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prima competiție de bob a anului
' Sinaia 
Bucegfi* 
.Voința' 

Sinaia

De azi, munții și cabanele ii așteaptă pe studenți. 
Foto : N. Nicolaescu

București și 
țl. Suster),

i „Carpa ti 
Stai cu), „ 

fC. Vulpe),
.Voința*

Mîine, „CUPA SINAIA

Simbata

1967

„CERCURILE 
OLIMPICE"

o nouă insignă sportivă 
pentru elevi și studenți

întrunit în ședință de lucru. Colecti
vul central pentru problemele de edu
cație fizică și sport din învățămiritul 
de toate gradele, care funcționează în 
Ministerul Invățămintului, a discutat 
planul de muncă pe 1967, atribuțiile 
consiliilor regionale, raionale și orășe-

(Continuare în pag. a 4-a)

SINAIA 3 (prin telefon). După 
un an de nedorită întrerupere 
(în 1966 un val de căldură a de
teriorat pîrtia și a determinat 
anularea tuturor competițiilor), 

boberii români vor avea din nou 
priletul să-și dispute întîietatea 
pe pîrtia din Sinaia. începute 
încă din decembrie, lucrările de 
amenajare și înghețare a pîr- 
tiei au ajuns în faza finală. în 
momentul de fată se mai lucrea
ză la ultimele viraje, pînă aici 
traseul fiind gata pentru concurs. 
De acest lucru au și profitat

boberii de Ia 
(antrenor I !
Sinaia
București și
(maestrul sportului Tita Radu
lescu), „A.S.A.* 
„A.S.A.* Brașov
„Steagul roșu* Brașov (I. Iones- 
cu), „Metalul* Roman (N. Con- 
stantinescu), care au și început 
coborîrile de antrenament. Deo
camdată s-au făcut doar coborîri 
de studiu pentru alegerea celor 
mai bune unghiuri de intrare și 
ieșire din viraje.

După coborîrile 
trenam ent, boberii 
startul în primul 
al sezonului. Evenimentul 
se va petrece duminică di
mineața, cînd se va desfă
șura „Cupa Sinaia*, la care 
concurează 16 echipe.

S. DUMITRU

de mg. FLOREA SIMION 
director general în Ministerul 

Invățâmîntului

de an- 
vor lua 
concurs

UNDE 
MERGEM?

Citiți în pagina a 4-a, 
programul 
trecerilor 
sîmbătă și 
Capitală.

complet al în- 
sportive de 
duminică din

A venit vacanța de iarnă ! Pentru două săptămîni, stu
denții nu vor mai avea ca preocupare de căpătîi studiul. 
Ei vor lua drumul munților, al stațiunilor de odihnă, pre
gătite să-și primească oaspeții. Cei ce au trecut cu Pine 
emoțiile examenelor sînt bucuroși să le încerce acum și 
pe cele ale schiului, patinajului, drumeției, în decorul 
atît de pitoresc al munților noștri.

S-au luat din timp toate măsurile ca vacanța să fie 
cit mai plăcută și instructivă. Ministerul învățământului 
și U.A.S.R. au organizat numeroase tabere în cele mai 
pitorești stațiuni din țara noastră, la care vor participa 
mii și mii de studenți din toate centrele universitare. 
Aici se vor întîlni, vor lega noi și trainice prietenii stu
denții din Iași și București, Timișoara și Constanța, Su
ceava și Tg. Mureș, Galați și Brașov etc. Astfel, aproape 
4 000 dintre cei ce au obținut rezultate bune la învăță
tură își vor petrece vacanța la Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Tușnad, Pîrîul Rece, unde vor putea practica și diverse 
sporturi. De asemenea. U.A.S.R., în cqlaborare cu Minis
terul învățămîntului. organizează pentru această perioadă 
23 de tabere alpine (în 28 de cabane), la care vor participa 
peste 2 500 de studenți.

Pentru asigurarea continuității în pregătire a studen
ților sportivi din secțiile de performanță ale cluburilor 
sportive universitare se vor organiza și cîteva tabere da 
pregătire.

în această perioadă nu vor lipsi nici concursurile spor
tive studențești cu caracter republican. La Sinaia se vor 
desfășura finalele campionatului republican universitar la 
șah. în timp ce la Predeal își vor disputa întîietatea 
schiorii.

Dar cei rămași acasă ? Pe timpul vacanței, el vor 
putea participa la o bogată activitate cultural-sportivă la 
casele de cultură ale studenților.

Cluburile sportive studențești. în strînsă colaborare cu 
organele UCFS. au datoria să organizeze cît mai multe 
întreceri sportive, în care să fie angrenată marea masă 
a studenților. Vacanța de iarnă va trebui să însemne zile 
de destindere, Iar odihna prin sport este, după cum se 
știe, cea mai utilă pentru reîmprospătarea forțelor, pen
tru întărirea sănătății.

Deși ne aflăm în plină 
iarnă, fotbalul este în ac
tualitate. Echipele au fi 
susținut meciuri de verifi
care, iar mîine agenda com- 
petițională este încărcată ca 
într-o duminică de... cam

pionat.

Foto: V. Bageac

(Citiți amănunte în pagina 
a 5-a)

Lectorat metodic
Centrul Sportiv Experimen

tal „Viitorul* organizează luni 
13 februarie, ora 11, la se
diul centrului din b-dul Mun
cii 37—39 lectoratul metodic 
lunar cu tema:
„METODA ANTRENAMEN
TULUI ÎN CIRCUIT ÎN PRE

GĂTIREA JUNIORILOR* 
Sînt invitați să ia parte pro

fesorii de educație fizică și 
antrenorii care lucrează cu co
pii și juniori.

ÎNTR-UN MECI FEMININ DE HANDBAL, ȘCOALA 
SPORTIVA BRASOV - TEXTILAT PANCEVO (IUGOSLAVIA) 
15-13 (4-4).

BRAȘOV, 3 (prin telefon). — Vineri seara, echipa fe
minină de handbal a școlii sportive din localitate a debutat 
cu succes în competițiile internaționale, dispunînd de for
mația iugoslavă Textilaț Pancevo cu scorul de 15-13 (4-4), 
la capătul unui meci dosebit de frumos și de viu disputat 
(C. Gruia - coresp. principal).

In numărul de azi:

DE CE ATÎTEA LIPSURI 
ÎH RAIOANELE REGIUNII 
OLTENIA ?

Adunări generale de dări de seamă și alegeri 
Prea puțin pentru condițiile existente!

La adunarea generală a asociației 
teritoriale Progresul-Balș (regiunea 
Oltenia) ne-am notat, ca și cu pri
lejul altor asemenea analize, unele 
rezultate care arată că activitatea 
sportivă de masă s-a îmbunătățit în 
ultima vreme. Au fost organizate 
mai multe excursii, cîteva .duminici 
cultural-sportive", o serie de între
ceri între echipele celor 14 grupe 
sportive. Totuși — au subliniat ma
joritatea participantilor — este mult 
prea puțin pentru această mare aso
ciație sportivă. Cu toate că asociația 
dispune de o frumoasă bază mate
rială (douăsprezece terenuri de volei, 
dintre care două cu zgură, două te
renuri de handbal, două de fotbal, 
dintre care unul cu pistă pentru a- 
tletism) realizată în mare parte da
torită sprijinului organelor locale și 
prin munca voluntară a iubitorilor

*
de sport, consiliul asociației Progre- 
sul-Balș și-a îndreptat atenția în 
principal asupra echipei de fotbal. 
Nici această activitate unilaterală nu 
a dat însă rezultatele dorite și, mai 
mult, ea s-a oprit Ia echipa de se
niori, neglijîndu-se aproape total 
munca de formare și pregătire a 
formației de juniori.

Cum spuneam, este vorba de o a- 
sociație cu largi posibilități de orga
nizare a unei bogate activități spor
tive de masă. De ce, totuși, darea 
de seamă prezentată nu a putut a- 
minti decît 2—3 acțiuni mai deose
bite ? în primul rînd, în cadrul con
siliului asociației, format din 17 mem
bri, nu a existat o muncă colectivă, 
majoritatea acestora uitînd foarte 
Tepede de sarcinile ce le reveneau. 
In al doilea rînd, cu excepția gru
pelor sportive I.R.I.L. și P.T.TJl., în 
celelalte unități nu a existat o preo-

cupare corespunzătoare pentru a a- 
sigura iubitorilor de sport posibilita
tea de a participa continuu la dife
rite activități sportive de masă. Tre
buie să spunem că și la unele din 
aceste grupe fruntașe, cum ar fi cea 
de la I.R.I.L., au fost neglijate unele 
aspecte esențiale ale activității spor
tive de masă. Astfel, cu toate că a- 
ceastă grupă cuprinde un mare nu
măr de fete, nu au fost organizate 
echipe și competiții la volei, hand
bal sau atletism, pentru care existau 
toate condițiile.

Am vizitat frumosul stadion din 
Balș înainte de a asculta cuvîntul 
participanților la adunarea generală 
a asociației teritoriale Progresai. 
Ne-am gîndit că, de fapt, acest sta
dion ar fi putut găzdui săptămină de 
săptămînă numeroase activități care

PENTRU J. 0. DIN 1968 

ClȚI DE LA 
„STEAUA" ?

*
O PAGINA 
DE FOTBAL

*
DAN TIBERIU

MAGAZIN 
SPORTIV
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Din viața
organizației noastre

IN DISCUȚIE

STILUL

Șl METODELE *

DE MUNCA

„In domeniul muncii organizato
rice, în fața organelor și organiza
țiilor noastre stă sarcina ca o dată 
cu creșterea continuă a rîndurilor 
membrilor UCFS să se creeze aso
ciații sportive pretutindeni unde tră
iesc și muncesc cetățenii patriei noas
tre, să se asigure activizarea tuturor 
membrilor UCFS, desfășurarea 
activități vii și continue în toate 
ciațiiie, în vederea îndeplinirii 
lui pentru care au fost create.

Pentru aceasta este necesar, în 
primul rînd, să se îmbunătățească 
stilul și metodele de muncă ale or
ganelor și organizațiilor UCFS".

unei
aso- 
rolu-

(Din Holărirea Conferinței pe 
țară a Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport)

gore) și Balș (președinte N. 
Dincă),, care au întocmit și 
înaintat aceste statistici fără 
a avea decît un anumit nu
măr de rapoarte statistice din 
asociațiile sportive.

• E mai bine la „gura 

sobei", lingă telefon...

In Holărirea Conferinței pe 
țară a Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport se sublima : 
„Este de datoria tuturor ca
drelor organizației noastre, 
începînd cu cele tie conduce
re, să desfășoare cea mai 
mare parte a activității lor în 
asociații și cluburi, pentru a 
le sprijini concret în organi
zarea muncii, în creșterea nu
mărului membrilor UCFS și 
mai ales în activizarea lor, să 
răspîndească pretutindeni ex
periența pozitivă a asociațiilor 
și cluburilor fruntașe". Am 
constatat — cu prilejul rai
dului nostru — că la nivelul 
regiunii această importantă 
sarcină se îndeplinește în mod 
corespunzător, cq legătura cu 
terenul, munca de îndrumare 
și control s-au îmbunătățit. 
Merită

• Unde este răspunderea?

DE CE ATlTEA LIPSURI
I
I
I

IN RAIOANELE REGIUNII OLTENIA? I
I
I

I importanța îmbunătățirii continue a stilului și metodelor de 
muncă — mijlocul cel mai eficient de îndeplinire a sarcinilor 

de răspundere din orice domeniu de activitate — nu mai trebuie, 
desigur, subliniata. Cum au folosit organele și. organizațiile UCFS 
din regiunea Oltenia această cale sigură de obținere a unor rezul
tate mai bune în activitatea sportivă de masă șî de performanță ? 
Cum s-a muncit, de fapt, pentru îndeplinirea sarcinilor cuprinse 
In Holărirea Conferinței pe țară a Uniunii de Cultură Fizică . și 
Sport ? Acestea au fost întrebările care au stat la baza discuțiilor 
purtate cu mai mulți activiști sportivi din regiunea Oltenia, a con
cluziilor după vizitele făcute în ultima vreme la o serie de asociații 
sportive și In cîteva raioane.

Numeroase constatări ne-au arătat că, sub conducerea organelor

de 
Ol- 

____  v___ __________ t__ _________ ________ ______ .. de 
muncă. Au fost eliminate unele deficiențe de planificare, s-a dez
voltat simțul muncii colective, există o atentă preocupare pentru 
respectarea propriilor hotărîri, pentru îndeplinirea integrală a obiec
tivelor propuse. Toate acestea explică, desigur, multe din frumoa
sele succese realizate în această regiune unde — ca pretutindeni — 
iportul a cunoscut un avînt considerabil. Este, oare, suficient ca 
numai Ia nivelul regional să fie îmbunătățite stilul și metodele 
de muncă ?

Să vedem ce se întîmplă mai jos, in raioane si în asociațiile 
sportive. Și apoi să tragem concluziile...

de partid, realizînd și dezvoltînd colaborarea cu organizațiile 
masă și obștești, Consiliul și Biroul Consiliului regional UCFS 
tenia și-au îmbunătățit în mare măsură stilul și metodele

I

I
I
I
I

,• Tot unul sau doi?
Tn unele locuri a fost, în 

Bfîrșit, înțeleasă însemnătatea 
muncii colective. La Tg. Jiu, 
Caracal, Gilort, raion Tr. Se
verin și raion Vînju Mare, 
membrH consiliilor UCFS par
ticipă cu destulă regularitate 
ta ședințe, ajută la elaborarea 
măsurilor, sprijină cu compe
tență și pasiune îndeplinirea 
lor. Dar nu peste tot este la 
iei. De exemplu în raionul 
Balș...

Tovarășe Ștefan Croitoru ! 
Ne dați voie să vă amintim că 
— deși sînteți membru al Bi
roului Consiliului raional 
UCFS și dețineți funcția de 
9*1 al Secțiunii de învățămînt 
w» nu ați participat în ultimii 
doi ani decît la o singură dez
batere a problemelor sportive? 
Chiar nu vă interesează, mă- 
Căr, dezvoltarea sportului șco
lar în raionul Balș ?

Tovarășe Ion Cantea! Sîn
teți președintele asociației 
sportive Știința — șl ați spus

• Doar așa, ca să facem planuri ?
Nu putem, desigur, ignora 

progresele în munca de pla
nificare. Dar faptul că exis
tă încă excepții este supără
tor. Ce-a arătat, de exemplu, 
un control făcut la Consiliul 
raional UCFS Caracal? O 
planificare excelentă, hotărîri 
care reflectau o bună și pro
fundă cunoaștere a probleme-

că vă... emoționează încre
derea acordată — faceți par
te și din Consiliul raional UCFS 
Balș. De ce ați uitat și nu 
sprijiniți cu nimic activitatea 
acestuia ?

Tovarășe C. Rădulescu ! Aș
teptăm răspuns la aceeași în
trebare.

$i, din păcate, am putea 
continua. Să ne mai mire, 
oare, că asociații sportive cum 

. sint Semănătoarea din corn. 
Lăcrița, Viața Nouă din corn. 
Găvănești, înainte din corn. 
Oboja sau Săgeata din corn. 
Bir za nu organizează nici un 
fel de activitate sportivă? Iată 
dar că practica responsabili
tăților pe. . . hîrtie n-a dis
părut. Tot așa — unul sau doi 
muncesc și ceilalți se mîn- 
dresc că sint membri în di
ferite consilii, comisii ș.a. La 
capitolul „muncă colectivă" 
mal trebuie — după cum se 
vede — încă multe de făcut.

xemplu — cel oferit de Con
siliul orășenesc UCFS Craiova 
(președinte I. Gârleșleanu). 
Anul trecut s-a prevăzut dez
baterea in organul de condu
cere a sportului craiovean a 
unor importante probleme din 
activitatea sportivă de masă 
si de performantă. Tată cite
va teme: analiza stadiului de 
desfășurare Spartachiadei 

de vară, analiza activității

sportivilor „nominalizați4, a 
sportului în școli, a organiză
rii campionatului 
sportive, a planului de veni
turi și cheltuieli ș.a. Nici una 
din aceste probleme nu a fi
gurat însă pe ordinea de zi 
n ședințelor de birou. Atunci, 
despre ce s-a discutat? Și de 
ce au fost stabilite aceste a- 
nalize de care s-a uitat atît 
de repede?

• De unde asemenea practici?

asociației

lor. Toate acestea, însă, pe 
hîrtie. In realitate, mai mul
te asociații nu aveau nici 
calendarul competițional, nici 
evidența membrilor UCFS, iar 
activitatea sportivă de masă 
trăia din... amintiri. Cui fo
losesc — în asemenea condi
ții — planurile și graficele?

• Nu respectăm nici propriile hotărîri?

In citeva din raioanele re
giunii Oltenia există, intr-ade
văr. o preocupare permanentă 
pentru îndeplinirea propriilor

hotărîri. De ce în altă parte 
lucrurile se petrec cu totul 
altfel ?

Vom aminti un singur e-

Nu de mult. Consiliul 
gional al UCFS Oltenia a 
nalizat, multilateral stilul 
metodele de muncă folosite de 
organele și organizațiile UCFS 
din această regiune, punînd 
un accent deosebit pe reliefa
rea lipsurilor existente în a- 
ceastă direcție. Cu acest pri
lej, s-a arătat că unele con- 

încă 
practici cu totul străine de 
normele și cerințele vieții de 
organizație. Astfel, timp de 9 
luni Consiliul raional UCFS 
Craiova (președinte Mircea Ni- 
colau) a trimis Consiliului re
gional rapoarte statistice cen
tralizatoare fără a avea — la 
nivelul Talonului — nici un ra
port statistic din cele 72 de 
asociații sportive.

Este, fără îndoială, o ne- 
permisă dovadă de formalism, 
de lipsă de răspundere. Și 
este regretabil că asemenea 
practici au fost folosite și de

silii raionale folosesc

re- 
a- 
și

raionale UCFS, 
cele din Strehaia 
Gh. Dobreanu),

alte organe 
cum ar fi 
(președinte 
Corabia (președinte Marin Gri-

® Citeva concluzii...

s-au îmbunătățit, 
menționată organiza

rea unui 
măr de 
care au analizat și 
îndrumat activitatea 
din unele raioane 
ale regiunii. Există 
— în această direc
ție — o preocupare 
mai mare și la ni
vel raional. Notăm, 
spre exemplificare, 
faptul că activul sa
lariat al Consiliului 
raional UCFS Cala
fat (președinte D. 
Bădiță, C. Talpoș și 
C. popa, instructori, 
și economistul Gh. 
Stanciu) a fost în ul
timul trimestru al 
anului trecut 158 de 
zile în teren, îndru- 
mînd și controlind 
munca asociațiilor 
sportive. Dar, se 
pare că nu tuturor 
activiștilor le este 
limpede că numai 
astfel pot cunoaște 
în mod real activi
tatea asociațiilor 
sportive, că numai 

t să sprijine con- 
eficient organizarea

mare nu- 
eolective

așa pot 
creț șl 
muncii și îndeplinirea sarcini
lor. Cum altfel se explică 
faptul că președintele Con
siliului raional UCFS Caracal, 
Mihai Floriță, nu a avut — 
de asemenea în ultimul tri
mestru — decît... 14 zile de 
deplasare in teren? O insufi
cientă legătură cu asociațiile 
au și consiliul orășenesc UCFS 
Craiova (cei de la asociația 
sportivă Flamura roșie și de 
la Fabrica de confecții Cra
iova se plîng că n-a venit 
nimeni de la „oraș14 de aproa
pe un an), ca și Consiliul raio
nal UCFS Filiași. Cu telefo
nul doar, nu rezolvăm nimic !

După cum se vede, dacă Ia nivel regional 
s-au făcut progrese pe linia îmbunătățirii sti
lului și metodelor de muncă, la raioane ma
joritatea consiliilor UCFS activează cu serioase 
deficiențe. La Consiliul regional UCFS se dez
bat probleme importante, sint elaborate hotă
rîri, se dau indicații, se asigură instruirea și 
sprijinul necesar dar — cel mai adesea — toate 
acestea se transmit și... rămân la raioane. Ele 
nu ajung la asociațiile sportive și tocmai de 
aceea activitatea unora din acestea este slabă, 
departe de cerințele actuale.

Considerăm că, în primul rînd, consiliile 
raionale si orășenești trebuie să asigure înde
plinirea obiectivelor propuse pe plan regional, 
că acestor consilii le revine rolul principal în 
îndrumarea și sprijinirea celor peste 820 de 
asociații sportive din regiunea Oltenia. Pentru 
aceasta este însă necesar ca lipsurile semna
late în raidul nostru — ca și altele care mai 
există — să fie eliminate și în stilul și meto
dele de muncă ale consiliilor orășenești și 
raionale din această regiune să fie înregistrată 
o substanțială îmbunătățire.

Am arătat că această importantă problemă 
se bucură de atentie în cadrul activității Con-

„CUPA AGRICULTURII, LA ORADEA
Interviu cu tov. Al. Tordai, vicepreședinte al Consiliului regional UCFS Crișana
Consiliul regional UCFS Crișana a organizat în anul care a 

trecut mai multe competiții sportive care au stîrnit interes în 
rîndul iubitorilor de sport. Despre aceste întreceri, despre 
eficiența și calitatea lor am luat un interviu tovarășului A- 
lexandru Tordai, vicepreședinte al Consiliului regional UCFS 
Crișana.

— Pentru început, vă rugăm să vă referiți la faptul care a 
determinat Consiliul regional să organizeze întreceri sportive, 
să caute forme noi de atragere a tineretului în sport.

— La începutul anului trecut, Biroul Comitetului regional 
de partid a analizat activitatea sportivă din cadrul regiunii 
noastre. Cu această ocazie, Consiliul regional UCFS a fost 
solicitat să găsească noi forme de atragere a oamenilor mun
cii în practicarea organizată a sportului. Pornind la realizarea 
acestor sarcini (avînd experiența anilor trecuți, cînd am mai 
organizat competiții sportive pentru lucrătorii din S.M.T.)

am găsit necesar să organizăm întreceri sportive pe diferite 
ramuri economice.

— Care sînt noile competiții organizate în regiune ?
— Sînt cam multe: 10 la număr. Le voi enumera totuși pe 

toate : „Dialog cultural-sportiv* (ținut experimental la Chiși- 
neu-Criș și apoi în toate raioanele), „Cupa de vară44 la fotbal și 
atletism (au participat sportivi din unitățile agricole ale re
giunii), „Festivalul tineretului44, organizat împreună cu Comi
tetul regional U.T.C. și Comitetul regional pentru cultură și 
artă, ale cărui etape au corespuns cu cele din cadrul Spar
tachiadei de vară, dîndu-se astfel un caracter sărbătoresc 
întrecerilor, „Cupa agriculturii**, „Cupa S.M.T.44, „Cupa 
G.A.S.**, „Cupa minerului4*, „Cupa C.A.P.**, „Cupa școlarului44, 
„Cupa atletului44. Dialogul cultural-sportiv îl vom organiza și 
în perioada de iarnă.

— In ce constă noul în formele organizate ?

In dorința de a contribui 
la îmbunătățirea stilului de 
muncă, am insistat pe la
turile negative ale activi
tății diferitelor consilii ra
ionale UCFS din regiunea 
Oltenia, deși aproape la 
toate s-au realizat și multe 
lucruri bune și sperăm că 
și lipsurile semnalate acum 
vor fi grabnic lichidate. In 
două cazuri am întilnit însă 
un „cumul** de lipsuri care 
se cer subliniate în mod 
separat.

Este vorba, în primul 
rînd, de stilul și metodele 
de muncă folosite de pre
ședintele Consiliului orășe
nesc UCFS Tr. Severin, Gh 
Dunărințu. îndrumat, spriji
nit, criticat de nenumărate 
ori, tov. Dunărințu a ma
nifestat în continuare ace
lași dezinteres pentru rezol 
varea problemelor activită
ții sportive din 
cu mulți oameni 
practice sportul, 
materială foarte
numeroase elemente talen 
tate și cu largi posibilităț 
de afirmare. De cele ma 
multe ori, hotărîri impor
tante au rămas pe hîrtie 
îndrumarea și sprijinire; 
asociațiilor sportive au tos 
neglijate ; a existat o slab; 
preocupare pentru organi 
zarea activității sportive <i 
masă; s-a manifestat for 
malism în munca cu corni 
siile orășenești pe 
de sport ș.a.

Nici președintelui 
Jiului raional UCFS 
riu-i prea place munca. To 
varășului Marin Stanciu, i 
primul rînd, i-a fost awi 
sată lecția despre stilul ț 
metodele de muncă, expu 
să de tov. I. Dobrițoit 
vicepreședinte al Consiliu 
Iui regional UCFS Oltenia 
Dar, nimic. Același dezin 
teres, aceeași comoditate 
aceeași lipsă de răspunder 
față de sarcina importat 
tă ce-i revine.

acest ora! 
dornici s« 
cu o bazî 
bună, ci

ramuri

Consi 
Băileșl

Să prec! 
zăm că dacă raionul Băi 
Iești se mîndrește, totuș 
cu unele succese deoseb 
de frumoase, aceasta se di 
torește nu muncii Rfeș< 
dintelui, ci activității celoi 
lalți membri ai Consiliul) 
raional și, în primul rîm 
a tov. I. Vădeanu, vicepn 
ședințe. Bineînțeles, și ei 
tuziasmului 
cesc multe 
asociațiilor 
raion.

cu care mui 
din consilii! 
sportive di

siliului regional UCFS. că s-au pus multe li 
cruri Ia punct, că există o evidentă preoci 
pare pentru îmbunătățirea continuă a stilul 
și metodelor de muncă. Dar, trecînd în revis 
o serie de lipsuri din munca consiliilor rai 
nale și orășenești, se pune firesc întrebarea 
oare, de existența acestora nu se face vinov 
și Consiliul regional UCFS Oltenia ? Sînte 
de părere că nu întotdeauna consiliile orăș 
nești și raionale au fost controlate corespu 
zător în munca lor, că tocmai din aceas 
cauză unele situații negative, unele lipsuri, : 
fost depistate cu mare întîrziere. Consideră 
că, in* general, s-a făcut prea puțin pentru 
imprima un dezvoltat simț de răspundere 
munca activiștilor sportivi care lucrează 
orașe și raioane. De asemenea, nu s-a action 
ferm și cu operativitate în toate cazurile ca 
reclamau adoptarea unor măsuri organizatori 
menite să ducă la îmbunătățirea muncii.

Sint citeva concluzii si, totodată, suges 
pentru activitatea viitoare.

DAN GARLEȘTEANU 
TIBERIU STAMA

— Organizînd întrecerile pe ramuri de producție, acestea 
au căpătat un caracter specific fiecărei categorii de sportivi. 
Se întrec oameni care se cunosc din activitatea profesională. 
Apoi, se elimină o serie întreagă de cheltuieli inutile care 
se făceau cu ocazia deplasării sportivilor la etapele regionale. 
Pentru organizarea acestor competiții, un sprijin prețios l-am 
primit din partea Trustului Gostat Oradea, Uniunilor raionale 
ale cooperativelor de producție, Consiliului agricol regional și 
conducerilor S.M.T.

— Care sînt rezultatele înregistrate ?
— în cele 304 asociații sportive de la sate, au luat parte 

la întreceri peste 50 000 de sportivi S-au reamenajat peste 
100 de baze sportive simple și s-au amenajat 89 de terenuri 
simple. Asociațiile sportive s-au preocupat de procurarea ma
terialului sportiv. Pentru rezultatele obținute în atragerea în 
activitatea sportivă a oamenilor muncii de la sate, la propu
nerea Consiliului General al UCFS, revista „Agricultura socia
listă44 a înmînat Consiliului regional „Cupa agriculturii44. 
Este o satisfacție, un îndemn pentru organizarea și mai te
meinică a activității sportive de masă în anul 196*, străduin- 
du-ne să găsim noi și interesante forme.

Intervin consemnat de V. SERE-corespondent



Adunări generale 
de dări de seamă 
și alegeri

în discuție - activitatea 
secțiilor pe ramură 

de sport
Peste 300 de iubitori ai sportului 

din asociația Spartac din Capitală 
au asistat zilele trecute la aduna
rea generală de dare de seamă și 
alegeri. Ei au urmărit cu interes da
rea de seamă ce a înfățișat mo
dul in care consiliul s-a preocupat 
de întărirea organizatorică a asocia
ției, de mobilizarea lucrătorilor din 
comerț la o activitate sportivă con
tinuă, de asigurarea bazei materiale 
pentru sportul de masă și de per
formanță, de întărirea secțiilor pe 
ramură de sport prin promovarea 
de elemente tinere, talentate. Darea 
de seamă a scos in evidență o serie 
de lucruri pozitive, dar și unele 
neajunsuri. Din realizările mai de 
seamă amintim atragerea unui nu
măr de peste 2 000 de tineri și 
tinere la întrecerile Spartachia- 
dei de vară, locui I pe raion la 
nandbal masculin și feminin, halte
re și trîntă și locul II la volei și 
fotbal. De asemenea, un număr 
de peste 300 de tineri și tinere au 
devenit purtători ai Insignei de 
polisportiv.

Anul trecut, consiliul asociației 
a pus un accent mai mare pe în
tărirea secțiilor de performanță, 
re«.4indu-se unele rezultate bune. 
Astfel, echipa de fotbal activează 
tn campionatul orășenesc cat. a 
Il-a, formațiile de handbal (mas
culin și feminin) de seniori sînt 
in campionatele de calificare, iar 
cele de juniori și junioare în cam
pionatul orășenesc Și, respectiv, 
republican. Locurile deținute în 
clasamente de către handbaliști nu 
sint însă pe măsura posibilităților 
și, de aceea, darea de seamă și o 
serie de vorbitori au criticat 
biroul secției și pe antrenorii 1. A- 
Jexandru și Aurora Alexandrescu.

Printre cele mai reprezentative 
secții ale asociației, atit din punct 
de vedere al numărului sportivi
lor, cit și al valorii lor, se numără 
cea de șah. Este suficient să a- 
mintim că un număr de 5 echipe 
de la această asociație participă 
cu rezultate bune in competițiile 
oficiale. Cel mai frumos rezultat 
a fost înregistrat de către maestre 
internațională Elisabeta Polihro- 
niade, care a cucerit titlul de 
campioană republicană și a făcut 
parte din reprezentativă țării, cla
sată pe locul II la „mondiale". 
Tot ca un succes, amintim șt fap
tul că 33 de șahiști au obținut ca
tegorii superioare de clasificare, 
iar un număr însemnat de jucă
tori au ajuns în optimile campio
natului republican.

Am scos in evidență doar acti
vitatea unora dintre secțiile pe 
ramură de sport, care au bune re
zultate. Pe viitor, noul consiliu 
ales va trebui să acorde mai multă 
grijă și secțiilor de atletism, tir și 
popice, a căror activitate a fost 
redusă și de slabă calitate în 
anul 1966.

V. GODESCU

Prea puțin
pentru condițiile 
existente!

(Urmare din pag. 1)
să răspundă dorințelor celor 
ce îndrăgesc sportul. Pentru 
aceasta, însă, în afara celor ară
tate mai sus, credem că era ne
voie — așa cum de altfel au sub- 
iniat la discuții și Nicolae Mihai, 
. Cojocarii, D. Popa, M. Voican, 

ȘJ. Diaconescu, I. Linoiu, I. Mun- 
eanu, V. Popescu — de un sprijin 
nai eficient din partea profesori- 
or de educație fizică din locali- 
ate.

Am desprins ca principală con
fuzie sublinierea critică a ră- 
nînerilor în urmă și dorința una- 
liniă a participanților la aduna- 
ea generală de a ridica activita
tea asociației Progresul-Balș la 
ivelul celor fruntașe pe regiune, 
ucrul este pe deplin posibil. 
Iredem că, pentru început, tre- 
uje aplicate operativ importante- 
î propuneri care au încheiat 
ezbaterile adunării generale.

Orele de gimnastică desfășurate tn cadrul Liceului 

nr. 35 din Capitală coincid adesea cu veritabile secvențe 

de balet, cum se poate vedea și in fotografia noastră...

Foto : P. Romoșan

I UNELE REZULTATE BUNE,
: DAR SI MULTE REZERVE NEVALORIFICATE
I
(Citeva întrebări la ordinea zi- 

iei. In ce măsură contribuie exer
cițiile fizice șt sportul la îmbu- I nâ lățirea muncii de instruire și 
educație a tineretului școlar ? 

IEste folosit în mod rational tim
pul liber al elevilor ? Crește in 
mod corespunzător numărul șco- 

| larilor care practică organi
zat dilerite ramuri sportive ?

| Ce ecou și efecte au avut măsu
rile tuate recent de către Minis-

I terul învățăm! ntului și Consiliu! 
General al UCPS pentru a îm- 

| bunătăți activitatea sportivă a 
1 elevilor ? Ce acțiuni întreprind 
I secțiile de învătămînt și condu- 
* cerile școlilor în această direc- 
■ tie ? Ce inițiativei Care este eti- 
' cienîa lor ?

I Răspunsul l-am căutat In mal 
multe școli din regiunea Plo-

■ iești.

| Inițiative rezultate bune

I Initiative lăudabile au fost lua
te pentru asigurarea unor con- 

. diții mai bune de desfășurare a 
I activității de educație fizică și 

spori în școlile din regiune. La 
{Liceul nr. 1, la Liceul nr. 2 șl 

la Grupul Școlar Pelrol-Chitnie 
din orașul Ploiești au tost ame-

1 najate. prin preocuparea condu- 
* cerilor școlilor, cu sprijinul comi- 
I tetelor de părinți și munca vo

luntară a elevilor, citeva micro- 
stadioane. compuse dintr-o pistă 

I de atletism, din terenuri de volei, 
handbal și baschet, din sectoare

■ pentru sărituri și aruncărL Ele 
* permit desfășurarea în bune con- 
Idițiuni a lecțiilor de educație fi

zică și a diferitelor activități 
sportive. De asemenea, la Liceul 

i „Bogdan Petriceicu Hasdeu' din 
* Buzău au fost date in folosință 
, o sală de gimnastică și un teren 
I de handbal. Buna dotare cu ma

terial didactic asigură destășura- 
Irea in condiții optime a procesu- 

lui de instruire.
Acțiuni demne de urmat în

treprind unii profesori de edu
cație fizică din regiunea Ploiești. 
Străduindu-se să asigure o pre
gătire fizică multilaterală a tine
retului, ei reușesc să depisteze 
elemente talentate pentru sportul 
de performanță. Astfel, în anul 
1966, profesorul Mircea Dumi
trescu, de la Liceul nr. 2, a al
cătuit o puternică echipă de vo
lei (băieți) care a și cîștigat tit
lul de campioană republicană șco
lară. Din rîndul jucătorilor pre
gătiți de el, doi voleibaliști au 
fost promovați în echipa Petro
lul din categoria A și doi în lo
tul reprezentativ de juniori al 
țârii. Echipa de handbal a școlii 
sportive din Buzău, antrenată de 
profesorul fon Balea, a promovat 
în categoria A, seria a II-a a 
campionatului republican, aflîn- 
du-se — după terminarea turu
lui — în fruntea clasamentului 
seriei din care face parte. Pro
fesorul Constantin Căpățînă, de 
la aceeași școală, a reușit, ie 
1966, să pregătească bine echipa 
de handbal (băieți), care a cîș
tigat titlul de campioană repu
blicană de juniori și a ocupat 
primul loc în campionatul repu
blican școlar. învățătorul Mircea 
Enache, din comuna Treisteni (ra
ionul Cîmpina), depune o acti
vitate rodnică pentru formarea 
viitorilor atleti. Tinerii antrenați 
de el au cucerit locuri fruntașe 
in întrecerile regionale de atle
tism, iar Victoria Cristea s-a cla
sat pe locul III la finalele con
cursului republican de copii. Unde 
există pasiune și inițiativă, re
zultatele nu întîrzie să apară.

I 
I 
I 
I 
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I 
I 
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I 
I
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Și totuși, prea puțini elevi cuprinși 
in activitatea sportivă

Toate aceste aspecte pozitive 
nu ne pot împiedica să consta 
tăm că tntr-o serie de școli nu 
s-a trecut încă cu hotărîre la în
deplinirea sarcinilor ce decurg 
din Instrucțiunile comune ale Mi
nisterului invătămlntului și Con
siliului General al UCFS, cu pri
vire la îmbunătățirea activității 
de educație Iizică și sport în rîn
dul elevilor. Astfel, cu excep
ția Liceului „Bogdan Petriceicu 
Hasdeu" din Buzău, a Liceului 
nr. 1 din Cîmpina, a Liceului 
nr. 2 din Ploiești și a aceluia 
din Sinaia, în celelalte licee și 
școli generale pe care le-am vi
zitat. numărul elevilor angrenați 
în practicarea diferitelor ramuri 
sportive continuă să fie toarte 
mic. De exemplu, la Liceul nr. I 
— Ploiești, din 1 500 de elevi 
doar 100 activează In secții eu 
echipe participante la competiți
ile otictale, iar la Liceul nr. 5. 
din 1 100 de elevi numai 100 
practică In mod continuu și or
ganizat diteiite sporturi.

Sistemul competițional local an

ÎN ȘCOLILE
DIN
REGIUNEA PLOIEȘTI

grenează un număr redus de șco
lari. Din cele 6 licee, 6 școli 
profesionale și 24 de școli ge
nerale din orașul Ploiești, doar 15 
echipe participă in campionatele 
orășenești de juniori și copii. Și, 
dintre acestea, șase sînt de la 
Liceul nr. 1, patru de la Liceul 
nr. 2, trei de la Liceul nr. 5, cite 
una de la Școala sanitară și de 
la Școala auto. Liceele nr. 3, 4 
și 6, deși au flecare cite 3 pro
fesori de educație Iizică, nu sînt 
prezente cu nici o echipă în cam
pionatele orășenești de juniori la 
jocuri sportive.

0 problemă care iși așteaptă 
rezolvarea: campionatele școlare

Cu toate indicațiile date de că
tre Ministerul Invățămîntului, 
campionatele școlare se desfășoa
ră necorespunzător. Pînă la sfîr- 
șitul trimestrului I, etapa pe școa
lă a acestei importante competi
ții nu începuse decît la Liceul 
nr. 2 din PloieștL „B.P. Hasdeu' 
— Buzău și — parțial — la li
ceele nr. 1 și 5 din Ploiești. La 
liceele nr. 3, 4, 6, ca și la șco
lile generale din Ploiești, nu au 

★

in cele constatate reiese că acolo unde se 
muncește cu pasiune și pricepere, procesul 
instructiv-educativ se desfășoară in bune 

condițiuni. Exemplele oferite de profesorii MIRCEa
DUMITRESCU (Liceul nr. 2 — Ploiești), ION BA
LEA și CONSTANTIN CÂPÂȚINÂ (Șc. sp. Buzău), 
învățătorul MIRCEA ENACHE (Treisteni) și alții, 
dovedesc cu prisosință că atunci cînd cadrele di
dactice se angajează cu toată răspunderea, cu pa
siune și dăruire să contribuie la dezvoltarea activi
tății sportive a elevilor, la depistarea și pregătirea 
celor cu aptitudini pentru sportul de performanță, 
se pot obține rezultate remarcabile, care constituie 
o mîndrie a fiecărei școli, a fiecărui liceu.

Din păcate, exemplul profesorilor menționați mai 
sus este urmat încă de un număr destul de mic de 
colegi și colege, ceea ce reflectă că în regiunea 

Ploiești există mari rezerve nevalorificate.

★ ★
In multe școli și licee rezultatele înregistrate pînă 

in prezent sînt în mod evident sub nivelul posibi
lităților, ceea ce denotă că s-a luat un .start” slab 
în îndeplinirea sarcinilor care decurg din Instruc
țiunile comune ale Ministerului învățămintului și 
Consiliului General al UCFS. Se impune din partea 
secțiilor de învățămînt un control mai riguros, un 
sprijin mai eficient și o îndrumare mai concretă a 
activității conducerilor școlilor și a profesorilor de 
educație fizică pentru atragerea elevilor într-o ac
tivitate competiționaiă continuă și organizată. Con
siliile regionale, raionale și orășenești ale UCFS pot 
— de asemenea — să acorde un ajutor consistent 
pentru activizarea asociațiilor sportive școlare.

prof. GH. VLAD
Anchetă realizată de; prof. V. SIMIONESCU 

orof. V. LUPAN

avut loc nici un fel de între
ceri..

Este, fără îndoială, o situație 
anormală, care nu mai poate fi 
tolerată I

Să sporim eficiența orelor 
de activități sportive..,

Slaba preocupare a unor con
duceri de școli și a unor profe
sori iată de îmbunătățirea activi
tății de educație iizică și sport 
se reflectă și în alte stări de lu
cruri criticabile. La liceele ru. 1, 
2, 5 și 6 din Ploiești orele de 
activități sportive se desfășoară 
cu clasa și nu pe ramuri de sport. 
Ce eficiență poate avea pentru 
perfecționarea pregătirii sportive 
a elevilor predarea numai de 
3—5 ori pe... trimestru a unor 
elemente dintr-o ramură de 
sport ? La Liceul pedagogic din 
Buzău se lucrează cu toata clasa 
atît la orele de activități sportive 
cît și la... ansamblul coral. Orele 
de activități sportive de la li
ceul din Mizfl slnt transformate 
pentru fiecare clasă tntr-o a 
treia oră de educație fizică (o 

săptămină pentru băieți șl una 
pentru tete).

De ce oare nu sînt respectate 
Instrucțiunile care prevăd ca ore
le de activități sportive să se 
desfășoare pe ramuri de sport, cu 
grupe de cel mult 15—20 de e- 
fevi z

Atletismul și gimnastica - 
sporturi neglijate

Atletismul și gimnastica nu se 
bucură peste tot de importanta 
cuvenită, in orașul Ploiești, de 
pildă, elevii participă doar la 
competițiile organizate (și așa 
destul de rar) de clubul Petrolul 
și școala sportivă. Școlile gene
rale și liceele nu inițiază con 
cursuri proprii și nici nu desfă 
șoară campionatul asociației spor
tive la atletism. .

La cele 6 licee din orașul Plo
iești. unde cu cîțiva ani în urmă 
gimnastica ocupa un loc de fruu 
le în preocupările unor profe 
sori, nici una din orele de acti
vități sportive nu este destinată 
în prezent perfecționării elevilor 
în domeniul gimnasticii.

Mai multă atenție dotării școlilor 
cu material didactic!

Destul de multe școli generata 
din orașul Ploiești sînt dotata 
foarte slab cu material didactia. 
In inventarul școlilor general» 
nr. 6, 7, 12, 19 se afla doar cît».. 
o minge de volei și de handbal. 
Altele au primit ștachete pentru 
garduri fără a li se da, însă, și— 
simortii necesari, tn asemenea 
condiții, ce eficiență poate avea 
o lecție de educație fizică? Pro
fesoara Margareta Rotaru de la 
Școala generală nr. 6 a folosit 
pentru 30 de elevi o singură 
minge de volei, în cefe 20 de mi
nute afectate părții fundamental» 
a lecției. Deși tema era .perfec
ționarea pasei la volei'... S-« 
calculat, oare, cfte minute de lu
cru efectiv, cu mingea, nu rev»- 
nit fiecărui elev ? Ar ii fost io- 
teresant șj semnificativ l

Unii prea mult, alții de loc...
La ora actuală, în regiunea Plo

iești iși desfășoară activitatea 
504 cadre didactice, în mare ma
joritate calificate sau în curs da 
calificare. Cu un asemenea nu
măr de profesori, activitatea spor
tivă a școlilor ar fi trebuit să 
meargă ca pe._ roate. Dar reali
tatea este alta, fiindcă și contri
buția unor profesori la pregăti
rea echipelor. Ia angrenarea lor 
în diversele competiții este sla • 
bă. Deși în cele 245 de asociații 
sportive școlare existente sînt 
afiliate 22 de secții de atletism, 
23 de volei, 20 de baschet și 25 
de handbal, nici una dintre ele 
nu participă la vreun campionat 
de juniori. Și încă ceva : din 71 
de profesori de educație fizică, 
cîți există în orașul Ploiești, doar 
28 fac parte din comisiile regio
nale sau orășenești pe ramură da 
sport. Iar, dintre aceștia, mun
cesc cu rezultate mulțumitoare 
numai opt I Se pare că unii din
tre profesori sînt foarte .zgîr- 
ciți" cînd este vorba să rupă o 
oră-două din timpul lor liber 
pentru activitatea sportivă a ele
vilor. Alții, în schimb, nu pot 
face față cerințelor, fiind supra
solicitați de multiplele sarcini 
extrașcolare. Prof. Ștefan Stuparu, 
de exemplu, de la Liceul nr. 6 
din Ploiești, are, pe lingă atrl- 
buțiunile sale profesionale, o 
mulțime de alte treburi: este an
trenor cu jumătate de normă la 
clubul Petrolul, responsabilul Cer
cului pedagogic al profesorilor 
de educație fizică din oraș, mem
bru în Biroul consiliului regional 
al pionierilor, președintele Casei 
de ajutor reciproc a cadrelor di
dactice, membru în Comisia re
gională de volei și, vorba lui 
Caragiale, „în alte comitete și 
comiții". Atunci, ce să mai vor
bim...



Azi și mîine: „Cupa
Poiana Brașov"

® Schiorii români și sovietici au făcut ieri 
ultimul antrenament

POIANA BRAȘOV, 3 
(prin telefon de la tri
misul nostru). — Una 
dintre competițiile cu 
cea mai veche tradiție 
în schiul nostru, „Cupa 
Poiana Brașov", se va 
desfășura sîmbătă și du
minică, probele de fond 
și alpine. Participă, ală
turi de sportivi din Bra
șov, Sinaia și Predeal, 
cîțiva valoroși schiori 
sovietici.

Comisia regională de 
schi, organizatoarea con
cursului a luat din vre
me o serie de măsuri 
menite să asigure buna 
desfășurare a curselor. 
Vremea, însă, neprielni
că, se pare că va crea 
dificultăți. Vineri parti- 
cipanții la competiție au 
efectuat antrenamente: 
fondiștii în Poiana, „al
pinii' pe Sulinar și sub 
teleferic. O ninsoare 
densă, cu zăpadă umedă 
și grea, a stînjenit vizi
bilitatea și alunecarea. 
Să sperăm că ninsoarea 
va conteni, iar sîmbătă 
dimineața pîrtiile vor fi 
bătute din nou, astfel 
ca schiorii să poată 
concura în condiții bune.

Printre cei care s-au 
antrenat vineri i-am re
marcat pe Tăbăraș, 
Gohn, D. Cristea, D. 
Munteanu și M. Focșe- 
neanu la „alpine', Cincu, 
Dinu, Drăguș și Bădescu 
la fond. Alături de ei 
au făcut un antrena
ment de acomodare cu 
pista sovieticii Djaișiben- 
kov, Belealov, Mineev, 
Markin și Bogomolov la 
slalom, Skorneakov, Lo-

monosov și Filimonov la 
fond.

Probele din „Cupa 
Poiana Brașov" se desfă
șoară după următorul 
program: sîmbătă sla
lom special pe pîrtia de 
sub teleferic, 15 km se
niori, 5 km fete și 5 km 
juniori la fond în Poia
na ; duminică slalom u- 
riaș pe Sulinar, 3x10 km 
seniori, 3x5 km fete și 
3x5 km juniori în Po-
iana.

D. STANCULESCU

BASCHET]

„CERCURILE 

OLIMPICE"
(Urmare din pag, 1)

neștî de educație fizică 
și regulamentul de a- 
cordare a noii insigne 
sportive pentru elevi și 
studenți „CERCURILE 
OLIMPICE".

Participanții — profe
sori de educație fizică, 
medici, reprezentanți ai 
altor ministere și organi
zații centrale, cărora le 
revin diferite sarcini pe 
linia activității sportive 
în rindurile tineretului 
studios - au dezbătut me
todele de predare a e- 
ducației fizice in școli 
și facultăți, aplicarea 
conținutului programelor 
de specialitate în con
diții diferite < 
în orașe sau 
rural, în sală < 
liber etc.

în ceea ce privește 
noua insignă sportivă — 
„Cercurile olimpice" — 
regulamentul aprobat a 
stabilit că ea va avea 
5 grade, reprezentind 5 
nivele de performanță 
sportivă. Cei ce vor 
reuși să obțină gradul 
5 vor putea fi selecțio
nați în lotul olimpic al 
țării.

de lucru : 
in mediul 
sau in aer

(Agerpres)

„Gata de start I" Numă
rul copiilor și școlarilor 
care deprind tainele alu
necării pe schiuri crește
neîncetat în toată țara.

Cum se va desfășura returul 
campionatelor categoriilor A și B
In luna februarie, echi

pele noastre fruntașe de 
baschet își reîncep acti
vitatea oficială, susținînd 
jocurile primelor etape 
ale returului campionate
lor categoriilor A și B. 
Formațiile masculine din 
categoria A iau „startul” echipe 
în ziua de 12 februarie și 
pînă la 16 aprilie vor avea 
programate săptămînă de 
săptămînă etapele retu
rului. Partidele Politehni
ca București — Dinamo 
București, Rapid — Steaua 
(etapa a XX-a), Steaua — 
Politehnica București, Ra
pid — Dinamo București 
(etapa a XXI-a), Politeh
nica București — Rapid și 
Dinamo București — Stea
ua (etapa a XXH-a) nu 
se vor desfășura în ca
drul etapelor respective, 
d sub formă de turneu 
interbucureștean în zilele 
de 5, 7 și 9 aprilie. Tur
neul final va avea loc în
tre 18 și 23 aprilie, în loc 
de 25—30 aprilie, 
acestei devansări 
a da posibilitate 
reprezentative să 
gătească 
vederea __ ___
campionatul balcanic 
14 mai).

Campionatul categoriei 
la fete va începe tot la 
februarie și va avea 
desfășurare normală pînă 
la etapa a XVI-a, inclusiv, 
după care va urma o în
trerupere de două săp- 
tămîni. Campionatul va fi 
reluat la 9 aprilie, iar 
ultima etapă se va dispu
ta la 16 aprilie. întrerupe
rea dintre 27 martie — 9 
aprilie va fi folosită pen-

tru susținerea unor me
ciuri internaționale. Tur
neul final este programat 
în perioada 3—7 mai, în 
loc de 18—23 aprilie.

In categoria B, seria I 
a formațiilor feminine, în 
care activează mai multe 

școlare (Școala 
sportivă Satu Mare, Școa
la sportivă Brașov, Școa
la sportivă Craiova, Vii
torul Dorohoi, Clubul 
sportiv școlar București), 
jocurile vor începe la 5 
martie, ultima etapă fiind 
programată pe data de 30 
aprilie.

Toate celelalte serii ale 
categoriei B își vor înce
pe returul la datele hotă- 
rîte inițial, adică 5 martie 
(seria a H-a masculin și 
feminin) și 26 martie (se
ria I masculin).

HUGBI A FOST ALCĂTUIT NOUL LOT
AL VIITOAREI ECHIPE NAȚIONALE

9 Bogat program competițional
in primăvară • Numeroși tineri

aspiră la tricoul naționalei
Ingrijindu-se din timp de pregătirile echipei re

prezentative, Federația română de rugbi a alcătuit 
de pe acum un lot lărgit de „probabili" purtători 
ai tricourilor naționalei. Anul acesta, chiar în se
zonul de primăvară, vor avea loc mai multe in- 
tîlniri importante. Astfel, stagiunea internațională 
se va inaugura prin tradiționala partidă dintre se
lecționatele regiunilor București și Pirinei (30 a- 
prilie). Vor urma apoi, tot în prima jumătate a 
anului, jocurile din cadrul „Cupei națiunilor" cu 
echipele naționale ale Italiei (București, 14 mai) 
și Portugaliei (Lisabona, 28 mai).

Avîndu-se în vedere comportarea nesatisfăcă
toare de anul trecut a multora dintre interna
ționalii noștri, s-au operat numeroase modificări 
in lotul reprezentativ. Au fost promovați cu curaj 
(lucru 
neri și 
ani de 
cărora
nejust — o serie de •>,senatori de drept" din for
mațiile bucureștene, chiar dacă forma sportivă nu-i 
recomanda pentru selecționare.

Iată cum arată astăzi lotul lărgit (bineînțeles 
că pe parcursul pregătirilor vor mai interveni 
modificări) : linia 1 — pilieri: Nicolae Baciu și

extrem de lăudabil) numeroși jucători ti- 
talentați din formațiile provinciale care de 
zile bâteau la porțile echipei naționale, dar 
le erau întotdeauna preferați — în mod

scopul 
fiind de 

echipei 
se 

mai intens 
participării

TIMIȘ DE MASĂ Clasamentele jucătorilor noștri pe 1966
pre- 

în 
la 

(10-

A 
12 
o

De curind. Comisia de competiții și 
clasificări din cadrul F.R.T.M. a alcă
tuit clasamentele jucătorilor pe anul 
1966 : bărbați : 1. Radu Negulescu — 
campion republican, 2. Dorin Giurgiu- 
că, 3. Gheorghe Cobîrzan, 4. Adalbert 
Reti, 5. Marius Bodea, 6. Virgil Sîn- 
deanu, 7. Francisc Hidveghi, 8. Marius 
Demian, 9. Sergiu Luchian, 10 Ștefan 
Sentivani, 11. Adrian Simandan, 12. 
Gelu Păun, 13, Tiberiu Covaci, 14. Dan 
Antonescu, 15. Andrei Totfalusi, 16.

Horst Trupei ; femei : 1. Eleonora Mi- 
halea — campioană republicană, 2. 
Maria Alexandru, 3. Carmen Crișan, 
4. Iudit Crejec, 5. Victoria Babiciuc- 
Jandrescu, 6. Roberta Toma, 7. Doina 
Zaharia, 8. Vera Weiss.

La alcătuirea acestor clasamente au 
fost luate în considerare rezultatele în
registrate anul trecut la campionatele 
republicane pe echipe și individual, ca 
și la „Cupa României”.

Azi și miine, in sala Steaua

COORSUL REPUBLICAN Dl SALĂ AL JUNIORILOR MARI

Ia concursul republican de atletism al juniorilor 
mici proba de săritură în lungime a lost ciști- 
gată de Dan Tihărău (Șc. sp. 2 Buc.). La con
cursul juniorilor mari cine va fi cîștigător ?

Foto : A. hicagu

Și la concursul republi
can al juniorilor mari, o 
serie de probe se vor dis
puta pentru prima dată în 
tară. Astfel, la 55 mg se 
va alerga peste garduri de 
106.4 cm (în loc de 91,4 
cm), iar la greutate se va 
arunca cu o „bilă" de 
7,257 kg, față de 6 kg ca 
pînă acum. Alergătoarele 
peste garduri vor concura 
pe o distanță de 50 m, 
mărindu-se astfel cu 10 m 
parcursul de alergare.

La cele trei probe de 
mai sus vor fi stabilite 
acum primele recorduri re
publicane de juniori mari.

La celelalte probe recordu
rile sînt următoarele: 
BĂIEȚI: 50 m: 5,9 M 
Stein—1958 (egalat de 7 
a tic ți); înălțime: 2,04 $. 
loan—1966; prăjină: 4,16 
C. Ivan—1966; lungime:
7,40 M. Simionescu—1962; 
triplu: 14,65 M. Petra— 
1966; FETE: 50 m: 
Vaida—1962 (egalat 
atlete); înălțime: 
A. Stoenescu—1966;
gime : 5,72 G. Rădulescu— 
1966; greutate: 13,94 El. 
Lefter—1966.

Concursul începe azi, la 
ora 14.

M. 
de 4 
1,66 
Iun-

FINALA
Patinatorii care au îndeplinit la „regio

nale" baremurile prevăzute în regula
mentul campionatelor republicane de 
viteză fac — în aceste zile — ultimele 
pregătiri în vederea finalei, programa
tă între 7—10 februarie pe pista asocia
ției sportive Avîntul din Miercurea Ciuc.

In programul actualei ediții a campio
natelor figurează probe pentru seniori, 
juniori mari, juniori mici și copii. Or
ganizatorii ultimelor întreceri ale aces
tei competiții ne-au informat că la 
Miercurea Ciuc șe vor întîlni peste 50

Gheorghe Stoica (Dinamo), Constantin Dinu (Gri- 
vița Roșie), Petre Bucur (Precizia Săcele), Virgil 
Mihalașcu (Rulmentul Bîrlad) ; taloneri: Viorel 
Onuțu (Grivița Roșie), Gheorghe Mircea (Steaua), 
Mihai Vanghele (Universitatea Timișoara) ; linia 
a Il-a : Constantin Dâscălescu (Politehnica Iași), 
Constantin Șerban (Steaua), Ion Țuțuianu (Dina
mo), Mihai Pries (Universitatea Timișoara), Mircea 
Rusu (Grivița Roșie) ; linia a IlI-a : 
Rășcanu 
(Grivița 
Spiratos 
(Steaua) ;
(Grivița Roșie), Ștefan Rădulescu (Steaua), Mihai 
Florescu (Rulmentul Bîrlad) ; mijlocași la deschi
dere : Alexandru Giugiuc (Dinamo), Victor Mari
nescu (Grivița Roșie), Mihai Niculescu (Arhitec
tura), Ștefan Cristea (Farul) ; centri: Gheorghe 
Dragomirescu și Gheorghe Nica (Dinamo), Valeriu 
Irimescu (Grivița Roșie), Stan Simion (Universi
tatea Timișoara), Valeriu Sabău (Știința 
șeni) ; aripi: Mihai Wusek (Grivița Roșie), Vasile 
Dragomir (Dinamo), Mihai Suciu (Steaua) ; fun
dași : Alexandru Penciu (Steaua), Victor Dăiciu- 
lescu (Dinamo) și Victor Iureș (Agronomia Cluj).

Gheorghe 
(Steaua), Radu Demian și Mihai Șerbu 
Roșie), Marin Pompiliu (Farul), Spiru 
(Politehnica Iași), Gheorghe Băltărețu 
mijlocași la grămadă: Dumitru Mihai

— d. c.

UNDE MERGEM?
îmbăta]

• ATLETISM : Sala 
Steaua, de la ora 14: con
cursul republican 
niorilor mari.

al ju-

Sala
17,30 
Buhuși

tea București — Universi
tatea Craiova (m).

• HANDBAL: 
Floreasca, ora 
Rapid — Textila 
(f); ora 18,45: Universita-

• SCRIMA : Sala Fa
cultății de drept, de Ia 
ora 16: campionatul Ca
pitalei (floretă — seniori 
eateg. a 11-a).

duminică
• ATLETISM : 

Steaua, de Ia ora 9 : 
cursul republican al 
niorilor mari.

Sala
con-

ju-

• BASCHET : 
Ciulești, de la ora 9: 
ciurî in cadrul etapei a 
Il-a a „Cupei 16 Februa
rie".

Sala
me-

• FOTBAL : Stadionul 
Dinamo, ora 9,45: Dinamo 
Obor — Abatorul; ora 
11,30 : Dinamo București 
— Steagul roșu Brașov; 
stadionul Giulești, ora 
9,15: Rapid C.F. — Meta
lurgistul; ora 11 : Rapid 
București — Universitatea 
Craiova.

• NATAȚIE : Bazinul 
Floreasca, de la ora 9, 
concurs de copii.

Campionatele republicane de viteză

PE TARĂ9

de concurenți din Brașov, Tg. Mureș, 
București, Cluj, Gheorghieni și Miercu
rea Ciuc. La startul diferitelor probe 
vor fi prezenți campionii țării, Crista 
Tracher și Emilian Papuc, precum și cu- 
noscuții patinatori Andrei Okoș, Dan 
Lăzărescu, iinerii Anelise Ștefani, Ma
ria Tașnadi, Horia Timiș ș.a., a căror 
bună comportare în concursurile ante
rioare ne îndreptățește să sperăm că 
vor obține rezultate valoroase și în ca
drul apropiatei finale pe țară.

• HANDBAL : Sala 
Floreasca. ora 9. Rapid — 
Textila Buhuși (f); ora 
10,15 : Universitatea Buc. 
— Universitatea Craiova 
(m), ora 11,30: Rafinăria 
Teleajen — Știința Petro- 
șeni (m). Returul — 
6.II. ora 16, sala
reasca.

luni 
Flo-

Fa-• SCRIMA ; Sala 
cultății de drept, de la 
ora 9 : campionatul Capi
talei (floretă senioare, cat. 
a Il-a).

DE LA I.E.B.S
e Pe terenurile Centru

lui de antrenament nr. 2 
(Doherty) din calea Plev- 
nei (lingă Teatrul de O- 
peră șl Balet) s-a amenajat 
un PATINOAR NATURAL, 
care este pus la dispoziția 
publicului între orele 9— 
13 și 15—19.

& Patinoarul „23 August" 
este deschis pentru public 
astăzi între orele 17—19 
si duminică între orele 
10—13 și 16—18.

• La bazinul acoperit 
Floreasca funcționează un 
curs de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri la 
bazin.

• MATERIALE SI ECHI
PAMENT SPORTIV SE 
POT ÎNCHIRIA de la 
CENTRUL DIN STADIO
NUL REPUBLICII, des
chis zilnic între orele 9— 
13 și 15—19. PLATA SE 
POATE FACE ȘI PRIN 
VIRAMENT. Informații la 
telefon nr. 31.48.80.



SlNT GATA STAD
Corespondenții ziarului au vizitat zilele trecute principalele sta

dioane din țară pe care se va disputa prima etapă a returului cam
pionatului categoriei A, precum și unele terenuri ce vor găzdui jocuri 
în etapa a doua și meciuri din categoriile B și C, comunicindu-ne sta
diul de pregătire al acestora.

Iată mai jos vești din :

PITEȘTI

Sezonul fotbalistic va debuta în 
orașul nostru cu o partidă inter
națională : Dinamo Pitești — Dina
mo Zagreb. Iată de ce, pregătirile 
„administrative" pentru asigurarea 
celor mal bune condiții de desfă
șurare a activității oficiale au în
ceput de mult. Pe stadionul „1 Mai" 
nu s-a disputat nici un meci, cău- 
tîndu-se să fie cit mai ferit de 
eventuale degradări. Zăpada a fost 
curățată și terenul se prezintă bine. 
Pregătirile dinamoviștilor piteșteni 
s-au desfășurat pe alte terenuri 
din oraș și pe cel de la Ștefănești.

Probleme de reparații sau reno
vări nu sînt, deoarece, după cum se 
știe, stadionul „1 Mai" este nou. 
Deci, toată grija se concentrează 
asupra terenului de joc.

ILIE FEȚEANU

PLOIEȘTI

Stadionul Petrolul. încă de la in
trare te impresionează în mod plă
cut spiritul gospodăresc care dom
nește aici. Totul este gata pentru 
primirea oaspeților: jucători și 
spectatori.

Tov. Nicolae Pantilie, secretarul 
clubului, ne-a spus că pentru per
sonalul stadionului pregătirile au

DE LA F. R. FOTBAL
• Se reamintește secțiilor de 

fotbal cu echipe în categoriile A, 
B sau C, că nu vor putea începe 
returul campionatului fără viza 
pe anul 1967. a federației, pe car
netele de legitimare ale jucăto
rilor. Echipele de categoria A 
pot viza carnetele pină la 14 fe
bruarie, iar cele din categoriile 
B și C pină la 23 februarie. 
Viza anuală a federației nu se 
va face dacă pe carnete nu va 
exista viza medicală pe semes
trul 1/1967.

• Luni 6 februarie, cu Înce
pere de la ora 10, ia Centrul „23 
August” din Capitală va avea loc 
o consfătuire cu antrenorii echi
pelor din categoriile A si B. în 
cadrul căreia vor fi prezentate 
concluziile asupra campionatului 
mondial șl vor rula filme făcute 
cu acest prilej.

ACTIVITATE IÎIIGAIA, 
APROAPE CA ÎN PUN SEZON

ÎNCEPE RETURUL-

constituit o preocupare permanen
tă. Primul obiectiv a fost eliberarea 
terenului de zăpadă. Apoi a fost 
curățată pojghița de gheață, creîn- 
du-se astfel condiții mai bune pen
tru uscarea solului. De asemenea, 
au fost revizuite și revopsite por
țile, s-au confecționat noi steaguri 
pentru marginile și colțurile tere
nului, s-au revizuit toate tablele cu 
denumirile echipelor de categoria A 
etc. Nu s-a scăpat din vedere nici

repararea stației de radio-amplifi- 
care și a difuzoarelor pentru a se 
asigura o audiție mai bună. Sta
dionul Petrolul a trecut cu succes 
primul examen duminica trecută, 
cu ocazia „amicalului" Petrolul — 
Steagul roșu.

A. VLASCEANU

CRAIOVA

La Craiova se lucrează... pe 
două fronturi ! In timp ce stadio
nului Tineretului i se face toaleta 
în vederea returului campionatului, 
se muncește intens și la stadionul 
nou, care va fi gata să găzduiască 
meciuri de fotbal în turul campio
natului viitor.

La „Tineretului”, activitatea a în
ceput încă de astă-toamnă, după 
ultima etapă a turului. Terenul de 
joc era destul de denivelat, dar 
după meciul Universitatea — Pro
gresul s-a degradat și mai mult din 
cauza ploilor. In aceste condiții s-a 
decis in primul rînd nivelarea lui. 
A fost semănat gazon și, pentru 

protejarea Iui în timpul iernii, s-a 
așternut un strat de rumeguș. In 
același timp nu a fost permis acce
sul nimănui pe terenul de joc. Ză
pada îl acoperă și acum. Pentru a 
conserva cit mai bine gazonul, ad
ministrația stadionului intenționea
ză să nu permită desfășurarea nici 
unui antrenament sau joc pînă la 
26 februarie, ziua primei etape a 
returului.

Organizatorii sînt pregătiți ca, în 
cazul unei ninsori neprevăzute în 
apropierea reluării campionatului 
să poată curăța terenul.

In această perioadă au fost re
parate băncile defecte, iar instala
țiile sanitare și cele de încălzire de 
la vestiare au fost revizuite și 
funcționează perfect. Locurile din 
tribune au fost din nou numero
tate — în dorința ca spectatorilor 
să li se asigure cele mai bune con
diții de vizionare a meciurilor.

Urmează acum ca și... fotbaliștii 
să fie la înălțime.

ȘTEFAN GURGUI

BRAȘOV

în ciuda timpului favorabil 
doar. . . sporturilor de iarnă, fot
baliștii brașoveni au început pregă
tirile in vederea noului sezon.

In returul campionatului republi
can de fotbal cele trei echipe brașo
vene, STEAGUL ROȘU, METROM 
și TRACTORGr,, vor juca fiecare pe 
terenul lor propriu.

Conducerea clubului Steagul roșu 
a luat măsuri pentru asigurarea ce
lor mai bune condiții de joc și de 
vizionare a partidelor programate 
pe stadionul Tineretului. In aceste 
zile începe numerotarea celor două 
tribune pentru a putea fi puse în 
vînzare susținătorilor seria de bi
lete fixe. Tot aici a început reame- 
najarea vestiarelor și a instalațiilor 
sanitare și foarte curînd se va ter
mina împrejmuirea terenului. Dea
supra tribunei centrale va fi ame
najată cabina de radioficare a sta
dionului care va permite transmite
rea jocurilor, în cele mai bune con- 
dițiuni, la posturile de radio.

La stadionul Tractorul vor începe 
curînd lucrările de reparare a lem
năriei de la tribune și peluze. Te
renul de joc se prezintă în stare 
bună, ca de altfel și terenul anexă, 
cu zgură, pus la dispoziția nume
roaselor echipe din campionatele 
regional și orășenesc. Prin grija 
conducerii clubului se va procura 
zgură roșie, care va servi la rea- 
menajarea pistei de atletism, lucra
re care se va efectua imediat ce 
timpul o va permite. Sub semnul 
întrebării este pusă la Tractorul 
continuarea lucrărilor începute anul 
trecut pentru acoperirea parțială a 
tribunei centrale. O dată cu veni
rea iernii, lucrările au stagnat și 
deocamdată nu se simte nici o miș
care. Considerînd însă că „tracto
riștii” s-au arătat de fiecare dată 
buni gospodari, sîntem siguri că ei 
vor găsi resursele și sprijinul nece

sar pentru terminarea lucrărilor de 
acoperire parțială a tribunei, unde 
sînt prevăzute și două cabine pentru 
radio și televiziune. Sperăm să nu 
se treacă cu vederea nici repararea 
instalațiilor sanitare, atît de nece
sare acestui stadion.

Al treilea stadion brașovean care 
va găzdui competiții cu caracter 
republican este cel al asociației 
Metrom. In toamna anului trecut 
— o dată cu debutul echipei în ca
tegoria B — stadionul a fost re- 
amenajat.

Bine îngrijit, el se prezintă în 
condiții mulțumitoare pentru des
fășurarea meciurilor. Oameni har
nici, cei de la Metrom și-au propus 
o curățenie generală, revizuirea 
vestiarelor și instalațiilor sanitare, 
presărarea unui strat de zgură (pe 
care au și procurat-o) pe pista de 
atletism.

Primul joc oficial „acasă" al 
echipei Metrom va găsi micul, dar 
cochetul lor stadion, bine pus la 
punct.

C. GRUIA

CLUJ

In prima parte a lunii ianuarie 
la Cluj a nins din belșug, iar ter
mometrul a coborît deseori cu mult 
sub zero grade, dezmințind prono
sticurile. .. călduroase ale Institu
tului meteorologic. Au urmat, cu 
intermitențe, 2—3 zile cu cer se
nin și apoi, din nou, fulguială. Cam 
aceasta ar fi partea „meteorologică" 
a acestor însemnări. Pentru „pre
miera" din 26 februarie au fost lua
te cu deosebire măsuri ca primele 
jocuri de campionat să se desfășoa
re așa cum doresc și așteaptă iubi
torii fotbalului din orașul de pe 
Someș.

Componenții echipei Universita
tea au avut asigurate posibilități 
pentru a menține un contact strîns 
cu terenul și de a continua pregă
tirile. Sfatul popular al orașului 
Cluj i-a sprijinit în mod concret : 
din ziua de 17 ianuarie terenul II 
de la Parcul sportiv Babeș-Bolyai, 
complet curățat de zăpadă, a fost 
amenajat în mod corespunzător, 
oferind fotbaliștilor clujeni condiții 
optime pentru antrenamente și 
jocuri. Discutînd cu tovarășii din 
administrația bazelor sportive, am 
primit asigurări că în luna februa
rie vor fi luate din vreme măsuri 
pentru pregătirea stadionului oră
șenesc unde, după cum se știe, 
au loc meciurile de categoria A.

In ce privește antrenamentele 
echipei Universitatea, ele se desfă
șoară aproape zilnic. Pînă în pre
zent jucătorii Universității au efec
tuat peste 30 de antrenamente, iar 
concomitent au participat și la un 
turneu de fotbal redus, în sală.

VICTOR MOREA

NOTE

Cum folosim pauza 
dinîre reprize?

S-ar părea, poate, prematur să 
abordăm un asemenea subiect a- 
cum, cind pină la reluarea cam
pionatului mai sînt 3 săptămini. 
Am să încerc, totuși, pentru că 
„pauza" reprezintă un capitol im
portant din munca de pregătire a 
unei echipe de fotbal,

'[ impui scurt —■ zece minute 
conform regulamentului de joc — 
reclamă (din partea antrenorului 
și a medicului) o cunoaștere a 
sarcinilor și mijloacelor pentru a 
obține maximum de eficientă pen
tru repriza a doua. Și nu de pu
ține ori, cind pauza este eficient 
folosită, avem impresia că pe teren 
a pășit o altă echipă, mai proas
pătă și mai bine, orientată. Și, 
nu rareori jucătorii au reușit să 
întoarcă un rezultat care părea că 
va fi nefavorabil. Dezbat această 
problemă acum, deoarece consider 
că în această etapă (cind au loc 
jocuri de verificare) trebuie să-i 
acordăm aceeași importanță, poa
te chiar mai mare.

Așadar, în pauză, după părerea 
mea, trebuie să se insiste asupra 
fixării orientării jocului în repri
za a doua pe buza constatărilor 
făcute in prima repriză, sfaturile 
antrenorilor pot și trebuie să în
drepte sau să cimenteze obiectivul 
propus. Dar, pentru a putea spune 
că am beneficiat intr-adevăr de 
pauză, cadrul, și îndeosebi atmo
sfera, trebuie să fie corespunză
toare. Voi enumera cîteva din o- 
biectivele care pot fi rezolvate 
în cele zece minute : probleme 
medico-sportive (odihnă, refacere, 
măsuri de prim ajutor), probleme 
tehnico-tactice (revizuirea temei, 
desfășurarea jocului din prima 
repriză, indicații generale și spe
ciale) probleme psihice (încura
jări, mobilizări, trezirea interesu
lui pentru realizarea sarcinii jo
cului etc.).

Din cele observate in asemenea 
împrejurări —t in cabină — la 
unele meciuri nu se respectă în
tru totul cele de mai sus sau, 
șhiar dacă se îndeplinesc, ele nu 
au o eficiență maximă.

Sarcinile fixate ■ „pauzei jocu
lui" recomandăm.:« fi îndeplinite 
in ordinea în care au fost arătate 
din motive bine cunoscute de că
tre antrenori și jucători. Inversîn- 
du-le sau făcîndu-le intr-un loc 
necorespunzător (unde fumul de 
țigară viciază aerul, atît de ne
cesar după 45 de minute de efort), 
cind toată lumea intră in cabină, 
vorbește sau se plimbă (cum s-a 
înlimplat în cabina Progresului 
la „umicalul" de duminica trecută 
cu Rapidul) nu se poate spune 
că jucătorii au beneficiat de a- 
ceastă binemeritată odihnă.

Acest lucru trebuie bine înțeles 
de toți specialiștii și, in egală 
măsură, de către prieteni și su
peri eri.

CORNEL DRAGUȘIN 
antrenor

Vacanța fotbalistică continuă 
doar... calendaristic. într-adevăr, 
cu toate că reluarea campionatu
lui (făcînd abstracție de cele 
trei restanțe) este anunțată pen
tru sfîrșitul lunii, duminica de 
mîine are programul unei adevă
rate etape, cu diferența că re
zultatele vor conta doar în... 
clasamentul suporterilor.

în Capitală, așa cum am mai 
anunțat, va evolua liderul cam
pionatului, UNIVERSITATEA 
CRAIOVA, în compania RAPI
DULUI. Meciul, programat pe 
stadionul GIULEȘTI cu începere 
de la ora 11, va fi precedat de 
partida RAPID C.F. (fost Tehno- 
metal) — METALURGISTUL, a- 
nunțată pentru ora 9,15. Pe sta
dionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare, un alt joc pasionant: 
DINAMO BUCUREȘTI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV. Va reuși 

Dinamo să-și ia revanșa pentru 
înfrîngerea suferită astă-toamnă, 
în campionat (1—0, pe același 
teren), din partea brașovenilor ? 
In deschidere (ora 9,45) : DINA
MO OBOR—ABATORUL.

Si in provincie se vor disputa 
cîteva meciuri interesante. De 
pildă, la PITEȘTI, după cum ne-a 
comunicat corespondentul nos
tru C. Corciu, formația locală 
DINAMO va întilni echipa cam
pioană, PETROLUL PLOIEȘTI, 
pe stadionul „1 Mai" cu începe
re de la ora 11,30. La TIMIȘOA
RA, pe terenul Electromotor 
(ora 11,30), o reeditare a derbiu
lui fotbalului bănățean : POLI
TEHNICA—U.T. A. în sfîrșit, la 
Cluj, se întîlnesc două echipe 
studențești: UNIVERSITATEA
CLUJ—C.S.M S. IAȘI.

Activitate bogată, aproape ca 
in plin sezon.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES • PRONOSPORT
în cadrul premiului excepțional de 75.000 lei acordat 

la fiecare concurs PRONOSPORT se atribuie și cîte un 
autoturism.

Concursul PRONOSPORT de mîine vă oferă posibi
litatea cîștigării unui autoturism „MOSKV1CI 408“ (cu 
radio și patru faruri), plus 20.500 lei în numerar.

Pentru a putea participa la acest concurs depuneți 
buletinele imediat, astăzi fiind ultima zi.

Iată acum programul concursului PRONOSPORT nr. 6 
dtf duminică 12 februarie 1967 : I : Bologna—Cagliari, 
II : Brescia—Spăl, 111 : Foggia—Lanerossi, IV : Juven
tus—Fiorentina, V: Lazio—Lecco, VI: Mantova—Milan, 
VII: Napoli— Roma, VIII: Venezia—Torino, IX: Genoa— 
Livorno, X : Pisa—Sampdoria, XI : Salernitana—Modena, 
XII : Verona—Arezzoy ’ XIII : Messina—Catanzaro.

• Numai patru zile ne mai despart de tragerea con
cursului special PRONOEXPRES din 8 februarie la care 
se efectuează extrageri duble.

Depuneți buletinele din vreme pentru a nu rămîne în 
afara acestui concurs special care atribuie 10 autoturisme 
și excursii nelimitate la LENINGRAD, în afara valoroa
selor premii suplimentare în obiecte și bani.

Marți 7 februarie a.c. este ultima zi pentru depunerea 
buletinelor.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 4 

DIN 29 IANUARIE 1967
Premiul excepțional: 1 variantă a 75.000 lei (un 

autoturism Wartburg Lux cu radio și 27.700 lei nu
merar); categoria a Il-a : 9,5 variante a 4.721 lei; 
categoria a IlI-a : 192 variante a 233 lei; cate
goria a IV-a : 1.328,5 variante a 40 lei.

Report fond premiul minim : 149.802 lei.
Premiul excepțional a revenit lui Dianu Gheorghe 

din comuna Odaia, raionul Tr. Măgurele.
LOTO DIN 3 FEBRUARIE 1967

27 24 85 3 53 1 ,63 8 41 59 60 34 
Fond de premii : 1.050.724 lei.
Tragerea următoare va avea loc vineri 10 fe

bruarie 1967, Ia București.

Rubrică redactată^ de Administrația de stat Loto-* 
Pronosport. . .........



UCFS privind 
noastră, în

mai bune condiții a sarcinilor reieșite 
ianuarie 1965 a Consiliului General 
activitatea sportivă de performanță 

din tara noastră, în ansamblul pregătirilor pentru Jocurile 
Olimpice, a constituit cadrul general al preocupărilor și 
muncii de fiecare zi a activiștilor, antrenorilor și tehnicieni
lor, ale majorității sportivilor clubului bucureștean STEAUA. 
Roadele acestei activități multilaterale, desfășurate în decursul 
anului trecut, pot fi apreciate, în general, ca mulțumitoare. 
De altfel, aceasta a fost și concluzia adunării generale de 
dare de seamă și alegeri care a avut loc, zilele trecute, la 
clubul sportiv al armatei. Steaua.

președintele clubului col. Maxi- 
cu acest prilej a reieșit că, în 
de partid s-au străduit sa 
ale tuturor membrilor clubului,*

Grijă pentruDin darea de seamă prezentată de 
milian Pândele și din discuțiile purtate 
anul 1966, consiliul clubului și comitetul 
bunălățească stilul și metodele de muncă
să le dezvolte disciplina și răspunderea personală pentru activitatea în
tregului colectiv, să le sporească exigența față de rezultatele înregistrate 
de reprezentanții clubului Steaua in zeci și zeci de competiții cu caracter 
intern și internațional.

In anul trecut a crescut in mod substanțial rolul birourilor de secții, 
mai ates in ceea ce privește desfășurarea procesului de instruire și 
educație a sportivilor. A crescut, de asemenea, preocuparea antrenorilor 
și tehnicienilor clubului pentru ridicarea nivelului cunoștințelor pro
fesionale, pentru aplicarea cu mai mult curaj a celor mai noi cuceriri 
ale științei in pregătirea sportivilor, în special a celor susceptibili să 
facă parte din loturile țării noastre pentru J.O. de la Grenoble și Ctudad 
■le Mexico.

schimbul de miine
Se așteaptă mai mult 
de la alte secții• ••

Făcînd o comparație cu anul precedent, se poate aprecia că 19(>u 
a marcat o creștere a nivelului procesului de instruire și educație a 
sportivilor de la Steaua. Această activitate s-a desfășurat mai organizat, 
pe baza unor documente de planificare mai judicios întocmite, urmă- 
rindu-se in permanență realizarea și chiar depășirea obiectivelor de per
formanță stabilite pentru acest an, jumătatea drumului intre două 
ediții ale Jocurilor Olimpice. Un aport mai mare l-a adus și cabinetul 
metodic, care și-a legat mai strîns activitatea de practica procesului de 
instruire, contribuind la elucidarea unor probleme teoretice și aplicarea 
lor iu practică, la continua perfecționare a pregătirii profesionale știin
țifice a tuturor specialiștilor clubului. In această ordine de idei 
cuvine subliniat faptul că munca de studiu și cercetare științifică 
prezintă astăzi o preocupare mai concretă, legată de nevoile zilnice 
celor mai mulți dintre antrenori, profesori, medici etc.

Pentru desfășurarea în cele mai bune condițiuni a procesului
instruire, au fost amenajate și reamenajate o serie de baze sportive. 
In anul 1966 au fost date în folosință sălile de atletism, scrimă, tenis 
și ,Jorță‘* din incinta clubului, din calea Plevnei, urmînd ca în scurtă 
vreme să fie terminate lucrările de finisaj și dotarea cu aparatura ne
cesară a modernelor săli de box, lupte și haltere. De asemenea, s-au 
asigurat materialele și echipamentele necesare atit pentru antrenamente 
cit și pentru competiții, ceea ce a dus la îmbunătățirea substanțială a 
bazei materiale de care dispune clubul.

Pe de altă parte, trebuie consemnat sprijinul multilateral pe care 
comitetul de partid, organizațiile de bază P.C.R. și U.T.C. l-au acordat 
în special in privința educației politice și cetățenești a membrilor clu
bului Steaua, pentru mobilizarea tuturor in acțiunea de ridicare pe o 
treaptă superioară a nivelului rezultatelor sportive.

Toate acestea au avut, desigur, o influență pozitiv* în realizarea 
unor succese de prestigiu aJe sportivilor de la Steaua.

se
re
ale

de

In cadrul celor 23 de secții ale clu
bului Steaua activează un număr de 
762 de juniori șt copii De creșterea 
lor se preocupa cu multă pricepere 
și dragoste o serie de antrenori ca I 
Vasile (ciclism), a. Bulgaru (handbal), 
Gr. Ioanid (tir), ț. Ganga (hochei), 
S. Cazan (haltere), v. Cincă (atle
tism), R. Catană (fotbal). Unii dintre 
acești antrenori au și început să cu
leagă roadele preocupării lor. Vom 
sublinia în mod deosebit activitatea 
centrului de juniori șt copii de la 
fotbal, din cadrul căruia s-ău ridicat 
cîteva talente remarcabile (Manea, 
Tătaru, Nistor, Savu) care au și font 
promovate în lotul primei formații.

Pentru continua îmbunătățire a 
muncii cu copiii și juniorii va trebui 
însă ca antrenorii să dea dovadă de 
mai mare răbdare, să nu vizeze ime
diat rezultatul, ceea ce ar putea duce 
la forțarea prematură a tinerilor 
sportivi și n-ar crea în nici un caz 
posibilități pentru dezvoltarea lor 
multilaterală. Pe de altă parte, este 
de datoria consiliului clubului să in
tervină cu toată hotărirea pentru ca 
problema juniorilor să nu fie tratată 
în mod separat de aceea a seniorilor, 
ci să se desfășoare în cadrul ace
luiași proces pedagogic. Procedîn- 
du-se astfel se va putea asigura ca
racterul stadial al procesului de an
trenament.

Scrimerii de la Steaua dețin, de 
multă vreme, o superioritate de ne
contestat in întrecerile cu caracter 
intern, la care — aproape invaria
bil — se situiazâ pe primul loc. 
Anul trecut, de pildă, scrimerii mi
litari au ciștigat toate titlurile de 
campioni republicani, atit pe echipe 
cil și la individual. Pe de altă par
te, elevii antrenorilor Andrei Vîlcea 
și C-tin Ciocirlie au obținut și 
unele succese internaționale. Toc
mai de aceea, se așteaptă de la 
scrimeri ca în răstimpul celor 20 de 
luni care au mai rămas pină la 
J.O. (ei constituind, de fapt, baza 
lotului nostru republican) să reali
zeze un salt calitativ și mai pro
nunțat, să-și ridice necontenit mă
iestria sportivă, acumulînd forțe 
care să le permită să atace pozi
țiile de vîrf ale scrimei mondiale.

Aceleași aprecieri se cuvin și 
unora dintre boxeri și luptători, în 
evident progres față de anul pre
cedent In fata colectivelor de an
trenori ale acestor secții (Ion Chi

gă/ 
sep- 
pre

prea

• în decursul a- 
nului trecut sporti
vii clubului Steaua 
au realizat 85 de re
corduri republicane 
(«4 la seniori și 21 
la juniori), au ciști
gat 107 titluri de 
campioni republicani 
(91 la seniori și 16 la 
juniori). Din cele 23 
de echipe de se
niori ale clubului 13 
au devenit campioa
ne ale țării, 8 au o- 
cupat locul secund, 
1 a fost a treia și 
alta pe locul opt. 
La juniori 3 echipe 
au ciștigat titlurile 
de campioană repu
blicană

• 312 sportivi au 
făcut parte din lotu
rile republicane de 
seniori și juniori.

• în 1966 sporti-

vii de ta Steaua au 
realizat cîteva suc
cese de prestigiu in 
mari competiții in
ternaționale, tir : 
Virgil Atanasiu - 
campion fi record
man mondial la pis-

Un scurt 
bilanț 
din 1966
tot viteză, Atanasiu 
și M. Damitriu au 
făcut parte din e- 
chipa de pistol vi
teză clasată pe lo
cul doi la C. M.; Gh. 
Enache fi Gh. Flo- 
rescu au contribuit

la clasarea pe locul 
doi a echipei repre
zentative de talere 
la CJtf. de la Wies
baden și la „europe
nele" de la Lahti; 
scrimă: St. Weis-
sbock campion mon
dial de tineret la 
floretă și M. Țiu 
clasat ai treilea, 
Ecaterina [encic — 
medalie de bronz 
la „mondialele" de 
la Moscova; atletism: 
lolanda Balaș 
cîștigătoare a 
teriulut 
de sală 
Dortmund, 
performeră mondia
lă la inălțime; Vio
rica Viscopoleanu 
deține locul doi in 
ierarhia mondială a 
săritoarelor în lun
gime, etc.

Cn- 
european 

de la prima

Multe succese in competițiile interne, dar...
Cercetînd în ansamblu rezultatele sportivilor clu

bului Steaua, în mod special ale celor susceptibili 
a fi selecționați în loturile olimpice, se poate con
stata că în timp ce pe plan intern au fost marcate 
progrese însemnate în comparație cu anii trecuți, 
pe plan international — și lucrul acesta intere
sează cel mal mult — pașii înainte tăcuți sînt prea 
mici, uneori nesemnificativi, puțini fiind sportivii 
despre care să se poată spune că dețin intr-ade
văr o valoare internațională, care să le permită 
să facă față cu succes cerințelor (în continuă creș
tere) ale marilor competiții europene și mondiale. 
Tocmai de aceea, av;ndu-se în vedere sarcinile 
de mare importanță care stau in fata sportivilor 
și antrenorilor de la Steaua, de la care se așteaptă 
ca un mare număr de tineri să fie selecționați în 
loturile olimpice ale țării noastre, apreciem ca ne
corespunzător faptul că doar jumătate din cei 250 
de sportivi nominalizați (între aceștia 131 sînt în 
vederile loturilor olimpice) și-au îndeplinit, 
1966, obiectivele de performanță propuse !

Clubul Steaua și întreg sportul românesc 
mîndresc — și pe bună dreptate — cu rezultatele 
înregistrate de lolanda Balaș și Viorica Viscopo
leanu (atletism). Virgil Atanasiu. Mihai Dumnriu 
(tir). Nicolae Gîju, Gheorghe Chivăr (box). Ecate-

în

se

rina lencic, Ștefan Weissbbck (scrimă), Nicolac 
Mihalcea (călărie), Ion Baciu, Simion Popescu, 
Gheorghe Stoiciu (lupte), Angel Soptereanu (înot). 
Gheorghe Gruia, Iosif Iacob (handbal), Dezideriu 
Varga (hochei) etc., cei mai mulți dintre ei avînd 
făcute opțiuni serioase pentru viitoarele întreceri 
olimpice. Din păcate însă numărul performerilor, 
în adevăratul sens al cuvintului, este încă destul 
de mic, unii sportivi mulțumindu-se doar cu sa
tisfacția minoră de a fi considerați printre cei 
mai buni din țară, apreciere care, evident, nu are 
valoare practică în competițiile internaționale. De 
aceea, credem că trebuie să dea foarte serios de 
gindit nivelul rezultatelor unora dintre sportivii 
fruntași ai clubului. Prea puțini dintre atleți, 
gimnaști. halterofili. înotători, canotori, cicliști pot 
primi, în baza rezultatelor din 1966, recomandarea 
pentru selecționarea în lotul olimpic al țării 
noastre. Și, după cum se poate vedea, este vorba 
toerrai de acele ramuri sportive care au o pon
dere mare în programul J.O. de vară. în afară de 
aceasta mai trebuie arătat că doar 6 din cele 13 
secții, la ramuri de sport olimpice, pot căpăta în 
comparație cu rezultatele internaționale, un cali
ficativ satisfăcător Oricît de puțin pretențioși am - 
fi, trebuie să recunoaștem că este infim fată de

Caiacul și canoea nu mai

sarcinile de mare răspundere care stau în fața 
sportivilor noștri, față de pozițiile înalte spre care 
trebuie să aspire.

Așa cum se arăta în darea de seamă, trebuie 
înțeles bine că munca de pregătire a sportivilor 
de la Steaua nu are ca scop final doar cucerirea 
unor locuri fruntașe în competițiile interne, ci 
obținerea de performanțe la nivel mondial, care 
să le permită acestora să facă parte în număr cît 
mai mare și cu rezultate dintre cele mai bune, 
în loturile României pentru Jocurile Olimpice.

La începutul anului competițional 1966, din ca
drul diferitelor secții ale clubului Steaua se aflau 
în vederile selecționerilor pentru loturile olimpice 
un număr de 186 de sportivi La sfîrșitul acestui 
an, avîndu-se în vedere rezultatele unora dintre 
ei, comportarea la antrenamente și competiții, se
riozitatea cu care au înțeles să se pregătească, 
numărul acestora a fost redus la 131.

O analiză mai profundă chiar și a acestui număr 
va conduce la concluzia că nu toți sportivii își 
justifică selecționarea. Unii, și nu sînt puțini, 
n-au ajuns să fie pe deplin convinși că drumul 
spre Olimpiadă este un drum greu, care cere 
multe eforturi, o muncă neobosită, o frămîntare 
permanentă, o dăruire totală !

sînt în frunte...
Activitatea din 1966 a sec

ției de caiac-canoe a clubu
lui Steaua apare intr-o altă 
„lumină" față de anii tre- 
cuți. Dacă la sfîrșitul lui 
1965 caiaciștii și canoiștii 
primeau felicitări pentru ex
celentul lor bilanț (să nu ui
tăm, in acest context, cele 5 
medalii de aur cucerite la 
„europenele" de la Snagov), 
anul trecut situația n-a mai 
fost aceeași. Sportivii aces
tei secții au cucerit, ce este 

■ drept, 14 titluri de campioni 
republicani (mai mult de ju
mătate din total), dar la 
„mondialele" de la Griinau 
selecționații de ia Steaua au

avut o evoluție ștearsă, cu 
mult sub posibilitățile lor re
cunoscute. Apreciem că a- 
ceste rezultate nesatisfăcă
toare se datorase, in princi
pal, următoarelor cauze : a) 
menținerea în echipă a unor 
sportivi care nu mai pre
zintă posibilități de progres, 
la nivelul actualelor cerințe ; 
b) lipsa de preocupare a co
lectivului de antrenori pen
tru selecționarea, și mai ales 
pentru promovarea promptă 
a noi eleniente tinere și ta
lentate pe care centrul de la 
l’ulcea al clubului Steaua, le 
oferă din plin ; c) anumite 
greșeli de ordin metodic ale

antrenorilor Nicolae și Maria 
Navasart, Șt. Vișevan inter
venite în planificarea și con
ducerea procesului de pregă
tire a unora dintre sportivii 
de bază ai secției și ai lotu
lui nostru republican.

Avem convingerea 
vățind din greșelile 
trecut, colectivul de 
nori (a cărui pricepere 
tere de muncă nu 
puse la îndoială),
mai, intens de cabinetul me
todic și de biroul clubului, 
va putea realiza, in perioada 
care a mai rămas pină la 
J. O., o activitate la fel de 
laborioasă ca și în trecut.

cd in- 
anulut 
antre- 
și pu- 
pot fi

sprijinit

riac, Șerbu Neacșu, Marcu Spacoi 
la box. Vascul Popovici, Gh. Șutea. 
la lupte) stă sarcina pregătirii I» 
cel mai înalt nivel a sportiviloi 
fruntași pe care-i au în grijă. Sa 
nu uităm că înainte de J.O., Ciucă. 
Gruiescu, Gîju, Stumpf, Chivăr voi 
avea de făcut față dificilului exa
men al „europenelor" de la Roma, 
iar Baciu, Popescu, Stoiciu și cei
lalți luptători vor avea de apărat 
onoarea sportivă a țârii la campio
natele mondiale pe care le va 
dui chiar Bucureștiul, în luna 
tembrie. Deci toată atenția la 
gătire !

Bilanțul pe 1965 a fost
puțin favorabil trăgătorilor, a care. 
secție era considerată codașă la 
Steaua. Muncind însă cu rivnă, cu 
mai mult spirit de răspundere, eli- 
minind o serie de greșeli din acti
vitatea lor cotidiană, trăgătorii mi
litari au avut la sfîrșitul lui ’66 o 
comportare cu mult mai bună. Nu 
ne referim doar la Virgil Atanasiu, 
Mihai Dumitriu, Gh. Enache și Gh. 
Florescu, medaliați la ultima ediție 
a campionatelor mondiale, ci și 
la alți trăgători ca Peter Sandor, 
Nic. Rotaru (evidențiat pentru re
zultatele obținute in „Cupa țărilor 
latine*4). în schimb, evoluția trăgă
toarelor de la Steaua (fruntașe pină 
nu de mult) a lăsat foarte mult de 
dorit...

Bune și rele • ••

Nu vom trece în revistă fiecare 
secție în parte, dar cîteva, cuvinte 
tot vom spune despre unele din ele. 
La atletism au ieșit din nou în evi
dență lolanda Balaș și Viorica Vis
copoleanu. Progrese au marcat Iosif 
Naghi, Petre Astafei și Gh Zamfires- 
cu. în schimb, alți atleți au fost de
parte de ceea ce-și propuseseră să 
realizeze în 1966 (E. Ducu la inălțime 
2,08—1,98; N. Macovei la 110 mg 14,4— 
14,7; W. Socol la suliță 77,00—70,20 m 
V. Caramihai la 3 000 m obst. 8:35,0— 
8:48,0 etc.) Iar alții au posibilități 
foarte limitate de a mai progresa 
(Ov Lupu, R. Voroneanu, A. Deac 
etc.).

Unele rezultate promițătoare au în 
registrat cicliștii specializați în pro
bele de velodrom (p. Soare, V. Bur- 
lacu, Gh. Negoescu) in timp ce rutie
rii au avut, în general, o comporta
re ștearsă. C. Dumitrescu, I. Arde- 
leanu, Fr. Gera ș a. n-au arătat nici 
Pe departe adevăratele lor posibili
tăți. La situația necorespunzătoare 
a secției de ciclism, o contribuție a 
avut-o și antrenorul E. Golgoți. A- 
ceeași situație și la canotaj, gimnasti
că și în special la polo. Activitatea 
echipei de polo a fost apreciată ca cea 
mal slabă din ultimii am, în cadrul 
acestei formații existînd o serie de 
abateri de la disciplină, absențe ne
motivate de la Lecțiile de antrenament 
etc. Consiliul clubului le-a analizat 
la timpul cuvenit și a luat măsuri 
disciplinare împotriva unor jucători 
de polo (Bădiță, Covaci, Kari) ca și 
împotriva altor sportivi ca C. Dră- 
gulescu și FI. Stancu (atletism), N. 
Niculescu (ciclism), G. Raksi (fotbal) 
etc, ceea ce a dus la îmbunătățirea 
atmosferei de lucru, la întărirea dis
ciplinei în cadrul secțiilor respective.

Se cuvin, de asemenea, subli
niate ca pozitive evoluțiile unor 
sportivi din cadrul secțiilor de volei 
(antrenor T. Tănase); handbal (antre
nori i. Kunst-Ghermănescu, Oct. Nițes- 
cu), hochei ^antrenori E. Raduch Și 
1. Ganga), baschet (antrenor C. He
rold) ș.a.

\

In fața consiliului clubului Steaua, nou ales, ca și în fața tuturor specialiștilor, 
a sportivilor fruntași stau acuni sarcini de mare răspundere privind pre
gătirea intr-un ritm corespunzător creșterii rezultatelor, a tuturor sporti

vilor clubului la nivel mondial și in mod special a acelora ce vor fi selecționați 
pentru Jocurile Olimpice. Va trebui să existe, dacă se poate spune astlel, o pre
gătire preferențială a principalilor performeri ai clubului, a celor susceptibili să. 
ne reprezinte țara la Ciudad de Mexico.

Pentru aceasta va trebui sporită exigența antrenorilor și in primul rind 
a sportivilor, va trebui să se lupte cu toate mijloacele inipotriva comodității, a 
„relaxării". Cabinetul metodic al clubului, de altfel unul dintre fruntașe pe țară, 
va trebui să ajute mai concret pe unii antrenori și sportivi, in sensul 
țirii și modernizării procesului de antrenament, punindu-se accentul pe 
specificului pregătirii de cel al competițiilor, pe atacarea simultană 
factorilor antrenamentului, pe îmbunătățirea pregătirii fizice. Va trebui 
activitate să fie desfășurată cu „motoarele în plin", de acum și pină 
de Mexico, dar e bine să nu uităm nici de„. Miinchen — 1972 1

și mai mult rîndurile, că nelăsind Joi 
împotriva rutinei, a delăsării, a rămî- 
clubului Steaua vor putea da loturilor 
capabili să facă față cu succes preten-

Avem convingerea că strîngîndu-și 
nici unei fisuri, luptînd cu toate torțele 
nerilor în urmă, antrenorii și tehnicienii 
olimpice ale țării sportivi bine pregătiți, 
țiilor viitoarei Olimpiade.

Toate forțele, deei, pentru ridicarea

îmbunată- 
apropierea 
a tuturoi 

ca această 
la Ciudad

la nivel internațional a întregii activi
tăți a clubului Steaua, club care în 1967 va aniversa două decenii de la înfiin
țarea sa !
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LA... FOTBALPRELUDII

mai... călduros

Reșița.
toate...

Herrera

Beckenbauer,

■i

că

Biatlonistul vmător

la 
la 
și

întrecerile 
început încă 
Zimnicea.

V. D. POPA

selecționer

frumoase, 
de 

fără 
loviri

spartachiadei n-au 
în comuna Bujoru-

Prin grija organelor sportive 
din Alexandria, un mare număr 
de tineri învață să schieze.

noi 
Ionescu.

Fotbaliștii seniori și juniori 
de la „Flamura roșie" Sibiu dis
pun de numai 11 perechi de 
ghete. • Punctele cîști- 

gate toamnă
constituie un bun 
cojoc de primăvară.

Dîrjan,
1) Lovitu-

Sperăm să vedem 
meciuri 
întreceri pline 
sportivitate, 
„tălpi" sau

mea. 1 
joacă 
însă nu 
mite, ci 
cate.

La asociația sportivă Spartac 
Videle, regiunea București, 

există nici o activitate.

puns: lașin, Sar-

cînd e lu- 
fotbalul se 
pe goluri, 

i numai pri- 
și... mar-

Pe concret

in
Absolut

I

CLAY SAU TERRELL?
ce jact, țintele sînt în

Povestire

Realizarea lor jrumoasă 
Se înțelege ne-ndoios.
Atunci cînd vremea-i friguroasă, 
Te-ocupi de schi

Bujorul, dacă-l iei 
E foarte roșu la 
Acolo însă-n acest caz 
Bujoru-i roșu de necaz.

ca floare, 
culoare.

De ea se poate spune
Că în realitate 
E prima pe regiune
La inactivitate.

Dorind ca-ntregul stoc de ghete 
le ajungă tuturor, 

au decis, pe îndelete, 
joace toți intr-un picior.

11 metri 
executat de..

3 ori!
O lovitură de la 

„11 metri" este o 
simplă... formalita
te? Așa se spune. 
Dar nu e întotdea
una așa. Iată, de 
pildă, ce s-a întîm- 
plat în meciul din
tre echipele de fot
bal Chaumont și 
Cambrai, disputai 
în „Cupa Franței".

In min. 101 (me
ciul a avut prelun
giri) fotbaliștii de la 
Chaumont au 
neficiat de un 
nalti. Gol? Nu! 
bitrul a 
petarea 
deoarece 
chipier al 
executase lovitura I 
se afla în careu. A * 
doua oară, entuzi- . 
asm 
celor de la 
brai : a 
portarul! Dar, cum - 
acesta se mișcase, . 
iar s-a repetat lo- | 
vitura. A treia oară 
șutul a mers... a- 
fară !

dictat 
loviturii 

un coe- 
celui care

, entuzi- | 
rîndurile |

Cam- 
apărat I 
ir. cum •

Tot mai multe e- 
chipe de fotbal și-au 
început pregătirile 
„pe zăpadă“. Vorba 
aceea, să-ți faci iar
na car (adică o pre
gătire temeinică) și 
primăvara...

E greu de spus, a- 
cum, la începutul 
„returului", cine va 
cîștiga campionatul. 
Părerile sînt, firește, 
împărțite. Există 
totuși într-o anu
mită problemă una- 

j nimitate : vrem cu 
toții să fie un cam
pionat în care să 
cîștige... fotbalul.

intenționate ale ad
versarului (care duc 
adesea la indispo
nibilități) etc. Cine 
nu vrea, la urma 
urmei, să ajungă un 
jucător mare ? Și 
un jucător mare nu 
poate avea un su
flet mic.

Februarie este, se 
știe, cea mai scurtă 
lună a anului. Mulți 
o consideră însă, 
acum, drept cea mai 
lungă ! Mai ales pri
mele sale 15 zile...

Iată un gînd care 
mă frămîntă de pe 
acum : cine va fi 
cel mai bun fotba
list român al anu
lui... 1967 ? Eu aș 
dori să fie... cît mai 
greu de ales.

M. BONDA

Adrian Beraru Făl
ticeni — 1) Vreți 
să știți care este 
scopul turneului zo
nal de șah de 
Vrnjacka-Banja, 
care participă 
Florin Gheorghiu ? 
Este un turneu cu 
o „miză” importan
tă : primii trei cla
sați iau parte la eta
pa următoare a a- 
cestei competiții ce 
trebuie în ultimă in
stanță să desemneze 
pe șalangerul lui 
Petrosian — turneul 
interzonal. 2) Au și 
sare și piper cîteva 
dintre „reflecțiile 
fotbalistice” pe care 
ni le-ați trimis Le 
publicăm cu t Tă
cere :

s. i.
După toate... apa
rențele, boxerul 
Mihai Nicolau s-a 
retras din activita
tea competițională. 
N-aș putea totuși 
să vă dau asigurări 
în această privință 
nici dv. nici... ad
versarilor săi, Cînd 
e verba d? retrage
re, sportivii se mai 
răzgîndesc uneori.

Voronin împli
ni la 26 martie 22 
de ani. El are 72 
kilograme, la o înăl
țime doar de...
i.65 m.

Teodor Teodores- 
cu, Călărași, 
xistă multe... 
misiuni 
„Sosesc 
parodie după

- E- 
pro- 

în poezia 
cocorii”,

întrebat care au 
fost cei mai buni 
fotbaliști în anul 
1966, Herrera a răs-

Facchetti, B. Moo
re, Onega, Haller, 
Albert, Corso, Vo
ronin, B. Charlton, 
Spencer, 
Mazzola, 
Cislenko, 
Amancio

Eusebio, 
Gondet, 
Farkaș, 

și Suarez.

Dinu Crist ea aleargă

heobosit și mereu tînăr, DINU CRIS
TEA continuă să alerge. Da I 
exact ! Continuă să alerge, deși 
intîlnifi numele său pe listele 
punților la cursele de fond sau 
raton. La 55 de ani, maestrul
al sportului Dinu Cristea aleargă in... 
viața de toate zilele. Lui i s-ar cu-

nu mai 
pârtiei- 
de ma- 

emerit

Cassius 
adversarul 

___  _____ Terrell, 
pumnul lui Terrell 

în...

voi lovi
pare să spună 
luni seara, Ernie

„Așa 
Clay", 
său de 
și, într-adevăr, . 
l-a lovit în plin pe Clay, 
tografie.

Rămîne de văzut dacă în 
crurile se vor petrece tot 
general, pronosticurile sînt 
bile lui Clay.

fo-

lu- 
In

ring 
așa. 
favora-

W uni, pe rin- 
gul instalat în 

astrodromul din 
Houston, Cassius 
Clay și Ernie Ter
rell își pun în joc... 
titlurile de cam
pioni mondiali — 
primul, pe cel pe 
care l-a cucerit 
prin luptă de la 
Sonny Liston, cel 
de-al doilea pe cel 
ce 
rit

i-a fost confe- 
de către W.B.A. 
meciul urmînd 
desemneze pe 

și ade- 
campion

să
singurul 
vârâtul
mondial de box la

toate categoriile.
Precedat de o- 

bișnuitele declara
ții menite să-i a- 
tragă pe specta
tori, meciul « 
nește, oricum, 
viu 
rell 
cel mai puternic 
boxer pe care l-a 
întîlnit Clay, în 

Liston.
aceasta, 
cei 1,90 
nu va 
a vânt a-

punct de vedere 
cir nu mai puțin 
de 8 centimetri.

Terrell are și o 
mai mare expe
riență a ringului, 
în vreme ce Cas
sius Clay a sus
ținut, ca profesio
nist, 27 de meciuri 
(toate 
adversarul său 
urcat 
gului 
ori. în 
tîlniri 
vinaătorul.

Prin prisma 
zultatelor obținu
te în fața acelo
rași adversari — 
Cleveland Wil
liams, 
nes, 
Tunney 
ker și 
Chuvallo
apare 
Astfel, 
Terrell a fost fă
cut K.O. de Cle
veland 
(revanșa

cîștiqate) 
î a 
rin- 

de 
în- 
în-

scările 
de 43

39 de 
el fiind T9-

Doug Jo- 
Herb Siler, 

Hunsac- 
George 

— Clay 
superior, 

în timp ce

stîr- 
, un 

interes, Ter- 
fiind socotit

afară de 
De data 
Clay, cu 
m ai săi, 
mai avea 
jul înălțimii, ca în 
celelalte meciuri. 
Terrell întrecîn- 
du-1 din acest

Williams, 
a fost 

cîștigată de Ter
rell), Clay n-a a- 
vut nici o proble
mă cu 
mare". O 
însă

pisica cea 
„pisică? 

îmbătrînită 
care n-a mai 
ohearele tot 
de ascuțite.

De
box...

n-au
valoare. Lupta di
rectă este singu
ra în măsură să 
dea un răspuns 
Precis • Clay sau 
Terrell ?

avut 
atît

inaltfel, 
referințele 

prea multă

reni, pe bună dreptate, premiul celui 
mai statornic adept al mersului pe jos, 
al — hai să zicem ~ drumeției cita
dine. Intr-adevăr, de mai multi ani, 
nici un taxator de tramvai sau de au
tobuz n-a avut prilejul să elibereze un 
bilet de călătorie lui Dinu Cristea. Și 
să știți că fostul nostru recordman și 
campion al alergărilor pe distanțe 
lungi nu este un om zgîrcit. Sau, poate, 
cel mult, zgîrcit cu... sănătatea lui, pe 
care vrea să și-o păstreze, făcînd zil
nic, pe jos, cam 15 kilometri.

Este, probabil, singurul om din Bucu
rești care nu are de făcut nici un re» 
pros.,. f.T.B.-ului.

Text și foto : T. ROIBU

5 din 16
Din cei 16 antre

nori ai echipelor 
care au participat 
la turneul final al 
campionatului mon
dial de fotbal, doar 
5 își mai păstrează 
posturile : Ramsey 
(Anglia), Schon (R. 
F. Germană), Foni 
(Elveția), 
(Mexic) și 
Re Hyung 
Coreeană).

„Ce bine 
organizează 
o dată la

M. Mircea. Petro- 
șeni. — Colegul dv. 
M. Ștefan, care este 
si arbitru de fotbal 
în campionatul re
gional, susține că 
pe coperta cărții ■ 
„World Cup ’66” ar 
fi fotografia auto
rului, Ioan Chirilă. 
S-ar putea, dar nu- 
maj în cazul în 
care loan Chirilă 
ar fi una și aceeași 
persoană cu... Eu
sebio. Te pome
nești...

corăbiile
Ion Minulescu :

Trellez 
Myung 
(R.P.D.

se 
doar 

4 ani 
C. M. de fotbal !“ — 
a spus un ziarist 
englez.

A nu se pierde din 
vedere însă, că se 
mai găsesc ace și 
pentru... cojoace.
• La fotbal, por

tarului îi revine și 
sarcina de a opri 
intrarea mingii în 
plasă, nu numai a- 
ceea de a o scoate. 
Acest lucru îl poa
te face foarte bine 
și un jucător de 
cîmp.

ninsoarea a contenit. Norii încă grei au prins 
lăsînd să se vadă oglinda lucitoare a pîrtiei

Pe înserate, 
să se ridice, 
de bob.

La cabană 
se destinse o 
medalia de bronz. Era cald și bine^ 
și pînă Ia ora de culcare timpul trecea între un 
o „bandă* la magnetofonul cu tranzistori.

Numai Andrei parcă nu-și găsea locul. Se 
sportiv cu experiență, să fie mai calm. Și

„De unde a mai apărut și oțelarul ăsta ? 
pe Semenic nu se prea aude de bob. A !... 
Sinaia sau din Poiana mai înțelegea și el. Aici, copiii sînt... 
învățați pe pîrtie și inaince de a rosti corect cuvîntul „mamă” 
știu să pună o... frînă. Aici, cel care nu cunoaște nease
muitul farmec al lunecării pe covorul de gheață cînd vîntul 
iți șuieră la ureche melodia celor îndrăzneți, este socotit în cel 
mai bun caz ca năpăstuit al soartei dacă nu un infirm.

...Și Mareș din Reșița să i-o ia înainte !
La primul concurs nici nu l-a remarcat printre ceilalți. 

Spunea Gligor : „Frumos bob are băiețelul ăsta... Parcă-i 
o rachetă”. Dar el nici n-a catadicsit să-i arunce vreo pri
vire. Iată însă că, după prima manșă s-a trezit tocmai pe 
locul 4 ; înaintea lui erau Gligor si Ganea, iar în fruntea tu
turor era Mareș care-i devansa cu 2 secunde și 45 de sutimi. 
A clătinat din cap a mirare, a privit mai îndeaproape „Ro- 
sinanta” (oare ce i-o fi venit flăcăului să-și boteze tocmai 
așa bobul ?) și... s-a dus ca fulgerul pe pîrtie

A „smuls" exact 3 secunde față de prima coborire. Dar 
Mareș a mers și mai bine.

„Iată-te deci, dragă Andrei, după șase ani de supremație, 
în... banca a doua”. Și în urma unuia care poate anul trecut 
îi citea numele în ziare cu admirație și un soi de respect.

Acum, are cel mai bun prilej să se revanșeze. De fapt, 
ar fi vrut să-1 bată în „dina Carnati" Dar î s-a blocat una 
din frîne în prima manșă și a trebuit să coboare cu pru
dență. Deși a „tras” formidabil după aceea, s-a mulțumit 
iarăși cu locul 2...

Privește chipul lui Mareș, cu ochii mari, negri, cu trăsături 
ferme, arămit nu numai de asprimea vînturilor de iarnă, 
dar și de dogoarea cuptoarelor. ...Are voință băiatul, dar 
nici eu nu mă las mai prejos. Mîine nu am voie să pierd 
„Cupa federației". Știu că are si eJ aceeași dorință. Dar eu... 
nu am voie".

La rîndul său, Mares se gindește tot la concurs.
„Ciudat... își spune el — am citit în romane că unii spor

tivi înaintea concursurilor se gîndesc la cei de acasă și amin
tirea acestora le dă parcă forte înzecite. De fapt, pe mine 
acum mă preocupă mai mult Andrei. Cîti ani o fi avînd ?... 
în tot cazul peste 30. Are copii ?... Desigur, un băietei care 
știe să schieze și o fetiță care croșetează mănuși cu un singur 
deeet pentru tăticu.

Chiar l-am văzut o dată cu fotografia unn’ MMel de 
vreo 7 ani. Al lui trebuie să fie. Cred că „mușchetarul” este

atmosfera de încordare dinaintea concursului 
dată cu știrea că handbaliștii noștri au cucerit 

butucii trozneau în sobă 
,șah” sau

cuvenea ca el, 
totuși...
Doar la Reșița, 
Să fi fost din

I

C. ivăucea- 
București. — 
înțeles bine: 
supărat pe...
cau pe lo

de la Rapid, 
de multe ori 

irosind 
Ra-

N-am 
sînteți 
ofsaid 
nescu 
că stă 
în cFsaid.
astfel ocaziile 
pidulni. Regulamen
tul de "otb il se mo
difică mal greu. 
Ceea ce se poate mo
difica mai ușor 
este... poziția lui. 
Deci asta e soluția 
la care trebuie să 
se gîndirn 
mai ales...

Rodica 
Zalău. - 
ra nu este valabilă 
în cazul cînd scri- 
merul nu se află cu 
ambele picioare pe 
planșă. 2) Gimnas
tul sovietic Mihail

partea cealaltă !!! 
Desen de ADRIAN ANDRONIC

Sosesc cocorii.
Din fund de lumi — 

Din Sud
Si din Apus — 
Din țara Iui Gon

calves
Din patria lui Ro

cha.

Ven iți
Să-i întrebăm ce 

ne-au adus.

Eu zic să renun
țăm. Nu i-au între
bat destul soțiile și 
prietenii ?.«

Gavril Piesa, Re
șița. — 1) Dv. aveți 
dreptate cînd sus
țineți că în echipa 
națională de fotbal 
a Soaniei există- un 
singur Gento. Prie
tenii 
bât, 
la...
pe care l-au ____
la radio sau la te
leviziune. Nu-i vor
ba însă de alt jți- 
cător, ci tot de 
Gento. în pronunția 
lui corectă. în spa
niolă.

dv. vă com- 
referindu-se si 
Hento, nume 

auzit

Radu Victor, Șim- 
leul Silvaniei. — i) 
Ati citit în cartea 
„Din tribune începe 
meciul", o serie de 
lucruri în legătură 
eu o echipă, Știinta 
Cîmneri, si vreți să 
afla ti dacă această 
echipă a activat în 
categoria A. Să 

că este vorba 
echipă fictivă, 
autorul, dacă 
poate nu nu-

s-o promoveze
vrea,
mai
în A. dar s-o facă 
să cîștige și cam
pionatul. In cărți, e 
foarte ușor !

ION POSTAȘU 
Ilustrații :

N. CLAUDIU

acum cam necăjit. Al doilea concurs pe care Andrei l-a 
pierdut. Parcă-1 văd cum stă sub plapumă și ține pumnișorii 
strinși : „mult noroc, tăticule, să ieși primul !... Auzi, pri
mul !“

Bătrinica mea n-a fost niciodată la un concurs de bob. 
A lăcrimat cînd i-am arătat prima cupă.

Nu uit insă ce mi-a zis.
— Tine minte băiatule, noi din familia lui Mareș am fost 

totdeauna fruntea. Nu numai la sport...
★

Puțin după miezul nopții, dintr-o cameră s-au auzit ge
mete. La început nu le-au dat importantă, apoi luminile 
s-au aprins și un zvon a zburat nrin toată cabana :

— Ii e rău lui Mareș... Apendicită.
Drăgoi, studentul în medicină, a clătinat din cap îngrijorat 

după ce a palpat abdomenul inflamat al oțelarului.
Poate— Cronică... 

perat.
Băieții s-au apucat să improvizeze o targă. Ca un făcut 

prin perdeaua
— Cum o să-1 

glasul lui răsună o încordare fără răspuns.
— Ziua l-aș cobori cu bobul ca pe o mireasă, interveni 

altul. Se lăsă liniște.
Andrei, care pînă atunci părea că dormitează într-un colț, 

îsi frămîntă îndelung mîinile, suflă din greu si podeaua 
scîrtîi jalnic, cînd el cu cele 100 de kilograme se precipită 
deodată.

—- Ce mai stati ? Scoateți bobul meu... Ala de patru... 
Gligor tu treci fr’nar. Mai repede ! — urlă aproape. Pături ! 
Gică tu îl ții pe Mares.

îl strînse ușor pe Mares care gemea înfundat
— Nici o grijă. Ștefane. Ai auzit cum te ducem ?.. Ca pe 

o mireasă.
Din ușă se întoarse spre cei care se adunaseră ciopor la 

ferestre.
— Toată lumea la culcarea. Mîine avem concurs.
Reporterul unei publicații din Capitală, sosit în dimineața 

concursului cu trenul de 8,45, transmitea la telefonul unei ca
mere din hotel știrea desnre „Cupa federației".

„în absenta lui Mares indisponibil, cupa a revenit pe neaș
teptate echipajului condus de Arnăutu. De remarcat necla- 
sarea în primele locuri a maeștrilor sportului Andrei și 
Gligor”.

în timpul acesta, la cabina telefonică de Ia hotel. Andrei 
îmbrăcat încă de concurs. înconjurat de toți băieții, vorbea 
îngrijorat la telefon :

— Allo. spitalul ?.... Cu doctorul Cernea. în legătură cu 
operația de azi noapte. . Se simte bine ?... Mulțumesc *

Pe stradă. Andrei se gîndea :
— Las’că nu s-au terminat „Cupele"... Sântă viitoare e

„Cupa Bucegilor”.

chiar peritonită. Trebuie neapărat o-

groasă de nori nu răzbea nici o lumină, 
ducem ne Mare* oină țos ? spuse unul și în

JACK BERARIU



Cu BANS ALSER, 
despre tenisul de masă 

și perspectivele sale 
de dezvoltare

locului 4 în ultimul 
european la tenis de 
suedezul Hans 
decît 25 
palmares

Alser. 
Alser 

bogat, 
debu-

de ani, 
foarte 

1952, el 
în concursuri.

Titularul 
clasament 
masă este 
Deși n-are 
posedă un
Incepînd să joace în 
tează peste doi ani 
în 1957. jucătorul suedez cîștigă 
.Criteriul european de juniori'- 
participă pentru prima 
campionatele mondiale.

în 1962, Alser cuce
rește titlul de campion 
european, iar în pre
zent este deținător 
Împreună eu Kjell 
Johansson — al titlu
lui continental la dublu băr
bați, fiind un om de bază în re
prezentativa Suediei — cea mai pu
ternică din Europa. In plus, Hans 
Alser a ieșit învingător în nume
roase competiții internaționale, el 
efectuînd și cîteva turnee în Japo
nia. Dar, pe lingă valoarea lui in
contestabilă ca jucător, Alser este 
apreciat și ca un excelent tehnician 
și tactician. De aceea, cînd reputa
tul sportiv suedez a fost la Cluj cu 
echipa sa Leksberge, nu am scăpat 
prilejul și l-am invitat la o discuție 
despre... tenis de masă, bineînțe
les. Cu multă amabilitate, Hans AI- 
ser a acceptat să ne devină inter
locutor.

— încotro credeți că se în
dreaptă tenisul de masă pe 
plan internațional ?

— Părerea mea este că la tenis 
de masă, stilurile de joc, diversele 
concepții se schimbă ca și moda : 
cînd ofensiva, când defensiva. A- 
cum este la modă stilul ofensiv și 
el va cunoaște — in viitorii 2—3 
ani — o ascensiune strălucită. Apoi 
va reveni In actualitate stilul de
fensiv, va predomina apărarea. Cel 
puțin așa cred.

— Din experiența pe care o 
aveți, ce antidot ați preconiza 
față de jocul 
japonezilor ?

— Ei au reușit 
avans de 4—5 ani, 
viața pregătirii fizice. Dar distanța 
se va micșora și aceasta din două 
motive: 1) pregătirea fizică a spor
tivilor europeni a început să se îm
bunătățească, să crească ; 2) ca ur-

și 
oară la

I 
I
I

INTERVIUL NOSTRU

chinezilor și al

să-și creeze un 
mai ales in pri-

Imare a preocupării sporite, jucăto- I 
rii de pe continentul nostru vor 
ajunge să cunoască la perfecție în
tregul arsenal tehnic. Vorbeam mai 
înainte de însemnătatea pregătirii 
fizice. Rar am văzut ca vreun ju
cător chinez sau japonez să se afle 
in dificultate in finalurile de seturi 
sau partide. Explicația ? Pregătirea 
fizică excepțională. Ea asigură im
plicit și o pregătire psihologică supe
rioară, aduce luciditatea in gindire. ■ 
Ceea ce, după mine, constituie un ■ 
factor decisiv pentru desemnarea 
învingătorului intr-o partidă de | 
tenis de masă, acest sport care con
sumă atita energie nervoasă.

— Poate doriți să ne dați și 
cîteva amănunte asupra antre
namentului dv ?

— Din cele patru săptămîni ale 
unei luni, in trei execut cite trei 
antrenamente fizico-tehnice — a 
cite două ore fiecare. In cea 
de-a patra săptămină, fac an
trenamente zilnic, de cîte șase ore 
fiecare. O astfel de lecție de șase 
ore cuprinde patru ore de tehnică, 
o oră de alergări, crosuri și jocuri 
sportive, iar o oră constă din dife
rite exerciții de gimnastică. La toa
te acestea se adaugă — bineînțeles 
— participarea la concursuri.

— Si acum, ultima întrebare: 
ce pronosticați pentru cea de-a 
29-a ediție a „mondialelor" de 

Ia Stockholm, din 11—21 apri
lie ?

— Nu întrevăd surprize și mai 
ales dintre cele de amploare.

I

C. COMARNISCHI

De pe terenurile de fotbal
URUGUAY, CAMPIOANA 

A AMERICII DE SUD

MONTEVIDEO. La Montevideo 
s-a încheiat campionatul de fot
bal al Americii de Sud. în acest 
an, titlul de campioană a re
venit reprezentativei Uruguayului, 
care a totalizat, după 5 jocuri, 
9 puncte (4 victorii și un meci 
egal). Pe locurile următoare s-au 
clasat: Argentina cu 8 p., Chile 
— 6 p-. Paraguay 4 p„ Vene
zuela — 2 p. și Bolivia (cam
pioana din 1966 1!) — 1 p.

în ultimul meci, echipa Uru- 
quayului a învins selecționata 
Argentinei cu 1—0 (0—0). Golul 
victoriei a fost Înscris în min. 
63 de Rocha. Partida a fost ur
mărită de 60 000 de spectatori.

Au
GUAY: Mazurkiewicz, Baeja, Va
rela, Cuncunequi, Paz, 
Perez, Rocha, Oyarbide, 
Urrusmendi.

ARGENTINA : Roma, 
Marzolint Acevedo, Rattin, Al
brecht, Bernao, Gonzales, Artime, 
Sarnari. Mas.

jucat formațiile : URU-

Mujica, 
Salva,

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE
I A TURNEULUIZDNAL OE SAH

I 
I

I
I

TURNEUL DE LA VIAREGGIO

internațional 
de la Viareg- 
disputarea ul-

ROMA. Turneul 
de fotbal (juniori) 
gio a continuat cu 
timelor două jocuri din sfertu
rile de finală. Echipa italiană 
F.C. Bologna a eliminat formația 
sovietică Burevestnik cu scorul 
de 1—0, iar A.S. Roma a dispus 
cu 3—0 de Juventus Torino. 
Pentru semifinale s-au calificat 
patru echipe italiene care vor 
juca după următorul 
Milan — 
gio) 
Sarnaza).

Finala 
luni, la
• S-au 

Internazionale 
din cadrul sferturilor 
ale .Cupei campionilor europeni” : 
15 februarie la Milano, 1 martie 
la Madrid.

program:
Fiorentina (la Viareg- 

Roma — Bologna (la

turneului va 
Viareggio.

fixat datele 
Real

avea loc

meciului
Madrid 

de finală

Campionatele europene 

de patinaj artistic

GABRIELE SEIFERT, 
VIRTUALĂ CAMPIOANĂ
BELGRAD 3 (prin telex, de la co

respondentul nostru, A. ALJIMPIE- 
VlCl). Pe patinoarul „Ti voii “ din 
Ljubljana, au continuat întreceri
le probei individuale feminine din 
cadrul celei de a 58-a ediții a cam
pionatelor europene de patinaj ar
tistic. O formă deosebită continuă 
să arate fruntașa clasamentului, Ga
briele Seifert (R.D. Germană) care 
după încheierea figurilor obligatorii 
conduce cu 1186 p în fața concuren
telor sale principale Hanna Maskova 
(Cehoslovacia) — 1 153,30 p. Zsuzsa
Almassy (Ungaria) 1135 p și Ann 
Stapleford (Anglia) — 1134,7 p.

S-au încheiat întrecerile în proba 
de dans. Conform așteptărilor, titlul 
a rămas în posesia campionilor de 
anul trecut, perechea engleză Diane 
Towler — Bernard Ford, urmați de 
compatrioții lor Yvonne Suddik, — 
Malcom Cannon,

VRNJACKA BANJA. Azi iau sfîrșit 
întrecerile turneului zonal de șah, prin 
disputarea partidelor din cea de a 
17-a rundă. în fruntea clasamentului 
continuă să figureze Ivkov (Iugosla
via) cu lli/2 puncte, urmat de Mata- 
novici (Iugoslavia) 11, Barczay (Un
garia) lO’/n. Gheorghiu (România) 10, 
Fuchs (R.D.G.) 9!/2, Lengyel (Unga
ria). Hamman (Danemarca), Kostro 
(Polonia) și Morlock (R.F.G.) 9, 
Packman și Jansa (ambii Cehoslova
cia) 8*A> etc. în ultima rundă. Florin 
Gheorghiu joacă cu Lengyel, iar Barc
zay cu Jansa.

TBILISI 3 (Agerpres). — Campio
natul unional de șah s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru Leonid 
Stein care a totalizat 13 puncte din 
21 posibile. Pe locul doi, la Vs p., s-a 
clasat E. Gheller. în timp ce locuri
le 3—5 au fost împărțite de Korci- 
noi, Taimanov și Gipslis cu cîte 12 
p. fiecare. Aceștia vor disputa un 
turneu de baraj, pentru desemna
rea a încă doi reprezentanți ai 
U.R.S.S. în turneul zonal.

Tînăra patinatoare din R. D. Ger-

""" „CANADIENII IȘI ASCUT PATINELE"
Recent, s-au întors din Canada hocheiștii pri

melor două reprezentative ale U.R.S.S., partici
pante la o serie de intilniri amicale susținute 
în „patria hocheiului". Concluzii după turneul 
întreprins, ca și cîteva interesante observații 
asupra stadiului actual de dezvoltare a hocheiu
lui canadian, au fost publicate în ziarul „SO- 
VETSKI SPORT", sub semnătura antrenorului 
A. KOSTRIUKOV și a secretarului federației 
unionale de hochei pe gheață, G. EP1HIN. Din 
articolul intitulat sugestiv „CANADIENII I$I 
ASCUT PATINELE..." extragem următoarele 
pasaje :

„Oricine urmărește activitatea în hochei nu 
poate considera surprinzătoare știrea sosită din 
Canada despre interpelările adresate primului 
ministru in parlamentul canadian, în legătură 
cu eșecurile suferite în sezoanele trecute de 
hocheiștii acestei țări. Canada este Canada și 
pentru patria hocheiului, medaliile de bronz 
cucerite la ultima ediție a campionatelor mon
diale reprezintă o compensație cu totul palidă 
pentru eforturile depuse în refacerea presti
giului de odinioară.

în prezent, canadienii țintesc cu toată serio
zitatea „aurul" medaliilor puse în joc la Viena. 
Cu atît mai mult cu cît anul 1967 are o sem
nificație deosebită în viața Canadei, care săr
bătorește centenarul independenței sale. Aceas
tă aniversare a statului canadian coincide și cu 
una sportivă : cinci decenii de hochei. în 1917, 
la Montreal, lua ființă liga canadiană de hochei 
și se disputau primele jocuri oficiale, cunos
cute în istoria acestui sport.

Cum se prezintă prima reprezentativă a Ca
nadei ? în comparație cu ediția de la Ljubljana 
a campionatului, echipa a suferit multe re

manieri. Jocul ei a devenit mai puternic, mai 
precis orientat, datorită noilor jucători. în pri
mul rînd, vom aminti de perechea apărăto
rilor Brewer — Bownes. Amîndoi provin de 
la profesioniști.

Datorită noii perechi de fundași s-a schimbat 
maniera de acțiune a canadienilor in apărare. 
Acum ei pasează pucul unui partener, imediat 
după interceptare. Totodată, fundașii canadieni 
au început să joace mai strict în apărare. Ca 
și înainte, ei excelează în lupta corp la corp. 
După exemplul hocheiștilor sovietici, suedezi 
și cehoslovaci, apărătorii canadieni se repro
filează acum spre un joc în viteză, cu ma
nevre tactice. Probabil că așa se explică faptul 
că apărarea reprezentativei Canadei este în 
prezent mai puternică.

în ceea ce privește înaintarea, nu am obser
vat un progres atît de evident, în comparație 
cu anul trecut. Slăbiciuni, propriu-zis, nu exis

tă însă. Cea mai puternică este linia John
ston — Huck — Mott.

S-a schimbat și programul de pregătire a 
echipei. In trecut, la început de sezon nu 
existau cantonamente, nici măcar antrenamente 

în comun ale jucătorilor naționalei. Acum însă, 
selecționabilil canadieni au fost convocați chiar 
din luna septembrie. De atunci, ei n-au mai 
revenit Ia cluburile respective. Federația ca
nadiană de hochei a decis ca echipa să nu par
ticipe înainte de campionatul mondial la nici 
o competiție, cu excepția turneului „Centena
rului" (n.r. pe care l-a cîștigat).

Cele văzute în turneul întreprins în Canada 
ne fac să credem că chiar în acest an, la Viena, 
jucătorii cu frunza de arțar pe tricouri vor 
arăta că gloria lor nu a apus. în orice caz, 
la campionatul mondial, canadienii vin cu pa
tinele bine ascuțite..."

mană, Gabriele Seifert (18 ani), 

vicecampioană mondială, are toate 

șansele de a intra astă-seară in 

posesia titlului de campioană a 

Europei la patinaj artistic.

Campionatele mondiale de tir 1971 
se vor desfășura la Lima

LIMA 3 (Agerpres). Comitetul na
țional de sport din Peru a acceptat, 
în principiu, organizarea campionate
lor mondiale de tir dîn anul 1971. 
In vederea acestei importante compe
tiții internaționale, se prevede con
struirea unui poligon modem de tir.
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SOFIA. în sala „Universiada* 

din Sofia s-a desfășurat meciul 
de baschet dintre formațiile mas
culine Lokomotiv Sofia și Vor- 
wărts Leipzig, contînd pentru sfer
turile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni". La capătul 
unui foc spectaculos, victoria a 
revenit gazdelor cu 83-73 (33-31).

Partida a fost arbitrată de

dr. Dan Chiriac (România) și I. 
Giundus (Turcia).

ROMA. Proba de coborîre femei 
din cadrul concursului internațio
nal de schi de la Monte Bondone 
a fost cîștigată de campioana 
mondială Erika Schinegger (Au
stria) cronometrată în 1:26,61.

MADRID. în cadrul „C.C.E." 
la baschet masculin, formația spa

niolă Real Madrid a dispus cu 
scorul de 99—75 (48—32) de
echipa cehoslovacă Slavia Praga.

MOSCOVA. în apropiere de 
Leningrad au început întrecerile 
campionatului unional de schi 
fond. Proba de 5 km femei a re
venit campioanei mondiale și o- 
limșpice Klavdia Boiarskih în 17:08, 
urinată de Alevtina Kolcina.

STOCKHOLM. în cadrul cam
pionatelor intenaționale de tenis 
pe teren acoperit ale Suediei s-au 
înregistat rezultatele: Holmstrom 
(Suedia)—Plotz (R. F. Germană) 
6—1, 6—4 ; Metreveli (U.R.S.S.) 
—Johansson (Suedia) 7—5, 1—6, 
6—3 ; Korotkov (U.R.S.S.)— 
Hallberg (Suedia) 6—4, 6—4.
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