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AZI, PRIMA ETAPĂ ÎN 
.CUPA 16 FEBRUARIE” 

LA BASCHET

RGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Prima etapă a ««Cupei 16 
Februarie” la baschet, compe
tiție organizată de clubul 
sportiv Rapid București, pro
gramează azi de Ia ora 16,30, 
în sala Giulești, următoarele 
meciuri : Voința Buc. — Con
structorul Buc. (f), Rapid Buc. 
— Olimpia T.V. Buc. (f), Ra
pid Buc. — Voința Buc. (m), 
Steagul roșu Brașov — Aca
demia Militară Buc. (m).

ÎNCEPE „CUPA STEAUA* 
LA TENIS

între 3 și 10 februarie, sala 
de sport a clubului Steaua 
din Calea Plevnei va găzdui 
întrecerile concursului de te
nis dotat cu „Cupa Steaua”. 
Participă — printre alții — 
Die Năstase, Petre Mărmu- 
reanu, Giinther Bosch, Eleo
nora Dumitrescu, Iudit Dibar, 
Ecaterina Horșa. Jocurile se 
dispută în fiecare zi, dimi
neața de la ora 9 și după- 
amiază de la ora 15.

„FESTIVITATE 
DE PREMIERE 
LA ORADEA
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Cu ocazia plenarei Consiliu
lui regional UCFS Crișana, care 
a avut loc joi 26 ianuarie, to
varășul Alexandru Raicu, din 
partea revistei „Agricultura 
socialistă", a înmînat tovară
șului Costtcă Rusu (stingă), 
președintele Consiliului regio
nal UCFS Crișana, „Cupa a- 
griculturii", pentru rezultatele 
obținute în cursul anului tre
cut în activitatea sportivă de 
masă la

landbalul nostru masculin poate și trebuie
să recucerească prima poziție (II) 9

1

Ne-am oprit, intr-un articol 
recedcnt, asupra principalelor 
luze care au împiedicat, in 
od obiectiv, echipa română 
î handbal să cîștige pentru a 
eia oară consecutiv titlul de 
impioană a lumii. Am consi- 
:rat 
e și 
rică 
ari 
«stei

singurele...

această 
antre- 
Kunst- 
Trofin,

că jocurile grele din se- 
lipsa de omogenitate va- 

a lotului au fost cele mai 
„piedici* în realizarea a- 
performanțe. Dar n-au

SELECȚIA ȘI PREGĂTI
REA LOTULUI. — In 
direcție colectivul de 
nori compus din I. 
Ghermănescu și Eugen
cărora în ultima perioadă de 
timp li s-a adăugat și antreno
rul federal Nicolae Nedef, a 
lucrat cu multă tragere de ini
mă, străduindu-sc să aducă pe 
toți componenții lotului in cea 
mai bună formă pentru perioa
da de desfășurare a campiona-

tului mondial. Fiecare etapă de 
muncă a lotului a fost analiza
tă în cadrul colegiului de an
trenori și apoi în biroul fede
ral. Cu aceste ocazii antrenorii 
lotului prezentau un raport a- 
mănunțit, atit asupra activității 
de pregătire, cit și cu 
la randamentul dat de 
selecționați. Concluziile 
discutate in colectiv de
colegiului și planul de activitate 
pentru viitor se stabilea de co
mun acord. Așa incit, din acest 
punct de vedere, este clar că 
munca s-a desfășurat bine, ur- 
mărindu-se, de 
alta, realizarea 
cinilor.

Același 
Si despre 
rioada de
de la campionatul mondial din 
1964 au fost verificați aproape 
40 de handbaliști, majoritatea 
dintre ei consacrați pe plan

privire 
jucătorii 
lor erau 
membrii
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CU TINERII
Note

de 
d rum

FOTBALIȘTI
ROMÂNI

la o etapă la 
integrală a sar-

lucru
selecție. în toată pe- 
timp care s-a scurs

se poate spune

C. ANTONESCU

IN AFRICA (iv)
(Continuare in pag. a 4-a)

De la bun început, trebuie 
să arătăm că atletismul nos
tru a mai cîștigat o sală. A- 
proape de două ori mai lată 
decît Floreasca II, înaltă, ae
risită, luminoasă, sala Steaua 
a fost o excelentă gazdă a 
întrecerilor juniorilor mici. 
Aducîndu-i-se o serie de ame
najări, ea va putea deveni, cu 
siguranță, sediul nr. 1 al alle- 
tilor în lunile de iarnă.

în ceea ce privește orqani-

sate.
Cu acest prilej a 

mai avut loc și fes
tivitatea de înmîna- 
re a carnetelor și 
insignelor de mae
stru al sportului, a- 
cordate de Consiliul 
General al UCFS, 
tovarășilor Nicolay 
Mesaroș (aeromode- 
lism), Mihai Suta și 
Suzana Makai (șah), 
Adalbert Vardai (ae~ 
romodelism), Ale
xandru Csomo (ae- 
romodelism), pentru 
rezultatele bune ob
ținute in activitatea 
sportivă.

In foto : aspect de 
la festivitatea înmî- 
nării „Cupei agri
culturii".

După concursul atletic republican de sală al juniorilor mici

...30 decembrie 1966. Plecăm 
t, Camerun. După numai două

de zbor am aterizat la Douala, 
tș portuar pe malul Atlanticului.

la etajul IV al lui „Hotel 
« Cocotiers", puteam privi 
fota din rada portului. Vase de 
re tonaj se apropiau sau se 
)ărtau, în timp ce între cele 
■orate și cheiuri mișunau sa
fe și remorchere. Pe înserat, 
ea un tint răcoritor. Am des- 
s geamul să ne bucurăm de 
crea lui. O clipă doar, căci 
<n închis bine, la loc1 Musa- 

nepofti'ți: șopîrle mici verzui 
cam cît un creion de lungi — 

tunau pe zidurile elegantului 
el și pe ramurile copacilor din 
dină, gata să intre în camere.

renunțat la briza oceanului și 
dat drumul aerului condiționat, 
ra, în grădina interioară a ho- 
dui. 
ele.
nu s-a culcat în seara aceea 

ă n-a făcut un control sever 
n dulapuri. în baie și pe sub 
ari, deși fusesem asigurați că 
ile reptile nu sînt periculoase, 
dimineața următoare, cu un a- 
i de cursă internă am plecat 
? Jaounde, capitala Camerunu- 

unde în prima zi a anului 
>7 echipa noastră urma să întîl- 
scă reprezentativa țării gazdă. 
Iu opresc puțin asupra acestei | 
rte. călătorii (300 km) pe 
e nu o vom uita ușor. In con- 
i normale trebuia să par- 
gem această distanță în 60 
minute. Ajunși însă deasupra 

italei Camerunului, cvadrimoto- 
nostru a fost împiedicat să 

dzeze de un nor de ceață care 
ivăluit orașul situat la o altitu- 
e de 1 000 de metri față de 
elul oceanului. Manevrele pilo- 
r în căutarea pistei ne-au dat 
tule emoții. Toată poves- 
a durat aproape 40 de minute 

ă cînd, ca prin minune, ceața 
risipit și un soare străluci- 
ne-a dat posibilitatea să ate- 

îm. Cînd am coborît din avion 
m cu toții livizi la față. Cîr- 
mărescu și Panici acuzau du- 
i in urechi, la fel Petro viei și |

ne-am obișnuit cu... șo- 
Totuși, nici unul dintre

Popanică. Antrenorul C. Drăgu- 
șin i-a invitat pe reporteri la ho
tel pentru interviuri, deoarece la 
aeroport numai de asta nu-i mai 
ardea... Piloții s-au scuzat, la 
jindul lor, fa fă de noi pentru ne
plăcerile zborului, spunîndu-ne că 
de multă vreme n-au mai avut de 
furcă cu o ceață atît de deasă și 
tocmai deasupra punctului de ate
rizare. Le-am mulțumit pentru a- 
bilitatea de care au dat dovadă, 
gîndindu-ne, fiecare în sinea noa
stră, că n-am mai dori vreodată 
o asemenea coborîre...

Ultima zi a anului 1966. Pe
trecem noaptea de revelion la 
hotel „Terminus", în pat — la 
orele 22 culcarea, regim sportiv 
— cu gîndul la veselia și... la 
sărmăluțele de acasă. Dimineața, 
ne-au trezit fanfarele și grupu
rile de dansatori ale localnicilor, 
ce se îndreptau spre piața mare a 
orașului pentru a participa la 
sărbătoarea celei de a 7-a ani
versări a independenței Cameru
nului. Cu acest prilej, în oraș au 
avut loc și o serie de întreceri

SPORT si POEZIE
• Rezultatul concursului organizat

de Consiliul General al UCFS
Juriul concursului de poezii cu 

lizînd lucrările primite, a hotărî t 
mențiunilor după cum urmează :

PREMIUL I : Nu se acordă.
PREMIUL II : Tudor George — București — pentru 

poeziile: ,,îndemn44,, ,.Tricoul44, „Exegi MonumentUm", „In- 
frîngerea44, din ciclul „TROFEE" și Mircea Ichim — Bucu
rești — pentru poeziile : „Singurătatea alergătorului de cursă 
lungă", „Cineva acolo sus mă iubește44, „Jucătorul de șah44, 
„Viată sportivă" din ciclul ECRAN".

PREMIUL III : Vasiie Diacoriescu — Brașov — pentru 
poeziile : „După iolă44, „Coregrafie44, „Aruncătorul" și „înot" 
și Buziaș Moga — I.ugoî — pentru poeziile : „Seara, de
parte de patrie", „M-a sfătuit un campion’4, „Maraton" și 
„Vis"

MENȚIUNI : Marina Alexandrescu — București — pentru 
poezia „Clipa critică44, George Arădeanu Bera ■— București 
— pentru poezia „Pe Bucegi", Marilena Constantinescu — 
București — pentru poezia „Gratie", Simona Demetrescu- 
Caribol — București, pentru poezia „Imn sportului", Oc
tavian Musat — București — pentru poezia „Discobolul", 
Al. Florin Țene — Drăgășani — pentru poeziile : „Tineri 
la ștrand" și „Mingea", Nicolae Vereș — Cluj — pentru 
poeziile „Alpiniștii Înfrîngere".

tematică sportivă, ana- 
atribuirea premiilor și

zarea, trebuie să arătăm că 
F.R.A. și clubul Steaua s-au 
străduit să o asigure la un 
înalt nivel și, în cea mai mare 
parte, au reușit. Dacă totuși 
succesul organizării a fost pu
țin umbrit, aceasta este 
problemă, care ține de 
tul Colegiului central 
bitrilor. Dar, pentru a 
întîi principalele aspecte pozi
tive, vom reveni la arbitraj 
după comentarea concursului 
propriu-zis.

Alina Popescu — un nume 
care se impune din ce în ce 
mai mult atenției. La 16 ani, 
ea are o dezvoltare fizică și 
calități motrice ideale pentru 
atletism. Dacă adăugăm mo
dul corect în care și-a însușit 
tehnica, avem toate motivele 
să credem că, după cîțiva ani 
de pregătire continuă și con
știincioasă, eleva antrenorului 
Vasiie Dumitrescu va putea 
ajunge o bună sprinteră sau 
săritoare la lungime.

o alta 
rescr- 
al ar- 
epuiza

Alte atlete care au arătat 
frumoase posibilități sînt: Ve
ronica Anghel (Șc. sp. Plo
iești), Niculina Hînda (C.S.Ș. 
Buc.) și Marta Satmari (14 ani 
— Mureșul Tg. Mureș) la 50 
m și 50 m g; Elena Mîrza (Șc. 
sp. 1 Buc.) la 50 m g și lun
gime, Miliana Micu (Construc
torul Buc.) la greutate.

Dintre băieți, evidențiem pe 
Laurențiu Nițulescu (elev la 
Liceul nr. 2 din Cimpina), care 
se anunță un sprinter de nă
dejde, pe Dan Tihărău (Șc. 
sp. 2. Buc,), cîștigătorul să
riturii în lungime, și pe Dan 
Moșoiu (Șc. sp. Arad) care, 
pe lingă foarte buna dezvoltare 
fizică, are și .nerv", ceea ce 
lipsește celor mai multi dintre 
aruncătorii noștri.

Toți aceștia pot ajunge atleți 
valoroși, cu condiția să fie ur-

ADRIAN IONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

Concursuri de bob la Sinaia
După cîteva săptămîni de 

muncă intensă, la Sinaia a fost 
terminată amenajarea pîrtiei 
de bob pe care se vor dis
puta în această lună campio
natele republicane, .Cupa 
României”, .Cupa Federației", 
precum și alte competiții ce 
vor fi orqanizate de comisiile 
regiunilor Ploiești, Brașov sau 
de unele cluburi și asociații 
sportive.

La primele antrenamente au 
participat boberii de la A.S. 
Armata Brașov și A.S. Armata

București, Voința București, 
Triumf București, Carpati Si
naia, Voința Sinaia, 
Sinaia, Steagul roșu 
și Metalul Roman.

In acest sezon, o 
deosebită va fi acordată cehi 
pajelor de tineret, pentru care 
vor fi organizate unele între
ceri speciale, la început cu 
coborîri cu barem și apoi -;u 
coborîri la .liber”. Antrena
mentele echipajelor de tineret 
se vor desfășura în primele 
zile numai pe o porțiune limi
tată a traseului și de abia 
după ce se va constata că 
boberii au deplină siqurantă, 
li se vor permite coborîri de 
antrenament pe întreaqa 
pîrtie.

Tot în luna februarie, mai 
precis în zilele de 18 și 19, 
va avea loc și campionatul 
republican de săniuțe, orqa- 
nizat în scopul depistării ele
mentelor dotate pentru

Buceql 
Brașov

atent:»

CRISTIAN MANTU

7

■r* vit/,■IU a
Maestru sportului llona 
Micloș, multiplă cam
pioană a țării, du mai 
participă la activitatea 
competition ala. 
In schimb, ea se pre
ocupă cu multă dragoste 
de inițierea copiilor în 
schi. în imagine, o ve
dem la o lecție de an
trenament cu o grupă 
de copii de la Școala 
generală nr. 15 din 

Brașov.
Foto: Alex. Szabo- 

Brașov



ADUNĂRI GENERALE PENTRU DĂRI ATLETISM

După concursul de sale
DE SEAMA Șl ALEGERI al juniorilor mici

(Urmare din pag. 1) edificator. Deși

întărirea bazei materiale
imperativ de viitor

Numeroși iubitori ai sportului din 
Uzina de mecanică fină Sinaia s-au a- 
dunat — recent — pentru a analiza 
activitatea desfășurată In ultima perioa
dă de timp de asociația sportivă Gar- 
pați și de consiliul acesteia.

Această asociație este recunoscuta în 
regiunea Ploiești și chiar în afara aces
teia, pentru rezultatele remarcabile 
obținute de sportivii secțiilor de per
formanță de aici la cîteva ramuri spor
tive. Astfel, secția de schi se mîn- 
drește cu sportivi ca G. Tăbăraș, M. 
Bucur, M. Focșăncanu, deținătorii unor 
locuri de frunte în schiul românesc. Me
rită a fi subliniată și excelenta compor
tare a hoherilor asociației, I. Panțuru 
și N. Neagoe, care dețin titlul de cam
pioni republicani și s-au clasat pe lo
cul 5 la campionatele mondiale de bob 
pentru două persoane, iar acum au ocu
pat un prețios loc II la campionatele 
europene și, împreună cu Gh. Maftei și 
P. llristovici, au cucerit titlul de cam
pioni europeni la bob pentru 4 per
soane. Demne de luat în seamă sînt 
și performanțele, echipei de lupte, 
activează în categoria ~ 
echipei de fotbal, una 
campionatului regional.

Toate aceste succese, 
tivitatea susținută din 
dioamatori și popice au constituit par
tea pozitivă a activității asociației Car- 
pați, pentru perioada la care s-a re
ferit recenta analiză.

Darea de seamă și vorbitorii au con
siderat drept satisfăcătoare rezultatele 
obținute în ultimul timp de majorita
tea secțiilor de performanță, dar mulți 
dintre cei care au luat cuvîntul s-au 
oprit îndeosebi asupra unor lacune ma
nifestate, mai ales în ceea ce privește 
gospodărirea fondurilor și asigurarea 
condițiilor materiale necesare dezvoltă
rii sportului de masă și performanță.

De pildă, o parte dintre vorbitori 
s-au referit la faptul că luptătorilor nu 
li s-au asigurat condiții pentru pregă
tire și. prin urmare, s-au antrenat în
tr-o sală cu totul necorespunzătoare. 
(Vechea sală a fost folosită în alte 
scopuri). Consiliul asociației nu s-a în
grijit însă nici de crearea unor condi
ții favorabile desfășurării antrenamen
telor în aer liber.

Din discuții a reieșit și faptul că 
pe linia neglijenței totale a consoli
dării bazei materiale a asociației se în
scrie și amînarea la infinit a repara
țiilor pe care le necesită tribuna sta
dionului. Aceasta, în situația actuală, 
constituie un real pericol pentru spec
tatori. Situația echipamentului și ma
terialelor sportive este o problemă prin
cipală care trebuie cît mai curînd so
luționată de noul consiliu. Dar această 
problemă nu se va putea rezolva decît 
printr-o muncă mai susținută a între
gului colectiv al consiliului, muncă al 
cărei obiectiv trebuie să fie eliminarea

unor neajunsuri care au dus Ia situa
ția arătată, și anume: lipsă de preocu
pare | 
nanciare, (motiv pentru care unele 
petiții au fost sistate sau 
gistrau multe neprezentări, din 
de fonduri), slaba popularizare a com
petițiilor cu public, neglijența față de 
echipamentul existent (acesta fiind 
lăsat în „păstrare1* sportivilor, care îl 
aduceau într-o stare inutilizabilă). Așa 
se face că în magazia asociației există 
echipament nefolosibil, în valoare do 
peste 200 000 de lei, de care nimeni 
nu s-a îngrijit pînă acum să-l recon
diționeze sau să-l claseze. Neajunsul 
cel mai grav semnalat în activi
tatea sportivă trecută, în asociația Car-

pentru realizarea mijloacelor fi- 
com- 
înre- 
lipsă

păți (și care trebuie grabnic lichidat) 
a fost folosirea nejudicioasă a fondu
rilor. S-a constatat — lucru remarcat 
de mulți vorbitori, printre care Gh. Flo- 
rea și I. Buștiuc — că au fost chel
tuite în mod nejustificat sume consi
derabile din fondurile asociației, 
ce 
a
|ă

ceea 
a impietat asupra bunei desfășurări 

activității unor secții de performan- 
și a competițiilor de masă.

Folosirea tuturor posibilităților de 
care dispune asociația pentru întărirea 
bazei ei materiale, eliminarea cheltuie
lilor inutile vor aduce o contribuție în
semnată la obținerea de către spor
tivii de aici a unor rezultate din ce în 
ce mai bune.

AUREL BREBEANU

măriți și îndrumați cu toată atenția 
în pregătire v

Și acum, să trecem Ia cîteva as
pecte mai puțin plăcute. Problema 
arbitrajelor a fost readusă pregnant 
în actualitate sîmbătă și duminică, 
prin cîteva greșeli flagrante. Cei 
care s-au „afirmat" cu această ocazie 
au fost arbitrii probei de aruncare 
a greutății și judecătorii de la so
sire (responsabil I. Paraschivescu). 
Brigada de la greutate (responsabil 
D. Eremia) a uitat (!!) să cîntă- 
rească materialele de aruncat, înain
tea începerii concursului, așa cum 
cere regulamentul și, astfel, abia 
după încheierea probei s-a consta
tat că una dintre greutăți fusese 
mai ușoară cu un kilogram I Pen
tru lămurirea situației, a fost ne
cesară rechemarea celor opt finaliști 
la cercul de aruncare și... redispu- 
tarea finalei.

Judecătorii de sosire au greșit 
însă și mal mult. Din multele ca
zuri ne vom opri doar asupra unuia,

pe deplin 
vizibil semifinala a IV-a, 
s-a văzut clasată pe locul 
minată. După multe discuții și 
sistențe i s-a făcut totuși „fav 
rea” de a fi lăsată să alerge, ca 
9-a finalistă. în finală, unde 
clasat clar pe locul 2, judecăți 
au dat-o pe locul 3—5. Au fost : 
cesare alte discuții și alte int 
venții pentru ca atleta respectivă 
fie clasată pe locul 2, loc pe a 
de fapt îl ocupase.

Arbitrii sînt activiști voluntari, 
căror eforturi merită — atunci ci 
e cazul — elogioase aprecieri, 
același timp, însă, lor nu le e 
permis să greșească I Pentru o 
cime de secundă sau pentru un ci 
timetru atletul muncește ani de i 
și totul se poate risipi într-o s 
gură clipă de neatenție

Biroul federației are datoria să 
imediat toate măsurile împotriva 
celora care, prin greșelile săvîrși 
pun într-o lumină proastă strădani 
atîtor oameni.

BASCHET}

care
B, și cele ale 

din fruntașele

precum și ac- 
secțiile de ra-

a cîști 
N. Hîr
3 și... i

Prea multe pete albe pe harta activității băcăoane

I nainte de a pleca la 
Bacău, cu scopul son
dării posibilităților de 
dezvoltare a baschetu
lui, au fost unii care 
ne-au spus că sportul

nu poate prospera acolo
că, pur și simplu, nu bene-
de condiții propice, nu place, 

așa mai

acesta 
pentru 
ficiază 
nu atrage tineretul... Și 
departe. Dar toate aceste păreri nu 
pot fi decît dezmințite. O contestație 
relativ la lipsa, chipurile, de atractivi- 
tate a baschetului pentru tineretul 
băcăoan o prezintă activitatea pre
țioasă și cu rezultate apreciabile, 
dusă de prof. Maria Ghenade la 
Școala sportivă. Avînd la bază o 
selecție masivă, efectuată în " 
și lucrînd permanent cu trei 
pe, a 
preună cu talentele depistate 
terior, două bune echipe de 
nioare 
bune din regiune. Din cei care au 
început lucrul in secția școlii In 1962, 
se mențin cu atașament în baschet 
8 fete (media de vlrstă 15 ani, medie 
de înălțime 165 cm) și 11 băieți 
(16 ani, 180 cm). Dintre aceștia, 
6 elemente sînt de perspectivă, după 
părerea noastră formată la două 
antrenamente pe care le-am urmărit: 
Gabriela Fordea (16 ani, 172 cm), 
Maria Șain (16 ani, 168 cm), Ana 
Munteanu (17 ani, 180 cm), Maria 
Rusu (13 ani, 165 cm), Costel Huică 
(16 ani, 188 cm) și Gheorghe Amar- 
ghioalei (16 ani, 173 cm). Lecțiile se 
desfășoară cu conștiinciozitate re
marcabilă, în spirit deplin de rigu
rozitate metodică, și pe parcursul 
lor n-am constatat de loc semne
le lipsei de atractivitate pentru bas
chet. Cu aceasta, însă, rubrica as
pectelor pozitive din activitatea bas-

cbetbalistică băcăoană se cam în
cheie...

Și iată acum minusurile constatate. 
La Bacău activează o echipă mas
culină de categoria B, A.SA. (an
trenor prof. C. Ciuhureanu) care, 
compusă mai mult din jucători... na
vetiști, lipsiți de perspectivă, e de 
cîțiva ani mereu... tangentă la retro
gradare, neizbutind astfel, firesc, a 
satisface exigentele spectatorilor și 
a face o bună propagandă pentru 
baschet. în urma lotului acestei

fășura și activitatea de baschet. 
Profesori de educație fizică cu spe
cializarea baschet ? Pînă acum cîtva 
timp — doi (Maria Ghenade și Elena 
Zaharia), iar de curînd și Gh. Pascali, 
transferat de la Roman la Școala 
sportivă din Bacău, unde se ocupă 
de băieți. în plus, antrenorii prof. 
C. Ciuhureanu și D. Arădăvoaicei, 
jucător 
Grupul școlar Petrol-Chimie. 
tov. R. 
Dinamo

la A.S.A. și profesor la 
Iar 

Stratulat, secretar tehnic la 
Bacău, ne spunea că in

reușit să alcătuiască,

și juniori, chiar cele

1962, 
gru- 
îm- 
ul- 
ju- 

mai
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a Despre „Cupa Dinamo
și experiența prilejuită de ea

Concursul dotat cu .Cupa Di
namo", desfășurat sîmbătă și dumi
nică pe pîrtiile de sub telefericele 
din Predeal și Poiana Brașov, ne-a 
prilejuit — pe lîngă obișnuitele 
constatări privind evoluția sportivi
lor — o serie de concluzii impor
tante pentru schiul nostru.

în ceea ce privește desfășurarea 
probelor putem declara că ele au 
arătat o certă creștere valorică a 
elementelor tinere. La slalom spe
cial au lipsit dintre primii clasați 
cei mai mulți dintre favoriți, precum 
și fruntașii primei manșe (fapt da
torat mai mult stării pîrtiei). în 
schimb, la Predeal, pe o pîrtie ex
celentă, în prea lunga probă de 
slalom uriaș în două manșe, clasa
mentul a consfințit superioritatea fa- 
voritilor. Tăbăraș, Gh. Bălan și alții 
s-au dovedit în continuare buni și 
experimentați tehnicieni. Mai con
semnăm pozitiv evoluția juniorilor 
și a junioarelor brașoveni de la 
Școala sportivă, Dinamo și Steagul 
roșu. Deși încă nu destul de nume
roase, tinerele speranțe ale schiului 
nostru alpin au progresat frumos.

Sînt însă și probleme legate nu 
numai de procesul de instruire* pro- 
priu-zis, asupra cărora trebuie să 
se îndrepte mai mult atenția decît 
pină acum, dar și de durata și de

orarul concursurilor (ținînd cont că 
slalomul uriaș se dispută în două 
manșe). La fel de importantă este 
și problema amenajării pîrtiilor. Ne 
referim la ambele probe din „Cupa 
Dinamo”, cu precădere la cea de 
la Predeal („uriașul"). Apoi, Ia ame
najarea pîrtiilor pentru concurs (și 
nu numai pentru concurs...), în ge
neral în stațiunile care organizează 
competiții cu caracter republican 
sau chiar internațional și, în spe
cial, în Poiana Brașov.

La Predeal, sîmbătă, ultimul start 
într-o probă s-a dat aproximativ la 
ora 16,151 încă puțin și era o 
probă în... nocturnă. Adăugați vis
colul si aveți în vedere că nu a fost 
vorba de defecțiuni de organizare 
(care, amintim, a fost excelentă). 
Veți putea trage imediat concluzia 
că se impune o restrîngere a pro
gramului sau o eșalonare a lui pe 
mai multe zile. Limitarea participării 
nu ni se pare 
iar eliminarea probelor de juniori 
sau contopirea 
contrazice principiile de organizare 
în raport cu posibilitățile concuren- 
tilor) nici atît. Experiența cu „Cupa 
Dinamo" se dovedește utilă și spe
răm că cei în măsură vor ține cont 
de ea și o vor folosi judicios.

In ce privește „specialul" din

o soluție

traseelor

echipe — nimic. Aflăm că de ani de 
zile se tot discută înființarea, după 
toate normele în vigoare, a unui 
centru orășenesc de copii la A.S.A. 
N-ar fi timpul ca, în loc să se con
tinue discuțiile, să se treacă la lu
cru în această privință ? Și cine s-o 
facă primul dacă nu antrenorul echi
pei, prof. C. Ciuhureanu ?

In afară de A.S A., baschetul nu 
se joacă la Bacău decît în școli, dar 
aproape numai în cadrul lecțiilor 
de educație fizică și atingînd un nivel 
de pregătire care le permite echi
pelor — cu mult superioare ale 
Școlii sportive — să se... .plimbe* în 
etapa orășenească a campionatului 
respectiv. Nici o echipă de seniori 
sau de senioare în cele 53 de asoci
ații sportive din oraș, a căror activi
tate o coordonează clubul- sportiv 
Dinamo Bacău. Nu sînt condiții ? Nu 
sînt săli ? Ba sînt. Cel puțin trei (din
tre care două mari) în care, printr-o 
chibzuită gospodărire, s-ar putea des-

asociațiile sportive minimum 6 echipe 
s-ar putea constitui ușor I Dar, dacă 
ele nu au luat ființă (cel puțin pină 
la vizita noastră) și dacă la Bacău 
nu se organizează campionate oră
șenești de calificare, n-o fi cumva 
de vină — ne-am spus — și comisia 
orășenească de baschet care nu s-a 
îngrijit de aceasta ? Nu. Ea nu era 
de vină, pentru simplul motiv că... 
nu exista.

Am ajuns, așadar, la principalele 
cauze ale palidei vieți baschetbalistice 
băcăoane. Ele sînt, cum se vede, în 
primul rînd de ordin organizatoric, 
vizînd în mare măsură și activitatea 
comisiei regionale (președinte — prof. 
Maria Ghenade), căreia nu trebuia să-i 
scape tocmai acțiunea fundamentală 
de constituire a unul organ local în 
centrul regiunii și ai cărei membri 
(profesorii Elena Zaharia, C. Ciuhu- 
reanu, D. Arădăvoaicei, Gh. Pascali, 
C. Săvinescu..). după cele constatate

Marin Focșeneanu (Carpați Sinaia), unul dintre cei mai talentafi reprezentanți 
ai tinerei generații din schiul nostru alpin. Foto: P. Romoșan

judicioasa,

(care ar

Poiana Brașov, nu numai spectacu- pîrtiilor, evident și de felul în care 
Joasele răsturnări de ierarhie de la funcționează instalațiile aferente, 
o manșă la alta sînt importante. La 
urma urmei, cine a 
iar cine a greșit... 
cunde prețioase în 
Dar e păcat să se 
cursuri în condiții 
grele, nu au darul de a contribui la 
progresul concurenților, la justa lor 
departajare sau la înfrumusețarea 
spectacolului de pe pantă... Apoi, 
dezvoltarea schiului, a turismului de 
iarnă și a stațiunilor înseși se îm 
pletesc strîns și depind în foarte 
mare măsură de buna amenajare a

căzut a greșit, 
plătește cu se- 
probele alpine, 

organizeze con- 
care, deși sînt

Așadar, după părerea noastră, si
tuația afectează nu numai pe orga
nizatorii concursurilor și pe spor
tivi. De asemenea, să nu omitem că 
Poiana Brașov este un caz aparte, 
important: avem aici 
iogate de Federația 
de Schi...

Să-i creăm Poienei 
condițiile necesare ca 
prestigiul cucerit de-a lungul ani
lor în țară și peste hotare I

5 pîrtii omo- 
Internațională

Brașov toate 
să-și păstreze

GH. RUSSU-ȘIRIANU

de noi la Bacău și verificate apoi 
federație, au o existență forma 
Ei își concentrează atenția și pa 
unea — cel mult — asupra... felii 
personale din volumul sarcinilor.

Iată unde stau condițiile — pe c< 
unii le numesc „improprii' •— de d 
voltare a baschetului la Bacău și 
care înainte de toate considerăm 
ar trebui să le combată consil 
regional UCFS. Si — de pe acee 
poziție autocritică — tov. pr 
C. Crăciun, metodist în cadrul Cc 
siliului regional UCFS Bacău, cu , 
cărui scepticism și resemnare în < 
ea ce privește resursele locale 
creștere a baschetului nu ne-am < 
clarat, bineînțeles, de acord.

Și, cu atît mai mult, cu cît corni: 
regională, e descompletată în u' 
ma vreme prin plecarea a doi me 
bri (prof. Doina Berescu și prof. 
Taflan, transferați la Bîrlad și 
București), ne gîndim la utilitat 
cooptării unor oameni entuziaști, 
firmați permanent dincolo de... 
mul comisiei regionale. Ne gîr *1 
de pildă, la dragostea, la devotame 
tul manifestat față de baschet (du 
cum ne spun băcăoanii) de fo; 
jucători C. Didilă, Gh. Ursache 
C. Dobronouteanu, a căror angrer 
re efectivă în munca comisiei, 
activitatea organizatorică și ca : 
structori voluntari credem că ar 
una dintre măsurile salutare. O s 
gerăm. Dacă aceasta s-a și realii 
între timp, cu atît mai bine 1
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iterviul nostru 
aluzie" de tinerel 

loturile republicane
Ipectatorii bucureșteni vor asista, 
e sfîrșitul lunii martie, la prima 
ifruntare internațională a popicari- 

noștri, care vor avea ca adver- 
i pe sportivii din reprezentativele 
F. Germane. Despre stadiul pre- 
irilor efectuate în vederea acestei 
ble tntilniri, precum și a celorlalte 
receri interțări din acest an, am 
it o convorbire cu F. POPESCU, 
ti din antrenorii loturilor noastre 
mblicane.
— Cind am început pregătirile? 
i putea spune că încă de anul tre- 

cînd în dorința de a impros- 
!<i loturile cu elemente de perspec- 
ă, am ales o serie de tineri car» 
u remarcat în diferitele campio- 
e și competiții cu caracter intern, 
trenării au poposit mai mult prin 
ile de joc din întreaga țară și, 
urmare a acestei munci de depis- 

e, numeroși sportivi talentați au 
■runs pe arenele concursurilor de 
'ificare, fiind apoi selecționați in 
urile lărgite. Stela Sfetcu, Ana 
ireu. Ioana Țuțuianu (București), 
a Ntluș, M inodora Chetan (Tg. 
treș), Voichița Babuțiu (Arad), 
tna Tonica (Giurgiu), Gheorghe 
vestru (Plopeni), Aurel Chirilă 
lediaș), Ilie Băiașu (Reșița), Con- 
ntin Constantinescu, Constantin 
ic.u, Nicolae Moldoveanu (Bucu- 
iti) și Iloria Blăgăilă (Timișoara) 

adus cu ei acea dorință de afir
me. acea efervescență specifică ti- 
retului.

— Dacă vreți să ne indicați 
și numele celorlalți sportivi spre 
care v-ați îndreptat atenția în 
vederea alcătuirii echipelor repre- 
z.entati ve.

• PREGĂTIRI

• PREGĂTIRI

• PREGĂTIRI
Ultimele minute ale în- 
tîlnirii amicale Petrolul— 
Steagul roșu. Ploieștenii 
atacă, dar scorul nu se 
va modifica, râmînînd 1-1, 

Foto : Ion Popescu- 
Ploiești

UNIVERSITATEA CLUJ — 
UNIREA CLUJ 4—0 (1—0)

CLUJ. Duminică dimineața, echipa 
studențească a susținut un joc de veri
ficare pe terenul din Parcul sportiv 
Babeș-Bolyai întîlnind formația Unirea 
Cluj din campionatul regional. A fost 
un reușit joc de antrenament, care a 
scos în evidență pregătirea fizică bună 
a fotbaliștilor de la Universitatea dar, 
în același timp, aceștia au evoluat mai 
puțin mulțumitor din punct de vedere 
tactic. Sperăm că această deficiență 
va fi remediată în cursul pregătirilor.

Cele 4 goluri ale învingătorilor au 
fost marcate de Neșu (min. 25 și 47), 
Ivansuc (min. 50) și Adam (min. 69).

Universitatea a folosit următorii jucă
tori : Ringheanu — Szoke, Pexa, Anca, 
Cîmpeanu (Coman) — E. Petru, Neșu, 
Tegean — Ivansuc, Adam, Barbu.

N. Todoran — coreso.

VICTORIA TG. JIU — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 1—2 (1—2)

TG. JIU. Meciul a constituit revanșa 
partidei care a avut loc, zilele trecute 
la Craiova cînd scorul a fost de 4—0 
în favoarea craiovenilor. Acest al 
doilea joc a prilejuit un bun an
trenament, mai ales în ceea ce privește 
pregătirea fizică. Golurile au fost mar
cate de Stănescu, Deselnicu, respectiv 
Voiculescu. Universitatea a folosit ur

mătoarea formație: Tasilescu (Oprea) 
— Mihăilescu, Bîtlan, Marin Marcel, 
Deliu (Gavrilă) ■— Strîmbeanu, Desel- 
nicu — Adrian Popescu, Sfirlogea, Stă
nescu (Băloi), Plugarii.

M. Băloi și P. Cristea, coresp.

METROM BRAȘOV-C.F.R. PAȘCANI 
4—0 (0—0)

BRAȘOV. Fotbaliștii din Brașov au 
dominat mai mult, lăsînd o bună im
presie. Feroviarii au cedat în repriza 
secundă, dovedind deficiențe în pregă
tirea fizică generală. Au înscris : Budai 
(2), Sima și Ardeleanu.

Eugen Bogdan, coresp.

TURNEU FULGER ÎN SALĂ

ORADEA. Iubitorii de fotbal din 
Oradea au asistat în sala Dinamo la 
un turneu fulger. Au participat 4 echi
pe, alcătuite din lotul Crișului. Echi
pele au fost formate din cite 5 jucă
tori (4 de cîmp și un portar), iar du
rata unei partide -— de 2 reprize a 20 
de minute. în finală, s-au întîlnit echi
pele I (Casoni, Lucaci, Levai, N. Ale
xandru, Damian) și III (Andrei, Ba
logh, Cojocaru, Suciu, Kun II), învin
gătoare fiind prima formație, cu sco
rul de 6—5.

Ilie Ghișa, coresp. principal

A. S. CUGIR — JIUL PETROȘENI 
2—2 (1—2)

— Sînt sportivi experimentați, 
tv de cîtiva ani au o comportare 
nstant valoroasă. Și în acest sezon

punem mari speranțe în Elena 
ipescu, Cornelia Moldoveanu, Elena 
‘andafir, Crista Szocs, Ținea Ba
ban (București), Margareta Sze- 
ini (Tg. Mureș), Măria Stanca 
Ieșita), Ileana Antal (Arad), în 
itre Purje, Aurel Șucatu (Cîmpina), 
stu Vînătoru, Dumitru C, Dumi- 

i (Ploiești), Ion Micoroiu, Con- 
Rădulescu (Reșița) și Vasile 

ăntoiu (București).

— Cititorii noștri ar dori să 
știe cînd au început antrena
mentele ?

— Programul de pregătire a în- 
out spre deosebire de anii trecuți

primele zile ale lunii ianuarie»

— Considerați primordială, în 
această etapă, pregătirea fi
zică ?

— Da ! Și punem, în special, ac- 
it pe dezvoltarea rezistenței și a 
‘ței, peste care au sărit, dintr-o 
îșită mentalitate — atît unii in- 
uctori și antrenori, cit și mul ți 
itre tinerii selecționabili.

— Bănuim că nici pregătirea 
tehnică n-a fost abandonată ?

— Bineînțeles! Pe arena asocia- 
i Carpați din Sinaia s-au efectuat 
sva lecții de antrenament pentru 
ne da seama de acumulările teh- 
e ale jucătoarelor și jucătorilor.
unii am observat o serie de de- 

iențe în execuție, pentru reme- 
rea cărora am stabilit un program 
'Cvat, pe care sportivii îl execută 
aceste zile la asociațiile și clu- 
ile lor sportive,

— Prin ce mijloace urmărește 
colectivul de antrenori pregătirile 
selecționabililor ia cluburile și 
asociațiile respective ?

— In primul rînd, contăm pe 
știinciozitatea sportivilor și apoi 
nținerea în loturile republicane de- 
de de comportarea lor în întrece-

campionatului pe echipe, care 
află în plină desfășurare. In plus, 
diferite intervale de timp, spor- 
i din loturi se vor reîntîlni pen- 
antrenamente comune și concursuri 
verificare.
)iscuția noastră s-a încheiat aici, 
lînd să o reluăm după primul 
curs de verificare, programat în 
Sul acestei luni pe arena Voința 

6 piste) din Capitală.

TR. IOANIȚESCU

Fază de la unul din meciurile susținute în Gabon de fotbaliștii români

PE LINIA ECUATORULUI(Urmare din pag. 1)

sportive, care au culminat cu întîlnirea 
internațională de fotbal.

DUPÂ... 93 DE MINUTE DE JOC!
N-am reușit să cîștigăm această par

tidă, deși Vigu, în vervă de șut, a ex
pediat cîteva „bom
be", pe care însă 
portarul Priso, în 
formă senzațională, 
le-a apărat. Du mi* 
triu a tras în bară, 
iar lui Pan tea și 
Ene portarul gazdă 
le-a „suflat**, plon- 
jind cu disperare, 
goluri ca și făcute. 
Abia în repriza a 
doua — minutul 75

— am reușit să luăm 
conducerea printr-un 
gol marcat de Cîr- 
ciumărescu. Gazdele 
au contraatacat des
tul de periculos, dar 
n-au 
peste Anca, 
doiu, Alecu, Felea 
(0 linie de fundași 
minunată, care a re
zistat de la început 
și pînă la sfîrșitul 
turneului, și care putea 
pletată, în caz de indisponibilități, 
Pîrvu și Petrovici, ce „fierbeau44 
gine). La capătul celor 90 de minute de 
joc scorul ne era favorabil. Totuși, ar
bitrul Tchouatcha Andre nu a fluierat 
sjîrșitul partidei. Trecuseră încă trei mi
nute și jocul continua! 
altfel ultima) o minge 
in careul nostru, Alecu 
pe piept dar... arbitrul 
fugit din mijlocul 
punctul de 11 metri !! Orice discuție 
a fost inutilă. Epete a executat și astfel 
meciul s-a terminat — în sfîrșit — 
la egalitate. Ne-a păru rău de acest 
deznodămînt neașteptat..

putut trece 
Măn-

...în primul meci 
bon, disputat în 
înaintașii noștri au 
semnările mele) de
bune de șut, din care, normal, ar fi 
trebuit să înscrie — să zicem

cu naționala 
orașul Libreville, 
ajuns (după în-
16 ori în poziții

Ga-

sit mijlocașii. Se putea ca Vigu sau 
Dincuță să rămînă mai prejos ? Și în 
loc să fi cîștigat la scor primul meci 
cu gabonezii, am părăsit terenul în
vinși, pentru că arbitrul nu s-a sfiit 
și, la o fază ceva mai confuză în ca
reul nostru, a dictat 11 metri. A trans
format înaintașul Makaga și... ai noș
tri, treziți de-acum la realitate (in 
minutul 70), au vrut cu tot dinadin
sul să marcheze goluri dar n-au mai

mai .mobilizați' (spațiul nu-mi permi
te să descriu ședința de analiză a pri
mului joc, dar vă asigur că nici una

putut. Gazdele, cu opt și nouă jucă-
tori în careu, s-au apărat cu brio pînă
la sfîrfit.

Revanșa a avut loc după 24 ore.
Jucătorii noștri au pășit pe teren ceva

nemuștruluită), 
luat jocul în 

că după victo- 
gabonezi prin-

CUGIR. în prima repriză, jucătorii 
de la Jiul au avut inițiativa și au 
marcat două goluri, prin Martinovici 
(min. 18 și 42). După pauză, gazdele 
au echilibrat jocul. Golurile echipei lo
cale au fost înscrise de Mureșan (min. 
13) și Kiss (min. 72).

Mihai Vîlceanu, coresp.

Noutăți la sistemele 
Loto-Pronosport
Noua formulă Ia Loto, care pre

vede extragerea a 12 numere din 90, 
în loc de 10 numere din 90, își 
dovedește avantajele de la săptămînă 
la să^tămînă.

Pentru a ne da mai bine seama 
de avantajele pe care le prezintă 
noua formulă, în ceea ce privește mă
rirea numărului cîștigurilor, să fa
cem o comparație între nnmăhil cîș
tigurilor atribuite la tragerea din 21 
ianuarie 1966 și cele de la tragerea 
din 20 ianuarie 1967.

Astfel, Ia tragerea din 21 ianuarie 
1966 au fost atribuite 1936 cîștiguri, 
dintre care două de cîte 47.456 lei 
iar la cea din 20 ianuarie 1967, au 
fost obținute 3776 cîștiguri, dintre 
care două de cîte 55.409 lei. Deci, 
numărul cîștigurilor s-a dublat. De 
altfel, participanții s-au convins că 
după noua formulă Ia Loto se cîștigă 
mult mai ușor. Acesta este un motiv 
puternic pentru a fi prezenți la tra
gerile Loto cu cît mai multe bilete.

Amintim că la tragerea Loto din 
31 ianuarie 1967, participantul Con
stantin Florescu din Craiova a ob
ținut un cîștig în valoare de 112.256 
lei.

Joi 2 februarie este ultima zi 
cînd vă mai puteți procura bilete 
pentru tragerea de vineri 3 februarie.

★
Pronoexpresul are și el noutățile 

lui. Începînd cu concursul special din 
8 februarie sc aplică experimental 
extrageri duble pentru premiile obiș
nuite în bani (de 6 + 2 și respectiv 
8 numere din 49) și 4 extrageri a 
cîte 7 numere din 49, pentru pre
miile suplimentare. Amănunte în pros
pectele de la agențiile Loto-Prono- 
sport. Tragerea Pronoexptes de azi 
va avea loc în București, la ora 18,00, 
în sala din str Doamnei nr. 2.

din „vedete44 n-a rămas
Fotbaliștii noștri au 

serios, mai cu seamă 
ria din ajun jucătorii
seseră aripi și sperau să reediteze suc
cesul. După două „bare44 trase de Pa
nici, după ce Popanică a ratat cîteva 
ocazii „în stilul său caracteristic44, în 

iu măr eseu a înscris un 
gol de toată frumu
sețea. Muștățea, pe 
linia de mijloc, a 
„scos44 baloane și a 
pasat bine, totuși 
n-am putut sparge 
de prea multe ori 
„zidul44 apărătorilor 
gabonezi. în minu
tul 69, am 
prin mari 
Arbitrul l-a 
pe unul din apără
torii noștri lovind 
balonul cu mina și, 
...11 metri. Nimeni 
n-a protestat. Ne o- 
bișnuisem. Răducanu 
însă nu. Mikotet a 
tras jos, în stingă, 
dar Răducanu, ca o 
„panteră*4 (să fim 

s-a aruncat și a prins.

în stilul său caracteristic 
cel minutul 41 Circi

CU TINERII
FOTBALIȘTI

ROMANI
IN AFRICA (iv)

fi oricînd corn
eli

pe mar-

La o fază (de 
înaltă a ajuns 
a stopat-o clar 
a fluierat și a 

terenului pînă la

puțin 4 goluri. Totuși, deși li s-a 
atras serios atenția să renunțe la 
„artificii44 (care, e drept, le atrăgeau 
aplauze la „scenă deschisă44) și să 
fructifice cit mai multe ocazii, Dumi- 
triu, Popanică, Pantea et comp., furați 
de combinații, căutau marcarea golurilor 
din pozițiile cele mai „savante44: 
foarfeci, plonjoane spectaculoase, lovi
turi de cap, fente cu lăsarea 
altui
prin 
S-a 
șilor
fectuos să se întoarcă împotriva între
gii echipe. De la înaintași s-au molip-

trecut 
emoții, 

„văzui *

in nota locală !)
Cu 12 minute înainte de sfîrșit, Ene a 
înscris dintr-o acțiune personală, meciul 
tcrminîndu-se cu scorul de 2—0 (1—0) 
•n favoarea echipei noastre.

Pentru victoria din meciul revanșă 
asupra Gubonului, antrenorul C. Dră- 
gușin și dr. Cherciu au acordat băie
ților o recompensă mult așteptată: 
dreptul de a face o baie de 15 minute 
în ocean. Hotărî rea a fost primită 
entuziasm, renunțîndu-se chiar și 
obișnuitul duș rece de la stadion.

în amurgul zilei de 8 ianuarie, 
au apus de soare splendid, prin 
cum 18 tineri români se bălăceau in 
apele Atlanticului, undeva pe linia Ecua
torului...

25 AUTOTURISME LA TRAGEREA 
LOTO DIN 24 IANUARIE 1967

In urma omologării biletelor de
puse la tragerea autoturismelor 
LOTO din 24 ianuarie 1967 au fost 
atribuite următoarele premii : cate
goria I : 7 autoturisme „FIAT 1 800“; 
categoria a Il-a: 7 autoturisme „RE
NAULT 10 MAJOR"; Categoria a IlI-a: 
9 autoturisme „WARTBURG LUX 
312/1”; categoria a IV-a : 2 autoturisme 
„TRABANT 601“; categoria a V-a: 
5 000 premii a cîte 202 lei fiecare.

Lista cîștigătorilor va apărea în nu
mărul viitor.

Rubrică redactată de Administrația 
de Stat Loto-Pronosport.

cu
labalonului 

instanță, 
portarul, 
înain tă

coechipier și, în ultimă 
încercări de a 
întîmplat, spre ghinionul
noștri, ca un asemenea stil de-

dribla și cu
’eam



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 

DE TENIS DE MASĂ ALE CEHOSLOVACIEI
PRAGA. în Palatul sporturilor din 

Praga au început campionatele interna
ționale de tenis de masă ale Ceho
slovaciei. Gli. Cobîrzan l-a învins în 
primul tur cu 3—2 pe cehoslovacul 
Nycz, apoi l-a întrecut cu 3—1 (19, 
-—16, 15, 19) pe cunoscutul internațio
nal Miko (Cehoslovacia). Învingîndu-l 
și pe Sarkoian (U.R.S.S.) cu 3—2, 
(—15, 12, —19, 12, 21), Cobîrzan s-a 
calificat în sferturile de finală ale pro-

români au fost eliminați. în turul trei, 
Stipancici (Iugoslavia) l-a învins cu 
3—2 (10, 16, —15, —19, 16) pe Dorin 
Giurgiucă, iar cehoslovacul Kudrnak 
l-a întrecut în același tur cu 3—0 (18, 
20, 14) pe Radu Negulescu. în sfer
turile de finală ale probei de dublu 
feminin, Geissler și llovestadt (R.D.G.) 
au întrecut cu 3—2 (—16, 20, 18, —14, 
18) pe Maria Alexandru și Eleonora 
Mihalca.

ARGENTINA SAU URUGUAY?
CINE VA CÎȘTIGA CAMPIONATUL DE FOTBAL 
AL AMERICII DE SUD?

Campionatul de fotbal al Americii 
de Sud se apropie de sfirșit. In lipsa 
echipei Braziliei, principalele favorite 
în lupta pentru primul loc sînt repre
zentativele Argentinei și Uruguayului, 
care se vor întilni intr-un joc decisiv 
joi după-amiază pe stadionul Nacional 
din Montevideo. înaintea meciurilor de 
azi (Bolivia — Chile și Venezuela —

Paraguay) și a partidei derbi de mîine 
clasamentul se prezintă astfel:

1. Argentina 4 4 0 a 12: 2 8
2. Uruguay 4 3 1 0 12: 2 7
3. Chile 4 2 1 1 8: 6 5
4. Paraguay 4 1 0 3 4:10 2
5. Venezuela 4 1 0 3 4:11 2
6. Bolivia 4 0 0 4 0: 9 0

bei <le simplu bărbați alături <le cam
pionul european K. Johansson și de 
Kunz, Stepanek, Kudrnak, Stanek, Be- 
Jcsznai și Korpa. Ceilalți doi jucători S-A ÎNCHEIAT CONCURSUL INTERNATIONAL DE ATLETISM DE EA MOSCOVA

Ivkov si Matanovici 
se distanțează 
în turneul zonal

VRNJACKA BANJA. în runda 
14-a a turneului zonal de șah de 
Vrnjacka Banja, marele maestru ronț 
Florin Gheorghiu a remizat cu Kost 
(Polonia) la mutarea 25. Pachman 
cîștigat la Vizantiadis și Ivkov la Gu 
narson. Partidele Boboțov—Mohrloc 
llamman—Zuidemaa. J ansa—Matanovî 
și Lengyel—Fuchs s-au încheiat rem 
ză. S-au întrerupt partidele Byliap- 
Hindle și Vacka—Barczay.

în clasament, conduc Ivkov și M 
tanovici cu cîte 10 puncte, urmați < 
Gheorghiu 9, Fuchs 8J/2» Barczay 8 (1 
Kostro, llamman și Lengyel 8, Moh

PE SCURT
NEW YORK. In localitatea Madison 

din statul Wisconsin (S.U.A.) s-a dis
putat un concurs internațional de sări
turi cu schiurile. Victoria a fost repur
tată de campionul mondial, norvegianul 
Bjorn Wirkola, care a realizat sărituri 
de 63 m și respectiv 61 m.

MOSCOVA (prin telefon). S-a în
cheiat concursul internațional de 
atletism pe teren acoperit, la care 
au participat peste 200 de sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Franța, 
Finlanda, Olanda, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S.

Cursa de 60 m plat a fost cîsti- 
gată de atletul sovietic Alexa ndr 
Lebedev cu 6,5 sec, nou record al 
U.R.S.S. Sprinterul român Gheorghe 
Zamfirescu s-a clasat pe locul 3 în 
seriile eliminatorii, cu timpul de

7,8 sec. Un rezultat valoros a fost 
înregistrat în proba de triplu salt, 
cîștigată de atletul sovietic Alexandr 
Zolotarev cu 16,31 m. în aceaslă 
probă, recordmanul român Șerban 
Ciochină a ocupat locul șase ci» 
15,64 m.

Alte rezultate: MASCULIN : lun
gime — Klimov (U.R.S.S.) 7,35 m ; 
greutate — Skobla (Cehoslovacia) 
17,09 m ; 800 m — W. Schultze 
Hillen (R. F. Germană) 1:55,0; FE
MININ : 60 m — Tatiana Talîșeva 
(U.R.S.S.) 8,4; 600 m — Nadejda

Siropeghina (U.R.S.S.) 1:31,7; înăl
țime — Valentina Kozîr (U.R.S.S.) 
1,74 m.

lock, Jansa, Pachman 7(/2 etc.
în runda a 15-a, Florin Ghcorgli 

va juca cu Gunnarson.

HANDBALUL NOSTRU MASCULIN
POATE Șl TREBUIE SĂ RECUCEREASCĂ

MELBOURNE. Proba de simplu băr
bați din cadrul turneului international 
de tenis de la Adelaida (Australia) a 
revenit australianului Roy Emerson, 
care l-a învins în finală cu 6—4, 6—1,
«—4 pe Arthur Ashe (S.U.A.)

PARIS. Competiția internațională mas
culină de floretă dotată cu „Cupa Mar
tini" a fost cîștigată de maghiarul San
dor Szabo.

LONDRA. Cu prilejul unei reuniuni 
profesioniste de box, desfășurată la 
Wolverhampton, pugilistul de categorie 
grea Jack Bodell (Anglia) a dispus la 
puncte după 10 reprize de Ray Paters- 
Ron. fratele fostului campion mondial 
Floyd Patersson.

PARIS. In campionatul de fotbal al 
Franței conduce echipa St. Etienne cu 
31 p, urmată de Nantes — 30 p și An
gers — 28 p. Rezultate înregistrate în 
etapa a 23-a ? Bordeaux — St. Etienne 
1—0j Rennes — Nantes 2—2; Lens — Va
lenciennes 0—0: Nîmes — Toulouse 1—0; 
Sedan — Monaco 1—1; Rouen — Lille 
3—0; Nice — Reims 1—0.

ROMA. în campionatul masculin de 
baschet al Italiei, la Livorno, echipa lo
cală a reușit să învinsă cu 78—58 (34—31) 
«china Simmenthal Milano. în clasament 
conduc Ignis Varese si Simmenthal Mi
lano cu cîte 22 puncte.

MțjNCHEN, Proba de simplu bărbați 
a turneului internațional de tenis pe 
teren acoperit de la Kbln (R.F. Ger
mană) s-a încheiat cu victoria lui Roger 
Taylor (Anglia), care l-a învins pe Pierre 
Darmon (Franța) cu 11—9. 6—1.

WHISTLER MOUNTAIN. Schioara ca
nadiană Nancy Green a cîștigat proba 
de slalom uriaș din cadrul concursului 
international de schi de la Whistler 
Mountain (Columbia britanică).

PRIMELE

PRIMA POZIȚIE (II)

In „C.C.E." la baschet, Lokomotiv Sofia a învins pe teren propriu echipa 
spaniolă Real Madrid, cu 106—96. In fotografie: o fq.ză din meci.

„STARTURI1 ALE CELOR MAI BUNI PATINATORI ARTISTICI EUROPENI
— Austriacul Danzer conduce în

BELGRAD, 31 (prin telefon, de la redacția ziarului 
^Sport"). — Primii dintre cei aproape 120 de patinatori și 
patinatoare din 17 țări, competitori la titlurile europene de 
patinaj artistic, au început marți dimineața întrecerile pe 

Fgheața sălii „Tivoliw din Ljubljana. S-au prezentat, în fața 
juriului de arbitraj, concurenții la proba 
individuală masculină.

Primele trei figuri obligatorii, din 
•cadrul celor șase ale concursului, au și 
făcut departajări substanțiale în rîndul
concurenților, indicînd de pe acum plu
tonul fruntaș. De la început, punctele 
cele mai mari le-au obținut primii trei 
clasați de la ediția de anul trecut a 
campionatelor, desfășurate la Bratislava, 
în ordine: Emcrieh Danzer, Wolfgang 
Austria) și Ondrej Nepela (Cehoslovaci 

Seara, patinoarul „Tivoli* a găzduit 
«oficiale a campionatelor europene, după 
gheață concurenții la probele 
în cadru] figurilor

PE MICUL ECRAN
MIERCURI 1 FEBRUARIE, ora 

20,15: figuri libere, perechi
JOI 2 FEBRUARIE, ora 20,05: figuri 

libere, individual băieți
VINERI 3 FEBRUARIE, ora 21,15: 

figuri libere, dans
SÎMBATA 4 FEBRUARIE, ora 21 : 

figuri libere, individual fete
DUMINICA 5 FEBRUARIE, ora 17: 

programul demonstrativ de închidere

Schwartz (ambii 
»)• 

ceremonia deschiderii 
care au ieșit pe 

de perechi și dans, evoluînd 
obligatorii. Aplauze susținute au însoțit

clasamentul individual masculin —
apariția campionilor de anul trecut, cuplul sovieticilor Lud
mila Belousova-Oleg Protopopov, precum și a perechii engleze 
Towler-Ford, virtuoși dansațori pe gheață.

între timp, pregătiri asidue fac și concurentele care n-au 
luat încă startul în întreceri, patina
toarele înscrise în proba individuală fe
minină. Sînt prezente 25 de candidate la
titlul european, printre care nume cu
noscute, de „vedete" ale glieții. în ab
sența austriacei Regine Ileitzer, cam
pioana de anul trecut, principala șansă 
pare s-o aibă tînăra patinatoa’re din 
R. D. Germană, Gabriele Seifert.

Printre cele mai
se numără și campioana României. Elena Moiș, care la numai 
14 ani este debutantă în tradiționala competiție.

întrecerile fetelor încep joi dimineață, cu primele trei 
figuri obligatorii, continuă vineri dimineața și se încheie sîm- 
bătă seara, cu exercițiile libere alese. ALIMPIJEVICI

tinere patinatoare prezente la Ljubljana,

(Urmare din pag. 1)

mondial, iar o bună parte tineri care 
mai fuseseră încercați în lotul de tine
ret sau în cel de juniori. Fiecare mo
dificare a lotului a fost discutată în 
colegiul de antrenori și doar în ulti
mele zile s-au făcut unele schimbări, 
impuse de îmbolnăvirea lui Olimpiu 
Nodea cu cîteva zile înainte de pleca
re, care au rămas la latitudinea celor 
trei antrenori.

Ce se poate reproșa în direcția se
lecției și a pregătirii ?

La capitolul selecție se poate spune 
că s-a renunțat cu ușurință — credem 
— la Mureșan și că în Suedia ar fi pu
tut fi încercat și Hnat. a cărui expe
riență suplinea lipsa lui de forță. In 
pregătire — așa cum am arătat încă 
din timpul desfășurării campionatului 
mondial — se pare că au existat unele 
lacune, deoarece echipa n-a mani
festat o superioritate tactică evidentă. 
Dimpotrivă. Lipsa de varietate a ata
cului, unde finalizarea cădea aproape 
exclusiv in sarcina lui Gruia, a deter
minat ca selecționata noastră să facă 
eforturi deosebite pentru înscrierea fie
cărui gol. fapt care ducea implicit la 
apariția unei lipse de încredere, la o 
..apatie" in ofensivă. Trebuie să spu
nem că în sutele de ore de antrena
ment au fost pregătite multe combina
ții tactice in vederea realizării de punc
te și pe alte căi decit prin șutul 
necruțător al Iui Gruia. Dintre aces
tea, principala schemă era legată de 
interul stingă, Ioan Moser, care prin 
fentele sale de șut. trebuia să pună în 
poziție favorabilă de a arunca Ia 
poartă pe jucătorul aflat pe postul 
de extrem stingă și care de regulă 
era un bun realizator : Licu, Nica 
sau Guneș. Din păcate, marele nostru 
jucător din anii trecuți. Ioan Moser 
s-a comportat la acest campionat 
mondial mult sub valoarea lui obiș
nuită. El a avut cîteva sclipiri dar. 
în general, a ratat mult, a acționat 
lent permițind adversarilor să frac- 
ționeze acțiunea tocmai atunci cînd 
ea era aproape de punctul de finali
zare. Să ne amintim începutul par
tidei cu Cehoslovacia, cînd Licu — 
bine pus in valoare de jocul lui Mo
ser — a înscris două goluri consecu
tive. Și aceasta a fost totul... De 
asemenea, apărările foarte avansate 
și agresive au redus aproape cu totul, 
la echipa noastră, legătura dintre in
teri și pivoți.

în apărare, lucrurile nu s-au pe
trecut altfel. Handbaliștii români au 
dovedit o periculoasă tendință de a 
juca retras, foarte puțin agresiv, 
mai ales in finalul competiției. In a- 
fară de aceasta, cu toate că sistemul 
„4+2“ a fost antrenat și pregătit cu 
minuțiozitate, in focul luptei, jucă
torii nu il aplicau cu convingere și 
greșeau mai mult decit dacă ar fi 
jucat „5+1". De ce? Pentru că apli
carea lui „4 + 2“ se făcea la echipa 
noastră in mod artificial, din cauză

că în campionatul nostru nu se fo 
losește acest sistem. Este ca și cur 
în fotbal, după ce toate echipele d 
club joacă sistemul „4+2+4”. la e 
ehipa națională s-ar antrena „WM 
ul“ !... Explicația ? Iat-o : nici una dii 
echipele noastre de club nu are ma 
mult de un principal realizator, mo 
tiv pentru care toate practică siste 
mul de apărare „5+l“. Și spunint 
acest lucru ajungem la o altă eauzi 
— foarte importantă — care a influ 
ențat mult comportarea echipei noas 
tre la acest campionat mondial.

CAMPIONATUL REPUBLICAN V 
CONTRIBUIE PRIN DESFASU* ' 

REA LUI LA PROGRESUL IIAȚ D 
RALULUI. Considerăm că a sosit fim 
pul să spunem că principala com
petiție internă a handbalului masculii 
poartă de cițiva ani amprenta unei 
mediocrități supărătoare, fapi care ni 
se poate să nu rămină fără urmări 
De ani de zile în lupta pentru titlu 
nu sint angajate decit două echipe 
Dinamo București și Steaua. De altfel 
aceste două formații dau lotului cei 
mai mulți jucători. De pildă, din ce 
16 handbalist, care au făcui deplasa
rea in Suedia. 14 erau de la Dinamo ș 
Steaua ! Restul echipelor ? Se mulțu 
mese să lupte pentru evitarea retro
gradării. să ciștige prin orice mij
loace jocurile pe care Ie au de dispu
tat pe teren propriu și să piardă li 
o diferență cit mai mică atunci cin< 
evoluează în deplasare. Acesta est, 
adevărul și numai din acest moți’ 
campionatul nostru nu contribuie la ri 
dicarea nivelului valoric al handbalulu 
masculin, la realizarea unei pregătir 
superioare încă din antrenamentele ci 
se desfășoară la secțiile respective.

Lupta pentru puncte a creat Ia mulț 
antrenori de handbal o optică dău 
nătoare. Ei iși limitează in prez.en 
sarcinile numai și numai la atingere 
unor obiective mici și foarte apropiate 
legate de disputa din campionat. An 
trenamentele pe care Ie desfășoară iț 
propun — și de cele mai multe o> 
rezolvă — doar problemele pe care 1 
ridică desfășurarea acestei intrecer

O asemenea situație nu poate duc 
la progres. Oricît de bine s-ar lucr 
Ia Iot, oricît de mare ar fi cantitate 
de muncă depusă, realizarea sarcinii d 
a recuceri prima poziție a handbalu 
lui nostru masculin nu se poate obțin 
numai pe această calc. Atila vreme c 
campionatul intern (care consumă < 
nergii, fonduri materiale și tim 
invers proporționale cu productivitate 
sa) nu va avea un nivel de desfășurai 
corespunzător etapei actuale a dezvo 
tării handbalului masculin in lume. ni- 
rezultatele noastre nu vor putea fi m: 
bune. Și nu vor putea fi mai bune da< 
ne gindim și la faptul că echipa romi 
nă a cucerit de două ori titlul suprei 
și o dată medaliile de bronz jucind i 
sală, pe podium, in timp ce campion: 
tul are loc in aer liber, pe terenuri 6 
zgură. Este o situație cu totul neobi: 
nuită, care va trebui să fie rezolvat.
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