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Adunări generale de dări de seamă și alegeri

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
CHIVU STOICA ÎN TUNISIA

Președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Chivu Stoica, împreună 
cu soția, a părăsit joi dimineața Bucureștiul, 
plecînd cu avionul spre Tunisia într-o vizită 
oficială de prietenie la invitația președintelui 
Habib Burghiba.

Președintele Consiliului de Stat este însoțit 
de Bujor Almășan, ministrul minelor, cu soția, 
George Macovescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, cu soția, de consilieri și ex- 
perți.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau pre- 
zenți tovarășii Ion Gheorghe Maurer,

Gheorghe Apostol, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Petre Borilă, Constantin Dră- 
gan, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Janos Fazekaș, Petre Lupu, Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Siat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, mi
niștri, conducători de instituții centrale și or
ganizații obștești, ziariști români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost de față șefii misiunilor diplomatice 
acreditați Ia București.

(Agerpres)

Metalurgica
București:

2400 de membri UCFS ; 1298 
de participant! la campionatul 
asociației și 1544 la diferite 
concursuri ale Spartachiadei de 
iarnă — iată numai cîteva din 
datele cuprinse în darea da 
seamă prezentată Ia adunarea 
generală a asociației sportive 
a întreprinderii Metalurgica 
din Capitală. Limbajul lapidar 
al cifrelor oglindește munca 
depusă de consiliul asociației 
sportive, care și-a îndreptat 
atenția spre atragerea unui 
număr tot mai mare de tineri 
și vîrstnici într-o atractivă ac
tivitate competițională de masă. 
De asemenea, asigurarea con 
dițiilor necesare bunei pregă
tiri a echipelor de tenis de 
masă, fotbal, șah, popice ș.a. 
tn vederea participării la cam
pionatele raionale și orășe
nești, organizarea unei bogate 
activități turistice și înființa
rea a noi secții pe ramură de 
sport au fost obiective care 
s-au situat și vor continua să 
se afle în fruntea preocupă
rilor conducerii asociației spor
tive Metalurgica.

Cîteva date — din cele 
multe — peste care atît ma
terialul prezentat cit și dis
cuțiile pe marginea lui au 
trecut fugitiv, ne-au atras însă 
atenția asupra unor lacune, 
ieste vorba, în primul rînd, 
de slaba muncă de propagandă

în fiecare sfîrșit de săptămînă din acest sezon, profitînd de condițiile excelente pentru schi, numeroși iubitori 
ai acestui sport, tineri și vîrstnici, petrec ore deosebit de plăcute în decorul de basm al munților 

asistînd totodată la întrecerile celor mai buni schiori

Sîmbătă și duminică, in Poiana Brașov,

„CUPA POIANA'-
0 ÎNTRECERE IMPORTANTĂ 
PENTRU SCHIORII NOȘTRI

noastră, au o mare importanță. 
Ele vor selecționa pe cei trei re
prezentanți ai noștri în întrecerile 
organizate în Franța, la Grenoble, 
în cursul acestei luni. Ultimele 
competiții au arătat un sensibil 
echilibru de forțe între 5—6 
schiori, îneît este de prevăzut o 
luptă dîrză pentru primele locuri.

Programul probelor alpine cu
prinde: sîmbătă slalomul uriaș 
(într-o singură manșă) pe pîrtia 
Sulinar, iar duminică slalomul 
special pe pîrtia de sub teleferic.

Sfîrșitul de săptămină compe
tițională din Poiana Brașov se va 
desfășura sub semnul unui deo
sebit interes. „Cupa Poiana*1, atît 
la probele alpine cît și la cele 
«le fond, reprezintă în egală mă
sură prilej de dispute dîrze și 
puncte de reper privind gradul 
de pregătire al concurenților.

Astfel, printre concurenții în 
probele de fond rezervate senio
rilor se vor număra sportivi so
vietici, din totdeauna performeri 
de valoare pe plan internațional.

E loc pentru mai bine
și agitație, care, am putea 
spune, a fost nulă: nu s-au 
popularizat rezultatele bune, 
nu s-a făcut propaganda cu
venită competițiilor de masă, 
nu s-au folosit panourile, sta
ția de radioamplificare, afișele 
și alte mijloace pentru atrage
rea unui număr tot mai mare 
de tineri pe terenul de sport. 
Urmarea: mulți băieți și fete 
nu sînt încă membri ai 
UCFS. De asemenea, aso
ciația Metalurgica a început 
noul an financiar cu o res
tanță de 50 Ia sută, la capi
tolul cotizații strînse în anul 
t966 de Ia membrii UCFS. In- 
trucît aceste probleme nu 
și-au găsit exprimarea cores
punzătoare în darea de seamă, 
nefiind astfel supuse criticii 
după terminarea adunării am 
avut o discuție cu cîțiva mem
bri din noul consiliu al asocia
ției, care a scos la suprafață 
cauzele ce au determinat lip
surile menționate. Iată-le :

1. Responsabilul cu propa
ganda și agitația, Vasile 
Ivașcu, a figurat in consiliul 
asociației doar cu numele.

2. Unii dintre responsabilii 
financiari ai grupelor sportive 
și-au uitat îndatoririle. Rezul
tatul ? Membrii UCFS de la 
grupele sportive : secția turnă
torie din șos. Orhideelor (res
ponsabili financiari Vasile 

Evident, întrecerea directă cu ei 
le va da fondiștilor noștri ocazia 
de a arăta în ce măsură s-au apro
piat de nivelul internațional.

Programul probelor de fond 
este următorul: sîmbătă 15 km 
seniori, 5 km senioare, 5 km ju
niori și 3 km junioare ; duminică 
ștafetele de 3X10 km seniori, 
3x5 km juniori și 3x3 km fete 
(echipe mixte, senioare și ju
nioare).

Și probele alpine, deși angre
nează doar concurenți din țara

Ivașcu și Mihai Stanciu), uni
tatea din str. Berzei (Nicolae 
Bănică), secția forjă din Spla
iul Unirii nr. 281 (Adrian Pe- 
troșeanu) sînt restanțieri de 
aproape un an de zile. Și nu 
surprinde lipsa de spirit de 
răspundere a tovarășilor men
ționați, din moment ce ei au 
absentat nemotivat chiar și de 
la adunarea generală de dare 
de seamă și alegeri.

3. O serie de organizatori de 
grupă au plecat din întreprin
dere și de multă vreme nu 
mai are cine să îndrume ac
tivitatea sportivă la nivelul 
grupelor.

4. în loc de măsuri concre
te, conducerea asociației spor
tive a recurs întotdeauna Ia 
justificări, punînd pe primul 
plan... lipsurile celorlalți, lă- 
sind ca treburile să meargă de 
Ia sine.

Deficiențele citate au făcut 
ca obiectivele pe anul 1966 
să nu fie realizate (numărul 
membrilor UCFS — deci al 
practicanților sportului — să 
nu sporească pe măsura posi
bilităților existente). Aceste 
probleme, care interesează în
treaga masă a salariaților în
treprinderii Metalurgica, se 
cer rezolvate neintîrziat, mai 
ales că multe au fost cuprinse 
în planul de măsuri.

TR. IOANIȚESCU

Doxcrii juniori din Capitală 
încep întrecerile pentru întiictate

Iubitorii sportului cu mă
nuși din Capitală vor putea ur
mări, începind de duminică, în
trecerile celor mai tineri boxeri 
bucureșteni, contînd pentru 
faza orășenească a campionatu
lui republican de juniori. Prima

I Reportajul nostru

| SERILE.
■ ÎN COMUNA
iBUCU

Seri înghețate, seri cu nori 
de fulgi vînturați peste co- 

Imună. Dar crivățul ce șu: 
ieră în largul Bărăganului 

■ nici nu-i băgat, parcă, în I seamă. La Bucu, raionul 
Slobozia, în aceste cea- 

Isuri, animația pe șosea, 
pe ulifi, e mai mare ca 

Iziua. Ăproape toți pașii duc 
spre același punct : căminul 
cultural, cu ferestrele pu- 

Iternic luminate.
Cum deschizi ușa căminu

lui înțelegi ce îi aduce aici I pe băieții, pe fetele și chiar 
pe oamenii mai . vîrstnici 

Idin comuna de pe malul 
lalomiței. Pe scenă este a- 

■ șezată o masă de tenis, 
| proaspăt vopsită, la care 

se joacă „dublu mixt" ; în- I tre scenă și șirurile de 
• scaune, cinci mese de șah 
, au adunat în jurul lor de 
| cîteva ori cîte doi jucători, 

plus „asistenții", iar în spa- 
Itele sălii, la intrare, cei tari 

își încearcă forțele la hal
tere.

Ii caut pe arbitri, pe or- 
' ganizatori. Este un eveni- 
Iment deosebit, o competi

ție pregătită cu multă 
vreme înainte ?

j — Nu. Așa sînt serile la 
1 noi, ne spune tovarășa Sica. I directoarea căminului cul

tural.
- Cu cîțiva ani în urmă, I singurul sport care se prac

tica la Bucu era fotbalul. 
IDar au venit la școala din 

comună cîțiva învățători ti
neri, printre care și un pro- 

I fesor de educație fizică, pe 
nume Pavel Ignat. Au fost I aleși în consiliul asociației.
Era tot iarna. Și prima pro
blemă pe care au ridicat-o

VIOREL TONCEANU
(Continuare in pag. a 2-a)

Handbalul nostru masculin poate 
și trebuie să recucerească prima poziție (III)

Trecind în revistă principalele 
cauze care au influențat com
portarea echipei noastre la ulti
ma ediție a campionatului mon
dial de handbal, procedăm — 
intr-o formă succintă, firește — 
la o analiză a întregii activități 
ce se desfășoară in această ra
mură sportivă. Considerăm util 
acest lucru, deoarece rezulta
tele obținute și, ca urmare a 
acestora, poziția actuală a hand
balului nostru masculin, nu sînt 
întâmplătoare și nici nu pot fi 
legate numai și numai de mun
ca desfășurată Ia nivelul lotului 
reprezentativ. Fină in prezent, 

din seria celor 7 reuniuni pro
gramate cu acest prilej va avea 
loc duminică dimineață, ince- 
pind de la ora 10, in sala de fes
tivități a „Uzinelor Semănătoa
rea".

am discutat despre dificultatea 
seriei in care a jucat selecțio
nata română, despre lipsa de 
omogenitate valorică a lotului 
nostru, despre selecția și pregă
tirea echipei, precum și despre 
campionatul republican, al că
rui nivel scăzut determină mul
te din carențele actuale ale 
handbalului nostru.

Ne vom continua astăzi ana
liza, punînd în discuție ultima 
problemă, la fel de importantă 
ca cele anterioare.

creșterea și promova
rea ELEMENTELOR TINERE. 
S-a scris — și nu fără temei — 
că handbalul nostru, atât cel 
masculin, cît și cei feminin, arc 
o suficientă rezervă de cadre 
tinere. Foarte adevărat. Bogata 
activitate internă rezervată echi
pelor de juniori și junioare, pre
zența în întreceri a unui mare 
număr de sportivi talentați nu 
fac decit să confirme acest lu
cru.

Pînă aici, constatările sint po
zitive. Dacă ne referim însă 
in ceea ce privește instrui
rea acestor elemente tinere lu
crurile se prezintă cu totul alt

fel. Cea mai mare parte a ju
niorilor își încheie activitatea 
în echipele rezervate lor eu o 
foarte sumară pregătire tehnică 
și — ceea ce este mai grav — 
cu o insuficientă instruire tac
tică. Atât problemele legale de 
tehnică, cit și cele referitoare la 
tactică sint — in stadiul actual 
de dezvoltare a handbalului pe 
plan mondial — extrem de im
portante. Jocurile care au avut 
loc in cadrul campionatului 
mondial au scos la iveală faptul 
că in marile întreceri sportive 
numai un excelent bagaj ile cu
noștințe tehnice și o desăvirșită 
pregătire tactică individuală pot 
ușura calea spre succes. Infinita 
varietate de situații care apar 
pe teren în disputele cu o mare 
miză, solicită tot mai mult con
tribuția personală, creatoare a 
fiecărui jucător, fără ca prin 
aceasta să se neglijeze tactica 
colectivă, combinațiile de an
samblu. Din acest punct de ve
dere, al unei pregătiri tehnice 
și tactice la nivelul cerințelor

CALIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)



au începui Întrecerile pinicii „cupa i6 februarie"
Miercuri au început, în sala Giulești 

din Capitală, întrecerile din cadrul com
petiției de baschet „Cupa 16 Februarie”; 
în turneul feminin, Constructorul 
București a învins Voința București cu 
59—53 (19—28), iar Rapid a dispus cu 
63—30 (29—16) de Olimpia București, 
care a dovedit din nou că nu are o e- 
chipă capabilă să reziste în „A‘‘.

în întrecerea echipelor masculine, 
Rapid a învins-o cu 68—56 (37—29), dar 
mai greu decit arată scorul, pe Voin
ța București. Evidențiați: Antonescu

(29 de puncte înscrise) de la Voința; 
Tursugian (14) și Vasilescu (14) de la 
Rapid, In ultimul meci al zilei, forma
ția Academia Militară, fără Folbert și 
Fodor, a trecut prin multe clipe grele 
pînă să întreacă echipa Progresul 
București cu 83—78 (43—26). S-au re
marcat Rusu (33) de la învingători, 
respectiv Ionescu (27) și Gidei (18).

Meciurile etapei a II-a a „Cupei 
16 Februarie” vor avea loc, tot în 
sala Giulești, duminică, începînd de 
la ora 9. (F. SIMION).

TENIS DE CÎMP

REZULTATELE „CUPEI DE IARNĂ
Săptămîna trecută a avut loc la Hu

nedoara competiția de tenis dotată cu 
„Cupa de iarnă”. Au luat parte jucă
tori din București, Brașov, Cîmpia Tur- 
zii și Hunedoara. Iată rezultatele: 
simplu bărbafi, meciuri eliminatorii: 
Szabo (St. r. Bv.)—Munteanu (Constr. 
Hun.) 6—1, 6—0, Boldor (lnd. Stanei 
G. T urzii)—Galamboș (Constr. Hun.) 
6—4, 6—4, Țereanu (St. r. Bv.) — G. 
Hărădău (Constr. Hun.) 6—3, 6—0; 
Sântei (lnd. Sîrmei G. Turzii)—Szabo 
6—4, 6—2, Kerekeș (Din. Buc.)— 
Boldor 6—2, 6—2, Mureșan (lnd. Sîr- 
mei C. Turzii)—Țereanu 8—6, 1—6, 
6—3, Marcu (St. r. Bv.)—D. Hărădău 
6—2, 6—3; grupa I (sistem turneu) : 
1. Kerekeș cu Sântei 6—4, 6—3, Marcu

6—3, 1—6, 6—3, Mureșan 7—5, 8—6; 
2. Marcu cu Sântei 6—2, 3—6, 6—4, 
Mureșan 6—4, 6—3; 3. Mureșan—

Sântei 6—2, 3—6, 7—5; grupa a II-a 
(sistem turneu) : Țereanu cu Szabo 6—1,

7, 6—3, Boldor 4—6, 6—4, 6—4, 
D. Hărădău 9—7, 6—3; Boldor cu
Szabo 8—6, 2—6, 6—2, D. Hărădău 
6-—2, 6—2; D. Hărădău—Szabo 6—2, 
0—6, 6—4; dublu bărbați (sistem tur
neu): 1. Mureșan—Sântei cu D. Hă
rădău—Galamboș 8—6, 6—4, Boldor— 
Hărădău 9—7, 6—4, Marcu—Kerekeș 
5—7, 6—3. 6—2; 2. Marcu—Kerekeș 
cu D. Hărădău—Galamboș 8—6, 7—5, 
Boldor—C. Hărădău 6—4, 6—2; 3. Bol
dor—C. Hărădău cu D. Hărădău—Ga
lamboș 7—5, 6—4.

Cristian Popescu (în fotografie în plină 
acțiune), unul dintre cei mai buni 
baschetbaliști de la Rapid București, 
s-a remarcat și cu prilejul „Cupei 16 
Februarie". Faza surprinsă de fotore
porterul nostru constituie o mărturie în 
plus a spectaculozității acestui sport 
atît de îndrăgit de tineret.

Foto : T. Roibu

SCRIMĂ

Echipe calificate pentru etapa de baraj 
a campionatului republican

Recent, la Eforle-Nord s-a desfășurat 
un concurs de scrimă contînd pentru 
etapa a doua, de baraj, a campionatu
lui republican. Aici, ni s-a oferit pri
lejul de a vedea la lucru o serie de 
formații ale unor secții de scrimă foar
te tinere. De exemplu : Cauciucul Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Agrono
mia Iași, Gloria București, Viitorul 
București, Dinamo Brașov. Este îmbu
curător faptul că două dintre aceste 
noi echipe (Gloria București și Dina
mo Brașov) s-au calificat, stimulînd 
munca viitoare a acestor sportivi și a 
antrenorilor lor.

Nivelul tehnic al concursului a fost, 
în general, slab, mai ales la sabie. 
Sîntem, poate, prea pretențioși cu par- 
ticipanții la această etapă a campiona
tului? Nicidecum ! Trebuie să avem în 
Vedere că tocmai aceste echipe repre
zintă principalul izvor de cadre pen
tru scrima noastră de performanță.. 
La majoritatea lor s-a văzut însă o 
pregnantă lipsă de omogenitate. Unul, 
doi mai buni, restul speranțe sau 
sportivi... de umplutură. Pentru cei de 
perspectivă se impune o pregătire sus
ținută în vederea realizării unui cît 
mai grabnic salt calitativ, iar cu „fi-

guranții" nu trebuie să se mai piardă 
timp și energie.

Conform programului, în prima zi 
au evoluat floretiștil. La această pro
bă au participat 7 echipe. După con
fruntarea din cele două serii, candida
te la calificare au fost echipele Farul 
și Viitorul. Sportivii constănțeni, be
neficiind de... avantajul terenului, s-au 
mobilizat în acest „examen” de pe 
planșă, au acționat mai calm, au 
gîndit mai mult în timpul asalturilor, 
astfel că au luat conducerea de la 
început. Astfel, scorul final (9—4 pen
tru Farul) le-a adus calificarea. La 
floretă feminin au participat cele 
mai multe echipe (10), împărțite în 
trei serii. După primul tur al serii
lor, pentru finală s-au calificat : 
Recolta Cărei, Gloria București și Fa
rul Constanța. In întrecerile finale, 
Gloria, o echipă foarte tînără (media 
de virstă 14 ani), a trecut cu ușurin
ță de Farul cu 9—5 și de Recolta Că
rei cu 9—4, de la care se aștepta să 
opună o rezistență mult mai. mare.

La spadă s-au prezentat cinci echipe: 
Agronomia Iași, Școala sportivă Ora
dea, Recolta Cărei, Petrolul Ploiești și 
Dinamo Brașov. Dintre aceste echipe

SERILE, ÎN COMUNA BUCU

s-au impus ca valoare tehnică numai 
două : Dinamo Brașov și Agronomia 
Iași. In întîlnirea dintre aceste două 
formații scorul a fost, Ia un moment 
dat, destul de strîns : 6—5 pentru Dina
mo. Deși studenții de la Iași au fost 
conduși cu 4—1, ei nu s-au descurajat 
și au reușit să reducă din handicap. 
Mai siguri pe ei și mult mai tehnici, 
dinamoviștii L. Palmai și P. Habală 
au adus puncte prețioase pentru asigu
rarea calificării. Scor final : Dinamo 
Brașov — Agronomia 9—7.

Nivelul țehnic al echipelor de la sa
bie a fost foarte slab, cu o excepție : 
Școala sportivă din Ploiești. La aceas
tă probă au participat doar patru e- 
chipe. Formația ploieșteană, net su
perioară celorlalte, n-a avut probleme 
în privința calificării.

Iată echipele calificate pentru etapa 
a doua, de baraj : floretă masculin : 
Farul Constanța (N. Dumitrescu, I. 
Nlcolae, M. Șinca, C. Ioachim), antre
nor M. Echimenco ; floretă feminin : 
Gloria București (L. Popescu, G. Ște- 
fănescu, D. Toma, M. Vancic), antre
nor J. Istrate; spadă : Dinamo Brașov 
(L. Palmai, P. Habală, G. Bachmuller, 
N. Banhegyessi), antrenor L. Rohoni ; 
sabie : Școala sportivă Ploiești (D. Po
pescu, C. Georgescu, A. Crăițaru, D. 
Iliescu), antrenor T. Ilie.

e. d.

Bilanț atletic — 1966 (IX)

LA DISC, SULIȚĂ Șl PENTATLON 
EXISTĂ PERSPECTIVE DE PROGRES, 

LA GREUTATE INSĂ...
Cercetînd rezultatele mondiale în

registrate în probele feminine de 
aruncări se poate constata, la modul 
general, o oarecare plafonare a cifre
lor la nivel superior. în schimb, a 
crescut valoarea sportivelor din par
tea inferioară a clasamentelor, ceea 
ce a determinat o grupare la un 
nivel totuși destul de ridicat, astfel 
că mediile primelor 10 rezultate au 
fost cele mai bune din istoria pro
belor respective.

Un aspect interesant este acela al 
progresului manifestat de aruncătoa
rele din R. D. Germană și R. F. Ger
mană, aflate pe locuri fruntașe la 
cele trei probe. Ele au cucerit, la 
„europenele" de la Budapesta, pri
mele trei locuri la disc, locurile doi 
și trei la greutate și primul loc la 
suliță !

Ana Sălăgean, recordmana noas
tră la greutate, își menține o pozi
ție fruntașă pe plan mondial, în ciuda 
faptului că rezultatele ei se arată 
în regres. în schimb, secundantele 
ei se află la distante „uriașe" de 
plafonul internațional. Dintre cele
lalte aruncătoare, doar Elena Lefter 
și Elena Elic se arată în progres, în 
timp ce Anca Gurău, Liliana Saucă 
și Livia Oros, în care s-au pus atîtea 
speranțe, bat pasul pe loc sau redre
sează.

Lia Manoliu, atletă de o longevi

tate remarcabilă la un plafon ridi
cat, se menține și ea printre cele 
mai bune din lume și, față de serio
zitatea cu care se pregătește în pre
zent, nu este de loc exclus s-o ve
dem și la J.O. din 1968. Pe aceeași 
linie se menține și Olimpia Catara
mă, dar foarte inconstantă în compa
rație cu anii trecuți. La disc se im
pun o serie de tinere ca Rozalia Mo- 
țiu, Argentina Menis și Ștefania Le- 
zemciuc, de la care așteptăm, chiar 
în acest an, depășirea graniței celor 
50 de metri.

De la Tokio încoace, Mihaela Pe- 
neș a pierdut un singur concurs; 
din păcate, cel mai important — „eu
ropenele" de la Budapesta. Lipsa de 
constanță, anumite deficiente tehni
ce au făcut-o să nu realizeze obiec
tivul pe care și-l propusese după 
Olimpiadă — recordul mondial I în 
evident progres, o serie .de aruncă
toare tinere, între care Marilena 
Ciurea, Karin Servatius, Ioana 
Stancu.

La pentatlon, Elena Vintilă a pro
gresat, față de 1965, cu aproape 300 
de puncte și se arată hotărîtă să-și 
mai îmbunătățească rezultatul. Se 
afirmă tot mai mult junioarele 
Edith Schal și Sanda Tănase. Toate 
trei au mari posibilități să realizeze, 
în scurtă vreme, rezultate dintre cele 
mai bune.

ARUNCAREA GREUTĂȚII
In lume

18,02 T. Press (U.R.S.S.)
17,45 M. Gummel (R.D.G.)
17,33 N. Cijova (U.R.S.S.)
17,11 M. Lange (R.D.G.)
17.10 M. Peters (Anglia)
16,98 I. Press (U.R.S.S.)
16.82 G. Zîbina (U.R.S.S.)
16,50 V. Sloper (N. Zeelandă)
16.49 M. Klein (R.F.G.)
16,47 I. Hristova (Bulgaria)

România
16,31 A. Sălăgean (Dinamo Br.)
14,63 A. Gurău (Progresul)
14.53 El. Leiter (I.C.F.)
14,09 El. Elic (Metalul)
13,68 E. Scherer (Voința Br.)
13.53 G. Murărescu (Șc. Sp. UCFS 

Roman)
13,47 L. Saucă (I.C.F.)
13,44 L. Oros (Steaua)
13,23 M. Peneș (Dinamo)
13,15 L. Manoliu (Metalul)

A. Sălăgean ocupă locul 12 in lume și 
11 in Europa.

ARUNCAREA DISCULUI
59,02 A. Hentschel (R.D.G.)
58,90 T. Press (U.R.S.S.)
58,10 Cr. Spielberg (R.D.G.)
57,38 L. Westerman (R.F.G.)
56,48 I. Lotz (R.D.G.)
56,42 J. Kleiberne (Ungaria)
55,96 L. Scerbakova (U.R.S.S.)
55,89 Liu Teh-tln (R.P. Chineză)
55,27 K. Llmberg (R.F.G.)
54,80 J. Nemcova (Ceh.)

53,76 L. Manoliu
53,14 Ol. Cataramă (Șc. Sp. UCFS C-lung) 
47,24 R. Moțlu (I.C.F.)
47,02 A. Menis (Lie. N Bălcescu Cr.) 
46,32 El. Cataramă (Șc. Sp. UCFS C-lung) 
43,70 El. Prodan (I.C.F.)
43,10 El. Cosac (Progresul)
42,58 L. Oros
42,12 St. Lesencluc (Dlnamo)
41.22 G. Murărescu

Lia Manoliu ocupă locul 13 în lume 
și 12 în Europa, iar Ol. Cataramă deține 
locurile 19 și respectiv 18.

ARUNCAREA SULIȚEI
59,70 M. LUttge (R.D.G.)
58,86 El. Ozolina (U.R.S.S.)
58,36 M. PENEȘ (ROMANIA)
57,83 V. Popova (U.R.S.S.)
57,72 M. Rudas (Ungaria)
57,58 R. Bayr (S.U.A.)
57,18 M. Moskalenko (U.R.S.S.)
56,40 M. Dubrogaeva (U.R.S.S.)
56,39 G. Salozubova (U.R.S.S.)
55,96 El. Gorceakova (U.R.S.S.)

5084 I. Press (U.R.S.S.)
4917 T. Scelkanova (U.R.S.S.) 
4787 V. Tihomirova (U.R.R.S.) 
4765 H. Rosendahl (R.D.G.) 
4750 G. Mittenzvei (R.D.G.) 
4715 I. Exner (R.D.G.) 
4711 M Rând (Anglia) 
4704 A. Toth (Ungaria)
4697 A. Willson (Anglia)
4658 H. Frith (Australia)

58,36 M. Peneș
53,42 M. Ciurea (Dinamo)
49,60 M. Diaconescu (Steaua)
48,48 El. Neacșu (Șc. Sp. UCFS C-lung)
45,80 EI. Prodan
44,30 T. Bucura (Tinerețea C-lung)
43,98 K. Servatius (Șc. Sp. Mediaș)
43,64 I. Stancu (Știința Slatina)
42,23 L. Doti (I.C.F.)
41.22 FI. Agîței (Dinamo)

Marilena Ciurea ocupă locul 21 in 
lume și 18 în Europa.

PENTATLON

(Urmare din pag. 1)

noii aleși a fost asigurarea unei baze 
materiale corespunzătoare.

Asociația sportivă Lumina a cres
cut repede. Acum, ea are 350 de 
membri.
- Cîți sînt cu cotizația „la zi"? l-am 

întrebat pe președinte, tovarășul 
Vasile Faur.
- 350.
— Dar cîți practică efectiv sportul ?
— Păi, să cercetăm fișele întreceri

lor din cadrul etapei pe asociație a 
spartachiadei de iarnă, care SDun 
.mai precis.

l-am numărat împreună pe spor
tivi, du^â fișele de concurs. Erau 
350. De aici am luat și numele cî- 
torva campioni : Dumitrache Ecate- 
rina - șah, Victor Stoian - haltere, 
Constantin Șonea — trîntă, Constan
tin Ivan - tenis de masă, Pavel Ig
nat - tir. Acum a început un nou 
concurs, pentru cel mai bun sportiv 
din comună, pe ramură de sport. Și 
seară de seară întrecerile se reiau 
la cămin. Fiecare știe precis cînd îi 
vine rîndul și cu cine va juca. Numai 
nea Gheorghe Ion nu respectă a- 
cest program. Are 54 de ani. Cum 
intră își scoate căciula, tușește de 
cîteva ori, parcă să se știe că a so- 
Sit, apoi întreabă :

- Care-i mai tare din voi măi flă
căi ? la să văz. la, vină colea măi 
băiete... Ei ce-ți alegi, albele ? Hai 
și cu albele.

Și pe nea Gheorghe rar îl bate 
cineva la șah.

★
Pe tovarășul Pavel Ignat, din con

siliul asociației, l-am găsit la biblio
tecă, cu alți cîțiva tineri în jur, a- 
plecați asupra unor planuri schițate 
pe o hîrtie de calc.
- O problemă de geometrie ?
- Oarecum. „Geometrie sportivă", 

încercăm să facem planurile unei po- 
picării, pe care vrem s-o construim 
în primăvară,

— Și unde o construiți ?
- Cum unde ? Aici, la baza spor

tivă.
Baza sportivă din Bucu cuprinde : 

un teren de fotbal, unul de handbal, 
două gropi de sărituri, un sector de 
aruncări și, în construcție, o pistă de 
atletism cu zgură. Dar la adunarea 
generale de dare de seamă și ale
geri, care a avut loc de curînd, 
cooperatorul Dumitru Enache a fă
cut propunerea :
- Să facem, tovarăși, și-o popico- 

rie. Pentru noi, ăștia, care nu prea 
mai putem alerga după minge.

Și propunerea a fost acceptată în 
unanimitate, iar consiliul asociației 
a și început s-o plănuiascc.

Serile acestea lungi, de iarnă, a- 
jung doar pentru roate.

4519 El. Vintilă (Dinamo)
4362 M. Pândele (Metalul)
4259 Ed. Schal (Șc. Sp. Brașov)
4176 S. Tănase (C.S.M. Cluj)
4123 A. Vitalios (Tract. Tg. Secuiesc)
4108 V. Enescu (I.C.F.)
3996 M. Anghei (Șc. Sp. 2)
3901 M. Dobre (C.S.S.)
3854 M. Salamon (Steaua)
3792 M. Varză (Lie. nr. 2 Brașov)

El. Vintilă ocupă locul 24 în lume și 
21 în Europa.
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„SPARTANII" DE PE MUNTELE GUTIN
. . .Se făcea că Jupiter se 

trezise după aproape 2 000 
de ani de somn și pornise 
din Olimp într-o călătorie, 
poposind pe muntele Gu- 
tin, lingă „cetățile" Baia 
Mare și Bala Sprie. Și 
pentru că „Jupiter-tonans" 
(în traducere, Jupiter-bu- 
buitorul) era obosit și în
setat, s-a oprit lîngă fîntî- 
na lui Pintea Haiducul.

— Tulai, cîți Sisifi1 a 
exclamat el deodată, ca un 
veritabil țăran maramure- 
șan, privind un șir de ti
neri care urcau cu schiu- 
rile pînă către vîrful mun
telui și apoi porneau la 
vale. Eu știu că am pedep
sit pe unul singur să urce 
veșnic un bolovan pe 
munte și, cînd să ajungă 
în vîrf, acesta să se ros
togolească la vale. Da’ pe 
ăștia cine i-a pedepsit ?

Văzînd că nimeni nu-i 
răspunde, bătrînul l-a 
chemat pe Hermes și i-a 
cerut explicații. Hermes, 
zeul comerțului, nu dor
mise 2 ooo de ani, ci acti
vase — ceea ce-i de natură 
să probeze că omenirea sa 
descurcase fără zei, dar nu 
și fără comerț.

— Păi ăștiă-s schiori ! — 
a răspuns Hermes, expli-

cîndu-i cum se face spor
tul cu schiul. (Hermes era, 
precum se știe, și zeul gim- 
nasticii. deci un fel de. . . 
adjunct al lui Jupiter pe 
linie de. . . sport).

— Dar de ce cu asemenea 
doage. . . ăăă. . . cu 
schiuri atît de grele ? Ia te 
uită la bieții efebi ce trans-

derația de schi. . . ăăă. . . 
vreau să zic din consiliul 
semizeilor care se ocupă cu 
acest sport. Am adus o 
mare cantitate, că Hefais- 
tos avea supranormativ.

— Și-atuncl, de ce acești 
efebi se trudesc cu dita
mai lemnele legate de pi
cioare, lemne grele, tip mi-

piră tîrîndu-le ! — a excla
mat Jupiter.

— Fiindcă pe aici nu s-au 
găsit schiuri subțiri și 
elastice. . . din import.

*■- De unde ?
Pricepînd Hermes că mai 

marele zeilor nu e la cu
rent cu unele noțiuni, s-a 
pornit să-i explice.

— Știți, schiuri pentru a- 
lergare lungă, adică pentru 
fond, s-au comandat spe
cial din împărăția lui He- 
faistos. . . Știți dumnea
voastră unde vine asta. . .

— Destul ! a tunat Jupi
ter. Cine le-a comandat 7

— Păi, eu. . . ca zeu al 
comerțului. Să vedeți : 
mi-au cerut cei de la fe-

litar.. . spartan ? A cui 
era datoria să împartă 
schiurile proporțional pe... 
cetăți ?

— Păi. .. a mea ! Dar 
fiindcă O.C.D.-ul și UCFS- 
ul de aici n-au cerut, și 
nici federația nu mi-a zis 
ce să fac, eu le-am... plasat 
cum s-a nimerit. Vînd ori
cui are bani. Așa-i comer
țul.

Jupiter și-a scos peruca 
și s-a scărpinat pe chelie, 
apoi după cap. Nu price
pea o iotă. Pentru el, no
țiuni ca O.C.L. sau UCFS 
Baia Mare erau atît de 
ciudate! El pricepea un 
singur lucru — ceea ce ve
dea : „efebi", cu schiuri

grele la picioare, chinuin- 
du-se fiindcă toate aceste 
foruri nu se ocupau de bie
ții tineri. Deodată, s-a în
cruntat și, agitîndu-și 
dreapta (cea cu fulgerele), 
a strigat :

— Hermes, descurcă lu
crurile împreună cu O.C.L.- 
ul și UCFS-ul din cetățile 
cu pricina și să nu mai văd 
asemenea delăsări din par
tea nimănui pentru că 
uite, aici, fulgerele : află 
că vă. . . bubui de nu vă 
vedeți!

Și, zicînd acestea, Jupi
ter s-a întors cătrănit în 
Olimp și s-a culcat. De 
fapt, se preface că doar
me. Așteaptă ca Hermes, 
care are și rolul de curier 
al zeilor (deci un fel de 
responsabil cu. .. presa), 
să-i aducă vești că lucruri
le s-au rezolvat în „cetă
țile" de la poalele Guti- 
nului.

Ceea ce așteaptă și... 
efebii de la Baia Mare și 
Baia Sprie, care se chinuie 
să facă fond cu schiuri de 
tip. ., spartan.

SEVER NORAN
(după o corespondență a 

prof. Alex. Domuță)
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fotzbal • fotbal • fotbal • fotbal • fotbal»

tian Ivăncscui 
0 SURPRIZĂ 

ĂCUTĂ!“
n Ivănescu, „omul de fier®, ne-a 
acum cîteva zile Ia redacție. încă 
liiopăta, ușor, după dubla frac- 
ferită la Mediaș, în meciul sus- 
i Gaz metan, în ultima etapă a 
latului categoriei B.
roi, adică Jiul, eram pe primul 

cîteva puncte diferență de a 
'asată și nu mai aveam „proble- 
e consideram în categoria A și 
fi jucat al 15-lea campionat în 
ia celor mai bune echipe din 
■itrenorul, Eugen Mladin, hotărîse 

nu joc. Dar cu cîteva minute 
de a ieși echipa pe teren, am 

imat la vestiar să mă îmbrac, A 
meciul și, după puține minute, 

>cnire cu Scheau, am simțit... pi- 
moale. A urmat spitalul, radio- 

ghipsul pe care l-am purtat 
zile, convalescența, reeducarea 

ii. Vreau să vă spun, că grija 
uii-au purtat-o conducătorii'clu- 

i ai secției în tot timpul bolii 
fost mai mult decît o grijă pă- 
î și doresc să le mulțumesc și 
stă cale.
campionatul a început fără dum- 

înscamnă că a 15-a „ediție" nu 
mai produce ?
i vreau să joc. Chiar acum, în 
Dacă voi putea! In tur am 
la toate partidele echipei mele, 
altă calitate: aceea de antrenor 
îl ajut pe Ștefan Coidum.
urrei, poate că ne spuneți ceva 
pregătirile Jiului.
nă acum — 33 de antrenamente. 
- neschimbat. Singurul care a 

la orele de pregătire — Libardi.
mb. n-a lipsit de la meciuri, 
i lotul olimpic în America de 
n avut și destule greutăți, dar

„JIUL «VINE»

iPZONO SfWT
. LA TRAGEREA CON- 
AJI SPECIAL PRONOEXPRES 

din 8 FEBRUARIE

cinci zile mai aveți la dis- 
>entru a vă putea depune bu
la concursul special Pronoexpres 
bruarie 1967.
id cu acest concurs special, toa- 
rsurile obișnuite Pronoexpres și 
vor beneficia în continuare de | 
duble pentru premiile obișnui- | 

ni (de 6+2 și respectiv # nume- . 
9).
FORMULA mai oferă posibili- * 1 
a participa separat cu variante , 
la toate cele 6 extrageri.

Asistînd Ia o lecție de pregătire a
echipei Siderurgistul Galați am constatat 
că în rândul jucătorilor domnește opti
mismul. Faptul că toți fotbaliștii do
resc să abordeze returul în cea mai 
bună formă, îl demonstrează dăruirea și 
eforturile pe care le depun la antrena
mente.

Din discuția purtată cu antrenorul 
Ion Zaharia a reieșit că în fiecare 
săptămînă au loc cîte 5 antrenamente. 
Dacă pînă acum s-a avut în vedere pre
gătirea fizică generală, în continuare se 
va pune accent pe pregătirea fizică spe
cifică și pe cea tehnică.

Am solicitat și pe Petre Voicu, căpi
tanul echipei, să-și spună părerea. Iată 
ce ne-a declarat : „Dorim să terminăm

•oduce participarea pe buletine i 
)•/..

prima oară, se atribuie cîști- | 
3 din 8 pentru variantele parti- I 
la extragerea a II-a.
ibuie 10 .autoturisme (1 „Fiat • 
„Renault 10 Major”, 1 „Moskvici ' 
Vartburg Lux 312/1“, 2 „Wartburg j 
..Trabant 601“), excursii nelimi- j 

pțile albe” la Leningrad în afa- 
alte premii în obiecte și bani.
I se extrag 44 de numere, 
nte în prospectele de la agen- 
rO-PKONOSPORT, care vă țin 
iție și buletine gata completate.

ă redactată de Administra- 
'at Loto-Pronosport.

de alt ordin decît cele — să le zic — 
obișnuite: examenele fotbaliștilor stu- 
den'ti sau elevi. Din prima categorie au 
făcut parte Martino viei, Casandra, Zam
fir : din cea de-a doua — Ion Vasile, 
Pop, Sandu, Stocker. Pregătirea fizică 
se apropie de sută la sută. Mai slab 
stăm însă cu cea tehnică și aceasta 
pentru că abia de curind a fost curățat 
un teren, de zgură, unde am putut exer
sa. Terenul mare este și acum acoperit 
cu zăpadă. îl păstrăm pentru retur, cînd 
vrem să se prezinte în cele mai bune 
condiții de joc. Și cu asta cred că v-am 
spus tot.

— încă nu ! Ce promite Jiul pentru 
retur ?

— „Venim" cu o surpriză plăcută ! 
Și aceasta pentru că toți jucătorii — 
și cei din față — aleargă extraordinar 
de mult. Și, în aceste condiții, e impo
sibil să nu marcăm. La antrenamente 
nu s-a menajat nici unul, toți au mun
cit cu tragere de inimă. Și nici nu 
poate fi altfel : este o echipă alcătuită 
din băieți cuminți, cu mult bun simț, 
care doresc să reprezinte cit mai fru
mos Valea Jiului în campionatul cate
goriei A.

M. TUDORAN

Aspect de la meciul de fotbal Olimpia Oradea—Progresul București 0—1 (0—0) : portarul orâdean Boroș respinge 
din fața lui Oaidă, Kbszegi pentru orice eventualitate se retrage pe linia porții... Foto : Ștefan Vilidar

Gh. 01a: „JUNIORII SE AFLĂ
INTR-O NOUĂ ETAPĂ DE PREGĂTIRE
Sînt cunoscute eforturile ce s-au făcut 

în ultimele luni — eforturi ce se fac 
și în continuare — pentru o cît mai 
bună reprezentare a fotbalului nostru la 
turneul pentru juniori U.E.F.A., care 
se va disputa anul acesta în Turcia. 
Pentru a afla mai multe amănunte, ne-am 
adresat antrenorului federal, GH. OLA, 
care împreună cu antrenorul Gh. Dumi
trescu și medicul M. Ghimpețeanu, se 
ocupă de pregătirea tinerilor noștri fot
baliști.

— Conform planului de pregătire, ju
niorii au intrat, de la 2 februarie, într-o 
nouă etapă de pregătire. Care sînt 
caracteristicile ei ?

— Acum urmărim ca problemele de 
pregătire să fie adaptate la „ciclul 
U.E.F.A.U, adică, așa cum am denumit 
noi, antrenorii, modul de disputare a 
acestei competiții: meciuri din două în 
două zile, cu deplasare în ziua jocului. 
Deci efortul să fie adaptat la acest 
ciclu (antrenamente și jocuri). în plus 
— creșterea intensității, pondere pe fac
torul tehnico-tactic cu accent pe pro
blemele de joc. în finalul etapei vom 
disputa patru meciuri, din două în două 
zile.

Optimism la Siderurgistul

— După cîte știm, a fost redus nu
mărul jucătorilor aflați în pregătire.

— Intr-adevăr, din cei 24 selecționați 
în prima perioadă a pregătirilor, au ră
mas doar 17: portarii Dumbreanu și 
Moldovan, fundașii Ciupitu, Viciu, Ște
fan, N. Ionescu, Doboș și V. Stoicescu, 
mijlocașii Profir, Biliboacă și Mirăuță, 
atacanții Manea, Neagu, Lică, Tătaru, 
Niță și Iacob. Lotul este însă mai mare. 
Mai cuprinde pe Papuc II, Mihai, Nae 
Ștefan, Etern, Crișan, Nistor, Dinu, Du- 
mitrache și Comun (de la Universitatea 
Cluj) care sînt verificați ca valoare și 
vor putea oricînd să ia locul unuia din 
cei 17 juniori selecționați.

— Știu că dăduse satisfacție astă- 
toamnă juniorul Crețu de la Universi
tatea Cluj. De ce nu mai este în lot ?

— Actualul lot este profilat pe un 
grad de tehnicitate mult mai ridicat de
cît cel folosit anul trecut și de aceea 
Crețu nu și-a mai găsit loc. El se pre
zintă foarte bine din punct de vedere 
fizic, dar tehnic nu a progresat de loc. 
în momentul în care va dobîndi și o 
valoare tehnică, va fi din nou în aten
ția noastră.

T. ALEXANDRU

campionatul pe primul loc și astfel să 
revenim în categoria A. Știu că este 
foarte dificil și, din această cauză, ne 
pregătim cu multă atenție. Asigurăm pe 
inimoșii noștri susținători că nu vom 
precupeți nici un efort pînă la finele 
returului pentru a reveni în prima cate
gorie*

Sperăm ca pe Voicu să nu-1 contra
zică... clasamentul final !

La antrenamente participă următorii 
jucători: Enache, Iorgulescu, Dima, Pac, 
Costache, Voicu, Vel ea, Adam, Profir, 
Mureșan, Bretan, Lehăduș, Botescu (ju
nior), Cojocaru, Neagu, Stătescu, Iones
cu (junior), Stancu.
T. SIRIOPOL și S. CONSTANTINESCU

coresp.
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î MERIDIANE
CAMPIONATUL sud-american de 

fotbal, început la 13 ianuarie, se află 
la cea de a 28-a ediție. După păre
rea unor specialiști din America de 
Sud, se pare că aceasta va fi ul
tima.

înființată în 1916, această compe
tiție s-a desfășurat după un calen
dar destul de... capricios. între 1919 
și 1924, campionatul s-a disputat an 
de an, apoi au început să apară 
discontinuități și... absențe. Ultimul 
la care au participat toate țările a 
avut loc la Buenos Aires, în 1958. 
De atunci s-a mai desfășurat unul
— în 1963 — dar cu participare re
dusă. Acum, la a 28-a ediție, i se 
prezice sfîrșitul. De ce acest sum
bru pronostic ? Pentru că partici
parea la această competiție devine 
tot mai dificilă. Marile cluburi din 
țările Americii de Sud organizează 
dese turnee, cu scopul vădit de a se 
echilibra financiar și, de aceea, 
refuză să dea jucători pentru selec
ționata națională, a cărei eventuală 
victorie nu aduce un venit clubu
rilor. Absența Braziliei din acest 
campionat se explică prin refuzul 
echipei Santos de a da jucători pen
tru reprezentativa țării.

în cele 27 de ediții anterioare, 
titlul de campioană a Americii de 
Sud a fost cîștigat de Argentina (de 
11 ori), Uruguay (10), Brazilia (3) 
etc

„FOTBALUL austriac este în criză
— scrie ziaristul vienez Ferry Wim
mer. Duce lipsă, îndeosebi, de ju
cători de clasă superioară, capabili 
să facă din reprezentativa Austriei 
o echipă de prim rang ca aceea de 
acum zece ani, cu vedete de talia 
lui Ocwirk, Melchior, Korner. Hap- 
pel etc.

In prezent nu mai există „domi
nația" fotbalului din Viena, pe pri
mele trei locuri din clasamentul 
campionatului primei ligi aflîndu-se 
o singură echipă din Capitală : Ra
pid. Liderul actual este Wacker 
Innsbruck (Tirol). Președintele fe
derației de fotbal, Hans Wolch, este 
originar din Styria, iar noul selec
ționer unic al echipei — Erwin Alge
— nu este nici el din Viena. Alge 
locuiește la Lustenau (în Vorarl
berg). Pentru prima oară în ulti
mii 15 ani, fotbalul austriac are un 
selecționer non-vienez“.

După cum se știe, în acest an 
reprezentativa Austriei susține me
ciuri în campionatul Europei cu 
Grecia, U.R.S.S. și Finlanda.

★
SANDRO MAZZOLA, cunoscutul 

jucător de la Internazionale, a înce
put să facă serioase antrenamente 
ca... portar. „Fac acest lucru — a 
declarat el — nu în ideea de a-1 
înlocui pe Sarti în cazul unei acci
dentări, ci de altceva. Ca portar 
am învățat ce înseamnă a „fenta” 
pe înaintașul care vine spre poartă. 
Am înțeles, de asemenea, că șutu
rile cele mai periculoase sînt cele 
care nu au o traiectorie... logică. 
Și, dacă ne gîndim bine, acestea 
sînt șuturile cu... greșeli de exe
cuție*.

Preocuparea lui Mazzola nu este 
întîmplătoare. Helenio Herrera l-a 
desemnat pe acest jucător drept 
executantul nr. 1 al penaltiurilor și 
de aceea, e necesar ca el să cunoas
că „micile secrete" ale unui por
tar.

★
După părerea specialiștilor, reve

lația „C.C.E.“ la fotbal o constituie 
echipa olandeză Ajax Amsterdam 
care, învingînd pe F. C. Liverpool, 
s-a calificat în „sferturi”, urmînd 
să joace cu Dukla Praga. La me
ciul pe care Ajax îl va susține în 
deplasare, mii de olandezi vor merge 
Ia Praga pentru a-și susține echipa.

Cartea de vizită prezentată de 
Ajax este dintre cele mai bune. In 
campionatul Olandei, această echipă 
conduce cu autoritate, urmată de 
Feyenoord din Rotterdam, care în 
ciuda achiziționării a doi noi jucă
tori — suedezii Bild și Kindwale — 
n-a putut să reediteze succesele 
sale de altădată, succese ce făceau 
din Rotterdam „capitala” fotbalului 
olandez, in 18 meciuri de campio
nat, Ajax a suferit o singură în
frângere, a marcat 76 de goluri, ce
ea ce înseamnă peste 4 goluri de 
fiecare meci.

Un adevărat record !

la Întoarcerea „olimpicilor*1

1Z/L MARIAN: „Am făcut o bună
opagandâ fotbalului românesc"
e treizeci de zile petrecute de Bozii Marian în America de Sud 
ăugat o calitate nouă : cel mai taciturn dintre antrenorii români a 
de o volubilitate irezistibilă (parcă îmi vine să zic sud-americană). 

ile cu care a venit de peste Atlantic sînt aruncate una peste alta 
■sa interviului" și trebuie să-l întrerup adesea pentru a reveni la 
rul întrebării.

consemnăm cele mai impor- 
itre ,,fazele" întîlnirii dintre 
Mai întii, facem o scurtă 
a itinerariului: 4 ianuarie, 

eo : România (olimpici) — 
1-1 (1-0), 12.000 de specia- 
ianuarie, Paysandu : Ro-

dimpici) — Penarol 2-0 (1-0), 
• spectatori ; 22 ianuarie,
cuador): România (olimpici) 
tiva Universitaria 0-2 (0-1), 
i spectatori; 25 ianuarie, 
ii: România (Olimpici) — 
-1 (1-0), 15.000 de spectatori; 
l : România (olimpici) — 

i 0-0, 20.000 de spectatori.

Și, acum, întrebări și răspunsuri:
— Care a fost formația de bază în 

acest turneu ?
— In America de Sud, am plecat 

cu un lot de 18 jucători: Constanți- 
nescu, Niculescu — Boc, D. Nicolae, 
Florea, Sătmăreanu, Lupescu, Delea- 
nu — Năftănăllă, Libardi, Surdan, 
Dragomir •— Năsturescu, Dumitriu 
II, Frățilă, I. Ionescu, Moldoveanu, 
Gyorfi. Pe parcursul turneului s-a 
proiilat următoarea formal ie de ba
ză : Constantinescu — Sătmăreanu, 
Boc, D. Nicolae, Deleanu — Năftă- 
năilă. Libardi — Năsturescu, Frățilă, 
I Ionescu, Moldoveanu.

De altfel, iată și jucătorii care au 
jucat cel mai mult: Libardi (toate

cele 5 jocuri, de la cap la cap), 
Năsturescu (5 jocuri fără 20 de mi
nute), Deleanu, Năitănăilă (5 jocuri 
fără 30 de minute), Boc și I. Ionescu 
(4 meciuri și jumătate). Cel mai pu
țin au jucat Dragomir (30 min.) și Sur
dan (40)

— Care au fost cei mai buni jucă
tori ai turneului ?

— Libardi, Boc, D. Nicolae, De
leanu, Năftănăilă și Năsturescu.

— Cei mai slabi ?
— Gyorfi și Surdan. Ei n-au evo

luat la nivelul așteptărilor, al com
portării avute în celelalte meciuri 
susținute de către echipa noastră in 
1Q66.-

— Cel mai puternic adversar ln- 
tllnit 1

— De departe, Penarol. Apoi, se
lect ionata Uruguayului.

— L-ați văzut pe Spencer : ce Im
presie v-a făcut ?

— Magnifică I Este un jucător i 
deal. Dotat excepțional din toate 
punctele de vedere: fizic, tehnic, 
tactic. în America de Sud este con
siderat mai mare decît Eusebio și 
egal lui Pele, în cea mai bună formă 
a Iui. Pe Pele nu l-am văzut (pe viu) 
jucînd, pe Eusebio da și pot spune 
că Spencer este mai valoros decît 
„Perla Mozambicului".

— Cine l-a „ținut" pe Spencer, în 
meciul de la Paysandu ?

— Boc (care s-a descurca! admira
bil), ajutat de D. Nicolae și Libardi.

— Ce impresie au făcut jucătorii 
noștri tehnicienilor uruguayeni ?

— Maspoli, antrenorul Penar olu
lui, a fost impresionat de valoarea 
Jocului formației noastre, remareînd 
pe (o să fiți surprins) Moldoveanu. 
pe care l-ar ii vrut în echipa lui. E 
drept, Moldoveanu a jucat foarte 
bine în această partidă, mareînd cele 
două goluri, ceea ce, acolo, este de
cisiv în aprecierea atacanților

— De ce în selecționata Uruguay- 
ului n-au evoluat jucătorii pe care-i 
cunoaștem noi de la „mondiale"?

— Noul antrenor al Uruguayulut, 
Corazzo, și-a alcătuit lotul (echipa) 
așa cum a socotit de cuviință.

— Cea mai bună șl cea mai slabă 
comportare a echipei ?

— Cea mai bună în partida cu Pe
narol, cea mai slabă Ia Quito cu 
Universitaria.

— Considerați că a fost folositor 
turneul?

— Da. Am avut prilejul să ne ve
rificăm forțele în compania unor 
adversari valoroși și să ne dăm 
seama că începem să avem o echipă 
(în sensul strict al cuvîntului) olim
pică. Nu trebuie să lăsăm de o 
parte faptul că am făcut o bună pro
pagandă fotbalului românesc în a- 
ceste țări (sper că n-o să tiu acuzat 
de lipsă de modestie).

(Convorbire consemnată de
V. PAUNESCU)



Handbalul nostru masculin poale și trebuie 
să recucerească prima poziție (III)
(Urmare din pag. 1) 

actuale ale handbalului mondial, ju
niorii noștri sînt slab pregătiți și *” 
ting vîrsta senloratului „înarmați** cu 
un bagaj redus de cunoștințe.

In afară de aceasta se impune a fi 
discutată și, mai tîrziu, analizată cu 
toată seriozitatea, problema promo
vării elementelor tinere. Și în handbal 
se petrece același fenomen ca și în 
alte sporturi : juniorii talentați, eare 
promit, dispar în clipa cind ating vîr
sta senioraiului. I *că facem o soco
teală aritmetică vom vedea că din a- 
eest punct de vedere productivitatea 
școlilor sportive, a secțiilor de juniori, 
a echipelor școlare abia atinge 5 sau 
6 Ia sută. Goana după puncte în cam
pionat determină o teamă generală pen
tru promovarea elementelor tinere și 
talentate, pentru introducerea lor cu 
curaj in echipele fruntașe. Cel mai 
bun și mai concludent exemplu în a- 
ceastă direcție îl constituie situația cu 
totul neobișnuită că majoritatea jucă
torilor tineri, promovați in echipa re
prezentativă, au avut mai multe jocuri 
internaționale (in selecționate de orașe, 
de tinerei ele.) decît partide de cam
pionat. Iată cîteva cifre grăitoare : 
GH. GORAN la 23 de ani are la acti
vul său (debutînd în 1963 Ia 19 ani) 93 
de jocuri internaționale și 39 de jocuri 
interțări. El era internațional înainte 
de a deveni un bun jucător în cam
pionat. Aceeași situație și cu GH. 
LICU, promovat în lot în iulie 1965. 
DE LA ACEASTĂ DATĂ EL A DIS
PUTAT 25 DE JOCURI INTERNA
TIONALE ȘI 24 DE PARTIDE IN- 
TERȚARI. ÎNAINTE DE A DEVENI 
TITULAR IN ECHIPA SA DE CLUB ! 
Avem și alte exemple Ia dispoziție : 
Mihai Marinescu, Cristian Gațu, Ale
xandru Papp, Cornel Penu Și alți tineri 
care vor avea sarcina de a apăra in 
continuare prestigiul handbalului nos
tru masculin, s-au afirmat in diferite 
selecționate naționale și nu în echipe 
de club sau în jocurile de campionat !

Să recunoaștem că este o situație 
eu totul neobișnuită. Handbalul nos
tru beneficiază de antrenori calificați, 
foarte pricepuți, cu multă experiență. 
De altfel, mulți dintre ei au fost so
licitați peste hotare, tocmai fiind cu
noscută capacitatea lor. Dar majori
tatea lor „suferă" de o maladie veche 
și greu de vindecat: lipsa de curaj în 
promovarea elementelor tinere. Tribu
tari concepției că munca lor se poate 
aprecia numai după numărul de punc
te acumulat de echipă, ei preferă să 
folosească jucători mai vîrstnici, pla
fonați, fără perspective, dar siguri în 
jocurile de campionat. Și viitorul ?

Viitorul handbalului nostru, în sarcina 
cui cade? Numai și numai a federației 
sau a celor doi sau trei antrenori care 
lucrează la loturile de tineret ?

Noi ridicăm această problemă în 
fața tuturor antrenorilor noștri, ale că
ror putere de muncă și pricepere nu 
Ie pune nimeni la îndoială. Și o ridi
căm in speranța că pe viitor ne vor 
da prilejul de a scrie elogios nu nu
mai despre calitatea muncii lor, ci și 
despre curajul cu care au promovat 
jucători tineri și talentați, contribuind 
DIRECT la dezvoltarea handbalului 
nostru.

Cu această problemă, a elementelor 
tinere, punem punct Ia analiza princi
palelor cauze care au „împins" hand
balul nostru masculin de pe locul I 
pe locul III. Firește, discuția ar fi 
putut să îmbrățișeze și alte aspecte. 
Noi, însă, nc-am oprit numai la cele 
mai importante.

In afară de aceasta este necesar să 
se studieze cu atenție mijloacele de 
înviorare a campionatului republican, de 
stimulare a antrenorilor care lucrează 
cu juniorii și copiii. Trebuie luate mă
suri pentru promovarea celor mai ta
lentați dintre juniori în echipele frun
tașe, îmbunătățirea muncii în secții 
și chiar la nivelul comisiilor raionale 
și regionale de handbal, dintre care 
un număr foarte mic își realizează in
tegral sarcinile privind organizarea de 
întreceri și justa folosire a sălilor. De 
asemenea, colaborarea dintre cei mai 
huni antrenori la pregătirea și selecția 
loturilor reprezentative este un impe
rativ al etapei actuale. Numai în felul 
acesta vom putea realiza la toate echi
pele noastre fruntașe, ceea .ce se pro
pusese la o ședință de analiză a echi
pei reprezentative, cu 7 luni înaintea 
campionatului mondial. Transcriem a- 
cesle cinci obiective din carnetul nos
tru de notițe, sperind că toți antre
norii vor proceda la fel.

Iată-le : 1). — Realizarea unei pre
gătiri fizice ireproșabile, cu ajutorul 
căreia sâ se poată rezista la orice 
tempou de joc; 2). — Reducerea nu
mărului de greșeli tehnice la maxi
mum posibil ; 3). — Mărirea mobilită
ții întregului sistem defensiv, prin 
creșterea razei de acțiune a fiecărui 
jucător ; 4). — Atingerea unui joc ma
tematic în atac, în care fantezia și im
provizațiile handbaliștilor să se ba
zeze pe fundamentul sănătos al unei 
pregătiri tactice colective ; 5). — O ex
celentă pregătire morală și de voință. 
Cînd toate echipele noastre fruntașe 
vor ajunge să realizeze integral aceste 
obiective, sintem siguri că recucerirea 
primei poziții mondiale nu va mai fi o 
problemă pentru handbalul nostru 
masculin.

Campionatele mondiale de bob
• Sportivii români așteaptă încrezători marea competiție

L'ALPE D'HUEZ, 2 (prin telefon). 
Marți seara toate echipajele eare și-au 
anunțat participarea la campionatele 
mondiale de bob se aflau deja la locul 
de start. Conform hotărîrii organizatori
lor, miercuri dimineața, la ora 6, spor
tivii au făcut cunoștință cu pîrtia de 
concurs. După numai patru coborîri de 
antrenament pîrtia a devenit impracti
cabilă. Din cauza temperaturii ridicate, 
gheața care căptușește pereții pîrtiei s-a 
spart în mai multe locuri. în fața a- 
ccstei situații, organizatorii au suspen-

S-a încheiat turneul 
internațional de volei 

de la Ankara
ANKARA 2 (Agerpres). — Turneul 

internațional masculin de volei de la 
Ankara a fost cîștigat de echipa bul
gară TSKA Sofia. In ultimul meci, vo
leibaliștii bulgari au învins cu scorul de 
3—1 echipa Steaua București. TSKA a 
totalizat în clasament 9 puncte, fiind 
urmată de Steaua — cu 6 puncte.

dat restul antrenamentelor. în caz că 
timpul va permite, acestea vor avea loc 
sîmbătă și duminică.

în ce privește omologarea pîrtiei și, 
deci, deschiderea oficială a antrenamen
telor, există aici multă incertitudine. 
Joi, la ora prînzului, în L'Alpe d'Huez, 
termometrele indicau plus 10 grade și, 
cu toate eforturile depuse de organi
zatori (de pildă, acoperirea pîrtiei cu 
prelate care să o ferească de razele 
calde ale soarelui), gheața de pe tala
zuri dispărea văzînd cu ochii.

După excelenta comportare la „euro
penele" de la lgls, evoluția sportivilor 
români la campionatele mondiale este 
așteptată cu mult interes. Ziarele fran
ceze situează echipajul condus de Pan- 
țuru, alături de cele ale lui Monti (Ita
lia), Nașii (Anglia) și Thaler (Au
stria), printre favoritele competiției.

FOTBAL PE GLOB
• în turneul internațional de fotbal

pentru echipele de juniori de la Viareg- 
gio (Italia) s-au disputat primele două 
meciuri din sferturile de finală. Fioren
tina — F. C. Barcelona : 2—0 (1—0) ;
A, C. Milan — Torino 3—1 (0—1). A. C. 
Milan și Fiorentina s-au calificat pentru 
semifinalele competiției.
• în campionatul de fotbal al Ame

rica de Sud, Paraguay — Venezuela : 
5—3 (4—2).
• Continulndu-și turneul în America

de Sud, Steaua Roșie Belgrad a jucat 
la Ciudad de Mexico cu formația me
xicană Necaxa. întîlnirea s-a încheiat la 
egalitate : 2—2, după ce la pauză fotba
liștii iugoslavi conduceau cu 2—0. ”
• într-un meci contînd pentru „Cupa 

orașelor tîrguri” la fotbal, Bologna a 
învins cu scorul de 3—0 (2—0) echipa 
West Bromwich Albion.

Din nou în fruntea patinatorilor ar
tistici, în proba de perechi, s-au 
situat cei doi autentici „artiști ai 
gheții“, sovieticii Ludmila Belousova 
și Oleg Protopppov, cîștigători ai 
medaliilor de aur la campionatele 

europene de la Ljubljana

FINIS STRlNS 
IN TURNEUL ZONAL I
VRNJACKAi BANJA 2 (pri 

Un finiș extrem de strîns r 
mai mulți participant, la 
mici de puncte, în fruntea c 
lui turneului zonal de șah. J 
rea partidelor întrerupte dim 
dei a 16-a, pe primele trei loc 
asigură calificarea în viito 
interzonal din cadrul cm 
mondial — se aflau iugoslav 
Matanovici, urmați de cam 
mân Florin Gheorghiu. 
Barczay, care candidează și 
ficare, a cîștigat întrerupta 
dar a remizat pe cea cu K 
rezultate ale întreruptelor : 
Byliap 1—0, Zuidemaa — Viza- 
Morlock — Byliap 1—0.

în runda a ltf-a, adversar 
rin Gheorghiu a fost cehoslov 
Șahistul român, care a jucat 
negre, a fost învins la mutar 
o partidă de mare luptă. Alte 
Ivkov — Lengyel Vi—’h, Mc 
Fuchs V2—% Barczay — Gun 
în clasament, înaintea ultit 
Ivkov 11^2, Matanovici 11, B\ 
Gheorghiu 10.

Un turneu util pentru pregătirea 
hocheistilor noștri în vederea 

campionatului mondial
Echipa de hochei pe gheață a 

țării noastre, care se pregătește în 
vederea întrecerilor din cadrul cam
pionatului mondial de la Viena, a 
întreprins recent un turneu în Uniu
nea Sovietică, sub numele de Repre
zentativa Bucureștiului. în cele două 
săptămîni ale turneului, in care au 
fost parcurși peste 8 000 de kilome
tri. hocheiștii noștri au susținut 
șapte întîlniri: la Kazan (4—2 și 
3—5), Penza (5—1), Podolsk (4—5), 
Minsk (2—5), Leningrad (3—4) și 
Ka’inin (8—1), obținînd trei victorii 
și un golaveraj pozitiv de 29—23.

Din capul locului trebuie să re
marc că acest turneu a fost foarte 
util antrenorilor și jucătorilor noștri 
in activitatea de pregătire pe care 
o desfășoară în vederea C.M. din 
luna martie. Faptul că echipa a sus
ținut șapte întîlniri cu adversari 
foarte puternici, în condiții uneori 
destul de grele, a fost de mare fo
los pentru rodarea jucătorilor, pen
tru maturizarea unora dintre tinerii 
sportivi, pentru omogenizarea for
mației. Totodată, antrenorii au putut 
trage concluzii corespunzătoare pri
vind adaptarea la efort a organis
mului sportivilor șl posibilitatea lor 
de refacere în situația în care echipa 
a participat la un mare număr de 
meciuri (tot atîtea ca și la campio
natul mondial) și într-o frecvență 
asemănătoare celei pe care o va avea 
la Viena.

Toate meciurile acestui turneu s-au 
desfășurat pe patinoare naturale, a- 
menajate pe terenuri de fotbal, pe 
o temperatură cu care nu sîntem

obișnuiți (minus 20—26 de grade), 
ceea ce, evident, a reprezentat un 
handicap pentru jucătorii noștri. Tre
buie să arăt că în fiecare din cele 
șase orașe unde au evoluat, băieții 
noștri au fost primiți cu foarte multă 
simpatie și aplaudați cu căldură pen
tru unele faze de mare finețe pe 
care le-au realizat și, în general, pen
tru comportarea avută.

Adversarele echipei noastre sînt 
formații care activează în categoria 
secundă a campionatului unional (cu 
excepția lui Torpedo Minsk din ca
tegoria A), dar — fără să exagerez 
cu ceva — pot spune că prin valoa
rea lor ele sint la nivelul echipelor 
naționale participante la întrecerile 
din cadrul grupei B a campionatului 
mondial. Toate au jucători tineri, ra
pizi și puternici, buni mînuitori ai 
crosei. De altfel, publicul bucureștean 
a putut vedea la lucru formația din 
Minsk și și-a putut da seama de 
înalta-i valoare

Apreciez că în acest greu turneu 
echipa s-a prezentat, în general, des
tul de bine pregătită. Subliniez, în 
special, jocul în apărare, în evident 
progres față de celelalte partide in
ternaționale din acest sezon. Totuși, 
în unele meciuri (la Podolsk, Lenin
grad și chiar în cel de la Minsk) 
echipa noastră a părăsit terenul în
vinsă, fără a fl fost însă Inferioară 
adversarelor sale. Explicația acestor 
înfrîngeri trebuie căutată, în primul 
rind, în evoluția sub posibilități a 
celor doi portari (Dumitraș și Crișan, 
emotivi și lipsiți de concentrare) lu
cru care a influențat comportarea în-

Emmerich Danzer și-a păstrat titlul 
de campion european la patinaj artistic

BELGRAD 2 (prin telefon). — Joi 
dimineața, pe gheața patinoarului aco
perit „Tivoli" din Ljubljana, cele 24 
concurente din 15 țări au început în
trecerea pentru titlul de campioană eu
ropeană Ia patinaj artistic. După primele 
trei figuri obligatorii, primul loc în cla
sament este ocupat cu autoritate de tî- 
năra patinatoare din R. D. Germană, 
Gabriele Seifert, medaliată cu argint la 
ultima ediție. Ea are 513,0 puncte, față 
de cele 500,9 p ale englezoaicei Sally- 
Ann Staplcford, surprinzător clasată pe 
locul doi. Urinează, în ordine: Hanna

Maskova (Cehoslovacia) 497,3 p, Zsuzsa 
Ahnassv (Ungaria) 492.0 p, B. Shuba 
(Austria) 475,6 p. Campioana României, 
tînăra Elena Moiș, totalizează 339,2 p. 
Vineri dimineața, concurentele se pre
zintă la următoarele trei figuri obliga
torii, iar sîinbălă seara, după disputarea 
figurilor liber alese, va fi cunoscută 
noua campioană a Europei.

S-au încheiat întrecerile în proba in
dividuală la băieți. Pe primele trei 
locuri s-au clasat : E. Danzer (Austria), 
W. Schwartz (Austria) O. Nepela 
(Cehoslovacia).

tregii echipe. Atunci cînd Dumitraș 
a apărat bine, așa cum îl cunoaștem, 
aceasta s-a văzut în jocul formației 
noastre.

Cele două perechi de fundași 
(Varga-Făgăraș și Pop-Czaka) s-au 
prezentat bine și, în unele partide, 
chiar foarte bine. De altfel, Varga 
și Czaka au fost printre cei mai 
buni jucători ai noștri în acest 
turneu. Dintre cele trei linii de atac, 
cea a fraților Szabo și Calamar s-a 
dovedit mai omogenă, mai Incisivă și 
a înscris cele mal multe goluri. Cu 
toate acestea, chiar șl acești jucă
tori experimentați au ratat o serie 
de ocazii clare de a înscrie. Prin in
disponibilitatea Iul Biro, în centrul 
liniei a doua a jucat tînărul Moiș 
(alături de Ștefan și Bașa), el arătîn- 
du-se într-un evident progres. Linia 
a III-a a fost alcătuită din fundașul 
Ionescu (l-a înlocuit pe Pană, încă 
nerestabilit) care a făcut cîteva par
tide bune, Florescu și Stefanov. Au 
mai fost folosiți Tarei și Gheorghiu.

în general, cum spuneam, evolu
ția de ansamblu a reprezentativei

noastre a fost mulțumitoare pentru 
actuala etapă a pregătirilor. Turneul 
din Uniunea Sovietică a arătat însă 
și multe din lipsurile care se mai 
manifestă în jocul formației, în ge
neral, și al fiecărui hocheist în parte. 
Spre eliminarea rapidă a acestor lip
suri vor trebui concentrate eforturile 
și preocupările colectivului de antre
nori ai lotului republican (M. Fla- 
maropol, l. Tiron, N. Zografi). Tre
buie neapărat avut în vedere felul 
în care se vor comporta, în compe
tițiile viitoare, actualii selecționați 
dar și alți jucători, cunoscut fiind 
faptul că porțile lotului republican 
sînt larg deschise oricărui jucător 
care dovedește o bună pregătire și 
putere de luptă.

Avem convingerea că toți spor
tivii noștri se vor strădui să-și im 
bunătățească continuu pregătirea, 
astfel ca la apropiatul campionat 
mondial echipa României să aibă o 
comportare cît mai frumoasă.

VASILE MILITARU
Secretar general al F.R.H.P.

PE SCU
PRAGA. In finala probe; 

masculin a campionatelor ii 
de tenis de masă ale Cehosh 
pionul european Kjell Joha 
dia) l-a învins cu 3—0 pe 
Stanek. La feminin, victori 
sovieticei Rudnova, care a 
3—0 pe Jurik (Ungaria). Ia ti 
dublu : masculin : Alser 
(Suedia) — Miko, Stanek (1 

| 3—0 ; mixt : Alser. Eva Johi 
I dia) — Lemke, Richter (B 
I feminin : Luzova, Karlikova 
I cia) — Geissler, Hovestaedt

ROMA. Proba de slalom 
cadrul concursului internați* 
de Ia Monte Bondone (Italia) 
gată în mod surprinzător 
vest-germană Burgl Faei 
locurile următoare s-au clasi 
mose (Franța) și TraudI I 
tria). In clasamentul „Cupe 
Ia femei, conduce Măriei 
(Franța) 130 p, urmată de N 
(Canada) 126 p și Annie Fan 
120 p.

MELBOURNE. Federația 
Australiei a alcătuit un lot 
care vor putea participa în 
Ia diferite competiții intern 
gramate în Europa. Din a 
parte Owen Davidson, Bill 
Ruffels, Kerry Melville și 1 
eke.

FRANKFURT PE MAIN. 1 
Mildenberger (R.F.G.) și-a 
de campion al Europei la cs 
EI l-a învins la puncte, dui 
pe șalangerul său, italianu 
masoni. In primul minut a) 
denberger a fost la podea 
cunde. Campionul a obținu 
torită superiorității manife 
timele 6 reprize. In cadrul < 
niuni, pugilistul Cony Rudh 
devenit campion al Europei 
ușoară, învingîndu-1 la pu 
landezul Olli Maeki.

MILANO. Intr-un meci co 
semifinalele ^C.C.E." la bai 
lin, echipa Simmenthal Mil 
cu scorul de 73—69 (43—21) t 
pia Ljubljana.

PERPIGNAN. Echipa de : 
traliei, care a sosit in Fra 

i nut un meci în compania 
Languedoc-Roussillon. Rug 
lieni au obținut victoria < 
12—5 (5—3).
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