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

Este satislăcător numărul ■ 
celor ce practică sportul [ 
în raionul Piatra Neamț? ■

• Pe marginea conferinței raionale
de dare de seamă și alegeri

PIATRA NEAMȚ. — Intr-o 
frumoasă sală din acest o- 
raș moldovean în plină în
florire, și-au dat întîlnire peste 
200 de iubitori ai sportului, antre
nori, instructori voluntari, profesori 
de educație fizică, sportivi. I-a reu
nit Conferința raională de dare de 
seamă și alegeri.

In satele raionului Piatra Neamț 
exercițiile fizice sînt practicate de 
un număr însemnat de oameni ai 
muncii. Sportul a adus pe terenuri 
băieți și fete, tineri și vîrstnici (în

calitate de competitori și specta- I 
tori). Prilejul : peste 180 de dumi- ■ 
nici cultural-sportive (dintre care ■ 
cele organizate la Girov, Zănești, | 
Dochia s-au bucurat de o largă par
ticipare), apoi acțiunile turistice (428 I 
organizate în perioada la care s-a 1 
relerit darea de seamă) și, în fine, . 
concursurile pentru Insigna de po- | 
lisportiv (în raionul P. Neamț sînt 
azi aproape 4 800 de purtători, din- I 
tre care 2 136 au cucerit-o în anul ’
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țti meciurile programate pentru sîmbătă în sala Giulesti. începe 
returul campionatelor republicane la baschet masculin șl feminin. 
Se vor disputa jocurile Academia Militară—Steaua, I.C.F.—Rapid 
București, Politehnica București—Politehnica Galati. Dinamo Bucu
rești—Dinamo Oradea, Universitatea Timisoara—Steagul roșu Bra
șov, Universitatea Cluj—Medicina Tg. Mureș Ia băieți, Olimpia 
T.V. București—Politehnica București. Voința București—Crisul 
Oradea, Constructorul București—Rapid București, Voința Brașov 

—Universitatea Cluj și Universitatea Iași 
—Mureșul Tg. Mureș la fete,

• Partidele din Capitală se vor, desfășura 
după următorul program : sîmbătă, sala 
Giulești, de la ora 19 : Rapid—Construc
torul (f), Olimpia T.V.—Politehnica Bucu
rești (f) ; duminică, sala Dinamo, de la 
ora 8 : Voința—Crișul Oradea (f), Dinamo 
București—Dinamo Oradea (ml, Politeh 
nica București—Politehnica Galati (m), 
I.C.F.—Rapid (m), Academia Militară— 
Steaua (m).

• Cele două restante din turul categoriei A 
la băieți vor avea loc la ciul : prima 
azi, între Universitatea Cluj st Steagul 
roșu Brașov, cea de a doua în ziua de 
17 februarie. între formația studenților 
clujeni și Universitatea Timisoara.

• Cu toate că au fost în plină perioadă de 
examene, pe care le-au trecut cu toții, 
studenții clujeni au efectuat în cursul 
lunii, ianuarie cîte patru antrenamente 
pe săptămfnă. Antrenorul Mircea Bupna- 
riu este mulțumit de frecventa la antre
namente a jucătorilor, precum si de con
știinciozitatea cu care au lucrat aceștia 
pentru deșăvirsirea pregătirii tehnice, 
tactice și fizice. Singurii absenți au fost 
Demiaji și Ruhring, care au urmat un 
tratament pentru eliminarea consecințelor 
accidentelor suferite 1A slîrsitul anului 
Pentru returul camnionatului. lotul a 
fost completa’ cu Geomol«anu. care si-a 
satisfăcut stagiul militar. Moisin si An- 
dreițu. (MIRCEA RADU — coresu 1

Pază din meciul Dinamo București — 
Universitatea Cluj (Albu încearcă să-l 
depășească pe Ionescu),

Foto: V. BageacVn nou gol înscris în poarta Tirnavei Odorliei
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Cum ne comportăm?
activitatea unor cluburi și asociații

sportive din București

și din regiunea Brașov

Recent, un colectiv de activiști ai Consiliului General 
al UCFS și ai C.C. al U.T.C. s-a deplasat în cîteva aso
ciații și cluburi din orașul București și din regiunea Bra
șov pentru a controla și îndruma munca educativă cu 
sportivii și cadrele tehnice. Cîteva din concluziile prile
juite de această deplasare formează obiectul rîndurilor 
de față.

Atît' 
sportive 
tene Steaua, 
namo,

Ieri, o etapă calmă in campionatul de hochei

28 februarie. 
In Capitală: 

Dinamo București- 
J. S. K. A. Moscova 

In „C. C. E.“ 
la volei (f)

In cursul zilei 
de ieri au fost sta
bilite datele dis
putării celor două 
meciuri feminine 
de volei din ca
drul sferturilor de 
finală ale celei 
de-a VII-a ediții 
a „Cupei campio
nilor europeni44, în
tre campioana ță
rii noastre, Dina
mo București, și 
campioana U.R.S.S., 
deținătoarea tro
feului „C.C.E.”, 
Ț.S.K.A. Mosco
va. Astfel, prima 
partidă va avea 
Ioc, la București, 
marți 28 februarie, 
iar returul ei, la 
Moscova, in ziua 
de miercuri 8 mar
tie.

Cea de a doua etapă a ulti
mului tur al campionatului repu
blican de hochei pe gheată a cu
prins în programul său partide 
în care — cu o singură excepție 
— echipele învingătoare n-au 
avut, practic, nici un fel de pro
bleme.

Intr-un anumit fel, evoluția de 
miercuri a formațiilor Steaua ți 
Dinamo poate fi considerată mai 
mult ca un nimerit mijloc de 
omogenizare a linilor de atae, de 
pregătire — atît cît se mai poa
te Ia această oră — în vederea 
ultimelor partide, decisive în lup
ta pentru titlu.

Acest lucru a fost evident 
chiar de la primul joc STEAUA— 
TIRNAVA ODOR HEI, în care 
liocheiștii bucurcșteni au cîțtigat 
comod cu scorul de 17—2 (5—0, 
5—1, 7—1). Singura „supărare*

a învingătorilor a lost aceea că 
echipa din Odorhei Ic-a înscris 
2 goluri, primul —- este drept —•- 
dintr-un ofsaid vizibil la linia ro
șie. In legătură cu această par
tidă mai este de menționat fap
tul că în cadrul ei a fost marcat 
cel mai rapid gol din actualul 
campionat. Autor, tînărul Iordan, 
în numai 5 secunde de la anga
jarea pucului la centru! Celelalte 
18 goluri ale întîlnirii «u fost 
realizate de: Calamar —3, Con- 
stantinescu, G. Szabo, Vacar —- 
cile 2, Iordan, Biro, Peter, Targa, 
Trăușan, Ionescu fi Gheorghiu, 
respectiv GySrgy fi Szanta.

Excepția de care vorbeam a 
eonslituit-o întîlnirea dintre A-

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

cluburile 
bucures- 

Di-
Rapid și 

Progresul, cit și 
unele din regiunea 
Brașov, a căror 
activitate — sub 
aspectul muncii e- 
ducative cu sporti
vii și cadrele teh
nice — o fost con
trolată, au o mare 
pondere în spor
tul de performan
ță. Ele înglobează 
o bună parte din 
sportivii care re
prezintă țora noa
stră în marile 
confruntări 
naționale.
rind cursul proce
sului educativ, s-a 
constatat că, în 
general, sînt mult 
mai rare decît în 
trecut manifestă
rile necorespun
zătoare ale sporti
vilor pe terenul 
de sport și în a- 
fara lui, că majo
ritatea sportivilor 
participe conștiin-

rnter-
Urmo-

antrena- 
sînt oni- 

rnați de dorința de 
a realiza tot mai 
mult, devenind mai 
exigenți cu ei în
șiși. Ca urmare a 
acestui fapt, o se
rie de sportivi și 
echipe ale clubu
rilor respective au 
înregistrat creșteri 
valorice, cucerind 
numeroase trofee 
in competițiile in
ternaționale la ca
re au luot parte.

Se constată o 
moi bună organi
zare o formelor 
educative cu spor
tivii ocestor clu
buri. învățămîntul 
politic cu fotbaliș
tii și cu ceilalți 
sportivi fruntași se 
bucura de o deo-

cios la 
mente și

seb’tă atenție din 
partea conducerii 
cluburilor respec
tive și de interes 
din partea cursan- 
ților, interes expri
mat printr-o par
ticipare bună la 
expuneri și semi- 
norii în majorita
tea cluburilor și a- 
sociațiilor: Dina
mo, Textila Cisnă- 
die. Steaua, Dina
mo Brașov, Gaz 
Metan Mediaș, Me
talul Copșa Mică, 
Voința Brașov.

O atenție spo
rită manifestă con
ducerile cluburilor 
și asociațiilor pen-

AUREL BREBEANU

(Continuare 
in pag. a 2-a)

„CUPA STEAUA** LA ATLETISM
Clubul Steaua organizează, în sala din 

Calea Plevnei 114, un concurs de atletism 
deschis cluburilor bucureștene, care au 
dreptul să înscrie cite trei reprezentanți 
la o probă, ta sfîrșitul întrecerilor, echipa 
care va totaliza cel mai mare număr de 
puncte va primi trofeul oferit de orga
nizatori. Ca o noutate tehnică, menționăm 
faptul că, la probele de sărituri în lun-

gime, triplusalt și prăjină, elanul se va 
face pe un covor de cauciuc. întrecerile 
încep sîmbătă, de la ora 14 și duminică, 
de la ora 9.

Steliana Nedelcu (l.C.F.) conduce în linala 
probei de 50 mg a concursului republican 

de atletism al juniorilor mari

Speranțele 
handbalului

nostru
evoluează inline

în sala Horească
Mii ne după amiază, amatorii 

de. handbal din Capitală vor 
pute» lua Ioc în tribunele «ălii 
Floreasca pentru a urmări 
două interesante jocuri inter
naționale în care se întîlnesc 
selecționatele (masculină si *e- . 
minină) de tineret ale Capita- ; 
lei cu reprezentativele orașe
lor Sarajevo si. respectiv. Za- ; 
greb. Meciurile au o deose
bită importantă deoarece eu 
acest prilej vor evolua haridba- 
liștîi și handbalistele care — nu 
peste multă vreme (în primele 
zile ale lunii martie) — vor <• 
reprezenta țara noastră la pri- ' 
ma ediție a campionatului 
mondial de tineret din O- 
landa.

Cele două loturi au ca an
trenori pe E. Tfofin si M. Pin- 
tea la băieți, F. Spier și D. Po- 
pescu-Colibași la fete. Printre 
cei selecționați sînt unii spor
tivi cunoscuți cum ar fi Penu, 
Gațu, Bădău, Kicsidt. Dan Ma- > 
rin, Cosma Ia băieți și Buzaș, 
Velicu, Soos, Dobîrceanu, Nî- 
colae, Donișa la fete.

Echipele orașelor Sarajevo 
și Zagreb cuprind numeroși 
handbaliști și handbaliste de 
valoare, cunoscuți pe plan 
internațional . Ele sînt aștepta
te să sosească în Capitală în 
cursul dimineții de astăzi.



Rebuturi... sportive
r

INAUGURĂRI...

NOTE
NAVETISTA

Echipajul Ene-Pușcașu 
învingător in „Cupa oi

i
i
I

I

Pasionații sportului cu balonul 
rotund din Oradea au inaugurat, 
In cea de-a patra duminică « lu
nii ianuarie, anul fotbalistic 1967. 
Echipa locală Olimpia Oradea, li
dera seriei Nord a categoriei (1, 
a dat replica, intr-un joc de ve
rificare, echipei Progresul Bucu
rești. Dar, deși temperatura cm 
cu mult sub zero grade, unii spec
tatori s-au „înfierbînlat" împo
triva arbitrului Mircea Bădulescu, 
pe care, la ieșirea din teren, l-au 
supus unui adevărat tir cu bul
gări de zăpadă. Frumos început 
de sezon fotbalistic la Oradea 1

Cei certați cu buna-cuviință 
trebuie să știe însă că în fotbal 
sancțiunea de eliminare se poate 
extinde și dincolo de terenul de 
joc 1

Profesoara de educație fizică 
Draga Negultjou, domiciliată in 
Ritnnicu Vîlcea. a fost încadrată 
la Liceul din Călimănești, cu 12 
ore pe săptămînă. Cum, numai cu 
12 ore ? De ce vă mirați ? Să 
fie dumneaei în stare să le facă 
și pe astea. Numai că nu le prea 
face. Dacă o întrebi de ce, îți 
răspunde * candid : „Ce să fac, 
dacă pierd mașina ?“ Conducerea 
liceului a fost nevoită ca, pentru 
cele 18 absenje nemotivate dintr-o 
singură tună, s-o facă pe profe
soara Negulescu să piardă și ceva 
din suma înscrisă în stalul de 
salarii.

Ce ne facem însă cu pregătirea 
fizică a elevilor, care nu se poate, 
împăca cu... pierderile planificate 
ale profesoarei lor ?

SINAIA, 8 (prin telefon). — 
Miercuri dimineață s-a desfășurat, 
pe pîrtia din localitate, -primul con
curs de bob al anului, la care au 
luat parte 9 echipaje de 2 persoane, 
întrecerea s-a desfășurat pe un tra
seu care a măsurat 1170 de metri.

Primul loc în această competiție 
inaugurală, „Cupa orașului Sinaia ,

I
-—Făcâleț (Bucegi Sinaia) 1:55,37 ;
4. Beldiga—Fodor (Steagul roșu I 
Brașov) 1:55.78; 5. Hogea—Stava- 
rache (A. S. Armata București) 
1:56,21; 6, R. Oancea—Barna (Vo
ința Sinaia) 2:02,59.

înaintea începerii acestei compe
tiții, echipajele de tineret au efec-

I
I

METAMORFOZA ATENȚIE, ȘOFERI!

centrul orașului Constanța, 
drum de hotelul Continen- 
fost expus in vara anului 
un mare panou, ilustrat,

în
peste 
tal, a 
trecut
prin care părinții erau îndemnați 
să-si înscrie copiii la centrele de 
învățare a înotului. Cei cure văd 
acum pentru prima oară panoul, 
pentru că el a rămas la locul lui 
și acum în lunile de iarnă, rămîn 
nedumeriți. l’a panou se pot citi 
următoarele : „Părinți 1 înscrieți- 
vă copiii la centrele de învățare... 
BRÎULEȚUL, TEATRUL DE 
STAT..." Sau alte afișe expuse 
etifi.

Si cînd te gîudești că sînt spor
turi de iarnă care abia așteaptă 
să fie popularizate...

Celor care vor să se perfecționeze 
în nunuirea volanului, le recoman
dăm să treacă măcar o dată prin 
orașul Petroșani. Dar, 
iarna, cînd străzile sînt 
asalt de zeci de amatori 
naj. Cu siguranță vor 
rezolvat cele mai dificile 
de circulație, ti sfătuim
ducătorii auto să se grăbească 
pentru că, cine știe, poate că intre 
timp organele și organizațiile 
sportive din acest oraș se vor con
vinge totuși de necesitatea ame
najării chiar și a unui singur 
patinoar.

neapărat 
Iunie cu 
de pati- 
avea de 
probleme 
pe con-

(Du,»ă scrisorile trimise (le
I. Ghișa, 1’. Enaohe, Al. 
Momele și E. Kiminich)

PE STADIOANE
ȘI IN AFARA LOR

(Urmace din png.

a revenit, după două manșe, echi- tfrat cite două coborîri de antrena- 
pajului Epe—Pușcașu (A.S. Armata 
Brașov), cronometrat cu 1:54,61, Ene 
deține titlul 
iar Pușcașu 
promovat în 
clasament :
(Carpaji Sinaia) 1:55,32 ; 3. Stoica

campion republican, 
este un elem-ent lînăr, 
acest an. Urmează în 
2. Dragomir—Moiccanu

I
ment.

Boberii prezenli la Sinaia vor face 
joi antrenamente, iar de vineri vor 
participa la o serie de competiții or
ganizate de comisiile regionale Plo
iești și Brașov, de cluburi și aso
ciații sportive.

I
1
I

In plină cursă, pe pirita dm Sinaia
IFote : A. Neagu

I
Cum ne comportăm? I

I

Este satisfăcător 
numărul celor ce 
practică sportul 

in raionul P. Neamț?
(Urmare din pag. 1)

teu a cunoaște întreaga activitate pe care o 
desfășoară sportivii în afara terenului de joc, 
modul cum muncesc în producție, cum în
vață și cum se comportă în societate.

De asemenea, cabinetele metodice au des
fășurat o activitate mai susținută de îndru
mare a muncii antrenorilor, au fost ținute 
expuneri referitoare la metodica muncii edu
cative cu sportivii. La Steaua, Dinamo și Po
litehnica Brașov au fost organizate sim
pozioane, seri literare, concursuri „Cine știe 
cîștigă" pe teme sportive etc. La Casa de 
cultură a studenților din Brașov se desfă
șoară o bogată activitate culturală, la care 
participă și studenții sportivi. Ei audiază con
ferințe și concerte, vizionează filme și spec
tacole etc. în cadrul „joii tineretului" se țin 
cici, la două-trei săplămîni, și conferințe pe 
Seme sportive. Astfel, antrenorul lotului de 
Schi, prof. C. Diaconescu, a vorbit, într-o 
suită de conferințe, despre „Jocurile Olimpice 
»de-a lungul veacurilor", „Curiozități din acti
vitatea sportivă" etc.

Se poate aprecia că s-a pus un mai mare 
accent pe educația patriotică și moral-cetc- 
Țenească (mai ales la cluburile bucureștene). 
Prin învâțămîntul politic și prin informațiile 
politice, conducerile cluburilor și asociațiilor 
au informat pe sportivi asupra politicii parti
dului și statului nostru, pentru ca aceștia să 
cunoască sarcinile care stau în fața poporului 
nostru în opera de desăyîrșire a construcției 
socialismului, să cunoască eforturile pe care 
le depun oamenii muncii pentru întărirea 
continuă a prestigiului țârii noastre pe plan 
internațional, incit, la rîndul lor, sportivii 
înțeleagă răspunderea patriotică ce le 
"vine în consolidarea prestigiului sportiv 
cerit de România în arena mondială.

în timpul deplasărilor efectuate în țarc _ _ 
căutat să se viziteze cît mai multe obiective 
noi ale economiei naționale, monumente isto
rice, locuri pitorești. Exemple : majoritatea 
secțiilor cluburilor bucureștene, unele secțiî de 
la C.S.M. Sibiu, Rulmentul Brașov etc. De ase
menea, în fafa sportivilor au fost ținute con
ferințe ca „P.C.R. — conducătorul nostru 
Iubit , „Formarea limbii și a poporului 
român", „Să reprezentăm cu cinste, în întîlni- 
nle internaționale, culorile patriei și clu
bului", conferințe menite sâ le dezvolte senti
mentul de dragoste față de patrie, față de 
muncă, răspunderea față de sarcinile ce le 
stau în față, dorința de a aduce țării cît mai 
multe victorii internaționale.

Crește în acest sens tot mai mult rolul de 
jpedagog al antrenorului. Astfel, antrenorii 
9. Ponova, R. Huțan, S. Mihăilescu, Gh. Șuteu, 
I. Ghiriac, C. Herold, Al. Purcherea, Gh. Bo- 
3escu, V. Bularca, I. Mureșan, M. Cristea, P. 
jRacovifă, I. Donca, Crăciun Moise etc. mani
festă o conlinuă preocupare pentru o con-

duitâ ireproșabilă a elevilor lor pe terenul 
de sport, la locul de producție și în societate.

Un rol de sec mo în activitatea educativă 
a sportivilor îl are munca. Participarea spor
tivilor la procesul de producție, activitatea 
desfășurată de ei în mijlocul celor care-i încu
rajează la fiecare concurs le-au sporit atașa
mentul față de dub, responsabilitatea ce le 
revine în obținerea unor rezultate cît mai 
bune în întrecerile pe care le susțin. In multe 
cazuri, colectivul în care activează pe fărîm 
profesional a avut o influență pozitivă asu
pra unor sportivi certați cu disciplina, a con
tribuit la readucerea lor pe drumul cel bun.

Din păcate, astfel de acțiuni educative nu 
se desfășoară cu intensitatea cuvenită în toate 
secțiile cluburilor și asociațiilor vizitate.. Se 
constată o rămînere în urmă inexplicabilă în 
organizarea seminoriilor la învâțămîntul po
litic cu fotbaliștii cluburilor bucureștene (ex
cepție făcînd numai secția clubului Progre
sul). Seminariile au o importanță incontes-

Din activitatea unor cluburi
și asociații sportive 

din București 
și din regiunea Brașov

SC 
re- 
cu-

s-a

labilă în lămurirea tuturor problemelor, în 
activizarea sportivilor la studiul 
Fără ele, cursurile scad mult din

acestora. 
— _ ---------- -------- ----- --- eficiență.
Cercurile de învățămînt politic de la Steagul 
roșu, Chimia Făgăraș și Metrom Brașov nu 
au ținut nici un seminar, iar baschetbaliștii de 
la Steagul roșu nu au fost cuprinși în nici o 
formă de învățcmînt politic. De asemenea, a 
■reieșit - din discuțiile purtate cu sportivii și 
cadrele tehnice, precum și din relatările acti
viștilor UCFS — că informațiile politice nu 
se organizează în mod corespunzător în toate 
cercurile, iar pe alocuri de loc.

Slabă s-a dovedit în unele cazuri și edu
cația moral-cetăfenească a sportivilor, acți
une la care, considerăm, antrenorul trebuie 
să aducă, alături de conducerea cluburilor, 
un aport primordial. El este cel care se află 
mult mai aproape de sufletul sportivilor, le 
cunoaște (sau ar trebui să le cunoască) toate 
preocupările, necazurile și bucuriile. El este 
cel care poate contribui la prevenirea 
unor manifestări nedorite și neconforme cu 
țelul pe care-l urmărește sportul de perfor
manță. El este dator să-și apropie sufletește 
elevii, să le cunoască în profunzime caracterul, 
să acționeze în sensul dezvoltării calităților 
pozitive și să lupte împotriva manifestărilor

negative, core sînt de-a dreptul nocive 
pentru sport.

Neglijarea acestei laturi educative a dus 
apariția unor manifestări nesănătoase aiît pe 
terenurile de sport (lipsă de atașament față 
de club, atitudine necuviincioasă față de — 
trenor și t,__ '-------------------------------------------
ment etc.), cît și în viața de zi cu zi. Cazuri 
de abateri de la disciplina sportivă și de la 
conduita morală s-au înregistrat la sportivi ca 
Gh. Bădilă, C. Stanef, Ivan, Popovici, Bărbu- 
lescu, FI. Ciorcilă, M. Simionescu și I. Olteanu 
(Dinamo), Mircea Ștefănescu, G. Raksi, Rotaru, 
Hilde Lauer-Tătaru (Steaua), Aurelia Ivan, C. 
Puritz și Gh. Patru (Rapid), V. Dumitrescu, P. 
Zaporojescu și C. Filip (Progresul), V. Mureșan 
și L. Pisică (Metalul Copșa Mică), N. Roșea și 
V. Marin (Tractorul Brașov), Gh. Gheorghe 
(C.S.M. Sibiu), A. Fiilop (Voința Sibiu), Raica 
(T. Cisnădie), Zanca Anton (Gaz metan Me
diaș), Adamache, Pescaru, V. Bătrînu (Steagul 
roșu).

Un fenomen de loc îmbucurător se manifestă 
în rîndul unor antrenori. Aceștia nu cer spor
tivilor de care se ocupă o disciplină de fier 
în pregătire, se mulțumesc cu rezultate mo
deste, cu „mediocritatea de aur" în care se... 
scaldă elevii lor, tolerează abateri grave de 
la conduita morală. Ei încurajează aceste 
pecte negative, fiind astfel un exemplu 
pentru sportivi. Și se știe cît de mare este 
ferea exemplului în viața unui sportiv.

Unii antrenori nu dovedesc suficientă 
gență în organizarea antrenamentelor la un 
nivel corespunzător, nu solicită din partea 
sportivilor o participare conștientă și activă, 
nu au autoritate : I. Negrea (Steagul roșu), | 
1. Gliga (Tractorul), 1. Nemeș (Rulmentul), S. • 
Savu (Celuloza Zărnești). Alții dovedesc lipsă 
de pregătire sau absentează ei înșiși de la 
antrenamente : Maria Chiru, W. Erber't și Mă- 
riuca Drăgulescu (Rapid), C. Diamandi, I. Ste- 
riade și V. Constantinescu (Progresul). Justifică 
oare acești antrenori încrederea ce li se a- 
cordă, dacă nu-și fac cum trebuie munca pen
tru care sînt plătiți ?

Considerăm, de asemenea, că în munca de 
educare a sportivilor conducerile unor cluburi 
nu au colaborat suficient cu organizațiile 
U.T.C. în care activează sportivii. Astfel, spor
tivi ca Valeriu Jurcă, Rozalia Filipescu (Di
namo), I. Baciu, I. Căpraru și S. Popescu 
(Steaua) nu participă la viața de organizație.

Bineînțeles, aspectele negative privesc o mi
noritate și nu umbresc succesele obținute pe 
plan intern Șl internațional de unele secții ale 
cluburilor de care ne-am ocupat. Va trebui, 
însă, ca neajunsurile semnalate în activitatea 
cluburilor și asociațiilor sportive să fie cît mai 
repede eliminate printr-o muncă educative mai 
intensă și printr-o exigență sporită din partea 
tuturor organelor și organizațiilor interesate 
în educarea tineretului. Se face simțită, de a- 
semenea, necesitatea unei mai strînse colabo
rări între organizațiile sportive, organizațiile 
U.T.C., sindicale și ceilalți factori interesați.

Io
I
I

atitudine necuviincioasă față de on- ■ 
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1966). La acest bilanț ar mai fi de 
adăugat concursurile organizate cu 
prilejul spartachiadelor, ca și cele ce 
au avut loc de „Ziua recoltei”. E- 
vldențieri? Multe asociații care au 
reușit să antreneze pe oameni în 
practicarea organizată a spor
tului : Bradul Roznov, I. G. O. 
Bicaz, Bistrița Viișoara, Voința Bor- 
lești, Recolta Girov, Vulturul Ză- 
nești ș. a.

Succesele sînt, desigur, îmbucură
toare și ele au fost subliniate de 
participanții la discuții. Dar, sa 
pune întrebarea firească : s-a făcut 
totul pentru organizarea activității 
sportive în cele 60 asociații din ra
ion 2 Au reușit oare activiștii spor
tivi de aici .consiliile asociațiilor și 
consiliul raional să satisfacă dorin
țele tuturor celor ce iubesc sportul, 
să-l practice ? NU ! Fără îndoială. 
Iată ideea care s-a desprins din 
lucrările conferinței. Iar cei ce au 
luat cuvîntul nu s-au limitat 
la enunțarea acestei păreri ci au 
venit cu propuneri privind organi
zarea mai temeinică a campionatu
lui asociației (în 12 asociații el nici 
n-a avut loc), a duminicilor cultu 
ral-sportive (unele au fost făcute la 
repezeală cu multe lipsuri în Stabi
lirea programului de desfășurare șl 
alegerea ramurilor de sport etc.). 
Dar mai bine să le dăm cuvîntul:

Gh. Ciupercă, profesor de edu
cație fizică, corn. Birgăoani: „Oa
menii trebuie să-și petreacă timpul 
liber in mod plăcut și util. Pentru 
aceasta ne-am străduit să organi
zăm intreceri de volei, handbal, fot
bal, atletism. N-am făcut insă totul. O 
mare parte a tineretului încă nu 
a fost atrasă in întreceri".

V. Chelaru, instructor sportiv la 
Cimentul Bicaz: „Pe bună drepta
te, asociația noastră a fost criticată 
pentru slabele ei rezultate. Consi
liul asociației a avut în atenție 
doar echipa de fotbal (n.n. vara 
nici măcar n-a avut o comportare 
prea bună), negii jind masa de iu
bitori ai sportului. întrecerile s-au 
desfășurat în mod intimplător, iar 
unele rezultate mai bune sînt și ele 
întâmplătoare".

N. Bostan, președintele C.A.P. 
Girov : „Comuna noastră se bucu
ră de bune aprecieri privind acti
vitatea sportivă. Oamenii au înțe
les rostul practicării sportului și 
nu este întîmplătoare rodnica co
laborare care există între organele 
de conducere din comună. La 
C.A.F., am amenajat de curînd o 
mică încăpere unde, pe timpul ier
nii, tinerii s-au întrecut la 
și tenis de masă. Ce ne-am 
Decit să stea pe la „MAT”, 
bine ca băieții noștri să joace
iar vara — volei, fotbal, handbal".

Ion Diaconii, secretar al Comite
tului raional P.C.R. Piatra Neamț : 
„Fără îndoială că în raionul nostru 
sportul a 
Succesele 
ciații sînt 
buie, însă, 
rămînerea
ceasta a contribuit, într-o oarecare 
măsură, și stilul de muncă al 
membrilor consiliului raional, care 
au neglijat comunele’mai îndepăr
tate de centrul de raion (Căciulești, 
Pîngărați, Podoleni, Tazlău etc.). 
Pe viitor, colaborînd mai bine cu 
organele U.T.C., sindicale și cu 
conducerile C.A.P.-urilor, consiliul 
raional UCFS poate obține rezulta
te și mai bune. Va trebui să-și în
drepte atenția spre amenajarea de 
terenuri simple, spre atragerea fe
telor în activitatea sportivă, spre 
îmbunătățirea calității întrecerilor. 
Avem condiții pentru realizarea a- 
cestor cerințe firești ale zilelor 
noastre. Ne trebuie doar priceperea 
de a le folosi".

★
Iată pe scurt citeva păreri. Con

siderăm că multe din problemele 
cele mai importante au fost dez
bătute in conferință, că noul consi
liu raional (președinte Ion Moșoiuî 
va găsi căile și mijloacele cele mai 
bune pentru a atrage pe terenurile 
de sport marea masă de tineri și 
tinere, de oameni ai muncii de 
pe cuprinsul raionului Piatra 
Neamț intr-o activitate sportivă 
sistematică și organizată.

șah, 
zis ?
mai 
șah,

făcut pași importanți, 
obținute de unele aso- 
îmbucurătoare. Nu tre
să nu vorbim și despre 
în urmă a altora. La a-



LA C. S. IM. S. IAȘI

Uh subiect neplăcut...
II... provocăm pe secretarul clubului 

C.S.M.S. Iași, tovarășul Vasile Mocanu, 
la o discuție despre atletism. Inter
locutorul nostru nu pare de loc încintat 
de subiect.

— Faceți-mi hatârul și haideți, dacă 
vreți, să discutăm mai bine despre 
ălt sport care ne-a dat mai puțină 
bătaie de cap. De pildă, despre călă
rie. Antrenorul Alexandru Cormanenco 
ne-a oferit anul trecut satisfacția unui 
loc 3 la „republicane" la Sibiu. Sau, 
dacă preferați, despre scrimă. Șl an
trenorul Nicolae Pufnei este un om 
de ispravă. El a adus echipa de sabie 
a clubului nostru în categoria A, iar 
doi dintre trăgătorii echipei, Irimiciuc 
și Vornicu, sint sportivi nominalizați. 
Despre asemenea ramuri sportive, 
despre astfel de antrenori, ți-e mai 
mare dragul să vorbești !

Secretarul clubului ieșean nu ne-a 
convins. Răminem ferm pe poziție : 
dar atletismul ?..,

— Atletismul este una din secțiile 
Care nu ne-au dat satisfacțiile sconta
te. De ani de zile nu ne putem des
prinde din anonimat. Mereu căutări, 
mereu promisiuni. Pină la urmă, cînd 
să ajungem la bilanț, rezultate modes
te. In ciuda acestei situații, antrenorul 
Ion Butnaru, care lucrează la club din 
anul 1961, afișează mult optimism. 
Se laudă peste tot cu Adrian Gagea, 
fostul său elev, acum la Dinamo Bucu
rești, cu faptul că în 1966 a adus, este 
drept, multe puncte atletismului ieșean 
în campionatul categoriei B. Deci, în- 
ir-o întrecere de valoare medie. Am 
încercat (și nu numai eu) să-1 convin
gem că la nivelul pretențiilor și «ce
rințelor actuale, tot ce s-a realizat la 
C.S.M.S. pină acum reprezintă totuși 
performanțe destul de modeste. Ele 
n-ar rezista unei discuții mai serioase. 
Cu asemenea „performanțe" lașul nu 
prea este cunoscut pe plan republican. 
Altfel spus, am încercat să-i arătăm 
antrenorului Butnaru că avem nevoie 
de rezultate cu d oarecare greutate. 
Bin păcate, antrenorul nostru de atle
tism nu împărtășește acest punct de 
vedere. încearcă să ne arate că la 
C.S.M.S. Iași există elemente de mare 
valoare, ca Ion Cujbă Ja prăjină sau 
I«m Sonohat la suliță, care sînt capa- 
*®i să confirme cit de curînd. Că alt
fel stau lucrurile, ne-o dovedesc rezul
tatele de pină acum ale acestor atleți. 
Cujbă n-a trecut încă granița a 4 me
tri (care și așa ar fi un rezultat .puțin

DIN POȘTA ZILEI
MEDIAȘ. în centrul preocupărilor 

clubului sportiv din localitate se 
află în această perioadă atragerea 
unui număr cit mai mare de tineri 
în practicarea sporturilor de iarnă, 
în acest scop, asociațiile sportive 
Textila, Record și Stăruința au ame
najat trei patinoare. La acestea se 
mai adaugă și darea în folosință 
a două pirtii de schi, una pentru 
coborîre și • una penfru fond. Pînă 
în prezent au participat la concursu
rile de schi, patinaj și săniuș a- 
proape 500 de tineri.

P. POPESCU — coresp.
SIBIU. Turismul are mulți prie

teni la uzina Elastic din localitate, 
în anul care s-a încheiat, iubitorii 
naturii de la „Elastic" au participat 
la numeroase excursii organizate în 
erele mai pitorești centre turistice 
din țară.

Astfel, un grup de iubitori ai dru
meției a fost pe Făgăraș, la cabana 
Surul. Cițiva dintre ei, turiști cu 
experiență și bine echipați pentru 
ture de iarnă, au efectuat un traseu 
dificil mergînd pe creastă pînă la ca
bana Negoiul.
I. IONESCU — coresp. principal

ROMAN. Recent s-a inaugurat în 
parcul orașului un patinoar amenajat 
de asociația sportivă Săgeata. Tere
nul este prevăzut cu instalații de 
nocturnă, spre bucuria acelora care 
vor să-și prelungească orele de pa
tinaj.

G. GROAPA — coresp.

GALAȚI. Comisia raională de 
handbal a luat inițiativa de a or
ganiza o întrecere pentru copii, do
tată cu „Cupa de iarnă". La com
petiție au participat 7 formații (patru 
de băieți și trei de fete) din orașul 
și raionul Galați. Locul I a revenit

valoros astăzi), iar Sonohat aruncă su-: 
lița în jurul a 50—52 de metri. Și, dacă 
îmi amintesc bine, ambii sportivi se 
învîrtesc de vreo 3 ani în jurul aces
tor rezultate. Chiar și elementele de 
perspectivă — Bilaucă la 800 metri, 
Nicolau la sprint și lungime sau Rin-' 
der la probele combinate — nu prea 
s-au văzut la ultimele concursuri ofi
ciale.

— Cc -specialitate are antrenorul’ 
Butnaru ?

— Probele de aruncări. Numai că și 
aici s-a ivit o „problemă” ; Butnaru nu 
acceptă să ae limiteze strict la sfera 
specialității sale, să se profileze ps 
„aruncări". Ar putea mai ușor să scoa
tă 2—3 elemente de valoare, pe care să, 
le îndrume pină la intrarea în lot. Or, 
așa face dc toate și pină la urmă. ..

— Și pe de-asupra, intervine în dis
cuție prof. Octavian Neagoe, metodis
tul clubului, antrenorul Butnaru nul 
lucrează după programul de antrena
ment stabilit și comunicat conducerii 
clubului, ci după... toanele sportivi-1 
lor săi. Vreau să spun că nu-și res
pectă nici zilele și nici orele planifi
cate pentru antrenament, astfel că de 
multe -ori nu-1 poți găsi la sală sau la 
stadion.

— Este foarte justă observația aceas
ta, ține să sublinieze secretarul clubu
lui. Ea vine să contureze și mai bine 
stilul de muncă al antrenorului But
naru care, de altfel, și la ședințele de 
lucru ale clubului obișnuiește să întîr-' 
zie nemotivat.

Scrumiera tovarășului Mocanu s-a 
umplut cu resturi de țigări. 11 .înțe
legem. I.a C.S.M.S. Iași atletismul nu 
are un navigator prea sigur pe busolă.' 
Nu ne mai surprinde ultima replică • 

— Antrenorul Butnaru este opti-, 
mist. El se declară pretutindeni mul-, 
țumit de rezultatele sale. Iar noi- 
sîntem pe punctul de a spune: oare , 
este caztfl să mai menținem m „via- , 
ță“ secția de atletism ? O normă în
treagă plătită unui antrenor care sej 
complace în mediocritate. O sursă de 
bani irosiți. După cum ați văzut.

Așadar, intr-un fel, un semnal de 
alarmă. -Poate că in acest ceas — al 
„12“-lea — reflecțiile de loc optimiste 
ale secretarului clubului C.S.M.S. Iași 
vor da de gindit antrenorului țu pri
cina și-l vor ’face să-și vadă, mai 
aproape de realitate, obligațiile sale, ț

T1BF.RIU STAMA ‘

echipei Scolii generale din comuna 
Independenta, la băieți, și formației 
Școlii generale din comuna Liești, 
la fete. Iată si cîtcva rezultate : Cen
trul de antrenament Galați — Șc. 
gen. Șivița 9—9, Șc. gen. Indepen
dența — Otelul Galați 14—3, Șc. 
gen. Liești —*■ Șc. gen. Bucești 8—4.

V. ȘTEFĂNESCU — coresp.

SF. GHEORGHE. Pentru a da po
sibilitate elevilor să-și petreacă ■ 
util și plăcut orele libere, condu-’ 
cerea Liceului nr. 1 din Sf. Gheor- 
ghe a amenajat în curtea școlii un 
patinoar. Profesorul Gabor Fekete, 
directorul Școlii sportive din locali
tate, îi inițiază pe tineri în acea!! 
frumos sport.

GH. BRIOTĂ — coresp.

Fotbaliștii de Ia Rapid iși continuă, cu regularitate, pregătirile pe terenul lor din Giulești. Iată-i
asculți nd indicațiile antrenorilor, gata să înceapă o nouă lecție de antrenament.

• CELE DOUA MECIURI Inter 
—Real din sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" vor 
fi conduse de doi dintre cei mai 
buni conducători de joc din Europa: 
I- Zsolt (Ungaria) va arbitra partida 
de la Milano (15.11), iar G. Dienst 
(Elveția), cel care a condus finala 
C.M.—1966, va arbitra meciul de 18 
Madrid (LIII). Este probabil ca al 
treilea meci (în cazul cînd primele 
două se termină la egalitate) să se 
dispute la Marsilia, la 8 martie.

• CEL MAI BUN șuter al cam
pionatului spaniol este Waldo Ma
chado da Silva, atacant la Valencia. 
Fratele său, Waderley Machado da 
Silva, atacant la Levante, este cel 
mai bun șuter in divizia a 11-a...

• LA F.C. BOLOGNA amenzile
au devenit ceva obișnuit ! De cu
rînd, Jucătorilor acestei echipe li 
s-au redus primele în mod substan
țial după meciul egal (0—0) reali
zai. .. în fața forma
ției Venc-zzia. Printre cei sancțio
nați se află și Haller.

<• CONDUCĂTORII fotbalului 
din Statele Unite, aflați de citva 
timp in ofensivă pentru introduce
rea acestui sport Și in această țară, 
fac tot mai mult apel, după cum se 
știe, la jucători și antrenori euro
peni. Dar iată că, se anunță, sint 
solicitați chiar și... arbitrii din ve
chiul continent. Astfel, spaniolul 
Gariieazabal a fost invitat să con
ducă semifinalele și finala ligii a- 
mericane de fotbal.

• CU CITEVA ZILE înaintea lui 
Helenio Herrera, a fost la Moscova,

Din nou un meci atractiv, astăzi 
Pe stadionul Giulești, cu începere 
de la ora 15,15 : Rapid — Pro
gresul, revanșa jocului disputat 
recent pe același teren și înche
iat cu victoria feroviarilor la sco
rul de 2—1 (2—1).

Cele două echipe vor intra pe 
teren cu formațiile standard : RA
PID : liăducanu (Andrei) — Lu-

pentru a asista la o consfătuire a 
antrenorilor de fotbal din Uniunea 
Sovietică, și antrenorul vest-german 
Helmuth Schon. In fața a peste 200 
de antrenori, Schon a arătat cum i-a 
pregătit pe jucătorii din reprezen
tativa R.F. a Germaniei în vederea 
campionatului mondial de la Lon
dra. La începutul lunii iunie, Mi
hail Iakușev, noul antrenor al re
prezentativei Uniunii Sovietice, va 
face o vizită în R.F.G.

• KONSTANTIN BEȘKOV, cel 
care a pregătit echipa națională a 
Uniunii Sovietice în 1963 și 1964, a 
devenit antrenorul cunoscutei for
mații moscovite Dinamo.

• GLASGOW : In prezența a 
45 000 de spectatori s-a desfășurat 
aici meciul amical dintre Celtic 
Glasgow și Dynamo Zagreb. Victoria 
a revenit fotbaliștilor iugoslavi, cu 
1—0 (0—0), prin golul marcat de 
Zambata în min. 89.

• KHARTUM: Peste 16 000 de 
spectatori au asistat la victoria ob
ținută de reprezentativa R. B. Ger
mane în fața celei a Sudanului: 2—-0 
/I—0), prin golurile înscrise de 
Backhans și FrerrzeL

• BAMAKO : Intr-un meci con- 
tînd pentru campionatul Africii t- 
chipa Algeriei a învins cu 3—0 
(2—0) selecționata Mali.

■•CAIRO : Pe Stadionul Național 
din Cairo, în prezența a 25 000 de 
spectatori, s-a disputat roeeitil dintre 
reprezentativa R.A.U. și echipa un
gară Ferencvaros Budapesta. Gazdele 
au obținut victoria cu 2—1 (1—1).

Astăzi în Giulești (ora 15,15)

Rapid—Progresul
pescu, Costea, Dan, Greavu — Dinu 
Jamaischi — Năsturescu, Dumitriu 
II, Ion Ionescu, Codreanu.

PROGRESUL : Mîndru — V. Po
pescu, Staicu, Peteanu, Colceriu — 
Al. Constantinescu, Maftcuță—Oai- 
dă, Matei, Mateianu, Țarălungă-

Pe parcursul partidei vor mai fi 
încercați și alți jucători.

• LIMA : Formația Univcrsitario 
este virtuală campioană a statului 
Peru. înaintea ultimei clape, Uni- 
versitario conduce în clasament cu 
un avans de 6 puncte fată de echi
pele Alianza și Spoit Boys.

• CIUDAD DE MEXICO: Cu o 
etapă înaintea încheierii campionatu
lui Mexicului, trei echipe — Toluca 
(37 p), America (36 p) și Guadala
jara (34 p) — se află în fruntea 
clasamentului.

• GLASGOW : Noul director teh
nic al reprezentativei de fotbal a 
Scoției este Bobby Brown, care pînă 
acum a fost antrenor al echipei de 
prima categorie, St. Johnstone. B. * 
Brown a fost cu ani în urmă por
tarul echipei naționale și al clubu
lui Glasgow Rangers.

Pronoexpres
Rezultatele ccncursului special 

Pronoexpres clin 8 februarie 1967.

PR1LMIILE OBIȘNUITE

I : 45 19 2 28 27 32 10 16
Pentru buletinele cu 3 lei varianta

și 6 lei varianta.
a 1I -a : 21 39 20 3 38 35 36 33

•Numai pentru buletinele cu 6 lei
varianta.

PREM IILE SUPLIMENTARE

A 42 33 38 41 34 28 24
Pentru buletinele eu 3 și 6 lei va-

rianta.

B 2 47 13 12 30 49 17
Pentru buletinele ou 3 și 6 lei va-

rianta.

G 29 21 48 43 26 19 49
Pentru buletinele cu 6 lei va-

rianta.

D 38 8 22 34 3 M 40
Pentru buletinele cu 6 lei va-

riant a.

Fond de premii extragerea I
2.030.962 lei. Extragerea a 11 -a :
1.472.050 lei. Report categoria 1 de
la extragerea 1 : 58.275 lei.

Premiul de 25.000 lei, revenit li
nei variante de categoria a 11-a de 
la concursul Pronoexpres nr. S- din 
1 februarie 1967, a revenit lui Putoi 
Ion din București.

PREMIILE 1NTRKGI .Șl SFERTU
RILE DE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 3 FEBRUARIE 1967

Categoria 1 : 1 variantă a 105.088 
lei ; categoria a 11-a : 2 a 45.037 
lei și 6 a 11.259 lei; categoria a 
111-a: 99 a 1.551 lei și 146 a 387 
lei; categoria a lV-a : 458 a 441 
lei și 550 a 110 lei; categoria a V-a: 
754 a 310 lei și 1.051 a 77 lei.

Premiul dc 105.088 lei a revenit 
unui participant din Suceava.

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto - Pronosport.

De la I.E.B.S.
• Pentru întâlnirile internaționa

le de handbal dintre selecționatele 
“orașului București (tineret) și echi
pele orașelor ZAGREB (f) și SARA
JEVO (m) de vineri ora 18 și du
minică ora 10, precum și pentru 
jocul DINAMO BUCUREȘTI — 
GWARDIA GDANSK (m) din ca
drul „Cupei campionilor europeni" 
la handbal, de duminică ora 12, din 
sala Floreasca, biletele se găsesc de 
vînzare la agenția specială din 
str. Ion Vidu-

• Aceeași agenție vinde și bilete 
pentru ultimele jocuri din cadrul 
campionatului republican de hochei 
de astăzi, sîmbătă și duminică de 
la patinoarul ,,23 August".

« Patinoarul „23 August" este 
deschis pentru patinaj public VI
NERI, orele 17-19 și DUMINICA, 
orele 10-13.

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

• MATERIAL ȘI ECHIPAMENT 
SPORTIV SE POT ÎNCHIRIA 
DE LA CENTRUL DIN STADIO
NUL REPUBLICII, DESCHIS ZIL
NIC INTRE ORELE 9-13 și 15-19. 
PLATA SE POATE FACE ȘI 
PRIN VIRAMENT. Informații la 
telefon nr. 31-46.80.



(prin tele-MIERCUREA CIUC, 8 
fon, de la trimisul nostru). — 
După ’ citeva zile călduroase, 
miercuri dimineața termometrul a 
scăzut aici brusc, cu multe grade 
sub zero, creîndu-se condițiile ne
cesare începerii finalei pe țară a 
campionatului republican de patinaj 
viteză.

In prima zi au avut Ioc întrece- 
rile celor mai tineri 
Se cuvine să subliniem 
rea Rodicăi Nimereală 
Dan Lăzăreseu) și a lui 
Căplescu (antrenor

„viteziști"- 
tom por ta- 
(antrenor 
Laurențiu

Ernest Urlicb,

î 9 s

I

autori a două noi recorduri Ia 
categoria 13—14 ani. Prima a realizat 
pe 1 008 m 2:11,01 (v.r. 2:11,02), iar 
Căplcseu a parcurs aceeași distan
ță in 1:48,01 (v.r. 1:50,00). Iată câș
tigătorii : Fete (11—12 ani) 1, Ro
xana Balade (C.S.M- Cluj) 107,900 
p; Băieți (11—12 ani) 1. Ștefan Pa- 
tachi (Mureșul Tg. Mureș) 101,00 p; 
Fete (13—14 ani) 1. Rndiea Nimerea
lă (Dinamo București) 129.750 p. 
Băieți (13—14 ani) 1. Laurențiu Că- 
plescu (Dinamo Brașov) 108,050 p.

TR. IOANIȚESCU

Se intensifică pregătirile
pentru reluarea întrecerilor de volei

Apropierea returului campionatelor 
republicane de volei se face simțită 
in antrenamentele febrile ale echi
pelor. lată ci tern știri in legătură cu 
stadiul de pregătire atins de unele 
dini re ele.\_

e- Echipele de.volei craiovene care 
pariicipă la campionatele republicane,1 
se pregătesc intens pentru retur. 
Astfel, formația feminină de categoria 
A l: lăversiiaieu a reluat pregătirile 
Ia 4 ianuarie. După cum ne spunea 
antrenorul Radu Zumfirescu, între 4 
și 22 ianuarie au avut loc antrena
ment»* în < are s-a pus accentul • pe 
piegăi irr.T fizică multilaterală, în con
tinuare Incrindu-se pentru creșterea 
potențialului tehnico-tactic. Punctul 
final al pregătirii pentru retur îl 
«onstitirie turneul de verificare de la 
Craiova (II —12 februarie), la care 
sint invitate primele două echipe din 
seria I a categoriei B. Drapelul roșu. 
Sibiu și Progresul București.

Formația masculină din categoria 
B Elec tropii tere a reluat programul 
de pregătire fizică generală, căruia 
îi urmează unui de pregătire tehnică 
și tactică,, desfășurat în. comun cu

realaltil formalie masculină craio- 
veană de categorie B, Universitatea, 
din scria a ll-a. Obiectivul princi
pal al acestor două formații este men
ținerea pe locurile fruntașe pe care 
le dețin după prima parte a cam
pionatului : jocul I — Eleclroputcre 
si . Jocul 111 — Universitatea. (V.
POPOVICI-coreip.).

I. Panțuru—N. Neagoe, pe locul V în clasamentul general
ALTE D'HUEZ, 8 (prin telefon). 

— După multe emoții, de care 
n-au fost scutiți nici spectatorii, 
astăzi a luat sfîrșil 1n localitate 
campionatul mondial de bob — 2
persoane. Starea pîrtiei (nu i s-a a- 
dus vreo îmbunătățire substanțială 
față de zilele precedente), a pro
vocat’. în cea de-a dona manșă a 
campionatului, răsturnarea a trei 
echipaje printre care și acela con
dus de Monti, multiplu campion 
mondial și lider al actualului cam
pionat, după prima manșă.

Echipa jele României, plecate după 
accidentarea sportivilor italieni, au 
mers cu prudență și, după aprecie
rea unanimă, au făcut coborîri mul
țumitoare. Astfel, timpul realizat de 
echipajul Panțuru—Neagoe la ter
minarea cobori rii l-a situat pe
costa pe locul V în clasamentul ge-

a-

nu ral al campionatului (după prima 
manșă echipajul respectiv se situase 
pe locul IX), iar echipajul Al. 
Oaneea—Gh. Maftei a ocupat în cla
samentul general locul XI, (după 
prima manșă echipajul România 2 
era situat pe locul XVIII).

Titlul de campion mondial la bob 
— 2 persoane a revenit echipajului 
Austria I (Thaler—Durnthaler) cu 
timpul de 1:55,54 ( 58,61—56,93)
urmat de Italia T (Dizordo—Tinter) 
1:56,55 ( 58,77—57,78) și S.U.A. II 
(Cripton—Craii) 1:57,14 (59,29—
57,85). lată, în continuare clasa
mentul general : 4) R.F.G. 11 —
1:57,37; 5) ROMÂNIA I—(Ion Pan
țuru—Nicolae Neagoe) 1:57,92 
(59.38 — 58,54) ; 6) Austria II — 
1:58,45; . .....................................
1:59,96;
9) S.U.A. I — 2:00,49; 10) Suedia

11—8:00,72: 11) ROMÂNIA II 
Oaneea — Gh. Maftei) —.2:01,71» 
12) Elveția II — 2:01,91; 13) 
nada II — 2:02,49; 14) Franța II 
— 2:02,82; 15) Canada 1—2:02,94* 
16) Cehoslovacia 1 — 2:03,00; 17)^ 
Suedia I — 2:03,53. Echipajele 
Italia II condus de Monti, Anglia I 
condus de Nash și R.F.G. 1 s-an 
răsturnat.

7) Cehoslovacia II —
8) Elveția 1 — 2:00,15;

J.O. DIN 1976 ÎN S.U.A.?

pe
va

O Pregătirile intense efectuate de 
voleibaliștii de la Politehnica Brașov 
au avut ca scop 
țelor manifestate 

•campionatului în 
doua, care, după 
N. Boș. au dus 
jocuri 
dașc 
Prin 
mînd 
speră 
pe linia de plutire 
evite retrogradarea. 
CU-coresp.).

• E-,a echipa masculină din cate
goria A Minerul Baia Mare, pregăti
rile pentru retur sînt conduse, în 
această perioadă, de jucătorul Vir
gil Râu, care «1 înlocuiește, provizo
riu, pe vechiul antrenor, instructorul 
voluntar Alexandru Mant, transferat 
cu serviciul din Baia Mare (V. SÂ- 
SĂ R A N U-coresp.).

r------------------------

eliminarea deficîen- 
în prima parte a 
jocul din linia a 

părerea antrenorului 
la pierderea multor 

și la ocuparea unei poziții co
in clasamentul categoriei A. 
intensificarea 
săptămînal 6 
că echipa va

pregătirii, insu- 
antrenamente, se 
putea fi repusă 
si, deci, să se 

(C. D1ACONES-

New Yorkul va fi gazda viitoa
relor Jocuri Olimpice de vară din 
1976? lată o' întrebare care a 
început .să preocupe pe multi a- 
mericani și, , îndeosebi, pe locui
torii marelui oraș de pe malul 
Hudsonului. Edilii metropolei sînt 
foarte optimiști: ei sînt convinși 
că v.or egala și’ chiar depăși fai
ma pe care și-a cucerit-o, pe me
rit, capitala Japoniei, prin exce
lenta organizare a J.O. din 1964 
Oamenii de afaceri din Wall Street 
își fac calcule, sperînd să realizeze 
i it in timp
ce pe Long IMikinT Jp* Brooklyn, 
cartierul' industrial al New York- 
ului sau în Manatthan, new-yorkezul 
de rînd se întreabă unde vor 
putea fi construite toate bazele 
sportive necesare desfășurării J.O.

Paralel cu candidatura depusă 
de New York pentru J.O. de vară 
din 1976, orașul Augusta, capitala, 
statului Maine, intenționează să 
candideze pentru J.O. de iarnă,'

care s-ar putea desfășura în con
diții bune pe muntele Bigelow.

Dorința nord-americanilor de a 
găzdui în 1976 Jocurile Olimpice 
de iarnă și de vară își are justi
ficarea în faptul că în 1976 se 
vor împlini 200 de ani de cînd 
S.U.A. a obținut independența na
țională în urma victoriilor răsu
nătoare repurtate de armatele con
duse de către generalul Washing
ton. Desfășurarea J.O. în S.U.A. 
ar conferi un fart deosebit acestei 
aniversări.

Deocamdată americanii și-au de
pus candidatura. Comitetul Inter
național Olimpic va studia încă în 
acest an, la sesiunea dc la Tehe
ran, din luna mai, candidaturile 
propuse. Se știe că în 1972 J.O. 
dc vară vor avea loc la Munchen 
(R.F.G.) iar cele dc iarnă la Sap
poro. (Japonia).

Americanii speră ca cererea lor 
fie gusținută de către Avery 

Brundage, președintele C.I.O.

Lucrările Comitetului 
Executiv C. 1.0.

LAUSANNE 8 (Agerpres). — S-»,. 
stabilit ca lucrările comitetului e-*< 
xecutiv al C.I.O. să se desfășoare 
in zilele de 11 și 12 februarie Ia 
Copenhaga. La aceste lucrări va 
participa și președintele C.I.O., Jk- 
very Brundage. In cadrul ședințe
lor se vor discuta o serie de pro
bleme legate de pregătirea viitor 
rului Congres programat la Tehe
ran, intre 2 și 9 mai anul acesta.

ĂORA LOLLEY, 
VIITORUL ADVERSAR 
AL Lil CLAY

NEW YORK, 8 (Agerpres). — 
în cadrul unei conferințe de presei 
care a avut loc la Houston, Cassius 
Clay a anunțat că viitorul sâu ad
versar va fi Zora Volley. „Meciul 
urmează să aibă loc la Detroit sa» 
New Yorktt, a spus Clay.

I

Vineri — primul meci 
de rugbi al anului 
Vioeri. ineepind de la ora 16, 

terenul I.C.A.R. din Capitală
avea loc primul meci de rugbi din 
acest an : Progresul — Vulcan, 
din cadrul „CUPEI DE IARNA” | 

(Federația și Comisia orășeneas- ■ 
că de specialitate și-au in- . 
sușit observația noastră, modificînd | 

denumirea competiției). Meciul va
fj condus de Șt. Cristea. Iată și I 
programul definitiv al celorlalte ■ 
partide, care vor avea loc dumini
că pe stadionul Constructorul : ora 
10 Dinamo — Gloria (arb. dr. G. 
Eftimescu): ora 11.15: Steaua—Ra
pid (arh. P. Niculescu); ora 12,30: 
Gri vita Roșie — Constructorul (arb. 
R. D’Eclessis).

I
I
I

——— j
Ieri, o etapă calmă I

in campionatul de hochei I
I(Urmare din pag. I)

V1NTUL M CIIJC și AGRONOMIA 
CLU.L 
nevoi li 
pentru 
caro clujenii și-au 
Mai bine de jumătate 
gronomia a rezistat cu 
tnozitătii adversarilor 
atacat rapid. In felul 
s-a menținut slrîns | 
36 (5—4) după care, 
nule. Avîntul a reușit _ 
țeze. Scor final : 10—4 (4— 
3—0) pentru Avîntul prin 
înscrise de A. Raliul — 3, 
și Osvath—2. C. Antal, I.
Ot vos—1, respectiv, Cazan 
Gali.

Ultimul joc, programat ieri, a 
pus formațiile Dinamo și Politeh
nica. Victoria a revenit dinanioviști- 
lor, ceva mai greu decît o arată sco
rul final: 9—3 (5—1; 2—1; 2—1). 
O formă excelentă a arătat portarul 
Politehnicii — Crihan, Autorii go
lurilor: Flbrescuș (3), Bașa, Ștefan, 
Moiș, Cioliotariî, Pană. V. Tudor— 
Dinamo și Mantea, Bazilides, Voî- 
jculescju r— Politehnica.

Horbeiștii din Ciue au fosi 
să facă eforturi deosebite 

a putea depăși ambiția cu 
clujenii și-an apărat șansele, 

din meci A- 
i succes impe- 
și a contra- 
acesta scorul 

pînă în min. 
în cîteva mi
să se distan- 

-3, 3—1, 
punctele 
1. Szabo 
Antal
11—3

fi 
fi

o-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

CUNOSCUTUL muzeu Gr6vin din Paris s-a îm
bogățit cu incă o piesă. Este vorba de figura în 
ceară a cunoscutei înotătoare franceze Christine 
Caron, care a fost 
rorilor Goitschel și

Christine. 
așezată alături de cele ale su- 
Michel

1N CANADA a 
lansată o variantă a ho
cheiului pe gheață. Este 
vorba de hochei... sub
marin. Pucul are o greu
tate de 2 livre (aprcra
ne 1 kg), echipele sint 
icy mate din cile 5 ju
cători echipați cu apa-

fosf

Jazy.

rate de respirat sub apă 
și, evident, cu crose. 
Meciul se desfășoară pe 
fundul unui bazin. Așa
dar, de acum înainte, 
polo-ul nu va mai ii 
singurul sport în care 
faulturile se comit... sub 
apă. ‘

femur, Rudi Altig, cam-ÎN URMA operației la 
pionul mondial la ciclism pe șosea, se odihnește. 
După o relaxare de patru săptămîni într-o stațiune 
de iarnă din Austria, el speră să-și reia antrena
mentele la 20 februarie cu echipa italiană „Mol- 
teni" și să participe la Cursa „Milano — Sanremo" 
la 18 martie, ziua în care sărbătorește a 31-a aniver
sare. Printre alte proiecte, Altig examinează po
sibilitatea participării cu 
Franței".

O DELEGAȚIE a Co
mitetului Internațional 
Olimpic va vizita, in 
cursul acestei luni. Re
publica Sud Africană, 
pentru a se informa 
asupra situației sporti
vilor de culoare. Din 
delegație vor face parte 

(Ke- 
(Ni-

R. S. Alexander 
nya), sir Ademola

;> .;z.

ii

DIN SPORTURILE 
DE IARNĂ

• Proba de slalom special din 
cadrul concursului de schi de la 
Badgastein a revenit austriacului 
Herbert Huber, el fiind urmat dc 
J. P. Augert (Franța) .și Carlo Se- 
noner (Italia).

• Cel de-al patrulea concurs in
ternațional de sărituri cu schiu- 
rile, din cadrul „Săp-tămînii sportu
rilor de iarnă din Elveția”, a fost 
cîștîgat de sportivul finlandez Ju
lian) Ruotsalaincn cu 196.2 puncte, 
care conduce în clasamentul compe
tiției.

• Rezultate din campiona’ul de
hochei al U.R.S.S. : Spartak Moscova 
—Metalurg Novokuznețk 16—
Ț.S.K.A.—Dinamo Moscdva 3—l*ț
Ilimik Voskresensk-—Torpedo Gorki 
3—3; Sibir , Novosibirsk—;Ș. K. Lo
uin grad 4—3. Conduce Spartak Mosh ’ 
cova cu 48 p. (din 27 jocuri), ur
mată de Ț.S.K.A: Moscova cu 45 
p. (din 28 jocuri). ț

echipa R.F.G. la „Turul

gerio) 
ncral
Westerhoff. R.S.A. ■ con
tinuă să fie membră a 
C.I.O., dar nu a avut 
dreptul să participe la 
J.O. de la Tokio din 
1964, din cauza politicii 
rasiale a guvernului a- 
cestei țări.

și secretarul ge- 
a) C.I.O., J. W.

brazilian Edoardo Techa a com-COMPOZITORUL
pus o simfonie a fotbalului. In afară de obișnuitele 
instrumente muzicale, orchestra folosește în plus o 
duzină de fluiere de arbitru, înregistrări de aplauze 
și strigăte ale spectatorilor, sirena salvării și bătaia 
ceasului Simfonia are patru părți : Deschiderea, 
Faultul, Penalty-ul și Finalul, și este dedicată lui 
Pele.

fotbaliștilor nu le e... frică de apă I Cel puf in 
celor de la Spartak Moscova, care în această iarnă 
au făcut dese vizite la bazin, urmind un program 
special de pregătire înainte de sezon. Iată-1 pe 
portarul Valentin Ivakin, încercind să-l depășească 
pe interul Viktor Konovalov, într-o originală- partidă 
de polo. De notat că, în apă, 
bate!... .

rolurile sint schim-

SINGURUL supravie
țuitor al jocurilor Olim
pice moderne desfășu
rate la Atena, în 1896, 
sir George Robertson, a 
încetat din viață la Lon-

în virstă de 94 de 
Robertson a făcut 

i An- 
aceste jocuri, 
de aruncare a

dra 
ani. 
parte din echipa 
gliei la 
la proba 
discului.

cinlăreț
in prezent un film cu subiect

CUNOSCUTUL 
Montand toarnă 
sportiv, din lumea boxului, jucînd rolul unui re
porter sportiv. Primele imagini pentru film au fost 
luate cu prilejul intîlnirii dintre Curtis Cokes 
Francois Pavilla, la

și actor francez Yves

Palatul sporturilor

MEXICANII sînt 
nici ca la J.O. din 
să participe cit 
multi spectatori. Pentru
a face fața dificultăților 
de cazare ale capitalei 
Mexicului, un număr de

din
Și 

Paris.

dor- 
1968 
mai

treizeci și 
de familii 
să găzduiască oaspeți în 
locuințele' lor. Dintre 
acestea, douăzeci de mii 
oferă cazare in mod 
gratuit.

opt 
sint

de mii 
dispuse

PE SCURT
PARIS. — La un concurs de atic-* 

tism desfășurat pe teren acoperit lâ 
Paris, D'Ehcausse a realizat 5,05 m' 
Ia săritura cu prăjina. La 300 sa 
plat, Nallet : 34,4 sec ; Bambuck
34,9.

PNOM PENII. — în cadrul con
cursului internațional de nalație d® 
la Pnom Penii, înotătorul francei 
Mosconi a cîștîgat proba de 100 m 
fluture în 1:02,2. Proba feminină 
de 100 ni spate s-a încheiat cu vie'-» 
loria campioanei europene Kiki Ca< 
ron (Franța), care a realizat 1:11,1*

ROMA. —; La Benvenuto, echipa 
de haltere a Italiei a învins cu 5—2 
reprezentativa Suediei.

BRISBANE. — In turneul inter-» 
național profesionist de tenis,: Rod 
Laver (Australia), Dennis Ralston 
(S.U.A.) 12—10, 0—6, 6—2.

STOCKHOLM. -— In meciul inter
național de handbal feminin desfă
șurat la Arvika (Suedia), selecțio-i 
nata Norvegiei a dispus de cea 
Suediei cu scorul de 8—3 (4—1). ■,

GENEVA. — în împrejurimile o’-> 
roșului Zurich se vor desfășura la’ 
19 februarie întrecerile din cadrul 
campionatelor mondiale de ciclon 
cros pentru amatori și profesioniști.

La startul probelor vor fi prezențî 
alergători din 15 țări. « I

ReddC(ia și administrația; str Vasile Conta nr 16 telefon II 10 05 Interurban 72 și 2?f> Telex . sporlrom buc. 180 Tiparul: L P. „Iniormația" stt. Biezoianu 23—25. 
PREJUL ABONAMENIL'LUl: 1 Jună: 6.50 iei; 3 luni: 19.50 lei; 6 luni: 39 lei; I an : 78 tei.


