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ACTUALIZAȚI
PATINAJ VITEZA 

PE MICUL ECRAN
Televiziunea ne rezervă, 

sîmbe+ă și duminică, trei 
transmisii de la campiona
tele europene de patinaj 
viteză, care se desfășoară 
la Lahti (Finlanda). Prima 
transmisie are loc azi, de 
la ora 16,55, iar mîine vom 
avea pe micul ecran ima
gini de la Lahti între ore
le 13,55-14,30 și 17,15-18.

Tinerii fotbaliști români în grădina botanică din Kinshasa

Asociația sportivă Electronica 
in Capitală a obținut în ulti
mi timp o serie de importante 
uccese : numărul membrilor 
rCFS a crescut la 2 444, în com- 
etițiile de masă organizate în 
^66 au fost cuprinși 3 500 de sa- 
iriați, aproape 2 000 de iubitori 
l drumeției au participat la 
umeroasele excursii turistice 
-ganizate la munte și la mare, 
1 fost obținute unele succese 
i activitatea de performanță 
ah și fotbal) și s-au efectuat 
icrări importante de amenaja- 

a unei baze sportive com- 
exe. Aceste realizări (și altele) 
i fost menționate în darea de 
amă prezentată de președin
te asociației sportive „Electro- 
ca* — tov. Ion Șofran — în 
drul adunării generale și în 
vintui lor de către participan
ta discuții. Cu toate acestea, 

ta dominantă a adunării ge- 
rale de dare de seamă și ale- 
. a fost critică, în sensul 
participanții la discuții au în

țes că trebuie să ajute consi- 
1 asociației să vadă lipsurile 
re au existat în activitatea 
i ultimul timp.

Tov. Ion Gîrtoi a eriticat 
consiliul asociației sportive pen
tru că nu a acordat sufi
cientă atenție cuprinderii ma
selor de oameni ai mun
cii din uzină in practicarea 
continuă a exercițiilor fizice, 
scoțind in evidență faptul că 
eforturile s-au îndreptat Îndeo
sebi spre cei cîțiva sportivi de 
performanță. Recomandind nou
lui consiliu să desfășoare o sus
ținută activitate de propagandă, 
care să înfățișeze tuturor efec
tele pozitive pe care le are spor
tul asupra sănătății, tov. Ion 
Gîrtoi și-a exprimat convinge
rea că în noul sezon activitatea 
de masă va forma prineipalul 
obiectiv al consiliului asociației 
„Electronica*.

Tov. Ion Binder 
adunării generale 
secției de turism,
timp, a vorbit despre faptul că 
din partea consiliului asociației 
sportive nu s-a primit sprijinul

HRISTACHE NAUM
(Continuare in pag. a 3-a)

IN CAPITALĂ

a înfățișat 
activitatea 

In același

A Z I
ATLETISM : Sala Steaua, 

de la ora 14,30 : Concursul 
republican de sală al junio
rilor mici.
M I I N E

FOTBAL : Stadionul Giu- 
lesti, de la ora 9,15 : Ra
pid C.F.R. - „9 Mai' ’ " 
pid - Progresul ;

Stadionul Dinamo, 
ora 9,15 : Dinamo 
ria - Dinamo Obor 
namo București - Steaua.

ATLETISM : Sala Steaua, 
de la ora 9 : Concursul 
republican de sală al ju
niorilor mici.

HANDBAL : Sala Floreas- 
ca, începînd de la ora 9 : 
Șc. sp. nr. 1 București - 
Liceul nr. 2 lași (f), Șc. sp. 
Ploiești - Liceul nr. 2 lași 
(m), Șc. sp. Ploiești - 
Șc. sp. Petroșeni (f), Șc. sp. 
nr. 1 București - Șc. sp. Pe
troșeni (m) - jocuri în ca
drul „Cupei Sportul popu
lar”.

Patruzeci de zile, între 15 de
cembrie 1966 și 23 ianuarie 1967, 
selecționata de tineret a țării 
noastre a întreprins un turneu în 
Africa Centrală și de Vest. în 
această perioadă, tinerii fotbaliști 
români au susținut 11 partide (un

Sel. tineret— Sel. orașului Kins
hasa 1—1, Sel. tinerel—Etiopia 
A 1—1 și 1—2, Sel. tineret—E- 
tiopia B 2—1.

Așadar, patru victorii, trei me
ciuri egale si patru înfringeri. Un 
bilanf mulțumitor, dacă /inem

peste 400 000 de spectatori, făcînd 
o bună propagandă fotbalului nos
tru, culegînd aprecieri dintre cele 
mai elogioase din partea presei, 
radio-ului și televiziunii din Con
go, Gabon și Etiopia.

și Ra-

de la 
Victo- 
și Di-

CU TINERII FOTBALIȘTI ROMANI

In africa (i) Note de drum

veritabil tur de campionat, in
tr-un timp record) intîlnind re
prezentative naționale și selecțio
nate regionale dintre cele mai pu
ternice de pe acest continent. Re
amintesc rezultatele tehnice înre
gistrate : Sel. tineret—Congo 
(Kinshasa) 2—3 și 3—0, Sel. 
tineret—Sel. Katanga 6—1, Sel. 
tineret—Camerun 1—1, Sel. tine
ret—Gabon 0—l și 2—0, Sel. 
tineret—Congo (Brazzaville) 0—1,

climat,

jocuri, 
în cele 
25 721 
în cele

Handbalul nostru masculin poate și trebuie
să recucerească poziția fruntașă (I)

seama de greutățile acestui lung 
turneu, în care tinerii noștri fot
baliști au avut de suportat dese 
schimbări de altitudine, 
alimentație.

Pentru a susține aceste 
sportivii noștri au parcurs 
40 de zile o distanță de 
km, în 39 de ore de zbor.
990 de minute de joc efectiv, cei 
18 fotbaliști români au primit a- 
saltul a nu mai puțin de 150 de 
fotbaliști (socotind si rezervele), 
ai echipelor gazdă și nu în pu
ține jocuri au fost nevoiți să în
frunte deciziile eronate ale unor 
arbitri (dezaprobați de publicul 
local) care în unele meciuri i-au

Trebuie amintit dintr-un înce
put că turneul în Africa, organi
zat de forul nostru 
tate, se înscrie pe 
rilor ultimei plenare 
General al U.C.F.S.
asigurării unei corttinuități în pre
gătirea fotbaliștilor și pe timpul 
iernii. Jocurile susținute în cele 
cinci țări africane au fost utile, 
au pus tinerilor fotbaliști probleme 
noi, au contribuit la îmbogățirea 
experienței lor internaționale și la 
stringer ea unor legături de prie
tenie cu sportivii acestor țâri.

de speciali- 
linia l.otărî- 
a Consiliului

în vederea

împiedicat evident să obțină vic
toria. în cele 11 partide, fotba
liștii români au evoluat în fața a

CRISTIAN MANTU

(Continuare în pag. a 5-a)

i-a scris mult, și poate mai 
troversat ca oricînd, despre 
iportarea handbaliștilor români 
ultima ediție a Campionatului 
ndial. într-o competiție extrem 
grea, în care fiecare clipă de 
tenție s-a plătit scump, în care 
ipe mari (Suedia, Iugoslavia, 
F. Germană) s-au văzut arun- 
s de un singur rezultat pe to- 
anul clasamentului în locuri 
care nimeni nu le-ar fi putut 
mi, iar alte formații (R. D. 
mană) au părăsit întrecerea 
î din faza ei preliminară, se- 
ionata noastră a ocupat locul 

cucerind medaliile de bronz.
!ste satisfăcător acest rezultat? 
te fi considerată mulțumitoa- 
comportarea echipei ? Era po-
I un rezultat mai bun ? După 
îrea mea, răspunsul la aseme-
întrebări nu poate fi dat mo- 

ilabic, prin „da" sau „nu“. 
sta deoarece cînd se analizea- 
:omportarea unei echipe repre- 
ative, lucrurile se cer privite 
ansamblu, discuția urmînd să 
rățișeze toate aspectele activi- 

(selecția șl pregătirea lotu- 
campionatul republican, mun- 

în secțiile fruntașe, alte corn- 
ții interne, activitatea ce se 
ășoară cu juniorii și tineretul 
I. Selecționata unei țări nu 

o echipă oarecare, alcătuită 
inspirație ! Ea reprezintă, de 

, stadial de dezvoltare a spor- 
i respectiv, constituie etalonul 
verificare a muncii depuse de 
sau sute de sportivi, antre- 
și activiști obștești, este pro-

II finit, după ani de străda- 
după sute și sute de jocuri 
campionat, după nenumăratele 
de antrenament Ia echipele de

și în lotul reprezentativ, 
iider că numai așa trebuie pri

vite lucrurile, pentru a putea îm
brățișa, în analiza noastră, atît 
situația actuală a handbalului 
masculin, cît și — ceea ce este 
extrem de important — perspec
tivele lui.

Să revenim însă la campiona
tul mondial, pentru a putea în
cerca să caracterizăm — pentru 
început — comportarea echipei 
noastre la această întrecere. Am 
urmărit pas cu pas pe handbaliș- 
tii români în Suedia, trăind lao
laltă cu antrenorii și jucătorii 
marile bucurii, dar și amarele 
clipe de supărare, veghind îm
preună în nesfîrșitele ore ale nop
ților nordice, cînd somnul nu se 
lipea de pleoapele noastre. Dar 
nu numai atît. Am fost martor, 
săptămînă de săptămînă, la jocu
rile de campionat, urmărind ju
cătorii în această întrecere de 
bază, am văzut antrenamentele 
țchipei reprezentative și am asis
tat la multe din jocurile ci de 
verificare. Avem deci posibilitatea 
de a privi lucrurile nu numai 
prin prisma rezultatelor din Sue
dia, ci și din unghiul — foarte 
important — al stadiului actual 
de dezvoltare a handbalului mas
culin, al posibilităților sale reale 
din acest moment. Așa stînd lu
crurile, se poate aprecia drept

Trage Gruia1 Apărătorii 
cehoslovaci încearcă prin 
orice mijloace să-1 opreas
că. Este o luptă dramatică, 
care a caracterizat, de alt
fel, toate partidele dispu
tate în Suedia de jucătorii 

români

mulțumitoare comportarea selec
ționatei noastre. Fără nici un fel 
de exagerare, se poate spune că 
handbaliștii români, întoreîndu-se 
dia Suedia, trebuiau să pășească 

cu fruntea sus (n-au făcut-o din 
modestie), deoarece și-au apărat

CĂLIN ANTONESCU
(Continuare; în pag. a 8-a)

Să nu facem economie de... patinatori!
Joi după amiază, pe gheața 

patinoarului Floreasca, sensibil 
ameliorată și prezentîndu-se în 
condiții normale de concurs, cei 
mai tineri patinatori bucureșteni 
și-au desemnat campionii. Trei 
zile de întrecere au stabilit or
dinea în clasamentele etapei re
gionale ale campionatului repu
blican, la categoriile copii și ju
niori mici. înaintea lecturii aces
tor clasamente — pe care cititorii 
le găsesc în pagina a Vl-a a zia
rului — cîteva aspecte demne de 
reținut.

Acuratețea unora dintre „dese
nele** executate pe gheață, ca și 
programele liber alese, interpre
tate adesea cu fantezie și avînt, 
n-au reușit să șteargă impresia 
unui nivel destul de scăzut al 
întrecerilor. Cu excepția învingă
torilor pe categorii — în special 
Elena Stanciu, Anca Tănase, Mi
hai Popescu — ca și a cîtorva 
dintre cei clasați pe locurile ur
mătoare, restul concurenților nu 
par a fi într-un progres real, pe 
măsura eforturilor depuse în orele 
de antrenament. E drept, au lip
sit motivat o serie de patinatori 
valoroși (Adriana Preda, Doina 
Mitricică), alții sînt, poate, într-o 
lipsă de formă trecătoare, dar o 
creștere valorică generală față de 
anul trecut nu se simte încă. Pu
tem aștepta mai mult de la ta
lente confirmate ca Mariana Io
nel, Gabriela Voica și chiar Lu
cian Cozia, spre care trebuie să 
se îndrepte mai insistent atenția 
antrenorilor.

Și o întrebare: se poate inti
tula cu termenul de „concurs" a

pariția unui singur participant la 
o categorie ?... Mai ales cînd pe 
listele înaintate de cluburi, la în
ceput de sezon, forurilor superioa
re, figurează zeci de nume, patina
tori care își fac pregătirea în 
cadrul secțiilor de performanță. 
Deci, a doua întrebare : unde sînt 
cadrele noi de patinatori, selec
ționate din miile de copii care 
și-au făcut în anii trecuți iniție
rea ?

Să nu facem „economie" în e- 
forturile de îndrumare a patinaj 
torilor talentați spre activitatea 
de performanță !

RADU VOIA

fn ziarul de azi:

9 Cînd vom avea și noi 

halterofili de valoare?
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CÎND VOM AVEA ȘI NOI 
halterofili de valoare?

= Halterofilii noștri au avut în 1966 o prelungită pauză 
= competițională. Concursuri (în afara campionatelor maivi- 
= duale de seniori ți juniori) nu au existat decît ateva p de 
== mică importanță.
= Dar iată că, spre sfîrțîtul anului, „Cupa Dinamo , j»cPP.° 
= Petrolul", „Cupa Metalul", „Cupa 30 Decembrie , mțîlm-
= rile internaționale amicale Cluj — Chișinau,. Anglia 

România ți Polonia — România (juniori), campionatul re-

publican pe echipe etc. au reînsuflețit activitatea. Anul 
acesta sportivii romani vor fi prezenți în mari confruntări 
internaționale: revanșa meciului cu Anglia, întîlnirea 
România — Franța, campionatele europene etc. Participarea 
la aceste concursuri impune, desigur, halterofililor noștri 
realizarea unor performanțe de valoare, pentru a putea 
reprezenta cu cinste sportul românesc. Au ei posibili
tăți

în luna octombrie 1965 ziarul 
nostru a publicat articolul „Hal
terele sînt privite prea.,, ușor*, 
care cuprindea unele constatări 
îngrijorătoare asupra valorii per
formanțelor obținute de sportivii 
noștri» foarte scăzute în compa
rație cu cifrele recordurilor euro
pene.

Dorind să vedem dacă situația 
s-a îmbunătățit cu ceva în inter
valul de timp care s-a scurs, am 
efectuat o analiză care ne-a dus 
la concluzia că : HALTEROFILII 
ROMÂNI AU PORNIT PE UN 
DRUM BUN. Afirmația de mai 
sus este sprijinită, printre alt© 
argumente, și de acela că, în 
1966, numai la campionatele in
dividuale de seniori de la Cluj, 
au fost doborîte 18 recorduri re
publicane (7 de seniori și 11 de 
juniori).

La începutul anului trecut, spe
cialiștii noștri au hotărât, din 
punct de vedere metodic, axarea 
pregătirii sportivilor, pe realizarea 
a două vîrfuri de formă, unul în 
luna mai și altul în noiembrie. A- 
cest fapt a creat obligația unei 
pregătiri mai atente, în scopul 
atingerii cifrelor maxime planifi
cate. Mărirea numărului de antre

Categoria Aprilie 1965 Mai 1966 Creștere

Cocoș 289,1 309,1 + 20,0
Pană 295,8 323,5 4- 27,7
Ușoară 339,1 350,8 + IM
Semimijlocie 323,3 363,3 + 40,0
Mijlocie 359,1 380,8 + 21,7
Semigrea 355,8 375,0 + 19,2
Grea 370,8 383,3 4- 12,5

MEDIA GENERALA 333,3 355,1 + 21,8

Zor o Flat (Steaua), campion și recordman republican la
9teocoș“. Sperăm ca în acest an să aducă serioase îmbunătățiri 

rezultatului său de 320 kg
Foto : T. Roibu

Dacă se va munci serios și se 
Va merge în acest ritm există 
perspectiva ca în cîțiva ani, hal
terofilii noștri să poată atinge o 
Valoare internațională.

Vorbind despre progresele hal
terofililor români, nu putem să nu

E bine, dar se poate 
și mai bine!

Sportivii de la Steaua alcătu
iesc o echipă tînără (media do 
vîrstă 22 de ani), cu multe pers
pective. Cu doi ani în urmă ei 
Reușiseră să cucerească cinci 
titluri dc campioni individuali și 
titlul pe echipe. Ca obiective 
pentru 1966, antrenorii Ștefan A- 
chim și Gheorghe Mănăilescu au 
prevăzut repetarea realizărilor a- 
nului precedent. Ce s-a obținut ? 

namente (sportivii din lotul repu
blican efectuează acum cîte opt 
pe săptămînă), sporirea volumului 
de lucru (total kilograme ridi
cate într-un antrenament), precum 
și creșterea intensității efortului 
în pregătire au constituit tot atîția 
factori de progres.

Și rezultatele nu s-au lăsat aș
teptate. Halterofilii noștri au 
realizat, chiar în condițiile unei 
activități compctiționale mai re
duse, progrese însemnate, care au 
depășit așteptările.

Analizînd comparativ rezulta
tele ultimelor cinci ediții ale J.O. 
(din 1948 încoace), observăm că 
primii trei clasați au, de la o 
olimpiadă la alta, o creștere me
die de 30 kg. Pentru a se putea 
ridica la valoarea fruntașilor 
mondiali ai halterelor, sportivii 
noștri trebuie să aibă (după a- 
prccierile secretarului federal, tov. 
L. Baroga) o creștere medie de 
60 kg în patru ani, adică în fie
care an cîte 15 kg. In primul 
dintre acești ani bilanțul a fost 
satisfăcător: față de campiona
tele individuale din 1965, cele 
din 1966 au adus o creștere a 
mediei rezultatelor primilor trei 
clasați de 21,8 kg: 

spunem cîteva cuvinte despre sec
țiile bucurcștene, care au dat 
sportului celor puternici pe toți 
deținătorii actuali ai recordurilor 
republicane și ai titlurilor de 
campioni de seniori. Să le luăm 
pe rând.

Au fost cucerite patru titluri indi
viduale și cel pe echipe. La capi
tolul „noi recorduri republicane" 
au fost planificate 10 și s-au 
realizat 12. Deci un titlu de cam
pion individual nerealizat a fost 
compensat cu două recorduri peste 
plan.

De altfel, numărul recordurilor 
putea fi mai mare dacă la campio
natele republicane individuale nu 

s-ar fi ratat prea mult la pri
mele încercări. Astfel, Ia procedeul 
împins. Fiți Balaș a ridicat de-a- 
bia din a treia încercare bara 
de 125 kg, pentru ca în afară de 
concurs să împingă 145 kg (la 
reeîntărire 144,5 kg), or 145 
kg reprezintă și cifra recordului 
mondial. Și la triatlon rezulta
tele lui Fiți Balaș (417 kg) și 
Marin Cristea (420 kg) ar fi 
constituit recorduri de o bună va
loare, dar unele dintre cifrele adi
ționate (împins și smuls — Fiți; 
împins și aruncat — Cristea) 
s-au realizat în afară de concurs. 
Oficial, performanțele lor an fost 
380 și — respectiv — 407,5 kg,

Talentul
In imic dublat (Ic munca

Trei campioni de seniori în Ioc 
de doi propuși, doț campioni de 
juniori în loc de unul, 13 recor
duri de juniori în Ioc de trei... 
Planificările antrenorilor Alexan
dru Cosma și Emil Rațiu au fost 
îndeplinite și depășite.

Dinamoviștii alcătuiesc o echi
pă puternică, al cărei obiectiv — 
locul IT la campionatul pe echipe 
— a fost realizat, cu toate că Pe
tre Roșea și Cornel Chelemen, 
accidentați la începutul anului 
trecut, nu au putut aduce apor
tul dorit (primul și-a reluat an
trenamentele cu puțin înaintea 
campionatului și a concurat slab, 
iar al doilea nici nu a putut 
participa).

Cei mai valoroși sportivi ai sec
ției sînt, fără îndoială, recordma

Doar fiii antrenorilor!...
In 1965 trei sportivi de la Pro

gresul au fost selecționați în lo
tul republican de juniori. Doi din
tre ei (al treilea, I. Dragomirescu, 
și-a găsit apoi alte... preocupări!), 
au confirmat speranțele, realizînd 
10 recorduri republicane, deși a- 
veau planificat unul singur. Ti- 
beriu Apostol (născut în 1949) a 
doborît șapte recorduri republica
ne, cucerind și titlurile de cam
pion de juniori I și II la cate
goria cocoș, iar Gheorghe Enciu 
— la categoria excelentului clu
jean Holzer — a obținut și el 
trei recorduri de juniori. Sînt 
performanțe frumoase, pentru care 
merită felicitări, în egală măsură, 
și... părinții lor; pentru că cei 
doi tineri sînt fiii antrenorilor 
Gheorghe Enciu și Gheorghe Apos
tol l

Dar ceilalți componenți ai sec
ției ? Rezultatele lor nu sînt in

Singura schimbare!
Obiectivele fixate pentru acest 

an (destul de modeste) au fost 
îndeplinite doar de cîțiva halte
rofili rapidiști. Iar progresele rea
lizate de Ștefan Teleman (22 de 
ani — 312,5 kg la cat. mijlocie), 
Lucian Kotlar (24 ani — 365 kg 
la semigrea) și Grigore Tofan (24 
ani — 345 kg Ia semigrea) au 
momentan valoare doar prin 
comparație cu cifrele proprii din 
anul trecut ; alte comparații nu 
i-ar favoriza. De asemenea, lo
cul 5 la campionatul republican 
pe echipe nu este pe măsura con
dițiilor de pregătire avute. Nici 
juniorii, schimbul de mîine, nu 
au obținut rezultate mai deose
bite. în 1965 nemulțumise fap
tul că — față de posibilitățile e- 
xistente — la campionatele re
publicane de juniori Rapidul a 
avut doar doi cîștigători : în 1966 
a avut doar doi... participanti ! 
Un singur cuvînt explică toate 
lipsurile : selecția ! Unui club 

adică (în special pentru Fiți) 
foarte departe de posibilități. Des
pre mersul actual al procesului de 
instruire, trebuie să arătăm că 
lucrul strict individualizat și cu 
mare intensitate, ajutorul dat de 
cabinetul metodic al clubului prin 
filmări făcute la antrenamente și 
concursuri, precum și proiectarea 
imediată a filmelor, apropiata ter
minare a construcției noii săli a- 
menajată special pentru ei, repre
zintă chezășia succeselor viitoare 
ale halterofililor de la Steaua. 
Succese cu atît mai necesare, cu 
cît în 1967 ei vor avea de sus
ținut o serie de dificile examene 
internaționale.

nul de juniori Gheorghe Teleman 
(415 kg la semigrea) și recordma
nul de seniori Gheorghe Mincu 
(460 kg la grea), campioni ai tă
rii și componenți ai lotului re
publican. Amîndoi sînt tineri (20 
și. respectiv, 23 de ani) și au 
frumoase perspective. De la ei 
așteptăm noi și valoroase recor
duri la categoriile mari.

Și Ștefan Pintilie, campion și 
recordman de- juniori, este o spe
ranță a halterelor. Iată însă că, 
față de performanța obținută în 
luna mai (362.5 kg — record de 
juniori),, în decembrie el nu a 
maj realizat decît 347,5 kg ! Pin
tilie ar putea deveni un semimij- 
lociu foarte bun, dar trebuie să 
muncească mult mai mult pen
tru a progresa.

măsură să mulțumească : un sin
gur loc III la campionatele de 
seniori și acela cu un rezultat 
slab (350 kg la categoria grea). 
De altfel, aproape fiecare halte
rofil de la Progresul are o situa
ție specială în legătură cu școala, 
familia, serviciul sau cu... disci
plina, neputînd avea astfel o pre
gătire normală și, bineînțeles, ne- 
obținînd performanțele dorite.

Ultimul aspect din activitatea 
secției din str. Dr. Staicovici, de 
ordin igienico-estetic, este unul 
neplăcut. în timpul antrenamente
lor vestiarele sînt ocupate de ju
cătorii unor echipe de fotbal din 
campionatul raional, halterofilii 
avînd garderoba în... sala de an
trenament ! Hainele, înșirate pe 
cadrul izometric și pe spaliere, nu 
supără și privirile conducerii clu
bului ?

care are în vecinătate numeroa
se școli profesionale (Școala auto, 
Școala de căi ferate, Școala Uzi
nelor Grivița Roșie etc.), cu sute 
și sute de elevi, nu-i este permis 
să nu crească necontenit elemen
te.

Pe cît se vede, sub tribuna sta
dionului Ciulești s-a înfăptuit în 
anul trecut o singură schimbare, 
în loc de un antrenor (Ion Do- 
ciulescu — demisionat), activînd 
acum doi : Virgil Lefter și Pie
rre Eremia. în rest, nimic nou ! 
Aceeași sală foarte bună, ace
leași rezultate foarte slabe. Cel 
mai bun performer al secției 
de haltere (locul II la campio
natul individual de seniori) este 
...atletul Kotlar.

★
Pentru a se ajunge la mari per

formanțe într-o anumită ramu
ră de sport, un factor impor-

tntr-o nemișcare de statuie, Dragoș Niculescu fixează 
deasupra capului bara de 100 kg. La campionatul republican 
pe echipe, el s-a clasat pe primul loc în cadrul categoriei 

ușoare, totalizind 350 kg la triatlon

tant, dar neesențial. îl constituie 
baza de masă. La haltere însă, ea 
este destul de redusă. Din cei 903 
sportivi legitimați la federație, 
participă la competiții doar 500, 
iar din 62 de antrenori salariați 
și 72 de secții afiliate, activează 
cu adevărat doar 33 de antrenori 
(10 cu normă întreagă și 23 cu 
o jumătate de normă) și 26 de 
secții, dintre care 7 în Bucu
rești.

Un serios impediment în calea 
măririi numărului de practicant! 
l-a constituit și .insuficiența ba
relor, foarte greu de procurat. în 
curînd însă se va rezolva și a- 
ceastă problemă.

Dar. pentru unii antrenori, lip
sa de bare constituie o scuză a 
dezinteresului și delăsării lor. Ei 
încearcă să arate că dacă nu vin 
la antrenamente decît cîțiva spor
tivi, este pentru că... nu au la 
dispoziție destule bare ! Or, rea
litatea este cu totul alta. în sec
ții sînt prea puțini halterofili, 
fiindcă nu s-a făcut totul pentru 
a fi atrași. Acțiunile de selecție 
nu dau încă roadele așteptate. 
Antrenorul Al. Cosrna ne spunea 
că în fiecare dimineață se pos
tează De la ușile școlilor, din car
tier, dar rar se găsește cîte un 
elev care să vrea să vină la an
trenamente. Iar antrenorul Gh. 
Apostol arăta că s-a deplasat la 
Școala profesională a uzinelor E- 
lectromagnetica, în dorința de a 
selecționa tineri pentru secția de 
haltere de la Progresul, dar (cu 
toată bunăvoința profesorului de 
educație fizică Aurel Ișoveanu) 
auzind că este vorba de haltere, 
nici unul dintre elevi nu s-a 
clintit din rînd.

Este drept că unii tineri evită 
să practice halterele, de multe 
ori datorită unor concepții gre
șite despre acest sport, insuflate 
de către diverși pseudo-specialiști. 
Dar oare antrenorii care între
prind selecțiile au făcut ceva 
și pentru combaterea acestor 
convingeri empirice ? Le-au ară
tat el tinerilor efectele excelen
te ale antrenamentului de halte
re pentru dezvoltarea fizică și 
pentru întărirea sănătății oame
nilor ? Noi credem că nu.

Federația a trasat tuturor an
trenorilor sarcina de a merge în 
școli și licee pentru depistarea 
de elemente apte și dornice să 
practice halterele. Secretarul ge-

Record europeanRecord republican

Categoria Rezultat Deținător Rezultat Deținător
cocoș 320 kg z. Flat 365 kg I. Foldi (Ungaria)
pană 365 kg F. Balaș 382,5 kg M. Novak (Polonia)
ușoară 395 kg F. Balaș 437,5 kg E. Kațura (U.R.S.S.)
semimijlocie 405 kg F.’ Balaș 450 kg V. Kurențov (U.R.S.S.)
mijlocie 412,5 kg D. Dolofan 485 kg V. Beleaev (U.R.S.S.)
semigrea 460 kg L. Baroga 487,5 kg

487,5 kg
487,5 kg
487,5 kg

V. 
V. 
L.
G.

Leah (U.R.S.S.)
Golovanov (U.R.S.S.)
Martin (Anglia)
Toth (Ungaria)

grea 460 kg Grh. Mincu 580 kg I.Vlasov (U.R.S.S.)

Și dacă, de la poalele muntelui vrei să ajungi în 
vîrf în același timp cu cel aflat la jumătatea pan
tei, trebuie să urci de două ori mai repede 
decît el!

ADRIAN IONESCU

Foto : Aurel Neagu

neral al F.R.H., prof. Lazăr Baro- 
ga, ne spunea recent că această 
sarcină a fost adusă la îndeplinire 
doar de secția clubului Steaua. Se
lecțiile întreprinse de antrenorul 
S. Cazan au completat echipa cu 
mai multi juniori, dintre care V. 
Dinu și I. Dragomir au si început 
să se afirme. De ce la Steaua se 
poate iar la Rapid și Progresul 
nu ?

La capitolul selecție, o men
țiune aparte trebuie făcută în 
legătură cu marele deficit de 
halterofili la categoriile grea și 
semigrea. La aceste categorii sîn' 
foarte puțini practicânți și cu 
rezultate foarte slabe : în toată 
țara sînt doar 2—3 ,,grei“ cu re
zultate superioare recordului re
publican al categoriei pană ! In 
centrul preocupării antrenorilor 
trebuie să stea căutarea de ti
neri înalți și mașivi pentru cate
goriile respective, a căror prelu
crare musculară să facă din ei - 
mult doriții atleți de peste 90 
kg. .

★
Am afirmat Ia începutul 

acestui articol că s-a pornit 
pe un dram bun. Bineînțeles 
eă nu merg chiar toate strună 
și că mai există (cîteva am 
arătat și noi) deficiențe. în
lăturarea urgentă a acestora 
este o condiție „sine ana non“ 
a continuării drumului către 
afirmare. Aceasta nu înseam
nă că pretindem să se obți
nă neapărat mari performan
țe „peste noapte". Majoritatea 
sportivilor noștri sînt tineri, 
iar antrenamentul de haltere 
este îndelungat; pentru re
zultate înalte sînt necesari 
6—7 ani de muncă. Dar, în 
fiecare dintre acești ani tre
buie să existe un progres e- 
vident, pentru a se putea rea
liza o apropiere față de ma
rile performanțe. Și să nu 
uităm că performerii noștri 
sînt încă departe de cei cu 
care vor să se întreacă de 
la egal peste cîțiva ani:



Adunări generale de dări de seamă și alegeri
La Electronica București...

(Urmare din pag. 1)

necesar nici in popularizarea excursi
ilor turistice, nici in susținerea lor. 
Noi am adăuga că la „Electronica" nu 
s-au făcut eforturi pentru a se da ac
tivității turistice un caracter sportiv, 
excursiile răminind doar un mijloc 
de plimbare in alte localități.

Tov. Nicolae Comănici a arătat că 
numărul membrilor UCFS este foarte 
mic față de numărul celor care iubesc 
sportul in această mare uzină. Con
siliul asociației n-a muncit suficient 
în această direcție, n-a folosit compe
tițiile de masă, activitatea sportivă de 
performanță, excursiile pentru popu
larizarea sportului și atragerea de noi 
membri în UCFS. în acest an — a 
spus tov. N. Comănici — consiliul aso
ciației sportive, birourile de secții și 
birourile grupelor sportive, antrenorii 
și sportivii trebuie să depună eforturi 
pentru dublarea numărului de membri 
ai UCFS. încasarea la timp a cotiza
ției este, de asemenea, o sarcină per
manentă.

Tov. Ionel Ionescu a relevat faptul 
eă în darea de seamă nu au tost înfă
țișate metodele eu ajutorul cărora au 
fost realizate unele succese. Prin a- 
eeasta s-ar fi putut face un util schimb 
de experiență, s-ar fi dat un ajutor 
substanțial îmbunătățirii muncii in 
unele grupe sportive. Faptul că nu a 
existat o bună colaborare intre consiliul 
asociației, sindicat și comitetul U.T.C. 
a impietat asupra muncii sportive. Cu 
ajutorul sindicatului și al organizației 
U.T.C. ar fi putut fi eliminate la timp 
o serie de lacune și in adunarea gene
rală de dare de seamă și alegeri ar fi 

Un sfîrșit de săptămînă 
deosebit de bogat la schi 
• Fondișlii și biatloniștii concurează la Oberhof, 

iar juniorii „alpini*4 la Oberwiesenthal • Con
cursurile republicane de ia Predeal, Poiana 
Brașov și Mogoșa•Rezultatele „Cupei Domelor44

• Schiorii români sînt angrenați 
astăzi și mîine Intr-o activitate’ inter
națională și internă deosebit de bogată. 
Fondiștii și biatloniștii militari iși 
continuă In Oberhof (R. D. Germană) 
întrecerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a armatelor prietene, iar la O- 
berwiesenthal, tot în R. D. Germană, 
tinerii „alpini” Dan Cristea, V. Brenci, 
Gh. Vulpe, I. Bobiț și Elena Neagoe iau 
startul în probele de slalom special și 
slalom uriaș ale „Criteriului pentru 
juniori".

• în țară se dispută cîteva con
cursuri cu caracter republican, cel mai 
important fiind programat la Predeal 
fi la Poiana Brașov. Este vorba de 
„Cupa Dinamo” care iși desfășoară pro
ba de slalom uriaș, în două manșe, 
sîmbătă pe pirtia de sub telefericul de 
pe Clăbucet, iar cea de slalom spe
cial duminică, pe pirtia din Poiana 
Brașov. Un alt important concurs cu 
caracter republican are loc la Mogoșa 
unde schiorii de categoria a Il-a și a 
IlI-a se întrec în cadrul „Cupei regiu-
nilor". La această competiție iau parte 
echipele regiunilor Brașov (cu două 
formații), Ploiești, Cluj, Maramureș, 
Mureș-Autonomă Maghiară, Hunedoara 
Banat, București și Bacău. Se desfă
șoară cursele de slalom special și sla
lom uriaș. In sfîrșit, tot azi și mîine 
se dispută etapa regională a campiona
telor republicane la fond și sărituri.

• Tradiționalul concurs dotat cu 
„Cupa Domelor”, desfășurat la Vatra 
Dornei cu participarea schiorilor din 
regiunile Maramureș și Suceava, s-a 
bucurat de un deplin succes. Rezultate: 
fond 10 km seniori : 1. N. Sfarghiu
(Suceava), 2. I. Savu (Suceava), 3. I. 
Sfarghiu (Suceava); 5 km senioare: 1. 
Rodica Pali (Suceava), 2. Zenovia Le- 
haci (Suceava), 3 Elena Brad (Sucea
va); 5 km juniori: 1. V. Papuc (Sucea
va), 2. I. Macovei' (Suceava), 3. I. Pața 
(Suceava); 3 km junioare; 1, Paras- 
chiva Cojocaru (Suceava), 2. Elena Le- 
haci (Suceava), 3. Maria Papuc (Sucea
va); coborîre seniori : 1. R. Pali (Su
ceava), 2. V. Ilie (Suceava), 3. A. Parcs 
(Maramureș); juniori: 1. L. Pali (Su
ceava), 2. S. Malanca (Suceava), 3. C. 
Ilie (Suceava); senioare: 1. Aneta Pali 
(Suceava); junioare : 1. Rodica Gagea 
(Suceava), 2. Marioara Șutea (Suceava).
3. Elena Boiarnov (Suceava); slalom 

putul ti înfățișate mai multe realizări. 
Contribuția celorlalte organe și orga- 
zații, a conducerii întreprinderii la 
dezvoltarea sportului este absolut ne
cesară și pe viitor ea trebuie să existe.

Tov. ing. Ion Ghiță — locțiitor al 
secretarului comitetului de partid — 
a scos în evidență contribuția majoră 
ia îmbunătățirea muncii a participan- 
ților la discuții. EI a subliniat totodată 
faptul că activitatea sportivă va fi in- 
di uniată in permanență de comitetul 
de partid.

Așadar, in cadrul adunării generale 
de dare de seamă și alegeri de la 
„Electronica”, activitatea sportivă s-a 
aflat sub focul criticii. Membrii UCFS 
n-au omis realizările. Ei le-au scos in 
evidență și au apreciat just activitatea 
fiecăruia dintre activiștii sportivi ob
ștești de aici. Dai au considerat — pe 
bună dreptate — că este deosebit de 
important să contribuie la îmbunătă
țirea activității aducind la cunoștință 
răminerile în urmă, să le discute pen
tru a scoate în evidență posibilități 
încă nccxplorate, să-și pună la dispo
ziție puterea de muncă, dragostea lor 
pentru activitatea sportivă. Noul con
siliu al asociației — in care, in func
ția de președinte, a fost reales tov. 
director Ion Șofran — a primit un aju
tor temeinic, jaloane care vor putea 
duce la realizări substanțiale. Subli
niem și noi faptul că asociația sportivă 
„Electronica" are mari resurse, că 
prinir-o activitate colectivă de îndepli
nire a sarcinilor se va putea vorbi 
despre sportivii ei in aceiași termeni 
elogioși ca și despre televizoarele și 
aparatele de radio fabricate de aceas
tă mare uzină bucureșteană.

uriaș seniori: 1. R. Pali, 2. A. Borș 
(Maramureș), 3. T. Bălan (Suceava) ; 
senioare: 1. Aneta Pall; juniori; 1. L. 
Pali, 2. Brăduț Idanacnevici (Suceava),
3. V. Bălan (Suceava); junioare: 1. Mă
ria Șutea, 2. Elena Boiarnov, 3. Rodica 
Gagea; slalom special seniori; 1. R. 

.Fall, 2. Mihai Miron (Suceava), 3. V,
Ilie; senioare : 1. Aneta Pall, juniori: |
1. L. Pali, 2. C, Gorea (Suceava), 3. S. ! 
Malanca; junioare; 1. Elena Boiarnov
2. Rodica Gagea, 3. Maria Șutea; șta- 
leia 3x5 km băieți: 1. Suceava, 2. Ma
ramureș; 3x3 km fete: 1. Suceava, 2. 
Maramureș. In clasamentul pe echipe pe 
primul loc s-a clasat selecționata regiu
nii Suceava cu 81 p, urmată de Mara
mureș eu 182 p. (PAVEL SPAC-coresp).

SPERANȚELE BASCHETULUI CONSTĂNțEAN
Pasiunea prof. Alex. Botoș (Școala 

generală tir. 12) pentru creșterea de noi 
cadre necesare baschetului coristănțean 
este binecunoscută. Datorită hărniciei 
sale, echipele antrenate de el s-au cla
sat cu regularitate printre fruntașele for
mațiilor de juniori mari și mici din în
treaga tară. Tn 1966, de pildă, echipa 
Farul, antrenată de prof. Alex. Botoș, 
a cucerit primul loc în competiția do
tată cu „Cupa Carpafi". Sub îndruma
rea lui s-au ridicat tineri talentafi ca 
llroni, Bujor, A. Ioan (promovați în 
echipa de seniori Farul), Pîrșu (acum 
la I.C.F.), Iordache, Neacșu, Bahaciu 
(acum la Politehnica București). In pre
zent bat la poarta consacrării Jamea 
(născut în 1951 — 1,95 m), Vidican 
(născut în 1952 — 1,80 m), Hiropede 
și Luțai. Vidican este mîndria Liceului 
nr. 3 din Constanța, fiind nu numai un 
bun sportiv, ci și un eminent elev: are 
numai medii de 10.

Seriozitatea, disciplina, dragostea și, 
desigur, metodele folosite în munca cu 
echipele de elevi ne dau certitudinea că 
activitatea prof. Alex. Botoș va fi în
cununată și de acum înainte cu deplin 
succes, spre bucuria iubitorilor basche
tului constănțean.

CORNEL FOl’A-coresp. principal

unor competiții sportive de masă, cum 
sînt campionatul asociației, spartachia- 
dele etc. S-a propus ca noul organ de 
conducere să se preocupe mai mult de 
organizarea întrecerii la aceste ramuri 
sportive la care sînt posibilități mate
riale și care sînt îndrăgite de tineri 
(atletism, volei, handbal, fotbal, tenis 
de masă, șah și altele). Aceste între
ceri să fie organizate de la nivelul 
grupelor sportive, să atragă un nu
măr mare de tineri și să aibă o pe
rioadă lungă de desfășurare.

Participanții la discuții au propus 
ca și în acest an birourile secțiilor de 
caiac-canoe, fotbal, handbal, rugbi, cu 
sprijinul instructorilor voluntari (din
tre care s-au evidențiat C. Cojocaru, 
ing. Gh. Tănase și V. Tasciuc), să con
tribuie în mod efectiv la organizarea 
competițiilor de masă.

S. CONSTANTINESCU
T. S1RIOPOL
corespondenți

la lupte greco-romane

Foto: T. Roibu

MAI MULTE COMPETIȚII 
DE MASĂ

An de an, activitatea sportivă de 
masă șl de performanță a cunoscut la 
asociația sportivă Ancora Galați o dez
voltare tot mai mare. Din rîndurile 
celor aproape 3 000 de membri UCFS 
de la Șantierele navale Galați, nume
roși iubitori ai sportului au participat 
la diferite competiții sportive de masă, 
iar cei mai talentați dintre ei au fost 
promovați în reprezentativele asocia
ției care activează în competițiile ofi
ciale de caiac-canoe, rugbi, fotbal, 
handbal etc.

Atit despre aceste probleme cit și des
pre alte aspecte ale muncii, membrii 
UCFS au discutat la recenta adunare 
generală de dare de seamă și aiegeri.

I O serie de vorbitori au scos Ia iveală 
lipsurile care au frinat extinderea ac
tivității sportive la Șantierele navale, 
au făcut propuneri privind munca în 
viitor. Ing. V. Paladescu, șeful secto
rului I construcții, și alți activiști spor
tivi de aici s-au angajat să sprijine In 
muncă noul consiliu în organizarea

Arad. Aproape de 6 sea
ra. întreb un grup de ti
neri :

— Vă rog, unde se află 
noua sală a Voinței T

— Vă conducem. Mer
gem intr-acolo.

— Vreun meci ?
— Nu, un antrenament.
— Jucați ?
— Nu, asistăm.
— /
La cîteva mese, antrena

mentele se terminaseră. 
Participanții se îndreptau 
spre vestiare. Discutau zgo
motos, , comentau cu ar
doare, ca după o verita
bilă finală. Din ușă cine
va întrebă :

— Adriane, nu mergi ?
— Aștept partida cu 

Eleonora.
Am privit spre cel in

ter ograt. Am descoperit 
un tînăr înalt, șaten, îm
brăcat intr-un contrastant 
costum alb. Sublinia ceva 
pe un material intitulat 
„Cum se antrenează ma
rii campioni ?“ Nu l-am 
stingherit. După cîteva 
minute, o tînără îi strigă :

— Adriane, joci ?
Atita aștepta. Credeam 

o să fie o partidă de 
relaxare, un divertisment 
după cele două ore de 
antrenament, (lar„. arn 

văzut un adevărat meci, o întîlnire de 
o rară frumusețe, pe parcursul căreia 
am admirat atit risipa de energie a ce
lor doi, cit ?i preocuparea lor pentru 
calitatea jocului; interesul fiecăruia de 
a demonstra cît mai mult : tehnică a 
lovlturtlor subtile, siguranță fn „servi
cii", atacuri puternice și bine dirijate.

Asistența devenise numeroasă. Cineva 
mă informă: „Partidele de antrenament 
dintre Adrian Șimandan și Eleonora 
Mihala au devenit tradiționale. „Cu
rioșii" nu-șl permit să piardă nimic din 
demonstrațiile... tinerilor campioni'.

După vreo oră, o voce caldă, părin
tească, spuse :

— Gata, copii !
„Concurența" își string mina si salută 

ca după „oficiale". Cine ciștigase ? Ni
mănui nu-i trecuse prin cap să înregts-

Echipa de juniori Farul Constanța: de la stingă la dreapta, rindul de sus: prof. Alex. Botoș, G. Jamea,
£>. Mandanopol, C Puia. M. Uretu, Cr. Hiropede, Alex. Vidican, Șt. Radu, Gh. lanopol ; rindul de jos« 

V. Cristina, 1. Rizescu, Gh. Topoleanu, Gh. Luțai, Șt. Moisoiu, P. Ioan, A. loan, V. Georgescu

treze scorul. Există totuși un ciștigător. 
Acesta este... tenisul de masă.

— Adriane, de cînd joci ?
Nu-i place întrebarea. Mă privește 

surprins și dispare spre vestiare. In 
locul lui îmi răspunde antrenorul Emil 
Procopeț:

— Odihnește-te bine. Apoi, către minez 
„Nu e nevoie să-i atrag atenția asupra 
orelor de antrenament sau punctuality^ 
ții. El vine primul și pleacă ultimul. In 
nmpul lecției de antrenament lucretz* 
ză cu maximum de intensitate".

Plecînd de la sală, l-am „prins" pa

VISURILE
DEVIN
REALITATE™
— A început în '61. Apoi, îmi reactuali

zează etapele „parcurse" de A. Șlman- 
dan : „’64 anul primului turneu național 
de juniori la care participă; în 65, la 
Tg. Mureș, numele Șimandan „urcă" 
pînă în ...finale, ca în ’66, la București, 
să cîștige titlul de campion al țării la 
proba de simplu juniori și împreună 
cu Panaît proba de dublu băieți.

Palmaresul lui nu e bogat, dar există 
toate atuurile ca să se îmbogățească. 
Principalul : munca asiduă, pasionată șj 
o disciplină sportivă ireproșabilă.

Adrian își face pentru o clipă apari
ția în sală să spună „maestrului'’ bună- 
seara. Acesta-l povățuiește : 

tînăr ul nostru jucător aproape de casiL 
Se vedea că este grăbit.

— Dimineața, am școală (e într-a 
Mai am de pregătit niște teme.

— Poți să-ți acoperi perfect fi breK 
de antrenament și școala ?

— îmi calculez riguros fiecare minut*. 
Oricum, îmi pare rău că nu pot acorda 
mai mult sportului. Cele trei antrena
mente oficiale pe săptărntnă mi se par 
insuficiente. De aceea, am început să 
lucrez și peste program. Sînt în sală a— 
proape în fiecare zi. Repet. Caut să-mt 
îmbunătățesc tehnica; de asta depindă 
performanța finală.

— Ai vreun model ?
— Un prototip : firiic.
— Și... un rival ?
— Am... emoții la clujeanul Bodea^
— Proiecte ?
—- îndrăznețe. Pînă acum am... visat,- 

Visul a devenit pentru prima dată lea
litate la 2 septembrie 1966 cînd am cîș— 
tigat titlul de campion republican ta 
juniori și vreau să mă afirm și pe tărîm 
internațional.

N. M.
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I nstructortil sportiv... Este un harme 
strungar sau un destoinic maistru oțc- 
lar. Este un inimos tractorist, sau o 
iscusită, t-extilistă. Profesii diferite ți, 
adesea, vârste diferite.

Tânăr sau... mai puțin tânăr, ins-truc-
torul sportiv trăiește intens dragostea pen
tru sport, chemarea stadionului, îndemnul 
de a ajuta la împrietenirea oamenilor cu 
•mișcarea in aer liber, cu exercițiul fizic, 
cu sportul.

Instructori sportivi destoinici și cu pa
siune se găsesc în toate regiunile țarii. De 
ce ne-am oprit însă pe malul Argeșului ? 
împărtășim părerea că aceasta e una din 
regiunile în care s-a muncit cu rezultate 
bune, că aici a fost reălt:.Mă o experiență ■ 
care poate fi extinsă. Să mai spunem, oare, 
că este foarte important să știm cum »ă 
valorificăm mai bine priceperea și entuzias
mul acestor statornici prieteni ai sportubti, 
cărora le datorăm multe din succesele noas
tre ?
--- ------ g

i Precizarea numerică își 
ț>unc în valoare importanța 
numai dacă adăugăm că cei 
peste 4 000 de io^trncVm 
■voluntari care activează as
tăzi în sportul argeșean 
sînt în marea lor majori
tate. oameni pricepuți și

țiasi(«iafi, capabili jși pre
gătiți multilaleral să spri
jine activitatea desfășura* 

în diferite domenii de 
’detiriftate. De unde și cum 
au fost găsiți acești prie
teni ai sportului ? Ei au 
fost căutați, mai întîi prin
tre foștii praeticarjfți ai 
sportului. Ni se pare util 
să amintim atenția deose
bită acordată stabilității a- 
cestora în activitățile pro
fesionale — de la orașe ^și 
sate — care s-a reflectat 
și în continuitatea -muncii 
desfășurate pe tărîmul spor
tului. Principalul criteriu 
de selecție l-a constituit in
să cunoașterea muncii con
crete a acestora, pasiunea 
lor pentru sport, spiritul 
orga nizatorir, specializarea 
sau aptitudinile lor intr-o 
rdmură de sport sau alta. 
Astfel, îndeplinirea sarcinii 
de a selecționa și pregăti 
cîte 3—5 instructori spor
tivi în asociațiile sătești și 
S--7 în cele din între prin- 
deri și instituții a fost în 
mare parte realizată nu nu
mai prin procentajul nume
ric, oi și prin calitățile și 
posibilitățile instructorilor 
volantari de a aduce o con
tribuție substanțială la 
dezvoltarea continuă a stpor- 
tul^j diu această regiune.

-~7------
Subliniind intensa preocu- * 
pare pentru selecția celor 
mai bune elemente, exis
tentă în raioanele Muscel, 
Rîmnicu Vîlcea, Găești, 
Drăgășani și — mai puțin 
— în raionul Slatina și 
orașul Pitești, vom subli
nia .ca ncsatisfăcAtoare e- 
*f orturile depuse pînă acum 
de contiiliile raionale TJCFS 
EirăgĂneștți-*01t și Curtea 
de Argeș, preocupate mai 
midt de realizarea... cifre
lor și mai puțin de cunoa
șterea jNisibilitățilox reale 
ale vîi Lorilor instructori 
-țpartiri. Consemnăm, de 
asemenea, tendința existen
tă ia Curtea de Argeș de 
a selecționa un mare număr 
de -instructori din școli — 
o rezolvare destul de fa
cilă a problemei — fărfi 
acordarea interesului cuve
nit descoperirii acestor ca
dre de nădejde în satele și 
comunele raionului.

Credem că tocmai aten
ția pe care Consiliul regio
nal UCFS Argeș și alte 
consilii raionale au acor
data o prega tivii multilate
rale, complexe și continue 
a instructorilor sportivi a 

ridicat contribuția acestora 
la înflorirea sportului ar
geșean. Amintind numai 
cîteva din metodele folosi
ta, subliniem eficiența 
cursurilor organizate la ni
vel regional și raional :(‘Gă- 
ești, Drăgășani, Drăgânești- 
Olt, Muscel j, instruirea pe 
diferite ramuri de sport 

(recent s-a făcut o aseme
nea pregătire pentru lupte 
greco-romane), organizarea 
cursurilor de pregătire de 
d—d luni An iutrepriuderi 
și instituții, precum și ini
țierea unor asemenea în
drumări permanente prin 
cursurile desfășurate în di
ferite licee (Curtea de Ar
geș, Muscel , Hi milieu Uîl- 
cea., Drăgășani, Slatina). 
Fără îndoială, aceastu în
drumare centralizată la ni
vel regional sau raional nu 
poate rezolva singură com
plexitatea pregătirii instruc
torului sportiv. Înțelegînd 
această neaesitate, consiliul 
Regional folosește ca un 
mijloc permanent de muu- 
~că în această direcție di
fuzarea celor mai impor- 
taute probleme de metodică 

■ și ftcorie, de onganvare și 
rfi^iență a țactwitățS spor- 

de masă și performan
ță — bineînțeles, la nivelul 
de_ înțelegere respectivă. • 
Foarte adesoa instructorii 
spântiii sint invitați — 
pAutru , a euuoașie, jși a-și 
spune părerea — la plena
rele lărgite ale consiliilor 
raionale și orășenești UCFS,
frr diferit* constă» om, la
„Ziua președintelui" etc. 
Elementul cel mai concret 
și — după părerea noastră 
— cel mai eficient al mun
cii de pregătire a instruc- ■ 
torilor sportivi îl reprezintă 
ajutorul jpractic, efectiv pe 
care activiștii consiliului 
regional și ai consiliilor ra
ionale îl dau dnstruchirilor , 
sportivi cu prilejul depla
sărilor ân ÎErtreprinderi, școli « 
și comune. In mod firesc, 
.buna ^pregătire « instructo
rilor sportivi se reflecta 
nemijlocit ăn activitatea pe 
care aceștia o desfășoară , 
i n organizarea diferitelor 
activități sportive de masă 
sau în pregătirea echipelor 
participante la campionate
le raiondle și regioiuile. 
Ducă 'ttndle din aspectele 
acestei pregătiri au fost ne
glijate in cîteva raioane, 
cum ar fi — de exemplu — 
Cost ești și Horezu,, să ne 
surprindă că aici lucrurile : 
nu merg așa cum trebuie, 
că instructorii șportiui nu 
semnează o îndeajuns de 
concludentă fișă de activi
tate ?

Am întîlnit deseori cazuri 
care arătau că după o a- 
tentă muncă de selecție și 
pregătire a instructorilor 
sportivi unele organe și or
ganizații UCFS considerau 
că... și-au făcut datoria și 
nu le rftmîne altceva decît 
să culeagă roadele muncii 
instructorilor sportivi ! Să 
fie oare cu putință ? Nici 
vorbă ■! Poate abia acum 
începe munca cea mai a- 
tentă, mai plină de grijă, 
de răspundere, aceea de a 
încredința cadrelor -volunta
re — bine selecționate și 
bine pregătite — sarcini 
principale ale sportului din- 
-tr-nn oraș sau dintr-o re
giune.

RezumaWi, cumva, pren 
simplu, nituica desfășurată 

1

ân această direcție ar puitea 
fi caracterizată prin aceea 
că aproape fiecare din cei 
peste 4 000 de instructori 
spGtUri știe ce are de fă
cut, unde trebuie să acțio
neze, ce se așteaptă de Ia 
el. Coordonatele acestei ac-

tivități foria^Ie
simple de jpTaetic'aTe a eiaer-^l ’ 
ci,fiilor fîzice, inifierea ac- ® 
Bunilor turistice, urgaiu®*- j 
rea conipetrfiilor locale, pre-
Ulmilor turistice, organic* 
.rea competr. .
gălirea echipelor partici
pante în campionatele raio
nale și regionale, dezvolta
rea sportului în școli. Ni 
s-a spus, de exemplu., că 
acestor entuziaști și stator
nici prieteni ai sportului li 
se datorează înființarea și 
activitatea rodnică a celor 
aproape 40 de centre de i- 
pițierc in sport din raio
nul Muscel. lot munca har
nicilor instructori sportivi a 
cioturil cel mai mult în ba
lanța (rumoasdor realizări 
obținute de raionul 'Pitești 
în ultimele ediții ale „Cu
pei agriculturii**. Intr-un
clasament al raioanelor 
fruntașe în activitatea spor
tivă de masă, raionul .Gă
ești ocupă unul din primele 
locuri, ca urmare a fap
tului că instractorii volun
tari, prin numea lor pasio
nantă, au reușit să convin- 
g.1 un .mai .mare .număr de 
tineri și tinere să vină pe 
terenurile de sport.

In încheiere, alte eiteva 
exemplificări din raionul 
Pitești.

Instructorul sportiv Glie- 
orghe Niță din comuna Do- 
brogostea nu s-a lăsat pînă 
nu a dus echipa de volei 
din „raion" în „regiune" și 
așa cum a făcut-o mai că-ți 
vine să erezii că mu se va 
opri aici... Constantin 'Du
mitrescu este instructor 
sportiv în comuna Țițești. 
Vom spune doar că de ani 
de zile el este sufletul e- 
chipei de oină, campioană 
regională la ultimele edi
ții. Dacă veți ajunge în co
muna Varja și veți fi spec
tator Ia o entuziastă ..du
mmies cultural-sportivă" cu 
participarea a sute de ță
rani cooperatori, să știți că 
cel care a muncit toată 
săptămîna pentru a asigura 
succesul acestor tradițio
nale întreceri cete instruc
torul sportiv Armand Da- 
rie. Ne oprim aici, pentru 
că ne-am amintit și de li
nii instructori sportivi ou 
imjiortantc „restanțe" in în
deplinirea angajamentelor 
pe care și Ic-au luat la 
absolvirea cursurilor. Ne 
gîndint Ia Vaica Popescu 
din comuna Golești și Ion 

■

Blejan d‘m comuna favorul, 
de la care de limită vreme 
se așteaptă mai mult entu
ziasm și inițiativă. Și, mai 
ales., nu înțelegem de ce uit 
se aude nimic despre acti
vitatea lui Iun Ghinescu 
din comuna Ba-seovele care, 
după cite știm, a fost lec
tor la «nul din cursurile 
de pregătire a insteuctari
lor sportivi și care are toa
te posibilitățile să facă să 
se vorbească mai mult des
pre sportul din comuna sa.

Revenim la ideea 
misiunii voluntare pe 
care mulfi dintre a- 
cești pasionați ai 
sportului o îndepli
nesc cu o remarcabi
lă abnegație. Și pu
nem firesc întrebarea 
dacă această munca 
este, și cum anume, 
apreciată. Ne răs
punde tov. ALEXAN
DRU OȚELE A NU, 
vicepreședinte al Con
siliului regional UCFS.

^7 -

— înainte de toate se 
cuvine — și spun acest 
lucru cu toată convin
gerea — să manAfestăsn 
Jață de instructorii spor
tiva, tot respectul pentru 
contribuția lor la îndepli
nirea sarcinilor privind 
dezvoltarea activității 
sportive de masă, crește
rea necontenită a numă
rului celor care ^practică 
sistematic și organizat 
exercițiile fizice și spor
tul. De altfel, tocmai ca 
o prețuire a acestei acti
vități, un mare număr 
dintre ei fac parte din 
consiliile asociațiilor și 
din consiliile raionale 
UCFS.

— Ce 
preciere 
folosite 
gional și de consiliie ra
ionale ?

— Cred că un exem
plu concludent iii repre
zintă încrederea și răs
punderea acordată in
structorilor spotivi in or
ganizarea unor importan
te activități sportive de 

alte forme de a- 
și stimulare slnt 
de Consiliul re-

mijloacele ți metodele 
_________ „_______ , organizațiile UCFS din 
regiunea Argeș pentru ca numărul instructorilor 
sportivi să crească necontenit, pentru ca aportul 
acestora să se reflecte cit mai convingător în dez
voltarea generală a activității sportive de masă 
ți de performanță. Am notat, de asemenea, cîteva 
deficiențe ți... proiecte. Credem că din toate a- 
cestea pot fi trase învățăminte ți pentru celelalte 
regiuni.

Am amintit cîteva din 
folosite de organele ți

masă sau în pregătirea 
echipelor participante in 
campionatele locale. A- 
ceastă responsabilitate, 
foarte bine precizată în 
cazul fiecărui instructor 
sportiv în parte, îi dă a- 
cestuia multe satisfacții, 
îl stimulează în obținerea 
unor realizări superioare 
celor ale instructorilor 
sportivi din alte comune 
sau orașe.

Această experiență du
ce desigur la o creștere 
a pregătirii instructorilor 
sportivi. Ce se întimplă 
cu cei care se evidenția
ză în mod deosebit în 
această direcție ?

— Sintem satisfăcuți că 
ne-am ocupat din timp 
de îndrumarea acestora 
spre institutele sau cursu
rile de specialitate care 
i-au pregătit ulterior ca 
profesori de educație fi
zică sau antrenori. A- 
ceasta a adps, desigur, un 
plus de calitate și de com
petență in munca lor și 
rezultatele ne arată că in 
viilor trebuie sa ne ocu
păm cu și mai multă a- 
tenjie de asigurarea unor 
posibilități corespunză
toare pentru o pregătire 
superioară a instructorilor.

— în ce mâsuiă pro
blema stimulării celor 
mai buni instructori vo
luntari este în atenția or
ganelor UCFS din re
giune ?

— Folosim mai multe 
forme și mijloace de sti
mulare. Cîntărim ,cu grijă 
fiecare exemplu pe care 
U prezentăm in toate ma
terialele expuse la ple
nare sau diferite consfă
tuiri. Periodic și, tradi
țional, la sfirșitul fiecă
rui ari, celor mai buni in
structori sportivi le sint 
-înmânate diplome și pre
mii în materiale și e- 
Ohupament sportiv. Sin
tem comnnși că trebuie 
să găsim noi forme de 
stimulare a activității in
structorilor sportivi, pen
tru dă așa cum spu
neam — -acești activiști 
voluntari sint principalul 
nostru sprijin in realiza
rea obiectivelor de pro- 
.parții 
le-am 
an.

In
tribui-- ----------- _
lor mai vrednici dintre 
cei peste 4 000 de instruc
tori sportivi din regiunea 
Argeș, adăugăm la exem
plele citate mai sus nu
mele altor zece care în
trunesc sufragiile unani
me :

• «Iheorghe Pnenaru, 
instructor de turism la 
Hidrocentrala de Pe Ar
geș ;

<• Mircea 
instructor de 
fotbal in comuna Rociu, 
raionul Costești ;

• Ion Comânescu, in
structor de atletism și 
turism in comuna Bâl- 
cești, raionul Vilcea ;

• Constantin Istratc, 
instructor de radioama
torism in orașul Câmpu
lung ;

• MHiai Weber. in
structor de lupte in ora
șul Rîmnicu Vîlcea ;

• Cornel Petrescu, in
structor de lupte in ora
șul Pitești;

• Nicolae 
instructor de 
alpinism la 
sportivă Muscelul Câm
pulung ;

e Magdalena Oanță, 
instructoare de handbal 
în comuna Gușoicni, ra
ionul Drăgășani ;

• Gheorghe Stanciu, 
instructor de fotbal în 
comuna Voicești, raionul 
Drăgășani ;

• Dccebal Stoican, in
structor de fotbal in co
muna Gasiești, raionul 
Horezu.

crescuie pe care ni 
'fixat pentru acest

dorința de a con
ta stimularea ce-

Anseiesoii, 
atletism și

VJfl 4®WVW îmi, 
turism și 

asociația

BAN GW.EȘTEANU 
TIBERIU ST AMA

Musafiri 

nepoliti* 

coși
Odothei și Gheor- 

ghieni. Două orașe cu 
o frumoasă itadiție in 
sporturi cu orosa. Și ca- 
buni vecini asociații
le sportive Avintul 
Gbeorghieni și Târna
va Odorhei s-au gindifi 
că n-ar fi rău să inau
gureze anul 1967 prin- 
tr-o întâlnire de hochei 
intre cele două echipe. 
Zis și făcut. Pardon, 
numai zis, că de fă-* 
aut, așa cum ne reia-, 
iează corespondentul 
nostru Ladislau Karda, 
nu s-a făcut nimic.

Dar. să încercăm să, 
retrăim și noi clipele; 
-de emoție ale robitori
lor de hochei din 
Gheorghieni. Sintem 
in ziua -meciului. Ora.
15,30...  Tribunele st*-1 
dionului sini pline. 
Bine echipați împotri
va frigului (și la Ghe-, 
orgțrieni e Mg, nu glu
mă), sute de spectatori 
așteaptă cu nerăbdare 
apariția celor două e-; 
chipe pe teren, așa 
cum fusese anunțate și, 
fapt mai concret, cum

NO T Ă

o confirmau biletele 
uindute la masă. Ora
15,45...  Ora 16... Hoche- 
iștii din Odorhei tot 
nu se arată. „Or fi 
avut vreo pană pe 
drum", și-au spus or
ganizatorii. Încrezători, 
in cuvântul celor de -la 
Odorhei s-au apucat să' 
verifice instalația e-( 
leetrică. Fie și in noc-, 
turnă dacă nu s-a pu
tut ziua. Ei, dar orice’ 
așteptare are o limită.

cea a spectatorului! 
e foarte precisă. Pro
teste, vociferări... Za
darnice, însă. La acea 
oră booheîștii vecini 
jucau liniștiți acasă ou: 
o altă echipă, utiind fle 
cei din Gheorghieni. 
Ce .le pasă lor că ama
torii de hochei din »- 
rașui vecin, se perpe
leau așteplindu-i, că 
organizatorii au făcut, 
pregătiri care au eos- 
ttrt bani? Să joci aca
să £ mai comod. Des- 
curcă-se cei din Ghe- 
onghieni cum or 
putea, așa cum de alt
fel s-a și tnthnplat. 
încropindu-se cu Chiu 
cu vai două echipe. 
Numai că de pe urma 
unei asemenea socoteli 
■n-au fost decit pier
deri. Au pierdut orga
nizatorii din Gheor-, 
ghieni, care au făcut i 
cheltuieli inutile, au 
pierdut spectatorii care ’ 
se așteptau să vadă 
un joc de ealilate și au i 
pierdut, bineînțeles, și’ 
hocheiștii din Odor
hei reputația de oa
meni serioși...



fotbal •

„Leoparzii* (Echipa Republicii Oemocratlee Congo)

(“Urmare din pag. 1)

„Turul de forță" realizat de lotul de 
eret (media de vîrstă 20 de ani) a 

totodată, specialiștilor care l-au in- 
ără^it posibilitatea sâ facă anumite 
cetări științifice asupra capacității de 
isteață a jucătorilor in condiții geo- 
natice puțin obișnuite pentru or ga
mut jucătorilor noștri. Antrenorul 
’riel Drăgușin și medicul Stelian Cher- 
sînt acum in posesia -unor date pre- 

tse, folositoare viitoarelor deplasări 
echipelor românești pe acest conti- 

t, pe prim plan situîndu-se, insă, 
»d părerea mea, datele culese in Etio- 
(altitudine 2 500 m), care corespund

Itinerariul nostru

are măsura condițiilor ce vor fi im- 
sportivilor noștri viitoarea 0- 

adă din Mexic...

SPRE KINSHASA

ie își imagina, atunci la 15 decem- 
1966, cînd am decolat de la aero- 
l Băneasa, ce înseamnă o călătorie 
f0 de zile în Africa ? îi revăd, 
, pe Mustățea, pe Oblemenco, pe 
I Erie încerci rid emoțiile descrise 
rțile de călătorie de către unii ex- 
ori ai Africii, pe care ei le citi- 
cu înfrigurare înainte de a porni la

părăsit Europa, prin Bruxelles, la 
l unui transcontinental „Air Congo". 

Cei 163 de pasageri ai navei aeriene a- 
vea>u aceeași destinație: Kinshasa, ca
pitala Republicii Liemocratâce Congo, 
‘Pentru tinerii noștri fotbaliști, pornirea 
reactorului în noapte a constituit un 
spectacol feeric și emoționant. Limbi de

Cil IM FOTBALIȘTI ROMĂM ÎN AFRICA (i)
flăcări roșietice și albăstrui țîșneau din 
cele patru motoare dispuse sub aripi, 
brăzdînd întunericul. La fața fotoliilor, 
am găsit harta Africii cu itinerariul a- 
ivionului. O dungă roșie rie indica cei 
6 367 km pe care îi vom parcurge fără 
escală în aproximativ 8 ore de zbor. Am 
traversat Franța, pe deasMpra Baris ului 
și Marsiliei, și am trecut peste Medite- 
rana în Africa. Zburam la o tiltitudiue 
de 11000 m, cu o viteză de aproape 
1 000 km la oră, peste Libia și deșertul 
Saharei, peste Nigeria, Camerun, Gabon... 
Călătoream în spațiul aerian al unui con- 
uueut necunoscut nouă și băieții încer
cau să-și facă o oarecare impresie ur
mărind pe hartă imaginile animatelor 
f elefanți, crocodili, hipopotami, lei, gi
rafe etc.), ce trăiesc prin aceste locuri * l 

A rămas mai puțin de o lună 
.pînă la prima etapă a returului 
și numai 18 zile pînă la „res-

ltanța“ Farul — Petrolul, eare va 
marca deschiderea oficială a se
zonului. Apropierea startului este 
simțită din plin de echipele noas
tre de primă categorie care își 
intensifică pregătirile și rși aleg 
— pentru verificări — formații 
din ce în ce mai puternice.

Mîine, de pildă, iubitorii fotba
lului din Capitală se vor împărți 
între „Giulești*4 și „Dinamo*’, pen
tru a urmări meciuri care opun 
echipe de categoria A : RAPID — 
PROGRESUL și DINAMO — 
STEAUA. Ambele jocuri încep la 
ora 11 și sîat precedate (la ora

MIINE, LA „GIULEȘTI“ ȘI „DINAMO“:

Rapid - Progresul și Dinamo - Steaua

și pe care Panici și Anca, cu aparatele 
lor de fotografiat, aveau apoi să le imor
talizeze pe peliculă chiar la fața locu
lui — in... grădina zoologică din Kins
hasa. Cu toată ora înaintată, somnul 
nu dădea târcoale nici unuia din noi. 
lusesem ununțați că în jurul orei 6,30 
vom ateriza în capitala Congoului. După 
ora 1 noaptea, nimeni nu mai conversa. 
Băieții stăteau liniștiți fiecare cu gîn- 
durile lor. Zburam lin. Prin fereastra a- 
vionului, în beznă, se vedeau doar ste
lele deasupra noastră și flăcările roșie
tice-albăstrui ce țîșneau de sub aripile 
reactorului... La ora 6 ni s-a urat ,,Good- 
Morning" (bună dimineața). Peste 30 
de minute am aterizat.

încercăm o surpriză 1 Hainele de blană 
și căciuli țel e de lină cu care erau îm
brăcate majoritatea femeilor ce s-au 
urcat la Bruxelles au dispărut în valize, 
în locul lor — rochii înflorate, decol
tate, ca la noi, în iulie. Am cobori t din 
avion gata să înfruntăm căldurile tro
picale, Ânghesuind fî șurile în sacoșe, cu 
hainele pe mină. O altă surpriză pentru 
noi ne-a fost oferită de parcul din apro
pierea aerogării, ale cărui straturi erau 
smălțuite în plin decembrie cu petunii, 
mușcate, trandafiri, cale și garoafe. Ter
mometrul aeroportului din Kinshasa a- 
răta 30 de grade și, după cîte ui s-a 

spus,, urma să mai urce cîteva linii pînă 
la ora prinsului. Am fost întâmpinați 
de reprezentanții Federației naționale de 
jelind congoleze și de o mulțime de zia
riști și fotoreporteri. Posturile de rudio 
au anunțat sosirea echipei române, iar 
ziarele de prînz au apărut cu fotografiile 
de la aeroport, cu interviurile acordate 
de antrenorul echipei,, Cornel Drăgușin.

AJFIȘE MULTE, MULTICOLORE

în drum spre hotel, am aflat de la 
șoferul autobuzului că pentru primul 
meci în care formația noastră urma să 
întâlnească „Leoparzii" (denumirea echi
pei naționale congoleze) se vînduserâ 
85 GtâO de bilete. Pînă la data jocului 

9,15) de două „deschideri” : Ra
pid C.F.R. (fost Tehnometal) — 
„9 Mai” (pe stadionul Giulești) și 
Dinamo Victoria — Dinamo Obor 
(pe stadionul Dinama).

Fără îndoială că confruntările 
amicale dintre Dan Coe, Motroc, 
Dinu, Georgescu, Mîndru, Mate- 
ianu, Oaidă, Mafteuță, pe de o 
parte, și Nnmweiller III, Pîrcălab, 
Ghergheli, Popa, Constantin, Je
nei, Suciu, Mălmăgeanu, pe de 
altă parte, vor atrage un mare 
număr -de spectatori.

La Pitești, dinanTOviștii din lo
calitate vor primi replica lotul ui 
de juniori UEFA. Meciul începe 
da ora 11.

(18 decembrie) mai erau două zile, timp 
în care jucătorii noștri urmau să se a- 
climatizeze, să efectueze un antrenament, 
să se odihnească și să culeagă impresii 
din capitala Republicii Democratice 
Congo.

Pe străzile din Kinshasa afișe enorme, 
multicolore, anunțau meciurile noastre. 
Capitala congoleză și-a primit oaspeții 
din România cu interes și simpatie. Eram 
prima delegație românească mai nume
roasă poposită pe aceste meleaguri, spor
tivii noștri bucurîndu-se de o atentie 

"deosebită. Dacă peste tot am fost pri
miți cu căldură, nu la fel de ospitalieră 
s-a dovedit a fi pentru noi clima. Tem
peratura foarte mare și umiditatea ridi
cată (peste 70 la sută) aveau să fie 
adversarii cei mai greu de întrecut. La 
Mending Hotel, unde am fost găzduiți, 
spre satisfacția noastră instalațiile de 
aer condiționat ne-cm creat o climă ca... 
acasă. Ne bucuram de ea atâta timp cit 
stăteam in cameră. Era suficient să co
bori însă 10—15 minute în stradă pentru 
au sâ simți cum ți se lipește cămașa de 
piele, să te simți înnăbușit de valurile de 
aer cald. Priveam norii care pluteau dea
supra orașului, dar picăturile de ploaie, 
după cum ae-au spus localnicii, se lasă, 
mult așteptate în acest sezon.

Primul antrenament i-a dat doctorului

Cherciu primele probleme. Unii jucători 
uu acuzat, după 40 de minute de efort, 
senzații de sufocare, o ușoară stare de 
amețeală și senzație de ,.plumb44 în pi
cioare (l igtt, Dincuță, Pantea, Anca), 
datorită deshidratării masive și pierde
rilor de săruri din organism. La alții, 
aceste tulburări s-au făcut mai puțin 
simțite. Pentru aducerea celor de mai 
sus în stare de deplin efort, doctoral 
le-a prescris un tratament sedativ cm o 
odihnă prelungită, un tratament vitamiidc 
și săruri minerale mai bogat decît celor
lalți. Spre liniștea antrenorului Drăgușin, 
aceștia și-au revenit mai repede decît 
ue așteptam, puțind fi folosiți în toate 
jocurile turneului. Se apropia, de altfel, 
meciul cu „Leoparzii" ce urma să aibe
loc între „zidurile congoleze1‘...

Dtivthrean (latul de juniori UEFA) prinde balonul, talon&t de Ene II (Fază din 
întUnirea Dinamo București — Lotul de juniori UEFA, disputată miercuri)

PRONOSPORT
Nu uitați să vă depuneți buletinele 

pentru concursul Pronosport de mîine, Ia 
care se atribuie în cadrul premiului -ex
cepțional un autoturism „Wartburg law 
312/1“ cu radio, piu® 27.700 lei pînă 
la concurența sumei de 75.000 lei.

Astăzi este ultima z-i pentru depune
rea buletinelor.

lată acum concursul Pronosport nr. 5 
din 5 februarie 1967• I : Atalanta — 
Venezia, II: Fiorentina—Brescia, HI: 
loggia—Bologna, IV : Lanerossi—Inter
na zi on ale, V : Lecco—Juventus, VI : Mi- 

I lan—Cagliari, VII : Roma—Mantova, 
VIII: Spal—Napoli, IX: Torino—Lazio, 
X : Alessandria—Pisa, XI : Livorno—• 
Padova, XII : Modena—Varese, XIII : 
Nov a ra—Catania.

• Începînd cu concursul special din 
8 februarie, atît concursurile obișnuite 
cit și cele speciale Pronoexpres vor be
neficia de o nouă formulă tehnică, aceea 
a efectuării de extrageri duble. Săptă- 
mînal vor fi efectuate pentru fiecare 
concurs ert-e două extrageri : o primă 
extragere obișnuită (6 -4- 2 numere din 
49) și o a doua extra grec de 8 numere 
din 49.

Noua formulă Pronocx}>res se intro
duce experimental.

Marți 7 februarie, ultima zi de depu
nere a buletinelor..

Amănunte pentru acest concurs spe
cial găsiți în prospectele de la agențiile 
I .o to -P ronos port.

LOTO DIN «7 IAM'ARIF. 1W7

8 98 17 86 53 66 83 14 74 57 6 3

FOND DE PREMII : 1.045.639 lei.
Tragerea, următoare va avea Toc la 

București.

PREMIILE -CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 22 lANUAJtLE 1967

Premiul excepțional: 1 variantă a 75.000 
lei (1 autoturism „Wartburg i ux cu ra
dio 312/1” plus 27.708 lei).

Categoria I 6,5 variante a 5.774 lei. 
Categoria a II-a 134,0 variante a 350 lei. 
Categoria a TH-a 1110,0 variante a 42 lei. 
Categoria a IV-a 4861,0 variante a 11 lei.

Report fond premiul minim : 113.316 Iei. 
Premiul excepțional a revenit partici

pantului RAMJ MARCEL din Craiova.

Rubrică redactată de Administrația de 
stat La) to-Pronosport.

Sub reflector—arbitrajul
Cu gîndul la primăvara fotbalistică, la returul campiona- 

tlui categoriei A, numeroși specicdiști și iubitori (ti acestui 
port au luat cuvîntul în coloanele ziarului nostru, scoți nd în 
vidență o serie de aspecte legate de jocurile din toamnă, d>e 
rima parte a campionatului. Pe cele bune, cu dorința de a 
! revedea în primăvară (dacă se poate, și mai pronunțate), 
e cele negative, în speranța că se vor trage învățămintele 
e rigoare.

S-a trecut însă pe Ungă un c&fâtol deosebit de important, 
RBITRAJUL, de care depinde nu numai justa reflectare a 
itrecerii sportive de pe teren, ci, în largă măsură, însuși 
rogresul fotbalului nostru, pașii Înainte pe care în viitor 
"em să-i facem ca și mai multă rapiditate decît pînă acum, 
m socotit, de aceea, binevenită o convorbire cu tov. ANDREI 
ÂDULESCU, președintele Colegiului central al arbitrilor.

— Deși nu sînteti persoană... neutră, totuși ne pusteti da 
*1 mai bun răspuns la întrebarea pe cure presupunem că ați

ghicit-o: cum au fost conduse, în toamnă, meciurile din 
itegoria A ?

— Cred că arbitrii șj-au îndeplinit în condbruni mai bune 
îcît în trecut sarcina de onoare ce le-a fost kicredrnțată. 
%>nicarii sportivi au găsit, mai des, cuvinte bune despre 
bitraje, iar observatorii federali, la rândul lor, au acordat 
ajorității ari^itrafelor note de... trecere. Și nu numai Ia 
nită. Astfel, din arbitrajele a 88 de meciuri 2 au primit nota 
l, 12 — 9 și 41 — 8, media generală fiind 7,38. Aș aminti
i singur lucru care reflectă faptul că arbitrii și-au făcut
ii bine datoria : a crescut mumărui meciurilor în deplasare, 
?tigate sau încheiate la egalitate. Regulamentul a fost aplicat 
m bine., fără... derogările caracteristice în favoarea gazdelor

în defavoarea oaspeților.
— Și totuși statistica arată că mult discutatele lovituri 

de la 11 metri au fost^ marea lor majoritate, în beneficiul 
gazdelor...

— Am precizat că arbitrajele s-au îmbunătățit. Nu am 
sptt» că au devenit ireproșabile... Să nu se uite insă că, de 
cele mai multe ori, echipele care se deplasearS se apără, 
jocul se desfășoară în apropierea porții lor, infracțiunile (unele 
în careu) fiind în raport cu această situație.

—- Ne-ați vorbit despre o îmbunătățire a arbitrajelor. Este 
vorba de o întâmplare sau ea a fost determinată de anumite 
cauze, de anumite măsuri ?

Interviu cu ANDREI RADULESCU,
președintele Colegiului central al arbitrilor

— Fu cred că sînt cîteva elemente care contribuie Ia acest 
lucru. în primul rînd, există și în arbitraj o competiție. 
Uin masa celor 4 000 de arbitri de fotbal, eei mai buni au 
fost seleirționați pentru lotul republican, iar aceștia, la rândul 
lor, au fost împărțiți în 3 grupe. Trecerea într-o grupă supe
rioară constituie un stimulent pentru un arbitru. De altfel, ea 
este urmarea directă a felului cum arbitrează într-o anumită 
perioadă de timp. Ar trebui să arăt că și delegările au fost 
mai judicioase. S-a renunțat la sistemul rotației, aplicat, ca 
și la acordarea primelor în unele cazuri, din motive sentimen
tale. Arbitrii buni — mereu la conducerea jocurilor ! Firește, 
delegările la Rieci-ucUe din străinătate constituie și ele un 
stimident. In ultimă instanță, analizarea cu exigență a arbi
trajelor ,și aplicarea de sancțiuni acolo unde a fost cazdl au 

instituit măsuri tot atît de utile pentru înibunătățirea ar
bitrajului.

— Ptrteți să ne -vorbiți și despre unele lipsuri din acti
vitatea „cavalerilor 'ftttiertthn* ?

— Arbitrii noștri devin, în multe -cawuri, apărători »i... 
apărătorilor, trecî-ndu-le cu vederea abaterile, atacurile lor ®e- 
regtdamentaTc asu-pra înaintașilor. Și mi se poate atinge un 
nivel înalt în fotbal, jucătorii mu luptă in s«licieRtă .m'ăwră 
pentru a-și perfecționa tehnica atîta weme cît arbitrii, prin 
fekcl cum conduc, nti-i apără pe hunii fotbaliști împotriva 
acelora ce folosesc mijloace incorecte

O altă lipsă a fost aceea că n-a existat o aplicare uniformă 
a regulamentului, în ceea ce privește lupta corp la corp sau 
atacul asupra portarului. De-aici, derută în rândul spectatorilor 
și chiar al jucătorilor. Unii portari, cînd sînt atacați, Ise uită 
nedumeriți Ia arbitru, așteptînd fluierul acestui a. S-ar mai 
putea vofbi despre obstrucția pe care o fac apărătorii atunci 
cînd un înaintaș încearcă să atace portarul interpun'ndw-se 
— neregulainentar —4 între ei, fără ca arbitrii să sancționeze 
această abatere. Meciurile din tur au mai arătat că, uneori, cola
borarea dintre conducătorul de joc și cei doi arbitri de linie este 
defectuoasă.

— Am vrea să cunoaștem părerile arbitrilor despre... arbitri. 
Care au fost cei mai burii ?

— Dintre conducătorii de joc cons aerați : Iosif Ritter, Mircea 
Rotaru, N. Mihăilescu, Al. Toth, Ilie Drăghici și Vasilc Dumi
trescu. S-au evidențiat și Gh. Limena, Nicolae Hainea, Sever Mu- 
reșan, G. Bărbulescu, Francisc Coloși, luliu Boroș, Al. •■Grigo- 
rescu și Emil Vla<iculescu. în curând, sper să-i pot remarca 
și pe... Alexandru Caricaș, Constantin Dinulcscu, Nicolae Tă
tarii, Ovidiu Maior și Silviu Stăncescu, cunoscuți fotbaliști 
care au revenit .pe terenul de fotbal ca arbitri.

— S-a spus că n-ur fi râu ca în cronicile sportive să se 
dea note și arbitrilor, nu numai jucătorilor. Cum priviți această 
idee ?

— N-am nimic împotrivă. FÂind vorba de note, ne vom 
sili să ne prezentăm cu... materia bine -învățată !

JACK BERARIU



Perioada
de Întrerupere
a campionatului

trebuie folosita
din plin
pentru pregătire

BILANȚ ATLETIC 1966 (VIII

Sezonul competiționol 1967
va trebui să aducă
consacrarea tinerelor alergătoare

Echipele divizionare masculine și feminine de

Fază dintr-un meci masculin de categoria_ A desfășurat 
prima parte
Steaua București 1—3) :
al gazdelor.

în
a campionatului republican la Ploiești (Petrolul — 

blocajul echipei Steaua respinge un atac 
Foto : I. Popescu (Ploiești) — corespondent

volei se află acum în 
perioada dintre turul și returul campionatului republican, care durează 
>n medie opt-zece săptămini. Această etapă trebuie folosită din plin de 
toate echipele și in special de cele ale cluburilor Dinamo (m + f) și Rapid 
(m), care participă în „C.C.E.", precum și de echipele ai căror jucători 
și jucătoare fac parte din loturile reprezentative (juniori și seniori).

Pentru alcătuirea planului de pre
gătire antrenorii trebuie să se bazeze 
pe concluziile ședințelor de ana
liză a turului campionatului, la care 
se vor adăuga rezultatele probelor 
de control și controlul medical.

Înainte de a aminti unele sarcini 
și de a recomanda cîteva mijloace 
specifice acestei perioade pregăti
toare, trebuie să menționăm că pri
ma parte a campionatului s-a ca
racterizat printr-o valoare crescută 
față de returul campionatului des
fășurat în 1966. La această creștere 
valorică au contribuit toate echi
pele participante și în mod deo
sebit cele din prima jumătate a fie
cărei serii.

Revenind asupra sarcinilor din a- 
ceastă perioadă considerăm că este 
absolut necesar ca în primele 4—6 
săptămini accentul să fie pus pe 
pregătirea fizică (50%) folosindu-se 
în principal mijloace din atletism, 
gimnastică acrobatică și practicarea, 
dacă este posibil, a patinajului și 
schiului. Din cele 4—5 antrenamente 
săptăminal, este recomandabil ca cel 
puțin 2—3 să se desfășoare în aer 
liber.

De asemenea, se indică practica
rea celorlalte jocuri sportive (fotbal, 
handbal, rugbi și basthet) atit in 
•ei liber, prin zăpadă, cit și în sală. 
De altfel, în ultimii ani, multe echipe

și 
în 
în 
în

nu 
a-

constituie 
antrenorii 
din plin 
pregătirii 

importanți

Cu numărul de astăzi vom începe pu
blicarea bilanțului atletic-1966 al celor 
12 probe feminine care figurează pe 
programul marilor concursuri interna
ționale. Din capul locului trebuie subli
niată creșterea valorică a rezultatelor 
înregistrate, în speciai de atletele din 
tînăra generație.

în probele de viteză au dominat cate
goric sprinterele poloneze Irena Kir- 
szenstein și Eva Klobukowska, cîștigă- 
toare (alternativ) ale tuturor concursuri
lor la care au luat parte. Ele au înre
gistrat același timp — 11,2 sec. și res
pectiv 23,1 sec., la 0,1 sec. si 0,4 sec. de 
recordurile mondiale.

Cursele de semifond au marcat un 
progres spectaculos, determinat — în 
mod special — de rezultatele unor tinere 
atlete ca Vera Nicolici, Abigail Hoffmann, 
Charlotte CooK etc. La „europenele44 de 
la Budapesta, iugoslava Nicolici (17 ani) 
a făcut un adevărat tur de forță dști- 
gînd, de o manieră categorică, seria 
(2:08,5), semifinala (2:04,2) și finala 
(2:02,8).

Alergătoarele noastre, fără să fi mar
cat 
serie

de diferite categorii se pregătesc în 
acest fel. în această direcție, lotu
rile noastre reprezentative 
un foarte bun exemplu, 
ș> jucătorii lor dovedind 
atenția pe care o acordă 
fizice, unul din cei mai 
factori ai antrenamentului.

în continuare, cu cit ne apropiem 
de returul campionatului (3—5 săp- 
tămîni), accentul se pune pe pre
gătirea tehnico-tactică (70—80%). în 
aceste săptămini (înainte de retur) 
pregătirea jucătorilor trebuie să se 
desfășoare într-un cadru cît mai a- 
propiat de cel competitional, indi
vidualizarea urmînd a fi prezentă 
aproape la fiecare antrenament.

în prima parte a campionatului, 
s-a constatat că jucătorii exagerează 
în executarea pasei cu două niîini 
de jos. De ce ? Jucătorii și jucătoa
rele noastre încă nu reușesc să 
discearnă diferitele situații din tim
pul jocului și nu folosesc în mă
sura cuvenită, în așteptarea mingii, 
pozițiile medie și joasă, care constau 
din îndoirea pronunțată a articulații
lor gleznelor și genunchilor pe par
cursul fazelor de joc. De asemenea, 
se impune utilizarea, mult mai mult, 
a plonjoanelor.

în ceea ce privește primirea ser
viciului, care constituie unul din 
cele mai importante momente ale jo
cului, deși s-a progresat, totuși foile 
de arbitraj confirmă că încă sîntem

n A^AuriiTri r ctapci orpinwAir ideficitari la acest c«pîtoi- s-a c°n- 
LLHdAMLR ICLL Llflrtl KtblUNALt Statat că s-au pierdut multe puncte, 

în special Ja „intrare”, și acestea 
sint hotăritoare pentru un set și 
chiar pentru o partidă. Trebuie ca 
antrenorii să repete cît mai mult 
atit așezarea pe teren la primire, 
cît și tehnica de preluare a servi
ciului. Este indicat ca prima linie 
să stea la 4—5 m distanță de plasă, 
iar jucătorii din linia a doua să fie 
așezați în funcție de colegii lor. Este 
recomandabil să se facă repetări 
multe chiar și din preluarea servi
ciului, asigurîndu-se astfel o varie
tate a atacului încă de la punerea 
mingii în joc. Este cunoscut faptul 
că o echipă care este foarte bine 
pregătită în tactica la serviciu are 
cele mai mari șanse de a obține 
victoria în fata unei echipe care nu 
acordă importanța cuvenită atit pre
gătirii serviciului, cît mai ales pre
luării lui. O dată cu primirea ser
viciului este bine să se exerseze și 
diferite procedee de servire a ba
lonului.

Serviciul în forță este încă ne
glijat și este necesar să se alter
neze serviciul plutitor cu cel în 
forță, în funcție desigur de posibi
litățile fiecărui jucător al echipei. 
Numai cu un număr foarte mare de 
repetări se poate obține o constanță

Â CAMPIONATULUI REPUBLICAN
DE PATINAJ ARTISTIC

(COPII Șl JUNIORI MICI)
COPII II 

na Stanciu
2. Gabriela
3. Cristina Nicolau (Șc. sp. 2) 86,9
4. Cornelia Picu (Șc. sp. 2) 89,9
5. Mirela Goleanu (Din.) 75,8
băieți: 1. Cătălin Grecu (Constr.)
65,0 p. COPII I (9—10 ani), fete: 
Valentina ~ 
136,4
115.3
113.4
101.4 
(Din.) 
(Constr.) 135,9 p, 
(Șc. sp. 2) 129,8 p; 4. Călin Tulpan 
(Din.) 123,2 p. JUNIORI l^ilCI, fete:
1. Anca Tănase (Șc. sp. 2) 203,7 p ;
2. Mariana Ionel (Șc. sp. 2) 189,0 p ;
3. Gabriela Cosmaciuc (Din.) 156,3 
P; 4. Doina Biglcă (Constr.) 
5. Sanda Petrescu (Șc. sp. 
p ; băieți: 1. Mihai Popescu
204.8 p; ~ '
2) 178,0 
ICI,7 Pi
146.5 p;
123.9 p.

(7—8 ani), fete : 1. Ele- 
(Constructorul 101,1 
Voica (Dinamo) 91,2

P i 
P .• 
P; 
p; 
P;

1.
Buciumeanu (Șc. sp. 2)

2. Paula Chiriță (Constr.) 
3. Sorina Sfetcu

4. Georgiana Ionel 
băieți: 1. Octavian 

140,2 p; 2. Lucian
3. Mircea

P; 
Pi 
P;
Pi

2. 
P;
4.
5.

1.
2.

(Din.) 
(Din.) 
Gog a 
Cozia

Ion

140,6 p ; 
2) 135,6 
(Constr.)
(Șc. sp. 

(Constr.)
Atanase Bulete
3. Dan Panait

Dan Popescu (Șc. sp. 2) 
Paul Dragomir (Constr.)

DE LA I. E. B. Ș.
• I.a bazinul acoperit Floreasca func

ționează un curs de inițiere la înot pen
tru copii. înscrieri la bazin.

• Patinoarul „23 August" este deschis 
pentru public astăzi orele 17—19 și du
minică orele 10—13 și 16—18.

® LA PATINOARUL „23 AUGUST" ÎN
CEPE ÎN ZIUA DE 30 IANUARIE SERIA 
A VII-A A CURSULUI DE INIȚIERE ÎN 
PATINAJ PENTRU COPII, ÎNTRE 6—14 
ANI. CURSURILE SE DESFASOARA ÎN
TRE ORELE 13—14,30, ÎNSCRIERILE SE 
FAC LA PATINOAR. ZILNIC, ÎNTRE 
ORELE 10—13 și 15—18.

în execuție care să asigure o reușită 
și în finaluri de seturi.

Desigur că și celelalte elemente 
procedee tehnice vor fi pregătite 
antrenamente, antrenorii abordînd 
același timp și aspectul tactic 
pregătirea acestora.

Cit privește tactica în apărare, 
vom insista acum asupra ei, iar
ceasta cu atit mai mult cu cit aproa
pe toate echipele participante la 
campionat utilizează cu succes sis
temul defensiv cu centrul doi re
tras. Aplicarea celor două variante 
ale acestui sistem s-a dovedit că re
zolvă într-un procentaj mult mai 
mare diferitele situații din apărare 
decit orice alt sistem defensiv. A- 
aceasta confirmă încă o dată valabili
tatea noii orientări prezentate de 
federația de specialitate la 
tuirea din noiembrie anul 
Reamintim antrenorilor că 
totuși să aibă preocupări 
multe în ceea ce privește perfecțio
narea apărării și, de asemenea, a 
autodublă'.ii, rare actualmente se 
cunoaște aproape numai teoretic. In 
privința tacticii în atac, și aici con
statăm o generalizare a combinațiilor 
tactice, menționînd „intrarea” din 
zona 1, aplicată de marea majoritate 
a echipelor participante la campio
nat. Trebuie să reamintim antreno
rilor că este necesară o și mai bună 
colaborare între ridicătorii care coor
donează jocul, ca și între 
trăgători. Deși s-au făcut 
totuși dublajul în atac se 
fi mult mai mult exersat, 
cîteva săptămini dinaintea 
se recomandă folosirea celor mai 
bune complexe de exerciții tehnico- 
tactice, jocuri cu efective de jucă
tori reduse și, bineînțeles, organiza
rea unui număr corespunzător de 
jocuri de verificare în condiții cit 
mai apropiate celor din campionat, 
în această perioadă pregătitoare, 
dintre tur și retur, trebuie să se îm
bogățească și cunoștințele teoretice 
ale jucătorilor și jucătoarelor noas
tre.

Sîntem convinși că toata indicațiile 
și recomandările prezentate aici vor 
contribui la desfășurarea unei acti
vități de instruire la nivel superior, 
care așteptăm să fie reflectat în 
jocurile din returul campionatului 
republican.

consfă- 
trecut. 
trebuie 

și mai

aceștia și 
progrese, 
impune a 
în aceste 
returului

prof. N. TĂRCHILA
antrenor federal

ATLE/ISM

progrese însemnate, au reușit o 
de rezultate care ne dau speranțe.

Spunem aceasta gîndindu-ne la nun 
rul mare de junioare, unele foarte 1 
lentate, care apar în listele celor n 
bune performere ale anului trecut. De 
Aura Petrescu, Mariana Goth, Ecateri 
Vitalios, Viorica Dinu, Olga Daniian, .A 
gela Timal, ca si de la Veronica Angh 
Alina Popescu, Elena Oancea așteptă 
în 1967 performanțe care să impu 
sprintul românesc pe plan internațion 
în această privință ne amintim că 
urmă cu doi ani Ioana Petrescu a f< 
a șasea din lume pe 200 m. Deci, j 
tr-un fel, drumul a fost... deschis.

La semifond, situația de perspecti 
pare oarecum mai slabă. In afara D 
nei Bădescu, cu evidente posibilități 
400 m, a Elisabetei Baciu, Gherghi 
Moldovan și Iuditej Szacacs la 800 
celelalte alergătoare tinere n-au fă< 
încă nimic care să le acorde credit p< 
tru viitoarele mari performanțe pe ei 
le așteptăm.

Cea mai bună semifondistă a anu 
a fost clujeanca Ileana Silai, care a 
venit pe stadion după o întrerupere 
dțiva ani și care a realizat, în genei 
rezultate mulțumitoare.

100 METRI
In lume România

11.2 I.
11,2 “
11.3
11.4
11,4
11,4
11.4
11.5 
11,5 
11,5 
11,5 I.

W. 
G. 
T.
M. 
K.

11,5
11,5
11,5
11,5
11,5

23,1
23,1
23.3
23.4
23.4
23.5
23.5
43.5
23.5
23.6

Kirszenstein (Polonia) 
Ev. Klobukowska (Polonia) 
T. Ciepla (Polonia) 
M. Nemeszhazi (Ungaria)
H. Trabert (R.F.G.) 
L. Al tei e va (U.R.S.S.) 
J. Lamy (Australia) 
V. Popkova (U.K.S.S.)
I. Press (U.R.S.S.) 
Ev. Lehocka (Ceh.)

Stock (R.F.G.) 
Tyus (S.U.A.) 
Mayer (Franța) 
Talișeva (U.R.S.S.) 
Ilkina (U.R.S.S.) 
Frisch (R.F.G.)

I. Kirszenstein (Polonia) 
Ev. Klobukowska (Polonia) 
Ed. McGuyre (S.U.A.)
B. Farrell (S.U.A.)
V. Popkova (U.K.S.S.)
I. Piotrowska (Canada)
I. Tiedtke (R.D.G.)
L. Samoiesova (U.R.S.S.)
J. Lamy (Australia) 
A. Toth (Ungaria)

52.7 y I. Pollock (Australia)
52,» . ................. ‘
53,1
53,3
53.7
53.7
53.8
53.9
53,9
53,9

200

44»

V. Hmeikova (Ceh.)
Sin Kim Dan (R.P.D. Coreeană) 

y Ch. Cook (S.U.A.)
S. Szabo (Ungaria)
L. Samotesova (U.R.S.S.)

M. Noiret (Franța)
A.Muncacsi (Ungaria)
U. Morris (Jamaica)

Zagere (U.R.S.S.)L.

Nicolici (Iugoslavia)
Szabo (Ungaria)
Smith (Anglia) 
Hoffmann (Canada) 
Gleichfeld (R.F.G.)

Kim Dan (R.P.D. Coreeană)

V. 
z. ;
A.
A.
A.
Sin
Ch. Cook (S.U.A.)
P. Piercy (Anglia)
M. Stephan (N. Zeeland*)
A. Krivoșcekova (U.R.S.S.)

La ora 16, în sala „Steaua

După o serie de întreceri prelimi
nare, care au avut loc la București, 
Cluj, Timișoara, Tg. Mureș, Hune
doara și în alte orașe, cei mai buni 
juniori mici se vor întîlni astăzi și

Cititi nr. 2 al revistei ilustrate

„SPOR T"
DIN CUPRINS :

HANDBAL: Ce reprezintă bron
zul din Suedia.

VOLEI:
mele”

Politehnica Galați și „ar- 
ei secrete,

LUPTE:
zează

FOTBAL: Ștefan Coidum pre
zintă „miracolul Jiul“ • Nun- 
weiller III își povestește viața

Dumitru Pîrvulescu vi
al cincilea start olimpic.

(I) •
C.S.M. 
Mare.

Echipe 
Sibiu

Grivița

de categoria B t 
și Minerul Baia

Roșie la al 9-lea
in

RUGBI: 
titlu • Rugbiul european 
1966

NATAȚIE: Dawn Fraser : Minu
tul cel mai lung (V).

MAGAZIN SPORTIV

I. Petrescu (Rapid) 
Ec. Nourescu (Metalul) 

Petrescu (Șe. Sp. 2) 
Anghelescu (Viitorul) 
Goth (Prog. Deva) 
Tocilă (I.C.F.) 
Dinu (Tinerețea C-lung) 
Socol (Univ. Cluj)

Ol. Damian (Lie. 2 Brașov) 
Cr. Mesaroș (Banatul)

Ioana Petrescu ocupă locul 46 în i 
samentul mondial și locul 38 in Eurc

11,8
12,e
12,4)
12,1
12,1
12,1 
12,2
12,2
12,2
12,2

A. 
S.
M. 
V. 
V.
A.

METRI
24,3 I. Petrescu
24.5 “
24.6
24.7
24.8
25,2
25,2
25.5
25.5
25.6
25,6
25,6 _____
25,6 A. Timal (Șc. Sp. Sibiu) 

I. Petrescu ocupă locul 4®
30 în Europa.

Ec. Nourescu
M. Goth
Ec. Vitalios (Tract. Tg. Secuiesc) 
A. Socol
V. Tocilă
Ol. Damian
V. Dinu
D. Bădescu (Rapid) 
Cr. Mesaroș

Petrescu
Moga (Se. Sp. UCFS

A. 
G.

METRI
56.3
56.9
87.1
57.3
57.6
57.7
*8,1
58.4
58.9
59.1

I. Silai (C.S.M. Cluj)
D. Bădescu
FI. Stancu (Steaua)
Ee. Nourescu
El. Baciu (Șc. Sp. UCFS
EI. Ionescu (Constr.)
CI. Iaeob (Progresul)
V. Gabor (Dinamo Br.) 
I. Petrescu
El. Teodorof (Dinamo)

METRI

mîine în sala „Steaua” din calea 
Plevnei. Primul pocnet de start al 
mult așteptatului lor concurs repu
blican va răsuna la ora 16, pentru 
alergătorii din seriile probei de 50 m. 
Totuși, nu ei vor intra primii în 
concurs, ci săritorii cu prăjina, care 
încep întrecerea la ora 14,30. Peste 
200 de atleți vor lua parte la cele 
12 probe ale concursului. Printre 
protagoniști se numără Laurențiu Ni- 
culescu (Cîmpina), Vladimir Barboș 
(Arad) și Veronica Anghel (Ploiești) 
la 50 m, Andrei Cosmănescu (Bucu
rești) și Zoia Moldovan (Tg. Mureș) 
la înălțime, Elena Mirza (București) 
și Alina Popescu (București) la lun
gime, Niculina Hînda (București) la 
50 mg, Dan Moșoiu (Arad) la greu
tate.

C-lung;

în Iubm

Roman

2:07,8 
2:08,5 
2:08,6 
2:09,2 
2:09,3 
2:11,6 
2:11,8 
2:12,6 
2:15,0 
2:16,5

Cele mai bune dintre 
ocupă locurile următoare 
mondial și european: II.
FI. Stancu 46—35, EI. Baciu 47—36.

Știai
Stancu
Bariu 

Gabor 
CI. Iaeob 
Gh. Moldovan (Mureșul 
El. Teodorof 
I. Szacacs (Tractorul 
El. Bucur (Steaua) 
El. Ionescu 

! mai

n. 
FI. 
EI. 
V.

Tg. Ml

Tg. Secul

alergăb 
in bila 
Silai 38

— A. I. —

Micu (Constructorul) este 
probei de 

Principalele 
(Progresul) 
sp. nr. 2)

Miliarul 
una dintre favoritele 
aruncare a greutății, 
adversare : Viorica Brad 
și Carmen Ionescu (Șc.



al tuturor vîrstelor
am.

Instantaneu de familie cu

AUREL CRIȘAN

POȘTA MAGAZIN
cu 120 de kilometri pe oră I 1936 la

sportive...
cîmp, proba de dublu 
E. Dumitrescu.

Pe pista de gheață.

Un ring in miniatură... O rachetă de tenis. 
O oră a amintirilor 

copil, ține cu orice 
să nu se facă de rîs.

LETITIA SI NI COL AE GÎJU

o singură... rugăminte, 
poate că ne-o îndepliniți !

O stațiune de munte. 
Două echipe : una de box 
și alta -feminină de te
nis de cîmp. o dimineață 
splendidă. Fetele vor să 
schieze. Cîteva dintre ele 
au experiența pîrtiei, alte
le pun pentru prima dată 
schiurile in picioare. Prin
tre ele o tînără, aproape

un 
preț __ -------- ------ __
Fie ce-o fi : strings dinții 
și. . . „avanti". Un ochi 
expert care urmărește din 
umbră jocul pricepe că nu 
e de glumit. Stă ,,'en 
oarde". La cîteva clipe 
după start, „schiurile înce
pătoare" se odihnesc unde, 
va, la marginea ademeni- 

ei pîrtii, intr-un mor
man de zăpadă. Misterio
sul urmăritor se aruncă în 
cursă, ajunge la locul „îh- 
tîmplării", dă primele aju
toare. Urmează cîteva în- 
tîlniri și o. . . cerere în 
căsătorie. Ați văzut întâm
plările astea în vreun 
film? Poate. Tot așa s-au 
cunoscut boxerul Nicotae 
Gîju și tenismana Letiția 
Man. Era la începutul lui 
’65. Ea avea 17 ani, el 20. 
După cîteva luni, s-gu efi- 
iătorit, iar după doi ani, 
tând le-am făcut o vizită 
icasă, erau mai fericiți ca 
vrieînd. Tinerețe, exube- 
•anță și o excelentă înțe- 
egere — iată elementele

Din
toată lumea

N-UȘA MUSCELEANU

Remiză de mare luptăa-

i Pc concretFină la adinei bătrâneți

fotbalul.

Foto și text : T. ROIBU

CURATU.
Rugbiștii 

englezi s-au

și 
ar-

26 
de

cu un echitabil 
de egalitate...

orașe
urmă 

s-a 
București și

ca un verita- 
„ mătură" pe 

piese adverse.
„fugarii* 

schimb
la
e-
nu

două 
între timp, 

reușit...

titlu nu s-a 
o... eroare.

<3. ȘTEFĂNESCU

• Filmul documen
tar de mare metraj 
..Jocurile Olimpice de la 
Tokio" rulează cu un 
deosebit succes în R. F. 
Germană. Pînă acum, el 
a fost vizionat de
proape 2 milioane de 
spectatori, prilejuind re
alizarea unor încasări 
mai mari decît în cazul 
multor „superproducții".

• Iată bilanțul... ex- 
tra-sportiv al Jocurilor 
asiatice desfășurate la 
Bangkok : 2 spectatori 
morți și 143 răniți la 
meciurile de fotbal ; 49 
de răniți la întîlnirile de 
baschet și „numai" 
de răniți la meciurile 
box.

© 48 de jocuri 
rînd, în campionat, 
chipa scoțiană Celtic 
a cunoscut înfrîngerea ! 
In cel de-al 49-lea meci 
a părăsit însă terenul 
învinsă : 2—3 cu Dun- 
lee United.

• In luna iulie, la 
Vladrid, va avea Ioc 
mmul „campionat mon- 
lial de baschet rezer
vat jucătorilor... sub 
1,80 m. Pînă acum, pa
ra țări — F ranța, 
5.U.A., Spania și Fili- 
)îne — au confirmat 
)articiparea. 

care susțin acest „cuib al 
fericirii", cum îl numesc 
vecinii.

— Anul căsătoriei noas
tre, 1965 — ne spune Gîju 
— corespunde cu primele 
noastre succese în sport: 
devenim amindoi cam
pioni republicani: eu la 
„cocoș", Letiția la tenis

actwi/dții

boxul in 
după un

de 
cu

— Cheia succesului, in
tervine Letiția, am găsit-o 
în ajutorul pe care ni l-am 
dat unul altuia. Căsătoria 
a reprezentat pentru noi 
liniștea, un mod de viață 
organizat, înțelegere și un 
permanent suport moral.

Am răsfoit împreună cu 
familia albumul " ’

. ei sportive :
— Am început

*61, la Craiova, aupa un 
stagiu de cîțiva ani făcut 
la. . . fotbal (pitici și ju
niori). Jucam fundaș. In- 
tr-o zi, am intrat împreu
nă cu un prieten la un an
trenament de box și 
m-am.'. . jucat- cu „um
bra". M-a prins imediat in 
mrejele ei. După doi ani 
petrecuți aici, trec pentru 
cîteva luni la Lugoj de 
unde vin în f64 la Steaua 
și bbxez direct la seniori. 
E anul cînd ajung pînă îh 
finală. Pierd la Ciucă. Asta 
m-a îndîrjit. Am lucrat in
sistent la capitolul „teh
nică". ” . ___v__ '
devin campion la' cocoș, 
performanță Pe care am 
reeditat-o în anul urmă
tor (In '66 la ancheta rea
lizată de revista „Sport", 
Nicolae Gîju a fost desem
nat „cel mai bun boxer al 
anului").

Finala cu Puiu — măr
turisește Letiția — mt-a 
dat cele mai mari emoții.

In r65 reușesc să

Un atac pe... extrema 
dreaptă (a tablei) este o- 
prit și albul va încerca -o 
contraofensivă în centru ! 
Dar, el se lovește de apă
rarea... aglomerată a negru
lui. Turnul, 
bil libero, 
rând 

un
locuri. Și întâlnirea se 
cbeie 
zultat

Ați recunoscut, desigur, 
în persoana celor doi „com
batanți" din fața tablei 
cu patrate albe și negre 
pe ILIE OANÂ și ȘTEFAN 
COVACI, antrenorii echipei 
naționale de fotbal. Deși 
aflat la polul opus fotba
lului, șahul se înscrie prin
tre pasiunile statornice ale 
celor doi antrenori. Parti
dele lor sînt... tradiționa

Se vorbea mult despre 
„armele" adversarului so
țului meu. Am pline tot 
meciul, în reprize : mai 
întîl de frică și apoi de 
bucurie. După ultimul 
gong, cînd învingătorul 
m-a luat în brațe, plîn- 
geam amindoi.

— Cum mă manifest eu 
la meciurile ei ? Sufăr. Aș 
vrea s-o ajut, să-i transmit 
(oare cum ?) mai multă 
forță. Tocmai de aceea 
stau tot timpul cu maxila
rele încleștate, gata să sar 
în teren.

— Emoțiile noastre nu în
cetează, reia discuția so
ția, nici cînd participăm, la 
alte întîlniri ; spre exem
plu, fotbal sau rugbi. Ca 
suporteri ne înțelegem 
perfect pentru că simpati
zăm amindoi echipele clu
bului nostru : steaua.

Printre fotografiile din 
album, descopăr portretul 
lui... DumitriuV.)

— 11 apreciez foarte mult 
— ne spune Gîju

Știu de ce ! Stilurile lor 
de joc au la bază un ele
ment comun : fenta. îmi 
reamintesc o formulă au
zită cîndva : „Gîju repre
zintă în ring copia din te
ren a lui Dumitriu ; vala
bilă fiind și viceversa". La 
capitolul „performanță", 
Letiția aduce niște com
pletări necunoscute nouă :

— Nu v-am spus că soțul 
meu este și un priceput 
bucătar. Știe să pregăteau., 
că circa 30 de feluri de 
mîncare, Este un" lucru 
care, trebuie să recunoaș
teți, nu mă lasă de loc rece- 
Performanța în materie 

’ îmi aparține Tnie, oricum. ; 
dețin recordul a 130 de 
combinații. E drept, m-am 
folosit și de indicațiile 
Sandei Marin („Carte de 
bucate") dar asta în pe
rioada. . . „junioratului".

Reactualizăm, „junioratul" 
Letiției ; afirmarea în 
sportul alb pe vremea cînd 
era „fetița cu perspectivă" 
de la Câmpia Turzii ; ve 
nireâ lâ Steaua spre sfîrși- 
tul lui *64 și disputarea 
primelor partide sub ochiul 
critic al unui public pre
tențios. .

O dată cu căsătoria. Leti
ția intră definitiv' în „se- 
nioratul" vieții. Privește 
matur viitorul familiei (în 
care este inclusă și pers
pectiva unui al treilea 
membru), pregătirea sa 
sportivă, evoluția viitoare 
a soțului. Are certitudinea 
că performanța din Mexic 
(medalia de aur în finala 
preolimpică cu Espinoza) 
va fi curînd reeditată. 
Speră în niște meciuri 
mari, care să-i aducă lui 
Gîju faima lui. . . Cassius 
Clay !

mutare maile, oferind un bun prilej 
de recreere în momentele de 
răgaz.

Să sperăm că acești doi 
tehnicieni vor ști să trans
mită elevilor lor, în evolu
țiile pe gazon, iscusința 
tactică și măiestria gîndi- 

rii șahiste. Că, pe teren, 

fotbaliștii noștri vor reuși

Anca Agemolu: „înotul—un sport

Pe Anca Agemolu. tînă- 
ra interpretă a unor melo
dii îndrăgite de iubitorii 
muzicii ușoare, am întîlni
t-o, în urmă cu cîteva zile, 
la bazinul de natație de la 
Floreasca. Se pregătea pen
tru un nou salt de pe tram
bulină.

— Se pare că înotul vă 
pasionează în mod deose
bit...

— Așa este, încă de p« 
băncile școlii, cînd eram 
elevă de o șchioapă, am în
drăgit natația. Speram să 
devin.,, o campioană. Dar 
ce nu visezi la 10 ani !,.. 
In timpul studenției am 
continuat să practic acest 
sport. Performanțele nu au 
fost insă pe măsura dorin
țelor.

— Poate, pentru că mu
zica vă atrăgea în egală 
măsură.

— Este adevărat. Muzica 
mă pasiona și îmi solicita

o bună parte din timpul 
liber. încetul cu încetul 

trădat" națația, con- 
sacrîndu-mi toate forțele 
muzicii. Aceasta mi-a adus 
multe satisfacții. Ceea ce 
nu înseamnă că am... uitat 
de înot. îndrăgesc foarte 
mult acest sport al tuturor 
vîrstelor și, pe măsură ce 
am puțin timp disponibil, 
vin la bazin.

— Și vara și iama ?
— Vara mă atrage ma

rea. Pornesc înot spre larg 
și nu mă întorc decît atunci 
cînd băieții de la ^Salva- 
mar obosesc urmărindu-mă 
cu bărcile pentru a mă re
aduce în porțiunea „fără 
pericol".

Am întrerupt aici convor
birea cu Anca Agemolu. Se 
grăbea să mai parcurgă de 
cîteva ori bazinul...

răsfoim vechi. . . 
pentru a vedea 
boberilor noștri. 
Moritz. Cea de-a

Anul trecut, la campio
natele mondiale de bob 
de la Cortina d'Ampezzo, 
echipajul român Panțuru - 
Neagoe a ocupat un re
marcabil loc 5. De Ta Cor
tina d’Ampezzo nu s-a îm
plinit anul și iată că ace
lași cuplu reușește să cu
cerească la campionatele 
europene de la Igls o me
dalie de argint !

Aceste succese se înscriu 
pe linia unei vechi tradi
ții, sportivii români afir- 
mîndu-se puternic de-a 
lungul anilor în acest sport 
al curajului, al reflexelor 
ultrarapide. Nici un sport 
nu cere mai multă îndrăz
neală, mai multă prezență 
de spirit Ca bobul, cu cobo- 
rîrile sale pe o pîrtie de 
gheață cu numeroase vi
raje, viteza depășind de 
multe ori 120 de kilometri 
pe oră.

Dar, să 
hrisoave 
isprăvile

1928. SL 
doua ediție a J.O. de iar
nă. Printre numeroasele 
echipaje de bob prezentate 
de S.U.A., Italia, Anglia, 
Austria, Franța, Germania, 
Belgia, Olanda, Argentina 
etc.- etc., organizatorii con
semnează în foile de con
curs și prezența echipaju
lui românesc condus de 
Grigore Socolescu. Din e- 
chipaj . (alcătuit în acea 
perioadă din 5 persoane) 
mai făceau parte Iulian 
Gavăț (inginer, astăzi pro
fesor la Institutul de pe
trol si gaze, membru co
respondent ăl Academiei), 
Toma Petre Ghițulescu, 
Traian Nițescu și Mircea 
Socolescu (azi inginer, 
profesor universitar). In a- 
ceastă componență, boberii 
români termină întrecerea 
pe locul 5.

să vadă cu o...
mult decît adversarii lor, 
vor respinge atacurile și vor 
face... mat regii (adică, 
portarii) adverși.

Șahul și fotbaleii găsesc, 
se pare, din acest punct de 
vedere, o trăsătură comu
nă...

1930 — Davos. Olimpiada 
Universitară. După prime
le două manșe, echipajul 
român Al. Frim 4- D. Zână 
se afla pe primul loc în 
clasamentul întrecerii. O 
răsturnare suferită în man
șa a treia, după care Frim 
continuă totuși cursa, îi 
coboară în clasament pe 
locul 5. In ultima manșă 
ei merg fără greșeală șl, 
recuperînd din secundele 
pierdute, cuceresc locul 2 
în clasamentul general.

1933 — Schreiberhau. 
Campionatele mondiale. 
Aici este prezentat pentru 
prima oară, pentru încer
care, un bob metalic, con
struit de firma „Feir- 
abend". Bobul de probă a 
fost încredințat, spre a fi 
pilotat, echipajului român 
Al. Papană 4- D. Hubert. 
Papană și Hubert se întorc 
în țară cu medalia de aur 
și titlul cJe canlpioni mon
diali.

Al doilea echipaj român, 
Al. Ffim 4- D. Zână, 
zent șj el la această 
a mondialelor, s-a 
pe locul 4.

1934 — Engelberg. 
pionatele mondiale. w 
pîrtie dificilă, căptușită în 
întregime cu gheață, Al. 
Frim 4- V. Dumitrescu cu
ceresc pentru România cel 
de-al doilea titlu de cam
pioni mondiali la bob.

★
Recenta performanță a 

echipajului Panțuru - Nea
goe reînnoadă tradiția suc
ceselor românești în a- 
ceastă ramură sportivă și 
ne întărește convingerea 
că despre boberii noștri se 
va mai vorbi elogios în 
viitor-

pre- 
ediție 
clasat

Cam- 
Pe o

Billy Wright — nu e vorba de celebrul interna
țional englez, ci de un omonim al său — a împlinit 
64 de ani, dar tot nu se îndură să renunțe la pa
siunea sa din tinerețe,

El joacă pe postul de fundaș central în echipa 
Hoods United, av.îndu-1 ca partener de linie pe 
fiul său Arthur, aflat și el la o virată — 39 de 
ani — cînd alți fotbaliști s-au retras sau se pre
gătesc să părăsească arena. Te pui cu pasiunea ?

La Turnu Măgurele 
nu s-a amenajat încă 
nici un patinoar.

Ani înțeles ce-așteaptă ei: 
Să vină încă un polei. 
Atuncea orice trotuar
Va fi desigur... patinoar.

V. D. POPA

ECATERINA OPSITA- 
RU, COMUNA SIRIA. 
Desigur, est>e destulă dis
tanță între 
record a
— 18.59 m, cu 
de 4 kilograme 
9,28 m realizați 
o .bilă de 3 
Dar nu uit 
doar 13 ani ! Deocamdată, 
vă felicit pentru simplul 
fapt că ați îndrăgit atle
tismul. Dați-i înainte !

performanța 
Tamarei Press 

greutatea 
— și oei 

de dv. cu 
kilograme, 
că aveți

Chiar dacă nu e sigur că 
o să ajungeți recordmană 
mondială I

CORNEL BERTEA. TG. 
MUREȘ, in ultimul meci 
de fotbal dintre Anglia 
și Selecționata lumii, dis
putat în 1963 la Londra, 
cele două echipe au pre
zentat următoarele for
mații : Anglia : Banks — 
Armfield, Norman, Wilson, 
— Milne, Moore — Paine, 
Greaves, Smith, Eastman, 
B. Charlton ; Selecționata 
lumii : iașin — D. Santos, 
Popluhar, Schnellinger — 
Pluskal, Masopust — 
Kopa, Law, Di Stefano, 
Eusebio, Gento. După 
cum s« știe, englezii au 
învins cu 2—1.

ASOCIAȚIA SPORTIVA 
CHIMIA SUCEAVA. Aveți 
dreptul la o... lovitură li
beră indirectă pentru une
le date eronate transmise 
de un corespondent oca
zional (Al. Vlădescu) 
reproduse de noi în 
ticolul intitulat „CHIMIA 
SUCEAVA. CU GINDUL 
LA CATEGORIA A“. Spe
răm însă că în 
strecurat nici 
Nu-i așa ?

VALERIU 
constanta. 
români si cei j____ ____
întîlnit de mai multe ori 
pe linia unor meciuri dis
putate în București și în 
diferite

In 
ani 

la . 
între selecționate

din An- 
cu 10 — 

desfășu- 
’ un 

de 
orașe : București — Lon
dra. Un meci România — 
Anglia n-a avut loc însă.

DUMITRU STANCIU, 
IAȘI. Dv. puneți întreba
rea : „Știați că... scriito- 

-rul Ionel Teodoreanu a 
fost un pasionat al boxu
lui ?” Știam ! Dar nu e 
rău s-o știe și alții ! De 
altfel, amănuntele supli
mentare pe care le furni
zați sînt deosebit de inte
resante : o lungă perioa
dă de timp el a fost și

arbitru de box în orașul 
Iași. Această funcție a în
deplinit-o și cu prilejul 
campionatelor naționale 
de box desfășurate între 
13 șl 21 decembrie *
Galati.

ALEXANDRU 
BUCUREȘTI. „Aș 
mi se trimită un 
toate recordurile 
•line și feminine 
tism, deținătorii 
recorduri, precum 
șele în care au fost sta
bilite". Și aceasta este 
doar una din cele... 8 ru
găminți pe care ni le a- 
dresați ! Avem și noi o 
rugăminte : reveniți cu
întrebări care nu ne pun 
în situația de a cere con
cediu pentru a vă putea 
răspunde. Fiind vorba de

RAKSL 
dori să 

tabel cu 
mascu- 

la atle- 
acestbr 
și ora-

ION FINTTNA, POIANA = 
SIBIULUI. Ule Datcu de la 
Dinamo București are 30 
de ani. El a apărat de 12 -r-j 
ori poarta echipei națio- —. 
nale de ‘ 'fotbal.

LE AU A, COMA- 
V-ați gîndit, pre
ia „Cupa Jules 
care intră defini-

ION 
NEȘn. 
babil, 
Rimet“, _ _
tiv în posesia țării ce cîș- —- 
tigă de trei ori — conse- =4 
cutiv sau alternativ — zzrz 
campionatul mondial de =4^ 
fotbal. La handbal, este 
altfel. Cupa cu care este —; 
dotat campionatul mon- 
dial de handbal nu revi- 
ne niciodată DEFTNITTV 
unei țări. Cine o cucereș- -----
te o ține... eît poate ! =:
Deocamdată, România
Suedia au deținut-o cel == 
mai mult: cite 6 ani. ■

GHEORGHE N. SUCTU, 
COMUNA ANDR&ȘEȘTI. 
Multe din „basmele" sau 
personajele din basme gă
site de dv. și raportate 
la sport se potrivesc ca

mănușă. Aveți, 
cuvîntul :

lonescu (golgeter) : 
chilă.

Portarul : Păsări-Lăți
Lungită.

Universitatea Craiova 
Prîslea cel voinic.

Steaua : Frumoasa din
pădurea adormită.

Rapid (care promite me
reu că va cîștiga cam
pionatul;) :: Basmul cu 
coșul roșu.

Categoria A (pentru 
din ,,B“) : împărăția
peste mări.

ION POȘTAȘU 
Ilustrații :

N. CLAUDIU



Tineri înotători români pe locuri fruntașe ' 
in clasamentele europene (juniori și copii)
Anul 1966 a prilejuit mai multor ti- 

neri înotători români obținerea unor per
formanțe frumos cotate pe plan euro
pean. Consultând listele celor mai bune 
rezultate ale anului, înregistrate de ju
niori (15—18 ani) și copii (piuă la 14 
ani), vom avea plăcuta surpriză să în
tâlnim numele cîtorva sportivi români 
pe locuri fruntașe.

Astfel, Angel Șoptereanu cu 1:10,«5 și 
2:34,3 ocupă primul loc în listele pro
belor de 100 m și 200 m bras Ia cate
goria sportivilor de 18 ani. In categoria 
imediat următoare (17 ani), Zeno Giu- 
rasa (1:05,0 la 100 m spate) se află 
pe poziția a 6-a, după B. Vicente 
(Franța) 1:02.5, I. Cirkov (URSS) 
1:03,7, G. Baldermann (R.D.C.) 1:03,9, 
Al. Duduev (U.R.S.S.) 1:04,8 și II.
Grunberger (R.F.G.) 1:04,9.

Locuri fruntașe în listele europene la 
categoria 15 ani ocupă și Anca Andrei. 
Tînăra reșițeancă este clasată pe locul 
doi la 100 m spate (1:11,6), după Be-

Spartachiada de iarnă a
GH. VILMOȘ PE LOCUL

OBERHOF, 27 (prin telefon).
Spartachiada de iarnă a armatelor 
prietene a continuat vineri prin dis
putarea cursei individuale de biatlon 
20 km. Zăpada a fost înghețată, iar 
cerul înnorat. Proba a fost cîștigată 
de N. Pujanov (U.R.S.S.) cu lh 
14:49 (1 min. penalizare), urmat de 
S. Lukasici (Polonia) lh 15:37 (3) și 
H. Stopka (Polonia) lh 15:43 (3). Pe 
locul 4 s-a clasat concurentul 
român Gh. Vilmoș cu lh 17:26 (2). 
C. Carabela a ocupat locul 7 cu lh 
22:09 ( 4), iar Gh. Cimpoia locul 8 cu

ȘAHIȘTII ROMÂNI
PE LOCURI FRUNTAȘE!*

Corespondențe telefonice 
de la Vrnjacka Banja și Beverwijk

VRNJACKA BANJA 27. — Turneul 
zonal de șah se apropie de sfîrșit și 
lupta pentru primele trei locuri ale 
clasamentului, care asigură calificarea 
în etapa următoare a campionatului 
mondial, continuă să fie deosebit de 
strînsă. Campionul României, marele 
maestru Florin Gheorghiu, continuă 
să se mențină printre fruntașii între
cerii. El împarte conducerea în clasa
ment. după 12 runde, cu marii maeștri 
iugoslavi Ivkov și Matanovici, fiecare 
avînd cite 7Vi puncte și o partidă în
treruptă. Ii urmează : Fuchs 7'A, Kostro 
7, Barczay 6V2 (1), Lengyel 6'A, Ham
man, Jansa 6 (1), Pachman 5'/î (1) etc.

în runda a 12-a, Florin Gheorghiu 
l-a învins pe șahistul grec Vizantia- 
<3is, după 28 de mutări. Alte rezultate : 
Hamman — Barczay 1—0, Gunnarson— 
Fuchs 0 — 1, Boboțov—Hindle 1—0, 
Jansa—Lengyel %—'h. Kostro—Mata
novici Vi—V2. Partidele Vacka—Ivkov, 
Byluap—Pachman și Mohrlock—Zuide- 
maa s-au întrerupt

★
BEVERWIJK 27. — Joi seara s-a 

jucat, la Beverwijk, partida-derbi a 
turneului internațional feminin, opu- 
nind pe reprezentanta României, Ale
xandra Nicolau, șahistei sovietice Ala 
Kușnir. Partida a decurs în nota de do
minare a româncei, care a sacrificat 
calitatea pentru doi pioni avansați. 
Kușnir s-a apărat însă cu multă tena
citate și după 46 de mutări, într-o po
ziție de mare tensiune, cele două ju
cătoare au convenit asupra remizei.

Iată clasamentul, înaintea ultimelor 
două runde : Kușnir 8'6, Nicolau 6’A, 
Karakas și Vreeken 6, Eretova și Tim
mer o'/>, Iovanovici 5. Heemskerk și 
Szota 3’/>, Mulder 2, Coganovici și De 
Colomina 'A (1). Alexandra Nicolau mai 
are de jucat cu Vreeken și De Colo- 
mina.

In turneul masculin de la Beverwijk, 
conduce Lutikov cu O’A p., urmat de 
Spasski 9 (1), Larsen 8’A, Cirici 8, Gli- 
gorici 7‘A, Ghițescu, după o remiză cu 
Cirici, totalizează 4’/> puncte.

nedicte Duprez (Franța) 1:09,6, și lo
cul trei la 200 m spate (2:39,1), după 
Duprez 2:30,3 și Ludmila Nefedova 
(U.R.S.S.) 2:38,9. La aceeași categorie, 
bucureșteanul Petre Teodorescu se află 
pe locul IV la 100 m bras (1:14,7), 
după S. Rudokas (U.R.S.S.) 1:12,7, V. 
Panov (U.R.S.S.) 1:13,0 și J. Duran
(Spania) 1:14,3, și locul VI la 200 ni 
bras (2:43,4), după Rudokas 2:36,8, Pa
nov 2:37,6, Duran 2:40,7, I. Kirdianov 
(U.R.S.S.) 2:43,0 și G. David (Unga
ria) 2:43,2. In sfîrșit, VI. Belea (16 
ani) se află pe locul 8 în proba de 
400 m mixt cu timpul său de 5:20,7.

în clasamentele probelor de copii, cel 
mai bine sînt cotate performanțele lui 
Dumitru Gheorghe ■— 4:52,0 Ia 400 m 
liber (locul 9) și 19:48,8 la 1500 m 
liber (locul 7), Daniela Coroiu — 5:28,1 
la 400 m liber (locul 8) și Georgeta 
Cerbeanu — 1:16,1 la 100 m fluture 
(locul 9).

armatelor prietene
4 LA BIATLON

lh 22:46 (6). Clasamentul pe echipe 
al acestei probe se prezintă astfel : 
1. Polonia, 2. U.R.S.S., 3. ROMÂNIA,
4. R. D. Germană, 5. Bulgaria, 6. 
Cehoslovacia. Ținînd seama de va
loarea ridicată a participanților, re
zultatele sportivilor români pot fi 
considerate satisfăcătoare.

întrecerile continuă sîmbătă cu 
ștafeta 4x7,5 km din cadrul biatlonu- 
lui și cursa de fond 15 km și se în
cheie duminică cu ștafeta de fond 
4x10 km.

Reprezentativa de rugbi a Franței a iost, de curind, învinsă pe teren 
propriu de către echipa Scoției. Scor iinal: 9—8 pentru oaspeți. In imagine 

— o fază din meci (scoțienii in tricouri de culoare Închisă)

Benfica va rămîne fără... Eusebio?
Abia dezmințit zvonul că Pele plea

că de la Santos și iată că a început 
să circule un altul referitor la Euse
bio. Cunoscutul jucător portughez 
intenționează, pare-se, să părăsească 
Benfica, dar nu pentru a pleca în altă 
țară, ci pentru a trece la Academica 
Coimbra, care în turul campionatului 
portughez împarte primul loc cu 
echipa lui Eusebio. Academica apar
ține universității din orașul Coim
bra și este formată din studenți. Po
trivit unei dispoziții a Federației por
tugheze de fotbal, transferul unui 
jucător de la oricare echipă portu
gheză la Academica nu este legat 
de nici o plată, dacă jucătorul res
pectiv reușește Ia examenul de ad
mitere în universitate. Dispoziția Fe
derației portugheze de fotbal, aspru 
criticată de toate cluburile, prezintă

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
TBILISI. După runda a 17-a, în 

campionatul unional de șah pe pri
mul loc se află Gheler cu 10 (1) 
puncte, urmat de Stein și Krogius, 
cu cite 10 puncte.

SANTIAGO DE CHILE. Benfica 
Lisabona a terminat le egalitate 2—2 
(1—2) cu echipa Universidad. Euse
bio a marcat un gol.

TINERII NOȘTRI PATINATORI 
AU EVOLUAT LA BARNAUL
BARNAUL, 27 (prin telefon). — 

Vineri s-a încheiat la Barnaul (R.S.S. 
Kazahă) concursul internațional de 
patinaj artistic, cu participarea unor 
patinatori fruntași din U.R.S.S., Po
lonia și România.

Un rezultat promițător a obținut 
campioana de junioare a României, 
micuța Beatrice II u știu care în între
cerea feminină a ocupat locul 6 din 
9 concurente. Beatrice Huștiu a avut 
o evoluție bună la figurile libere, 
unde s-a clasat a treia. Primul loc 
în clasamentul general a revenit po
lonezei Zelinska, urmată de compa
trioata sa Adamczyk. A doua concu
rentă româncă. Rodica Dîdă, a ocupat 
locul 9.

La băieți, a cîștigat sovieticul 
Serghei Volkov. Concurenții români 
au ocupat următoarele locuri : 6. Mi
hai Stoenescu ; 7. Gheorghe Fazekaș ; 
8. Dan Săveanu. în proba de perechi, 
cîștigată de frații Polehov (U.R.S.S.), 
cuplul român Daniela Popescu—Ma
rian Chiosea s-a clasat pe locul 5.

Selecționata de hochei 
a orașului București a evoluat 

la Leningrad
LENINGRAD 27 (Agerpres). — Con- 

tinuîndu-și turneul în U.R.S.S., selec
ționata de hochei pe' gheață a orașului 
București a jucat la Leningrad cu e- 
chipa Dinamo din localitate. Acesta a 
fost cel de-al șaselea joc susținut de 
hocheiștii români în U.R.S.S. La capă
tul unei partide echîTTbrate, hocheiștii 
sovietici au terminat învingători cu 
scorul de 4—3 (0—0, 2—0, 2—3).

un enorm avantaj pentru fotbaliști; 
aceștia pot astfel să-și continue stu
diile fără să-și întrerupă cariera 
sportivă și... invers. Dispoziția a 
dat naștere, ce-i drept, și la unele 
„abuzuri". Astfel, Serafin, pe care 
Benfica l-a „achiziționat” cu 4 000 000 
de franci belgieni de la Oporto (a 
treia echipă în clasamentul campio
natului Portugaliei), s-a transferat Ia 
Academica fără ca Benfica să pri
mească vreun ban. Hotărîrea federa
ției prevede însă că studenții fotba
liști legitimați la Academica trebuie 
să-și treacă în mod regulat exame
nele. Altfel, sînt exmatriculați și se 
reîntorc la cluburile lor.

Directorul tehnic al echipei Aca
demica, Mario Wilson, este totodată 
și student al universității. Fiind tot 
din Mozambic ca și Eusebio, el în

ADELAIDA. în „sferturile** tur
neului internațional de tenis, Ashe— 
Davidson 6—1, 6—3, 6—2; Emer
son — Bowrey 4—6, 6—4, 11—9,
16—14.

MONTEVIDEO. în campionatul de 
fotbal al Americii de Sud : Chile — 
Uruguay; 2—2 (2—1). Clasament:
Argentina — 6 p, Chile și Uruguay 
— 5 p, Paraguay — 2 puncte.

Handbalul nostru masculin 
poate și trebuie să recucerească 

poziția fruntașă (i)
(Urmare din pag. J)

șansele cu o dîrzenie și o abnegație care 
au stârnit admirație. Dacă în final nu 
au ieșit pentru a treia oară campioni ai 
lumii este pentru că au pierdut un sin
gur meci și acela în favoarea echipei 
care a cucerit titlul 1 mondial. Nu este 
puțin acest lucru !...

Ce a determinat, însă, ca echipa noas
tră să nu poată face și acest pas, care 
ar fi dus-o spre primele două locuri ale 
clasamentului ? Să încercăm să lămurim 
lucrurile, explicînd principalele cauze ale 
acestei „ratări milimetrice0, pe care nu 
o considerăm întâmplătoare.

In ordinea importanței lor, aceste cau
ze ar fi următoarele:

DIFICULTATEA JOCURILOR DIN 
SERIE. CARE AU SOLICITAT LA MA
XIMUM ECIIIPA NOASTRĂ. Nu este 
de loc recomandabil ca la încheierea 
unei competiții să afirmi că „dacă...*, 
rezultatul ar fi fost altul. Dar nu este 
mai puțin adevărat că avînd altă serie 
(așa cum a avut, de pildă, echipa Ceho
slovaciei, care s-a „plimbat* în preli
minarii, Danemarca și Franța neurmărind 
decît meciul dintre ele, dramatic de alt
fel) și selecționata noastră ar fi putut 
aborda semifinalele cu alte rezerve de 
energie fizică și, mai ales, nervoasă. 
Fiecare joc din preliminarii (chiar și 
cri ch Canada, în timpul căruia hand- 
baliștii români au trăit sub presiunea 
golaverajului) a constituit pentru ei o 
luptă epuizantă, o întrecere dîrză. as
pră, care a cerut cîteodată eforturi ne
bănuit de mari. Să ne reamintim de 
partida cu R. D. Germană. în care ad
versarii noștri au făcut eforturi supra
omenești pentru a cîștiga. Și apoi jocul 
cu U.R.S.S. cînd echipa noastră s-a im
pus abia în ultimele cinci minute, după 
o întrecere care a obligat ambele, for
mații să arunce în luptă toate rezervele 
de energie. A urmat partida cu selec
ționata Ungariei. Se bănuia că nu va fi 
greu, în ultimii ani handbaliștii români 
cîștigînd fără dificultate jocurile cu cei 
maghiari. Dar toată lumea s-a înșelat. 
Echipa Ungariei a jucat cu o ambiție 
deosebită, a făcut totul, dar absolut 
totul ce era posibil pentru a învinge. 
Explicația acestui lucru nu este greu de 
găsit. Era firesc ca orice echipă care 
juca cu selecționata noastră să-și pro
pună a obține cu orice preț victoria, 
deoarece un rezultat favorabil în fața 
campionilor lumii era un succes ce conta 
deosebit, indiferent de poziția ulterioară 
a echipei respective în clasamentul final. 
In cele din urmă această satisfacție au 
avut-o doar jucătorii cehoslovaci, noii 
cîștigători ai medaliilor de aur, care 
— cu forțe mult mai proaspete — nu 
au mai putut fi depășiți în final. De 
fapt, acest rezultat a hotărît soarta pri
mului loc și nu puțini au fost aceia 
care au considerat partida România — 

cercă pe toate căile să-1 determine 
pe acesta să-și continue studiile, 
dînd examen de admitere la Uni
versitatea din Coimbra.

Deocamdată, Academica Coimbra 
este în fruntea clasamentului, alături 
de Benfica. „Va reuși ea să cîștige 
campionatul ?“ se întreabă Carlos 
Miranda, corespondentul ziarului 
„Les Sports” (Belgia). Se pare că 
echipa studenților are toate șansele, 
deoarece în retur va întâlni pe Ben
fica la Coimbra, deci pe teren pro
priu.

Oricum, dacă zvonurile potrivit 
cărora Eusebio va da examen de 
admitere la Universitatea din Coim
bra se adeveresc, atunci fără îndoia
lă că Benfica va suferi nu numai... 
financiar — ca în cazul Serafin — ci 
și altfel : Academica va avea o șan
să în plus — în timpul studiilor u- 
niversitare ale lui Eusebio — să o- 
cupe primul loc în campionatul por
tughez.

MOSCOVA. La Riga au continuat 
întrecerile concursului internațional 
de atletism pe teren acoperit. Rezul
tate i lungime — Lepik (U.R.S.S.) 
7,77 m; 3 000 m — Gailis (U.R.S.S.) 
8:30,2; 1 000 m — Paukșenas
(U.R.S.S.) 2:36,0,- greutate — Prol- 
iius (R.D. Germană) 16,92 m,- înălțime 
— Pfeil (R.D. Germană) 2,06 m; înăl
țime femei — Marina Krom (U.R.S.S.) 
1,70 m.

Cehoslovacia drept finala „morală“ 4 
campionatului.

LOTUL PREZENTAT NU A AVUI 
OMOGENITATEA VALORICĂ DE LJ 
CELELALTE EDIȚII. Este un fapt cer
— pc care noi I-am subliniat nu « 
dată — că la recent încheiata ediție î 
campionatului mondial noi am prezenta 
o echipă structural modificată. Nu ma 
era „formația de auru care ne-a adus 1; 
edițiile trecute frumoase satisfacții, da 
a fost totuși o echipă care ne-a repre 
rentat cu cinste. Spunem acest lucru 
ținînd seama că, spre deosebire de alt 
reprezentative, aceea a României a adu; 
în acest campionat mondial jucători noi 
tineri cu reale perspective: Penu. Gata 
Lieu, Goran, Guneș și alții. Același lu 
cru l-a făcut și antrenorul selecționate 
suedeze, Curt Wad mark, care a prezenta 
o echipă cu foarte multe nume noi. F 
a plătit mai scump acest curaj decî 
cei doi antrenori români, reprezentativ; 
țării gazdă (locul II în 1964) ocupîni 
un modest loc V. în schimb, eehip; 
cehoslovacă a fost, cu mici excepți 
(Trojan și Rada), aceeași care la ultim; 
ediție (Praga, 1964) a terminat pe locv 
III. Acum, însă, Arnost, Duda, Bruna 
Havlik, Mareș etc comp, au fost în de 
plinătatea forțelor lor. au atins, 
punctul maxim al valorii lor, cucerim 
pe merit titlul de campioni ai lumii.

Revenind la echipa noastră, trebui 
spus că această lipsă de omogenitat 
valorică a fost suplinită prin voința c 
care echipa și-a apărat șansele și pri 
faptul că în fiecare joc au existat ham! 
baliști care s-au depășit, excelînd faț 
de ceilalți. Marele nostru regret est< 
în schimb, acela că nu a fost un me< 
în care toți jucătorii să fi evoluat 1 
fel de bine. Solicitările nervoase, ten 
sinnea în care evoluau au determinat ma 
fluctuații în comportarea jucătorilor re 
mâni. Cei doi portari s-au comporți 
inegal, Moser a jucat uneori bine (c 
Ungaria) alte ori slab, poate șij 
cauză că după accidentul suferit la infn 
dreaptă nu mai putea controla bine bs 
Ionul, Tacob și Oțelea au făcut lucru 
excelente cîte odată, dezamăgind cîn 
te așteptai mai puțin. Mircea Costs 
che II și Gațu au muncit enorm și c 
folos în apărare, Lieu. Guneș și Gora
— debutanți ca și alții — s-au de? 
curcat, totuși, nesperat de bine în s 
tu ații extrem de dificile. Samungi a ji 
cat reținut, fără verva lui obișnuită. C 
privește comportarea lui Gruia, trebu 
spus că acesta a început slab câmpii 
natul mondial. Jucînd parcă singur 
meciul cu R. D. Germană, Gruia a rat 
nepermis de mult, dînd multe mingi 
adversar. Ulterior, el a înțeles că num 
un joc colectiv poate pune mai bine 
valoare excepționalele sale calități, 
acționînd în consecință, a devenit pri 
cipalul realizator al echipei.

Cu alte cuvinte, avînd în lot mu 
debutanți, a căror lipsă de experien 
nil a fost suficient suplinită de joc 
bun al celor mai vechi, selecționata r 
mână nici nu putea face mai mult. 
este că tineretul s-a rodat și că ir 
există încă multe rezerve.

NOTE • ȘTIRI
REȘIȚA 27 (prin telefon). — în S« 

sporturilor din localitate s-a disput 
in prezența a peste 1000 de sp< 
tatori, jocul internațional de handl 
Șc. sportivă Reșița — Kosa Koler 
Zrenjanin (Iugoslavia). Victoria a 1 
venit localnicilor cu scorul de 22— 
(14—10).

I. PLĂVIȚU — coresp

★
Au fost stabîlite datele de dis] 

tare a jocurilor din „C.C.E.* din 
Dinamo București și campioana 1 
loniei. Gwardia Wibrzeze. Prin 
meci va avea Ioc Ia 12 februarie 
București, iar returul se va disp: 
în 19 februarie Ia Gdansk.
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