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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!

ARNAVALURI PE GHEÂtT 
... ZAPADA LA BRAȘOV

Mîine șl duminică va avea 
ic la Brașov o frumoasă 
irbătoare a sporturilor de 
rnă. Zeci de... măști vor fi 
rezente sîmbătă seara pe 
atinoarul Clubului sportiv 
rășenesc Brașov la un carna
li Pe gheață. Cu acest prilej, 
nerli patinatori artistici de 

asociațiile sportive Petro- 
11 și Voința vor evolua m- 
-un atrăgător program de 
guri libere. Duminică, In 
oiana Brașov, va avea loc 
a Carnaval... pe schiuri. Par- 
■a sportivă a programului 
îprinde probele 4 x 2000 m 
ăieți. 3x1 000 m fete, fond 
idividual fete și băieți șl 
alom. (C. GRUIA-coresp. 
rincipal).

tocrosul balcanic să se desfă
șoare în mai multe etape 
după cum urmează: 6 august 

la București, 17 septembrie
— la Belgrad, 22 septembrie
— la Istanbul, 1 octombrie la 
Sofia, 3 noiembrie — la A- 
tena. Pentru prima oară se 
va efisputa un concurs inter
național balcanic de mot'oci- 
clism viteză pe pistă, în 1968, 
la Sofia. La această confe
rință, din partea federației----- aromâne de specialitate, 
participat Gh. Mormocea.

ATLETI ROMANI 
EVOLUEAZĂ LA MOSCOVA

CHIPA DE VOLEI STEAUA 
ARTICIPA LA UN TURNEU 

INTERNATIONAL 
IN TUfcCIA

La sfîrșitul săptămînli se va 
desfășura la Moscova un Im
portant concurs de atletism pe 
teren acoperit. La întreceri 
vor lua parte și trei atleți ro
mâni : Șerban Ciochină (re
cordman european de sală la 
triplu salt), Gheorghe Zamfi- 
rescu și Zoltan Vămoș.
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JLa Ankara, va avea loc între 
i ianuarie și 2 februarie un 
irneu internațional masculin 
e volei, la care vor lua parte 
juă formații ale gazdelor, o 
chipă din Bulgaria și una din 
ira noastră. Echipa care va 
îprezenta voleiul rotnânesc 
i apropiata competiție inter- 
ațională de la Ankara este 
?hipa bucureșteănă de cate- 
^rie A Steaua.

CONSFĂTUIRE METODICĂ 
LA TIMIȘOARA

avut loc 
metodică a
Politehnica 
lucrări au

prima 
clubu- 
Timi- 

luat

U FOST STABILITE DATELE 
MOTOCROSULUI 

BALCANIC

I
„Cupei campionilor europeni" la tenis de masă

1

•:

CLUJ, 26 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — întîlnirea 
dintre formațiile C.S.M. CLUJ 
și LEKSBERGE B.T.K. (Suedia), 
contînd pentru semifinala edi
ției din acest an a „Cupei cam
pionilor 
masă, a 
deosebit 
iată cu
chipei române, cu scorul 
5—3. In urma acestui 
echipa C.S.M. Cluj s-a califi
cat pentru finala competiției 
unde va fntîlni pe fnvingătoa- 
rea din partida Vasutas Epitok 
Budapesta — Slavia Praga.

remarcabilă, ieșind Învingător 
la capătul unui meci în care 
«-a impus prin lovituri puter
nice și servicii scurte.

RADU NEGULESCU a jucat 
doar două meciuri; a pierdut 
Ia Alser fără drept de apel, dar 
l-a întrecut pe Larsson, în fa(a 
căruia a făcut multe puncte 
prin lovituri sigure de pe par
tea stingă.

Iată acum rezultatele notate 
în foile de arbitraj : Cobirzan 
— Nilsson 2-0 (10, 14), Negu
lescu — Alser 0-2 (—17, —11), 
Giurgiucă — Larsson 2-0 (16, 
17), Cobirzan — Alser 1-2 (19,

—16. —17), Giurgiucă — Nilsson 
1-2 (11, —14, —18), Negulescu — 
Larsson 2-0 (15, 19), Giurgiucă — 
Alser 2-1 (16, —19. 17), Cobirzan 
— Larsson 2-0 (16, 12).

IRecent a 
consfătuire 
lui sportiv 
șoara. La _____
parte cadre didactice, medici, 
cercetători, antrenori, sportivi. 
Cele 28 de rapoarte și comu
nicări au stîrnit un viu inte
res, îndeosebi pentru faptul 
că s-au referit la lucruri con
crete din viața clubului. Ast
fel, din majoritatea secțiilor 
au fost prezentate rapoarte 
asupra pregătirii sportivilor 
nominalizați, sportivi selecțio
nați în loturile reprezentative 
ale țării. Dintre referate le 
amintim pe cele ale 
Cătină („Controlul 
sportiv”), asistent N. 
nu („Antrenamentul 
în concepția actuală") . 
tent Doina Coste („Pregătirea 
psihologică a sportivilor").

I
I

europeni" la tenis de 
furnizat o întrecere 

de pasionantă înche- 
victoria meritată a e- 

de
succes

Ia Nilsson și la Lars- 
în fata redutabilului 
cedat, după 55 de mi
mare luptă.
GIURGIUCĂ după un

-

& 
îî?

Cel mai bun jucător al e- 
chipei clujene a fost GHEOR
GHE COBÎRZAN, constant, 
deosebit de tenace și excelent 
tactician. El a cîștiqat destul 
de ușor 
son iar 
Alser a 
nute de
DORIN

început bun, cînd l-a învins 
fără dificultate pe Larsson, a 
pierdut în mod nepermis la tî- 
nărul Nilsson, complăcîndu-se 
într-un joc de apărare, fără o- 
rizont. în schimb, în partida 
cu Alser a avut o comportare

CONSTANTIN COMARNISCHI Foto : St. Ciolloș

dr. V. 
medico- 
Godea- 
sportiv 
și asis-

I

MPETIȚIONALÂ

SCHI IN ȚARA

Noul bazin de
care

i se 
al

concediul celor i 
colțurile tării să 

aerul proaspăt

au loc 
volei î 

zilnic se 
încheiate cu atrac- 

dotate cu premii în

„CUPA DINAMO" 
ARITURI ÎN POIANA BRA- 
OV • ETAPA REGIONA- 
& A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN LA VATRA 

DORNE1

de la clubul 
rezultatele teh- 
1.. Fior ea Voi-

229,5 puncte 
Burețea

ACTIVITATE

ț ANBUL 26 (Agerpres).— 
imp de trei zile s-au des- 
Ișurat la Istanbul lucrările 
iei conferințe pentru orga- 
izarea a două competiții 
wrtive balcanice de moto- 
clism. S-a stabilit ca

Poiana Brașov, într-o or- 
•are excelentă și in fața 

public numeros, săritorii 
cluburile și asociațiile brd- 

s-au întrecut în cadrul 
)ei Dinamo", pe trambuli- 
lijlocie. Trofeul le-a reve 
sportivilor 

torul. Iată 
: seniori :

(A. S. A.)
+ 40 m); Ștefan
torul) 218,80 p (39,5+42,5); 
ndrei Bodeanu (Dinamo) 
(42,5+42); 4. Vasile Mărgi- 

u (Tractorul) 215,95 (40.5 +
5. Nicolae Dorobanțu (Di- 

>) 209 (42 + 43); juniori : 1. 
itru Lupu (Dinamo) 253,6 
41): 2. Vasile Danciu (Trac-
) 214,40 (38+38); 3. Vasile 
m (Tractorul) 212,25 (40 + 
4. Nicolae Suroiu (A.S.A.) 
36+36); 5. Eugen Bordaș 
torul) 169,7 (31,5+34,5). D^ 
rcat că săriturile au fost 
znțate negativ de zăpada 
e>
isamentul ne echipe: 1.
oral 1031,10 puncte; 2. Di- 
> 1004,80 p; 3. A. S. A
1 P.
1 Gruia-coresp. principal

cite im zile 
și modern

La Cluj a fost terminată cu 
in urmă construcția unui nou 
obiectiv sportiv : bazinul acoperit de înot. 
Amplasată in partea de vest a orașului, 
in vecinătatea Sălii sporturilor, noua bază 
sportivă se compune dintr-un bazin de 
înot de 50X18 m, o trambulină de sărituri 
cu două platforme, un bazin de încălzire 
(12,5X5 m) și tribune cu o capacitate de

600 de locuri. Anexele cuprind vestiare 
pentru sportivi, cabine pentru antrenori 
și arbitri, un cabinet medical, o sală de 
gimnastică, instalații pentru transmisii de 
radio

In
Cluj.

ți televiziune.
fotografie: noul bazin din orașul

Text și foto: MIRCEA RADU - coresp.

Cînd este muntele mai 
frumos, iarna sau vara ? 
Greu de spus. Fiecare ano
timp — cu bucuriile și plă
cerile sale.

Dar, parcă iarna, cină te 
avînți pe pirtiile înzăpezite, 
este cel mai minunat. Și 
uiți osteneala urcușului...

IN STAȚIUNILE DE ODIHNA
SĂ NU STĂM LA GURA SOBEI!
Pe harta stațiunilor balneo-cîima- 

terice din țara noastră Sinaia ocupă 
un loc important. Pitoreasca stațiune 
de munte este în permanență gazda 

a mii de tineri și vîrst- 
aici la odihnă. Numeroșii 
sînt amatori ai exercițiu- 

și în conce

ospitalieră 
nici veni ți 
ei oaspeți 
lui fizic și doresc ca 
din să practice sportul preferat, să se 
relaxeze jucînd șab, tenis de masă 
sau volei. Ținînd seama de aceste 
preferințe, casa de cultură din lo
calitate organizează, în perioada de 
vară, concursuri de șah și tenis de 
masă pentru desemnarea „campionu
lui seriei", care angrenează un mare 
număr de participau ți. Multi dintre 
aceștia vin la început să asiste la 
disputele colegilor lor de cameră și, 
apoi, atrași de frumusețea întreeeri-

Pentru cine

pirtiile din împrejurimile 
rasei stațiuni Vatra Dor- 
-a desfășurat etapa regio- 
a campionatului republi- 
e seniori.
•bele au fost ciștigate de 
all (slalom uriaș, slalom 
il ți combinata alpină), 
liron (coborire), Marioara 

(toate probele alpine), 
a Pali (5 km. fond), V. 
: (15 km fond), Vatra 
■i (ștafeta feminină 3X5 
ți Cîmpulung Moldove- 
(ștafeta masculină 3 x 10

Pavel Șpac — coresp

l°r — se înscriu și ei pe listele de 
concurs. De asemenea, au loc cu 
regularitate meciuri de volei între 
echipele vilelor, iar zilnic se fac 
excursii turistice, 
tive întreceri < 
cărți. Bogatul program sportiv face 
și mai plăcut 
vin din toate 
reconforteze în 
munților.

Am vizitat din nou Sinaia, 
găsit-o îmbrăcată în alb, avînd 
aceste zile de iarnă oaspeți de toate 
vîrstele. Pe cîțiva i-am însoțit și noi 
în ziua aceea la clubul de pe Furnica, 
încăperile acestuia, curate și căldu
roase, creează o ambianță plăcută 
pentru cei care joacă șah sau citesc 
reviste, ziare și cărți. Dar am con
statat că în timpul iernii cam la 
atîta se rezumă activitatea, că dincolo 
de manifestările cultural-distractive 
nu s-a gîndit nimeni la altceva. Fi

se mai poate juca, 
unor concursuri de 
patinaj, 

de toate

Am 
în

concurează Șerban loan ?
Șerban loan, recordman de juniori la sări

tura în înălțime, este cotat — cu performanța 
sa de 2,04 m, obținută la 17 ani — printre spe
ranțele atletismului nostru. El a făcut primii 
pași spre măiestria sportivă (sub îndrumarea 
antrenorului Gheorghe Stănescu, care l-a dus 
pînă la 2,04 m) în cadrul Școlii sportive nr. 1 
din București, ale cărei culori le-a apărat și în 
sezonul atletic 1966.

Iată însă că înaintea con
cursului de sală de săptă- 
mîna trecută, printre în
scrierile prezentate comisiei 
orășenești de atletism de 
către cluburile bucureștene, 
numele lui Șerban loan 
apărea — fără a fi vorba de nici o coincidență 
— în nu mai puțin de... trei liste!

Căutînd explicația acestei „ciudățenii*, iată 
ce se poate afla. Școala sportivă nr. 1 l-a îns
cris pe Șerban loan pentru bunul motiv că 
aici este legitimat și pentru că o dispoziție din 
regulament prevede că un sportiv junior nu 
se poate transfera decît la sfîrșitul anului ca
lendaristic în care împlinește vîrsta de 19 ani, 
în cazul de față la sfîrșitul anului 1967.

Pe de altă parte, o altă clauză din regula
ment prevede că sportivii reușiți la concursul 
de admitere în învățămîntul superior pot fi 
transferați, la cererea lor, în cadrul cluburilor 
studențești. Cum în campionatul republican pe 
echipe centrul universitar București este re
prezentat de Institutul de Cultura Fizică, Șer
ban loan (student la Institutul Politehnic) figu-

NOTE

rează și pe lista de înscrieri a I.C.F., dar fără 
ca el să fi cerut în mod expres acest lucru. 
Ulterior, însă. Ș. Ioan a depus la F.R.A. o 
cerere de transfer pentru I.C.F.

în sfîrșit, lucrînd în cadrul lotului republican 
de juniori cu antrenorul Constantin Dumitres
cu. de la Rapid, și dorind să fie pregătit în 
continuare de acesta, Ș. Ioan a semnat o ce
rere de transfer și pentru acest club ! !

Cum în prezent transferă
rile sînt în curs de soluțio
nare, comisia orășenească 
a hotărît, în mod just, ca 
Șerban loan să reprezinte 
Școala sportivă nr. 1 la 
concursul amintit.

Un sportiv de valoarea lui Ș. loan este de
sigur util oricărei echipe, însă transferul nu se 
poate efectua după bunul plac ; există un re
gulament care trebuie respectat ! Or, semna
rea a două cereri de transfer nu denotă în nici 
un caz seriozitate din partea lui Șerban loan.

Antrenorul Dumitrescu a greșit, de asemenea, 
încercînd să-1 atragă pe acest atlet la Rapid, 
unde nu are drept de legitimare pînă Ia ter
minarea junioratului sau a facultății.

Iar clubul Rapid, înaintînd la F.R.A. o ce
rere de transfer care nu este în concordanță 
cu nici un punct din regulamentul de trans
ferări în vigoare, nu este mai puțin vinovat 
decît atletul în cauză.

CRITICE

ADRIAN IONESCU

rește, volei nu 
dar organizarea 
săniuțe, schi și 
tate de oamenii 
fi binevenită.

E reconfortant să joci 
zi numai șah, sau tenis 
Oare programul casei de cultură sa
tisface dorințele și exigențele celor 
aflați la odihnă ? Aceste întrebări 
le-am adresat directorului Casei de 
cultură din Sinaia, Iladu Mai.se.

-— Nici eu nu sînt mulțumit de 
programul sportiv pe care-1 oferim 
oaspeților noștri — ne-a spus inter
locutorul. Și, din păcate, în afară 
de unele excursii, deocamdată nu pu
tem face mai mult pentru prietenii 
sportului care se află în concediu la 
Sinaia și Bușteni (n.r. și ultima sta
țiune aparține de Casa de cultură 
din Sinaia).

— De ce nu se pot organiza con
cursuri la ramurile de sport speci
fice iernii ?

mult gus- 
vîrstele, ar

în fiecare 
de masă ?

TR. IOANITESCU

(Coiiiiuuure în pag. a 2-a)
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„Cupa Sportul popular44
în faza finală

Principalele competiții interne, care 
în aceste luni au menținut într-o 
activitate susținută un mare număr 
de echipe, se apropie acum de sfîr- 
șit. Atît în „Cupa F.R.H.* cît și în 
„Cupa Sportul popular” urmează ca 
în perioada imediat următoare să se 
'dispute jocurile etapei interregiuni, 
în cadrul căreia se vor întrece echi
pele clasate pe primul loc în fiecare 
regiune.

Primele vor intra în această etapă 
formațiile participante la „Cupa 
Sportul popular" rezervată — după 
cum se știe — echipelor de juniori 
și junioare. La sfîrșitul acestei săp- 
tămini, mai precis duminică 29 ia
nuarie, vor avea loc jocurile de ca
lificare între cîștigătoarele turneelor 
regionale. Iată programul acestor 
partide: JUNIOARE: Șc. sportivă 
Tg. Mureș — Șc. sportivă Oradea, 
Șc. sportivă Constanța — reg. Bacău 
(echipa cîștigătoare), Șc. sportivă nr. 
1 București — Liceul nr. 2 Iași, Șc. 
sportivă Sibiu — Zorile Bistrița, reg. 
Galați (echipa cîștigătoare) — Șc. 
sportivă Craiova, reg. Ploiești (echi
pa cîștigătoare) — reg. Hunedoara 
(echipa cîștigătoare), Șc. sportivă Ti
mișoara — Racheta Baia Mare; JU
NIORI : Șc. sportivă Tg. Mureș — 
Știința Baia Sprie, Șc. sportivă Ora
dea — Porțelanul Cluj, Șc. sp. Re
șița — Șc. sportivă Craiova, Șc. spor
tivă nr. 1 București — Șc. sp. Pe- 
troșeni, reg. Galați (echipa cîștigă
toare) — Liceul nr. 2 Brașov, Liceul 
nr. 2 Constanța — reg. Bacău (echi
pa cîștigătoare), reg. Ploiești (echipa 
cîștigătoare) — Liceul nr. 2 Iași. Pri
mele echipe sînt gazde, cu excep
ția jocurilor ce urmează să le sus
țină echipele cîștigătoare din regiu
nea Ploiești. Aceste partide vor avea 
loc în București.

In continuarea întrecerii, pentru 
stabilirea celor 4 echipe finaliste, 
atît la juniori, cît și la junioare se 
vor disputa, în ziua de 5 februarie, 
trei jocuri. La junioare se întîlnesc 
echipele învingătoare din meciurile 
(în ordinea de mai sus) 1—3, 5—2 
și 7—6, iar la juniori cîștigătoarele 
din partidele 1—2, 3—4, 5—6. Cea 
de-a patra echipă finalistă va fi 
stabilită în ziua de 12 februarie cînd 
la junioare se vor întîlni formația 
învingătoare din meciul 4 — ce se 
dispută în ziua de 29 ianuarie — cu 
cea care va cîștiga jocul (din 5 fe
bruarie) dintre echipele învingătoare 
ale meciului 5—2. La juniori, de ase
menea, în ziua de 12 februarie va 
avea loc un meci de baraj în care

Să nu stăm la gura sobei!
(Urmare din pag. 1)

— Pentru întreceri de săniuțe, 
schi și patinaj nu dispunem de ma
terialele sportive necesare. Pînă acum 
2—3 ani am avut schiuri, săniuțe 
și patine, dar s-au uzat și le-am dat 
Ia... reformă.

— Și cetățenii care vor să schieze, 
de pildă, ce fac ?

— Se duc și închiriază materia
lele respective de Ia cooperativa 
„Prestarea", din oraș. Dar să reve
nim Ia activitatea sportivă a Casei 
de cultură. Cunoaștem cu toții efi
ciența sportului. Sîntem de acord că 
tinerii și vîrstnicii veniți la odihnă 
în stațiuni trebuie să se bucure din 
plin de binefacerile sportului. Ani 
făcut încă din vară un necesar de 
materiale sportive pentru sezonul rece 
la care nu am primit răspuns nici 
pînă azi. Facem și noi ce putem.

Ne vine foarte greu să acceptăm 
ca tocmai într-o stațiune propice o- 
dilinei active sportul să nu fie pre
zent, ca oamenii care vor să schieze. 

șe întîlnesc echipa învingătoare din 
meciul 7 programat pentru 29 ia
nuarie, cu formația ce va cîștiga me
ciul 5—6 din ziua de 5 februarie.

Ultima etapă a întrecerii se va 
desfășura între 19 și 21 februarie, 
cînd vor avea loc turneele finale 
ale competiției. Aceste dispute se 
organizează pentru echipele de ju
niori la Timișoara, iar pentru cele 
de junioare la Galați, centre în care 
încă de pe acum comisiile locale au 
început să muncească în vederea 
asigurării unei cît mai bune desfă
șurări a întrecerii. De asemenea, este 
de semnalat faptul că — spre deose
bire de alți ani — ediția actuală 
a „Cupei Sportul popular" a solicitat 
mai mult interesul spectatorilor și 
aceasta datorită, în primul rînd, fap
tului că nivelul valoric al formațiilor 
de juniori și junioare a crescut 
foarte mult. Pentru acest motiv, ul
timele partide, atît cele din etapa 
interregională, cît și jocurile de ba
raj sau turneele finale, vor furniza 
în mod cert spectacole de bună ca
litate, dînd la iveală noi și noi ta
lente.

Rază din meciul Tînărul dinamovist—Școala sportivă nr. 2 disputat în 

cadrul „Cupei Sportul popular"

Foto : N. Aurel

HOCHEI

PRIMUL MECI
AL ANULUi
LA TG. MUREȘ

să patineze să nu aibă posibilități 
să-și petreacă în mod plăcut timpul 
liber. Trebuie să recunoaștem că se 
oferă puține clipe de bună dispo
ziție amatorilor de sport care vin în 
concediu aici In timpul iernii.

P.S. Lw plecarea din Sinaia am 
trecut și pe la centrul de închiriere 
a materialelor sportive, aparținînd 
cooperativei Prestarea. După multe 
„căutări** am găsit cîteva perechi de 
schiuri. Ne-am gîndit că restul ma
terialelor sînt în folosința amatorilor 
de sport. Dar... greșeală ! Responsa
bila centrului, Valentina Ivănescu, 
ne-a informat că la dispoziția publi
cului se află 6 (ȘASE!?) perechi 
de schiuri, dintre care numai 4 uti
lizabile, și ne-a mai spus că a făcut 
— ținînd seama de cereri — comandă 
pentru alte materiale care vor trebui 
să sosească. Cînd, nu se știe. Iama 
însă nu așteaptă... Și oamenii stau 
la... gura sobei și joacă remmy sau 
poate chiar țintarul, deși pîrtia de 
schi se află la doi pași

TR. I.

CONFUZIA
Duminică, n-am de lucru și intru 

în sala de box I.M.U. din Medgidia.
— Ce luați ? mă întreabă în hol 

un cetăfean cu o sticlă de vin în 
mină.

— Un aspect, două, din sală, 
spun,

— Bunăăă !... face omul. Și eu tot 
așa am luat. Un „aspect" de aici, 
un „aspect** de dincolo și uite că 
m-am făcut groggy!... Scuzați: ne 
cunoaștem de undeva ?

— Nu cred,
—- Și totuși, trebuie să fim rude !
— De ce „trebuie" ? întreb,
— Păi, 'mneavoastră n-ați venit 

la nuntă ?
— Vedeți, spun, aici e confuzia. 

Eu n-am venit la nuntă.
— Dar unde ați venit ?
— După cum observați, la sală *
— Vedeți, păstrează el tonul, aici 

e confuzia. în sală se află nunta !...
— îmi pare rău, zic, dar nu văd 

o sală de box transformată în local 
de nuntă !

— Mie îmi pare și mai rău, zice, 
dar eu o văd!

— Nu uitați, insist eu, că sala 
are un ring !

— Nu uit, spune omul, că aici e 
confuzia: și nunta are nevoie de... 
ring !

La Sinaia, cooperativa Presta
rea ține la dispoziția oamenilor 
veniți la odihnă numai patru 
perechi de schiuri folosibile.

La schi, e-n floare hărmălaia 
Și după îndelung asalt 
Poți face schi și la Sinaia, 
Dar numai la nivel... înalt !

Catren 9i desen de AL. CLENCIU

— înclin să cred, totuși, că la 
mijloc e o greșeală. Că președintele 
asociației sportive nu știe de treaba 
asta.

— înclin să cred invers: că la 
mijloc nu e nici o greșeală și că 
președintele știe de treaba asta.

— Totuși, o confuzie trebuie să

Ibileton
fie ! continui eu. Sala a fost con
struită pentru antrenament 1

— Vedeți, aici greșiți dv. : după 
cum observați, ea a fost construită 
întii pentru ANTREN și pe urmă 
pentru ...AMENT I

— Mă rog... Dacă nu sini indis
cret, nunțile dobrogene țin și lu
nea ?

— In general, da.
— In cazul acesta „confund" eu 

că boxerii nu pot veni în prima zi 
a săptămânii la sală ?

— îmi pare rău, dar confundați ! 
Roxerii pot veni la sală, și chiar vin, 
deoarece conform înțelegerii, baira
murile organizate aici se sfirșesc in 
mod excepțional lunea dimineața.

— Tot e bine !

In primul lor meci din acest sezon, 
hochciștii de la Comerțul Tg. Mureș au 
intilnit formația Tîrnava Odorhei din 
categoria A După un joc foarte echili
brat meciul a luat sfirșit cu un rezultat 
de egalitate : 5—5 (3—3, 0—1, 2—1). 
Cele 10 puncte au fost înscrise de Va- 
car II (3) și Public (2) pentru Comer
țul, respectiv Gyorgy (4) și Santa (1).

C-TIN ALBU-coresp.

Campionatul republican pe echipi
Au început întrecerile echipelor 

bucureștene pentru sferturile de fi
nală ale campionatului republican.

Iată rezultatele mai importante în
registrate în primele două runde, 
precum și clasamentul fiecărei grupe.

GRUPAI: I.P.G.G. — M.T.Tc. 
*/a—51/î, M.T.Tc. — Geotehnica 6—0, 
Electronica — I.P.G.G. 6—0. Clasa
ment: 1. M.T.Tc. 11*/, p. 2. Electro
nica 11 p. etc.

GRUPA A II-A: Spartac — Pros
pecțiuni Petrol 3*/,—2>/2!, Voința — 
Prospecțiuni Petrol 4—2. Clasament:

— Te cred. în două ore cuiâțeni 
e gata ! Juniorii mătură sala, dei 
chid larg ferestrele, strîng sticlele , 
sifoanele rămase. Seniorii cară nu 
sele afară, curăță parchetul, vestii 
rele.,.

— Mă rog, ca după nuntă !
— Exact.
— Antrenorul Ștefan Vâcaru < 

spune ? întreb.
— A, e rîsul naibii cînd intră 

în sală ! întii se ia cu mîinile de. 
spaliere cînd vede în ce hal îi esi 
mult iubita lui sală ! Pe urmă înceț 
să b omb unească z că asta e o sfidar 
lipsă de interes pentru activitate 
sportivă, că așa nu se face box!. 
Și tot lucruri d-astea de care nc 
cei rămași pe sub mese, ne prăpt 
dim de rîs !... Ce-ați spus că luați 
vin, țuică ?

— Știți, eu am venit la sală pei 
tru...

— Ei, na, bravo! Parcă noi a 
venit pentru altceva ! Scuzați: n-a 
stabilit de unde ne cunoaștem.

— V-am spus că este o confuzi 
mă apăr eu.

— Adică, 'mneavoastră n-aveți n 
mic cu nunta, cu tot ce se întîmp 
aici ?

— Ba, am.
— Vedeți ? Și ce-ați fi ca să z 

așa, în legătură cu noi ?
— Cred că... nașul I

VASILE TOFAN

■szzizsai
De la start la sosii
• După cum se știe, sîmbătă ș 

minică va avea loc concursul i 
blican de sală al juniorilor mici 
trecerile se vor desfășura în 
clubului Steaua (calea Plevnei 
după următorul program: simt 
ora 14,30 — prăjină B; 16,00 — 
B serii i 16,30 — 50 m F serii;
— 50 m B semifinale ; 17,30 — , 
F semifinale; 18,00 — 50 m ] 
nală ,■ 18,10 — 50 m F finală;,
— înălțime B și greutate F; 18, 
lungime F ; duminică : 9,00 — 5: 
B serii; 9,30 — 50 mg F serii;
— 55 mg B finală; 10,15 — 50 i 
finală; 10,30 — înălțime F, gre 
B și lungime B; 12,00 — festivi 
de premiere.

Iată recordurile probelor de 
la juniori mici : băieți: 50 m : t 
E. Kineses II (1962) și M. Olt 
(1965); 55 mg (91,44 cm): 7,9 - 
Șepci (1964) și M. Georgescu (1 
înălțime: 1,90 — Ș. loan (1964); 
jină: 3,81 — P. Astafei (1958) t 
gime: 6,50 — I. . Lixandru (1 
fete : 50 m: 6,8 — E. Kineses (1
M. Mihai (1960), I. I-azăr (1961 
Mirza, A. Popescu, M. Pretorii 
E. Oancea (toate în 1966); înăl| 
1,55 — D. Radu (1965); lunc 
5,44 — G. Rădulescu (1961), 
late (3 kg): 14,44 — L. Orosz ( 
La greutate băieți (6 kg) și la 5 
fete, probe la care nu s-a mai 
curat la noi în tară, vor fi sta 
cu această ocazie primele reco

• La Tg. Mureș a avut lo 
concurs atletic pe teren acopei 
care s-au înregistrat cîteva rezi 
bune: lungime junioare I: M. 
5,29; înălțime juniori II: C. 
1,70; înălțime junioare H: Z. 
dovan 1,50.

1. Spartac 9*/2 p., 2. Voința 
puncte etc.

GRUPA A III-A : Electronica 
M.I.C.M.I. 0—6, Banca de Invest 
Electronica II 6—0. Clasat 
M.I.C.M.I. II1/, p., 2. Banca d 
vestit» 11 puncte etc.

GRUPA A IV-A: Constructo 
Universitatea 3’/,—2*/2, Univers 
— M.I.C.M. n 5»/e—»/,. Clasat 
1. Constructorul 9V, p., 2. Uni 
tatea 8 puncte etc.

T. Nf COAMA — cori



Despre Dinamo Bacău
cu Constantin Teașcă

Zilele trecute ne-a vizitat la re
dacție antrenorul CONSTANTIN 
TEAȘCĂ. Aflăm cîteva amănunte in
teresante legate de echipa pe care o 
pregătește, amănunte pe care le re
dăm in rindurile de mai jos.

— Ce se întâmpla cu Dinamo 
Bacău ?

— Lucrez cu această echipă de un 
an și jumătate, avînd ea obiectiv re
venirea în categoria A. Venind la 
Bacău am sperat că toți jucătorii 
mă vor înțelege. Dar, nu a fost chiar 
așa... In lotul nostru existau jucă
tori ca Bucur, Gram, Unguroiu, Pu- 
blik, Cincu etc, cu care, din cauza 
vieții nesportive, a dezinteresului în 
pregătire, vîrstei înaintate, concepției 
greșite „de-aș vedea locurile pier
dute" prin promovarea echipei în „A", 
nu am reușit să obținem rezultatele 
dorite.

— Și ce măsuri ați luat ?
■— Mai întîi, am renunțat la a- 

cești jucători și am promovat o serie 
de tineri cu posibilități. Schimbarea 
n-a dat roade imediat, fiindcă noii 
promovați au împrumutat din obiceiu
rile celor vechi și, deși media de 
vîrstă a lotului este doar de 21 de 
ani, unii dintre ei sînt deja „îmbă- 
trîniți".

— Totuși, Dinamo Bacău este a- 
preciată ca o formație care practică 
un fotbal de calitate, iar în campio
natul categoriei B, seria întîi, ocupă 
locul 3, la un punct de lider. Cum 
ați reușit aceasta ?

— Sensul întregii mele activități, 
ca antrenor, este crearea unei echipe 
care să practice un fotbal de cali
tate. Pentru realizarea acestui dezi
derat, am restructurat complet pro
gramul de pregătire, nemaipierzînd 
timp cu antrenamente plictisitoare, de 
durată mare, specifice începătorilor, 
ci am încercat să învăț echipa să 
„joace" fotbal. Acum, jucătorii știu 
principiile jocului, cunosc mijloacele 
și se străduiesc să le aplice. La Di- 
namo Bacău se promovează ideea: 
joc, joc și iarăși joc. Învață jocul, 
jucuidu-l și nu... jucîndu-te — 

ca să mă exprim printr-nn... joc 
de cuvinte-

— Cum s-au comportat jucătorii 
pe posturi ?

— In funcție de sarcinile avute, 
aș remarca pe Ghrță, Kiss, Panait, 
Vătafu, Nedelcu, Băluță.

— Care a fost evoluția in jocurile 
„cheie" din actualul campionat ?

— Două dintre ele le-am pierdut 
(1—5 cu Politehnica București și 
0—1 cu Sîderurgistul Galați), cîști- 
gînd o singură partidă în deplasare, 
la Chimia Suceava Cu 2—0.

— Care sînt după părerea dv. prin
cipalele pretendente la promovarea 
în categoria A din seria I ?

— Toate echipele de pe primele 
șapte locuri ale clasamentului au 
șanse. Nu lipsim nici noi, mai ales 
că în retur vom susține șapte par
tide acasă, printre care și acelea 
cu principalii noștri contracandidați : 
Chimia Suceava, Politehnica Bucu
rești și Sîderurgistul Galați.

— Ce v-ați propus să faceți în ac
tuala etapă de pregătire ?

— în prima parte accentul a că
zut pe o pregătire fizică complexă, 
lucrîndu-se pentru îmbunătățirea re
zistenței specifice. Apoi, intenționăm 
să susținem 7—8 meciuri, dacă 
timpul va permite. Aceasta ar rezolva 
problema îmbunătățirii jocului de an
samblu al echipei.

GHEORGHE CIORANU

Cinci minute cu Ivăncescu
La Brașov, dimineața, minus 22 

grade. Pe Ivăncescu abia-l descopăr 
sub gulerul ridicat al paltonului.

— Avem meci de antrenament, îmi 
spune.

— Te însofesc o bucată de drum...
După cîtiva pași, discuția se ani

mă. Evident, e vorba de „neplăcu
tul loc pe care-l ocupă echipa bra- 
șoveană la finele primei părți a cam
pionatului.

— Care crezi că-i cauza 7 — în
treb.

Interlocutorul se gîndeste cîteva 
clipe.

— E vorba de mai multe cauze 
și nu de una singurăI

ifâJfâMuhl...,
— Spune-mi-le atunci pe primele 

trei, în ordinea importantei, glu
mesc eu.

— Prima: lipsa de „concuren
tă'...
- ?
— Da f In echipă au existat titu

lari care știau că nu au cu cine să 
fie schimbați. Neinaisimfind „sti
mulentul' de pe banca rezervelor, a- 
ceștia și-au cam neglijat pregătirea.

— La cine te referi, mai exact 7
— Poate că la Pilcă — portarul 

nostru — rămas solitar o bună bu
cată de vreme — poate la ...Ivăn- 
cescu, poate... Cred că două exemple 
sînt suficiente.

— Atunci să trecem la a doua 
cauză.

— A doua: lipsa de forță în joc, 
poate că o anumită monotonie. Trebuie 
să recunoști că „Steagul* — cu orice 
scor ar pierde — nu lasă niciodată 
impresia că joacă slab...

— Un fel d» a zice...
— Paradoxul acesta este, cred eu, 

datorat execuțiilor tehnice corecte pe 
care le practică toți jucătorii echipei 
noastre. Echipa însă pierde (mai 
bine zis „a pierdut* l) pentru că 
nu știe să forțeze și — cum spuneam 
— joacă monoton.

— Și a treia cauză 7
— A treia, știu și eu, poate că 

lipsa unor jucători ca David care 
știa perfect de bine să „agite" jocul 
echipei. La aceste carențe, aș mai 
adăuga abuzurile de dribling ale lui 
Necula și — mai departe — jocul 
cam lent al lui Gone, poate și faptul 
că adesea Selimesi rămîne izolat pe 
extremă, ceilalți înaintași jucînd mai 
mult pe centru.

— Și, ce-i de făcut 7
— Evident, să ne antrenăm ! Lec

țiile sînt variate, cu o durată între 
60—100 minute, accentul fiind pus 
pe perfectionarea loviturilor scurte 
fără pendulare, a loviturilor cu efect, 
pe protejarea mingei, pe demarcări 
executate în maximum de viteză. Și 
pe jocuri-școală. Ca cel de azi cu 
Măgura Codlei.

— Dar cu problema „stimulentului" 
de pe banca rezervelor, cum rămîne?

— Se preconizează promovarea unor 
jucători noi, băieți tineri care vor 
avea menirea să-i „alarmeze** pe așa- 
zișii titulari de drept, de pină acum. 
Unul dintre acești jucători ar fi lo- 
niță de la Sibiu (22 ani) și... un 
alt David... de 20 de ani.

Discuția s-a terminat. Ivăncescu 
m-a părăsit, grăbindu-se spre stadion.

MIHAI TODEA

Meciuri amicale In Capitală

RAPID-POLITEHNICA
3-2 (0-2)

Continuîndu-și pregătirile, Rapid a 
susținut joi după amiază un nou meci 
amical. De data aceasta giuleștenil au 
avut ca partener formația Politehnica 
București, din categoria B, pe care au 
întrecut-o cu scorul de 3—2 (0—2). Te
renul acoperit cu un strat de zăpadă 
a îngreuiat misiunea jucătorilor. La ca
pătul celor 90 de minute de joc antre
norii celor două formații au putut fi 
mulțumiți de faptul că majoritatea ju
cătorilor au dat dovadă de o bună pre
gătire fizică. în rest, este prematur să 
tragem anumite concluzii... Au marcat: 
Craus, Dinu și Georgescu pentru Ra
pid, Ciornoavă și Unguroiu pentru stu- 
denți.

Trage Craus !

RAPID : Andrei (Rătlucanu) — Cos- 
tea, Motroc, Dan, Greavu (Marinescu) 
— Dinu, Jamaischi — Lungu, -Craus, 
Georgescu, Codreanu.

POLITEHNICA : Rămureanu (Man
ta) — Urseanu (Gîtejan), Grecea. Cicu 
(Urseanu), Rădulescu (N. Stanciu) — 
Angelescu (Cicu), Sîrbu (Halagian) — 
Lucescu (G. Stanciu), Unguroiu (Va- 
silescu), Păiș (Figulea), Ciornoavă (Lu
cescu).

Steaua—Metalurgistul

PRONO 
SPORT 1X2

LA 8 FEBRUARIE PRIMUL CONCURS 
SPECIAL PRONOEXPRES AL 

ANULUI DUPĂ O NOUA 
FORMULA !

La 8 februarie 1967, LOTO-PRO- 
NOSPORT organizează primul con
curs special PRONOEXPRES, după 
o nouă formulă.

La acest concurs se vor efectua 
extrageri duble pentru premiile obiș
nuite în bani (de 6 + 2 și respectiv 
8 numere din 49).

4 extrageri a cîte 7 numere din 
49, pentru premiile suplimentare.

în total : 6 extrageri = 44 nu
mere.

Se atribuie: premii în bani, 10 
autoturisme (1 „FIAT 1300“, 1 „RE
NAULT 10 MAJOR", 1 „MOSKV1CI 
408", 2 „WARTBURG LUX 312/1*,
2 „WARTBURG 312" și 3 „TRABANT 
601"), excursii „NOPȚILE ALBE* 
(LENINGRAD), premii în obiecte ș.a.

Cu o variantă de 6 lei se parti
cipă la toate cele 6 extrageri.

Se introduce participarea pe bule
tine jucate 50%.

Pentru prima oară, cîștiguri cu
3 din 8 pentru variantele partici
pante la extragerea a Il-a.

Extragerile duble pentru premiile 
obișnuite în bani, participarea dife
rențiată cu două taxe de participare 
(3 lei și 6 lei), buletinele jucate 
50%, prequm și cîștigurile cu 3 din 
8, rămîn în continuare valabile la 
toate concursurile obișnuite PRONO
EXPRES (în mod experimental).

Marți 7 februarie, ultima zi de 
depunere a buletinelor.

• Tragerea LOTO de azi va avea 
loc la București, în sala din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de La 
ora 18.

Rubfieă redactata de Administrația 
de stal Lolo-ProaosporL
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Reprezentativa olimpică învingătoare in Ecuador
GUAYAQUIL 26 (Agerpres). Corespondentă specială :
In cel de al doilea meci al turneului pe care-l între

prinde în Ecuador, echipa olimpică de fotbal a Româ
niei a întîlnit la Guayaquil pe vicecampioana țării, 
formația .Emelec*. Fotbaliștii români au dominat mai 
mult, repurtînd victoria cu scorul de 2—1 (1—0). Sco
rul a fost deschis în minutul 5 de Moldoveanu, care a 
șutat puternic făcînd inutilă intervenția spectaculoasă 
a portarului Ordennana. în minutul 50 Năsturescu a 
înscris din marginea careului de 16 m. Gazdele au

redus din handicap 9 minute mai tîrziu in urma unei 
acțiuni a lui Bolanos. Au jucat următoarele formații ;

România (echipa olimpică): Constantinescu, Lupescu, 
Boc, Dumitru Nicolaie, Deleanu, Năftănăilă, Libardi, 
Năsturescu, Frățilă, Ionescu, Moldoveanu.

Emelec: Ordennana, Quijano, Mariduena, Chalen, 
Mina, Pineda, Valdez, Delgado, Bolanos, Merizalde, 
Echeverria.

Duminică la Guayaquil, echipa olimpică a Româ
niei întîlnește formația .Barcelona", campioana țării.

Tehnica individuală — 
o problemă personală

De partea cui se află răspunderile 
privind tehnica individuală: a jucă
torului sau a antrenorului 1 Sau, 
ei răspund împreună de soluționarea 
acestei probleme — condiție sine 
qua non pentru creșterea valorii 
specifice și generale a fotbalului 
nostru.

Iată o întrebare care, la prima 
vedere, pare gratuită. De altfel, 
punînd-o unul număr de 100 
persoane (50 de antrenori și 50 
de jucători), răspunsul a fost — 
unanim — cel presupus : „Desigur, 
de partea jucătorului, fiind pro
blema sa personaid. Antrenorul 
are datoria de a atrage atenția „e- 
levului-. său asupra deprinderilor 
însușite greșit și, mai ales, de 
ari dirija pe jucător — în cadrul 
lecțiilor de antrenament — să-și 
perfecționeze acele procedee tehni
ce necesare aplicării ideii tacti
ce In care acționează echipa din 
care face parte". (Bineînțeles, toa
te acestea se referă la jucătorii de 
categoria A). I

Dacă lucrurile stau astfel, ce 
rost are întrebarea ? Din păcate, pu
nerea el este justificată de o anu
me mentalitate existentă tn fot
balul nostru. Antrenorii cred în 
ceea Ce spun și-și pun în practică 
declarațiile. Jucătorii. însă, se men
țin la nivelul vorbelor goale. al 

angajamentelor formale. Răspunde
rea personală a jucătorului pentru 
pregătirea sa... individuală a su
ferit un transfer nefiresc, deve
nind o problemă a echipei, a 
conducerii tehnice, a secției din 
care face parte. In piactică, lu
crurile se petrec cam așa: jucă
torii îți cunosc (mal bine ca ori
cine) deficientele pe care le au. 
Sînt criticați pentru ele : verbal 
sau în presă. Replica ? La orele 
de pregătire colectivă Încearcă să 
rezolve lacunele semnalate. Pot ft 
soluționate aceste lucruri în orele 
de pregătire colectivă? La aceas
tă întrebare există un singur răs
puns: NU ! Iată de altfel un argument 
concret. Asistînd la un joc de antrena
ment al dtnamovlștilor bucurețteni. 
am fost martorul unor ratări suc
cesive ale lui Haidu. Faptul nu era 
inedit, dar explicația dată de an
trenorul Angelo Niculescu mi s-a 
părut interesantă prin prisma rtn- 
durllor de față : Haidu nu știe să 
tragă la poartă. O dată, am discu
tat cu el, tntrebîndu-t cînd ți-a dat 
seama că are această lacună în 
tehnica sa individuală si dacă a 
făcut ceva — personal — pentru 
remedierea ei. Mi-a răspuns că a 
observat acest lucru prin anul 1962, 
dar că, în afara orelor de antrena
ment cu echipa, n-a făcut cine știe 

ce, deoarece viteza sa de deplasare, 
driblingul, i-au îngăduit să-și de
pășească adversarii ș, sfl tragă mai 
„liniștit" la poartă. De fapt, pro
blema a rămas nerezolvată. După 
cum știți, productivitatea lui Haidu 
tn ce privește golul este foarte scă
zută : cîteva, marcate intr-un se
zon sau chtar Intr-un an. Și astfel, 
Haidu nu s-a realizat ca jucător 
pe măsura talentului si a posibili
tăților sale".

Perfect de acord, declarația an
trenorului Angelo Niculescu atin- 
gînd și un alt aspect al problemei : 
responsabilitatea față de talent. Ta
lentul mărește obligația de a mun
ci pentru însușirea celor mai noi 
procedee tehnice, pentru finisarea 
lor spre limitele desăvîrțirii. Este 
o problemă asupra căreia trebuie 
să ne concentrăm cu osebire aten
ția. Rămînerea la nivelul calități
lor native, al talentului, înseam
nă de fapt rămînerea la nivelul 
diletantismului. Se spune, nu fără 
îndreptățire, că fotbalul nostru nu 
duce lipsă de talente, dar că aces
tea nu se realizează totdeauna, se 
pierd pe drum sau cînd împlinesc 
28 de ani, devin „vedete" în cine țtie 
ce orășel din țară.

Haidu face parte dintr-o genera
ție care ne-a dat multe speranțe. 
Să amintim aici pe Petescu, Răce-

București 5-2 (2-1)
Steaua a intiln.it joi, pe baza sporti

vă Ghencea, formația de categoria B, 
Metalurgistul. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 5—2 (2—1) prin golurile 
marcate de Voinea (2), MScu, Constan
tin, S. Avram și, respectiv, Floruț și 
Baboe. Steaua a aliniat următoarea 
formație: Suciu (Haidu)— Petescu, 
Hălmăgeanu, Jenei, Chiru — Negrea, 
D. Popescu — S. Avram, Constantin, 
Voinea, Micu.

lescu, Pavlovicl, Voinea, Sorin A- 
vrarn, Pal și alții care nu au dat 
nici pe departe ceea Ce s-a aștep
tat de la ei. șl aceasta în ciuda 
condițiilor optime care le-au fost 
create. Ne face impresia că una 
dintre cauzele rămîneril lor la un 
anumit plafon este tocmai această 
lipsă de răspundere personală față 
de sportul preferat. Petescu nu 
știe sa lovească balonul cu piciorul 
sting. Răcelescu are deficiența de 
acroșaj. Sorin Avram nu stăpî- 
nește procedeele tehnice fundamen
tale ale înaintașului... Cine și cînd 
trebuie să se ocupe de rezolvarea 
acestor probleme ? Desigur, ei în
șiși. In cadrul orelor de pregă
tire colectivă, exercițiile (chiar 
cele de tras la poartă sau ale a- 
părătorilor), sînt concepute de an
trenori în spiritul concepției în 
care joacă echipele, al obiectivelor și 
sarcinilor mal apropiate, sau mal 
îndepărtate ale acestora. 91. atunei ? 
Atunci, remedierea deficiențelor teh
nice trebuie să se facă de către fie
care, în afara acestor antrenamente.

TEHNICA INDIVIDUALĂ ESTE 
O PROBLEMA PERSONALA A 
JUCĂTORULUI DIN PRIMA CATE
GORIE !

VALENTIN PAUNESCD
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AU ÎNCEPUT concursurile
CUM SCHIEM? Corespondență specială pentru „Sportul popular BOBERII IIOMANI IN AJUNUL

Concursurile desfășurate pînă acum pe 
Clăbucetul Taurului, au produs o surpriză 
plăcută prin numărul mare al juniorilor 
talentați și destul de bine pregătiți. A- 
ceastă „avalanșă" de schiori tineri este 
rezultatul orientării federației de speciali
tate, precum șî al preocupării comisiilor 
regionale și raionale, cluburilor și aso
ciațiilor sportive, școlilor sportive. în 
ace«t sens, se poate spune că ne aflăm 
pe un drum bun și, pentru a sprijini ri
dicarea calitativă a actualilor juniori, 
vom face unele aprecieri de ordin tehnic 
și tactic, valabile de altfel și pentru 
seniori.

în general, schiorii sînt bine pregă
tiți fizic, cu o bună rezistență specifică, 
urmare firească a numărului mare de 
porți, manșe și kilometri parcurși în 
perioada precompetițională. Sub aspect 
tehnic și tactic, mai trebuie însă lucrat. 
Aceste componente ale pregătirii sînt 
esențiale pentru schi — sport de înde- 
niînare — și se impune însușirea pînă 
la virtuozitate a tehnicii 
pure care trebuie executată 
relaxat în condiții de con
curs. Tehnica și tactica pun 
în valoare calitățile fizice 
dobîndite spre realizarea 
obiectivului final al schiorului : efica
citatea. Această eficacitate se obține 
printr-o mare ușurință de execuție a 
unei game întinse de procedee tehnico- 
tactice automatizate, care dau posibi
litate schiorului ca în timpul parcurgerii 
unei porțiuni a traseului să se detașeze 
de execuția propriu-zisă și de dificul
tățile porțiunilor respective. Schiorul a- 
lunecă cu „capul sus", privește cu 
două-trei porți înainte și se pregătește 
tactic pentru aceste porțiuni. El tre
buie să aibă clarviziune, iar atenția este 
necesar să fie concentrată numai asupra 
problemelor de tactică, pentru obținerea 
economiei de timp și menținerea curbei 
ideale.

Concursurile desfășurate pînă în pre
zent au arătat că mai sînt schiori (mă 
refer la juniorii înscriși de cluburi și a- 
sociații și chiar la unii recent promo
vați în lotul republican) care nu știu 
„să meargă" pe schiuri ca un mijloc 
unic de alunecare pe zăpadă, indiferent 
de proba care se desfășoară (slalom u- 
riaș sau slalom special), indiferent de 
starea pîrtiei (înghețată, moale, vălurită 
etc.). Si nu și-au însușit încă toată va
rietatea tipurilor de viraje care diferă 
în funcție de condițiile arătate mai sus. 
Ei se mărginesc doar la tehnica de bază 
a schiului care nu are însă răspuns 
pentru toate problemele pe care le ridică 
competiția. De aceea, consider că de a- 
cum înainte este necesară mai multă 
preocupare pentru problemele tehnico- 
tactice, fără a se neglija, bineînțeles, 
menținerea unui ridicat grad de pregă
tire fizică. Această pregătire
trebuie să se axeze pe probe și să 
zolve în mod diferențiat problemele 
alunecare, ocolire și frînare, potrivit 
caracteristicile cursei.

Pentru proba de slalom special soco
tesc că este necesară o revedere a pro
cedeelor cristianiei de slalom și cristia- 
niei cu contraderapaj. Slalomul special 
este o probă a antrenamentului, a pre
ciziei, a coordonării mișcărilor, în care 
fiecare viraj este condiționat și condi
ționează la rîndul lui pe următorul în 
funcție de o curbă ideală de alunecare 
și viteza maximă de parcurgere. Proce
deele tehnice de mai sus permit un 
control judicios al vitezei în orice por-

țiune a traseului. La concursul de des
chidere de la Predeal, prima manșă a 
cursei de slalom (aritmică, cu un grad 
de dificultate mai mare, cu viraje strîn- 
se, pe un traseu înghețat) a demonstrat 
valoarea acestor procedee. Cei care nu 
le-au folosit au căzut sau au derapat, 
pierzînd secunde prețioase.

Pentru menținerea unei curbe ideale, 
a devenit un lucru obișnuit pentru com
petitori ieșirea din viraj pe schiul inte
rior, ceea ce se 
sau agățarea pe 
într-o formă mai 
schiul interior.

Cînd un slalom 
seu accidentat sau cînd, după un anumit 
număr de concurenți, traseul a fost 
„spart", schiorul trebuie să alunece în
tr-o manieră uniformă prin hopuri și 
șanțuri prin „absorbirea*4 acestor deni
velai ii, datorită jocului picioarelor ■— 
sistem de suspensie corporală — conse
cința unei supleți articulare și a re

numește cramponarea 
schiul din deal, sau, 
avansată, cristiani» pe

este montat pe un tra-

Colțul specialistului

tehnică
re
de
cu

laxării musculare deosebite, 
calități, slalomistul capătă 
tate deosebită a presiunilor, 
reia modifică permanent, pe 
poziția relativă a schiorilor 
lui, lăsînd impresia că se strecoară prin 
traseu.

Proba de slalom uriaș este o probă 
a fineții, a controlului permanent asu
pra conducerii virajelor, o probă a oco
lirilor în viteză mare și de aceea trebuie 
folosite mijloace specifice: cristianii eu 
proiecție circulară, cristianii în poziție 
înaltă de căutâre de viteză, virajele bas
culate, virajele cu pășire în deal pen
tru cîștigarea de înălțime, accelerările 
din bastoane la ieșirea din ocoliri etc.

Pentru ambele probe, înainte de start 
concurent ii trebuie să cunoască bine tra
seul. Este necesară memorarea înlănțui
rii porțiunilor și localizarea locurilor di
ficile. în timpul alunecării, trebuie cău
tată linia ideală de alunecare în viteză 
maximă printr-un derapaj cît mai îngust, 
controlat judicios de unghiul de cantare 
a schiorilor și poziția corpului. în vi
rajele foarte repezi sau cu rază mare 
și deschisă, este indicată o poziție pa
ralelă și apropiată a schiorilor. în vira
jele strînse. pe gheață, este indicată o 
poziție depărtată a schiurilor. spre a 
crea fiecărui picior o poziție indepen
dentă de mișcare și frînare. înainte de 
start, concurentul trebuie să aleagă pro
cedeele de tehnică pe care le va folosi 
în anumite porțiuni ale traseului. Star
tul trebuie adaptat temperamentului 
schiorului. Dacă este o fire combativă, 
nervoasă, este bine să parcurgă primele 
4—5 porți într-o viteză inferioară celei 
de care este capabil, pînă va intra în 
ritmul cursei Dacă este un sportiv emo
tiv, se recomandă o încălzire mai înde
lungată înainte de plecare. în ocoliri, 
schiorul trebuie să urmărească o alune
care perfectă prin menținerea schiurilor 
pe lat în zăpadă moale și alunecoasă, 
pe bucle largi. Pe zăpadă tare, dură, 
trebuie să schieze pe muchii.

Fără a epuiza 
cate de primele 
că aceste rînduri 
defecțiuni și vor 
iestriei sportive a schiorilor noștri.

Prin aceste 
o sensibili- 
datorită că- 
cale reflexă, 
și a corpu-

toate problemele ridi- 
concursuri, considerăm 
au scos la lumină unei® 
ajuta la ridicarea mă-

prof. MIHAI BÎRA
antrenor

Dinamo București a debutat
victorioasă în „C. C. E.“ 

la volei feminin

CAMPIONATULUI EUROPEAN

întîlnire dintre echipa femi- 
volei Dinamo București și 
italiană Max Mara la Torre,

s-a încheiat cu vic- 
a voleibalistelor din 
au învins, la Reggio 
(15—3, 15—1, 15—13). 

de 
o 

un

și hotărîrea echi- 
a participa la 

fără îndoială, un 
bine qîndit, deoa-

ei evoluții, 
și urmărit-o 
Italiei, 
cîștigate de

Prima 
nină de 
formația 
din cadrul „Cupei campionilor euro
peni* la volei 
toria scontată 
România, care 
Emilia, cu 3—0
La meci au asistat peste 1 000 
spectatori, dornici să cunoască 
echipă dintr-o tară care deține 
loc de frunte în voleiul mondial.

In Italia, voleiul feminin este încă 
la primii săi pași 
pei emiliane de 
„C.C.E.* a fost, 
gest de curaj, dar
rece jucătoarele italiene au astfel 
posibilitatea să cîștige o frumoasă 
experiență. Aceasta cu atît mai mult, 
cu cît știau că se vor întîlni cu 
Dinamo București, o echipă a cărei 
carte de vizită nu lasă nici o în 
doială asupra frumoasei 
pe care, de altfel, am 
în meciul cu campioana

Primele seturi au fost
voleibalistele bucureștene la un scor 
ce scutește de orice comentarii. Ul
timul set, în care formația Dinamo 
și-a utilizat mai ales rezervele, a 
fost mai echilibrat, ceea ce se re
flectă în scorul strîns cu care s-a 
încheiat acest set.

Iată formațiile aliniate la fluierul 
arbitrilor Catanzaro (Italia) și Armă- 
șescu (România) : Max Mara la

Recorduri
omologate

LONDRA, 26

mondiale
dc r.i.A.

(Agerpres). — Cu 
prilejul unei ședințe a federației in
ternaționale de atletism, care a avut 
loc la Londra, au fost omologate noi 
recorduri mondiale. Printre recordu
rile omologate figurează performan
țele realizate de Michel Jazy (Franța)
— 2 000 m plat în 4:56,2 ; Ron Clarke 
(Australia) — 3 mile în 12:50,4; Gas
ton Roeiants (Belgia) — 20 km în 
58:06,0; Bob Seagren (S.U.A.) — 
5,32 m la săritura cu prăjina; Lud- 
vik Danek (Cehoslovacia) — 65,22 m 
la aruncarea discului; Gyula Zsi- 
votski (Ungaria) — 73,74 m la arun
carea ciocanului; Irina Press (U.R.S.S.)
— 10,3 la 80 m garduri.

Torre: Riva, Linder, Scaltriti, Tullo, 
Loffredo, Denti, Vellani, Mazzali, 
Guidici, Bolondi, Feretti, Manzini. 
Dinamo: Ivănescu, Iliescu, Bogdan, 
$tefănescu, Vamoșiu, Vanea, Con- 
stantinescu, Nodea, Belgea, Gheor- 
ghescu, Șorban.

Returul va avea loc sîmbătă, 28 
ianuarie, tot la Reggio Emilia. în 
continuare, dinamovistele vor juca 
luni 30 ianuarie la Bergamo, cu re
prezentativa orașului, iar marți 31 
ianuarie, la Modena, cu Edizioni Pa
nini, care ocupă locul doi în cam
pionatul italian.

IGLS. 26 (prin telefon). Din cauza vre
mii nefavorabile, care a făcut ca pista 
„Olympia44 să fie prea moale, progra
mul antrenamentelor s-a moiîificat. De 
abia joi s-au efectuat primele coborîri 
controlate înaintea întrecerilor oficiale 
pentru titlul european la bobul de 4 
persoane. S-au parcurs cîte două man
șe cronometrate, echipajul nostru 
(Panțuru + Hristovici 4- Maftei + 
goe) realizînd al 6-lea timp al zilei, în 
manșa a doua. Iată, de altfel, și cele 
mai bune timpuri în afară de al lor : 
R. F. Germană V (conducător Wormann) 
1:06,03, Austria III (Kaltenberger) 
1:06.39, R. F. Germană UI (Maurer) 
1:06,78, Austria I (Thaler) 1:06,82, R. F. 
Germană VI (Zimmerer) 1:06.84. 
In general, echipajul nostru ma
nifestă. în continuare, o formă bună, 
dîndu-ne speranța obținerii unui loc 
onorabil.

Bologna, 26.1.1967.
CESARE TRENTINI

★
OBERHOF, 26. Tn localitate au înce

put întrecerile din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă a armatelor prietene. eu 
(disputarea cursei de schi fond 30 km. 
Iată primii 10 clasați : 1. Gerhardt 
Klimmer (R. D. Germană) lh 42:18 ; 
Edward Butzy (Polonia) lh 42:27 : 
Josef Ryszula (Polonia) lh '
4. Vaclav Perinn (Cehoslovacia)
5. Anatoli Laskin (U.R.S.S.) lh

3. 
42:38; 

lh 43:51; 
44:01?

Șahiști români peste hotare
BELGRAD, 26 (Agerpres). în runda
11-a a turneului zonal de șah de laa

Vm jacks Banja, marele maestru român 
Florin Gheorghiu a întrerupt partida sa 
cu Hamman. Ivkov l-a învins pe Vizan- 
tiadis și Barczay pe Byluap. Partidele 
Zuidema—Hindle, Fuchs—Kostro, Len
gyel—Gunarsson și Pachman—Mohrlock 
s-au încheiat remiză. S-au amînat parti
dele Matanovici—Vacka și Jansa—Bobo- 
țov.

In urma acestor rezultate, pe primul 
loc în clasament a trecut marele maestru

iugoslav Ivkov cu 7’/2 puncte, urmat de- 
Matanovici cu 7 (1) puncte, Gheorghiu 
și Barczay cu cîte 6l/? (1) puncte, Fuchs 
și Kostro cu cîte 6l/2 puncte ele.

★

BEVERWIJK, 26 (Agerpres). în run
da a opta a turneului feminin reprezen
tanta României, Alexandra Nicolau a ob
ținut o nouă victorie învingînd-o pe ju- 
cătoarea maghiară Eva Karakaș și ocupă 
în prezent locul doi cu 6 puncte, după 
Ala Kușnir (U.R.S.S.), care are 8 puncte-
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Comitetului internațional 
olimpic, Avery Brun
dage, a anunțat că luna 
viitoare va face o vizită 
la Florența. în cursul 
șederii sale Ia Florența, 
Avery Brundage va dis
cuta cu primarul Piero 
Bergellini candidatura 
acestui oraș pentru or
ganizarea J.O. din 1976. 
De asemenea, Avery 
Brundage va vizita ba
zele sportive din Flo
rența.

FRANKFURT PE 
MAIN. Turneul interna
țional de handbal mas
culin desfășurat la 
Frankfurt pe Main a 
fost cîștigat de campi
oana Cehoslovaciei, e- 
chipa Dtikla Praga, care 
a obținut trei victorii 
succesive : 18—2 cu 
Eintracht Frankfurt, 
21—6 cu F.S.V. Frank
furt șî 9—6 cu T.G. 
Sachsenhausen

timpul de 4:18.9, urmat 
de Arkadi

6—2, 7—5: Ashe
(S.U.A.)—Coghlan (A-Korneiciuk.

(U.R.S.S.) cu 4:22,4. ustralia) 6-1, 6—4,
Proba de săritură cu 6—0 ; Davidson (Aus-
prăjina a revenit lui tralia) — Mc Manus
Altti Alarotu (Finlanda) (S.U.A.) 6—4, 6—2
care a trecut peste șta 6-3
cheta înălțată la 4,70 in.
Alte rezultate : 50 m — CARACAS. In primul
Lontadze (U.R.S.S.) 5,7; meci al turneului inter-
tri plus alt — Zolotarev 
(U.R.S.S.) 15,63 m;
500 m femei — Milita 
Zagere (U. R. S. S.) 
1-18.5.

FLORENȚA. într-un 
meci profesionist con- 
tînd pentru campionatul 
european de box la ca
tegoria „muscă", italia
nul Fernando Atzori I-a 
învins la puncte, după 
1.5 reprize, pe francezul 
Rene Libeer. Atzori este 
în vîrstă de 24 de ani, 
eu 8 ani mai tînăr de-

național triunghiular de 
fotbal de la Caracas, 
echipa F. C. Barcelona 
(Spania) a învins cu 
1—0 (1—0) pc Pena- 
rol Montevideo. Unicul 
punct a fost marcat în 
minutul 35 dc Semina- 
rio. Cea de-a treia e- 
chipă care participă la 
»»cest turneu este Bota- 
fogo (Brazilia).

PE SCURT
cît fostul campion 
Topean Libeer

eu-

O junioară talentată: Judii Tomori (Universitatea Cluj)
Foto : A. Neagu

înMONTEVIDEO, 
campionatul de fotbal 
al Americii de Sud, re
prezentativa Paraguayu
lui a învins echipa Bo- 
liviei cu scorul de 1—0 
(1-—0). In cel de-al 
doilea joc selecționata 
Argentinei a dispus cu 
5—1 (2—0) de Vene
zuela. Din cele cinci go
luri ale învingătorilor, 
patru au fost înscrise 
de Artime.

VIENA. Săritorii

MOSCOVA. La Riga 
a început un concurs 
internațional de atletism 
pe teren acoperit la care 
participă sportivi din 
Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Olanda, Finlanda, 
Ungaria și U.R.S.S. 
Pentru prima oară în 
U.R.S.S., programul con
cursului a cuprins și 
proba de o milă care a 
fost clștigată de sporti
vul maghiar Mecser cu

cn 
«ehiurile de la trambu
lină își continuă pregă
tirile în vederea apro
piatelor întreceri preo- 
linipice de la Grenoble. 
La Klingental, pe pri
mul loc (sărituri de 
89.5 și 86 m) s-a cla
sat Horst Gueck. Cam
pionul olimpic de Ia 
Innsbruck, finlandezul 
Kankkonen, a ocupat 
locul trei (85,5 m și 
85 m). în concursul de 
la Le Brassus (Franța), 
victoria a revenit italia
nului Giacomo Aimoiâ 
(86 m și 83 m).

KOLN. Au început 
întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis 
pe teren acoperit ale 
R. F. Germane. în proba 
de simplu bărbați a fost 
înregistrată o surpriză, 
Plotz (R. F. Germană) 
eliminîndu-1 pe Beust 
(Franța) cu 13—11, 
11—9. în competiția fe
minină, s-au înregistrat 
rezultatele : Ingrid Lo- 
efdahl (Suedia)—Rose
marie Darmon (Franța) 
9—7, 3—6, 6—1 : In
grid Loeys (Belgia)— 
Gudrun Rosin (Suedia) 
1—6, 6—3, 6-3.

de fotbal a
va întreprinde

tu- 
de 

ca-

MELBOURNE. în 
rul trei al probei 
simplu bărbați din 
drul turneului interna
țional de tenis de la 
Adelaida (Australia) 
s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Bo- 
wrey (Australia)—Stil
lwell (Anglia) 6—3,

MOSCOVA. Cu înce
pere de la 31 ianuarie 
echipa 
U.R.S.S.
un turneu dc trei săp- 
tămîni în
Antrenorul echipei Mi
hail Iakușin a declarat 
că în cadrul acestui 
turneu vor fi verificați 
33 de selection abili.

Iugoslavia.
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