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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

Concursul atletic 

al juniorilor mari
După ce a găzduit, în con- 

dițiuni excelente, întrecerile 
juniorilor mici, sala din calea 
Plevnei a clubului Steaua va 
adăposti, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, un nou concurs a- 
tletic cu caracter republican. 
Este vorba de concursul rezer
vat celor mai buni atleți din
tre juniorii mari. întrecerile se 
vor desfășura sîmbătă și du
minică.
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seamă și alegeri

ÎNSEMNĂRI DIN PITEȘTI

DUPĂ MARELE

.4:

AL BOBERILOR NOȘTRI
7

• FACEȚI CUNOȘTINȚA CU CEI PATRU CAMPIONI • BO
BUL VICTORIOS A FOST CONSTRUIT ÎN ÎNTREGIME ÎN 
ȚARĂ • „ECHIPAJUL ROMÂNESC - „SPAIMA" CELOR

MAI RENUMIȚI BOBERI DE PE CONTINENT" (U.P.I.)
• Șl ACUM - „MONDIALELE"

Campionatele europene de bob 
persoane și de bob 2 persoane

Iute ca săgeata...

< y }

desen de NEAGU RÂDULESCU

La siirșitul săptămînii, 
„Lupa Poiana Brașov ‘ la schi
• LA FOND PARTICIPA SCHIORI DIN U.R.S.S. SI CEHO
SLOVACIA • CONCURSUL REPUBLICAN AL COPIILOR A 
FOST AMÎNAT PENTRU 5 MARTIE © REZULTATELE ÎNTRE

CERILOR DIN TARA
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s-au încheiat la Igls cu un stră
lucit succes al reprezentanților 
țării noastre, care au cucerit 
medaliile de aur la prima probă 
și medaliile de argint la cea de-a 
doua. Autorii acestei performan
țe excepționale sint maestrul 
sportului ION PANȚURU (32 de 
ani), mecanic la Uzina metalur
gică Sinaia, NICULAE NEA- 
GOE (27 de ani), strungar la a- 
ceeași uzină din Sinaia, PETRE 
HRISTOVIC1 (29 de ani), stu
dent in anul V la Institutul de 
mine din Petroșeni, și GHEOR- 
GHE MAFTEI (27 de ani) strun
gar la Întreprinderea metalur
gică de stal din Roman.

Desigur, nu poate fi omis 
nici aportul celor care de 
ani de zile se ocupă de pregăti
rea valoroșilor noștri boberi. Și

dintre cei care s-au străduit 
să contribuie la ridicarea aces
tei ramuri de sport pe cele mai 
înalte culmi 
de actualul 
HARITON 
cum și de
TIT A RADULESCU, prof. CON
STANTIN IOV AN și prof. ION 
MATEI.

De asemenea, trebuie subli
niat că bobul de 4 persoane cu 
care s-a cucerit titlul european 
a fost construit în întregime în 
țară de către mecanicul lotului, 
DUMITRU ȚOEV, a cărui price
pere și hărnicie s-au făcut sim
țite din plin.

Victoria sportivilor români a 
produs o impresie puternică în

trebuie să amintim 
antrenor al lotului, 
PAȘOVSCHI, pre- 
maestrul sportului

Bine pregătite, adunările de 
dări de seamă și alegeri au fost 
organizate pînă acum in marea 
majoritate a celor aproape 60 
de asociații sportive piteștene. 
Peste tot, interes deosebit pen
tru discutarea celor mai impor
tante probleme ale activității 
sportive de masă și de perfor
manță, dorință unanimă ca 
intr-un viitor cit mai apropiat 
să fie obținute succese mai mul
te și mai frumoase. De la citeva 
din aceste adunări ne-am notat, 
printre altele, unele direcții prin
cipale de analiză, discuții și pro
puneri.

de această problemă, 
că numărul tinerilor 
aminteam reprezintă 
jumătate din totalul

• Continuîndu-și bogata acti
vitate competițională din acest 
sezon, schiul are programat la 
'gXîrșitul săptămînii un important 
yoficurs. Este vorba de tradițio
nala „Cupă Poiana Brașov*1 care 
va reuni la startul probelor pe cei 
mai buni schiori fondiști și al
pini din țară. De remarcat că 
la cursele de fond 15 km (sîm
bătă) și 3x!0 km (duminică) vor 
participa și cițiva schiori din 
U.R.S.S. și Cehoslovacia, țări în 
care schiul-lond are o valoare 
deosebit de ridicată. La „alpine" 
se vor desfășura probele de sla
lom special și slalom uriaș, spe
răm pe pîrtii msi bune decît cele 
pe care au avut loc întreceriie 
„Cupei Dinamo .

• Duminică trebuia să se dis
pute și concursul republican al 
copiilor. Peni ni a da însă posi
bilitate concurenților să aibă o 
perioadă mai lungă de pregătire,

a stabilit ca această 
la care vor participa 

centrelor de 
sportive, să 
ziua de 5

participat la un reușit concurs de 
schi organizat la cabana Izvoare. 
Câștigătorii probelor : Slalom spe
cial avansați : Sorin Chira (el. a 
X-a) ; începători: loan Ne a g ti (cl. 
a VII I-a) și J aneta Mîșlea (cl. a 

coborfro avansați : Sorin 
începători : Ioan Ciocean 

Elena Sasu (cl. 
Emil Mu-

federația 
competiție, 
cei mai buni copii ai 
inițiere și ai școlilor 
fie amînatâ peutru 
martie.

• Campionatul de 
vilor din Cluj s-a desfășurat pe 
o zăpadă foarte bună și un timp 
frumos, cu participarea a peste 60 
de conctirenți. Rezultate: fond 5 
km băieți: 1. Gh. Jucan (Lie. 
„G. Coșhuc"), 2. M. Bacociu 
(Lie. „Emil Racoviță“), 3. I. 
Selejan (Șc. prof. Construcții) ; 
3 km fete: 1. Eva Sandor (Lie. 
nr. 11). 2. Clara Opferman (Lie. 
nr. 7). 3. Unige Szasz (Lie. nr. 
11); slalom uriaș băieți: 1. Dan 
Alexandru (Lie, nr. 15), 2. Z. 
Ilambrich (Lie. nr. 11), 3. W. 
Gheorglie (Lie. „N. Bălcescu:) ; 
fete: 1. Clara Csetri (Lie. nr. 11), 
2. Unige Szasz (Lie. nr. 11), 3. 
Marta Toina (Lie. „G. Coșbuctt). 
(P. NAGY -coresp.).

• Cu sprijinul Liceului nr. 2 
din cartierul Ferneziu al orașului 
Baia Mare, peste 40 de elevi au

X-a) ; 
Cbira, 
(cl. a VII-a) și 
a IX-a) ; fond 5 km : 
reșan (el. a X-a), 3 km. : Marga
reta Steiger (el. a Vll-a). Merite 
deosebite In realizarea acestui con
curs au membrii asociației spor
tive Știința Ferneziu și prof. Va- 
sile Pap. (V. SÂSĂRANU-coresp.).

• Numeroși schiori au parti
cipat la concursul desfășurat la 
Straja. Timpul a fost frumos, iar 
zăpada excelentă. Rezultate: sla
lom special băieți: 1. M. Boda 
(Școala sportivă Petroșeni), 2. M. 
Mihai (Parîngul Petroșeni), 3. E. 
Mihuț (Școala sportivă Petroșeni); 
slalom uriaș băieți: 1. M. Boda, 
2. B. Bote (Parîngul), 3. Oh. Co- 
drea (Parîngul) ; fond 10 km ju-

(Continuare în pag. a 4-a)

schi al ele- Cu tinerii

industria sîrmei C. Ttirzii 
Spartak Comarno (R. S. C.) 

16-4 la box
Iată rezultatele tehnice : Hocher 

b.p, Farcosi (S) ; Cojan b.p. Czi- 
eso (S) ; Hedveș b.ab;I Wazlavlc 
(S) ; Filip m.n. C?yorfi (S) ; Stoica 
b.p. Buznoc (S) ; Roșea b.p. Pin- 
tel (S) : Șerban m.n. Covaci (S) ;
Baciu b.p. Bucovschi (S); Chivăr 
b.ab.I Galici (S) . Dudea p.p. Bo- 
zolschi (S). (P. TONE A - coresp.).

*
„Tanihul" — asociație mare, 

puternică, organizată pe lingă fa
brica de tananți „Argeșul” — 
are o bună activitate sportivă 
de masă. Participanții la adu
narea generală au apreciat însă 
că in campionatul asociației 
sint programate prea puține în
treceri, in special, in cadrul sec
țiilor de producție ale fabricii. 
Am aflat că noul consiliu a și 
început să lucreze la planul de 
extindere al acestor concursuri.

★
După o aminare nedorită, adu

narea generală de la „Tablierul” 
,— asociație cu peste 700 de 
membri UCFS — a dezbătut pe 
larg probleme importante ale ac
tivității sportive din întreprinde
re. Punctul principal: crearea 
posibilităților de cuprindere în 
practicarea exercițiilor fizice și 
a diferitelor sporturi a celor care 
urmează școli serale sau sint 
„navetiști” și nu pot fi prezenți 
pe terenurile de sport la orelr 
în care se organizează in mod 
obișnuit competițiile. Asociația

„Tablierul" trebuie să se ocupi 
mai bine 
mai ales 
de care 
aproape
membrilor UCFS.

*
Muncă susținută pentru orga

nizarea unei activități sportive 
de masă la asociația Olimpia de 
la Școala generală nr. 3. Dar, 
s-a spus la adunare, am fi foarte 
bucuroși dacă s-ar organiza mai 
multe acțiuni turistice, mai mul
te excursii în frumoasele așezări 
ale regiunii noastre. Este do
rința a 1 400 de copii care în
vață la această școală.

+
Citeva însemnări de la aduna

rea asociației Constructorul Pe
trolist

• Foarte bună inițiativa or
ganizării ,.Cupei Petrolistului" și 
felicitări celor care prin rezul
tatele lor au adus asociației lo
cul I pe regiune. Am vrea însă 
ca această competiție să nu cu
prindă numai cițiva sportivi și 
citeva echipe, ci să capete o lar
gă bază de masă.

• Asociația sportivă caută să 
organizeze mai multe „duminici 
cultural-sportive” și să îmbună
tățească conținutul acestora, să 
le facă mai atractive. Este nea
părat necesar ca astfel de mani
festări să aibă loc peste tot unde 
există șantiere ale întreprin
derii.

• Pe unele șantiere lipsesc 
materialele sportive și ca atare

DAN GÎRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 2-a)
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IAlecu și Popanică in mijlocul micilor lor prieteni din Katanga

Ifo tbaliști români in A frica (ni)

LA 7 FEBRUARIE, DIN 
NOU LA HOCHEI

Săptămîna viitoare vor 
avea loc pe patinoarul 
„23 August" întrecerile tu
rului IV al campionatului 
republican de hochei pe 
gheață, la capătul căruia 
va fi cunoscută echipa 
campioană a țării. Progra
mul va fi cel al primelor 
două tururi, derbiul Steaua 
— Dinamo urmînd să se 
desfășoare în ziua de 12 
februarie.

CUPA DE PRIMAVARA" 
LA RUGBI

I
I

IN KATANGA

...Mai aveam de susținut un joc in 
Republica Democratica Congo, in orașul 
Lubumbashi, cu selecționata regiunii 
Katanga. De la specialiștii din Kinshasa 
am aflat că în această parte a țării 
se joacă un fotbal ceva mai „tare*, că la 
Lubumbashi își are reședința echipa 
Englebert, campioană a Congo-ului în 
1'466. Tot aici activează în campionat și 
o serie de alte formații puternice ca a- 
ceea a Armatei, F. C. Belga, și a Băncii 
Naționale, care vor da pe cei mai buni 
jucători pentru meciul cu echipa noa
stră. Am aflat că în rivalitatea care exis
tă între echipele din 
din Katanga balanța 
spre cele din urmă, 
acest joc am făcut o 
mai... scurtă: 1670 
țării, în cunoscuta și bogata 
Katanga.

Prima grijă 
torului: clima, 
aici, la 900 
simțit ca la... 
de vară. Lubumbashi are o populație de 
aproximativ 400 000 de locuitori. Și aici, 
aceeași primire, aceeași cordialitate și 
simpatie față de sportivii români. In 
peisajul orașului, un rol mare îl ocupă 
palmierul, care străjuiește de-a lungul 
șoselelor și străzilor pe întinderi de zeci

Kinshasa și cele 
victoriilor înclină 
Pentru a susține 
călătorie oarecum 

de km în sudul 
regiune

a antrenorului si 
Spre satisfacția 
metri altitudine, 
Predeal în lunile

a doc- 
tuturor, 

ne-am 
noastre

de kilometri. Centrul orașului este format 
din frumoase clădiri în stil european, 
unde pulsează o vie activitate comer
cială. De altfel, Lubumbashi poate fi 
numit „stația terminus* din sudul 
Congo-ului, deoarece la numai 20 de kilo
metri se află granița cu Zambia. Cei 
18 fotbaliști români și-au continuat zil
nic antrenamentele pe stadionul „Vic
toria*. Iar pentru a intra și mai mult 
în „atmosferă" jucătorii noștri au fost 
invitați la un meci de campionat între 
două echipe locale. Publicul clin Katanga, 
la fel de pasionat după fotbal ca și cel 
din Kinshasa, aștepta cu nerăbdare evo
luția echipei noastre deoarece, deși tre
cuseră citeva zile de la meciul cu „Leo- 
parzii", ziarele continuau să publice co
mentarii și fotografii de la aceste jocuri.

UN ARBITRU DE LA 2600 KM

Vrmărind rodarea tuturor fotbaliștilor, 
antrenorul Cornel Drăgușin a aliniat în 
meciul cu selecționata Katanga formația: 
Răducanu — Anca, Măndoiu, Alecu 
(Pîrvir), Velea — Mustățea (Dincuță), 
Vigu — Pantea, Popanică (Dumitriu), 
Oblemenco, (Ene), Cîrciumărescu.

Selecționata Katanga : 
T., Bukasa, Katumba, 
Tsihmanga, Mullenda 
Kallala, Kokenwa, Ngoie

Kazadi—Ngoie
Kamulebe—

— Nwamba, 
D.

Duminică, 25 decembrie, „Stade de 
la Victoria" devenise neîncăpător. Ca
pacitatea maximă. — 20 000 de spectatori, 
dar dacă i-am fi pus la socoteală și pe 
cei care au urmărit meciul cățărați prin 
palmierii ce înconjoară stadionul, numă
rul lor ar fi crescut cu încă citeva mii. 
După cum am fost informați, aici există 
un proiect pentru construirea unui stadion 
cu o capacitate de 50 000 de locuri. 
Pînă atunci însă, atît de familiarul 
„N-aveți un bilet în plus ?“ l-am în
tâlnit, rostit în franceză, și la Lubum
bashi. La cabina arbitrilor, am cunoscut 
pe conducătorul acestui joc: Mwamba 
Kabtca, un tânăr slăbuț, în vîrstă de 
26 de ani. Dl. Gustave J. Kasongo, se
cretarul general al asociaiței sportive 
din Lubumbashi, mi l-a recomandat ca 
pe unul dintre cei mai buni „cavaleri ai 
fluierului* din țară. Pentru a conduce 
această partidă, el a acceptat să vină 
dintr-o regiune din nord, unde locuiește, 
pînă la Lubumbashi, parcurgînd 
tanță de 2 600 km în 
nopți cu trenul I

Mwamba Kabwa este 
baliștii din Congo ca

trei ziZe

cunoscut 
unul

CRISTIAN

(Continuare în pag. a
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o dis- 
și trei

de fot- 
dintro cei

MANTU
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Au fost fixate datele de 
desfășurare a etapelor 
din cadrul „Cupei de pri- 
măvară“, avanpremieră a 
sezonului competițional de 
rugbi.

Prima etapă «va avea loc 
duminică 12 februarie. Eta
pele următoare : la 19 și 
26 februarie. La această în
trecere participă un nu
măr de 8 echipe, împărțite 
astfel : SERIA I : Grivița 
Roșie, Dinamo, Gloria și 
Constructorul ; SERT.X a 
H-a : Steaua, Progresul, 
Rapid și Olimpia.

ÎNCEP ANTRENAMEN
TELE DE BOB PE PÎRTIA 

DIN SINAIA

Zilele trecute- a fost ter
minată înghețarea pîrtiei 
de bob din Sinaia, pe care 
se vor desfășura concursu
rile republicane din acest 
sezon. Antrenamentele o- 
ficiale încep azi, iar sîm
bătă și duminică se va 
desfășura, probabil, pri
mul concurs.

JOC INTERNATIONAL 
DE HANDBAL 
LA TIMISOARA

tele-TIMIȘOARA (prin 
fon). — în localitate s-a 
disputat întîlnirea interna
țională de handbal dintre 
echipele feminine Liceul 
nr. 4 Timișoara și Texti- 
laț Pancevo (Iugoslavia). 
Deși lipsite de aportul a 
trei jucătoare titulare, ele
vele timișorence au reali
zat o frumoasă 
internațională, 
echipa iugoslavă cu 
rul de 14—10 <5—4).

victorie 
întrecînd 

sco-

P. ARCAN 
coresp. principal

I 
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I

-I



Bilanț atletic 1966 (IX)
Jocuri interesante în „Cupa Sportul popular"

Sportul 
înregis-

Duminică s-au desfășurat în mai 
tnulte centre din țară jocurile etapei 
interregionale a „Cupei 
popular". Iată rezultatele 
trate :

FloreascaBUCUREȘTI. — In sala
HO avut loc 4 jocuri în care s-au în- 
tîlnit formații din Ploiești, Iași, Petro
șeni Și București. Prin jocul prestat 
s-au detașat net echipele bucurește- 
Be și ploieștene, care au obținut vic
torii clare. Vom remarca, de aseme
nea, faptul că arbitrajele prestate au 
fost corecte, contribuind la buna des
fășurare a întrecerilor. Rezultate: 
Sc. sp. nr. 1 Buc. — Liceul nr. 2 Iași 
(f) 13—3 (7—2); Șc. sp. Ploiești — 
ceul nr. 2 Iași (m) 31—12 (18—5); 
sp. Utoiești — Șc. sp. Petroșeni 
10—3 (7—1); Șc. sp. nr. 1 Buc. — 
sp. Petroșeni (m) 43—15 (24—9).

Li- 
Șc.
m 

ȘC.

V. TIRLI — coresp.

GALAȚI. — 500 de spectatori au a- 
Bistat la două jocuri interesante dispu
tate in cadrul „Cupei Sportul popular". 
Ambele partide au fost de un bun ni
vel tehnic și tactic, echipele învingă
toare dovedind o bună pregătire și o 
remarcabilă forță de șut. Rezultatele 
înregistrate au fost următoarele : Știin
ța II Galați — Șc. sp. Craiova (f) 
8—0 (3—0); Oțelul Galați — Liceul nr. 
2 Brașov 11—22 (4—10).

S. CONSTANTINESCU
T, SIRIOPOL
corespondenți

TIMIȘOARA. — In localitate a fost 
programată întîlnirea dintre echipele 
feminine Șc. sportivă Timișoara și

NAT AT IE

Georgeta Cerbeanu
la 200

înotătorii noștri fruntași se află în 
plină perioadă pregătitoare în vederea 
viitoarelor confruntări cu caracter repu
blican și internațional, pe care le anunță 
lunile februarie și martie. Săptămînal, 
Insă, ei își verifică stadiul pregătirilor 
în concursuri locale, cum a fost și cel 
de duminică dimineața, organizat de că
tre comisia orășenească la bazinul Flo- 
xcasca, pentru copii și juniori.

Dintre rezultate se desprinde în mod 
deosebit noul record de junioare stabilit 
de tînăra Georgeta Cerbeanu în proba 
de 200 m delfin. După ce cu 2 săptă- 
mîni în urmă talentata reprezentantă a
6. S. Școlar a corectat simțitor recordul 
republican de sală (junioare mici) la 
100 m delfin (1:14,6), iat-o în întrece
rile de duminică autoarea unei noi per
formanțe promițătoare. La încheierea ce
lor 6 lungimi de bazin, cronometrele au 
arătat pentru G. Cerbeanu timpul de 
2:53,3 (cea de. a 4-a performanță româ
nească din toate timpurile). Rezultatul 
este superior cu 5.2 sec. celei mai bune 
performanțe realizate de Cerbeanu în 
anul trecut.

Merită a mai fi subliniate evoluțiile 
Iui D. Gheorghe (1:01,8 la 100 m liber), 
P. Teodorescu (2:45,3 la 200 m bras), 
JE. Manolescu (3:05,8 la 200 m bras și 
1:22,2 la 100 m spate) și L. Copcealău 
(6:18,5 la primul său 400 m mixt).

REZULTATE TEHNICE — JUNIORI: 
200 m delfin (m) : 1. VL. BELEA (Șc. 
sp. 2: 2:35,6, 2. M. Rău (G. S. Șc.) 
2:42,9, 3. V. Dovgan (Șc. sp. 2) 2:55,9 ; 
200 m delfin (f) : 1. GEORGETA CER
BEANU (C. S. Șc.) 2:53.3 — nou rec. 
republican de sală; 100 m liber (m) :
1. D. GHEORGHE (G. S. Șc.) 1:01,8,
2. S. Cosmescn (Steaua) 1:06.2, 3. N. 
Octavian (Șc. sp. 2) 1:06,8; 100 m liber 
(f) : 1. EDA SCHULLER (Șc. sp. 2) 
1:09,8, 2. Viorica Petcu (Șc. sp. 2) 
1:12,9; 200 m bras (m) : 1. P. TEO
DORESCU (Steaua) 2:45,3, 2. Gh. Pop

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 4 din 25 IAN. 

1967

Categoria 
Categoria 

Iei
Categoria 

Iei
Categoria 

tei 
^Categoria 

^Categoria

Câștigătorii

I: 
a

3 variante a 26 140 lei 
U-a : 5 variante a 16 991

a Hl-a : 58 variante a 1577

iv-a : 321 variante a 366

V-a : 1 460 variante a 80

Vl-a î & 767 variante a

a

a

a
premiilor de categoria________ ____ _____ ___ ___ „____I

Bînt: Macoveanu Steilan, București, Al- 
dea Petre, Craiova șl Conefee Naum din 
Iași.

Știința Baia Sprie, contînd In cadrul 
etapei interregionale a „Cupei Sportul 
popular”. Jocul a fost echilibrat, dina
mic și a plăcut prin frumusețea faze
lor de atac. Victoria a revenit echipei 
timișorene cu scorul de 15—11 (5—5), 
care, cu o mai bună pregătire fizică, 
s-a impus în ultimele minute de joc.

P. ARCAN-coresp. principal

ORADEA. — întîlnirea dintre echi
pele masculine Șc. sportivă Oradea și 
Porțelanul Cluj a oferit celor prezenți 
un joc de bună calitate. Inițiativa au 
avut-o mai mult elevii din Oradea, cu 
toate că handbaliștii de la Porțelanul 
au reușit în repriza secundă să egaleze 
de două ori. Scor final: 17—13 (8—5) 
pentru Școala sportivă Oradea.

ILIE GHIȘA-coresp. principal

TG. MUREȘ. — Echipa feminină a 
Scolii sportive din localitate a repurtat 
o victorie comodă în partida susținută 
ou formația Școlii sportive din Oradea. 
Superioare din toate punctele de vede
re, mureșencele au cîștigat cu scorul 
de 13-4 (6—1).

C. ALBU-coresp.

REȘIȚA. — Un numeros public a 
aplaudat victoria obținută de handba- 
liștii de la Școala sportivă Reșița în 
întîlnirea cu echipa Școlii sportive 
Craiova. Gazdele au manifestat o netă 
superioritate, reușind să conducă după 
32 de minute de joc cu scorul de 14—0. 
Rezultat final: 25—7 (14—0) pentru Șc. 
sp. Reșița. m

IANCU PLAVIȚU -coresp

în serie: 2:53,3
m
(Rapid) 2:58,4, 3. R. Petrescu (Șc. sp. 
2) 3:02,9; 200 m bras (f) : 1. MA
RIANA DUMITRESCU (Șc. sp. 2) 
3:16,3; 100 m spate (m) : 1. M. MO- 
VANU (Șc. sp. 2) 1:12,8, 2. D. Gheor
ghe (C. S. Șc.) 1:14,5 ; 100 m spate 
(f): 1. RUXANDRA SPANDON1DE 
(Șc. sp. 2) 1:23,6; 400 m mixt (m) :
1. VL. BELEA (Șc. sp. 2) 5:27,3, 2. 
P. Teodorescu (Steaua) 5:46,5, 3. M. 
Tomescu (Steaua) 5:51,3; 400 m mixt 
(f): 1. MIHAELA PETRE (Steaua) 
6:39.3. în aceste probe au mai luat star
tul Ingrid Ungur (Steaua) 3:10,2 la 
200 m delfin și 1:18,7 Ia 100 m spate, 
și N. Tat (Steaua) 1:05,0 Ia 100 m liber 
și 5:32,1 la 400 m mixt.

COPII — 200 m delfin (b) : 1. L. 
COPCEALÂU (Dinamo) 3:08,3; 200 m 
delfin (f) : 1. MARINA FRANCHIA 
(Șc. sp. 1) 3:23,9 ; 100 m liber (b)
1. A. SPINEA (Dinamo) 1:07,3; 100 m
liber (f): 1. CARMEN CEHANZUC 
(Șc. Sp. 2) 1:15,6 ; 200 m bras (b) 1. 
E. MANOLESCU (Șc. sp. 2) 3:05,8, 2. 
V. Dinu (Șc. sp. 2) 3:12,5; 200 m bras 
(f): 1. VIORICA FAIBIȘ (Șc. sp. 2) 
1:14,3, 2. Adriana Hidoș (Dinamo)
3:16,2, 3. Liliana Burlacii (Dinamo 3:17,3; 
100 m spate (b) : 1. E. MANOLESCU 
(Șc. sp. 2) 1:22,2, 2. T. Nuțeanu (Di
namo) 1:24,9; 100 m spate (f) : 1. GA
BRIELA SIMION (0. S. Șc.) 1:29,8,
2. Lucia Radu (Dinamo) 1:30,2 ; 400 m 
mixt (b) 1. L. COPCEALÂU (Dinamo) 
6:18,5, 2. L. Pătrașcu (Viitorul) 6:22,8 ; 
400 m mixt (f): 1. RODICA NETE- 
JORU (Steaua) 6:48,5.

★
In a doua etapă a campionatului Ca

pitalei de polo pentru echipe de copii 
s-an înregistrat următoarele rezultate: 
Progresul—Șc. sportivă nr. 1 7—2 ;
Steaua—C.S. Școlar 10—1; Șc. sportivă 
2—Rapid 4—2.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
CONCURSUL SPECIAL 

PRONOEXPRES DIN 8 FEBRUARIE, 
O NOUA FORMULĂ

începînd cu concursul din 8 februa
rie, atît concursurile obișnuite cit și 
cele speciale Pronoexpres vor benefi
cia de o nouă formulă tehnică, aceea 
a efectuării de extrageri duble, i

în fiecare săptămînă vor fi efectua
te pentru fiecare concurs obișnuit cite 
două extrageri: o primă extragere 
obișnuită (6 + 2 numere din 49) și o a 
doua extragere de 8 numere din 49.

Tot de la 8 februarie 1967 se intro-

Săritoarele
în progres,
dar ce iaccm
la 80 m garduri?

Dintre cele patru probe al căror bilanț 
vi-1 prezentăm astăzi, cea care iese mai 
mult în evidență este, după părerea 
noastră, săritura în lungime. Este ade
vărat că recordul mondial (6.76 m Mary 
Rand) n-a fost încă doborît dar,- în 
schimb, se poate constata o grupare a 
rezultatelor la un plafon foarte ridicat. 
Avem bucuria că între fruntașele mon
diale ale acestei probe de află, ca și în 
ultimii ani, recordmana țării noastre 
Viorica Viscopoleanu, a cărei constanță 
n-a mai fost însă cea care o caracteriza 
în trecut. Sintem convinși că Viorica se 
va putea menține la același nivel va
loric cu condiția expresă de a-și îmbună
tăți și mai mult viteza. Observația 
este valabilă, în egală măsură, și pentru 
ttnăra Elena Vintilă — în mare progres, 
împreună cu V. Viscopoleanu, ea a fost 
un element de bază al echipei reprezen
tative.

La înălțime, marea noastră atletă Io- 
landa Balaș se menține detașat în frun
tea listei mondiale. Din păcate numărul 
participărilor ei în concursuri a fost mai 
redus decît în alțl ani, din cauza unui 
grav accident la tendonul piciorului de 
bătaie. La ora actuală lolanda și-a re
luat pregătirile, este adevărat cu multă 
precauție, și sperăm s-o aplaudăm, cît 
de curînd, în concursuri. Alexandrina 
Stoenescu a avut un început de sezon 
mai mult decît promițător, dar după ce 
a stabilit un valoros record de junioare 
(1,71 m) ea n-a mai realizat rezultatele 
așteptate. Pentru a ajunge acolo unde 
ar putea, și unde dorim cu toții, îi tre
buie mal multă seriozitate, exigență și 
muncă, foarte multă muncă. Căci nu
mai cu „talent" nu se poate ajunge in 
virful piramidei mondiale !

Pentru prima oară în istoria atletis
mului nostru, cel 
ștafeta de 4X100 m 
ranțelor I Este un 
rător șl tocmai de 
aceste junioare îmbunătățirea, în conti
nuare, a rezultatelor lor.

Cursa de 80 m garduri este, din pă
cate, cea mai slabă probă a atletismului 
nostru feminin. Recordul român (11,1 sec.) 
datează din 1957, fiind unul dintre ^:ele 
mai vechi pe tabelă și el nu repre
zintă astăzi mat nimic pe plan interna
țional. In fata specialiștilor noștri stau, 
în această privință, sarcini deosebite 
pentru a descoperi șl pentru a pregăti, 
la nivel corespunzător, viitoarele perfor
mere ale cursei de 80 mg.

mai bun rezultat la 
aparține echipei spe- 
fapt foarte îmbucu- 

aceea așteptăm de la

Însemnări din pitești
(Urmare din pag. 1)

și... activitatea sportivă. Participanții 
la adunare au aflat cu surprindere că 
au existat fondurile necesare pentru 
rezolvarea acestor probleme, dar că a 
rămas necheltuită suma de 6 000 lei!...

★
Din discuțiile care au avut loc la a- 

dunarea generală a asociației „Scînteia" 
din cadrul Liceului „Nicolae Băleescu", 
o adunare bine pregătită, caracterizată 
de o serioasă analiză a muncii desfă
șurate pină acum. Totuși...

HORIA DINU : „Putem să dezvoltăm 
mai mult baschetul în liceul nostru și 
să ridicăm valoarea echipei reprezen
tative. Dar trebuie să începem să ju
căm și cu echipe puternice".

VLADIMIR POPESCU: „Sînt 
multe lipsuri în ceea ce privește 
pamentul și materialele pentru 
tisrn. Cină este vreme ploioasă nu a- 
vem nici cu ce, nici unde să ne pre
gătim”.

încă 
echi- 
atle-

duce participarea pe buletine jucate 
50%.

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

La concursul special Pronoexpres 
din 8 februarie se extrag 44 numere și 
se atribuie suplimentar 10 autoturisme, 
excursii „Nopțile albe" (Leningrad), 
premii în obiecte și bani.

Marți 7 februarie este ultima zi pen
tru depunerea buletinelor.

Amănunte în prospectele de la 
agențiile Loto-Pronosport.

lolanda Balaș a deținut și în 1966 primul loc intre cele mai bune sări
toare ale lumii

Foto: R. VILARA

SĂRITURA

1,84 I. BALAȘ (ROMANIA)
1,77 - - ■ —
1,77
1,75
1,75
1,75

M. Brown (Australia) 
Faith (Cehoslovacia) 
Woodhouse (Australia) 
Cencik (U.R.S.S.) 
Pușkariova (U.R.S.S.) 
Kozîr (U.R.S.S.) 
Okorokova (U.R.S.S.) 
Komleva (U.R.S.S.) 
Golovaciova (U.R.S.S.)

G.
R.
T.
C. 

1,75 V. 
1,75 A. 
1,74 “ 
1,74

L. 
A.

SĂRITURA

T. SceJkanova (U.R.S.S.)
V. VISCOPOLEANU (ROMANIA) 
I. Kirszenstein (Polonia)
T. Talîșeva (U.R.S.S.)
D. Iorgova (Bulgaria)
L. Malcolmsen (N. Zeelandă)
M. Rând (Anglia)
M. Trio (Italia)

Berthelsen (Norvegia) 
Hoffmann (R.F.G.) 
Buckley (N. Zeelandă)

B.
H.
I.

m80 GARDURI

IN LUME

KUborn (Australia)
Press (U.R.S.S.) 
Staples (Australia) 
Balzer (R.D.G.) 
Frisch (R.F.G.) 
Kulkova (U.R.S.S.)
Bednarek (Polonia)
Korșakova (U.R.S.S.) 
Sherrard (S.U.A.) 
Larionova (U.R S.S.) 
Cen (Taivan) 
Hofer (R.D.G.) 
Diel (R D.G.) 
Balck (R.D.G.)

P. 
I.
L. 
K.
K. 
N.
El. 
V.
K. 
R. 
Ci 
R. 
G.
R.

44.4
44.5
44.6
44,8
45,1
45,1

Polonia
R. F. Germană 
U.R.S.S.
S. U.A.
Olanda
Ungaria

joacăC. DRAGAN: „De ce nu se 
fotbal in liceul nostru ?“.

★
La Trustul regional de construcții 

lucrurile se petrec invers. Aici, după 
cum a reieșit din desfășurarea adunării 
generale, se joacă aproape numai fot
bal, deși există aproape 1 000 de mem
bri UCFS (intre altele, fie spus, s-a a- 
preciat că numărul acestora ar putea 
fi dublat dacă se va munci in această 
direcție). Asociația a început cu doi 
ani in urmă amenajarea unui teren 
de baschet, dar nu l-a terminat nici 
pină acum. Și asta la Construcția !...

-ir
După adunările de dări de seamă și 

alegeri, majoritatea consiliilor asocia
țiilor sportive au pornit la realizarea 
planurilor de măsuri. Este, credem, 
ceea ce trebuie să facă fără intîrziere 
toți cei care, cu prilejul adunărilor ge
nerale, au primit încrederea și sarcina 
de a organiza mai bine, cu rezultate 
mai frumoase, activitatea sportivă de 
masă și de performanță din asociațiile 
sportive.

O NOUĂ FORMULA LA
PRONOEXPRES
V • LA S FEBRUARIE . 

CONCURS SPECIAL CU PREMII. ÎN 
BANI,EXCURSII Șl OBIECTE

SE EXTRAG NUMERE

1O AUTOTURISME

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

In înălțime

1,84 I. Balaș (Steaua) 
Al. Stoenescu (St. Alcx.) 

Voroneanu (Steaua) 
Pândele 
Munteanu (Șc. sp. Bacău) 
Bonei (Lie. N. Băleescu Cv.) 
Enicâ (CSO Galați) 
Vintilă
Popescu (Lie. 35 Buc.) 
Toma (CSO Oradea)

R.
M.
D. 
V.
M. 
EI. 
c.
c.

1,71
1,61
1,61
1,61
1,60
1,60
1,60
1,60
1,58

Alexandrina Stoenescu ocupă locul 21 
lume și 16 în Europa

IN LUNGIME

6.59 V.
6,20 El.
5,86 M.
5,85 M,
5.78 _
5,76
5,70
5,69
5,69
5.60

G.

Viscopoleanu
Vintilă
Pândele
Salomon (Steaua) 
Rădulescu (Dinamo)

Ed. Schal
Ec. Potoroacă (I.C.F.) 
M. Anghel (Șc. Sp. 2) 
A. Petrescu (Șc. Sp. 2) 
M. Miliadis (CSMS Iași)

El. Vintilă ocupă locul 26 în lume și 
în Europa.

in

21

ROMANIA

11,2
11,2
11,2
11.3
11.4
11,4
11.4
113
11.5
11,5

G. 
El. 
V. 
S.
L. 
S.
V.

Cirstea (Steaua) 
Vintilă (Dinamo) 

Viscopoleanu (Steaua) 
Anghelescu (Viitorul) 
Jung (Steaua)
Nedelcu (Tinerețea C-lung) 
Enescu (I.C.F.)

Ed. Schal (Șc. Sp. Brasov) 
S. Tănase (CSM Cluj)
M. Pândele (Metalul)

4X100 METRI
47,0 Echipa naț. junioare 
47,5 ~ '
48.4
49.5
49.7
49.8

Echipa naț. senioare 
Steaua
I.C.F
C.S-M S. Iași 
Tractorul T. Secuiesc

Echipa reprezentativă de junioare (A. 
Petrescu, V. Anghel, M. Goth, S. Anghe- 
lescu) ocupă locul 18 în lume și 14 în 
Europa

SCRIMĂ

Sportivii noștri 
in primele competiții 
internaționale ale anului

eu- 
vor 
in-

Paralel cu pregătirile în vederea 
principalelor competiții ale anului 
(campionatele mondiale de tineret de 
la Teheran, „mondialele" de seniori de 
la Montreal și „Cupa campionilor 
ropeni") scrimerii noștri fruntași 
fi prezenți într-o suită de întreceri 
ternaționale cu caracter tradițional.

Prima dintre acestea — campiona
tele internaționale de scrimă ale Po
loniei. Competiția, care este programa
tă între 9 și 12 februarie, la toate pro
bele, va aduce pe planșe sportivi și 
sportive din aproape toate țările Euro
pei. La această Întrecere țara noastră 
va participa cu o delegație puternică 
alcătuită din Ecaterina lencic, Olga 
Szabo, Marina Stanca, Ileana Drîmbă, 
Falb, Drîmbă, Țiu, Haukler (floretă), 
Mironov, Moldanschi, Sepeșiu, Mari
nescu (spadă), Vintilă, Bădescu, Vor- 
nicu și Nilcă (sabie).

O săptămînă mai tîrziu (18—21 II), 
capitala Uniunii Sovietice va găzdui 
un interesant turneu al speranțelor 
olimpice. Este vorba de o competiție 
adresată juniorilor și la care, de ase
menea, federația 
tate va trimite 
reprezentanți.

în sfîrșit, tot 
nou concurs internațional de amploa
re : un turneu de 
București în zilele 
rie. Și-au anunțat 
tori din Uniunea
Ungaria — țări cu recunoscută tradiție 
în spadă — R.D. Germană, ca și din 
alte țări europene. Acest concurs va fi 
găzduit de sala Floreasca.

noastră de speciali- 
pe cei mai valoroși

în luna viitoare, un

spadă organizat la 
de 25 și 26 februa- 
participarea trăgă- 
Sovietică, Polonia,



■V/regătirL. Pregătiri... Pregătiri... Pregătiri■ as V. DLUJDEA (flacăra Morcni) promite

)ar nervii •••
POLITEHNICA TIMISOARA-
DINAMO TIMIȘOARA 2-0

•tărît lucru, echipele noastre de 
al și-au început pregătirile mai 
eme ca în alți ani și cu mai 
,â încredere. Iarna, deci, cit ar 
a de „grea”, nu poate constitui 
impediment atunci cînd există 
cupare pentru o bună pregătire, 

cărat tone de zăpadă de pe te
ri și echipele — de la categoria 
C — au început să susțină jocuri 

verificare. Calitatea bună a unor 
uri de pregătire confirmă ca în 
e locuri se lucrează bine, că ju
rii sînt dornici să se comporte 
tălțimea așteptărilor în viitorul 
a.
totuși mai sînt și excepții. Se 
că unii fotbaliști n-au înțeles 

leplin rostul acestor jocuri și se 
ă de lucruri pe care am vrea 
u le mai întîlnim în retur.

meciul Rapid—Progresul, de 
Ciucu—Progresul (un jucător 

și talentat) a intrat deseori 
„tare”. Dinu (Rapid), faultat pe 

iceputul jocu’ui, h-a mai avut 
preocupări decît să găsească 
entyl „revanșei”. Dar capitolul 

încheiat. De la Ploiești, cores- 
entul nostru ne-a transmis că 
eciul de VERIFICARE, Petrolul— 
'ul roșu, jucătorii DRAGNEA 
olul), IONITA și NECULA (Stea- 
roșu) 
imiși

ei 
i ?
)tele
31ină, pregătirile, în unele colec- 
sînt rămase în urmă. Atenție, 

nori ! Pînă la începerea campio- 
ui maj e puțin. S-ar putea ca 
i jucători să comită asemenea 
rP și într-un meci oficial. Si 
.1!... Toată munca echipei ar pu- 
ă se ducă... pe apa sîmbetei.
ă a face un caz din exemplele 
tai sus, e bine să nu se scape 
vedere acest important aspect. 
“ verifice forma 

amicale dar nu 
să fie lăsați la

unii jucători nu 
mină și ei acolo, 
mai mult de cîștigat.

au fost eliminați din joc 
la ' ' ■ - ■

pe
cabine ! Pentru ce au 
teren ? Să-și verifice...

ne arată că Ia capitolul

sportivă în 
și nervii. A- 
cabină. Iar 

pot să-i lase,
Echipele vor

C. ALEXE

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon). 
Politehnica a intîlnit în meci de ve
rificare (3 x 30 minute) formația Dina
mo Timișoara din campionatul regio
nal. Terenul greu, acoperit pe alocuri 
cu gheață, a cerut un plus de atenție 
în controlul balonului și i-a solicitat 
mult din punct de vedere fizic pe 
jucători.

Antrenorii Reuter și Ionescu au uti
lizat următorii fotbaliști : Popa (Ne- 
delcu) — Bodrojan, Răcelescu, Lere- 
ter (Petrovici), Rotaru (Hodrea) — 
Mihăilă (Rus), Petrovici (Vraje) — 
Regep (Cotormani), Grizea (Mureșan), 
Humelnicu (Lereter), Naidin 
Punctele au fost înscrise de 
Lereter.

Politehnica va juca marți
eu echipa locală Furnirul din cam
pionatul regional, iar joi va întîlni 
Universitatea Cluj la Timișoara.

lor din Moinești, de care au dispus 
cu 5—0, prin golurile marcate de 
Dombrovschi, Cernat (2). Comănescu 
și Rednic.
Rascacov, 
(Naumcef) 
delcu — 
Dombrovschi, Boroș (Comănescu).

După meci, antrenorul C. Teașcă 
ne-a declarat că duminică Dinamo 
Bacău va juca la Moinești și apoi la 
Roman, Fălticeni sau Focșani. După 
20 februarie echipa va efectua un tur
neu in Transilvania. Primul meci, la 
Cluj, cu Clujeana (26 februarie).

Formația folosită : Ghiță — 
Panait, Vătafu, Zaharia 
— Comănescu (Cernat), Ne- 
Rednic, Băluță (Boroș),

ILIE IANCU-coresp. principal

(Mi(aru). 
Regep și

la Deta

PETRU ARCAN-coresp. principal

DINAMO BACĂU-PETROLUL 
MOINEȘTI 5-0 (1- 0)

BACĂU, 29 (prin telefon). De la 9 
ianuarie dinamoviștii fac antrenamen
te zilnic, în aer liber și în sală. Pri
mul joc de verificare la două porți 
l-au efectuat in compania petroliști-

MINGEA LA
Categoric, fotoreporterul nostru A. 

NEAGU, prezent duminică dimineața la 
jocul Rapid—Progresul, a fost pe... fază. 
Jm stadion sărea în sus de bucurie că a 
„prins" un gol mare — golul lui C. Dan. 

în fata acestei fotografii s-ar putea 
spune scurt: fără comentarii ! Și totuși, 
noi credem că ar trebui adăugat ceva: 
că jucătorii noștri au mari resurse. Că

MINERUL LUPENI
SE ANTRENEAZĂ ZILNIC

Cu toate că în ultima perioadă 
vremea a fost nefavorabilă, jucătorii 
de la Minerul Lupeni se antrenează 
în fiecare zi, sub conducerea lui Al. 
Florea, antrenor principal și a prof. 
A. Golgoțiu, antrenor secund. Accen
tul se pune pe pregătirea fizică, însă 
nu este neglijată nici cea tehnică.

La antrenamente participă urmă
torii jucători : Hlopetchi, Purice, Disa, 
Popescu, Basarab, Pralea, Pal, Șop- 
tărean, Ambruș, Cărare, Sima, Poe- 
nar, 
vei.

Brăneț, Vlad, Cotroază, Maca- 
Grofu, Ologu, Precup și Foca.

I. CIORTEA — coresp.

„PĂIANJEN41...
și ei sînt capabili sâ trimită balonul 
acolo unde, de regulă, îl plasează marile 
vedete. Desigur, aceasta cere muncă, zeci 
și zeci de repetări. Dan a făcut această 
treabă la antrenamente. Și n-a fost în 
zadar. O asemenea lovitură poate decide 
soarta unui meci. Duminică, C. Dan a 
marcat golul victoriei echipei sale intr-un 
meci amical. Dar faptele se pot repeta 
înlr-un joc oficial al echipei sale, sau 
cînd fundașul rapidist va apăra culorile 
naționalei. Un astfel de gol e o adevă
rată „lovitură de maestru", aduce nebă
nuite satisfacții pentru cel ce îl reali
zează și, desigur, pentru suporterii echi-

(AL. C.)

„In retur—jocuri de bună

calitate
în această primăvară. Flacăra 

Moreni va sărbători 20 de ani de ac
tivitate neîntreruptă în categoria B. 
Este, desigur, o performanță ! De-g 
lungul anilor, echipa a obținut re
zultate frumoase. In sezonul trecut, 
însă, Flacăra Moreni a avut o com
portare mai slabă. De ce ? Iată 
tema discuției noastre cu antre
norul formației din Moreni, VIRGIL 
BLUJDEA.

— Cum explicați comportarea ne
satisfăcătoare a echipei in turul cam
pionatului ?

— înaintea începerii competiției, 
s-a simțit nevoia ca lotul să fie îm
prospătat cu tineri deoarece aveam 
mulți jucători care nu mai puteau 
da un randament corespunzător ca
tegoriei B. Am promovat 6 fotba
liști talentați (Stan — portar, Barbu 
— fundaș, Toma și Rizescu — mij
locași, Postolache și Dănilă — îna
intași). Timpul de omogenizare a 
echipei s-a dovedit prea scurt și în 
primele etape rezultatele au fost ne
gative. Spre sfirșitul turului, forma
ția a ajuns la un nivel mai bun de 
pregătire și a făcut unele jocuri 
frumoase in compania echipelor Si- 
derurgistul, Progresul Brăila și Chi
mia Suceava.

— Returul va marca o creștere 
în valoarea echipei ?

— în prezent, băieții mei se pre
gătesc cu foarte multă conștiinciozi
tate. Ei sini dornici să ofere in re
tur jocuri de bună calitate. Sperăm 
să terminăm actualul campionat in 
plutonul fruntaș.

— Cine credeți că va cîștiga se
ria ?

— Cele mai mari șanse de a ocu
pa primul loc in seria 1 le au Dina
mo Bacău, Politehnica București, 
Siderurgistul și Metalurgistul Bucu
rești. Am inclus și pe Metalurgistul 
deoarece are în formație jucători cu

o bogată experiență eompetițională, 
ca de exemplu Floruț și Voinea, 
iar programul returului il avanta
jează intr-o oarecare măsură.

— Observ că actualul lider, Chi
mia Suceava, nu este printre favo- 
riții dv.

— Consider că această echipă a 
fost „neglijată" in prima parte a 
campionatului de celelalte partici
pante la întrecere, iar antrenorul 
Neagu și elevii săi au știut să pro
fite de situație. Clasarea pe locul 
întîi în tur este o performanță, dar 
pină la sfirșit cred că va ocupa lo
cul 4 sau 5...

— Dar cine va retrograda ?
— După 13 etape există o dife

rență de 4 puncte între echipa cla
sată pe locul 5 și cea de pe locul 
14. Așa că îmi este foarte greu 
să-mi spun părerea.

— Atunci î
— Să așteptăm...

V. POMPILIU

Analiza arbitrajelor din turul
SîmbătS după-amiază, în sala clubului 

Dinamo din Capitală, a avut Ioc ședința 
de analiză a arbitrajelor în turul cam
pionatului republican de fotbal, ediția 
1966—1967.

Darea de seamă, prezentată de ing. 
Andrei Rădulescu — președintele Cole
giului centrai de arbitri — a subliniat 
(în lumina hotărîrilor Plenarei Consi
liului General al UCFS, care a analizat

activitatea fotbalistică din țara noastră), 
contribuția pe care arbitrii o pot aduce 
I3 creșterea valorii fotbalului. De ase
menea, au fost criticate o serie de as
pecte negative 
în anul trecut, 
unii arbitri nu 
pregătiți fizic, 
destulă atenție

ale arbitrajelor prestate 
mcnționîndu-se faptul că 
au fost destul de bine 
nu au dat dovadă de 
în joc, sau nu au res-

Mai înregistrăm încă două goluri, unul 
al gazdelor înscris de Mokenwa în min. 
84 și altul, in ultimul minut de joc, 
înscris de Dincuță.

CU TINERII FOTBALIȘTI ROMANI IN AFRICA (III)

linerariul nostru

(Urmare din pag. 1) 
?ri arbitri, care nu admite

Cînd am auzit aceasta nii-am 
?e dată de cele auzite de la cei 
hasa că aici se joacă ceva mai 
șpre deosebire de jucătorii din 

congoleză (mai apropiați de 
fotbaliștilor noștri) selecționata 

inga a prezentat pe teren o for- 
j „uriași". Doar Răducanu se 
ntrucîtva de fizicul adversarilor 
n rest... Cînd mă uitam la ex- 
loastre Cîrciumărescu și Pantea 
versorii lor direcți, T. Ngoie și 
s, mi se zbîrlea părul. Nu le-am 
ici o șansă în fața katanghezilor. 
nul care m-a dezmințit a fost 
ntea și chiar în primul minut 
căci ajungîndu-i mingea, după 
rei pase de la centrul terenului,

jo-

a luat o acțiune pe Cont propriu, a tre
cut ca printre „jaloane” de toți adver
sarii pînă în plasa lui Kazadi! Stadio
nul a amuțit. Nu trecuseră decît 20 de* 
secunde de joc. După alte șase minute, 
la un atac inițiat de Cîrciumărescu, a- 
celași Pantea, aflat pe fază, a primit 
balonul la aproximativ 75 metri și a 
șutat necruțător. La 2—0, echipa a în
ceput să joace relaxat (prea devreme), 
să dea astfel ocazie înaintașilor locali 
să inițieze mai multe acțiuni spre poarta 
noastră. Apărarea însă a jucat cu calm, 
stăvilind toate atacurile echipei locale. 
S-au remarcat Măndoiu, Anca, Alecu și 
apoi Pîrvu și Velea. Portarul Răducanu 
a prins o „zi mare" și a cules toate ba
loanele care pluteau în careul de 16 m, 
deoarece katanghezii încercau să-i depă
șească pe fundașii, noștri printr-un joc la 
„înălțime". în min. 45, Cîrciumărescu 
este faultat în careu și arbitrul, fără 
să se dezmintă, a sancționat prompt. 
A executat tot Cîrciumărescu și... 3—0. 
în min. 51 și 60, Ene a mai înscris 
încă două goluri spectaculoase. Orice 
descriere de joc de aici încolo este 
inutilă. Fotbaliștii noștri și-au etalat 
întregul bagaj de cunoștințe tehnice 
făcînd demonstrație. Uneori, însă, ei au 
exagerat: deși ajunși în bune poziții 
de șut (Dumitriu și Ene) au preferat 
să-și paseze balonul inutil unul celui
lalt, voind parcă să intre cu el în 
plasă. Dar meciul nu sa terminat.

Dl. G. J. KASONGO S-A DUS 
SÂ SE CULCE

Bineînțeles, o victorie de asemenea 
proporții (6 — 1) ne-a bucurat. N-am 
reușit totuși să-mi explic slaba compor
tare a adversarilor, care mă speriaseră 
la început. L-am rugat pe dl. Gustave 
J. Kasongo să-mi explice aceasta : 
„Nu-ini vine să cred — mi-a declarat el 
— că am putut fi învinși atît de cate
goric. Este cel mai mare dezastru din 
isteria fotbalului din această regiune. 
Jucătorii noștri au reușit meciuri egale 
cu echipe braziliene și portugheze, am 
învins de curînd cu 3—1 pe Standard 
Liege (Belgia), „Dra gonii4* din Kinshasa 
pleacă cu regularitate bătuți de aici. 
Echipa dv. a jucat ireproșabil. La noi 
există un obicei: cînd ai o mare supă
rare trebuie să te culci, să uiți. După 
jocul de astăzi nu-mi rămîne altceva de 
făcut decît... să dorm !“ La început 
am crezut că e vorba de o glumă. Dar 
m-ani înșelat. Dl. Kasongo s-a dus în 
seara aceea mult mai devreme la culcare. 
A doua zi însă au apărut ziarele și... 
i-au reamintit eșecul. Victoria fotbaliști
lor români in Katanga a produs o pu
ternică impresie. Sub titlul „0 lecție

de fotbal", cotidianul „La voix du Ka
tanga" a comentat jocul echipei noastre 
la Lubumbashi, în trei numere de ziar 
consecutive. De aceea, cînd ne-am întors 
la Kinshasa, conducătorii federației 
naționale congoleze ne-au propus un al 
patrulea meci cu selecționata Capitalei. 
Angajamentele noastre față de echipele 
din Camerun, Gabon și Congo (Brazza
ville), nu ne-au permis să satisfacem 
imediat oferta. Consultînd însă datele 
celorlalte jocuri și itinerariul turneului 
am constatat că drumul nostru spre 
Etiopia trece din nou prin Kinshasa, 
unde urma să revenim la 12 ianuarie 
pentru o zi. Și i-am anunțat pe organi
zatori că sîntem dispuși sâ jucăm, în 
nocturnă, cu selecționata orașului. Pro
punerea noastră a fost acceptată pe loc. 
Astfel că, în ziua de 12 ianuarie, după 
meciurile cu naționalele Camerun, Ga
bon și Congo-Brazzaville (despre care 
ne vom ocupa in numărul viitor al zia
rului ) am poposit din nou la Kinshasa 
pentru cel de al patrulea meci. între 
timp, jucătorii congolezi mai susținuseră 
trei întîlniri internaționale. Cu echipa 
Easas Gydr (R. P. Ungară), pe care au 
învins-o cu scorul de 5—3, și cu echipa 
franceză Angers, cu care au terminat de 
două ori la egalitate : 3—3 și 2—2.

DIN NOU PE „TATA RAPHAEL"
...în seara de 12 ianuarie, jucătorii 

noștri au pășit din nou pe gazonul sfa

campionatului
pectat cu strictețe prevederile regulamen
tului.

In cadrul discuțiilor, numeroși arbi
tri și-au luat angajamentul ca pentru 
noul sezon să se pregătească mai temei
nic, să presteze arbitraje de bună ca
litate. In concluziile ședinței de analiză 
— din partea Federației române de fot
bal a luat cuvîntul iov. Florea Tănă- 
sescii, secretar general al F.R.F.

dionului „Tata Raphael" unde — spre 
surprinderea noastră — ne așteptau 
70 000 de spectatori. In tribuna oficiată 
au luat loc numeroși membri ai guver
nului congolez. A fost cel mai frumos 
joc făcut în Congo. Selecționata orașului 
Kinshasa, din care nu a lipsit aproape 
nici unul din jucătorii echipei naționale, 
a dorit mult să obțină victoria asupra 
fotbaliștilor români. In același timp 
însă și jucătorii noștri au găsit destule 
resurse să aspire la același lucru. Jocul 
a fost spectaculos datorită acțiunilor vii, 
pe poartă, ale înaintașilor ambelor echipe. 
Forma bună a portarilor Pilea și Bekao 
a făcut ca meciul să se termine la ega
litate : autorii celor două goluri: Lu
mumba in prima repriză si Dumitriu în 
cea de a doua. Amintesc, totuși, că e- 
chipa noastră a avut mai multe ocazii 
dar Panici, Pan tea și Oblemenco le-au 
ratat, iar un șut al lui Dincuță a nime
rit bara.

In toate aceste meciuri selecționata 
noastră a fost mult solicitată deoarece 
echipele congoleze dispun de jucători 
cu un gabarit impresionant, cu viteză, 
posesori ai unei tehnici individuale 
avansate, unii dintre ei puțind fi com
parați cu fotbaliști dintre cei mai buni 
din Europa. De altfel, jocurile din 
Congo ne-au întărit convingerea că nu 
vor trece prea mulți ani pină ce fotbalul 
din această țară va „cintări" tot mai 
greu în ierarhia Africii și, cine știe, pe 
plan mondial!

In Republica Democratică Congo fot
baliștii români au lăsat mulți prieteni 
de care își vor aminti întotdeauna cu 
plăcere.



La sîîrșitul săptăminii 
„Cupa Poiana Brașov il schi

DEEP CAMPIONATELE EUROPENE DE PATINAJ ARTIȘTII
(Urmare din pag. 1)

ni ori : 1. G. Nemeș (Minerul Lupeni), 
2. I. Torok (Energia Paroșeni), 3. Alex. 
Kovari (Energia); 5. km junioare: 1. 
Maria Inling (Energia), 2. Iuliana Sicht 
(Minerul), 3. Maria Jiboc (Minerul) ; 
J5 km seniori: 1. Gh. Lupaș (Energia), 
2. I. Peter (Minerul). 3. P. Aron (E- 
nergia). fTITLJ CORNEA-coresp.).

• 267 elevi din 11 școli generale 
brașovene au luat startul Ia concursul 
organizat pentru școlarii din clasele I — 
VIII. întrecerile, desfășurate pe Livada 
Poștei Intr-un cadru sărbătoresc, s-au 
bucurat de un deosebit succes. Rezultate: 
Grupa I (Casele I—II) coborîre 120 m: 
1. Alex. Taus (Șc 
Pîrvulescu (Șc. g.
n ean u

2 1200 p; 4. Școala generală nr. 12 
883 p ; 5, Școala generală nr. 4 540 p. 
întrecerile au constituit lin bun prilej 
pentru depistarea de noi elemente talen
tate de către Școala sportivă din Brașov, 
l'entru eleve va fi organizat un concurs 
asemănător în ziua de 12 
GRUIA-coresp. principal).

februarie. (C.

nr.

au avut loc anul trecut meciurile cam
pionatului mondial de hochei pe ghea
ță. Majoritatea concurenților au sosit 
la Ljubljana și se antrenează zilnic în 
prezența unui public numeros.

Specialiștii consideră favoriți la 
masculin pe E. Danzer și W. Schwartz 
(Austria), O. Nepela (R.S.C.) și P. Pera 
(Franța). La feminin, principala favo
rită este Gabriele Seyfert (R.D.G.). în 
proba de perechi, sovieticii Ludmila 
Belousova - Oleg Protopopov au toate 
șansele să-și adjudece din nou locul 
întîi.

ROMÂNIA, care participă pentru 
prima oară la campionatul european

feminin individual, este reprez 
de tinâra patinatoare Elena Moiș, 
pioana țârii, în vîrstă de 14 ani.

Marți 31 ianuarie, participan 
întrec în cadrul tigurilor obligati 
masculin individual, perechi și ds

BELGRAD, 30 (Agerpres). Cea dc-a 
58-a ediție a campionatelor europene 
de patinaj artistic care se va desfă
șura între 31 ianuarie și 5 februarie la 
Ljubljana, va reuni peste 100 de pati
natori și patinatoare din 17 țări : An
glia, Austria, Danemarca, Elveția, 
Franța, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
R.F. Germană, Italia, Norvegia, Olan
da, Polonia, România, Suedia, U.R.S.S., 
Ungaria, Iugoslavia. Pe probe, partici- 
panții sint repartizați după cum ur
mează : 25 la individual feminin, 23 Ia 
individual masculin, 36 la proba de 
perechi și 19 la proba de dans.

întrecerile se vor desfășura pe ghea
ța patinoarului acoperit „Tivoli“, unde

„MEMORIALUL TONI MAR

SAALFELDEN. Ultima prob 
cadrul concursului internațional c 
„Memorialul Toni Mark“ — slt 
special — a fost cîștigată de sc 
Eberhard Riedel (R.D. German 
timpul de 1:51,76, urmat la 1,36 < 
nato Valentino (Italia).

• La primul concurs 
acest an Ia Odorhei au 
săritori de la A. S- Voința din localitate 
(antrenor Șt. Moșa). La seniori, pe pri
mul loc s-a clasat : Covaci cu 215,50 p 
(39 m—37 ni), urmat de Z. Cismadia 
cu 206,50 p. La juniori a cîștigat Z. Kiss 
cu 187,30 p (36 iu—35 m). (A. P1A- 
LOGA-coresp.

• Peste 50 de tineri schiori au luat 
parte la concursul organizat pe pîrtia 
Rîpa cu brazi din Curtea de Argeș. S-au 
evidențiat sportivii asociațiilor Știința și 
Fofesta. Cîștigători : D. Corbeanu (Fo- 
resta) la fond 5 km. V. Ionescu (Știința) 
la coborîre, N. Popa (Știința) la slalom 
uriaș. (EM. STEIlESCU-coresp.).

desfășurat 
participat

în
11

g. nr. 12), 2. M.
nr. 4), 3. V. ' ‘ 

(Șc. g. nr. 13) ; grupa a 11-a
(clasele. III—IV) coborîre 220
I I. Slrîinbu (Șc g. nr. 6), 2. L. Szabo 
(Șc. g. nr 6). 3. Gh. Caeăz (Șc. g. 
nr 1). 2 M Dancășiu (Șc. g. nr. 5), 
3. lonuț Coliban (Șc. g. nr. 2) ; grupa 
a IV-a (clasele Vii—VIII) slalom uriaș 
M porii: 1 M. Crăciun (Șc. g. nr. 12), 
2. St. Bosch (Șc g. nr. 6), 3. C. Stras- 
zabolschi (Șc g. nr. 2). în clasamentul 
pe echipe, primul loc a fost ocupat de 
S’oala generală nr. 6, (prof. St. Ujșagi) 
care a totalizat 1428 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: 2. Școala gene
rală nr 5 1272 ; 3. Școala generală nr. 
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmiiMiiiiiiiniiiiiiin'iiiiL
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m : 1.
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lumea sporturilor de iarnă. Ziarele, 
agențiile de presă, posturile de radio și 
televiziune elogiază comportarea admi
rabilă a celor patru boberi.

lată un comentariu al coresponden
tului agenției U.P.l. la Viena, GRE
GOR FRANK, transmis prin telex zia
rului nostru :

„Conducătorul echipajului, Ion Pan- 
țuru, este un demn campion al Euro
pei. El s-a afirmat puternic în ultimele 
concursuri internaționale, devenind 
«spaima» celor mai renumiți boberi de 
pe continent. Ochii săi agili, siguri, vi
teza sa de reacție, calmul și curajul 
sînt calitățile de bază ale acestui exce- 
lent sportiv.

Presa austriacă de luni remarcă în 
unanimitate că victoria boberllor ro
mâni este pe deplin meritată. Echipa
jul român este format din sportivi ta- 
lentați și el poate deveni, după succe
sul de la Igls, și campion mondial.

Acești tineri simpatici lasă o impresie 
excelentă prin comportarea lor priete
noasă. Ziariștii străini aflați la Igls au 
comentat 
românesc
4 boberi 
subliniat
succes al boberilor 
mondial nu poate să mai constituie o 
surpriză”.

pe larg succesul echipajului 
și au făcut portretele celor 
români. în concluzie, ei au 
că de acum înainte, orice 

români pe plan

★

Noii campioni ai Europei au plecat 
duminică noaptea din Igls spre Gre
noble, unde vor lua startul la cam
pionatele mondiale de bob care se des
fășoară in cadrul „Săptămânii pre- 
olimpice".

I
I
I
I
I
1
I
I
I

VRVJACKA BANJA. în n
3-a a turneului zonal de șal 

rin Gheorghiu a cîștigat la 
slovacul Varka, in 29 de mutăi 
rezultate: Malanovicj — Gm 
1—0, Barczay—Vizantiadis 1— 
kov—Kostro 1/2—l/*>. Fuchs- 
l/2—‘/21 Pachman—Hamann 1 
Lengyel:—Boboțov 1—0. In 
ment : Mat ano viei 9*/2, Ivk 
Gheorghiu 8V2» Barczay și Fi 
Kostro, Hamann, Lengyel ll/2

Alexandra Nicolau
a terminat pe locul
la Beverwijk

HAGA 30 (Agerpres). — S- 
cheiat turneele de șah de 1 
verwijk. în concursul îemlni 
primul loc s-a clasat Ala 
(U.R.S.S.) cu 99» puncte din 1 
bile, urmată de Alexandra 
(România) 8 p.. Eva Karaka 
garia) 7'/i p.. Rita Vreeken (i 
7 p. etc. 
Iul Boris 
(din 15). 
Chițescu 
puncte.

Turneul masculin a
Spasski (U.R.S.S.) c 
Șahistul român '1 
a ocupat locul 1!

Concursul de atletism de la Mosco
MOSCOVA. Rezultate din concursul 

internațional de atletism pe teren a- 
coperit la care participă 200 de con- 
curenți din 12 țări printre care și 
România : 60 ni garduri : Valentin 
Cistiakov (U.R.S.S.) — 7,7 sec.,
timp care egalează cea mai bună per
formanță mondială pe teren acoperit,

STOCKHOLM. Concursul interna
țional de lupte greco-romane (pe 
echipe) de la Klippamm a fost cîști
gat de Suedia, urmată de R.D.G. și 
Iugoslavia.
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Coniirmind majoritatea pronosticurilor, .olandezul zburător" Kees g 
Verkerk s-a dovedit cel mai rapid Iși mai constant!) dintre compe- =
titoni campionatelor europene de patinaj viteză, desfășurate la Lahti 9
(Finlanda). El a cîștigat trei din cele patru probe ale campionatului, = 
dovedindu-se imbatabil pe distantele medii și lungi, lată-1 pe noul cam- = 
pion european, Kees Verkerk (Olanda), iăcind turul de onoare pe ș 
pista de gheată. E

deținută 
de 1 500 
potli (R.F.G.) cu timpul de 
sportivul român Zoltan Van: 
clasat pe locul șapte cu 3:5 
400 ni: Badenski 
înălțime: Tarinak 
m ; prăjină : Feld 
m; femei : 60
(U.R.S.S.) 7.5:
(U.R.S.S.) - 6,33 ,n; 300 
malia Lauer (Olanda) -— 
greutate: Nadejda Cijova (U. 
16,99 m.

de italianul Ottoz. L 
ni, cîștigată de Hard

(Polonia) 4'
(U.R.S.S.) ■
(U.R.S.S ) 

m plat : 
lungime :
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HERRERA LA MOSCOVA
„Calendarul" săptăminal al lui Inter 9Tehnica 
individuală și asamblarea — cheia succesului

Primit la Moscova ca un veritabil 
reprezentam al fotbalului italian, 
Helenio Herrera și-a început lecțiile 
în fata antrenorilor sovietici con
vocat! special pentru un schimb de ex
periență. Si ială-1 pe „mag“ la cate
dră. cu minqea în mînă, ca un ade
vărat profesor, vorbind 
blemele sportului care 
echipei antrenală de el 
zionaie* 
sint 22 
în sală 
își scoate 
monstra mai bine ceea ce și-a propus. 
Vorbește curgător, uneori didactic, 
alteori familiar, puțin gascon — lău- 
dîndu-se cum îl este obiceiul — sau 
cu modestte, Întocmai ca un actor 
care își cunoaște foarte bine rolul. 
Exemplifică citind numele lui Suarez 
sau C»rs«. datr sau Mazzola, Pacche- 
tti sau Guarneri etc. Apoi, ia mingea și 
oferă cfteva exemple practice, ca un 
veritabil dansator...

Așa 11 descrie ziaristul italian Emi
lio Violanti, în ..Gazeta dello Sport“, 
pe Herrera, la prima lui lecție 
tinută la Moscova, ca invitat al fo
rurilor de specialitate din U.RS.S.

Milana 
grade 
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Herrera a povestit cum decurge 
săptămină la 
seara de duminică, după meci — cu 
dorința jucătorilor de relaxare ner
voasă, de a se distra și de a mînca 
bine — și pină in duminica următoare, 
cînd echipa este iarăși pe teren, 
față în față cu adversarul. Luni —

Dar acest „calendar' săptăminal 
a fost doar un fel de portativ pe care 
Helenio Herrera a făcut, cum se zice, 
„variațiuni pe aceeași temă' : tehnica 
individuală a jucătorilor și îmbinarea 
tuturor eforturilor pentru realizarea 
unui joc unitar al întregii echipe în 
cadrul antrenamentului, Herrera pre
conizează creșterea susținută a ritmu
lui de joc mărirea vitezei de execu
ție. .Cînd se face antrenament fără 
minge, fluierul meu il reprezintă și 
pe adversar și minqea care trebuie 
să existe în imaginația jucătorului —
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masaje, marți — antrenament ușor 
dar variat, astfel ca miercuri echipa 
să atingă un maximum al diagramei 
de efort. Apoi incepe ramura cobo- 
rîtoare a parabolei, cu antrenamente 
mai ușoare care durează pină sîm- 
bătă. De sîmbătă dimineața — odih
nă. .Somnul și cura de oxigen — 
iată cele două remedii ale oboselii 
nervoase si fizice ' — a declarat
Herrera Duminică dimineața se fac 
discuții ușoare, colective, pentru des
tinderea nervilor și eliminarea stării 
emotive.

a declarat el. Cel mai important lu
cru este C9 apărătorii să fie învătati 
să participe la atac, iar atacantii la 
apărare. înlocuindu-se reciproc. Tre
buie să obișnuim jucătorii să nu pri
vească mingea, ci jocul în ansamblul 
său. Iată ceea ce contează I Trebuie 
ca jucătorul să devină sigur pe miș
cările sale, să controleze cu dezin
voltură balonul, care nu trebuie ni
ciodată să coboare sub înălțimea 
capului cînd se joacă pe sus și nici 
să se ridice deasupra genunchilor,

■■
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cînd se joacă pe jos. După ce s-a 
interceptat mingea, trebuie să se 
paseze lung și apoi, printr-un sprint, 
jucătorul să se reinscrie în atac, cre- 
îndu-și posibilitatea cea mai bună 
de demarcare. In apropierea careu
lui advers, jucătorul trebuie să dea 
dovadă de o . ’
driblingului și, bineînțeles, a trasului 
la poartă.

Acestea sînt
nu se poate concepe un joc
— a spus in concluzie Herrera. Să-i 
învățăm pe jucători toate acestea și 
apoi să-i lăsăm liberi, ca în timpul 
jocului să se conducă după propria 
lor inspirație în acest fel vom avea 
și meciuri frumoase, și victorii."

desăvîrșită tehnică a

condiții fără de care 
modern

MUNCIIEN. Turneul interni 
de baschet masculin disput 
lîagen (R. F. Germană), a fot 
tigat de selecționata Bulgariei 
în ultimul nteci a învins cu 
de 120—118 (62—56) echipa 
ricană „AII Stars**.

ROMA. în turneul internațio 
fotbal de la Viareggio, rezervai 
pelor de juniori. Buret 
(U.R.SS.)—Brescia (Italia):

PARIS. în „C.C.E.', la h 
masculin, Dukla Praga—-A.B.C 
delange (Luxemburg) 33—9. 1 
mul joc : 28—13. La Paris, 
Copenhaga a învins formația I 
ză II. S. Ivry cu 20—14 (8—

BERNA. I.a Davos (Elveția) 
Kaiser (Olanda) a stabilit u 
record mondial la patinai vit 
3 000 m, cu timpul de 5:04,1

NEW YORK. La Portland, 
Steinhauer (S.U.A.) a aruncat 
tatea la 20,67 m, corectînd c< 
bună performantă mondială di 
La Albuquerque. Bob Seagren 
cu prăjina 5.23 m — cea ma 
performanță mondială pe tere 
pe rit.

NEW DELIII. în finala can 
telor internaționale de tenis ale 
Centrale, Ei Sliafei (R.A.U.j 
kerjea : 6—0. 6—-4. 13—11.

SOFIA. La Sofia, în „C.C 
volei feminin : Academik—S.K 
zig: 3—1 (primul meci 0—3
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