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înSăptămîna viitoare, 
Capitală, sînt programate 
întrecerile finale ale cam
pionatului republican de 
patinaj artistic, ediția 
1967. Vor fi desemnați de
ținătorii titlurilor la cate
goriile de seniori, juniori 
mari și mici, copii. între
cerile încep luni 13 fe
bruarie și continuă în tot 
cursul săptămînii.

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

Handbalîștii de h Dinamo București
se pregătesc pentru primul joc

JOI, ÎN GIULEȘTI, din „C. C. E.“

Rapid — Progresul
Săptămîna aceasta sînt programate noi 

meciuri amicale de fotbal. Astfel, joi, 
de la ora 15,15, pe stadionul 
Rapid va juca din nou în 
Progresului București.

Duminică, tot pe stadionul 
Rapid va avea ca partener de
pe Dinamo Bucul ești. Partida este pro
gramată la ora 10,30. în deschidere, de 
la ora 8,45, un meci de juniori : Ra
pid — Școala sportivă nr. 2.

Giulești, 
compania

Giulești, 
întrecere
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DUPĂ CONCURSUL ATLETIC AL JUNIORILOR MARI

Nu este
masculine 
în această
Apropiatele partide din „Cupa campionilor europeni”, 
competiție în care dinamoviștii bucureșteni au avut întot
deauna 
în anul

greu de ghicit că dintre toate echipele noastre 
de handbal, cea care se antrenează mai intens 
perioadă este DINAMO BUCUREȘTI. Motivul ?

comportări 
1965.

să reedi- 
performanța, 

acestei
Dornici 

teze 
handbalîștii 
echipe, sub condu
cerea antrenorului 
emerit OPREA VLA- 
SE, s-au pregătit în 
luna ianuarie cu 
multă asiduitate. 
După cum ne spu
nea conducătorul 
tehnic al formației, 
în acest interval de 
timp s-a insistat pe 
îmbunătățirea pre
gătirii fizice gene
rale și specifice, pe

La hochei:
Dinamo—Avîntul 3-2

frumoase, cucerind chiar și trofeul

creșterea numărului 
de procedee tehnice 
la fiecare jucător și 
pe realizarea cu suc
ces în partidele de 
antrenament și în 
cele din „Cupa 
F. R. H.“ a unor 
scheme tactice de 
atac și apărare.

In lotul dinamovist 
domnește optimis
mul, fiecare hand
balist fiind dornic să 
pășească cu... drep
tul în această com
petiție (primul meci 
duminică 12 februa
rie, în sala Flo- 
reasca, cu Gwardia 
Wibrzeze Gdansk, 
returul urmînd să 
aibă loc pe 19 fe
bruarie la Gdansk).

Pentru această pri
mă confruntare, 
după care — în caz 
de victorie — pe di_ 
namoviști îi așteap
tă sferturile de fi
nală, va fi folosit 
lotul obișnuit. Va 
lipsi doar Titus 
Moldovan, angrenat 
în pregătirile echi
pei reprezentative 

de tineret. Iată-i pe 
jucătorii care vor e- 
volua în aceste par
tiție : - - ” -
golea, Ionescu, Mo
ser, ----- *_
Costache II, Ivanes- 
cu, Mur esan, 
man, Lieu, 
Ni ca, l.
Fabian, 
Schuman.

Redl, Bo-

Costache I,

Co-
Samungi, 
Popescu, 
Eftimie,

Ce facem cu... turiștii?
Față de concursul juniorilor mici, desfășurat în 

urmă cu o săplămînă, cel al juniorilor mari a 
evidențiat eforturile făcute de organizatori pentru 
asigurarea reușitei întrecerilor. Este remarcabil 
faptul că la alergări toate sosirile (serii, semi
finale și finale) au fost fotografiate și filmate. 
Aceasta a permis o apreciere obiec
tivă a ordinei de sosire, înlă- 
turînd orice fel de discuții. Dc 
asemenea, instalarea unor tribune do
vedește grija organizatorilor pentru 
numeroșii spectatori, cărora le-au o- 
ferit condiții mai bune de vizionare a 
întrecerilor.

Trecînd Ia deslășurarea probelor, 
vom menționa mai întîi pe cei care 
și-au înscris numele pe tabelul re
cordmanilor republicani de sală :

BĂIEȚI

55 mg (106,4 cm): Ștefan Satmari 
(Unîv. Cluj) 8,0 — record stabilit, 
Florian Drăgulet (I.C.F.) 8,0; pră
jina: Cristian Ivan (Rapid Buc.) 
4,19; greutate (7,257 kg): Ion Cio- 
cănescu (I.C.F.) 12.98 — record
stabilit.

FETE.

50 m : Aura Petrescu (Șc. sp. 2 
Buc.) 6,6; Mariana Gotîi (Progr. 
Deva) 6,6; 50 mz: Edith Sclial 
(Șc. sp. Brașov) 7.6 — record sta
bilit.

în alara acestor recorduri obținute 
de juniorii mari, a fost consemnată 
și egalarea de către Magdalena Pre- 
torian (Viitorul Buc.) si Niculina 
Hînda (C.S.Ș. Buc.) a recordului re-

ADRIAN IONESCU

(Continuare în pag. a 2-aJ

• Conferința Consiliului orășenesc U. C. F. S. Tîrgoviște

nanțe adinei în istoria și cultura Ro
mâniei, o tradiție și în ceea ce pri
vește sportul de performanță ? Con
cluzia la care a ajuns Conferința a 
fost : DA !

Ștefanov (Steaua) ratează o bună ocazie de a înscrie 
Foto : B. Vasile

,Cupa 16 februarie" la baschet
Ultima etapă a „Cupei 16 Februa- 

ie“ Ia baschet se dispută azi, în 
sala Giulești, după următorul pro
gram : de la ora 16,30 : Olimpia T.V.- 
—Constructorul (I), Rapid—Voința 
(f), Progresul—Voința (m), Rapid— 
Academia Militară (tu.).

Virginia Bonei (Liceul N. Bălcescu 
Craiova) trecînd cu ușurință peste 

ștacheta înălțată ia 1,63 m
Foto: V. Bageac

UNDE SA-I CĂUTAM PE VIITORII PERFORMERE ?
/

AZI : ora 9 : Steaua-Tîrnava ; ora 17 : Avîntul- 
Agronomia ; ora 19 : Dinamo-Politehnica

Patinoarul „23 August" este, începînd de ieri, gazda 
întrecerilor ultimului tur al campionatului republican de 
hochei, la capătul căruia vom cunoaște noua campioană 
a țării și pe ultima clasată, formația care va parti
cipa la turneul de baraj.

Cu puțin timp înainte ca arbitrii parti
dei de dimineață să fi fluierat începutul 
meciului, jucătorii s-au arătat nemulțumiți 
— și pe bună dreptate — de calitatea 
gheții (plină de asperități, cu mari por
țiuni serios denivelate, în special în fața 
porților), ceea ce a determinat, în ultimă 
instanță, refacerea ei, atît cît s-a putut. 
Este de datoria administrației patinoarului 
să acorde mai multă atenție acestei pro
bleme și să ia neîntîrziat măsurile cores
punzătoare pentru ca gheața să se pre
zinte în cea mai bună stare.

Întîlnirea dintre STEAUA (lidera clasa
mentului) și POLITEHNICA BUCUREȘTI 
(ultima clasată), dată fiind evidenta diferență 
de valoare dintre cele două formații, s-a 
desfășurat în nota de dominare a militari
lor. Fără să fi apăsat pînă la fund pe pedala 
acceleratorului, hocheiștii de la Steaua au

Nu era nevoie sa participi la Con- 
ferința Consiliului orășenesc UCFS 
Tîrgoviște ca să-ți dai seama cît de 
grav lezat este orgoliul iubitorilor 
sportului din fosta „cetate de scaun" 
de faptul că răsfățata lor echipă 
de fotbal a coborît treaptă cu treap
tă, ajungînd în categoria C. Sincer 
vorbind, ne așteptam că tocmai acest 
subiect va fi „leit-motivul" discuțiilor. 
Dar, spre cinstea lor, tîrgoviștenii 
(întristați fără îndoială de faptul că 
pe stadionul de lîngă ruinele Curții 
domnești nu mai vin formații din 
prima categorie), acordînd fotbalu
lui ceea ce i se cuvine, au dezbătut 
pe larg, cu pasiune, o chestiune care 
îi frămîntă și le tulbură visele : se 
poate adăuga acestui oraș, cu rezo

★
De altfel, mugurii performanței au 

început să încolțească aici. Luptătorul 
Constantin Pătrașcu este campion re
publican de juniori, iar colegii sci 
de echipă, Gheorghe Canache și 
Grigore Bălcescu, au fost și ei me- 
daliați ai întrecerii celor mai tineri 
sportivi. Echipa de volei „Sănăta
tea" evoluează - și nu fără succes 
- în seria I a categoriei B, luptă
torii de la „Metalul" participă la 
campionatul republican, iar formația 
de baschet „Comerțul" aspiră la 
primul loc în campionatul regional.

O foarte tînârâ și talentata junioa
ra la șah, Elena Irimescu, va face 
- credem - sâ se vorbească despre 
ea. Dupâ cum atleții Traian Stan, 
Codruf Mihăiiă, Bogdan Dumitrescu, 
Gheorghe Vârzaru, Doina Mânicâ, 
Maria Surugiu, toți juniori, sînt nume 
care merită să fie reținute. Tîrgo- 
viștea are 92 de secții afiliate, a- 
proape 1 000 de sportivi legitimați, 
iar în anul 
și tinere au 
sificaire.

1966 peste 500 de tineri 
obținut normele de da-

★
arătau participantă la

R. VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

Și totuși, -------- ,------- ,---- ,.. ._
Conferință, este puțin. Tntrutotul de 
acord I Ba, am spune, chiar, că este 
foarte puțin, ținînd seama de posibi
litățile orașului. Ați observat, fără 
îndoială, că aproape toți sportivii 
evidențiați pentru rezultatele lor sînt 
juniori. Ceea ce nu este rău ci, dim
potrivă, dă frumoase speranțe pen
tru viitor. Dar, în momentul de față, 
cum arcta prof. Vasile Torge, în ma
rea majoritate a ramurilor sportive, 
și mai cu seamă la atletism, senio
rii se află la o valoare submediocră. 
Este greu de presupus că peste noap
te se vor ridica niște campioni aici. 
Deci, profesorii de educație fizică, 
antrenorii, instructorii (de care ora; 
șui nu duce lipsă) vor trebui să-i 
caute, să-i găsească și să-i pregă- 
tească printr-o muncă asiduă pe viito
rii performeri.

Unde să-i caute ? Foarte simplu t 
în școli. La Tîrgoviște sînt 12 000 de 
elevi, foarte mulți dotați și dornici 
de a face sport. Numai la Centrul 
școlar metalurgic și la Grupul școlar 
petrol sînt peste 2 400 de tineri, o

VALERIU CHIOSE

(Continuare in pag. a 2-a)



Medicina sportivă își aduce 
contribuția în clarificarea 

unor probleme de actualitate

AfATAȚIE La Gap

Primul concurs de amploa 
al anului

Recent, a avut loc la Centrul de medicină sportivă a Ministerului 
Sănătății Prevederilor Sociale prima consfătuire medico-sportiră, in 
care s-uu prezentat 19 comunicări și s-au dezbătut o serie de pro
bleme actuale ale sportului contemporan. Două teme au fost abordate 
cu precădere:

SPORTUL I)E PERFORMANTĂ IA ALT Fl UDINE MEDIE Șl 
CONTROLUL MEDICAL ÎN SPORTUL DE PERFORMANȚA.
De un mare interes s-au bucurat lucrările care au tratat practicarea 

sportului la altitudine, problemă de bază foarte actuală pentru pre
gătirile în vederea Jocurilor Olimpice. în, acest sens, merită a fi evi
dențiate toate comunicările prezentate, care au reușit să completeze 
și .so întregească cunoștințele noastre in acest domeniu, permițind o 
serie de concluzii de o mare valoare practică. Menționăm comuni
cările: dr, I. Drăgan și colaboratorii: „Cercetări privind comportarea 
sportivului de performanță la altitudine medie ; dr. C. Dumitru si 
colab.: „Influența altitudinii medii asupra electrocardiogramei și a 
capacității aerobe la boxeri44 ; dr. T. Pop—I. Drăgan : „Cercetări pri
vind funcția tiroidiană în efort*4 ; dr. I, Drăgan și chim. M. Tudor: 
„Unele reacții enzimatice în timpul efortului sportiv la altitudine me
die" ; dr. I. Stănescu și colab.: „Substanțe farmacodinamice în legă
tură cu unele reacții de aclimatizare la altitudine medie44; dr. I). 
Gavrilă, chim. E. Savu : „Modificări hematologice la altitudine medie'4.

Lucrările au scos în evidentă reacțiile organismului în perioada de 
adaptare, reacții strict individuale, și în același timp au permis emi
terea unor principii metodice sau găsirea unor mijloace farmaceutice 
care să grăbească refacerea, influențând favorabil aclimatizarea.

Pe marginea celei de a doua teme, s-au prezentat o serie de cer
cetări menite să contribuie la o evaluare mai justă a mijloacelor con
trolului medical adecvate sportului de performanță. Menționăm in acest 
sens comunicările: „Aspecte ale probei Letunov ia atleți și atlete de 
performanță" (dr. V. Constantinescu, dr. Z. Cioară și colab.) ; „Dez
voltarea tinerilor între 3—18 ani44 (dr. A. Popovici) ; „Probleme medico- 
sportive în instruirea copiilor și juniorilor la fotbal" (dr. N. Stănescu) ; 
„Dezvoltarea fizică a lotului republican de juniori la rugbi* (dr. V. 
Ignat) ; „Tratamentul de recuperare a sportivelor prin eurenți dia- 
dinamici44 (dr. Ov. Petrescu): „Acidul sialic și traumatismele interne 
la sportivi44 (chim. G. Ilaralumbie , dr. G. Jeflea).

în general, s-au adus contribuții prețioase, originale, privind locul 
și semnificația unei explorări in cadrul controlului medico-sportiv. în 
același timp, unele din cercetările prezentate au un caracter aplicativ 
evident, deoarece semnalează o serie de deficiențe existente la loturile 
noastre și indică mijloace de prevenire și înlăturare a acestora. Pre
zența în număr mare a specialiștilor care au participat activ la dez
bateri (acad. Gr. Benetato, dr. Baloiu, dr. B. I otiade și alții) cît și 
valoarea lucrărilor prezentate au situat această primă manifestare 
științifică a Centrului de medicină sportivă a M.S.P.S. la un nivel 
corespunzător, fapt ce obligă pe cercetătorii din această unitate să-și 
întărească eforturile în viitor, pentru rezolvarea problemelor științifice 
ale mișcării de cultură fizică și sport din țara noastră.

CORNELIU RÂDUȚ

bune... arbi-

juniori din 
sala clubului 
întilniri inte-

în întreaga țară au început între
cerile din cadrul primei etape a 
campionatelor republicane de box ale 
juniorilor, lată cîteva din relatările 
corespondenților noștri, prezenți la 
disputele tinerilor pugiliști.

PLOIEȘTI : Meciuri 
tra je slabe.

întrecerile boxerilor 
localitate, găzduite de 
Rafinorul, au prilejuit
resante, disputate cu dîrzenie. Pen
tru titlurile de campioni ai orașului 
au încrucișat mănușile juniorii aso
ciațiilor sportive Prahova, Voința și 
Rafinorul. Dacă pe tinerii pugiliști 
îi putem lăuda pentru buna lor pre
gătire, nu putem spune același lucru 
despre arbitrii judecători ai reuni
unii, care nu au dictat întotdeauna 
cele mai bune decizii.

lată rezultatele tehnice, în ordinea 
categoriilor: V. Nicorescu (R) b.p. 
I Dumitru (P), 1. Mircea (R) b.p. 
T. Tom a (V), A. Trandafircscu (P) 
b ab. II Al. Sava (R), R. Irimia 
(R) b. p. Al. Matei (V), V Turcu 
(P), b.p. V. Radu (V), ~ 
(R) b.p. 1. Ion (P) — 
șită, F. Oprea (P) b.p. 
(R), R.Valerin (R) b.p. 1.
(V), Gh. Drăgan (V) b.p V. Bruj 
ban (R), Gli. Aldea (V) b. ab. I N. 
Tîrteață (R).

GH. APOSTOLESCU

P. Nastasiu 
decizie gre- 
V. Stroescu 
Gherghescu

TIMIȘOARA : Partide interesante, 
multi tineri care promit.

Boxerii juniori timișoreni șî-au 
disputat cu deosebită ambiție pri
mele locuri. Dintre învingători s-au 
remarcat îndeosebi I. Kraici, Șt. Mi- 
loaia. A. Fulesi și C. Stuparu. tineri 
cu frumoase perspective în sportul 
cu mănuși. Iată-i, în ordinea cate 
goriilor, pe juniorii care vor con 
ținu a „cursa44 spre titlurile de cam
pioni republicani. Juniori II : 1. Po- 
polovici (U.M.T.), I. Peteac (C.F.R), 
D. Ardelean (C.F.R.), 1. Rezeanu
(U.M.T.), V. Țăranu (C.F.R.), I 
Chivu (U.M.T.), l. Vucu (U.M.T.)

(Urmare din pag. I) 
publican de junioare mici la 50 m, 
cu 6.8 sec.

Analizînd rezultatele, remarcăm că 
ele au depășit mediocritatea numai 
în cîteva probe : prăjină și înălțime 
la băieți, 50 m și înălțime la fete.

Cîștigă torul săriturii cu prăjina, 
Cristian Ivan, are calități care, du
blate de o muncă susținută, îl vor 
duce la rezultate frumoase.

La înălțime, Manolc Mitilecis 
(I.C.F. — 1,98), Andrei Șepci (U- 
niv. Cluj — 1,92) și Ștefan Blașko 
(Lie. „Ștefan cel Mare44 — C. Lung 
Moldovenesc — 1,89) sînt cei care 
au avut o evoluție mulțumitoare. 
Șerban loan (Politehnica Buc.), deși 
cîștigător cu 2,01 m,* a sărit cu 3 
cm mai puțin decît la concursul re
publican de anul trecut.

Proba feminină de sprint a pri
lejuit o dispută strînsă între cele 
mai bune alergătoare junioare din 
țară : Aura Petrescu, recordmană la 
100 m, și Mariana Goth, recordma-

și E. Kigling (C.F.R.). Juniori I: 
I. Costache (E.M.T.), T. Ștefăncasa 
(U.M.T.), N. Bortcș (U.M.T.). A. 
Fulesi (E.M.T.), V. Tamaș (U.M.T.) 
I. Kraici (U.M.T.), 
(C.F.R.), C. Stuparu 
I. Tatucu (E.M.T.).

Șt. Miloaia
(U.M.T.),

ȘTEFAN MARTON

LDPENI : Gale cu multe „Qăuri* 
în program.

Sala de sport Minerul din locali
tate a găzduit faza raională a cam
pionatelor republicane de box rezer
vate juniorilor. Spectatorii, veniți în 
număr mare la întreceri, au constatat 
cu surprindere și regret absența dis
putelor din cadrul mai multor ca
tegorii de greutate. In plus, arbitrii 
Ion Pavel, Gheorghe Pancu și Eugen 
Mîndru s-au prezentat pe ring în 
costume de stradă I I

lată-i pe învingători, în ordinea 
categoriilor: Juniori I: P. Norița 
(Minerul Lupeni), 1. Blaga (M.L.), 
Gh. Ghenca (M.L.), I. Arpad (M.L.). 
P. Tătar (Jiul Petri la). Juniori II : 
O. Curta (M.L.), P. Onisie (M.L.), 
T. Pirlici (J.P.), S. Felea (M.L.), 
FI. Radu (M.L.), I. Cercel (M.L, 
M. Toi (J.F.).

ION CIORTEA

Bazinul Tineretului din orașul Galați va găa 
la sfîrșitul acestei săptămîni un interesant corn 
de înot, la care și-au anunțat participarea cî 
dintre cei mai buni sportivi bucureșteni. La sta 
probelor vor fi prezenți, printre alții, campioana 
recordmana țării Cristina Ralaban (medaliată 
bronz la „europenele44 de la Utrecht), Angel 
reanu, Dan Demetriad, Vladimir Morarii, Nice 
Ștefănescu, Tiberiu Șerban, Agneta Șterner, Nic< 
Tat. alături dc cîțiva tineri remarcați în cursul 
zonului trecut, cum ar fi Petre Teodorescu, G 
geta Cerbeanu. Dumitru Gheorghe, Mara Hain 
Mihai Rău, Eda Schuller ș.a.

Pentru înotătorii noștri fruntași, care s-au 
trenat cu multă ambiție în ultima vreme, t 
cursul de sîmbătă și duminică de la Galați (h; 
de 25 metri) constituie o importantă verificări 
stadiului actual de pregătire. în același timp, 
trecerile vor oferi și prilejul unei prime seleții a sj 
livilor noștri care ne vor reprezenta în februarii 
martie într-o serie de importante concursuri in 
naționale.

• înotătorii de la Steaua și C. S. școlar 
avut duminică un concurs de verificare. Iată cît 
din rezultatele înregistrate: A. Șoptereanu 1:. 
la 100 m bras ; Vl. Moraru 57,5 la 100 m 1 
și 2:68,5 la 200 m liber; D. Gheorghe 2:15,4 
200 m liber.

• în cea de a treia etapă a campionatului Ci 
talei de polo rezervat echipelor de copii s-au îi 
gistrat următoarele rezultate: Progresul—Școala s] 
tivă nr. 2 15—0 ; Steaua—Școala sportivă nr 
6—1; Clubul sportiv școlar—Rapid 7—1. în 
«.amenlul competiției conduc (neînvinse) echifi 
Progresul și Steaua cu cite 9 puncte.

&ASCH£T]

Din nou despre pregătirile echipeh
pentru returul categoriei A

tate din elemente tinere, 
rora le sînt necesare antr 
mente cu intensitate și vc 
mare, pentru îmbunătăț 
pregătirii fizice și a deprii 
rilor tehnice, acestea au 
ceput foarte tîrziu.

V. KADAR -cores
★

Pentru jucătoarele de 
Rapid București, anul ] 
n-a fost prea strălucit, 
meciul decisiv din turul c 
pionatului 1966—67, cu I 
tehnica București, a scos 
evidență multe lipsuri cai 
cereau grabnic remediate, 
trenorul S. Ferencz a avu 
vedere acest lucru atunci 1 
a alcătuit planul de pregi 
pentru 1967. Cauzele c 

portării slabe în toamna ; 
lui trecut sînt multiple, 
principalul motiv al randar 
tului scăzut pare a fi 
oboseala suprasolicitării 
1966: cinci dintre jucăto; 
de bază au făcut parte 
lotul pentru „europene' 
n-au cunoscut, practic, odi 
Antrenorul ne-a declarat, 
tuși, că se simte vinovat 
tru că nu a lucrat îndea 
în mod individual cu unele 
cătoare, în primul rînd cu 
și cu Diaconescu. Echipa 
află în schimbare de sit 
— jucătoarele înalte sîni 
cum 5 la număr — și, 
bine antrenată, Bițu ar fi 
lut chiar juca în meciul 
Politehnica, Au trecut doi 
de cînd a început să prai 
baschetul și acum se p 
cere de la ca un joc ade 
categoriei A. Există și t> 
circumstanțe atenuante pe 
pregătirea mai puțin ini 
pe care a făcut-o — sala 
Iești a fost în reparație i 
timp. Aceasta nu face, i 
decît să reducă din vină

Jucătoarele au aboi 
deci, campionatul în curs 
semnul oboselii. De aceea 
la 25 decembrie 1966 Ia 8 
nu arie 1967 antrenorul le- 
cord at o binevenită vaci 
De la reluarea pregăti 
pînă la prima etapă a ret 
lui rapidistele au practit 
dispoziție doar cinci săptăr 
Cam puțin pentru ating 
formei maxime, l’înă la 
pcle mai dificile, ele di 
însă de alte 3—4 săptăi 
timp pe care antrenorul îl 
sideră suficient pentru ati 
rea formei sportive corespu 
toare. Participarea jucătoa 
la antrenamente (4 pe sS 
mină) este apreciată de 
trenor drept bună. Califica 
definitiv va fi dat însă 
jocurile din retur...

G. RUSU-ȘIRIAN

Ce facem cu... turiștii?
nă la 200 m. învingătoare a fost 
Aura Petrescu, dar cronometrele au 
marcat același timp pentru ambele 
atlete: 6,6 sec. — nou record de 
junioare și la 0,1 sec. de recordul 
de senioare al probei de 50 m.

La săritura în înălțime — fete am 
fost martorii unei foarte disputate 
întreceri, la sfîrșitul căreia primele 
trei locuri au fost ocupate de ele
vele antrenorului C. Dumitrescu : V. 
Bonei. E. Stocnescu și C. Popescu. 
A impresionat în mod deosebit Vir
ginia Bonei, care la primul său con
curs. prin ..rostogolire ventral", a 
sărit 1,63 m, întreeîndu-și recordul 
personal în aer liber.

In schimb, la celelalte probe nu 
am avut prea multe motive de satis
facție. La lungime băieți, cu excep
ția eîștigătorului (Milo Ling — Vi
itorul Buc.) nu se întrevăd speranțe 
prea mari, iar la greutate, la vîrsta 
Ia care Randy Matson arunca a- 
proape 20 dc metri, atlcții noștri nu 
aruncă nici 13 m.

Printre participant!! la concurs au 
fost remarcați și cîțiva... turiști. 
Pentru rezultate ca 12,42 la triplu- 
salt (V. Gram antic — Șc. sp. Ora
dea), 6.7 la 59 m (M. Nicolau — 
C.S.O. Iași șj M. Duca — Șc. sp. 
Craiova), 5,74 la lungime (L. Irimia 
— Medicina lași), „realizatorii44 lor 
nu pot fi catalogați ca atleți.

Acestea au fost cîteva din obser
vațiile p-e 
niorilor mari 
blican. Din 
mulți juniori 
(poate — la 
denți — dc 
auzi), tar dintre cei rămași încă ju
niori, prea puțini au progresat sub
stanțial fală de concursul republican 
din anul trecut.

★
N.A. De la concurs au lipsit, ca 

și anul trecut, atlețiî cluburilor Fa
rul Constanța, Banatul Timișoara etc. 
Pe acele meleaguri nu mai există 
juniori mari ?

marginea comportării ju- 
la concursul lor repu- 
garnitura anulu4 1966 
au trecut la seniorat 
fel ca în anii prcce- 

unii nici nu vom mai
„Cupa 16 Februarie1' a constituit pentru echipele 
bucureștene un bun prilej de verificare în vederea 
începerii returului. în fotografie, faza

Rapid — Progresul (91—65), desfășurat în cadrul 
acestei competiții

Continuăm să publicăm as
pecte din pregătirile echipe
lor noastre de baschet în ve
derea începerii returului ca
tegoriei A.

UNDE SĂ-I CĂUTĂM PE VIITURII PERFORMERI?
Alături de el, 
în oraș prof. , . . ■ . -
nerație cu Moina), Gigeta Achiței-Rizan, 
lozefina Alboiu, Magdalena Bogdan, Flo
rian Gavra, Tudose Enache și alții. Toți 
pot pune serios 
școli a viitorilor 
echipei feminine 
Eugen Străjescu, 
eminent chirurg ; 
grija antrenorului 
ținut din cuvîntul
- înainte, din 18 jucători ai lotului echi

pei „Metalul" doar 2 nu erau din oraș. 
Și jucam în categoria A. Acum, din 18 
jucători ai echipei „Metalul" doar 4 sînt 
tîrgovișteni. Și jucăm în categoria C! 
Comentariile ni se par de prisos...

★
S-a spus la Conferință, și pe bună 

dreptate, că este greu de realizat perfor
manțe fără o bază materială corespunză
toare. Tîrgoviștenii - adevărat lucru - nu 
prea sînt răsfățați cu stadioane, terenuri 
și săli de sport. Dar (aici este de acum 
o altă treabă), nici măcar cele existente 

_ nu sînt îngrijite, folosite și gospodărite în
țnintesc acum 25 de ani, arâtîndu-ne la mod corespunzător. Cuvinte aspire de ori- 
Orele de „gimnastică" tehnica aruncării ■ ...
ciocanului, sau descompunînd - c_ î..:. _ 
CTi^iogramă — mișcările de la triplu salt.

(Urmare din pag. 1)
(
pepinieră vastă și inepuizabile. Atletica 
grea este mai cu seamă pe placul acestor 
băieți vînjoși, copii de petroliști și agri
cultori de la Răzvad, Băleni, Gura Ocni- 
ței, Viforîta, învățați de mici, de acasă, 
cu treaba făcută bine, gospodărește. An- 
trenoiru! de lupte Azizi Seidamet (un om 
pasionat și priceput) a și găsit printre 
ei cîțiva pe care îi pregătește. Sîntem 
siguri că va persevera pe acest drum.

Instituțiile de învățămînt mediu din oraș 
au fost profilate pe ramuri de sport. Ast
fel, Liceul nr. 3 (de ce oare nu i se redă 
numele lui Enăchiță Văcărescu, marele 
cărturar ți umanist al Tîrgoviștei ?) pregă
tește pe atleți; „Comerțul" are în grijă 
baschetul (de echipă se ocupă inimosul 
instructor Valentin Grigorescu) ș.a.m.d. Cu 
sprijinul Consiliului regional, elevii atleți au 
o antrenoare încadrată special, pe pri
ceputa profesoară Victoria Stematiu. Nu 
lipsesc, cum spuneam, cadrele calificate, 
Entuziaste. Profesorul Vasile Torge este 
UP. mare îndrăgostit de atletism. Mi-I a-

se bucura 
Paul Oiței

de o mare stima 
(din aceeași, ge-

umărul la depistarea în 
campioni. De pregătirea 
de volei se ocupe 
directorul spitalului, 
tinerii fotbaliști sînt 
Eugen Popescu. Am 
lui :

dr. 
un 
în

re-

lui. 
liul 
de 
S-a
(cu 
grijit. Ar costa o avere montarea acolo 
a unor coșuri de baschet ? Poate că se 
vor pune acum? Din cauza lipsei 
borare dintre Consiliul orășenesc UCFS și 
Sfatul popular, tîrgoviștenii n-au avut un 
patinoar natural. Spunea cu haz 
participant la Conferință :

— Cînd o să ne mai întîlnim cu o iarnă 
ca aceasta ?...

Și la acest capitol, o concluzie una
nimă : MAI ......
LOSITE I

Cu 35 000 de lei, cît a alocat Consi- 
regional, s-ar fi putut face o pistă 

atletism ca lumea I Dar nu s-a făcut, 
spus, de pildă, că terenul de la I.E.T. 
instalație pentru nocturnă) este neîn-

de cola-

amar un

EXISTĂ MULTE REZERVE NEFO-

★
performanței 
Tîrgoviște au

care au încolțit 
toată posibili- 

dezvolte. Școala 
spre care să-și

din meciul

Folo : V. Bageac
După ce a disputat ultimul 

meci în cadrul turului, forma
ția masculină Medicina Tg. 
Mureș nu a întrerupt pregă
tirea. Baschctbaliștii mure
șeni au efectuat cîtc două an
trenamente pe săptămînă și au 
susținut jocuri de verificare 
în compania echipei de ca
tegoria B Comerțul. In aceeași 
perioadă a fost efectuată vi
zita medicală și a avut loc 
ședința de analiză a secției.

In această ședință au fost 
scoase în evidență cauzele re
zultatelor slabe din tur. A 
reieșit, de pildă, că în plin 
campionat, patru etape echipa 
nu a 
4)ely, jucător care se ocupă 
și dc pregătirea echipei, 
putut face față multiplelor sale 
sarcini. Ca urmare, echipa a 
intrat în formă prea tîrziu. 
Mai trebuie adăugat că între 
jucătorii experimentați și cei 

afirmare,
mare 

asupra jocului

avut antrenor. A. Bor

nu a

ticâz dar pe deplin meritate, au fost adre- 
ca într-o sate celor de la „Metalul", care au în 

îngrijire principala bază sportivă a orașu-

Mugurii 
în orașul 
tatea să crească, să se 
trebuie să fie locul în 
îndrepte atenția profesorii, antrenorii. Atle
tismul, luptele, handbalul, voleiul, basche
tul, șahul, tenisul de masă au prins rădă
cini în oraș. în aceste sporturi trebuie 
perseverat. Mii de tîrgovișteni vor adăuga, 
desigur :
- Dar fotbalul ?
Ah, fotbalul...

tineri, dornici de 
există o diferență 
concepție 
antrenamentului.

Actualmente, mureșenii 
antrenează de patru ori 

zilele acestea 
vor susține alte ineciuri de 
verificare.

Și la echipa feminină Mu
reșul a avut loc o ședință de 
analiză, care a subliniat opi
nia sănătoasă față de pre
gătirea jucătoarelor. Din pă
cate însă, planificarea fă
cută de antrenorul A. Balaș 
a rămas pe hîrlie. Deși forma
ția este alcătuită în majori-

săptamîna, iar

de

se 
pe
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Obsesia sistemului... (II)
ale 

preț 
în 

Nu

de atacant și 
ce în ce mai

care azi, ac-

Patinaj artistic la Ploiești |
timp ce pe ecranele televizoarelor așii patinajului artistic evoluau în cadrul campiona- 
ropene, iubitorii de sport din Ploiești aveau ocazia să vadă „pe viu” demonstrații exe- 
u măiestrie pe gheata patinoarului deschis recent la stadionul Petrolul din localitate.
după amiază și duminică dimineața, aici au evoluat o serie de patinatori și patinatoare 

iile de performanță ale cluburilor bucureștene. Demonstrațiile lor au constituit o bună 
idă pentru acest frumos sport, care cîștigă teren în iindurile tineretului ploieștean, 
ia alăturată — transmisă de corespondentul nostru Ion Popescu — prezintă un moment 
(iei campionilor republicani la perechi, Liliana Georgescu-Radu Ionian.

I
I
I
I

■MMM 1 SCRIMĂ I

In întreaga țară,
neroase concursuri

Campionatul Capitalei:
Locul I la floretă

I
i

ipa I a „Cupei tinere- 
sărituri s-a desfășu- 

ambulina mijlocie din 
Brașov, în condiții 
zultate : tineret: 1. V. 
nu (Tractorul Brașov) 
18 m—48 m) ; 2. V. 
Dinamo Brașov) 190,7 
—44,5 m) ; 3. L. Mu- 
ractorul) 189,5 p; 4. 
nu (Dinamo) 175,3 p ; 
.madia (Voința Odor- 
>,2 p; 6. C. Ladai
145,5 p; juniori: 1. 
(Dinam ) 219 p (50 

I î 2. V. Danciu (Trac- 
? ,3 p (45 m—46 m) ; 
oca (Dinamo) 179,8 
Caleș (Dinamo) 177,7 

Bîrsan (Tractorul)
6. M. Si.roiu (A. S. 

Jrașov) 157,5 p. Cla- 
e echipe: 1. Dinamo 
ntrenor I. Bîrlă) 12 p, 
nil Brașov 20 p, 3. 
așov 43 p, 4. Voința 
7 p, 5. Avîntul Gheor- 
p. (C. GRUlX-coresp.

tapa a II-a a „Cupei 
“, victoria a revenit 
de la Voința Odor- 
au totalizat 21 p. 

n clasament Tractorul 
28 p și Dinamo Bra- 

) p. întrecerile, dis- 
Odorhei, au desemnat 

pe I. Covaci (Voin- 
i) 216.10 p la tine- 
Proca (Dinamo Bra- 
7 p la juniori. (A. 
-coresp.). ’

îrtiilc din Jurul caba- 
i a avut Ioc primul 
: biatlon organizat în 
funedoara. Au parti- 
ivi de Ia Minerul Lu
pa Paroșeni și Școa- 
Pctroșeni. Reprezen
tației Energia Paro- 
cușit să cucerească 

urmați de cei de la 
.rtivă și Minerul Lu- 
a Vulcan a avut loc 
de fond încheiat cu 

; rezultate : junioare 
Maria înting (Ener- 
ni). juniori 10 km :

( Encrg t a ), junioare 
iliana Sicii t (Minerul 
seniori 15 km: 1. 
<upaș (Energia), 3x5 
: 1. Școala sportivă 
(S. BALOI coresp.

man au primit și titlurile dc 
campioni școlari ai orașului. 
(ILIE 10 NE SCU-coresp prin
cipal ).

• Fondiștii din regiunea 
Ploiești și-au disputat întîie- 
tatca pe pîrtia amenajată pe 
Valea Cerbului. Au luat parte 
schiori din Sinaia, Bușteni și 
Tîrgoviște. Cîștigătorii probe
lor : seniori 10 km 
xandrescu ; juniori 5 
Mustață ; junioare 
Maria Muscalu. Toți 
aparțin A. S. Caraimanul Buș
teni, care a cucerit locul I și 
la ștafetele 3x10 km seniori 
și 3x5 km juniori. (VICTOR 
ZBARCEA-coresp ).

• Elevii din Tg. Mureș 
și-au disputat campionatul o- 
rășenesc pe dealul Cincge de 
la Sîngeorgiu de Mureș. Cei 
137 de participanți au avut 
satisfacția de a concura pe un 
timp excelent și o zăpadă 
bună. întrecerile au fost ur
mărite de nn mare număr de 
spectatori. Cîștigătorii probe
lor: Campionatul școlilor gene
rale, cobortre băieți: E. Iszlai 
(„Bolyai") ; fete: C 'ristina 
Covaci (Liceul „Unirea" — 
clasele V—VIII) ; fond 3 km 
băieți : loan Martin (Șc. g. 
nr. 1). Clasament pe școli, la 
coborîre :
(clasele V—VIII), 2. Școala 
generală
Școala generală nr. 16 Sîn
georgiu de Mureș; la fond: 
1. Școala generală nr. 1 
Mureșeni, 2. Școala generală 
nr. 7, 3. Școala generală nr. 9. 
Campionatul liceelor, cobortre 
băieți: L. Voit 
piu“), coborîre 
Briscan (Liceul 
buna organizare 
au contribuit membrii comisiei 
regionale de specialitate și pro
fesorii de educație fizică Fr. 
Gyarmati, Ioan Pop, Gheorghe 
Fiilop ș.a. (IOAN PÂUȘ-co- 
resp. principal).

V. Ale- 
km : I.

3 km: 
aceștia

1. Liceul „Bolyai"

nr. 1 Mureșeni, 3.

(Liceul „Pa- 
fete: Lucia 

,,Bolyai"). La 
a întrecerilor

ionatul schiorilor din 
i, desfășurat în con- 
nte pe pîrtia Oncești 
riiș. s-a încheiat cu 

• rezultate : slalom 
ri avansați: 1. II. 
Voința) ; seniori în- 
. B. Partenie (Voin- 
ire: 1. Elka Meseg 
nț a) ; juniori a-

Hochsman (Vo- 
iori începători: 1.
olog an (Voitața) ;
1. Brigitte Mo

nte); fond 5 km se- 
. Nichita (Metalul). 
»rcndt și F. I lochs-

i
i
i
i
i
i
i

(cat. a ll-a)-Tudor Petruș 
și Luminița Popescu

Reprezentanții asociației
sportive Gloria (a Grupului 
școlar Galvani-Tei) au repur
tat alte două frumoase victo
rii în campionatul Capitalei. 
De data aceasta în „limitele” 
categoriei a doua.

Primul este floretistul Tu
dor Petruș, care a terminat în 
fruntea celor 14 trăgători pre- 
zenți pe planșele de la 
„Drept”, după un baraj cîști
gat la colegul său. Aurel Ște
fan : 5—4, 5—4. Au fost două 
asalturi de toată frumusețea. 
Petruș s-a impus prin tehnică 
și finețe, în timp ce Ștefan a 
căutat să-și contracareze ad
versarul prin dîrzenie și o pa- 
radă-ripostă foarte sigură.
Pînă la urmă, plusul de expe- | 
riență a decis învingătorul în | 
persoana lui Petruș. Pe locu
rile 3—4 : C. Niculescu (Viito
rul) și M. Golescu (Universi
tatea). Pe locurile 5—3: Al. 
Ionescu și Gh. Roth (Viitorul), 
M. Sebeștcanu (Gloria) și A. 
Budahaziu (Universitatea).

Singura surpriză a consti
tuit-o comportarea lui Buda
haziu. unul din favoriții pro
bei. Evoluînd foarte slab, el 
a intrat abia al 7-lea (penul- | 
timul) în eliminare directă, | 
unde n-a putut să reziste la 
C. Niculescu... .

Cel de al doilea succes al I 
trăgătorilor de Ia Gloria se 0 
datorește Luminiței Popescu. 
Ea a cîștigat fără drept 
apel toate asalturile, 
cel cu Mihaela Ștefan, pe 
l-a pierdut cu 4—0. *
față în față cu 
fan, în baraj, 1---------

I
I
I

drept d° I 
!, pînă la I 

care
4—0. Din nou g 

Mihaela Ște- I
Luminița Po

pescu se revanșează însă 
(4__1) și încheie competiția în I 
fruntea finalistelor. Un fru- I

însă

mos succes (după cel de la 
junioare mici și din barajul g 
pentru ,,B“), care confirmă j 
perspectivele acestei floretiste 
de 12 ani ! Bine s-au compor- . 
tat, în general, toate finalis-1 
tele. în plus, o mențiune pen- ■ 
tru Ruxandra Niculescu (Vi- 
itorul). La egalitate de victo- I 
rii (3) în semifinale, cu Cră- ■

I
ciunescu. Ștefănescu și Toma, 
ea a fost eliminată la tușave- 
raj, pentru o diferență de... 
o lovitură ! Clasament : 1. L. 
Popescu (Gloria) 4 v, d.b., 2. 
M. Ștefan (Viitorul) 4 v d.b., 
3. M. Crăciunescu (Universi
tatea) 3 v, 4. M. Bartoș (Viito
rul) 2 v, 5. D. Toma (Viitorul) 
1 v, 6. G. Ștefănescu (Gloria) 
1 v.

t. st.

I
I

După cît am putut constata, reacția 
împotriva celor două „erezii" 
fotbalului, defensiva cu orice 
și obsesia sistemului, este vie 
masa iubitorilor acestui sport, 
căutăm să arătăm cauzele, fiindcă 
ele sînt ușor de întrevăzut de ori
cine care a urmărit în ultimii ani 
presa de specialitate. Ne interesează 
să prezentăm reacția venită la C.M. 
din partea jucătorilor și urmările ei.

începem prin a spune că tocmai în 
această privință campionatul mon
dial din Anglia și-a adus cel mai 
important aport. Deși, așa cum am 
arătat, majoritatea ne-am așteptat 
să vedem la acest C.M. sisteme noi, 
sisteme perfecționate, ne-am trezit 
cu toții în fața unei cu totul alte 
realități. Cu greu puteam desluși e- 
xistența unui tipar de așezare, a 
unui sistem clar, așa cum eram obiș- 
nuiți. Jucătorii englezi, uruguayeni, 
argentinieni, portughezi, ruși, un
guri, nord-corceni, cei din R.F.G. 
etc. se mișcau atît de variat și cu 
atîta iuțeală, lncît aparatul foto
grafic sau de filmat nu a putut 
surprinde clasicele forme ale liniei 
sau betonului, pe toată durata me
ciului. Aveam impresia că s-a uitat 
de ele...

Intr-o discuție 
cu Batteux, fos
tul antrenor prin
cipal al 
Franței, 
primam 
că deși 
jucător 
gîndește 
teme, 
echipă se 
că organizat în 
timpul meciuri
lor. Surîzind, el 
mi-a răspuns :

„Acesta-i fot
balul adevărat; 
sistemul există în 
mintea jucătorilor, dar în joc există... 
jucători. Sistemul este doar o gamă 
în care se cîntă melodia. El se simte 
dar nu se vede**.

Evident ! Transformarea așezării 
jucătorilor după tipicul geometric sau 
aritmetic a fost o „metaforă" care 
a încercat să simplifice lucrurile 
după legea simetriei. Or, asemenea 
simetrie nu există într-un joc, în 
care timp de 90 de minute se în
fruntă, cu toată vigoarea, 22 de ju
cători. A pleca de la simetrie în joc 
înseamnă a pune... căruța înaintea 
cailor. Și jucătorii au simțit bine la 
C.M. gravitatea unei asemenea erori. 
De aceea, Bobby Charlton a jucat cu

echipei 
îmi cx- 
uiinirea 

nici un 
nu se 
la sis- 

întreaga 
miș-

totul altfel decît pînă atunci, în 
W. M. pe postul de inter sau ex
tremă. El a creat faze splendide, ne
așteptate prin schimbarea direcției, 
mișeîndu-se pe toate posturile: fun
daș lateral, fundaș central, extremă 
stingă, dreaptă, vîrf central și, bine
înțeles, mijlocaș dreapta și stingă. 
Nu a demonstrat el că fotbalul se 
joacă din tot sufletul și cu toate 
forțele ? Nu a rupt el tradiția ca
noanelor sistemului jucînd sprinten, 
pe tot terenul, în atac ca și în apă
rare ? El a simțit existența unui 
sistem, dar atît ! Ca el au jucat și 
Ball, Moore, Peters, Cohen și alții, 
fiecare după posibilitățile lui. Par
tea cea mai curioasă a fost, însă, că 
acest vînt nou a bătut peste toate 
terenurile din Anglia, la toate echi
pele participante. S-a spus, pe bună 
dreptate, că acest C. M. a prezentat 
un mare buchet de personalități care 
s-au eliberat de obsesia rigidității 
unor consemne învechite și depășite.

Transformarea temporară a fun
dașilor în extreme, a extremelor în 
mijlocași, a mijlocașilor tn fundași 
sau atac an ți, precum și, uneori, a 
fundașilor centrali în mijlocași sau 
atacanți a fost un proces general, 
care s-a declanșat pentru a da fotba-

al fundașilor laterali 
ționează ca adevărate aripi, au de
monstrat că noțiunea 
apărător dispare din 
mult**. („Le Miroir des sports**).

„Tacticile necesare nu sînt decît 
teme directoare care, în nici un caz, 
nu trebuie să oprească inspirația oa
menilor. Fiecare campion este un 
creator în felul lui; să-l lăsăm să 
acționeze ca un om liber și mai ales 
să nu-i refuzăm dialogul. înlr-o e- 
chipă în care fiecare uită „slăbi
ciunile** proprii, exprimînd tot ce 
este mai bun în individualitatea lui, 
se cere mai multă imaginație decît 
realism". („Foot-ball — Magazin").

După cît reiese din aceste citate, 
apare o descătușare a jucătorului 
de rigiditatea constringerii sistemu
lui. Antrenorul Schon spunea: „Ju
cătorii să știe să improvizeze și 
să pună adversarului probleme**, iar 
Ramsey, antrenorul echipei cîștigă
toare a Cupei mondiale, declara : 
„Nici o tactică nu te duce sigur la 
cîștig, dacă nu ai jucători care s-o 
aplice**.

Dar cum să formăm jucători plini 
de imaginație și creatori care să re
zolve problemele mereu înnoite alo 
jocului dacă recurgem la sisteme și 

tactici fixe? Se 
ajunge la manie
rism stereotip. 
Or, pentru a ob
ține succese a- 
vem nevoie de 

manevre pe care 
adversarul să 
nu le poată com
bate sau care 
să-l conducă la 
erori. Apoi, re
zultatul nu tre
buie să consti
tuie 
sine, 
milioane de spec
tatori plătesc 

iar alte sute de

un scop în 
deoarece

Fotbaliști români
peste hotare

• STEAUA ÎNVINGĂTOARE, 
JIUL ÎNVINSA

Continuîndu-și turneul în R.D. Ger
mană, echipa de fotbal Steaua Bucu
rești a jucat la Jena cu formația 
locală Zeiss Jena. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 1—0 
(1—0) prin golul marcat de Sorin A- 
vram în minutul 35. Cei mai buni 
jucători ai echipei Steaua au fost 
portarul Haidu, care a apărat și o 
lovitură de la 11 m, D. Nicolae, Vigu, 
Pantea și Soo.

Următorul meci 
mâni va avea loc, 
unde vor întîlni

★

al fotbaliștilor ro- 
sîmbătă la Berlin, 
echipa Vorwărst.

în cel de al doilea meci din cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în 
Albania, echipa de fotbal Jiul Petro- 
șeni a jucat la Shkodra cu formația 
locală Vloznia. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 2—0.

PRONOSPORT • PRONOEXPRES ® PRONOSPORT
Programul concursului PRONOSPORT nr. 6, 

de duminică 12 februarie 1967, cuprinde 13 
meciuri din campionatul italian A și B. La 
acest concurs se atribuie, în cadrul premiului 
excepțional, un autoturism „MOSKV1CI 408“ 
cu 4 faruri și radio, plus 20.500 lei, pînă la 
concurenta sumei de 75.000 lei.

Iată acest program :
I : Bologna — Cagliari, II : Brescia -— Spăl, 

III: Foggia — Lanerossi, IV: Juventus — 
Fiorentina, V : Lazio •— Lecco, VI: Mantova — 
Milan, VII : Napoli — Roma, VIII: Venezia — 
Torino, IX : Genoa — Livorno, X: Pisa — 
Sampdoria, XI: Salernitana — Modena, XII: 
Verona — Arezzo, XIII: Messina — Catan
zaro.

ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR 
LA CONCURSUL SPECIAL PRONOEXPRES 

DE ASTĂZI

Depunerea buletinelor câștigătoare la pre
miile obișnuite și suplimentare se face la 
agențiile autorizate pînă sîmbătă 11 februarie 
1967, ora 13, în orașele de reședință regională,

iar în celelalte localități pînă în ziua de vineri 
10 februarie 1967, ora 13.

Omologarea buletinelor cîștigătoare se va 
face în ziua de marți 14 februarie 1967.

Plata premiilor obișnuite în bani se va face 
după cum urmează:

— prin casieriile proprii LOTO-PRONO- 
SPORT pentru cîștigătorii din Capitală, înce- 
pînd de sîmbătă 18 februarie 1967, ora 9,30;

— prin casele raionale C.E.C. pentru cîști
gătorii din provincie care au indicat ca do
miciliu o localitate reședință 
raion (după 2—4 zile de la 
în Capitală, necesare pentru circuitul poștal 
și bancar al documentelor),-

— prin mandat poștal pentru cîștigătorii din 
localități nereședinfă de regiune sau raion, 
pentru cei care au jucat într-o regiune și au 
indicat o altă regiune, precum și cei care 
au indicat ca adresă unități militare, spitale 
și sanatorii, începînd de luni 20 februarie 
1967.

de regiune sau 
începerea plății

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Proriosport.

lului un alt sens și nu pentru... a 
elabora un nou sistem.

Dacă fotbalul se joacă, în primul 
rînd, după nevoile fazei și dacă ju
cătorii nu sînt repartizați în mod 
rigid pe posturi — mergîndu-se spre 
o multiplicare a rolurilor, fiecare fiind 
pe rînd obligat să acționeze la fel 
de bine în diferite funcții — atunci, 
desigur, că s-a făcut un mare pas 
înainte. Și acest lucru a fost 
rnonstrat la C.M. din Anglia.

Astfel, 
înlăturată 
care erau

Progresul fizic, tehnic și concep- 
țional al fotbalului face ca sistemul 
să fie deci un reper, ceea ce con
tează fiind personalitatea jucătoru
lui, strîns legală de echipă. Este o 
exprimare totală, în care fiecare se 
dăruiește pentru scopul echipei, com- 
pletîndu-se unul pe altul, în așa fel 
îneît cu un minim de efort acțiunile 
să aibă un maximum de eficiență. 
Azi cînd anual echipele joacă 50— 
60 și chiar mai multe meciuri, orice 
risipă de efort se plătește. Afirma
rea personalității în colectiv este 
deci cu totul altceva dccî-t afirmarea 
personală

lată cîteva concluzii asupra C.M. 
din Anglia, care întăresc afirmațiile 
noastre :

„Numărul redus de vîrfuri fixe, 
absența totală a extremelor clasice, 
rolul ofensiv din ce în ce mai mare

de-

fostobsesia sistemelor a 
de jucători, adică de cei 

singuri în măsură s-o facă.

biletul de intrare,
milioane de telespectatori au gustul 
spectacolelor la nivelul cel mai înalt. 
Azi, fotbalul a devenit un joc-spec- 
tacol in care se cere rezultat, dar și 
calitate și estetică fotbalistică. Iată 
de ce cele două „erezii", defensiva 
cu orice preț și obsesia sistemului, 
trebuie revizuite și încadrate în mod 
rezonabil la locul lor, fără exagerări. 
Faptele au dovedit temeinicia aces
tei poziții, iar spectatorii așteaptă 
nerăbdători ca în viitor să asiste la 
meciuri plăcute.

Astfel stînd lucrurile, pregătirea 
jucătorilor se cere a fi și ea revi
zuită, căci dacă e vorba de rezultat 
și spectacol in același timp atunci 
jucătorul devine și el un sportiv, dar 
și un actor. fu acest fel, pregătirea 
lui se face pe de o parte prin antre
nor, căci e vorba de o competiție, dar 
și de jucătorul însuși pe de altă 
parte, fiindcă e vorba de artă. Care 
actor s-ar prezenta pe scenă în con
diții în care ar fi sigur că va fi 
fluierat ?

Acestea au fost gîndurile care 
ne-au frămîntat. Ele nu au alte pre
tenții și trebuie luate ca atare. Este, 
totuși, timpul ca pentru prestigiul 
meritat al fotbalului românesc să a- 
prof undăm propriile noastre gînduri 
și să înlăturăm concepțiile învechite 
care frînează ascensiunea lui.

Campionate și competiții in Europa
ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE

SPANIA. — în cea de-a 19-a eta
pă a campionatului s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Atletico Bil
bao — Pontevedra 2—1, Cordoba — 
Las Palmas 0—0, Real Madrid — 
Granada 2—0, Valencia — Atletico 
Madrid 0—2, Sevilla — Saragossa 
î—1, Barcelona — Elche 3—0, Coruna
— Sabadell 0—1. In clasament condu
ce Real Madrid cu 32 de puncte, 
urmată de Valencia, Espanol și Bar
celona cu cîte 23 de puncte.

FRANȚA. — Cea de-a 24-a etapă 
a campionatului francez de fotbal 
poate fi considerată ca etapă a e- 
chipelor în deplasare. Intr-adevăr, 
formațiile oaspe au cîștigat două 
partide (Stade de Paris — Lens 0—1 
și Ntmes — Marsilia 0—1) și patru 
jocuri s-au terminat la egalitate : 
Nantes — Bordeaux 1—1, Angers — 
Toulouse 1—1, Valenciennes — Lyon 
0—0 și Monaco — Rennes 0—0. In 
rest : Sochaux — Sedan 1—0, St. 
Etienne — Strasbourg 2—1 și Reims
— Rouen 1—0. Pe primul loc se află 
St. Etienne cu 33 p., urmată de 
Nantes — 31 p., Angers și Lens cu 
cîte 29 p etc.

Setubal—Beira Mar 5—1 și Belenen- 
ses—C.U.F. 5—0. In fruntea clasamen
tului se află Benfica și Academica 
cu cîte 23 p. Urmează F.C. Porto — 
19 p, Braga — 17 p etc.

REFORMA în competițiile 
CONTINENTALE

PORTUGALIA. — Cursa de urmări
re dintre Benfica Lisabona, echi
pa lui Eusebio, și noua vedetă a 
fotbalului portughez, formația 
cademica, continuă. Duminică, 
demica a întrecut Atletico cu 
iar Benfica pe Guimares cu 
Alte rezultate : Porto—Varzim

A- 
Aca- 
1—0. 
7—0. 
3—1,

Sînt cunoscute discuțiile care se 
poartă în presa continentală de spe
cialitate asupra modului defectuos 
în care se fac tragerile la sorți în 
cadrul competițiilor europene, sorți 
care de multe ori au pus față în 
față, chiar în prima etapă, echipe 
de renume mondial. S-au făcut dife
rite propuneri pentru înlăturarea a- 
cestui inconvenient care face să fie 
eliminate echipe de valoare și, în 
schimb, să rămînă în competiție for
mații de mai mică suprafață. Recent, 
răspunzînd propunerilor făcute în 
presă, dr. Bangerter, secretar gene
ral al U.E.F.A., a anunțat că din se
zonul viitor se va folosi sistemul 
capilor de serie atît în „Cupa cam
pionilor europeni" cît și în „Cupa 
cupelor". în plus, U.E.F.A. va insista 
ca încă din ediția viitoare a acestor 
competiții, meciurile din primele două 
tururi să se dispute toate la aceleași 
date. în plus, a anunțat secretarul 
general al U.E.F.A., sistemul folosit 
în i,Cupa cupelor" (golurile marcate 
în deplasate valorează dublu) va fi 
aplicat și în „C.C.E.". Aceste propuneri 
vor intra în vigoare după ce vor fi 
ratificate Comitetul executiv al 
U.E.FJU



Campionatele mondiale de „greco-romane" I
Manșa a doua

De vorbă cu

Gheorghe Iacobini 

secretar general

al F.R.L.

în aceste zile, luptătorii de la greco-romane 
și libere se află în plină perioadă de prega- 
tire pentru noul sezon competițional.

în dorința de a cunoaște amănunte despre 
programul întrecerilor internaționale din anul 
1967, ne-am adresat tov. GHEORGHE IACO
BINI, secretar general al F.R.L.

— Mă voi referi mai întîi la competițiile 
internaționale rezervate luptătorilor de la gre
co-romane. Trebuie să precizez că atenția 
noastră este îndreptată, in principal, spre 
Campionatele mondiale pe care țara noastră 
are cinstea să le organizeze intre 1—3 sep
tembrie, Ia București. Din dalele pe care le 
avem pînă în prezent, printre oaspeții noștri 
vor figura luptători din aproape toate țările 
europene și, în plus, sportivi din S.U.A.. 
Argentina, Mexic, Japonia și Iran, care și-au 
anunțat deja participarea. Această mare con
fruntare internațională constituie, de fapt, ulti
ma și cea mai importantă verificare, cu carac
ter mondial, înaintea J.O. din Mexic. Tocmai 
de aceea, pregătirile sportivilor noștri frun
tași au început din timp, în cadrul clubu
rilor și asociațiilor sportive, cu sprijinul și sub 
controlul permanent al activiștilor Federației 
de lupte.

Alte concursuri: Campionatele europene 
(19—21 mai, Minsk), Balcaniada (6—10 mai. 
Salonic). Turneul internațional de la Bucu
rești, aflat la cea de-a 6-a ediție, la care și-au 
anunțat participarea 13 țări (1—3 iulie), „Me
morialul Podubnîi' (16—19 martie, U.R.S.S.). 
Turneul internațional de la Budapesta (1—4 
aprilie), „Memorialul Petrov' (10—11 aprilie, 
R. P. Bulgaria), „Memorialul Pitliakowski' 
(12—13 august, R. P. Polonă). De asemenea,

LA HOCHEI I
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echipa noastră va participa la tradiționalul 
„triunghiular" cu echipele Poloniei și Suediei 
(1—7 martie, Kielce — R. P. Polonă) și va 
susține revanșa cu formația R.S.S. Bieloruse, 
în U .R.S.S. (luna martie).

Preocuparea F.R.L. s-a îndreptat și spre 
elementele tinere, de perspectivă, cărora 
căutăm să le asigurăm un calendar competi
țional corespunzător. Astfel, „speranțele" noas
tre vor participa la „Cupa prieteniei" — spe
ranțe olimpice (5—6 august — R. P. Polonă) 
și la o serie de întilniri bilaterale cu repre
zentativele de juniori ale Bulgariei (10—11 
iunie, la Galați) și R.F.G (luna iulie, în de
plasare). Dar, cea mai importantă competiție 
la care vor lua parte tinerii luptători va fi 
prima ediție a Campionatelor mondiale de 
juniori, organizată la Hașkovo, în Bulgaria 
(22—27 ’•■trgnsf).

La „libere" vom participa la Campionatele 
mondiale din India (12—14 noiembrie), Cam
pionatele europene (7—9 iulie, Istanbul), precum 
și Ia o serie de turnee internaționale : Tbilisi 
(24—26 februarie). Budapesta (1—4 aprilie), 
Sofia (24—30 aprilie), Zakopane (23—26 sep
tembrie).

în vederea verificării stadiului de pregă
tire a luptătorilor fruntași, cît și a elemen
telor de perspectivă, vom organiza la Bucu
rești (10—11 iunie) un turneu internațional 
cu participarea unor sportivi din Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, R. D. Germană și U.R.S.S. 
Mai sînt cuprinse pe agenda competițională 
întilniri cu echipele R. F. a Germaniei (18—24 
octombrie. București), R.S.S. Ucrainene (luna 
iunie, București), Bulgariei — juniori A și B 
(20—26 martie, București și Sofia), Ungariei — 
juniori (20—30 iunie, Budapesta), Poloniei — 
juniori (14—16 iulie — Ploiești și Tîrgo- 
viște).

Echipelor de club la greco-romane și libere 
le-au fost prevăzute întilniri cu formații si
milare din Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, 
R. D. Germană și Suedia.

— Ce măsuri a luat F.R.L. în vederea 
pregătirii sportivilor noștri ?

cadrul

vor avea loc la București
— Pregătirea de bază se face în

secțiilor din cluburile și asociațiile sportive, 
conform planurilor de antrenament elaborate 
în colaborare cu antrenorii loturilor republi
cane Ion Corneanu, Ion Cernea și Ion Crîsnic. 
Anul acesta, după cum am spus, sportivii 
noștri vor avea un bogat sezon competițional. 
Pentru a se putea comporta cît mai bine, la 
nivelul cerințelor în continuă creștere. Iotu
rile republicane au fost completate cu ele
mente valoroase, remarcate în cadrul cam
pionatelor individuale și pe echipe. Din ele 
fac parte, printre alții, Gh. Stoiciu, I. Aiio- 
nescu, I. Baciu, S. Popescu, I. Ciorcilă, I. Ță- 
ranu, N. Martinescu, C. Bușoiu, M. Tolea, 
I. Bodiș, Gh. Gheorghe, I. Enache, O. Tache, 
Șt. Balade, C. Penciu la „greco-romane", 
N. Dumitru, N. Cristea, P. Coman, P. Poale- 
lungi, Șt. Tampa, Gh. Urian, Șt. Stîngu, D. 
Tindeche, C. Lupu, P. Venter, B. Elias, M. Iu
lian, I. Laszlo, I. Marton, I. Pop la „libere".

— Ce ne puteți spune despre ultimele 
modificări aduse regulamentului inter
național de lupte ?

— Reducerea duratei de luptă (3 reprize 
a 3 minute), decizia de tuș la o secundă, cit 
și acordarea „avertismentului automat" la 
sfîrșitul fiecărei reprize terminate fără puncte 
tehnice, atît Ia „libere", cît și Ia „greco-ro
mane", vor impune dinamizarea luptelor, mă
rirea vitezei de execuție și a preciziei proce
deelor, declanșarea atacului din primele se
cunde.

★
După cum se poate i

Ia greco-romane și de
un bogat program competițional spre care tre
buie canalizate toate eforturile. Pregătirile, 
atît In secții, cît și în loturile republicane, 
trebuie să se desfășoare la un nivel fnalt, 
pentru ca rezultatele să fie pe măsura condi
țiilor create.

— Le dorim succes !
Interviu consemnat de

GHEORGHE CIORANU

observa, luptătorii de 
Ia libere au in față

Valentina Stenina Leavenworth (S. U. A.)
a întrecut-o
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a C. M. de bob
s-a aminat

din nou
ALPE d’HUEZ, 7 (prin telefon). 

Astăzi dimineață, la ora 6, toate e- 
chipajele participante la campiona
tele mondiale de bob — 2 persoane 
erau prezente Ia locul de concurs. 
Dar, înaintea primului start oficial, 
așteptat cu nerăbdare de concu- 
renți, „cursele pilot" (coborîri de 
verificare a pîrtiei parcurse de un 
echipaj francez și unul canadian) 
s-au răsturnat, producînd acciden
tarea ușoară a boberilor. Starea 
proastă a pîrtiei și-a spus din nou 
cuvîntul. In fața acestei situații, 
organizatorii s-au văzut nevoiți să 

a 
cu

amîne desfășurarea manșei 
doua a campionatului mondial 
încă o zi.

Toți concurenții, antrenorii
tehnicienii aflați în Alpe d’Huez 
sînt surprinși de perseverența orga
nizatorilor care, în ciuda situației 
create, datorită temperaturii ridica
te, nu iau hotărîrea firească și a- 
nume aceea a anulării actualelor 
campionate mondiale de bob.

: >

întreceri de viteză
pe patinoarul de la Inzell

realizat cîteva goluri spectaculoa
se, adjudecîndu-și victoria cu sco
rul de 9-0 (3-0, 4-0, 2-0) prin
punctele înscrise de Calamar — 
3 Biro si Constantinescu — cîte 
2, Gheorghiu și Vacar — cîte 1- 

Replica studenților a fost des
tul de palidă, ei avînd foarte 
puține ocazii în care să-l fi pus 
la încercare pe portarul Crișan și, 
mai apoi, pe Pușcaș.

în general, partida a fost cu
rată pină în min. 49, cînd am 
asistat la o scenă de-a dreptul pe
nibilă. La o fază confuză, Ia man
tinelă, în care a fost obstructio
ns!, jucătorul Oprea Barbu (Poli
tehnica) s-a adresat pe un ton 
complet ireverențios arbitrilor, 
care l-au eliminat pentru 10 min. 
La banca penalizaților, fiind foar
te nervos, Barbu a trîntit crosa 
rupînd-o. Arbitrul Bănică a inter
venit și i-a făcut observație, în 
urma căreia Barbu a reintrat pe 
gheată și nici mai mult, nici mai 
puțin, l-a lovit cu capul pe ar
bitru. Pentru gestul său huliga
nic, Oprea Barbu a fost eliminat 
definitiv din joc, dar așteptăm 
acum măsuri drastice din partea 
comisiei de disciplină a F.R.H.P. 
și a consiliului clubului Politeh
nica. Elemente ca Oprea Barbu 
nu mai au ce căuta pe terenurile 

. noastre de sport.
T1RNAVA ODORHEI — AGRO

NOMIA CLUJ 6—5 (1—1, 1—1. 
4—3). Au marcat: Peter — 2, 
Szocs, Covaci, Gcrgeli și Varga, 
respectiv, Gali și Naghi — cîte 
2, Venzel.

DINAMO — AVÎNTUL M. 
CIUC 3—2 (2—1, 0—1, 1—0), 
meci de mare luptă în care am
bele formații și-au disputat șan
sele cu toată ardoarea. Victoria di- 
nam^viștilor este meritată pentru 
■că, în general au legat mai bine 
joctrl, au avut mai multe ocazii și 
au șutat de mai multe ori (41 
față de 29). Punctele au fost rea
lizate de : Pană (min. 10), Bașa 
{min. 20), Pop (min. 47) pentru 
Dinamo, Ioanovici (min. 17) și 
Andrei (min. 28) pentru Avîntul.

I
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pe Lidia Skoblikova

Concursul internațional de sări
turi cu schiurile de la trambulină 
de la Leavenworth (S.U.A.) s-a în
cheiat cu victoria campionului mon
dial Bjorn Wirkola (Norvegia). Cea 
mai bună săritură a învingătorului 
a măsurat 102 m. Pe locurile urmă
toare s-au clasat norvegianul Chris

Selbeek și japonezul Takashi Fu- | 

jisawa.
De remarcat că in actualul se- | 

zon, Wirkola s-a dovedit invincibil 
în marile concursuri de sărituri cu | 
schiurile. El a cîștigat și tradiționa
la competiție dotată cu „Trofeul | 
celor 4 trambuline".

între 24 și 28 februarie se vor 
desfășura la Inzell (R. F. Germană) 
întrecerile unui mare concurs in
ternațional de patinaj viteză- în 
program figurează probele de 500, 
1 000, 1 500, 3 000, 5 000 și 10 000 m. 
Printre cei invitați la această între
cere se numără campionul europe" 
olandezul Kes Verkerk și compa
triotul său Schenk, sovieticii Valeri 
Kaplan, Eduard Matusievici, Ev- 
gheni Grișin, Laonen (Finlanda), 
Fred Anton Mayer (Norvegia) și 
alții.
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Lidia Skoblikova 200,183 
Laima Kauniste — 201150 
Irina Egorova — 202,082

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Cel 
de-al 35-lea campionat de patinaj 
viteză feminin al UR.S.S., desfă
șurat la Celiabinsk, a fost cîștigat 
de tripla campioană mondială Va
lentina Stenina. La totalul celor 
patru probe, Stenina a obținut 
199,399 puncte, rezultat foarte bun 
ținînd seama de condițiile atmosfe
rice grele (temperatură scăzută —

• minus 20 grade-—, vînt și gheață 
I tare) în care s-au desfășurat în

trecerile de pe patinoarul din Ce
liabinsk. Pe locurile următoare în 
clasamentul general s-au clasat în 
ordine :
puncte, 
puncte, 
puncte.

Iată rezultatele tehnice obținute 
de Valentina Stenina în cele patru 
probe : 500 m — 47,0 (locul trei) ; 
1 000 m — 1:38,7 (locul șase); 1500 
m — 2:30,2 (locul întîi); 3 000 m 
5:17,9 (locul trei).

Proba de 1 000 metri a revenit 
campioanei R.S.S. Letonia, Laima 
Kauniste, cu timpul de 1:36,7, iar 
cea de 3 000 metri a fost cîștigată 
de campioana olimpică Lidia Sko
blikova cu 5:16,2.

CUM L-A
NEW YORK 7 (Ager

pres). — Pe ringul din 
incinta „Astrodomului" 
din Houston (Texas), în 
prezența a circa 40 000 de 
spectatori — printre care 
se aflau și Joe Louis și 
Sonny Liston — luni sea
ra s-a disputat meciul 
pentru titlul mondial de 
box la categoria grea în
tre Cassius Clay și Ernie 
Terrell. La capătul unei 
dispute care a confirmat 
numai în parte așteptări
le, Cassius Clay a repur
tat o netă victorie la 
puncte, adversarul său a- 
vînd însă meritul de a fi 
rezistat 15 reprize fără a

ÎNVINS CLAY PE TERRELL?
fi trimis la podea. După 
George Chuvalo (Canada) 
Ernie Terrell este al doi
lea boxer care-1 obligă pe 
Cassius Clay să lupte 15 
reprize într-un meci pen
tru titlul mondial.

In meciul de la Hous
ton, cei doi protagoniști 
s-au 
la 
(Clay
Terrell 96,226 kg)- 
porterii lui Terrell mizau 
pe avantajul alonjei aces
tuia, care este mai înalt 
cu 8 cm decît Clay. Acest 
avantaj s-a dovedit însă 
insuficient pentru a con
tracara viteza, abilitatea

prezentat 
aceeași 

96,113

practic 
greutate 

kg iar 
su-

tehnică și vitalitatea tînă- 
rului campion.

Dar iată cum comentea
ză trimisul agenției „Fran
ce Presse" desfășurarea 
„ostilităților" : „Cassius 
Clay a demonstrat că ră- 
mîne adevăratul campion 
al lumii la categoria grea, 
invingind Ia puncte pe cu
rajosul Ernie Terrell. Me
ciul, care promitea să se 
decidă in primele runduri, 
s-a desfășurat în sens u- 
nlc, începind cu repriza a 
5-a. In perfectă condiție 
fizică, foarte mobil și si
gur de el, Clay și-a lovit 
adversarul din toate po
zițiile- Apărindu-se cu

garda sus, Terrell a rezis
tat un timp atacurilor lui 
Cassius și a schițat une
ori timide contraatacuri.

în repriza a 7-a, cu ar
cada dreaptă deschisă. 
Terrell era aproape grog
gy și numai printr-un e- 
fort a reușit să evite 
knockoutul. El a luptat 
cu indirjire pină Ia ca
păt dar se vedea că nu 
are nici clasa, nici forța 
necesară pentru a-1 inco
moda pe Clay. De altfel, 
arbitrul ar fi trebuit să 
oprească meciul în repri
za a 12-a cind Terrell, 
complet epuizat, devenise 
o țintă prea ușoară in 
fața campionului".

Moment dramatic 
Clay — Terrell: 
mondial (stingă) 
garda adversarului 
gă“ 
lor 
să

din meciul 
campionul 
străpunge 

cu o ,,stin- 
capăiul ce-puternică. La

15 reprize, țaiangerul avea 
termine complet groggy...

Telefoto : U.P.I.—Agerpres

F. C Bologna a cîștigat turneul

de la Viareggio
Cea de-a 19-a ediție a tradiționa

lului turneu de fotbal de la Viareg
gio (Italia), rezervat echipelor de 
juniori, s-a încheiat cu victoria e- 
chipei F. C. Bologna, care în fina
lă a învins Fiorentina cu scorul 
de 3—2 (2—2). Pentru locurile 3—4: 
Roma—Milan 5—4 (după prelun
giri).
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