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Recenta analiză a activită
ții sportive desfășurată la 
„Voința" Iași a scos in evi
dență faptul că sportul de 
masă ocupă un loc de frunte 
in preocupările consiliului 
asociației, că cei 1752 de 
membri UCFS (organizați 
în 7 grupe sportive) parti
cipă frecvent la competițiile 
de masă, obțin succese fru
moase in întrecerile cu spor
tivii altor asociații din re
giune, mai ales la volei, 
handbal, șah, orientare tu
ristică și schi. Rezultate re
marcabile au obținut spor
tivii cooperatori și in trece
rea normelor Insignei de po
lisportiv. Astfel, 1169 de ti
neri au devenit purtători ai 
insignei de gradul I, iar 33 
au cucerit-o și pe aceea de 
gradul II. La întrecerile 
Spartachiadei de vară au 
fost angrenați peste 1 200 de 
amatori ai sportului, din care 
aproape 500 femei.

Cei mai mulți dintre vor
bitori s-au referit, în cuvin- 
tul lor, Ia faptul că Voința, 
singura asociație care pose
dă sală de sport corespun

zătoare pentru jocuri, nu șî-a 
putut forma nici o secție de 
performanță, cu toate că e- 
xistă aici destui tineri care 
ar dori acest lucrn. De aceea, 
Elena Ilie (handbal), C. Toma 
(baschet) și alții sint nevoiți 
să joace in echipele de cate
gorie A ale Politehnicii Iași. 
De ce această situație ? Pen
tru că în alcătuirea progra
mului de lucru al sălii se o- 
mit tocmai necesitățile de 
pregătire ale propriilor spor
tivi. Cu toate condițiile bune 
pe care le are asociația, da
rea de seamă n-a putut men
ționa la capitolul clasificării 
decit rezultate foarte slabe : 
12 sportivi Ia categoria a 
Il-a și 16 la categoria a III-a. 
Mulți dintre cei care au luat 
cuvintul, printre care S. Din
eu și C. Georgescu, s-au în
trebat, pe drept cuvint, dacă 
acest număr poate mulțumi 
Pe membrii consiliului aso
ciației.

„De ce să fie obligați tine-
D. DIACONESCU 

coresp. principal
(Continuare în pag. o 2-a)

se

Drumul spre marea performanță 
trece și prin cabinetul medical!
-în vizită la Centrul de medicină sportivă al M.S.P.S.

află

A
 ti trecut probabil, nu 
o dată, pe bulevar
dul Muncii din Capi
tală și ați remarcat, de
sigur, în incinta Com
plexului sportiv „23 

August", chiar aproape de in
trare, o clădire impunătoare, 
cu un turn înalt. Știți ce găz

duiește această clădire? Acolo
Centrul de medicină sportivă al M.S.P.S., 
locul pe unde trebuie să treacă, în mod 
obligatoriu, un sportiv fruntaș în dru
mul său spre marea performantă.

Este un lucru bine cunoscut astăzi 
că performanța constituie deopotrivă re
zultatul muncii și al strădaniilor spor
tivului, al preocupărilor și căutărilor 
continue ale tuturor specialiștilor: an
trenori, profesori, metodiști, igieniști, 
psihologi, medici ctc. Tocmai de aceea 
ite-am și propus ca în acest articol să 
vă înfățișăm, pe scurt, care este de 
contribuția medicinii la realizarea 
formanfei. Și am pomil-o spre 
August"...

Directorul Centrului de medicină spor
tivă, dr, 
slujească

— Cu 
noi.

— Vă

fapt 
per- 
.23

Ion Drăgan, s-a oferit să ne 
ca ghid.
ce vom începe ? am întrebat

PRIMA MARE COMPETIȚIE ATLETICĂ A ANULUI

JUNIORII MICI, LA STARTUL 
CONCURSULUI REPUBLICAN DE SALĂ

Sîmbătă și duminică va a- 
vea Ioc prima mare competi
ție atletică pe teren acoperit 
din acest an: concursul re
publican de sală rezervat ju
niorilor mici. Cu această oca
zie, se vor alinia Ia start cei 
mai buni reprezentanți ai ti
nerei generații de atleți, năs- 
cuți în anii 1951—1953.

Trebuie semnalat, de ase
menea, și faptul că gazda în
trecerilor nu va mai fi sala 
Floreasca II, ci noua și mo
derna bază a clubului Steaua, 
din Calea Plevnei nr. 114, ca
re își va deschide în mod o- 
licial porțile pentru atletism.

Pentru ridicarea nivelului 
calitativ al întrecerilor au 
fost stabilite anumite standar
de de participare, pe care 
atleții trebuie să le fi îndepli
nit în cursul anului 1966 sau 
la începutul anului 1967. Ia
tă, în continuare, probele de 
concurs și standardul de par
ticipare pentru fiecare probă: 
băiefi: 50 m — 6,6 (sau 9,5 la 
80 m); 55 mg — 8,8 (sau 13,5 
la 90 mg); înălțime — 1,61 ; 
pră jină, — 2,70 ; lungime — 
5,80 ; greutate (5 kg) — 12,00; 
fete : 50 m — 7,5 (sau 8,1 la 
60 m); 50 mg — 7,1 la 40 mg 
sau 9,9 la 60 mg; înălțime 
- 1,40; lungime — 5,00; greu

tate (3 kg) — 11,00. Trebuie 
remarcată introducerea în 
program a cursei de 50 metri 
cârduri pentru fete.

întrucît pe această distantă 
nu s-a mai alergat în tară, 
acum va fi stabilit primul 
nostru record pe teren aco
perit.

Joc internațional de handbal
Liceul nr. 4 Tîmișoara-Kosa

Kolerev Zrenjanin 
(Iugoslavia) 23-21 (12-10)

MieTcuri, la Timișoara, echipa 
de handbal a Liceului nr. i (ju
niori) a intîlnit formația Zrenja
nin (Iugoslavia). După un joc e- 
chilibrat, cu faze spectaculoase, 
scorul a fost favorabil elevilor 
timișoreni cu 23—21. Au marcat 
Pintea 8. Mlhelbach 6, Adam 3, 
Vorker 3, Leuca 2 șl Plavoșin 1 
pentru localnici, respectiv Gacin 
C, Grubacki 5, Sorban 5, Nova- 
kovic 4 și Stelkovic 1 pentru oas
peți.

P. ARCAN-----coresp. principal

propun, ne-a spus dr. Drăgan, 
să începem cu... începutul, adică cu ser- 
viciul de evidență a sportivilor. în aceste 
zile sint la control luptătorii din lotu
rile noastre republicane de ,.greco-ro- 
maneM și „libere*. Hai să-i vedem !

La „evidentă" tocmai i se întocmea 
fișa campionului european 
tinescu.

Nicol a e Mar-

— In etapa actuală ne aflăm în sta
diul efectuării controlului medical de 
bază al sportivilor din loturile noastre

Iată o imagine sugestivă a frumuseții concursurilor atletice 
pe teren acoperit: finișul unei curse de 50 m.

republicane. O atenție deosebită se a- 
cordă acelor sportivi care sint suscep
tibili de a face parte din viitoarele lo
turi olimpice. Cu acest prilej se face un 
bilanț complex al fiecărui sportiv pri
vind starea de sănătate, dezvoltarea fi
zică și capacitatea lui de efort. Ase
menea examene globale se fac de trei 
ori pe an, urmărindu-se astfel adaptarea 
organismului sportivilor la eforturi, în 
special la altitudine medie.

— Vă rugăm, ceva mai concret...
— De acord. Iată ce se urmărește. 

Mai întîi starea de sănătate a spor
tivilor, punîndu-se accentul pex depista
rea focarelor de infecție (carii dentare, 
amigdale, apendice) care au, în gene
ral. efecte foarte grave mai ales în 
timpul activității la altitudine. O dată 
depistate aceste focare, se iau măsuri 
pentru rezolvarea lor completă. Numai în 
lunile noiembrie și decembrie au fost 
operați de amigdale și apendice 15 spor
tivi, iar peste 150 au fost tratați din 
punct de vedere stomatologic.

în general examenele acestea, la care 
au conlucrat serviciile noastre de interne, 
anamneză, neurologie, radiologie, car
diologie, laborator etc, au arătat o stare 
de sănătate bună și foarte bună.

— Asta înseamnă că din punct de 
vedere al stării de sănătate sportivii noș-

ROMEO VILARA

(Continuare în pag. a 2-a)

Sportivi români participă 
la campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Cehoslovaciei 

și R. 0. Germane
Săptămîna viitoare, jucători 

și jucătoare de tenis de masă 
din tara noastră vor lua parte 
la noi întreceri internaționale. 
Este vorba de campionatele 
internaționale ale Cehoslova
ciei (Praga, 30 I — 1 II) și 
R. D. Germane (Erfurt, 3—5 II). 
Ambele competiții vor reuni 
pe unii dintre cei mai buni 
jucători de pe continent, aflati 
în pregătiri pentru campiona
tele mondiale de la Stock
holm (11—21 aprilie).

Aceste întreceri vor consti
tui și pentru sportivii noștri 
un prilej de verificare a gra
dului lor de pregătire.

La Praga și la Erfurt, Româ
nia va fi reprezentată de Ma
ria Alexandru, Eleonora Mi- 
halca, Dorin Giurgiucă, Radu 
Negulescu și Gheorghe Co- 
bîrzan.

Luptătorul I. Alionescu lucrînd intens Ia... 
cicloergometru, pentru determinarea capaci

tății de eiort a organismului

Astăzi, la Cluj,

0 VALOROASĂ SEMIFINALĂ
ÎN XCE." LA TENIS DE MASĂ: 

C S. M. - LEKSBERGE (SUEDIA)
în vederea semifinalei mascu

line a „Cupei campionilor euro
peni" la tenis de masă dintre 
C.S.M. Cluj și Leksberge (Sue
dia), care are loc astăzi în orașul 
de pe Someș, antrenorul emerit 
F. Paneth a încheiat ieri pregăti
rile eleviloi săi. Deși antrenorul 
formației campioane a țării nu 
era încă hotărît — miercuri — 
asupra trio-ului pe care îl va 
opune echipei suedeze, noi anti
cipăm că Giurgiucă, Negulescu și 
Cobîrzan vor fi, în cele din urmă, 
cei „aleși".

Marți scara au sosit în Capi
tală și jucătorii oaspeți care și-au 
continuat imediat drumul spre 
Cluj. Lotul este cel anunțat, cu 
excepția lui Neidcrt, înlocuit cu

Nilsson, situat pe locul 2 în cla
samentul suedez. Deci, Leksberge 
va evolua în următoarea compo
nență : Alser, Larsson și Nilsson.

Așa cum se prezintă forțele ce
lor două echipe, este probabil ca 
publicul clujean să asiste la o 
întîlnire disputată și spectacu
loasă. în special, se așteaptă me
ciuri dinamice, în care atît jucă
torii români cît și cei suedezi vor 
folosi, mai ales, loviturile ofen
sive.

Meciurile vor fi, fără îndoială, 
dificile pentru reprezentanții noș
tri, dar, aclionînd în permanentă 
cu concentrare și dîrzenie, ei au 
posibilitatea să-și asigure califi
carea în finala competiției.

■■■■■ ■ > ; . ' .....................

Cicliștii se pregătesc pentru primul start al anului
Pînă la deschiderea sezonului compe

tițiilor cicliste pe șosea mai este destulă 
vreme. Asta nu înseamnă, însă, că aler
gătorii se află în... vacantă. Ei și-au 
reluat pregătirile si, în aceste zile, pe
dalează pe „potecile" făcute prin zăpada 
ce acoperă, în multe localități, șoselele. 
Ce program competifional intern și in
ternațional le oferă rutierilor sezonul 
sportiv 1967 ? — iată întrebarea pe
care i-arn adresat-o tov. prof TRAIAN 
D1NUȚ, secretar general al F.R.C.

— Înainte de a vă răspunde simt ne
voia să fac o precizare: atît pregătirea 
cit și participarea cicliștilor la competi
țiile organizate în tară și peste hotare 
au drept scop îmbunătățirea pregătirii 
acestora în vederea unei bune reprezen
tări la Jocurile Olimpice de Ia Ciudad 
de Mexico — 1968. Prin această prismă 
vom analiza comportarea lor, performan
țele pe care le vor realiza în acest sezon 
sportiv. Pe plan intern sînt programate 
numeroase competiții de lung kilometraj.

„Cupa F.R.C.“ (13—16 aprilie), „Cir

cuitul regiunii Ploiești" (17—21 mai), 
„Cupa UCECOM" (11—IR iunie), 
„Cursa Munților" (16—23 iulie), 
„Cursa Victoriei" (24—27 august), „Cir
cuitul regiunii Brașov" (8—10 septem
brie) și „Turul României" (13—24 sep
tembrie ) sînt cele mai importante corn-

INTERVIUL NOSTRU

petiții pe etape. Campionatele republicane 
de semifond, contra-timp pe echipe, fond 
și contra-timp individual, împreună cu 
competițiile internaționale „Cupa orașu
lui București" (probe olimpice, 28—30 
iulie) și „Criteriul juniorilor" (14—17 
august) sînt alte importante examene 
ale rutierilor noștri.

Cicliștii români vor fi prezen/i, de a- 
semenea, la o serie de competiții inter
naționale de amploare ce se vor desfă

șura peste hotare. Fără îndoială, la ele 
vor participa alergătorii fruntași care vor 
dovedi, la acea oră, o formă sportivă 
corespunzătoare. Este vorba de între
cerile din Bulgaria (martie), Italia (a- 
prilie), R. D. Germană (mai — competi
ții de selecfie — pentru alcătuirea echipei 
care ne va reprezenta la cea de a XX-a 
edi/ie a „Cursei Păcii"), Varșovia — 
Berlin ■— Praga („Cursa Păcii" — 10— 
25 mai), precum și de participarea la 
„tururile" R. D. Germane (iulie), Polo
niei (august) și Bulgariei (septembrie).

Biroul federal a alcătuit și un plan 
de participare la competițiile internațio
nale pentru tineret. După cum se știe, 
beneficiem la ora actuală de o genera
ție de rutieri tineri talentati. Ei vor tre
bui să-și dovedească și să-și perfecțio
neze măiestria în întreceri cu adversari 
valoroși. Pentru aceasta, în luna mar-

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)



Turiști și 
puteți merge

schiori, 
pe munte!

— Alo ! Institutul meteorologic ?
— Da. Sînteți probabil de la zia

rul „Sportul popular*...
— întocmai !
— Așteptam să telefonați.
— Am întîrziat puțin, dar...
— Să trecem la fapte. In ultimele 

zile a nins mai consistent în masivele 
Țarcu-Godeanu, Semenic și Paring, 
în ceilalți munți a nins puțin. Ac
tualmente, grosimea stratului de ză
padă este următoarea: Vîrful Omul
46 cm, Paring 61 cm, Păltiniș ÎS cm, 
Sinaia-Cota 1500 27 cm, Fundata
47 cm, Semenic 77 cm, Țarcu-Go-
deanu 96 cm. Brașov 22 cm, Rarău 
39 cm, Ceahlău 10 cm, Buișoara 
52 cm, Vlădeni 21 cm. Predeal 
62 cm.

— Ce pronosticați pentru acest 
sfîrșit de săptămînă ? D. ST.

MARIA POGORfVICI Șl CAROL PARTOS 
campioni ai orașului Ploiești

Zilele trecute au luat sfîrșit întrecerile 
din cadrul campionatului de șah al ora
șului Ploiești (masculin și feminin), edi
ția 19M.
âîn turneul feminin, la care au luat 

parte 12 jucătoare, titlul a revenit maes- 
trei internaționale Maria Pogorevici, cu 
an puncte, obținute în tot atîtea partide 
susținute. Ea este urmată, in clasamen
tul final, de Ecaterina Radovici cu 9 
puncte, Constanța Chiper-Rogozan și 
Doina Porcoleanu ambele cu 7 p„ Olga 
Rădulescu 61/,.
,»Tot atît de netă a fost și victoria în

vingătorului în întrecerea băieților. Ma

— Prognoza nu o dau eu. Eu doar 
vă transmit datele furnizate de me ■ 
teorologii noștri din întreaga țară șl 
centralizate de colegii mei de la Ser
viciul prevederi de scurtă durată. 
Pentru acest sfîrșit de săptămînă se 
prevede o vreme umedă, cu ninsori 
locale, mai ales în. Car pa ții răsăriteni 
și meridionali. Vîntul va sufla cu in
tensificări locale, în special la alti
tudini de peste 1 500 de metri. Tem
peratura se va menține scăzută. Ziua 
termometrul nu va coborî sub zero 
grade, ceea ce înseamnă că zăpada 
se va menține bună pentru schiat.

— Vă mulțumim, tovarășă Elena 
Milea, în numele nostru și, mai ales, 
al amatorilor de turism și de solii !

Pe săptămînă viitoare...

estrul Carol Partos (Petrolul) a totali
zat 12‘/s puncte in fața celor 14 adver
sari ai săi, lăsînd la distanță de două 
puncte pe următorii clasați, E. Macarie 
și C. Butnaru. Cîte 9 puncte au obținut 
N. Filip Mircea și C. Tudor, urmați de 
Gh. Vulcan 8"/a p., H. Racoți (debutant 
în finală 1) 8 p., L. Pogorevici 7Vi p.

După încheierea întrecerilor indivi
duale, fruntașii șahului ploieștean se în
fruntă acum in etapa regională a cam
pionatului republican pe echipe.

I. OPRESCU — corespondent

A

întreceri 
pe malul Mării

Intre 26 și 29 ianuarie, la Eforie 
Nord, va avea loc etapa de califi
care în campionatul republican de 
scrimă pe echipe. Concursul se a- 
nunță interesant, deoarece la între
cere participă formații din majori
tatea secțiilor din țară. Un alt aspect 
care atrage atenția este și acela că 
acum vom putea vedea, în mod con
cret, ce rezerve de cadre există atît 
în secțiile cu o activitate mai înde
lungată (Școala sportivă-Oradea, Re- 
colta-Carei, Petrolul-Ploiești, Elec- 
troputere-Craio v a, Farul-Constanța ), 
cit și în altele mai tinere ( Viitorul - 
București, Cauciucul-Orașul GheoTghe 
Ghcorgliiu-Dej, Dinamo-Brașov, Glo- 
ria-București).

Regulamentul concursului prevede 
ca echipele clasate pe primul loc la 
fiecare probă (floretă masculin, fe
minin, spadă și sabie) să se cali
fice în baraj. Un stimulent în plus 
pentru pârtieipanții la acest concurs.

Programul competiției: joi — flo
retă bărbați; vineri — floretă fe
mei ; sîmbătă — spadă ; duminică— 
sabie.

z?—— - Activitate vie la Tg. Mureș
Timpul prielnic și zăpada 

căzută in ultimul timp au 
permis iubitorilor de sport 
din Tg.-Mureș practicarea 

în condiții bune a sporturilor de iar
nă. Desigur, și pentru începători 
s-au luat măsurile de rigoare: în
ființarea unui centru de inițiere, 
pentru copiii intre 6 și 16 ani. pe 
lingă asociația sportivă Comerțul. 
S-a putut observa încă de la înce
put un deosebit interes din partea 
copiilor, care se. prezintă cu multă 
bucurie la cele trei lecții pe săptă
mînă — marțea, joia și duminica — 
conduse de inimosul antrenor A- 
lexandru Reck și de instructoarea 
Victoria Szabo. Pentru cei 45 de 
ropii care alcătuiesc seria I, primul 
concurs de verificare a avut loc 
la jumătatea lunii ianuarie. Pregăti
rea efectuată pe uscat înaintea 
căderii zăpezii a dat roade, lucrul 
pe zăpadă de pe platoul Cornești 
punind în valoare calitățile deosebi
te ale unor copii cum sint Iosif Mi- 
halcea, Zoltan Szabo, Gheorghe 
Florea, Iosif Szoverfi, Alexandru 
Reck, Alexandru SzaDO, Rodica Sa-

CICLIȘTII SE PREGĂTESC
PENTRU PRIMUL START AL ANULUI

(Urmare din pag. 1)

tie vor evolua în Franța la un concurs 
de 4 etape, în aprilie la Budapesta la 
„Cupa Ostyapenko*, în luna mai la „Tu
rul Austriei de Jos* și la un concurs 
de 4 etape în Polonia, iar in luna iunie 
la o întrecere pe etape în Cehoslovacia. 
Cei mai buni dintre ei vor lua parte, 
apoi, la competițiile în care sînt angre
nate primele reprezentative ale țării. 
Pentru a participa la campionatele mon
diale de șosea, programate ip Olanda 
(31 august — 2 septembrie) cicliștii 
noștri vor trebui să răspundă cu brio 
la „examenele* campionatului republican 
de contra-timp pe echipe (30 iunie) și 
„Cupei orașului București* (28 iulie).

— Așadar, 1967 oferă cicliștilor per
spectiva unui bogat program competițio- 
nal intern și international. Cititorii noș
tri doresc, desigur, să cunoască numele 
rutierilor spre care federația și-a în
dreptat atenția în vederea selecționării 
în echipele reprezentative.

— In general, toți alergătorii pot as
pira la selecție în echipele țării. Depinde 
numai de conștiinciozitatea cu care se 
vor pregăti, de dirzenia lor in întreceri 
și, firește, de rezultatele pe care le vor 
obține în competițiile premergătoare ma
rilor confruntări internaționale. Colegiul 
central de antrenori a selecționat — pe 
baza rezultatelor anului trecut — un lot 
lărgit din care fac parte, printre alții, 
Ion Ardeleanu, G. Moiceanu, G. Dumi
trescu, Ion Cosma, Fr. Gera, \V. Zie
gler, L. Zanoni, N. Ciumeti, Gh. Suciu,

bău, Melania Florea, Suzana Szabo 
și alții Iată de altfel, câștigătorii 
probelor: FOND — 6—8 ani — 
băieți (î 000 m) Alexandru Reck, 
tete Ana Kestembaum ,■ 9—12 ani, 
băieți (1 200 m) Iosif Szoverfi, fete 
Sara Szâcs ( 13—15 ani, băieți (2 000 
m) Gaspar Szoverfi • SLALOM 
URIAȘ 7—8 ani, băieți Zoltan Sza
bo II, fete Ana Kestembaum î 9—12 
ani, băieți Vicu Suciu, fete Suza
na Szabo ,• 13—16 ani, băieți Alex
andru Szabo.

A fost inaugurată șl pirtia de la 
Ernei, unde asociația sportivă Me
dicina Tg. Mureș a organizat un 
concurs cu participarea sportivilor 
din secțiile de schi aie asociațiilor 
sportive Comerțul, Sanitarul și Me

ADUNĂRI GENERALE Of DĂRI Of SLAMĂ Șl ALEGERI
La ¥oin(a Iași: Perspective pentru rezultate și mai hune

Al. Sofronie, C. Grigore, Șt. Suciu și 
Tudor Vasile. Tuturor li s-a întocmit un 
program de pregătire și de participare 
in competiții. Ei se pregătesc la cluburi 
și, la intervalele de timp stabilite, an
trenorii Nicolae Voicu și Ernest Golgoți 
îi reunesc pentru lecții de pregătire co
mune și verificarea stadiului de antre
nament.

— Ce noutăți ne puteți spune cu pri
vire la antrenamente ?

— In perioada actuală se pune ac
cent pe pregătirea fizică generală, îm
binată cu pregătirea fizică specială. A- 
lergătorii fac rulaj și unii dintre ei au 
la această oră un număr de kilometri 
care le va permite ca in luna februarie 
să treacă la intensificarea efortului, la 
antrenamente de rezistență in regim de 
viteză și — pe ultima parte — la spo
rirea vitezei. Firește, acestea nu sint 
singurele obiective de pregătire. Ceea ce 
aș dori să subliniez este faptul că toți 
cicliștii selecționați sînt <botănți să în
deplinească integral obiectivele pe care 
și le-au propus, că — deși condițiile 
atmosferice n-au fost prielnice — ei au 
făcut eforturi deosebite pentru a se men
ține pe linia graficului de pregătire. 
Cunoscînd importanța fiecăreia dintre zi
lele de pregătire, alergătorii sînt mobi
lizați pentru eforturi suplimentare, ast
fel ca sezonul competițional 1967 — ul
timul dinaintea Jocurilor Olimpice de la 
Ciudad de Mexico — să-i găsească in
tr-o formă sportivă corespunzătoare.

Să le urăm succes !

dicina. S-a disputat o probă de sla
lom special, dominată de schiorii de 
la Medicina, ocupanti ai primelor 
trei locuri: 1. Martin Vass, 2. Ște
fan Szentkiraly. 3. Ladislau Soos.

Pe dealul de la Mureșeni a avut 
loc etapa pe școală a campionatului 
școlilor generale, la care au par
ticipat elevii școlii generale nr. 1. 
Iată primii clasați i fond 2 km t 
loan Martin (clasa a VI-a) ,• cobo- 
rire: Liviu Bota (clasa a VUI-ah 
slalom special: Attila Urs (clasa a 
VI-a)

La buna organizare a concursului 
a contribuit profesorul de educații 
fizică Ioan Pop.

IOAN PAUȘ și C. ALBU — coresp.

Drumul spre marea performantă 
trece și prin cabinetul medicul!

(Urmare din pag. 1)
i
tei fruntași stat aj»ți pentru o activi
tate susținută ?
Ms— întocmai! Toți sportivii noștri 
nnt sănătoși, ceea ce este un fapt foarte 
important pentru antrenamentele pe care 
la desfășoară in cadrul actualei etape 
do pregătire.

$După aceste examene sportivii trec la 
serviciul de cercetare a dezvoltării fi- 
rice (șef : dr. Alexandra Popovici) unde 
li se stabilesc, cu ajutorul unor indici 
ț&iectivi și al unei aparaturi moderne, 
falită iile fizice, viteza de reacție, forța 
unor grupe musculare cu caracter gene
ral și a altor calități cu caracter spe
cific, in funcție de diferite probe sau 
ramuri sportive, indicii antropometrici, 
armonia generală în dezvoltare etc. Cu 
acest prilej, dacă se constată Ia spor
im anumite deficiențe în dezvoltarea 
lirică, profesoara Alexandra Cerbacev 
întocmește fiecăruia un program minu
țios de pregătire fizică specifică, corec- 
tryS. De asemenea, tot la acest serviciu, 
sportivii cu categorii de greutate (box, 
fapte. haltere) primesc indicații precise 
țmvuid regimul fiziologic de menținere 
^greutății corporale și li se stabilesc 
meniuri etc. Acesta este un lucru im
portant deoarece, din păcate, mai există 
încă unii antrenori care folosesc meto- 
Ifeăe empirice de slăbire (li se interzice 
^mrtivilor să mănînce și să bea lichide 
pin* la efectuarea „clntarului* oficial !) 
ctea oe, mai devreme sau mai tirziu, au 
efecte negative asupra evoluției spor
tivilor și chiar asupra stării lor de Sl- 
Bătate

Ne adresăm din nou dectoretai Dtt- 
gau ;

— Nc-ați arătat și ne-ați vorbit des
pre o serie de aspecte foarte interesante 
ale activității diferitelor servicii ale 
„Centrului". Ne-ar interesa acum să ne 
spuneți ceva și despre controlul ca
pacității de efort a sportivilor. Avem 
impresia că, în ceea ce privește marea 
performantă, acesta este domeniul de 
investigații cel mai important pentru 
pregătirea sportivilor.

— tn totul adevărat ! Astăzi, în toată 
lumea, evaluarea reală a capacității de 
efort a sportivilor este obiectul cerce
tărilor a numeroși oameni de știință, 
fiindcă pe baza concluziilor acestora an
trenorii pot stabili in amănunt indici pre- 
ciși privind pregătirea, metodele și mij
loacele de antrenament necesare perfec
ționării calităților fizice și dobîndirii 
unei înalte măiestrii. Luptătorii pe care-i 
vedeți la „examen" trec pe rind pe la 
laboratoarele noastre de explorări cir
culatorii (medici Carmen Dumitru și 
Anca Roseti) unde li se fac electrocar
diograme în repaus și în timpul efortu
lui, determinarea capacității aerobe de 
efort, probe funcționale cardio-vasculare; 
laboratorul de explorări respiratorii (me
dici Virginia Constantinescu și Eugenia 
Mateianu) — se stabilește consumul de 
oxigen în timpul efortului și eliminarea 
bioxidului de carbon ; laboratorul de ex
plorări neuro-musculare (medic Marta 
Criveanu) — electroencefalograme, stu
diul excitabilității neuro-musculare etc: 
laboratorul de biochimie (chimist Elena 
Savu, medic Doina Gavrilă și biolog 
Ecat. Ganciu), unde se execută determi
nări curente, teste cu semnificații în 
precizarea capacității efortului (hormoni, 
eaxime etc.ț.

Cu o fișo în care sînt trecute foarte 

multe notații, luptătorul Ion Baciu, după 
ce și-a terminat toate controalele, s-a 
reîntors la serviciul de evidență. L-au 
urmat, la scurte intervale și alți luptă
tori fruntași care se pregătesc pentru 
viitoarele campionate mondiale de la 
București.

— Odată terminate aceste investi
gații, ne-a spus dr. Virgil Ignat, vom 
alcătui o sinteză (în mod curent, i se 
spune „avizul medico-sportiv"), pe care 
o vom trimite medicului lotului res
pectiv. Acesta, pe baza concluziilor noas
tre, îl va ajuta pe antrenor la funda
mentarea planului de pregătire al fiecă
rui sportiv pentru etapa următoare. De 
asemenea, medicul lotului va continua 
cercetările și observațiile la antrena
mente și la competiții, de care noi vom 
ține neapărat seama la viitorul control 
al sportivului.

Din cîte ne-am dat seama, din serio
zitatea și dragostea cu care sînt cerce
tați, „pe toate fețele”, fiecare dintre 
sportivii noștri fruntași, am desprins do
rința sinceră a medicilor Centrului dc 
la „23 August” de a-și aduce și ei con
tribuția la viitoarele succese ale repre
zentanților noștri la marile competiții 
internaționale. Este, desigur, o contribu
ție extrem de importantă care „scapă" 
însă de multe ori ochiului spectatorului 
din tribună. Tocmai de aceea am și scris 
aceste rinduri ! Și pentru ca Centrul de 
medicină sportivă al M.S.P.S. să poată 
activa cu și mai mult succes apreciem 
că ar trebui făcut ceva pentru descon
gestionarea, ca spațiu, a anumitor ser
vicii și, ta același timp, pentru comple
tarea actualelor specialități cu an ore- 
list, tin eadocrinolog și chiar ua psi
holog.

/Urmare din pag. 1)

riî noștri (și sint destui care acti
vează sau pot activa chiar în e- 
chipe de categoria A) să meargă, 
pentru a face sport de performan
ță, la alte asociații ? Avem condiții 
materiale, există numeroși sportivi

La ELECTROFAR București:
Șl FETELE TREBUIE SĂ FACĂ SPORT

Deși Ia asociația sportivă Elcctro- 
far din Capitală predomină ele
mentul feminin, Ia recenta adunare 
generală de dare de seamă și ale
geri s-a vorbit foarte mult despre 
unele greutăți întimpinate de echi
pa de... fotbal și de fermațiiie 
masculine de volei și popice ! Pu
țini dintre cei înscriși Ia cuvînt s-au 
referit la o problemă atit de impor
tantă și de actuală la Electrofar, 
cum ar fi aceea a angrenării fete
lor in activitatea sportivă de masă. 
Chiar și darea de seamă a trecut 
repede peste acest capitol, rezumin- 
du-se lot la „necazurile" pe care 
le-au creat fotbaliștii consiliului 
asociației.

Posibilități pentru atragerea fete
lor în spori există la Electrofar, dar 
consiliul asociației nu și-a fixat ca 
obiectiv crearea condițiilor necesare 
și nici nu a alcătuit un program de 
întreceri potrivit. Așa se face că 
intr-o fabrică mare cum este aceas
ta nu s-a putut alcătui nici măcar 
o echipă feminină de volei. Echipa
ment există, iar terenul de joc se 
află chiar in incinta fabricii. Sint, 
de asemenea, 14 instructori, care 
din păcate nu au fost bine folosiți 
de către consiliul asociației. In 
plus, membrii consiliului nu au 
lucrat colectiv, iar cei care au mai 

buni, dar ne lipsește inițiativa" — 
spuneau ei.

Intr-adevăr, la Voința sint mulți 
tineri talenlați ca A. Rumpcl, Elena 
Stan, Ciemența Nedelcu (volei), C. 
Popa, Maria Junerdeanu, V. Susai 
și C. Ia na (handbal), care să alcă
tuiască viitoarele echipe aie aso
ciației.

făcui ceva au scăpat din vedere 
problemele importante privind ac- 
tivitatoa sportivă de masă și s-au 
îngrijit doar de echipa de fotbal 
care — așa cum arăta un vorbitor — 
nici măcar nu a reprezentat cu 
cinste fabrica și asociația în cam
pionatul raional.

Ce este de făcut 7 Noul consiliu 
va trebui să-și îndrepte atenția in 
direcția atragerii pe terenurile de 
sport a tinerelor din fabrică, să or
ganizeze competiții de masă (mai 
ales campionatul asociației), la 
care să se întreacă cît mai multe > 
fete, să le insufle acestora interes | 
pentru practicarea exercițiiior tizi- j 
ce.

In cuvintul său, Cornelia Gheor
ghiu, o mare iubitoare a sportului, 
s-a angajat ca in scurt timp să 
formeze și să pregătească o echipă 
feminină de volei. Să sperăm că 
membrii consiliului vor găsi oameni 
inimoși și pentru alcătuirea altor 
echipe.

Planul de măsuri adoptat ne face 
să credem că situația se va îndrep
ta în această asociație, că fetele 
de la Electrofar vor avea posibili
tatea să facă sport.

V. GODESCU



al < fotrb

Meciuri amicule
DINAMO BUCUREȘTI — LOTUL 
DE JUNIORI U.E.F.A. 2—1 (0—1)

Cîteva mii de suporteri (poate că 
ei mai fideli) au asistat miercuri 
upă-amiază, pe stadionul Dinamo, 
i o întîlnire Dinamo București — 
otul de juniori U.E.F.A. A fost un 
>c interesant, cu multe faze de tot
al de bună calitate, create atît de 
speranțe* (îndeosebi în prima jumă- 
ite a meciului) cit și de colegii lui 
ircălab.
Revenind asupra jocului, am vrea 

5 menționăm citeva lucruri :
a) — ambele echipe au demonstrat 
pregătire fizică generală și specifică 
ună pentru perioada în care ne 
tlăm ;
b) — execuțiile tehnice (în condi- 

ile terenului înghețat) — corespun- 
ătoare.
Au ieșit în evidentă : Pîrcălab, O. 

opescu, Gherqheli, Nunweiller III si 
apa (Dinamo Buc.), Dumbreanu, Mol- 
ovan, Ionescu, Doboș, Tătaru și 
tiță (lotul de juniori). Au înscris: 
lanea (min. 24), O. Popescu (min. 
2), Nuțu (min. 70).
A arbitrat bine D. Sîrbu.
DINAMO BUCUREȘTI: Datcu — 

opa, Nunweiller III, Dinu, Sloenescu 
- Ghergheli, O. Popescu — Pîrcălab, 
ne II, Nuțu, Dumitrache.
LOTUL DE JUNIORI U.E.F.A.: 

•umbreanu (Moldovan) — Șteîan, 
loboș, Ionescu, Viciu — Mirăuță 
Biliboacă), Goran — Niță, Neagu, 
ătaru, Manea.

S. V.

STEAGUL ROȘU — PETROLUL 
PLOIEȘTI 1—1 (0—1)

ijRAȘOV, 25 (prin telefon). — 
unbele echipe au realizat un joc 
un. Au marcat: Roman (min. 23), 
espectiv, Ioniță III (min. 80). Gaz
ele au dominat mai mult (raport de 
ornere: 12-2), dar n-au reușit să 
on'cretizeze. Ploieștenii au arătat o 
ună pregătire fizică. Arbitrul G. 
op — Brașov a condus echipele: 
TEAGUE ROȘU: Adamache — 
irăncescu. Jenei, Campo, Naghi 
faharia) — Pescarii. Sigheti — Ne- 
ula (Ioniță III), Gane, Ioniță III, 
Șoran), Selymesi (Necula).
PETROLUL : Ionescu (Sfetcu) — 
îl, Pahonțu, Dragnea, Aniță — 
bas, Chirilă — Roman, Oprișan, 
Jea, Dridea II.

Duminică, la Ploiești, are Ioc un alt 
teci între cele două formații.

C. GRLIIA - coresp. principal

tbaliștii de la Minerul Hain Mare continuă cu asiduitate pregătirile in ve- 
derea returului campionatului. Foto : L. Chira-coresp.

OTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
«GNOSTICUL ANTRENORULUI 
CORNEL DRĂGUȘIN PENTRU 
CONCURSUL PRONOSPORT 

DE DUMINICĂ

■‘entru concursul Pronosport nr. 4, 
duminică 29 . ianuarie 1967, am 

ut părerea antrenorului lotului 
tineret. Cornel Drăgușin, care 

a dat următorul pronostic:
: Bologna ■— Mantova 1, X;
Cagliari — Lecco 1; III: Inter

zonale — Foggia 1, X; IV: Ju- 
îtus — Atalanta 1 ; V: Spăl -— 
tino X: VI: Brescia — Roma 
onostic Ia pauză) 2; VII: Brescia 
Roma (pronostic final) X,- VIII: 
terossi — Napoli (pronostic la 
iză) X; IX : Lanerossi — Napoli 
onostic final) X ; X : Lazio — Fio- 
tina (pronostic la pauză) X; XI: 
io — Fiorentina (pronostic final) 
XII: Venezia — Milan (pronos- 
•la pauză) X XIII; Venezia — 
an (pronostic final) 2.
N ATENȚIA CÂȘTIGĂTORILOR 
DE LA TRAGEREA AUTOTURIS
MELOR LOTO DIN 24 IANUA
RIE 1967.
Pletele cîștigătoare se depun piuă 
bătă 28 ianuarie 1967, ora 13,

e ia începerea pre
gătirilor pentru noul 
sezon a trecut o bu
nă bucată de timp, 
în săli sau printre

troiene, fotbaliștii n-au precupețit 
nici un efort pentru a pune te
melia bunei comportări din pri
măvară. Conducîndu-se permanent 
de sarcinile trasate la recenta 
plenara a Consiliului General al 
UCFS privind problemele fotbalu
lui, aplicînd principii moderne de 
pregătire, jucătorii înscriu, acum, 
primele acumulări. Desigur, este 
greu să stabilești exact valoarea 
acestor acumulări, cantitatea lor. 
Totuși, aprecieri se pot face, lată 
ți motivul pentru care dăm astăzi 
cuvîntul cîtorva jucători, cu pre
cădere celor selecționabili, și an
trenorilor lor, pentru a-și._ evalua 
munca depusă în aceste zile de 
ianuarie.

STEAUA...
DUMITRU POPESCU: .înainte 

de a vorbi, direct, despre pre
gătiri, aș dori să fac o mărturi
sire : faptul că antrenorii echipei

naționale au renunțat la servi
ciile mele m-a afectat profund 
(poate că în aceeași măsură ca 
și criticile apărute in presa de 
specialitate) și aș zice că lucru
rile acestea au constituit premisa 
morală a pregătirilor pe care le 
fac acum. Doresc să demonstrez 
că sezonul trecut (mă refer la 
forma slabă pe care am avut-o) 
a fost un accident.

Cum stăm cu pregătirea ? Per
sonal mă simt mai în forță decit

în orașele de reședință regională, 
iar în celelalte localități — pînă 
vineri 27 ianuarie 1967, ora 13.

• Astăzi este ultima zi pentru 
cumpărarea biletelor la tragerea 
LOTO de mîine, care va avea loc 
la București, in sala din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de la 
ora 18.

PRONOEXPRES Nr. 4 DIN 25 
IANUARIE 1967

36 39 34 3 27 24 — 46 13

FOND DE PREMII : 633.514 lei.
Tragerea următoare va avea loc la : 

București.

PREMDLE TRAGERII LOTO DIN 20 
IANUARIE 1967 ÎNTREGI ȘI SFERTURI

Categoria 1:2 variante a 55.409 lei ; 
categoria a II-a ! 7 a 16.622 lei și 12 a 
4.155 lei ; categoria a m-a : 70 a 1.902 
lei și 186 a 475 lei ; categoria a IV-a : 
311 a 586 lei și 647 a 146 lei ; categoria a 
V-a : 960 a 245 lei și 1 581 a 61 lei.

Premiile de categoria I au revenit 
participanților NAGY CSERE IQSfF din 
Cehul-Silvaniei și GHEORGHIȘOR ION 
din București.

Rubma redactau) de Administrai io 
de stat Loto-Pronosport.

SÎNTETl MULȚUMIȚI DE CALITATEA
9 9 9

PREGĂTIRILOR EFECTUATE PlNĂ ACUM?
-Răspund antrenori și jucători de la echipele Steaua, 

Rapid, Farul și Dinamo București
în alți ani, în aceeași perioadă. Am 
dat jos și surplusul de greutate și 
am poftă de lucru. Programul de 
pregătire a fost complex, interesant 
și stimulatoriu. De altfel, pentru noi, 
cei de la Steaua, pregătirile acestea 
au o importanță deosebită: în se
zonul care va începe curînd avem 
de.„ „decontat”, dacă îmi pot îngă
dui să spun așa, niște „avansuri” cu 
care am fost Îndelung creditați de 
suporterii noștri. Și vrem să facem 
acest „decont", impunîndu-ne punctul 
de vedere. în primul rind, în cam
pionat. Pînă acum, cred că am acu
mulat suficiente resurse".

SORIN AVRAM: „Toate pregă
tirile mele Ie fac sub semnul 
dorinței de a „obliga" pe selec

ANCHETA NOASTRA
ționeri să reia în discuție „omul 
de pe stingă", din echipa națională. 
N-am pierdut nici un minut la an
trenamente. Vă invit la unul dintre 
jocurile noastre de pregătire pentru 
a vă convinge că n-am spus o vorbă 
goală".

HÂLMĂGEANU: .Merge mai greu, 
dar merge. Cum spune poetul, .aș 
vrea să zbor dar...". Pînă la urmă, 
insă, nu se poate să nu iasă bine".

JENEI: .Sint mulțumit de pregă
tirile pe care le-am făcut pînă acum. 
Sper să-mi mențin, și in primăvară, 
forma pe care am avut-o in toamnă. 
Acest lucru nu l-am uitat nici In 
etapa în care am avut vacanță. 
Darămite acum...*.

ILIE SAVU (antrenor principal) : 
.De mulți ani, nu am avut o pe
rioadă pregătitoare mai .așezată* 
ca aceasta. Cred că obiectivele ce 
ni le-am propus le-am atins. De 
altfel, acest lucru se vede și din 
felul cum se .mișcă" Sorin Avram, 
D. Popescu, Jenei, Voinea, Constan
tin și ceilalți. In ce-1 privește pe 
Hălmăgeanu, situația este oarecum 
particulară : Bujor (n.n. Hălmăgeanu) 
este un jucător mai dificil. El intră 
mai greu in formă. Este drept, insă 
că o dată „intrat" se menține o pe
rioadă mult mai lungă decit cei
lalți. Mai are încă de lucrat la su
plețe, forță șl~ curaj. Mai are ezi
tări de pe urma traumatismelor su
ferite.

Cei mai bine pregătiți pînă acum? 
Cei pe care i-am enumerat mai sus 
in aceeași ordine. Dar, să vedem ce 
va fi în continuare ? Criteriul ab
solut al valorii pregătirilor rămine 
rezultatul competiției, jocul".

RAPID...

Cel pe care l-am intervievat a 
fost DAN COE, masivul fundaș ai 
Rapidului : .De la începutul perioa
dei pregătitoare și pină in prezent, 
băieții noștri au muncit cil multă 
tragere de inimă. Poate și pentru 
că fiecare a mai crescut cu un an 
și, după cum se spune, mintea crește 
o dată cu virsta. In ceea ce mă pri
vește, am abordat pregătirile cu 
conștiința fermă că perioada de În
trerupere dintre tur șl retur este 
de o importanță capitală. Dacă dai, 
acum Dane tot ce poți — mi-am zis 
— îți va fi mai ușor in perioada 
competiționată, atît Ia echipa de 
club cit și la națională. Și am lu
crat patru ore pe zi, împărțite in 
două lecții de antrenament, în sală 
și pe zăpadă, pentru a mă pune la 
punct cu pregătirea fizică generală 
și specifică. Aș vrea să subliniez 

la un capăt la altul, tonul este optimist, antrenorii și jucătorii declarîndu-se
I pregătirilor cit și de calitatea lor. Fără îndoială, nu este nimic rău în 

că este necesar să subliniem un aspect important al lucrurilor j sezonul

upă cum se vede, de I 
mulțumiți atît de volumul
aceasta, dar considerăm cc „„ uspe., . ———■——
care se apropie cu pași repezi va fi unul dintre cele mai dificile, atît prin volumul său cît și 
prin importanța competițiilor în care este angrenat fotbalul nostru. Ne referim desigur, în primul 
rînd, la campionatul european. Or, în aceste condiții, atenția acordată pregătirilor trebuie să, fie 
și mai mare, optimismul manifestat să nu deschide poarta spre delăsare. Plenara Consiliului 
General al UCFS, din octombrie 1966, care a analizat activitatea , fotbalistică, a subliniat că 

„ponderea pregătirii jucătorilor din echipele reprezentative (juniori - tineret - olimpic și A) cade în sarcina 
cluburilor". DECI, PREOCUPARE SPORITA. EXIGENȚA -------

Anchetă realizată de ; VALENTIN PAUNESCU, GH. NICOLAESCU, MIRCEA TUDORAN

faptul că exercițiile cu și fără balon 
au fost In așa fel alese de către 
antrenor incit le-am executat cu 
plăcere fără să știm cind au trecut 
cele două ore. In afară de aceasta, 
pentru desăvîrșirea execuțiilor teh
nice, mi-am propus să afectez mai 
mult timp pregătirii individuale. Cu 
alte cuvinte intenționez să-mi depun 
de pe acum candidatura pentru .re
ferendumul" care va alege Ia 31 de
cembrie pe cel mai bun fotbalist 
român ai anului 1967".

FARUL..

Ce se întîmplă cu Farul ? Bine
înțeles că și constăntenii au preo
cupări deosebite pentru a asigura lo

tului reprezentativ... cîteva nume. 
Antrenamentele zilnice în colectiv 
sau individualizate, sint suplimen
tate dimineața pentru jucătorii sus
ceptibili de selecționare. In fruntea 
lor, nelipsit în fiecare dimineață de 
la pregătire este (aii ghicit) Iancu. 
Dorește să fie și anul acesta în lo
tul reprezentativ și, dacă se poate, 
chiar între primii... 11. Diferitele 
exerciții sint executate cu bună dis
poziție, indiferent dacă sint sau nu 
atractive, dificile sau îngreuiate. Ști
ind că un bun finalizator trebuie 

să-și dezvolte la maximum simțul 
mingii, el exersează între 60—120 
de lovituri la panou, din apropiere. 
Lucrează și pentru îmbunătățirea vi
tezei .și, în special, a vitezei de 
start.

Dar antrenorul VIRGIL MĂRDĂ- 
RESCU ne recomandă și alti jucă
tori constănțeni care bat la porțile 
lotului reprezentativ. Și începe apre
cierile despre ei cu Tufan: .Stimu
lat de aceeași dorință de a deveni 
și el component al lotului repre
zentativ, participă la toate antrena
mentele suplimentare. Mult amelio
rat in ceea ce privește protejarea, 
fenta, driblingul și trasul la poartă, 
Tufan se străduiește să remedieze și 
lipsa de finețe în transmiterea ba
lonului. Ca și Iancu, repetă fără 
răgaz și roadele au început să se 
arate. Nu trebuie uitat că in prima 
parte a campionatului Tuian a avut 
o comportare constant bună fiind 

apreciat cu note peste 8. Așadar, 
pentru Tufan, dorință de a confirma 
și a se depăși.

Kalio. a cărui fantezie, viteză 
și forță de realizare l-au ridicat ca 
jucător de bază în formația noastră, 
încearcă să cîștige și in ceea ce 
privește combativitatea. în cadrul 
exercițiilor cu parteneri el a deve
nit de temut chiar față de cei mai 
tari fundași ai noștri. Exersează z li
nie 10—15 sprinturi, umăr Ia umăr, 
cu împingere și nu de puține ori 
reușește să-și dezechilibreze parte
nerul.

La lot mai speră să fie chemat 
și Manciu. Lucrează zilnic la îmbu
nătățirea ieșirilor din poartă, la cen
trări și, mai ales, la boxarea mingii.

Nici Georgescu nu a renunțat la 
tricoul tricolor. Ambițios, așa cum 
îl cunoaștem, se pregătește intens 
pentru desăvîrșirea transmiterilor la 
distanță și a procedeelor tehnice 
pentru finalizare, întrucît nu tre
buie uitat că el este fundașul ofensiv 
al Farului. încă un candidat al că
rui nume poate va surprinde pe 
unii: Koszka, fost titular în prima 
echipă a țării. Turul campionatului 
actual l-a readus pe Koszka la cea 
mai bună valoare făcînd din el un 
jucător ordonat, la nivelul cerințe
lor. A ciștigat foarte mult in viteză 
și a rămas același bun coordonator 
al jocului Ia mijlocul terenului.

Am mare încredere în toți acești 
jucători — a încheiat aprecierile 
sale antrenorul V. Mărdărescu — și 
sper ca strădaniile lor să le aducă 
cit de curînd și satisfacțiile De care 
le doresc"

DINAMO BUCUREȘTI...
ANGELO NICULESCU (antrenor): 

„Făcînd o comparație cu calitatea 
pregătirilor eiectuate anul trecut pe 
vremea asta și, mai ales, cu intere
sul pe care jucătorii l-au acordat 
antrenamentelor, comparația nu poa
te fi decit net in favoarea pregăti
rilor de acum. Fie că este sau nu 
vorba de jucători selecționabili. Pen
tru că niciodată nu știi... de unde 
sare iepurele! Jucătorul Ia care te 
aștepți cel mai puțin poate să aibă 
un sezon strălucitor, iar altul, cu 
multe meciuri internaționale „în pi- 
cioare”, să nu dea rezultatele scon
tate.

S-a întrevăzut — și doresc ca lu
crul să fie de bun augur — o 
schimbare in bine la Pîrcălab care 
a muncit mult mai mult ca altă
dată. Dar și ceilalți fotbaliști care 
au îmbrăcat tricoul național și-au 
dat silința să respecte întocmai cele 
botărîte de antrenori. S-a lucrat 
mult pentru înlăturarea lipsurilor 
constatate în meciurile disputate 
anul trecut. De pildă, la Pîrcălab și 
Datcu s-a pus accent pe cîștigarea 
forței ; Popa și Ghergheli au lucrat 
pentru indemînare și mobilitate ar
ticulară ; Nunweiller III, pentru în
tărirea deprinderilor de a lovi min
gea, pentru dezvoltarea reflexelor, 
a .reacției. In plus s-a pus accent 
pe întărirea deprinderilor tehnice tn 
regim de viteză, folosindu-se min
gile cu elastic".

L-am Întrebat apoi pe GHER
GHELI despre calitatea pregătirilor 
făcute de el: „Desigur dorința mea 
este să îmbrac și în 1967 tricoul 
național. Anul trecut am fost acci
dentat o perioadă de timp destul de 
lungă și de aceea mi-am pierdut din 
potențialul de joc. Pentru a reveni 
la forma cea mai bună, de comun 
acord cu antrenorii, am lucrat pen
tru îmbunătățirea mobilității și a 
Indemînării, dar din antrenamente 
n-au lipsit nici exercițiile privind 
creșterea rezistenței și a forței. Mai 
am și alte deficiențe pe care le voi 
remedia".



LA VRNJACKA BANJA

Azî, cursa de 30 km FLORIN GHEORGHIU

Spartachiadei de iarnă
ACUMULEAZĂ PUNCTE!

a armatelor prietene
OBERHOF, 25 (prin telefon). — 

Ajunși luni seară în această frumoa
să stațiune din R. D. Germană, spor
tivii români participanți la Sparta- 
ehiada de iarnă a armatelor prietene 
au și făcut marți dimineața un an
trenament, lucru pe care l-au repetat 
și in cursul zilei de miercuri. Aici 
zăpada se află în cantitate suficientă, 
dar este umedă și grea și solicită 
un efort mare din partea conciiren- 
ților. Trebuie să precizăm că biatlo- 
niștii nu au putut face antrenamente 
decit pe pîrtie. Marți poligonul era 
închis pentru ultime amenajări, iar 
miercuri, după ce cîțiva sportivi au 
efectuat trageri, o ceată densă nu 
a mai permis o vizibilitate mai mare 
de 15—20 de metri (după cum se 
știe, distanta de tragere este de 
150 m). Rămîne ca biatloniștii să 
execute trageri în cursul zilei de 
joi, urmînd ca vineri să ia startul 
în prima probă : cursa individuală 
de 20 km. Iată, de altfel, progra
mul probelor la care participă spor
tivii români: joi: cursa de fond 
30 km (reprezentanții noștri au ur
mătoarele numere de start : Stoian 7, 
Bădescu 10, Drăguț 23, Cincu 27) ; 
vineri: biatlon 20 km ; sîmbâtă: bia- 
tlon ștafeta 4x7,5 km și fond 15 km; 
duminică : fond ștafeta 4x10 km. La 
întreceri ian parte sportivi din R. S. 
România, U.R.S.S., R. D. Germană, 
R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Polonă, R. P. Mongolă și R. P. 
Bulgaria.

român 
să fie 
jucînd 
a ob-

BELGRAD 25 (Agerpres). — Tur
neul zonal de șah de la Vrnjacka 
Banja a intrat în faza partidelor 
decisive și marele maestru 
Florin Gheorghiu continuă 
neînvins. în runda a 10-a, 
cu piesele negre, Gheorghiu
ținut o victorie rapidă (la mutarea 
25-a), în fata lui Byluap (Turcia). 
Tot cu negrele, iugoslavul Matano- 
vici a cîștigat la Vizantiadis și a 
trecut în fruntea clasamentului, da
torită remizei 
treruptă din 
s-au încheiat 
Jansa, Kostro
Pachman, Hamman — Ivkov. Barczay 
a întrerupt cu avantaj la 
Clasamentul : Matanovici 
ghiu, Ivkov 6V2, Kostro, 
Barczay 5'fz (1), Lengyel,
Pachman, Hindle, Hamman 5, Mohr
lock 4 (1), Bobotov, Vacka 4, Zui- 
demaa, Byluap, Gunnarson 3V2, Vi
zantiadis 3.

în runda a 11-a, Gheorghiu joacă 
împotriva lui Hamman cu piesele 
albe.

obținute în partida în- 
runda a 8-a. Remize 
partidele Gunnarson — 
— Lengyel, Hindle —

Mohrlock.
7, Gheor-

Fuchs 6, 
Jansa 5*/2,

PE LOCUL 7 - ROMÂNIA

Pregătirile
cicliștilor polonezi

Cicliștii polonezi vor desfășura o 
bogată 
cursul 
la cea 
Păcii',

internațională în 
Ei vor participa 
ediție a „Cursei 
cicliste ale Iugo- 
Austriei, Angliei, 

cursa Paris —

activitate 
acestui an.
de-a 20-a 

la Tururile 
slaviei, Bulgariei, 
vor lua startul în 
Bruxelles, în camDionatele mondiale 
și la alte întreceri internaționale. 
După pregătirea de iarnă, făcută la 
Zakopane, cei mai 
lonezi vor pleca în 
Bulgaria pentru a 
preună 
slovaci.
antrena 
Belgia.

O altă grupă de cicliști polonezi 
urmează un program special în ve
derea Jocurilor Olimpice din Mexic.

bunl rutieri po- 
luna februarie în 
se antrena îm- 
bulgari și ceho-cu cicliștii

în luna aprilie, ei se vor 
pe șoselele din Franța și

»

Duminica trecută, pe stadionul „Parc des Princes" din capitala' Franței, echipa pariziană Stade Franța 
a primit vizita fotbaliștilor Duklei Praga. Oaspeții au învins cu 1—0, dar au fost pe punctul de a ii egala 
în faza pe care o prezintă fotografia noastră : portarul praghez scapă balonul în fața porții, dar un coechipp 

respinge „in extremis" Foto : A.F.P.

ALEXANDRA NICOLAU, PE LOCUL TREI LA BEVERWIJK
BEVERWIJK 25 (prin telefon). — 

în turneul internațional feminin de 
șah de la Beverwijk, după disputarea 
a șapte runde, pe primele locuri ale 
clasamentului se găsesc Ala Kusnir 
(U.R.S.S.) cu 7 puncte, Eva Karakas 
(Ungaria) 5*/2 p. și Alexandra 
Nicolau (România) 5 p. Reprezentan
ta României a învins-o pe șahista 
cehoslovacă Kveta Eretova, avînd

acum i/s p. avans față de aceasta 
și de iugoslava Katia Iovanovici. La 
concurs participă 12 jucătoare.

în turneul masculin, maestrul ro
mân Ghitescu a remizat cu marele 
maestru spaniol Pomar. în clasament 
conduc Spasski și Lutikov cu 8*/x 
puncte din 11 posibile, urmați de 
Cirici cu 7 p., Gligorici și Larsen — 
6V2 p.

PELE NU VA JUCZJ
ÎN EUROPA!

Cehoslovacia și Elveția; 18—20. Aus
tria, Iugoslavia, Belgia.

PÎNÂ CTND ÎN... AUSTRALIA ?
a în fiecare an revista so
vietică „SPORT ZA RU- 
BEJOM“ face un clasa
ment pe țări, pe baza re
zultatelor de la campiona
tele mondiale. Criteriul

de clasificare este numărul de titluri 
obținute de țara respec
tivă la cele 27 de campio
nate mondiale care s-au 
desfășurat in anul 1966. 
în acest clasament Ro
mânia ocupă locul 7, cu 
șase titluri mondiale cu
cerite la caiac-canoe și 
tir.

Pe primul Ioc în clasament se află 
U.R.S.S. cu 45 de titluri, cucerite în 
marea majoritate la tir (10), haltere și 
scrimă (cite 5) și caiac-canoe (6). Pe 
locul al doilea se află S.U.A. cu 19 
titluri, dintre care 17 la tir. Locul 3 
este ocupat de Franța cu 11 titluri, 
dintre care 6 la schi (probe alpine) și 3 
la ciclism. în clasament urmează 4—5: 
R.F.G. și Ungaria cite 8 titluri; 6. Nor
vegia — 7 titluri, 7. ROMÂNIA — 6 
titluri: 8—10. Olanda, R.D.G. și Ja
ponia — cite 5 titluri; 11—17. Anglia, 
Italia, Bulgaria, Danemarca, Polonia,

„Cîștigind și in 1966 „Cupa Davis" la 
tenis, Australia demonstrează încă o 
dată — scrie revista franceză „Ml- 
ROIR SPRINT", că tenisul australian

este de neînvins”. De 7 ani — excep- 
tînd anul 1963 cînd S.U.A. reușesc doar 
pentru un an să smulgă trofeul — 
„Cupa Davis“ stâ la antipod. încercă
rile Italiei, Mexicului, Spaniei și In
diei de a o smulge australienilor s-au 
dovedit zadarnice. Această stare de lu
cruri începe să devină... monotonă. 
Nu se poate spune cit timp va mai 
rămîne „Cupa Davis" în Australia. In
dia n-are jucători de valoare pe gazon, 
spaniolul Santana nu are coechipieri de 
talia lui pentru a-l înfrunta pe austra
lieni, Brazilia — revelația anului 1966 
— trebuie să se mai „rodeze". An-

G A L E I D O SCOP

glia este in declin ca și Italia, 
R.F.G. este staționară ca și Franța, 
nici una din aceste țări nu poate 
deci constitui un pericol pentru 
australieni. Doar S.U.A. pot emite 
pretenții, cu condiția să nu-l mai 
țină pe banca rezervelor pe Ashe, 
acest jucător de culoare, excepțio
nal dotat" — încheie revista sus 

citată.

INVITAT! DE SEAMĂ' 
ÎN PATRIA LUI 

KEINO

BOGOTA 25 (Agerpres). — 1 
batistul brazilian Pele a dezmi 
știrile potrivit cărora el ar d 
tratative pentru a se angaja Ia 
club european. ,,Eu mă înțeleg ’ 
cu cei de la Santos și sînt gata 
reînnoiesc contractul", a declarat î 
într-un interviu telefonic, trans 
din Columbia, unde echipa din 
Paulo se află în turneu.

Ziarul „CORREIO DA MANE 
din Rio de Janeiro publicase, 
cîteva zile mai înainte, o inform, 
în care se arăta că, din cauza difii 
taților financiare, Pele ar fi dis 
să accepte propunerile cluburilor 
liene, Internazionale Milano sau 
ventus Torino, care oferă îieci 
pentru transferul jucătorului bt 
lian, suma de 500 000 de dolari, k 
după cum se vede, Pele rezistă 
căror tentații...

în urma unei anchete or
ganizate de Asociația Inter
națională a Presei Sportive, 
cel mai bun sportiv al a- 
nului 1966 a fost desemnat 
atletul Jim Ryun. In clasa
ment urmează Cassius Clay 
(box), Tommie Smith (atle
tism), Eusebio și Bobby 
Charlton (fotbal) etc. La 
această anchetă au răspuns 
și gazetari sportivi din 
România.

JACKIE CHARLTON, fun
dașul central al echipei cam
pioane mondiale de fotbal, a 

unui

Intenționînd să 
minge „scurtă" 

său, Folke a 
„luat de

primit intr-o zi vizita 
copil de 12 ani, care-i cerea 
nu mai puțin de șase 
grafe. Atunci Jackie a între
bat : „De ce tocmai sase ?“. 
„Deoarece fratele dv., Bobby, 
mi-a spus că-mi va da o 
semnătură în albumul de auto
grafe doar cînd voi avea 
șase autografe din partea dv., 
întrucit el este fotbalist de 
sase ori mai bun decit dv ! 
Eu îl cred, fiindcă atît la 
campionatul mondial, cit și

auto-

acestui argument, 
capitulat!

la meciurile de divizie, el a 
marcat cel puțin de șase ori 
mai multe goluri decit dv.“. 
In fața 
lackie a

BirgeTenismanul
Folke a făcut cunoștință, 
într-un chip cu totul neo
bișnuit, cu soiul australian, 
in timp ce juca la Kooyong

(Australia), 
respingă o 
adversarului 
ratat lovitura și 
elan", a vrut să sară peste
iileu. S-a împiedicat însă 
de banda iileului. Oricum, 
ei a pierdut meciul, astiel 
incit adversarul său, Ste
phens (Australia), s-a cali
ficat pentru turul următor 
al campionatelor internațio
nale ale statului Victoria

CEL MAI vechi procedeu de 
înot este brasul. El a fost 
cunoscut încă de vechii egip
teni — după cum confirmă 
gravura executată în piatră 
cu 1200—1300 ani înaintea e- 
rei noastre, aflată în prezent 
în muzeul din Torino. De alt
fel, primul om care a traversat 
înot Canalul Mînecii, marina
rul englez Webb, a folosit ?- 
cest procedeu pe întreaga dis
tanță de 37 km

Ryun, Clarke, Norpolh, 
Kudinski (U. R. S. S.). 
Gammoudi (Tunisia) și 

Welsh (Noua Zeelandă) au fost in
vitați Ia Nairobi, la 3 septembrie 
1967. In cadrul campionatelor na
ționale ale Kenyei, va avea loc o 
reuniune atletică internațională; 
iar ambiția organizatorilor este de 
a întruni toate „stelele" semifondu- 
lui și fondului pe terenurile din 
patria lui Keino. Invitat să participe 
și el, Mejia (Columbia) a pus condi
ția să se suporte cheltuielile de de
plasare și pentru antrenorul său. 
Neprimind un
Mejia se pare 
această mare

pe scum
COPENHAGA. In meci amical 
handbal masculin, echipa U.R.S.i 

obținut victoria cu scorul de 1" 
(11—6) în fața selecționatei Danemaj

PRAGA. La tenis de masă : Ci 
slovacia —- 

R.D. Germană 
5—1 (feminin).

MOSCOVA, 
al U.R.S.S.

R.D.G. S—3 (mascul 
— Cehoslovacia (tine

răspuns favorabil, 
că va absenta de la 
confruntare.

In campionatul de 
conduce Gheller cu 

puncte din 15 posibile, urmat de SI 
Taimanov și Krogius cu cite 9'/, pur 
Fină la încheierea campionatului 
sînt de disputat 5 runde.

FARIS. La Clermont Ferrand (F 
ța) s-a disputat intilnirea intern: 

nalâ de lupte dintre echipa A. S. IV 
ferrand și * 
Victoria a 
puncte.

formația iugoslavă Pro)< 
revenit gazdelor cu 6‘h-

CARE sport este cel mai 
vechi în lume ? La această în
trebare încearcă să răspundă 
N, Rzaiev, om de știință din 
Azerbaidjan, care cercetează 

a colecție unică de desene din 
peșterile din apropiere de 
Baku. Printre mulțimea de de
sene făcute de vînători (de 
acum 8 000 de ani!) se află 
și un zimbru ce reprezintă, 
probabil, un fel de țintă pen
tru tir. după cum dovedesc 
nenumăratele urme lăsate de 
aruncările cu sulița.

ARBITRUL de fotbal Kurt 
Iloffebert (R.F.G.) are o mare 
dorință. El vrea să formeze 
cu cei doi fii ai săi — Rainer 
(18 ani) și Volker (17 ani) 
— o brigadă de arbitri omo
genă. care să conducă atît me
ciuri de divizie cît și jocuri 
internaționale. Recent, ambii 
săi fii au absolvit cu succes 
examenul de arbitru.

EDITURA Ilachette, care 
s-a specializat în editarea unor 
manuale de limba franceză 
pentru străini, a hotărit să le

facă mai atractive și mai mo
derne. Astfel, în aceste ma
nuale au fost introduse texte 
cuprinzând biografiile unor 
sportivi francezi cunoscuți, 
atît din trecut cit și din zi
lele noastre.

ITALIANUL Enzo Mallorco 
din Siracuza s-a scufundat la 
o adîncime de 62 m, bătînd 
astfel recordul lui Jack Mayol 
— 60,30 m, stabilit anul tre
cut. Noul recordman este de 
origine grec, are o frumoasă 
statură atletică : înălțimea — 
1,94 m, greutatea — 86 kg. 
iar în spirometru reușește să 
sufle 8 000 cm3 de aer.

DENNIS JULES WOOD, 
președintele clubului de fotbal 
Arsenal, propune ca pe viitor 
echipa campioană de fotbal să 
fie stabilită în baza golurilor 
marcate și nu a punctelor acu
mulate. El își exprimă convin
gerea că numai un astfel de 
sistem poate reabilita fotbalul 
de azi... viciat de „cultul" a- 
părării.

s

PE SCUR1
BUDAPESTA. In „C.C.E." la 5 
(masculin) : Honved Budapest; 

Mladost Zagreb 3—0. Returul va : 
loc la 29 ianuarie, la Zagreb.

BELGRAD. Proba feminină de 
lom special din cadrul concurs 

internațional de schi de la Maribor 
goslavia) a fost cîștigată de sportiva 
triacă Hiltrud Rohrbach, urmată de < 
Hathorn (Anglia) și Marie Jeangeo 
(Franța).

MOSCOVA. în campionatul de h<i 
al U.R.S.S. pe primul Ioc in cl 

ment a trecut echipa Spartak Moși 
cu 40 p (din 23 de jocuri) urmată 
T.S.K.A. Moscova CU 38 p (24 j.) și S. 
Leningrad cu 28 p (25 j.).

PE CCUR1
VARȘOVIA. Concursul internați 
de sărituri de la trambulină cu s< 

rile, desfășurat la Zakopane, s-a in 
lat cu victoria sportivului Raslta (C 
slovacia) care a totalizat 240,7 
(sărituri de 107 
de Lesser (R.D. 
goslavia).

MADRID. In
nia — Turcia, care va avea loc 

februarie la Istanbul, în cadrul can 
natului european de fotbal, antrei 
spaniol Balmanya a introdus in 
printre alții, pe Sanchis. Amancio, 1 
Grosso, Iribar și Jose Maria.

P« 
m și 101,3 m), u 

Germană) și Ercen

vederea meciului
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