de acumulare 
de experiență, biatloniștii 
noștri au realizat și cîteva 
performanțe remarca 
bile, printre care ocuparea 
locului V de către Gh. Vil 
moș la Jocurile Olimpice de 
la Innsbruck și a locurilor 
V și VI de ~ “
poia și N. Bărbășescu la 
campionatul 
jurat anul

în ștafeta

.ți

:■

*

României:

MTRECERiLE CELOR MAI 
TINERI PATINATOR!

După ce săptămîna trecută 
mtașii patinajului artistic 
cureștcan s-au întrecut în 
drul etapei regionale a cam- 
inatului republican (seniori 
juniori), este acum rîndul 

or mai tineri patinatori 
-și arate cunoștințele în e- 
3utarea figurilor impuse și 
er alese. De azi după a- 
ază, timp de trei zile, pa- 
oarul artificial Floreasca va 
zdui întrecerile la catego- 
le de juniori mici și copii, 
i cadrul aceleeași competiții.

Schimb
Iui Bărbășescu. 
misch-Partenkirchen. 
neral, se poate afirma că 
biatlonul românesc a făcut 
progrese de la 
ținînd pa^ul cu 
eestei probe pe 
dial

Progresul s-a 
în mod deosebit la fond, un 
de sportivii români s-au a- 
propiat simțitor de frunta
șii campionatelor mondiale 
sportivii din Norvegia, 
U.R.S.S., Suedia și din alte 
țări. Elocventă în această 
privință este, de pildă, o 
comparație între timpii în
registrați la concursul des
fășurat la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute în Valea Poliș-

în ge-

an la an, 
evoluția a- 
plan mon-

făcut simțit

Cimpoia îi dă „startul* 
Foto : A. Neagu 

toacă din Predeal și cei rea
lizați anul trecut exact pe 
același traseu și în condiții 
atmosferice și de zăpadă 
foarte asemănătoare (timpii 
sînt trecuți fără penalizări): 
Gh, Vilmoș 1h23:38 față de 
lh27:30, Gh. Cimpoia 
lh26:18 față de lh29:53, N. 
Bărbășescu 11123:38 față do 
11129:22.

Din păcate, însă, Ia tra
geri, element determinant în 
dobîndirea marilor perfor 
manțe la biatlon, se observă 
aceeași inconstanță din anii

D. STANCULESCH

(Continuare in pag. a 2-a)
mondial desfă- 
trecut la Gar-

către Gh. Cim-

au avut copiii din Fundata cînd tînărul 
și harnicul antrenor Ion Olteanu le-a 
împărțit schiuri, bocanci și tot echipa
mentul necesar, nou și de bună cali
tate. După puțină vreme de la începe
rea cursului, a fost organizat concursul 
de deschidere al sezonului, la care au 
participat 40 de copii, unii dintre ei 
pe schiuri proprii. Prezent la start, am 
admirat dîrzenia, rezistența și agilitatea

mai talentați mi s-au părut a fi Moise 
Țeposu (clasa a VIII-a). Lenuța Bășa 
(clasa a Vl-a), Vicențiu Bășa (clasa a 
VIII-a), Gh. Dudu (clasa a V-a), Florin 
Ercuș (clasa a V-a), Marcela Pelin (clasa 
a IV-a) și Moisică Gîrbacea (clasa a 
IlI-a).

Pe aceștia, ca și pe alți schiori care 
se vor evidenția, îi vom vedea la 4 fe
bruarie la

JOI, LA CLUJ
0 intilnire de mare atracție
C. S. M
Leksberge (Suedia),

Predeal, unde își dau intil
nire cei mai buni dintre co
piii participanți la centrele 
de inițiere. Pînă atunci, cei 
mai mici reprezentanți ai 
satului, care a intrat în tra» 
diția schiului nostru de fond, 
se pregătesc cu sîrguință 
— sub o îndrumare compe
tentă — să facă cinste mi
cii lor localități și în a- 

copiilor, dintre care peste cîțiva ani unii ceasta nouă . confruntare sportivă, 
vor fi cu siguranță printre fruntași. Cei GEORGE ERCUȘ — coresp.

■r.
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La Timisoara: UN NOU CONCURS
Pe pista de sub tribuna stadionului C.F.K. 

s-a disputat, la sHrșitul săptăminii trecute, 
un concurs atletic, la startul căruia s-au 
aliniat peste 80 de sportivi timișoreni. Par- 
ticipanții au înregistrat citeva performanțe 
bune, printre 
regionale de 
juniori II : 00
0,5 ; greutate :

care și citeva noi recorduri 
sală. Iată unele rezultate : 
m : M. Cioroagă (Banalul) 
P. Coif (Liceul nr. 4) 12,73 ;

DATELE URMĂTOARELOR MECIURI DIN „C.C.E." LA VOLEI ALE RAPIDULUI

Dispunînd în Belgia, după cum se știe, la 
14 și 16 ianuarie, de Brabo Anvers cu 3—0 și 
3—1, campioana noastră masculină de volei, 
Rapid București, s-a calificat pentru sferturile 
de finală ale „C.C.E.“ Viitoarea adversară a 
rapidișîilor va fi campioana Olandei, echipa

în semifinala masculină
a „C. C. E."
la tenis de masă

DE ATLETISM PE TEREN ACOPERIT
junioare n : 50 m : M. Mihăilescu (B) 7,1 ; 
greutate : M. illy (Lie. 4) 12,25 ; juniori I : 
55 mg : A. Secoșan <B) 3,4; lungime : I.
Chiovari (Politehnica» 6,33 ; junioare I : 
greutate : E. Biță (Lie. 4» 10,46 : seniori: 
50 m : Em. Tobias (Universitatea) 6,0,
rodi (P) 6,0 ; 80 m : Em Tobias 9,1 ;
C. Grangure (P) 11,9 ; greutate : 
kulschi (B) 12,52. (I. JURA-coresp.).

R.V.V. Blokkeer din Haga, care s-a calificat 
prin eliminarea primei formații albaneze, Di
namo Tirana. Turul intîlnirii Rapid București 
— R.V.V. Blokkeer Haga va avea loc în ziua 
de 18 februarie, la Haga, iar returul — la 2 
martie, la București.

T. Co- 
îoo m: 
G. Pl-

REPREZENTATIVELE DE VO
LEI ALE

ÎNCHEIE
TARA NOASTRĂ

MEXICULUI TS1 
TURNEUL ÎN '

Spectatorii clujeni vor avea 
ocazia să vizioneze — joi —■ 
o partidă de tenis de masă 
deosebit de atractivă atît prin 
miza jocului, cit și prin va
loarea celor care se vor în
trece. Este vorba de semifi
nala masculină a „Cupei cam
pionilor europeni" dintre for
mația C.S.M. Cluj și campioa
na Suediei, Leksberge BTK. 
Oaspeții au anunțat următoa
rea garnitură: Hans A! ser, 
Tony Larsson și Bjoern Nei- 
dert. După cum se vede, echi
pa suedeză cuprinde 
nume de rezonantă :
Alser și Tony Larsson. Primul, 
fost campion al continentului 
(la simplu bărbați) și actual
mente clasat pe locul 4 în 
ierarhia europeană, este com
ponent al „naționalei" Suediei 
— deținătoare a titlului de 
campioană a Europei. De ase
menea, Alser, împreună cu 
Kjel Johansson, a cucerit titlul 
și la dublu bărbați. Cel de-al 
doilea jucător, Tony LarssQji^ 
a fost considerat — cu cîțivâ* 
ani în urmă — printre frun
tașii tenisului de 
Europa.^ Mai puțin
este Bjoern Neidert. Deci, 
formație valoroasă, 
constitui un adversar dificil 
pentru echipa clujeană.

Pentru întîlnirea de joi, an
trenorul F. Paneth contează 
pe următorul efectiv : Giur- 
giucă, Negulescu, Cobîrzan, 
Reti, Bodea. Să sperăm că jucă
torii clujeni vor reuși să trea
că cu succes și acest examen.

două 
Hans

Clubul sportiv Progresul 
cu rest,i a organizat dumi- 
■ă pe patinoarele naturale 
i cartierul Ferentari nume- 
.se întreceri pentru copii.

Foto : T. RO7BU

Astăzi își 
în țara noastră 
reprezentative feminine de 
volei/ ale Mexicului. For
mația secundă va întîlni, cu 
începere de la orele 16,30, 
în șala Floreasca, echipa 
bucureșteană Confecția, du
pă care va urma partida 
dintre prima garnitură a 
oaspetelor și Rapid Bucu
rești.

încheie turneul 
echipele

masă din 
cunoscut 

o
care va

• Bin viafa organizației noastre (pag. a 2-a)
• instruire* diferențiată la copii (pag. a. 3-a)
• Doi tineri - două fenomene ale atletismului

(pag. fl 4-o) ,



DIN VIAȚA ORGANIZAȚIEI NOASTRE
Rezultatele nu reflectă ÎN CENTRUl ATENȚIEI —CONTINUITATEA ÎN ACTIVITATEA COMPETIJIONAL
posibilitățile existente
fUtmare din pag. 1) 

chipamont sportiv. Avem deci toate 
motivele să fim mai pretențioși 
cînd analizăm activitatea unei aseme
nea asociații sportive.

Cei care au luat cuvîntul în adu
narea de dare de seamă și alegeri au 
ținut să sublinieze unele cauze care 
au frînat activitatea sportivă de masă 
și de performanță a elevilor și eleve
lor acestui liceu. In principal este 
vorba de insuficienta activitate a 
birourilor comisiilor pe ramură de 
sport, de o slabă colaborare cu orga
nizațiile U.T.C. pe linia mobilizării e- 
levilor la diferite concursuri și com
petiții la nivelul grupelor (claselor) 
sau pe asociație și, în fine, de lipsa

unei munci colective în cadrul consi
liului asociației sportive. A lăsa tot 
greul doar pe seama a 2—3 membri din 
consiliu (și acest obicei s-a manifestat 
și in birourile de secții) reprezintă un 
stil de muncă necorespunzător, pu
țin propice bunelor rezultate.

Ne manifestăm convingerea că 
noul consiliu al asociației sportive va 
ține seama de toate lipsurile semna
late, că va depune toate eforturile 
pentru eliminarea lor. De asemenea, 
in atenția noului consiliu va trebui 
să stea preocuparea pentru valorifi
carea la maximum a condițiilor exis
tente, astfel ca asociația sportivă 
înainte sa se situeze în rîndul celor 
fruntașe pe Capitală și chiar pe țară.

De ani de zile n-a existat competiție 
pentru elevi sau juniori la cate să nu 
fie prezenți și reprezentanții școlii pro
fesionale Autobuzul București. Nu mai 
departe de anul trecut, ca să folosim 
un singur exemplu, la cîteva săptămîni 
de la reînceperea cursurilor, elevii spor
tivi de la „Autobuzul" au luat parte la 
„Cupa tînăruluj metalurgist”, întrecere 
de amploare pe Capitală. Ei s-au situat 
printre fruntași (locul 3) după puterni
cele formații ale școlilor profesionale „23 
August” și Electroaparataj. „Cupa tînă- 
rului metalurgist” a constituit o avan
premieră a campionatelor republicane 
ale școlilor profesionale organizate după 
o formulă nouă, mai aproape de cerin
țele elevilor din aceste școli.

Adunarea de dare de seamă și ale
geri, desfășurată recent, a subliniat pa
siunea pentru sport a elevilor școlii, 
spiritul organizatoric al profesorilor de 
educație fizică încadrați aici (Ștefan 
Nobilescu și Ionel Isac), precum și spri
jinul prețios pe care conducerea școlii, 
ing. Nicoîae Stănilă, îl acordă nemijlocit 
acestei activități jpusă, ca importanță, 
pe același plan cu cea de studiu sau 
de practică în producție.

Darea de seamă și discuțiile purtate 
pe marginea ei au evidențiat totodată

și performanțele cîtorva dintre elevii a- 
sociației, obținute pînă acum în campio
natele școlare. Este vorba de halterofilii 
Ion Pacsai, anul III B/2, clasat pe locul 
I în faza pe Capitală la categoria 60 kg, 
Dumitru Cavaleru, anul II B/l și Valeriu 
Apostolescu, anul III B/2, clasați pe 
locurile II la categoriile 75 kg și, res
pectiv, 90 kg. Ei sînt cei mal buni hal
terofili ai asociației dintre cei 520 cîți 
au luat parte la întrecerile primei etape.

în perioada imediat următoare vor 
intra în competiție și boxerii (speranțele 
asociației : Nicoîae Păpălan, anul III
B/3, fost campion al orașului București 
și Petru Matache, anul III A/l), voleiba
liștii, fotbaliștii și atleții. Ultimii, desi
gur, o dată cu reînceperea activității în 
aer liber.

Este important de știut ce activități a 
inițiat consiliul asociației sportive pentru 
ceilalți elevi care nu s-au calificat în 
etapele superioare ale campionatelor re
publicane rezervate școlilor profesionale, 
pentru marea masă a membrilor UCFS. 
In principal, cei mai mulți elevi spor
tivi de la „Autobuzul" sînt angajați în 
întrecerile din cadrul campionatelor pe 
asociație, inaugurate încă din toamnă. A- 
matorii de tenis de masă (266) și-au des
fășurat etapa pe grupe, respectiv ani

SPARTACHIADA DE IARNĂ
La asociația sportivă MO- 
TORUL-Cluj nu s-a dat 
încă startul în întrecerii® 
Spartachiadei de iarnă.

Printre asociațiile sportive 
care obțin rezultate fru
moase se află și Tehnofrig- 
Cluj. Nu același lucru se 
poate <ppune despre asocia
țiile Libertatea și Carbo- 
chim.

ȚțHNOfRIG

VEȘTI DIN ȚARA
BUZĂU. Consiliul asociației spor

tive Avîntul Beșli acordă o deose
bită importantă întrecerilor din prima 
etapă a Spartachiadei de iarnă. 
Aceasta și explică faptul că pînă în 
prezent au luat startul la concursu
rile <le schi, săniuțe, tenis de masă 
și șah peste 300 de tineri din comu
nă. Demnă de remarcat este iniția
tiva de a se amenaja pîrtii speciale 
pentru întrecerile de săniuțe. Zilnic, 
pe aceste pîrtii sînt prezenți zeci 
de concurenti. în disputele de pînă 
acum s-au evidențiat C. Ursache, 
M. Năstase, Sonia Lain, Cecilia Stoi
ca, C. Petrescu și I. Ion.

M. DUMITRU — coresp.

MUSCEL. Tinerii din comunele și 
satele raionului nostru se întrec în 
aceste zile cu entuziasm jn concursu
rile din cadrul Spartachiadei. Cei 
peste 3000 de participant! sînt o 
mărturie a interesului pe care îl 
manifestă consiliile asociațiilor spor
tive. Pentru bunele rezultate înregis
trate pînă acum pot fi evidențiate 
asociațiile din comunele Berevoești, 
Rucăr, Dragoslavele, Mihăești și Ră- 
dești. La buna organizare a întrece
rilor au adus o prețioasă contribuție 
N. Bulescu, C. Proca, I. Stăncescu 
și Viorica Dinu.

V. POPESCU — coresp.

REZULTATE MODISH,
Nădejdea-n el apare vană. 
Din sursă demnă de crezare, 
Ailăm că-n marea încleștare 
A. S. MOTORUL e in... pană!

Clevetesc pe sub mustață 
Cei ce stau de ger covrig, 
Că schiorul nu îngheață 
Fiindcă-i de la... Tehnofrig 1

Activitatea asociației sportive ALFA din Cluj, 
în cadrul Spartachiadei de iarnă, merită a fi sub
liniată.

De acord sini toți susținătorii Ca alfabetul confruntării
Și ucenicul ca și calfa, Sâ-nceapă în oraș cu... ALFA 1

Catrene și desene de AL. CLENCIU, după o corespondență de la 
Nkolae Todoran-Cluj.

încheiem astăzi prima parte a bi
lanțului atletic 1966, care a cuprins 
rezultatele înregistrate în probele 
olimpice ale concursurilor masculine. 
De aceea, in numărul de față facem 
loc listelor celor mai buni perfor
meri mondiali și români la decatlon, 
maraton și marș.

Progresul cel inai evident a fost 
marcat în clasica cursă a marato
nului în care rezultate de 2hl6:00,0 
nu mai asigură întîietatea mondială 
și nici măcar 'ocuparea unui loc 
între primii... zece 1 Aceeași consta
tare și pentru cea mai lungă cursă 
din atletism, cea de 50 km marș, 
la care cu 4h20:00,0 un sportiv nu-și 
mai poate găsi locul printre frunta
șii mondiali aj probei I

în ceea ce-i privește pe sportivii 
români, rezultatele lor — cu foarte 
puține excepții — nu s-au ridicat 
la înălțimea așteptărilor. Există insă, 
în aceste cazuri, o situație oarecum 
diferită de a restului probelor atle
tice. La decatlon, la maraton și la 
50 km marș, sportivii se pregătesc 
foarte serios săptămîni și luni de-a 
rindul, dar de concurat abia o pot 
face O dată, maximum de două 
ori intr-un an. în afara întrecerilor 
din cadrul campionatelor republica
ne, lipsesc aproape complet compe
tiții special organizate pentru aceste 
probe. Or, în asemenea condiții, fără 
concursuri suficiente, este greu de 
presupus ca un sportiv să-și poată 
îmbunătăți performantele...

Biatloniștii noștri au progresat la fond, dar sînt inconstanți la trageri
'Urmare din pag. 1)

trecuți. Cîteva exemple și comparații 
sînt elocvente asupra importanței tra
gerilor : la „mondialele" de anul tre
cut, Istad (Norvegia), cîștigătorul pro
bei și Subczak (Polonia), clasat pe lo
cul secund, au fost penalizați doar cu 
cite 4 minute ; Cimpoia și Bărbășescu 
cu cite 8 minute. La aceeași compe
tiție, în proba de ștafetă, Norvegia a 
avut 6 baloane nesparte și a cucerit 
primul loc ; România a lăsat ne&parte 
13 baloane și a ocupat locul VI. La 
concursul internațional de la Predeal,

în proba individuală. Carabeia și 
Vilmoș au tras foarte bine (2 minute 
și respectiv 4 minute penalizare), dar 
Cimpoi» a avut 8 minute penalizare, 
iar Bărbășescu 17. Cit privește ștafe
ta, Carabeia, Cimpoia și Vilmoș s-au 
comportat remarcabil (au spart toate 
baloanele), dar Bărbășescu a ratat de 
patru orii. La ștafeta de tineret, doar 
Cercel a avut o evoluție bună, ceilalți 
(Mîrzea, Soiu, Teposu) Jăsînd nesparte 
8 baloane.

Cauzele inconstanței sînt multiple. 
Cea mai importantă o considerăm însă 
schimbarea In fiecare an a antreno

rului de tir (actualul antrenor, Lau- 
rian Cristescu, pregătește lotul din 
toamna anului trecut, înlocuindu-1 pe 
Valeriu Panțuru, care l-a înlocuit pe 
Augustin Mișca și care l-a rîndul lui 
l-a înlocuit pe... Laurian Cristescu).

Pînă la campionatele mondiale 
(Altenberg — 17 și 19 februarie) nu 
a mai rămas mult timp. De aceea, 
considerăm că este necesar ca în săp- 
tăminile următoare antrenamentele de 
tragere, maă ale® cele în condiții ert 
mai apropiate de concurs, să aibă o 
pondere mai mare.

de studii, urmînd ca în cursul luni 
bruarie să fie desemnați campion 
echipele campioane pe asociație, 
hiștii (378) au ajuns și ei în pragu 
nalei : cel mai bun sportiv va fi ci 
cut în urma unui turneu la câre 
mează să participe elevii Dănuț M 
anul I, Constantin Balog, anul I 
Florea Țincă, anul III. In curs de 
fășurare se află și campionatele de 
(26 de echipe), fotbal, concursurilt 
atletism.

Vorbind despre campionatul pe as 
ție este necesar să facem o sublin: 
unele participări la această comp 
contează și ca întreceri pentru tre< 
normelor Insignei de polisportiv, 
ciația sportivă a elevilor de la 
buzul" se situează printre fruntașei 
raion și chiar pe Capitală Ia cap: 
„Insigna de polisportiv", avînd în 
zent un număr de 419 purtători. în 
ce alți 209 — „bobocii” din primu 
— și-au trecut o parte din norme 
mînd ca pînă la finele anului ș« 
în iunie, să intre și ei în posesia 
doritei insigne.

Așadar, o diversitate de mijloace 
nite să asigure continuitatea în a 
tatea competițională. La reușita a* 
inițiative a consiliului asociației sp< 
și-au adus contribuția și organic 
U.T.C. pe anii de studii, a căror 
zență s-a făcut simțită îndeosebi în 
ce privește mobilizarea elevilor îi 
treceri.

Condițiile tot mai bune create în ș 
pentru desfășurarea unei bogate a 
tați sportive (o dată eu trimestr 
elevii de aici vor avea la dispozi 
sală complet reamenajată și real 
un mic complex sportiv pentru j 
și sectoare de atletism, precum și 
la stadionul clubului raional Con: 
torul) reprezintă un puternic stins 
pentru o activitate la fel de rodni 
de acum înainte.

T. STj

DE LA I. E. B. S.
& Pe terenurile Centrului de am 

meni nr. 2 (DoEierti) din calea PI 
' lingă Teatrul de Operă și Balet și 

cinta Complexului sportiv Floreasci 
j deschis PATINOARE NATURALE, 
i funcționează zilnic între orele 9- 

15—19.
• La baziriul acoperit Floreasca 

ționează un curs de inițiere la înot 
tru copii. înscrieri la bazin.
• MATERIAL ȘI ECHIPAMENT ‘ 

TIV se pot închiria de la CENTRU! 
STADIONUL REPUBLICII, desch 
nic între orele 9—13 și 15—19. P 
SE POATE FACE ȘI PRIN VIRAJ 
Informații la telefon nr. 31.48.80.
• Patinoarul „23 August" este d 

pentru public joi și sîmbătă orele 
și duminică orele 10—13 și 16—18.

Bilanț atletic 1966 (VI
OAR Șl PREA PUJINE CONCURSURI

DECATLON

ÎN LUME ROMÂNIA

8234 B. Toomey (S.U.A.)
8230 R. Hodge (S.U.A.)
7961 W. von Moltke (R.F.G.)
7836 I. Diacicov (U.R.S.S.)
7682 R. Aunn (U.R.S.S.)
7634 H. Beyer (R.F.G.)
7614 J. Matheis (R.F.G.)
7600 I. Otsmaa (U.R.S.S.)
7578 M. Storojenco (U.R.S.S.)
7558 V. Orcijev (U.R.S.S.)

7074 V. Mureșan (I.C.F.)
7060 C. Socol (Univ. Cluj)
6824 G. Pikulski (Ban. Tim.)
6410 S. Hodoș (I.C.F.)
6350 A. Șepci (Șc. Sp. Cluj)
5953 G. Luchian (Sc. Sp. Cons
5537 M. Muha (C.S.M.S. Iași)
5169 A. Toth (Șc. Sp. Oradea)
5093 V. Cristescu (Rapid Buc.) 
5029 M. Gîrboa (Dinamo Buc.)

MARATON

2h. 13:45,0 A. Wood (Anglia)
2h 14:04 6 M. Ryan (N. Zeelandă) 
2h. 14:05,2 FI. Hiroshima (Japonia) 
2h. 14:35,0 T. Terasawa (Japonia) 
2b. 14:52,0 H. Okabe (Japonia) 
2h. 15:28,0 K. Kimihara (Japonia) 
2h. 15:32,0 S. Sazaki (Japonia) 
2h. 15:35,0 J. Sugihara (Japonia) 
2h. 15:36,2 A. Kutsuhara (Japonia) 
2h. 15:44,0 K. Matsubata (Japonia)

2h. 30:18,4 T. Voicu (Rapid Bu
2h. 39:23,0 I. Rusnac (Steaua)
2h. 42:07,8 P. Lazăr (Farul C-ț
2h. 42:28,4 O. Lupu (Steaua)
2h. 43:31,0 A. Arnăutu (Met. 

doara)
2h. 48:23,6 1. Popa (Steaua)
2h. 52:00,0 P. Ioan (Met. Hune'
2h. 52:06,8 I. Veliciu (Farul C-1
2h. 54:56,0 V. Vorvoreanu (Ban. 
2h. 57:02,6 P. Korossi (Met. Hu

•20 km MARȘ

lh. 28:01,8 J. Pathus (R.D.G.) 
lh 28:01,8 D. Lindner (R.D.G.) 
lh. 28:42,8 H. Reimann (R.D.G.) 
lh. 29:09,6 A. Bilek (Cehoslovacia) 
lh. 29:24,6 B. Hrolovici (U.R.S.S.) 
lh. 29:37,8 G. Sperling (R.D.G.) 
lh. 30:01,2 H. Delerue (Franța) 
lh. 30:02,6 A. Basilenco (U.R.S.S.) 
lh. 30:06,0 V. Golubnicii (U.R.S.S.) 
lh. 30:12,6 R. Frenkel (R.D.G.)

50

4h. 15:17,0 G. Agapov (U.R.S.S.) 
4h. 15:48,0 G. Klimov (U.R.S.S.) 
4h. 15:53,2 K. Sakovski (R.D.G.) 
4h. 16:24,6 G. Rieger (R.D.G.) 
4h. 16:26,8 H. Dele-rue. (Franța) 
4h. 17:03,6 P. Selzer (R.D.G.) 
4h. 17:49,6 W. Skotnicki (R.D.G.) 
4h. 17:55,0 C. Hohne (R.D.G.) 
4h. 18:03,0 A. Pamich (Italia) 
4h. 19:32,0 A. Scerbina (U.R.S.S.)

lh. 32:07,0 I. Popa (Steaua) 
lh.35:37,0 L. Caraiosifoglu 

București)
lh. 38:37,0 V. Ilie (Met. Bucure 
lh. 41:09,0 V. Farcaș (Met. Bu 
lh. 41:17,7 I. Barbu (Telefoane 
lh. 42:21,0 M. Perșinaru (Telef. 
lh. 42:56,& I. Urse (Telefoane I 
lh. 44:58,0 V. Such (Dinamo Bl 
lh. 46:28,0 V. Furnică (Telef. I 
lh. 47:05,0 A. Hirjoi (UCFS R 
lh. 47:05,OG. Maftei (UCFS R 
I. Popa ocupă locul 23 in lume 

cui 22 in Europa.

km MARȘ

4h. 27:22,6 I. Popa (Steaua)
4h. 40:26,4 I. Barbu (Telefoane 
4h. 43:40,8 M. Perșinaru (Telef 
4h. 51:55,4 I. Găsitu (Steaua) 
4h. 53:07,4 I. Baboie (Din. Bras 
4h. 57:39,0 D. Bogdan (Din. Bi 
4h. 59:29,6 I. Catrina (C.S.O. 
5h.04:ll,4 N. Daradici (Telef. B 
5h. 05:06,2 V. Mitrea (Telef. B- 
5h. 11:59,0 I. Urse (Telef. Buc.) 
I. Popa ocupă locul 25 în li 

24 in Europa.



® intre sistemul de iueru cu copiii și cel cu seniorii «istă 
diferențieri substanțiale

• Alegerea cu atenție a antrenorilor specializați 
pentru grupele dt copii

• Etapele procesului de formare a fotbalistului
• Citcva cuvinte pentru părinți

M
oderni zarea unor metode 
de instruire a copiilor a 
făcut obiectul discuțiilor 
în cadrul cursului de spe
cializare a antrenorilor des
fășurat anul trecut ia Pi
tești. Astăzi putem vorbi deja de un 

sistem de pregătire după un plan me
todic. Selecția și instruirea la copii 
începe în jurul vîrstei de 11—12 ani. 
S-a observat însă că în jocurile de 
pe terenurile virane, pe stradă, în 
curtea școlii etc. copiii joacă spontan 
sau pun în aplicare în mpd intuitiv 
tot ce au văzut la diferite meciuri. Dc 
asemenea, ei împrumută numele fot
balistului pe care îl iubesc cel mai 
mult. Dar joaca neorganizată nu mai 
reprezintă astăzi totul în formarea lî- 
nărului fotbalist. în prezent, sini puse 
la dispoziția copiilor echipament, te
renuri, precum și antrenori calificați,

Săptămâna aceasta

Noi jocuri de verificare
Echipele de categoria A își con

tinuă pregătirile în vederea returu
lui, susțimnd jocuri cu caracter de 
verificare și omogenizare. Astfel, 
DINAMO BUCUREȘTI va întilni 
miercuri pe stadionul din șoseaua 
Ștelan cel Mare (de la ora 15) lotul 
de juniori U.E.F.A. In deschidere, 
de la ora 13, Dinamo Obor — Di
namo (rezerve).

Tot miercuri, la Brașov, STEA
GUL ROȘU va evolua în compania 
echipei PETROLUL PLOIEȘTI.

In sfîrșit, duminică-, pe stadionul 
Ciulești, echipa RAPID va juca în 
compania formației PROGRESUL.

Curs de arbitri la Buzău
în dorința de a spori numărul 

arbitrilor de fotbal, Consiliul raional 
UCFS Buzău a organizat la începu
tul acestui an un nou curs de ar
bitri, la care participă foști jucători 
de diferite categorii. La reușita aces
tui curs, o contribuție însemnată 
aduc arbitrii de categoria I, Petre 
Căpătînă, Nicoiae Stănescu, Filip 
Dumbrăveanu și Constantin Teodo- 
rescu, care se străduiesc să îmbo- 
aațească cunoștințele cursantilcr.

M. DUMITRU — corespondent 

care să-i instruiască. La acestea se a- 
daugă faptul că micuții jucători se află 
mereu în preajma unor fotbaliști consa- 
crați, de l-a care copiază anumite lucruri. 
De asemenea, jucătorii consacrați își pot

AU
CUVINTUL 
SPECIALIȘTII

ȘTEFAN STANCULESCU,
antrenor la centrul de fotbal

Briiamo București

aduce contribuția nemijlocită în procesul 
dc instruire.

între sistemul de lucru cu copiii și 
ccj cu seniorii, există diferențieri sub
stanțiale, determinate atît de particula
ritățile de vîrstă, anatomice, fiziologice, 
psihologice, cît și de obiectivele urmă
rite.

Experiența profesională ne-a dovedit, 
însă, eă nu se poate forța pregătirea 
tînârukii fotbalist, că trebuie temperată 
dorința lui de a urca cit mai repede pe 
treapta cea mai înaltă.

De aceea, se recomandă alegerea cu 
atenție a antrenorilor specializați pentru 
grupele de copii, pentru că cel mai bun 
antrenor al lor nu este nici II. Herrera, 
nici Alf. Ramsey și nici Feola, ci pur 
și simplu „nea Titus“, „nea Nicu", 
sau „nea Vasilc“ (fiind vorba de Ozon, 
Tătaru, Zavoda II). Pentru că dăinuie 
în orice copil — indiferent de timp — 
nevoia de a admira, de a iubi și a imita 
„eroul** pe care și l-a ales. Iar acest 
fagtor este liolărîtor în configurația spi
rituală, - socială .și profesională a copi
lului, devenit adolescent și apoi matur.

în procesul de formare a fotbalistului, 
parcurgem următoarele etape :

a) La vîrsla dc 10—12 ani, copiii 
| sînt selecționați după criteriul îndemî- 

nării sau al vitezei, ca principală cali
tate fizică. Apoi, le sînt predate no
țiuni elementare de tehnică, ce le asi
gură simțul și controlul mingii. Baza in- i 
slruirii la această vîrstă este asigurată 
prin jocuri simple, distractive, care 
permit antrenorului să constate recepti
vitatea și aplicarea celor învățate.

Jocurile cu mingea la două porți de 
dimensiuni liliput au o mare importanță, 
deoarece copiii vor învăța folosirea di
namică și corectă a elementelor tehnice. 
Este foarte indicat ca la această vîrstă 
și chiar în etapa următoare să se folo

sească mingi de cauciuc, care au o elas
ticitate mai mare.

b) La vîrstă de 12—14 ani — ini
țierea metodică și învățarea corectă a 
procedeelor de bază, de mare frecvență 
în joc, adică pregătirea pentru jocul 
colectiv : lovirea mingii cu șiretul, cu 
ambele picioare, preluarea, conducerea, 
mișcarea înșelătoare, aruncarea de la 
tușe, protejarea și deposedarea. In a- 
ceaslă etapă, accentul va cădea pe în
sușirea corectă a execuției. Se adaugă 
acestei pregătiri tehnice, care după cum 
se vede arc un aspect global, noțiuni 
elementare de tactică : marcaj și demar- 
caj, atac și apărare (repartizarea jucă
torilor pe teren, orientare, privire peri
ferică), combinații simple în doi și trei 
jucători, soluții simple tactice pentru

fazele fixe. Aceste deprinderi se vor 
dezvolta și îmbunătăți continuu, prin 
jocuri și exerciții cu balonul.

Paralel cu pregătirea tehnică, se des
fășoară și pregătirea fizică multilaterală. 
Este foarte important Insă ca antreno
rul să cunoască particularitățile de 
vîrstă individuale ale copiilor. Treptat 
și insistent se va lucra pentru tehnica 
corectă a alergării (poziție, ținută, bio
mecanica) și a săriturii cu clan mic.

Introducerea de jocuri complimen
tare, cum ar fi handbalul și basche

Din nou la fotbal! 
Duminică, la Ciulești, 

tul, după care imediat să se treacă la 
jocul la două porți, creează posibili
tatea dezvoltării circulației mingii și a 
jucătorilor. Acest mod de pregătire a 
copiilor a fost folosit la clubul sportiv 
Rapid de prof. 'Matei Dumitru, cu o 
grupă de copii născuți în 1954, care în 
competiția intercentre bucureșlene a 
stîrnit admirație.

O altă formă de pregătire la a- 
ceastă vîrstă (făcută cu multă aten
ție și sub supravegherea medicului, 
după o prealabilă cunoaștere a parti
cularităților fiziologice ale copilului) 
este individualizarea. Ea este aplicată 
experimental de prof. Gheorghe Timar, 
la centrul de fotbal Dinamo București, 
cu doi tineri în vîrstă de 13 ani, Ion 
Batacliu și Jean Militarii. Evoluția lor, 
sub toate aspectele, indică — cel puțin 
în prezent — creșterea evidentă a tu
turor factorilor peste nivelul celor din 
grupa lor.

în încheiere, cîteva cuvinte pentru pă
rinți, care pol da un ajutor real la 
creșterea viitorilor fotbaliști.

Unii își aduc de mînă băiatul la 
terenul de fotbal, așa cum l-ar duce la 
un spectacol de ^cinema, de teatru sau 
de circ, crezînd că fotbalul este o dis
tracție de moment, care a doua sti 
poate să fie uitată. Aceștia ignoră e- 
fortul în ani necesar pentru desăvârșirea 
unui fotbalist de valoare.

Mai există o altă categorie de pă- 
rinți: cei care sînt convinși eă în fa
milia lor crește căi mai mare geniu al 
fotbalului românesc. Firește că ideea | 
de a (i cel mai Imn te susține, te ri-
dică atiînci cînd se suprapune valoarea 
reală. Dar numai antrenorul poate a- 
precia creșterea valori* ă a viitorului 
fotbalist.

Realiști sini însă părinții care colabo
rează cu antrenorii, care apreciază 
rolul fotbalului ca factor educativ. Ei 
caută să-i sprijine pe antrenori și 
sînt ajutați indirect de aceștia. Prin 
părerile pe care le cer antrenorului, ei 
reușesc să dirijeze dezvoltarea spiritu
ală și fizică a copilului. In acest fel, 
în fotbalul nostru, vor putea apare, cu 
siguranță, jucători de mare valoare.

la meciul Rapid—Tehnometal

DE PESTE HOTARE
ECHIPA OLIMPICA A ROMÂNIEI 

A PIERDUT ÎN ECUADOR
QUITO, 23 (Agerpres). — Selecționata 

olimpică de fotbal a României a susți
nut Ia Quito, in Ecuador, o întîlnire în 
compania echipei Deportiva Universita- 
ria din localitate. Jocul, desfășurat pe 
stadionul „Atahualpa”, în prezența a 
peste 40 000 de spectatori, s-a încheiat cu 
scorul de 2—0 (1—0) în favoarea gazde
lor. Cele două puncte au fost realizate 
de Hector Morales în minutele 12 și 57. 
Au jucat următoarele formații: SEL. 
OLIMPICA A ROMÂNIEI : Constanțines- 
cu — Să tm are anu, Boc, D. Nicoiae, De- 
leanu — Năftănăilâ, Libardi — Năstures- 
cu, Frătilă, Ionescu, Mol dove anu.

DEPORTIVA UNFVERSITARIA : Man
tilla — Abadie, Orguera, Munoz, PortâHa 
— Zambrano, Salazar — Morales, Bus
ies, Carrera, Larrea.

După cum transmit agențiile străine 
de presă, selecționata olimpică de fot
bal a României va mai susține săptă- 
mîna aceasta două meciuri la Guayaquil.

REAL MADRID SE DETAȘEAZĂ
In cea de a 18-a etapă a campionatu

lui spaniol s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Granada — Sevilla 0—0 ; Pon- 
tevedra — Hercules 2—1 ; Sabadell — 
Barcelona 2—0 ; Cordoba — Valencia 
2—1 ; Saragossa — Las Palmas 4—1 ; 
Atletico Madrid — Coruna 4—0 ; Espanoi 
Barcelona — Real Madrid 2—3. în clasa
ment conduce Real Madrid cu 30 de 

i puncte, urmat de Valencia și Bspanol 
j cu cite 23 de puncte.

CAMPIONATUL AMERICII DE SUD
La Montevideo, în cadrul campionatu- 

I lui Americii de Sud, selecționata Chile 
i a învins cu scorul de 4—2 (2—1) repre

zentativa Paraguayului. Golurile au fost 
înscrise de Gallardo (min. 9 și 43) și A- 
raya (min. 61 și 80) pentru învingători, 
de Rivero (min. 5) și Del Puerto (min. 
Bl) pentru învinși.

★
U.E.F.A. a hotărît ca tragerea la sorți 

pentru ^stabilirea semifinalelor competi
țiilor de fotbal „CUPA CUPELOR** și 
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI** să 
aibă loc la 21 MARTIE. Tragerea la sorți 
va avea loc la Viena.

Foto : N. Tokaoek

C
 ei mai tineri înotători ai Ca

pitalei au fost prezenți «îm
bată și duminică în piscina
Floreasca, la primul con

curs din acest an. Întrecerile au fost 
net dominate de spor
tivii de la Școala spor
tivă nr. 2, Steaua și 
Dinamo, evidențiind 
frumoasele posibilități 
ale unor copii (9—10 
ani) ca Anca Pop, E- 
»il Buhoci, Zvonimir 
Zvolenschi, Adina Ra
tușni sau Radu Vrin- 
ecanu. Regretabilă, 
Insă, lipsa din concurs 
a probelor de ștafetă, asupra cărei im
portanță nu mai este cazul să insis
tăm. Rezultate tehnice :

NATAT IE

FETE — CATEGORIA C. 33 m liber:
1. ANCA POP (Șc. sp.2) 23,7, 2. Adina 
Ratușni (Dinamo) 24,6, 3. Elena Ivescu 
(Dinamo) 25,0, 4. Adelina Hidoș (Dina
mo) 25,2 ; 33 m bras : 1. A. POP 31,4,
2. El. Ivescu 32,3, 3. Ad. Hidoș 32,4, 4. 
Nicoleta Lupu (Șc. sp. 2) 34,3 ; 33 m 
delfin : 1. A. POP 25,7, 2. Silvia Ivescu 
(Dinamo) 26,5, 3. Ad. Ratușni 29,9, 4. 
Carmen Rahău (Dinamo) 31,8 ; 33 m 
spate : 1. AD. RATUȘNI 27,5, 2. C. Ra- 
hău 28,0, 3. El. Ivescu 28,7, 4. S. Ivescu : 
31.4.

BĂIEȚI — CATEGORIA C. 33 m li- i

ber : 1. ZVON1MIR ZVOLENSCHI
(Șc. sp. 2) 23,9, 2. Radu Vrînceanu
(Steaua) 23,9, 3. Adrian Horvat (Șc. 
sp. 2) 24,6, 4. Valentin Gavrilă (Dina
mo) 25,5 ; 33 m bras : 1. EMIL BUHOCI

Primele starturi
ale c o p i i I o r...

A început și campionatul Capitalei 
al celor mai tineri poloiști

(Steaua) 30,4, 2. Claudiu Răduț (C.S.Șc.)
34,7, 3. Andrei Florea (C.S.Șc.) 35,3, 4. 
Constantin Abărbieriței (Șc. sp. 1) 38,9 ;

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES • LOTO • PRONOSPORT
8 DE „X" LA CONCURSUL 

PRONOSPORT DE DUMINICA

Concursul Pronosport nr. 3 de du
minică 22 ianuarie 1967 a înregis
trat nu mai puțin de opt „X“-uri.

Pentru ^cei care au fost inspirați 
indicînd aceste rezultate, cît și pen
tru cei care doresc să-și mai contro
leze buletinele, dăm din nou rezul
tatele acestui concurs : 

33 m delfin : 1. R. VRÎNCEANU 28,5. 
2. Zv. Zvolenschi 30,9, 3. V. Gavrilă 
31,8, 4. Ad. Horvat 33,6 ; 33 m spate :
1. ZV. ZVOLENSCHI 28,4, 2. Ad. Hor
vat 28,7, 3. Tudor Furtunescu (Steaua) 

30,0, 4. V. Gavrilă 31,2.
★

La sfîrșitul săptă- 
mînii trecute a început 
și campionatul Capi
talei la polo pentru e- 
chipcle de copii, la 
care participă 6 for
mații. Iată primele re
zultate : Steaua — 
Școala sportivă nr. 2 

15—0 ; Clubul sportiv școlar — Școa
la sportivă nr. 1 3—1 ; Progresul — 
Rapid 13—0.

1. Atalanta—Foggia (2—D) 1
II. Bologna—Lanerossi (2—O) 1

III. Cagliari—Brescia (2—0) 1
IV. Fiorentina—Roma (2—2) x
V. Inter—Mantova

VI. Lazio—Juventus (6—6) 5T
VII. Lecco—Milan (1—1) x

VIII. Torino—Napoli (0—0) x
IX. Venezia—Spăl (1—O) 1
X. ĂJessandria—Sampdoria(2—2) x

XI. Catanzaro—Modena (1—1) x
XII. Messina—Varese (1—I) x

XIII. Savona—Catania (2—1) 1

Campionatul republican pe echipe

Rezultate... clasamente...
POPICE

A început returul campionatelor re
gionale, întreceri care contează pentru 
calificarea în etapele superioare ale 
campionatului republican pe echipe.

• 12 formații masculine își dispută 
întîietatea în campionatul regiunii 
Ploiești, unde activează cîteva^ dintre 
cele mai puternice echipe din țara 
noastră. întrecerile returului au debutat 
sub semnul unei aprige lupte pentru îm
bunătățirea situației în clasament, dis
pute care s-au soldat cu unele sur
prize. Astfel, Metalul Plopeni a reușit 
să depășească pe fosta campioană a 
țării, Petrolul Ploiești cu 5 028—4 895 
p.d. In schimb, Metalul Plopeni a

Fond de premii : 376.581 lei, din 
care 113.916 lei report la fondul pre
miului minim.

Precizăm că acestea sînt rezulta- 
tele ețacțe și nu cele care au apă- 
ruTTu presă de ieri, cu unele pro
nosticuri greșite, datorate transmite
rii eronate de către Loto-Pronosport.

• Tragerea autoturismelor Loto de 
astăzi va avea loc la București, în 
sala din sir. Doamnei nr. 2, cu în
cepere de la ora 18. 

fost învinsă — în deplasare de Pe
trolistul Cîinpina cu 5(181—-5 296 p.d.

în clasament conduce I'Tmura Cîm- 
pina cu 39 p., urmată. în ordine, de 
Petrolul Ploiești i 3S p., Petrolistul 
Cîmpina 29 p., Textila Azuga 27 p., 
Voința Ploiești 26

• Formația feminină Gloria bucu
rești, antrenată de tînărul instructor 
voluntar C. Neguțoiu, continuă să con
ducă în campionatul Capitalei. întil- 
nind în etapa a doua a returului echipa 
Tracțiunea, jucătoarele de la Gloria au 
dovedit — din * nou — o bună preci
zie în lansarea bilei, întrecîndu.-și de
tașat adversarele : 2 392—1 731 p.d.

PREMIILE CONCURSULUI PR.ONO- 
EXPKES Nr. 3 IMN IS IAN. 19S7 I

Categoria I : 2 variante a 69.87S leii 
Categoria a Il-a: 10 variante a 9.170 lei a 
Categoria a HI-a : 117 variante a 844 lei a 
Categoria a IV-a : 546 variante a 232 leia 
Categoria a V-a : 3.107 variante a 40 leișj 
Categoria a Vl-a: 8.041 variante a 21 leâ.4

Cistigătorii premiilor de categoria Iț 
sînt parti ci panții : Vălean George din 
Baia Sprie — Maramureș și Eigen Elisa» 
beta din Aiba-Iulia — Hunedoara.

Rubiicd redactată de Administrați# 
de siat Loto-Pronospait.



La Igls, în Campionatul european de tob

Starturile rapide, constanța in manșe 
și calmul au decis medalia noastră de argint

IGLS, 23 (prin telefon). Ora întîr- 
Eiată Ia care s-au încheiat întrecerile 
ne-a împiedicat să furnizăm duminică 
seara prea multe amănunte în legătură 
cu excelenta performanță a echipajului 
românesc de bob 2 persoane Panțuru- 
Neagoe, care a cucerit medalia de argint 
în Campionatele europene. în primul rînd, 
de remarcat că echipajul nostru fruntaș 
a „mers" cu o regularitate remarcabilă 
în cele 4 manșe, diferența dintre cel mai 
bun și cel mai slab timp fiind de numai 
81 de sutimi de secundă. Campionii, 
austriecii Thaler-Durntlialer, au înregis
trat — dc pildă — 1,65 secunde dife
rență... Un alt element important l-au 
constituit starturile puternice. în sfîrșit, 
precizia, calmul și cunoștințele tehnice 
i-au ajutat pe proaspeții cîștigători ai 
medaliei de argint să rezolve marca pro
blemă a pistei Olympia" — virajul 12. 
Intr-adevăr, deși pista s-a prezentat în

RALIUL
MONTE CARLO

general bine, în acest puncl-cheie bătea 
soaiele, 
ren ții au 
Sîmbătă, 
echipaje

în ce 
echipaje 
că ca a 
din vina sportivilor clasamentul final 
i-a „fixat" pe locurile 17 și 23. După 
primele două manșe, comisia de orga
nizare a hotărît o limitare a participării 
la 20 de echipaje, iar după a treia au 
mai fost scoase din competiție 7 echi
paje, ramînînd deci doar 13. Acest lucru 
nu este prevăzut, desigur, în regula
ment, justificarea constituind-o doar 
dorința de a menține pista în condiții 
cit mai bune pentru concurenții cu șanse 
mai mari la primele locuri.

Începînd de marți, au loc antrenamen
tele pentru Campionatul european al bo
burilor de 4 persoane, la care ne vom 
prezenta cu formula Panțuru-llristovici- 
Maftei-Neagoe.

gheața era moale și toți concir- 
avut de rezolvat probleme mari, 
în primele două manșe, patru 
au ieșit din pistă 1 
privește comportarea celorlalte 
românești, trebuie să spunem 

. fost mai slabă. Dar nu numai

ot

195 de echipaje 
cel de-al 36-lea

h turneul internațional 
de la Viena

— Viktor Rijkin se prePerechea de patinatori sovietici Irina Grișitova
gătește pentru apropiatele Campionate europene de la Ljubljana, unde 
va lua parte la proba de dans. Foto TASS

PE SCURT • PE SCURT

Un număr de 
și-au disputat 
raliu automobilistic internațional 
Monte Carlo, care s-a încheiat la 
20 ianuarie. Pe primul loc în pro
ba masculină s-a clasat echipajul 
Rauno Aaltonen (Finlanda) și 
Henry Lindon 
mașină BMG 
minină a fost 
Ostcrberg și 
(Suedia) pc o

Anul acesta 
s-a disputat în condiții atmosfe
rice dificile, pe șosele înghețate, 
viscol și ninsoare. S-au înregis
trat numeroase abandonuri. La 
actuala ediție a luat parte și cu
noscutul cîntăret de muzică ușoa
ră Johnny Holliday, care a termi
nat cursa, dar a fost descalificat 
deoarece pe traseu a folosit cau
ciucuri de schimb neomologate dc 
organizatori.

Competiție tradițională, Raliul 
Monte Carlo a devenit în ultimii 
nnî un veritabil campionat auto
mobilistic de iarnă, una din are
nele pe care se înfruntă princi
palele mărci de automobile din 
lumea întreagă. Dar lucurile nu 
au stat întotdeauna așa. Creat în
1911 de „Automobil Club "-Monaco, 
raliul se disputa la început pe șo
sele mai mult sau mai puțin caro
sabile, fiind mai curînd o „cobo
rîre spre țărmurile însorite" ale 
Mediferanei, decît o veritabilă în
trecere sportivă. Primul cîștigător 
al competiției a fost H. Rougier 
pe o mașină „TurcatmeryM. iar în
1912 cursa a revenit lui J. But
ler pe un „Bcrliet". Din cauza 
primului război mondial, raliul a 
fost întrerupt timp de 11 ani și 
nu a fost reluat decît în 1924, 
cînd a început să intereseze ma
rile firme constructoare de auto
mobile. Dar abia în 1949. după 
o nouă întrerupere determinată de 
cel de-al doilea război mondial, 
raliul a cunoscut marea sa popu
laritate.

De notat că la Raliul Monte 
Carlo au luat parte în decursul 
anilor și o serie dc automobîliști 
români, printre care Alex. Berlescu, 
Mihail Sontag, Barbu Neamțu, 
Vintilă Frumușanu, Emanoil Ma- 
nicatide, Petre Cristca etc. Petre 
Cristea a fost prezent la 8 ediții 
ale raliului, din 1931 pînă în 
1.939. în anul 1936, el s-a clasat 
pe primul Ioc al concursului (co
echipieri î Ion Zamfirescu și Gogii 
Constantinescu). după ce a stră- 
bătut/peo iarnă grea, peste 4 000 
km între Atena și Monte Carlo. 
Ea următoarea ediție, din 1937, 
Petre Cristea a luat startul de 
la Palermo și s-a clasat pe pri
mul loc, dar juriul l-a penalizat 
pe nedrept (aripi neregulămentare 
la caroserie), trecîndu-1 pe locul 
7 în clasamentul general. Iată și 
alte rezultate obținute în acest ra
liu de automobiliștii români: Alex. 
Berlescu, 1930, locul TI ; Petre 
Cristea, 1931, locul XI ; Mihail 

(Sontag, 1035, locul XV.

(Anglia) — pe o 
Cooper. Proba fe- 
cîștigată de Sylvia

Ingalill Enderig 
mașină Renault. 

Raliul Monte Carlo

Florin Gheorghiu 
a întrerupt cu Mohrlock

VRNJACKA BANJA. Florin Gheor
ghiu a întrerupt partida susținută în 
runda a 9-a a turneului zonal, 
compania 
Mohrlock.
Byluap, iar Fuchs la Vizantiades. Re
mize au fost partidele: Matanovici 
— Haman, Jansa — Vacka, Gun- 
narson — Bobotov. în clasament: 
Matanovici, Ivkov, Kostro 5 (1),
Lengyel 5, Gheorghiu 4Va (1).

BEVERWIJK. Alexandra Nicolau a 
învins-o pe poloneza Szota și totali
zează 4 puncte din 6 posibile. Con
duce Ala Kușnir (U.R.S.S.) cu 6 p. 
în turneul masculin, Ghițescu a re
mizat cu Ree 
tikov.

șahistului 
Ivkov a

în 
vestgerman 

cîștigat la

și a pierdut la Lu-

KANSAS CITY, Sprinterul american 
James Hines. în vîrstă de 20 de ani, a 
egalat cea mai bună performanță mon
dială în proba de 60 yarzi, în concursul 
Internațional pe teren acoperit de 
Kansas City. El a fost cronometrat 
5.9

LOS ANGELES. Intr-un concurs 
sală, atletul Jim Kyun a cîștigat proba 
de 1 milă cu timpul de 4:02,6. Ralph 
Boston a terminat învingător la săritura 
în lungime cu 8,02 m. Alte rezultate : 
prăjină — Bob Seagren 5.03 m ; 2 mile 
— Jim Grelle 8:45,0 ; greutate — Dave 
Maggard 19,19 m ; triplusalt — Art Wai- 
Ker 16.44 m

DUBLIN. Meciul internațional de rugbi 
dintre echipele Irlandei și Australiei a 
fost cîștigat de gazde cu 15—8

GRENOBLE, 23 (Agerpres). 
noble au continuat intrecerile 
pice de patinaj viteză. Proba 
de 1 000 m a revenit sportivei 
Kim (R.P.D. Coreeană), cu timpul de 
1:34,9. Au urmat în clasament Stein Kai
ser (Olanda) — 1:35,6 și Valentina Ste
nina (U.R.S.S.) — 1:35.7. Proba de 1 500 m 
(masculin) s-a încheiat cu victoria nor-

la 
în

de

19—3).
La Gre- 
preolim- 
feminină 
Song So

Revista străinepresei

TOMMIE SMITHJIM HYUN

• Jim Ryun și Tommie Smith —primii în ierarhia 

atletismului In 1966 • Ryun „După Mexic
voi îmbrățișa ziaristica44 ® Smith —un nou Owens?

Majoritatea anchetelor de specia
litate au desemnat drept sportiv 
nr. 1 al anului 1966 pe Jim Ryun, 
iar pe locul al doilea pe Tommie 
Smith.

John Warner, unul dintre zia
riștii care au reușit să-i cunoască 
mai îndeaproape pe cei doi atleți, 
— socotiți două fenomene ale atle
tismului — publică un amplu co
mentariu în „Miroir de l’athletism" 
asupra performanțelor realizate de 
Ryun și Smith. Redăm mai jos un 
rezumat din acest comentariu.

Antrenorul australian Percy Cer
ruti, care l-a format pe Herbert 
Elliott, unul dintre cei mai mari, 
alergători de semi-fond din istoria 
atletismului, a fost, fără îndoială, 
satisfăcut aflînd că o nouă stea l-a

depășit pe elevul său. Este vorba 
de Jim Ryun, care la 19 ani răs
punde ideii pe care „patriarhul" 
din Perth și-a făcut-o despre un 
atlet al 
Cerruti 
atleților 
și care 
măsură 
atleților 
copii0.

N-am
măsoară numai 1,88 și, cu toate că 
a bătut recordurile pe o milă și pe 
880 yarzi, rămîne totuși un alergă
tor în... normele timpului nostru. 
Interesant este însă faptul că în 
timp ce Michel Jazy a muncit ani 
de-a rîndul pentru a realiza recor
dul său pe o milă, Ryun a reușit

viitorului. Acum șase ani, 
afirma : „Va veni o zi a 
care vor măsura 1,90—2 m 
vor depăși în asemenea 

recordurile, îneît realizările 
actuali vor fi jocuri de

ajuns încă acolo. Jim Ryun

vegianului Svein Erik stainssen, crono
metrat in 2:13,3. Pe 3 000 m a cîștigat 
olandeza Stein Kaiser, in 5:15,7, înaintea 
Valentinei Stenina (U.R.S.S.) — 5:lfi,7. 
Fred Anton Mayer (Norvegia) s-a clasat 
pe primul loc la 10 000 m cu rezultatul 
de 15:57.5.

BELGRAD. în „Cupa cupelor” la bas
chet masculin : Partizan Belgrad —
I.T.U. Istanbul 80—58 (34—31). învingă
tori șl în primul joc, baschetbaliștii iu
goslavi s-au calificat pentru turul urmă
tor al competiției, în care vor întîlni e- 
chipa italiană Ignis Varese.

SALONIC. Tot în „Cupa cupelor” la 
baschet: Aris Salonic — Macabi Tel 
Aviv 91—71 (56—59).

ROMA. Crosul internațional de la Mi
lano s-a încheiat cu succesul atletului 
sovietic Nikolai Dutov, care a acoperit 
traseul de 9,500 km în 33:14.0.

KITZBtîHEL. Francezul Jean Claude 
Killy a cîștigat proba de coborîre din 
cadrul concursului „Ilahnenkamm", rea- 
lizind timpul de 2:11,92 (nou record al 
pîrtiei, vechiul record era de 2:16,62 și 
aparținea austriacului K. Scbrantz).

acest lucru abia ieșind din junio
rat. Recordul la 880 yarzi a fost 
de-a dreptul ex-cepțional. Cînd, la 
10 iunie 1966, Ryun a bătut recor
dul mondial cu 1:44,9 pe 880 yarzi, 
era o zi frumoasă, însorită, și bâ- 
iețandrul Ryun nici nu 
probabil, că la sfîrșitui 
bate recordul lui Peter 
meni nu s-a obosit, de 
măsoare timpul la 800 
cat! Interesant este faptul că 
mii 440 yarzi i-a 
iar ultimii în 51,6.

Ryun a început 
15 ani. Născut în 
la 29 aprilie 1947, 
la Universitatea din Wichita. Ryun 
n-a început cu atletismul. A jucat 
mai întîi baseball. Ce își dorește 
pentru viitor ? După trei-patru ani, 
trecînd prin... Mexic, vrea să de
vină ziarist.

Tiriac a fost 
net superior lui Gulyas..." 
transmite corespondentul agenției 0 P I.

Sezonul internațional de tenis pe te
ren acoperit a fost inaugurat, la sfîr
șitui săptămînii trecute, cu întrecerile 
de la Viena. Printre participanții la tra
diționalele campionate internaționale de 
tenis în sala ale Austriei s-a numărat 
și campionul -român, maestrul emerit al 
sportului Ion Tiriac. Debutul său în fr
eest sezon a coincis cu o frumoasă afir
mare. După cum s-a anunțat, el a ter
minat învingător în proba de simplu, 
disputând în patru seturi de reputatul 
tenisman maghiar Istvan Gulyas : 6—2, 
6—2, 0—6, 6—4.

Comentând acest rezultat, coresponden
tul agenției . U.P.I. la Viena transmite : 
„Românul a fost net superior lui Gulyas, 
clasat printre primii zece tenismani din 
lume. Țiriac — deși handicapat de o 
râceală •— a cîștigat finala fără difi
cultăți, mai convingător decît arată sco
rul..." Ion Țiriac și-a înscris numele 
pentru a doua oară pc lista campioni
lor internaționali de tenis pe teren aco
perit ai Austriei, terminînd învingător 
și în proba de dublu bărbați, alături de 
învinsul său de la simplu, Gulyas. Pe
rechea Țiriac (România)—-Gulyas (Un
garia) a întrecut în meciul decisiv pe 
cehoslovacii Koudelka—Tajncar cu 6—3, 
6—-4. De notat că Țiriac este campion 
internațional de tenis al Austriei și în 
aer liber, el cîștigînd anul trecut, la 
Portschach, prețiosul trofeu.

Iată acum o declarație a lui Waltei 
Wasservogel, președintele Federației aus
triece de tenis, făcută agențiilor de pre
să : „Tenisntanul român Ion Tiriac este 
un remarcabil jucător pe terenuri cu 
zgură. Cu atît mai prețioasă este vic
toria sa asupra lui Gulyas, care la rîn- 
dul său rămîne un specialist al tenisu
lui pe zgură. Vom avea prilejul să mai 
auzim și de aci încolo multe lucruri 
bune despre Tiriac !

se gîndea, 
cursei va 
Snell. Ni- 
altfel, să-i 
metri. Pă-

parcurs în

să alerge de la 
Kansas (S.U.A.), 
el este student

culoare 
diferită 

s-a con- 
unei în

să le 
„bă- 

yarzi.

Povestea sprinterului de 
Tommie Smith este puțin 
de cea a lui Ryun. Smith 
sacrat atletismului datorită 
tîmplări, la îndemnul surorii
mai vîrstnice, care ■ în liceu 
tea" toate colegele pe 60 
„Trebuie să încerci și tu să alergi", 
l-a sfătuit ea pe Tommie, iar a- 
cesta, ca un frate ascultător, a în
cercat. Norocul i-a surîs cînd, in- 
trînd în Universitatea din San Jose, 
a fost descoperit de către fostul 
sprinter Bud Winter, care i-a for
mat pe Davis și Norton. Dintr-o 
privire, acesta și-a dat seama că 
Smith „are stofă". Fizicul îl apro
pia de Jesse Owens, celebrul aler
gător de culoare. în vremea aceea, 
Tommie avea 18 ani și juca, pentru 
a se amuza, baschet. Bud Winter 
era însă sigur că descoperise o
„rara avis" și nu voia s-o piardă. 
Cifrele au început să vorbească
pentru Smith : 9,5 pe 100 yarzi, 21,0 
pe 220 yarzi și... 7,47 m la lungi-

me! O asemenea săritură i-a 
provocat, însă, o rănire la ten- 
donul lui Achile, în 1964. Totul 
părea pierdut. Dar iată că,, cu un 
efort suprem de voință, Smith 
revine. La 7 mai 1966, la San 
Jose, Smith se aliniază din nou în 
proba de 220 yarzi și realizează 
fenomenalul 19,5 în linie dreap
tă. Tommie a atins viteza de 
aproape 37 km pe oră, ceea ce 
n-a realizat nici o ființă ome
nească pînă astăzi. Dar asta nu 
este totul. La 11 iunie 1966, la 
Beverley-Hills. el realizează 
20,0 pe 220 yarzi cu turnantă. 
Un timp extraordinar față de cel 
al lui Owens (20.7). Mai tîrziu, 
la 25 iulie, la Los Angeles, în 
fața a 50 000 de calif ornieni stu- 
pefiați, el realizează 43.8 pe 400 
m fiind component al echipei 
naționale' a S.U.A., care a bătut 
recordul mondial pe 4x400 cu 
2:59.6. Timpul realizat de Smith 
este de-a dreptul uluitor.

Deși spre sfîrșitui anului 1966 
Tommie Smith a fost depășit 
de mai multe ori de alți sprin
teri, Bud Winter afirmă că în 
anul acesta elevul său va bate 
și recordul mondial la 400 m, 
devenind... „regele sprintului de 
la 100 la 400 m“. In 1966,
Smith a sărit 7.90 în lungime 
și antrenorul său speră să-1 a- 
jungă pe Boston, recordmanul 
mondial (8.35 m). „Nu trebuie 
decît să vrea, și Tommie va pu-

8,50 m, imitîndu-1 pe 
a declarat Winter, gîn- 

pesemne că Jesse O- 
1936, la Jocurile Olim

pice, a uluit omenirea la sprint 
și lungime.

Jim Ryun și 
Două nume, doi 
și un negru —
eași pasiune : atletismul. Ce vor 
realiza în viitor ? iată o între
bare la care specialiștii atletis
mului ar dori din toată inima

tea sări 
Owens", 
dindu-se 
wens, în

■ ' “3

Tommie Smith, 
tineri — un alb 
uniți prin ace-
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