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Pregătiri... Pregătiri...
Sezonul competi- 

țional de gimnasti
că se apropie. In 
toate secțiile acti
vitatea este în toi.

In fotografia noas
tră îl vedem pe di- 
namovistul Gheor

ghe Tohăneanu e- 
xecutînd un sprijin

în echer la para
lele.

Foto ;
V. Bageac

RAPID BUCUREȘTI
ȘI-A LUAT REVANȘA: 3-2

CU JADRAN LA POLO
Aseară, la bazinul Floreasca 

formațiile de polo Rapid 
București și Jadran (Iu
goslavia) s-au întîlnit pen
tru a doua oară în această 
săptămînă. Spre deosebire de 
primul joc, de data aceasta 
feroviarii au fost mai
cîștigînd pe merit cu sco
rul de 3—2 (1—0,
1—1, 0—0). Au marcat: Miu 
(2), Băjenaru, respectiv Mă
rie și Marcovic.

buni

1—1,

Schioara 
Marcela Leampă 
pe locul V 
la Oberhof

OBERHOF, 16 (Agerpres). 
In localitate au început între
cerile unui mare concurs de 
schi, probe nordice. Cursa fe
minină de 5 km a fost cîști- 
gată de Kristine Nestler 
(R.D.G.) cu 19:06. Concurenta 
româncă Marcela Leampă s-a 
clasat pe locul V, cu timpul de 
19:35. Au luat startul 20 de 
fondiste. în proba masculină 
de 30 km a învins norvegianul 
Harvigen cu lh45:49.

PRIMA MEDALIE 
A SCHIULUI 
ROMÂNESC
LA UN CAMPIONAT 

MONDIAL!

Campionatele republicane de patinaj artistic

Întrecerile juniorilor

Biatlonistul Gheorghe Cercel 
a avut o comportare excelentă 
la campionatele mondiale 
pentru tineret, cucerind 
medalia de bronz.

(Amănunte 
în pag. a 4-a)

După trei zile de întreceri pe patinoarul Floreasca, cam
pionatele republicane de patinaj artistic au continuat la 
„23 August", cu disputarea probei de figuri obligatorii la 
juniori și junioare mari. De data aceasta, provincia a fost 
mai bine reprezentată, concurenților din București și Brașov 
alăturîndu-li-se și cei din Cluj.

încă de la executarea primelor figuri. în severul cata
log al „școlii” patinajului, notele cele mai mari au fost 
înscrise în dreptul celui mai bine megătit dintre concurenti. 
tînărul Gheorglie Fazekaș. Iar după toate cele 6 apariții pe 
gheață, liderul clasamentului totalizează 330,3 puncte, dis- 
tanțînd la peste o sută de puncte pe următorii clasați, co
legii săi de club Eugen Tăujan (224,9 p) si Doru Mocariu 
(199,7 p) — toți de la Dinamo București. AI patrulea este 
Dezideriu Czeiczner (Petrolul Brașov) cu 186,6 p.

Mai strînsă se anunță lupta pentru primele locuri în con
cursul junioarelor. Aci, punctajele cele mai ridicate le-au 
obținut Doina Ghișerel (Școala sportivă nr. 2) — 278,6 p), 
Constanța Ionescu — 273,4 p și Adina Caimacan (ainîndouâ 
de la Constructorul) — 269,8 p. între aceste trei patinatoare 
urmează să fie decisă, după proba de figuri liber alese, noua 
campioană. în clasament, după obligatorii, figurează două 
reprezentante ale Brașovului, Marinela Ciubucă — 216,3 p. 
și Marianne Klockner — 214,1 p.

Urmează partea cea mai interesantă a campionatelor. 
Azi, de la ora 8, intră în con
curs seniorii și senioarele, la 
proba de obligatorii. Miine 
după-amiază, la ora 18, pati~ 
noarul „23 August” găzduiește 
întrecerile de figuri libere la 
toate categoriile menționate 
mai sus. Iar duminică, la ora 
16, în deschidere Ia meciul 
internațional de hochei Ro
mania-Bulgaria, toți premia- 
ții campionatelor republicane 
de patinaj artistic vor evolua 
în cadrul unui atractiv pro
gram demonstrativ de închi
dere.

RD. V.

După campionatul de hochei

NIVEL 

MAI SCĂZUT 

CA iN ANII 

TRECUTI
7

După 3 600 dc minute de joc, 
cele 6 echipe de hochei pe ghea
ță participante la campionatul re
publican și-au încheiat disputa 
pentru titlu, victoria finală reve
nind echipei bucureștene STEAUA. 
Acum, cînd această principală 
competiție a hocheiului nostru a 
luat sfîrșit, considerăm necesar 
să ne referim la cîteva probleme 
legate de desfășurarea întrecerii.

In această direcție, ceea ce a- 
paie ca prim subiect al analizei 
noastre este felul în care uncie 
echipe au înțeles să se pregătească 
pentru campionat. Noua formulă 
de disputare a întrecerii pentru 
titlu, care cuprinde patru tururi, 
impune o creștere a ponderii pre
gătirii fizice generale și specifice 
in planificarea antrenamentelor. 
Acest lucru se rezolvă — așa cum 
o dovedește experiența antrenori
lor din țările unde acest sport 
cunoaște o largă dezvoltare — în 
lunile de vară: sportivii fac an
trenamente speciale, practicînd în

Fază din meciul Steaua—Dinamo (3-1). Atac la poarta echipei Dinamo: 
Calamar (Steaua) încearcă să intre în posesia pucului, dar Florescu 

(din spatele lui) și Pop reușesc să îndepărteze pericolul
Foto: A. Neagu 

tot timpul verii și tenisul de ---------------------------------------------- ----
cîmp (excelent nentru dezvoltarea
Tortei brațelor și picioarelor) sau 
înotul. De cîțiva ani, unele din 
echipele noastre fruntașe au apli
cat acest sistem dc pregătire și 
roadele nu au întîrziat să se ara
te. Importanța pregătirii fizice în 
timpul verii nu a fost însă bine 
înțeleasă de toți sportivii și an
trenorii, astfel îneît unele dintre 
formațiile noastre (Avîntul Miercu
rea Ciuc, Agronomia Cluj, Poli
tehnica București) își încep pre
gătirea direct pe gheață sau — în 
cel mai bun caz — după un foar
te sumar antrenament pe „uscat".

Și acum cîteva cuvinte despre 
felul în care au evoluat echipele 
noastre fruntașe. Campioana ță
rii, STEAUA BUCUREȘTI (an
trenori Eugen Raduch și Ion 
Ganga), a cules în acest sezon 
roadele preocupărilor sale pen-

CÂLIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

VOLEI

De aici se reia 
campionatul

MASCULIN

Duminică, echipele de volei din categoria 
A încep returul întrecerilor pentru titlul de 
campioană republicană a actualei ediții, 
tată, în rindurile de mai jos, clasamentele 
primei părți a campionatelor :

1. Politehnica Galați 11 10 1 32: 9 21
2. Steaua rl 10 1 30:13 21
3. Dinamo București 11 9 2 30: 9 20
4. Rapid București 11 9 2 29: 9 20
5. Viitorul Bacău 11 5 6 23:21 16
6. Tractorul Brașov 11 5 6 19:20 16
7. Minerul Baia Mare 11 4 7 13:23 15
8. Alumina Oradea 11 3 8 16:26 14
9. Progresul Brăila 11 3 8 12:27 14

10. Petrolul Ploiești 11 3 8 11:27 14
11. Politehnica Timișoara 11 3 8 11:27 14
12. Politehnica Brașov 11 2 9 12:27 13

FEMININ
1. Dinamo București 9 8 1 25: 6 17
2. Farul Constanța 9 7 2 24; 9 16
3. Rapid București 972 24:11 16
4. Penicilina Iași 963 23:13 15
5. Universitatea Craiova 945 15:22 13
«. I.C.F. București 945 13:20 13
7. C.S.M. Sibiu 936 13:21 12
8. Universitatea Cluj 936 12:22 12
9. Țesătura P. Neamț 927 10:23 11

10. C.P.B. 918 12:24 10

Gheorghe Fazekas I Di
namo) în timpul execu
ției uneia din tiguiile 

obligatorii
Foto : B. Vasile

MOBILURILE FALSE ALE PASIU
La 21 noiembrie 1966 am primit 

din partea clubului sportiv Steagul 
roșu Brașov următoarea scrisoare : 
„Vă rugăm să aduceți la cunoștința 
iubitorilor de fotbaî din întreaga 
țară, cazurile unor jucători de la 
Steagul roșu Brașov care au încer
cat să slăbească spiritul de disci
plină în echipa noastră, să-i îm
pingă și pe alți fotbaliști de la 
Steagul roșu spre o viață dezordo
nată, destrăbălată14.

Și respectiva epistolă continua: 
„Alăturat vă prezentăm două exem
plare (? !) — Adamache și Pescaru 
— împotriva cărora clubul nostru 
și secția de fotbal au luat măsu
rile corespunzătoare !“

OARE?

întrebarea „oare" ne-am pus-o 
exact după o lună de zile de la

primirea depeșei (la 21 decem
brie 1966), cînd am aflat că împo
triva acestor „măsuri corespunză
toare" clubul în cauză a luat alte 
măsuri mai... corespunzătoare. A- 
dică, cu totul opuse primelor.

ANCHETA NOASTRĂ
Drept pentru care s-a anulat tot ce 
s-a dat ! Dar, să facem o recapi
tulare...

CE SPUNEA CLUBUL DESPRE 
ADAMACHE ?

Spicuim : „După desființarea 
echipei de fotbal Viitorul, Adama
che Stere a fost luat de clubul 
nostru. S-a muncit mult cu el. Dar 
indicațiile date de antrenori au

fost tratate de portarul Adama
che cu nopți pierdute prin circiumi, 
prin cafenele, în împrejurări imo
rale (n.r. cam tare tonul. în sfir- 
șit...). Nu o dată a fost discutat 
în fața jucătorilor, nu o dată a 
fost sancționat. Angajamente peste 
angajamente și comportare din ee 
în ce mai necorespunzătoare. Res
taurantul „Carpați" din Brașov l-a 
avut client permanent. începutul 
turului a însemnat pentru Adama
che tot desfrîu, viață imorală. Și-a 
părăsit echipa o lună de zile, um- 
blind prin Poiana Brașov beat și 
cu femei după el.

Colectivul în care a muncit l-a 
îndepărtat din mijlocul lui, iar pe 
linie de sport Adamache Stere a

VASILE TOFAN

(Continuare in pag. a 3-a)



Conferința clubului „Voința1 București

REALIZĂRI FRUMOASE,
DAR ÎNCĂ SUB POSIBILITĂȚI

Exercițiul de ansamblu pentru campionatele republicane 
ale școlilor generale la gimnastică

CLubul bucureștean „Voința", 
al cooperatorilor din unitățile 
U.C.M.B., nu are în lumea 
sportivă a Capitalei aceeași re
zonanță ca Dinamo, Steaua, 
Rapid sau Progresul. Oameni 
realiști, sportivii, antrenorii și 
activiștii acestui club nici nu 
emit veleități care să le depă
șească posibilitățile. Totuși, ei 
recunosc că realizările lor de 
pînă acum nu s-au ridicat la 
nivelul acestor posibilități, sînt 
cu toții de acord că clubul 
„Voința" poate și trebuie să 
urce noi trepte valorice.

Starea aceasta de spirit s-a 
făcut cu atît mai mult simțită 
la recenta conferință pentru 
dare de seamă și alegeri, care 
a prilejuit o amplă analiză a 
activității de pînă acum a clu
bului și a stabilit totodată 
obiectivele de viitor.

în lucrările conferinței au 
fost menționate, cum era și fi
resc, succesele obținute de spor
tivii și echipele fruntașe ale 
clubului în competițiile interne 
și întîlnirile internaționale, fără 
însă a se crea cumva o at
mosferă de euforie. Ooinia ex
primată de plenul conferinței a 
fost mai degrabă aceea că re
zultatele nu sînt încă pe mă
sura condițiilor de care dis
pune clubul și a cerințelor ac
tuale. în acest sens, un exem
plu elocvent îl oferă echipa 
feminină de popice care, deși 
are la dispoziție cea mai mo
dernă arenă din țară (construită 
anul trecut, pentru a găzdui 
campionatele mondiale) și cu
prinde ‘in rîndurile sale ele
mente deosebit de talentate, 
cum este maestra emerită a 
sportului Crista Szocs, se com
portă destul de modest în com
petiții. Ca, de altfel, și echipa 
feminină de baschet, cea mas
culină de volei, cicliștii, cano
torii, boxerii, ale căror rezul
tate nu satisfac așteptările, 
atingînd abia o valoare medie 
pe plan național. Nu pe deplin 
mulțumește și evoluția echipei 
de fotbal care, cu toate că a 
reușit să cîștige campionatul 
orașului București, nu a făcut 
față jocurilor de calificare 
pentru promovarea în catego
ria C. Poate că anul acesta...

Atît darea de seamă, pre
zentată de tov. Puiu Anghel, 
cît și participanții la discuții 
au relevat că lipsurile existente 
încă în procesul de selecție și 
în cel instructiv-educativ, co
moditatea și conservatorismul 
unor antrenori (C. Popescu, 
Gh. Preda, Alex. Someșanu 
etc), stilul defectuos de muncă 
al unor secții pe ramură de 
sport constituie cauzele princi
pale care au împiedicat reali
zarea unui progres mai viguros 
al sportului de performanță în 
cadrul clubului „Voința". Orien
tat spre îndreptarea lipsurilor 
semnalate, planul de măsuri 
adoptat de conferință constituie 
o bună bază de plecare în ac
tivitatea noului consiliu al clu
bului. Aplicarea consecventă a 
acestor măsuri, dublată de pa
siunea și conștiinciozitatea în 
muncă a fiecărui sportiv, an
trenor și activist din cadrul 
clubului vor face ca „Voința" 
București să contribuie mai 
substanțial la dezvoltarea spor
tului de performanță din tara 
noastră.

Deși perspectivele din acest 
domeniu, expuse în planul de 
măsuri, au încălzit — după 
cum am putut remarca — ini
mile multor participanți la con
ferință, ei au dat atenția cuve
nită problemelor sportului de 
masă, care, în activitatea clu
bului, rămîn totuși pe primul 
plan. De altfel, clubul „Voința" 
și-a creat de-a lungul anilor 
o frumoasă tradiție în organi
zarea competițiilor sportive de 
masă, care atrag un mare nu
măr de cooperatori. Darea de 
seamă a reliefat, prin cîteva 
cifre semnificative, preocupa
rea existentă pentru atragerea 
muncitorilor, tehnicienilor și 
funcționarilor din cooperativele 
meșteșugărești în practicarea 
sportului — mijloc important de 

f 

întărire a sănătății și de re- 
confortare.

Astfel, în campionatul aso
ciațiilor sportive din cadrul 
clubului bucureștean „Voința" 
au fost angrenați peste 5 000 
de cooperatori, la întrecerile 
Spartachiadei de vară din 1966 
au participat aproximativ 11 000 
de concurenți, iar Insigna de 
polisportiv a fost cucerită nu
mai în ultimii doi ani de 
aproape 3 400 de tineri și ti
nere. Turismul de masă a luat, 
la rîndul său, o mare extindere, 
anul trecut înregistrîndu-se mai 
mult de 10 000 participanți la 
excursii. Pentru amatorii de 
sport s-au organizat, un centru 
de schi șl patinaj în incinta 
frumosului stadion de la Pi
pera, un centru de tir la Sta
dionul Tineretului, un alt centru 
pentru haltere, gimnastică și 
trîntă.

Aceste cîteva realizări meri
torii enumerate mai sus, pre
cum și altele despre care s-a 
amintit în cursul lucrărilor con
ferinței, n-au împiedicat însă 
exprimarea și a unor critici vi
guroase și fundamentate la 
adresa activității sportive de 
masă în cadrul clubului 
„Voința". Intru totul juste au 
fost părerile potrivit cărora nu
mărul participanților la compe
tițiile de masă este încă redus 
în raport cu acela al coopera
torilor din unitățile U.C.M.B. 
Tov. Marin Ioniță arăta, de 
pildă, că deși tineretul repre
zintă circa 40 la sută din to
talul cooperatorilor de la „Sîr- 
guința", numărul celor care fac 
sport este cu totul neînsemnat 
Situații asemănătoare există și 
la cooperativele „îmbrăcămin
tea", „Arta populară", „Drum 
nou" și „Casa de mode", unde 
preocuparea pentru activitatea 
sportivă de masă este destul de 
slabă. Mai mulți vorbitori (prin
tre care și tov. Const. Săndu- 
lescu, de la cooperativa 
„Igiena"), au combătut pe bună 
dreptate inferioritatea la care 
este situat sportul, în compa 
rație cu activitatea artistică, 
din partea conducerilor unor 
cooperative.

Una dintre deficiențele cele 
mai serioase ale consiliului clu
bului a constituit-o neglijarea 
centrului școlar UCECOM. 
Planul de acțiune întocmit îm 
preună cu conducerea școlii a 
rămas oarecum literă moartă 
și astfel sutele de elevi n-au 
fost atrași într-o activitate 
sportivă organizată, ceea ce 1 
lipsit și clubul de posibilitatea 
selecționării unor elemente ti
nere și talentate pentru sec 
țiile sale pe ramură de sport 
(îndeosebi box și atletism).

Revenind la cifrele inserate 
mai sus, trebuie să apreciem că 
ele nu exprimă îndeajuns dc. 
edificator situația sportului de 
masă în cadrul clubului 
„Voința". în fapt, miile de par
ticipanți la campionatul asocia ■ 
țiilor sportive sau la întrece
rile spartachiadei au luat parte 
doar la unul, două sau trei 
concursuri într-un an. După 
cum se arăta și în darea de 
seamă, doar 880 de tineri și 
tinere, componenți ai celor 128 
echipe reprezentative de aso
ciații, pot afirma că fac sport 
în mod organizat și continuu.

Față de această stare de lu
cruri, se impune ca noul consi
liu al clubului (președinte Puiu 
Anghel, vicepreședinți Gh. Uță 
și G. Udrescu) pe baza planu
lui de măsuri adoptat de con
ferință, să impulsioneze puter
nic activitatea de masă din 
cele 35 de asociații sportive ale 
cooperației meșteșugărești din 
orașul București. Este pe deplin 
posibil, așa cum sublinia și tov 
Gh. Bălan. președintele 
U.C.M.B., ca baza sportivă de 
la Pipera să devină un adevărat 
magnet pentru majoritatea co
operatorilor bucureșteni care, 
în timpul lor liber, să-și poată 
fortifica aici sănătatea, să se 
recreeze și să-și reîmprospăteze 
forța de muncă.

C. FIRĂNESCU

în programul campionatelor re- 
publicase ale școlilor generale, 
care se organizează începînd cu 
anul școlar 1966—1967, figurează 
și gimnastica. Desfășurarea etapei 
pe școală a acestei competiții a 
început și va fi urmată de etapele 
orășenești, raionale și, în final, 
regionale — în zilele de 22—24 
martie 1967. La gimnastică, con- 
curenții vor evolua cu un exer
cițiu liber ales la sol, cu o să
ritură impusă și cu un exercițiu 
de ansamblu impus, executat de 
o formație de 6 băieți sau 6 fete.

In dorința de a veni în aju
torul profesorilor de educație fi
zică și pentru a asigura o inter
pretare corectă și unitară a exer
cițiului de ansamblu, redăm chi- 
nograma și descrierea acestui exer
cițiu. Prezentăm exercițiul pentru 
băieți, urmînd ca în numărul de 
mîine al ziarului să-l publicăm și 
pe cel pentru fete.

1. Pas cu stîngul, cu ducerea 
brațelor lateral cu palmele în sus.

2. Pas cu dreptul, cu ducerea 
brațelor înainte, palmele față în 
față.

3. Apropierea piciorului stîng, cu 
ducerea brațelor sus.

4. Coborîrea brațelor prin late
ral în stînd.

5. Fondare spre dreapta, brațul 
drept oblic în sus, brațul stîng 
oblic în jos, privirea spre brațul 
•ting-

6. Schimbarea fandării spre stîn 
ga cu ducerea brațului stîng în sus, 
brațul drept lateral, cu palma în 
sus. privirea spre dreapta.

7—8. Rotarea brațului stîng în
tins spre cel drept și, împreună, 
ducerea lor prin jos, cu întoar
cere spre stînga în stînd pe pi
ciorul stîng, piciorul drept pe 
vîrf sprijinit înapoi, brațele îna
inte, palmele în jos.

9. Balansarea piciorului drept 
înainte, cu ducerea brațelor în jos 
înapoi (degetele semiflexate).

10. Pas cu piciorul drept înain
te și ducerea brațelor înainte în 
sus.

11—12. Trecerea în cumpănă 
pe piciorul drept, cu rotarea bra
țelor prin jos în lateral.

13—14. Menținut.
15—16. Apropierea brațelor de 

trunchi și cădere înainte în spri
jin culcat cu brațele îndoite, pi
ciorul stîng în sus.

17. întinderea brațelor și apro
pierea piciorului stîng în sprijin 
culcat.

18. Trecerea în sprijin ghemuit.
19. Rularea înapoi pe spate.
20. întinderea picioarelor în cul

cat.
21—22. Ridicarea cu picioarele 

întinse în luminare, cu mîinile 
sprijinite pe șold.

23—24. Menținut.
25—26. Revenire înainte în șe-

PATINAJ

VITEZISTII DIN NOU ÎN ÎNTRECERE
■ A

— Rezultatele „Cupei C. S. M. Cluj" —
Pe pista lacului Ciucaș s-a desfă

șurat concursul dotat cu trofeul 
„Cupa C.S.M. Cluj“, rezervată ju
niorilor și copiilor. întrecerile au 
avut loc pe un timp nefavorabil 
(căldură și ploaie), care a impietat 
asupra rezultatelor. Iată învingătorii: 
băieți, categoria 11—12 ani; Ștefan 
Pataki (Mureșul Tg. Mureș) 208,333 p; 
fete, 13—14 ani : Rodica Nimereală 
(Dinamo Buc.) 204,433 p; băieți, 13— 
14 ani : Laurențiu Căplescu (Dinamo 
Brașov) 233,900 p; juniori mici — 
băieți : Gh. Varga (Agronomia Cluj)

BOB

ASTĂZI, START ÎN „CUPA UCECOM
SINAIA, 16 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Echipajele de 
bob, prezente în localitate, participă 
vineri dimineața la ultimul concurs 
dinaintea campionatului republican, 
programat duminică și luni. In ve
derea acestei competiții, dotată cu 
„Cupa UCECOM44, la care boberii 
vor avea de efectuat doar două 
manșe, joi s-au desfășurat antrena
mentele oficiale pe întreaga lungime 
a pîrtiei. Față de anii trecuți, pîr- 
tia a fost mult îmbunătățită. Mărită 
cu aproximativ 200 m, ea atinge ac
tualmente 1 650 m lungime și are 13 
viraje. Primul, imediat după plecare, 
este înscris în accentuată cădere, 
ceea ce dă boburilor posibilitatea 
atingerii unei mari viteze chiar după 
primii metri parcurși. Mai dificile se 
prezintă virajele 2, 3, 8 și 12.

Pentru apropiatele întreceri, de-a 
lungul pîrtiei, la viraje, au fost in
stalate posturi telefonice cu ajutorul 

zînd cu picioarele întinse, brațele 
oblic înapoi.

27, Ridicarea în sprijin îna
poi,

28—29. întoarcere în sprijin îna
inte spre stînga sau spre dreapta, 
cu brațul întins prin lateral.

30. Trecere în sprijin ghemuit
31. Săritură cu extensie, cu în

<5-/4

246,709 p; juniori mari — fete : Ane- 
lise Ștefani (Dinamo Brașov) 288,449 
p; băieți: Horia Timiș (Dinamo Buc.) 
231,659 p.

Clasament general pe echipe : 1) 
C.S.M. Cluj 26 p. 2) Mureșul Tg. 
Mureș 25 p, 3) Agronomia Cluj 19 p.

Concursurile viteziștilor continuă. 
Vineri și sîmbătă este programată 
pe pista lacului Ciucaș o nouă com
petiție, dotată cu „Cupa speranțelor**.

TR. I'OANIȚESCU

cărora în timpul coborîrilor se tino 
permanent legătura cu un dispecerat» 
de unde, prin megafoane, spectatorii 
și concurenții sînt informați cu pri
vire la desfășurarea concursului.

La antrenamentele de joi cel mai 
bun timp a fost realizat de echipa
jul Panțuru—Neagoe (Carpați Si
naia I): 1:17,13 — record al pîrtiei, 
urmat de echipajul Manfred Hoffer— 
Peter Gamper (S.K. Igls—Austria) 
cu 1:17.92 și de echipajul Stoica— 
Făcăleț (Voința Sinaia I) cu 1:21,35.

La „Cupa UCECOM44 s-au înscris 
13 echipaje. Desigur, marele favorit 
rămîn© echipajul sinăian condus de 
Panțuru. După cum ne-a declarat el, 
echipajul Carpați I se simte în formă 
bună (dovedită, de altfel, în actualul 
sezon internațional) și speră să în
treacă redutabilul cuplu oaspe Hof
fer—Gamper.

GH. ȘTEFĂNESCU 

toarcere de 90’ spre stînga, bra
țele oblic în sus.

32. Revenire în stînd.
Formația de lucru și deplasarea 

în timpul executării exercițiului 
rămîn la aprecierea profesorului.

prof. VLADIMIR SIMIONESCU 
și ROMEO IONESCU

sar

ACTUALITĂȚI PUGILISTICE
JUNIORII ÎN RING

Boxerii juniori se află în plină 
activitate competițională. In prezent 
se desfășoară în întreaga țară în
tîlnirile din cadrul etapei orășenești 
(regionale), urmărite cu viu interes 
de amatorii sportului cu mănuși. 
In Capitală, continuă suita reuniu
nilor care au drept scop desemna
rea campionilor pe oraș. Astfel, joi 
de la ora 19, sala clubului Grivița 
Roșie va găzdui o gală interesantă, 
în care vor evolua atît boxeri ju
niori (în meciuri oficiale), cît și se
niori- Duminică, de la ora 10, parti
cipanții la întrecerile etapei orășe
nești se vor deplasa în sala Semă
nătoarea. Reuniunile care vor sta
bili campionii pe oraș sau regionali 
se vor încheia la sfirșitul acestei 
luni.

6 DIN 15!

Federația de box din R.P- Ungară 
organizează între 24—26 martie un 
turneu, la care a invitat și cîțiva 
pugiliști din țara noastră. Colegiul 
central al antrenorilor, de pe lîngă 
federația noastră de specialitate, a 
alcătuit un lot lărgit, din care fac 
parte boxerii V. Drăgan, G. Hoca, 
C. Crudu, A.. Iliescu, C. Stanef, O. 
Gorea, C- Ghiță, I. Hodoșan, A. 
Majai, Gh. Chivăr, I. Olteanu, I. 
Monea, V. Trandafir, V. Mariuțan 
și I. Alexe. Din acest lot, la turneul 
din capitala Ungariei, vor face de
plasarea numai 6 pugiliști. Selecția 
va fi, după cum se vede, foarte ri
guroasă.



/

OOTBAL
După partida inaugurală

Așadar, fotbalul a început. In con
diții eroice pentru cei din teren și 
tribune care au tăiat panglica sezo
nului '67, înfruntind frigul pătrun
zător și vîntul puternic.

Situînd partida inaugurală, Fa
rul—Petrolul, in această ambiantă 
deosebită, la care adăugăm și coefi
cientul de dificultate al terenului 
înghețat, se poate aprecia că jocul 
a atins în ansamblu un nivel mul
țumitor. Meritul principal, așa cum 
reieșea și din cronica noastră — 
revine formației tonstănțene, care, 
pe parcursul celor 90 de minute, s-a 
străduit să ofere un joc mai aproape 
de ceea ce ne place la toți să înțe
legem prin noțiunea de fotbal. Nu-i 
vorba numai de SPIRITUL OFEN
SIV imprimat acțiunilor de la pri
mul fluier de arbitru, de regulă apa
najul formațiilor care evoluează „la 
domiciliu^. Miercuri, la Constanța, 
echipa pregătită de V. Mărdărescu 
a dovedit o bună orientare în spațiul 
de joc, aplicînd destul de elastic 
sistemul lui 1—4—2—4. De aici a- 
cel echilibru de care se vorbește atît 
— și pe bună dreptate — în cele 
două momente de bază, de apărare și 
de atac. Am asistat la un lucru la
borios din partea fiecărui component 
al formației, la o mișcare rațională 
în teren, la fluxul si refluxul mijlo
cașilor Tufan și Antonescu (un tînăr 
debutant despre care se va mai 
scrie ).

In față, atu-ul major al formației 
COi.stănțene a fost și de data aceasta 
masivul înaintaș central Iancu, la fel 
de impetuos, ca în trecut, în încer
cările de infiltrare în dispozitivul de 
apărare advers, dar cu un plus evi
dent în ceea ce privește controlul 
balonului în viteză. Să consemnăm 
aceasta cu satisfacție, gîndindu-ne 
mai ales la necesitățile echipei re
prezentative.

Neconctudent — din cauza slabei 
solicitări — aportul fundașilor în 
situațiile de apărare. In ceea ce-i

privește, abia duminică, după jocul 
cu Steaua, vom fi în măsură să for
mulăm primele aprecieri mai aproape 
de adevăr»

Ce să spunem despre Petrolul! Ne 
vom rezuma, de astă dată, să re
petăm nesatisfacția noastră față de 
maniera — unilaterală (defensivă 
exagerată) — în care a încercat să 
aplice tactica cu „libero". S-a văzut 
de departe că această pretențioasă 
lecție nu a fost învățată cum tre
buie (nici nu a avut cînd), semă- 
nînd mai degrabă cu o mostră de 
anti joc. Și încă un lucru: formația 
noastră campioană s-a impus pînă 
acum cu un joc ofensiv sprijinit pe 
multă imaginație. Așa că...

G. NICOLAESCU

întotdeauna meciurile Rapid — Petrolul au dat naștere la jocuri spectaculoase și... rezultate dintre 
cele mai neașteptate (printre ele : 6—1 pentru Rapid la București și, în campionatul următor... 6—0 pentru 
Petrolul, tot la București).
!n imagine, o fotograiie de la un meci Rapid — Petrolul.

VEȘTI DE LA BAIA MAR I
i

Zilele trecute, i-am gă
sit pe fotbaliștii băimă- 
reni antrenîndu-se în sala 
de sport a orașului. Din 
lotul de 17 jucători erau 
prezenți 16. Lipsea Sasu 
(?!). Lecția era condusă 
de A- Șepci, antrenorul 
echipei, ajutat de profe
sorul de educație fizică. 
Gr. Noje.

De ce antrenamentul 
avea loc în sală? Deoarece 
în ziua de 10 februarie 
terenul de joc de pe sta
dionul din Baia Mare era 
acoperit cu un strat de 
peste 40 de centimetri de 
zăpadă. Terenul a fost cu
rățat de mai multe ori,

la Baia Mare ninge, 
glumă-.

dar 
nu

Consiliul asociației a 
promis că in aceste zile se 
vor lua măsuri ca zăpada 
de pe teren să fie ridica
tă, astfel ca jucătorii 
să-și continue pregătirile 
pe stadion. (Ieri am pri
mit un telefon 
Mare. Terenul 
rățat).

După cum 
pregătirea de
deși îngreuiată de con
dițiile meteorologice, a 
decurs conform indicații
lor federației pentru pe
rioada de iarnă. Recent, 
Minerul a susținut și trei 
meciuri de verificare și 
privește cu multă încre-

de la Baia 
a fost cu-

am aflat, 
pînă acum,

dere primul joc oficial, 
cel cu Petrolul Ploiești 
din 5 martie, în cadrul 
„Cupei României”.

Antrenorul Șepci dispu
ne pentru returul campio
natului de un lot de 17 
jucători. Cu toate greu
tățile întîmpinate din cau
za iernii, el speră că e- 
chipa va avea o 
portare bună 
viitor și va 
loc fruntaș în 
seriei a Il-a.
rea „cîți tineri veți pro
mova în retur?*, antreno
rul Șepci ne-a răspuns : 
„Am cîțiva jucători sub 
20 de ani (vîrsta medie a 
echipei este de 23,6 ani)

com- 
în sezonul 

ocupa un 
clasamentul 
La întreba-

dar important este pentru 
mine nu virsta cronolo
gică a jucătorului, ci cea 
fiziologică. O echipă care 
are de infruntat formații 
puternice are nevoie și 
de fotbaliști cu experien
ță care să nu se sperie 
de valoarea adversarului”.

— Așadar, cu ce lot 
luați startul?

— Cu Bai și Moritz (por
tari), Valda, Donca, Doboș 
Uivari, Czako (fundași), 
Cromely, Snacovschi, Coa
rna, Mosonyi, Pinzaru 
(mijlocași), și Drăgan, Sa
su, Miculaș, Silaghi, Ro
man — junior (înaintași).

T. RABȘAN

MOBILURILE FALSE ALE PASIUNII
(Urmare din pag. 1)

fost scos din lot și suspendat doi 
ani din activitatea sportivă compe- 
tițională, cerîndu-se federației de 
specialitate să ratifice această ho
tărîre”.

CE SPUNEA CLUBUL DESPRE 
PESCARU ?

„Jucătorul Pescaru, cel atît de 
iubit de suporterii brașoveni, a a- 
lunecat și el pe drumuri rele. Cre- 
zindu-se un supratalent in fotbal, 
nu s-a mai pregătit conștiincios și 
roadele au început să apară. Slab 
în lotul nostru, slab in lotul olim
pic. A dus o campanie de înrăută
țire a relațiilor dintre jucători. Pes
caru și-a luat mașină, împrumu
tând bani de ici, de colo, iar as
tăzi ii este greu să-i înapoieze și 
„bate apropouri” la club. De un 

, timp este preocupat să plece la alte 
cluburi. Vrea să-și facă viața mai 
ușoară, fără muncă și învățătură.

Pentru comportarea lui necores
punzătoare, colectivul 
suspendat doi ani din 
sportivă competițională, 
derației de specialitate 
sancțiunii”.

Urmează: „Vă rugăm 
populariza prin intermediul ziaru
lui aceste aspecte negative care 
și-au făcut loc in sinul echipei 
noastre, dar care au fost respinse 
Și sancționate cu hotărîre !“

nostru l-a 
activitatea 
cerînd fe- 
ratificarca

insistent a

CU CARE HOTARÎRE?

Chiar, cu care hotărîre, tovarăși 
Semnatari ai acestei înflăcărate scri
sori ? (Ion Chihaia — vicepreșe
dinte al clubului Steagul roșu, și 
Constantin Teodorescu, președintele 
secției de fotbal). Cu hotărîrea nu
mărul doi, care anulează aceste 
sancțiuni atît de „ferme” ? Păre
rea noastră este că respectivul fi
nal trebuia scris în felul următor: 
„Vă rugăm insistent să nu popu
larizați aceste aspecte negative 
care și-au făcut loc în sinul echi
pei noastre, deoarece tot noi vom 
reveni în curînd asupra lor, anu- 
lînd cu aceeași nestrămutată hotă
rîre curajoasele sancțiuni date”. 
Era mai corect I

Desigur, nimeni nu pune la în
doială frumoasele dv. intenții în

i
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ACTUALITĂȚI
DOUĂ TELEGRAME

• O telegramă venită ieri dimi
neață din partea Federației fran
ceze de fotbal face cunoscut că 
meciul Franța — România, pro
gramat pentru 22 martie la 
Paris, se va disputa Pe stadio
nul Parc des Princes.

• O altă telegramă, de data 
asta din partea U.E.F A., anun
ță că partida-retur Dinamo 
Pitești — Dinamo Zagreb (1 
martie, la Zagreb), va fi condu
să de o brigadă de arbitri diu 
Italia.

„CUPLAJUL RESTANȚELOR**

LA ÎNCEPUTUL RETURULUI:LA SFÎRȘITUL TURULUI :

— Noi v-am sancționat!
N.A. (fie

— Noi v-am iertat!
numele clubului... binecriticat 1)

Desen de NEAGU RĂDULESCU

legătură cu 
Pescaru, cu 
întrebăm însă: pentru ce clubul 
a suspendat pe cei doi fotbaliști 
din activitatea sportivă competi- 
țională abia cînd s-a terminat 
turul, respectiv cînd nu mai era... 
activitate sportivă competițională ? 
De re clubul a revenit asupra 
suspendării din activitatea sportivă 
competițională tocmai in momentul 
cind echipa a început pregătirile 
pentru retur ? Nu este vorba, mai 
curînd, de „uitarea” tuturor... pă
catelor acum, cînd urmează să se 
decidă locul echipei în clasament ?

CÎTEVA DECLARAȚII 
CARE SE IMPUN

Silviu Ploeșteanu (antrenorul e- 
chipei): Ne-am pripit cu luarea 
acestor măsuri. Consider tonul scri
sorii exagerat. Explicația, dacă ar 
fi să dăm o „explicație” acestor 
măsuri contradictorii, aș găsi-o în 
faptul că echipa se află pe lo
cul 14 în clasament. în panica 
ce a cuprins pe toată lumea cînd 
— pentru prima oară după atîția 
ani — a văzut că formația Stea
gul roșu Brașov a terminat pe ul
timul loc. Nu vom retrograda ! 
Sîntem o echipă unitară, hotărîtă 
să nu-și dezamăgească suporterii.

Referitor la Pescaru și Adama
che, aici- am partea mea de vină, 
în sensul că puteam lua din timp 
măsuri corespunzătoare. N-am fă
cut aceasta și consecințele s-au 
văzut.

Adamache : îmi pare rău de

jucătorii Adamache și 
bunul mers al echipei.

cele întîmplate și nu-mi pot ierta 
faptul că am părăsit echipa pen
tru o perioadă de timp. Iubesc e- 
chipa, clubul și voi face tot po
sibilul pentru ca „Steagul roșu” 
să ocupe un loc cît mai onorabil 
în campionat.

Vasile Ristache (șeful comisiei 
de propagandă și educație a Con
siliului regional " ~
Cunosc măsurile 
consider pripite, 
neserioase. S-a exagerat 
vința lui Adamache și 
Hotărîrile trebuiau bine 
astfel ca cei doi jucători 
ce învăța. S-a procedat 
sancționîndu-se respectivii fotba
liști cu cîte doi ani suspendare 
din activitatea sportivă competi- 
țională. S-a procedat subiectiv, re- 
venindu-se asupra acestor sanc
țiuni. Desigur, în culpă se găsește 
și comisia noastră, care îndrumă 
și sprijină munca de propagandă 
și educație în regiunea Brașov.

Ion Chihaia (vicepreședintele 
clubului sportiv Steagul roșu) : 
Adamache și Pescaru trebuiau să 
fie recunoscători pentru tot ce au 
făcut antrenorii și clubul pentru 

însă, și-au cerut transferul. 
In momentul în care echi- 
afla pe locul 14 în clasa- 
I-am sancționat. în special 
lipsa asta de recunoștință,

UCFS 
luate de 
ca să

Brașov) : 
club. Le 
nu spun 
în pri- 
Pescaru.
gîndite, 
să aibă 

subiectiv

ei. Ei, 
Cînd ?
pa se 
rnent !
pentru
de dragoste față de culorile clu
bului. Dacă aveam cu cine să-i 
înlocuim, poate nu am fi retras 
sancțiunile. Desigur, nu este un 
mod corect de a proceda, dar pa-

siunea pentru fotbal, dorința de 
a nu retrograda din A, ne-au în- I 
demnat spre măsuri extreme, “ 
gretabile.

Pescaru : Intr-adevăr, am 
solicitat de mai multe cluburi. în 
primul moment, recunosc, am 1 
tentat de aceste _ " '“ 
pînă la urmă am renunțat. Ar fi I 
fost urît să-mi părăsesc echipa la1 
care jucasem, cînd se afla pe ul
timul loc în

RINDURI

re-

fosi I
in. 

fost | 
solicitări”, dar

clasament.

DE ÎNCHEIERE

această anchetă 
veni în ajutorulsec-

in

i
I

Am făcut 
dorința de a 
ției de fotbal a clubului sportiv 
Steagul roșu Brașov, în speranța 
că pe viitor asemenea practici nu 
se vor mai repeta. Ele nu au ni
mic comun cu munca de educație, 
știrbesc prestigiul secției respec
tive de fotbal, creează suspiciuni 
în rîndul suporterilor, iar sportivii 
nu au ce învăța din aceste sanc
țiuni date și apoi anulate ! Date I 
la început pentru abateri serioase 
de la disciplina sportivă și anu
late după aceea pentru că... începe 
returul ! Fiindcă, nimeni nu e dis
pus să creadă că Adamache și 
Pescaru și-au lichidat într-o sin
gură lună de zile lipsurile înși
rate de club pe două pagini bă
tute la mașină ! Lipsuri, desigur, 
evidente, trecute însă cu vederea 
la timpul lor, dar adiționate în 
grabă și cu multă „pasiune” a- 
tunci cînd Pescaru și Adamache 
au lăsat să se înțeleagă că sînt 
solicitați și de alte cluburi. De I 
aici, respectiva scrisoare,” fulminan- • 
tă tocmai pentru a justifica sane- - 
țiunile severe date pe 
lor doi jucători.

Adevărata pasiune 
bal, pentru sport, nu 
de asemenea mobiluri 
tem în preajma reluării campio
natului. Echipa Steagul roșu a 
dovedit în meciurile de verificare 
că se pregătește bine, că poate 
conta pe seriozitatea tuturor ju
cătorilor. Este un lucru bun, prin
cipal, care reclamă concluziile res
pective, care arată că nu 
.măsurile corespunzătoare” 
corespunzătoare, atunci cînd ele se . 
iau în grabă, fără a fi suficient | 
trecute prn filtrul des al răspun
derii, al discernămîntului l

I
I
I
I

I
I
I

I

moment ce- |

pentru fot- 
are nevoie 
false ! Sîn-

I
I
I

toate |
sînt... •

După victoria cucerită miercuri 
de Farul, „cuplajul restantelor”, 
care va avea loc duminică pe 
stadionul „23 August” din Ca

pitală a cîștigat și mai mult în 
interes.

Fiind alcătuit din două meciu
ri restante, cuplajul se va dispu
ta în aceeași ordine ca în toam
nă, cu aceiași arbitri, iar prima 
partidă, Rapid—Petrolul, va în
cepe din minutul 4, atunci cînd

13,15 : RAPID— 
arbitri : Z. Dră- 

centru, R, Cocoi și 
- la tușă, toți din

a fost Întreruptă.
Așadar : ora 

PETROLUL; 
ghici — la 
N. Negoițâ 
Constanța.

Ora 15 
arbitri : I. 
la centru, Tr. Cruceanu — Arad 
și șt. Birăescu — Timișoara, la 
tușă.

STEAUA—FARUL ; 
Ritter — Timișoara,

PRONOSPORT
Depuneți din vreme buletinele 

pentru concursul PRONOSPORT de 
duminică 19 februarie a.c. care be
neficiază de un autoturism „MOSK- 
VICI 408" cu 4 faruri și radio, plus 
20.500 lei în numerar pînă la con
curența sumei de 75 000 lei valoarea 
premiului excepțional-

La indicarea pronosticurilor con
sultați Programul LOTO-PRONO- 
SPORT, care vă pune la dispoziție 
date în legătură cu echipele inclu
se în programul de concurs.

Azi și mîine ultimele zile pen
tru depunerea buletinelor.

IN ATENȚIA PARTICIPANTILOR 
I.A PKONOEXPRES

Datorită faptului că la concursul 
special PRONOEXPRES nr. 6 din 
8 februarie 1967 s-au depus pentru 
omologare un număr foarte mare 
ua premii, plata acestora se va face 
astfel :

A. Premiile obișnuite în bani <ie 
la extragerile I și a II-a

— In Capitală, începînd de marți 
21 februarie 1967 ora 10,00 ;

— in țară, prin C.EC. și man
date poștale după circa 4 zile de la 
începerea plății in Capitală.

B. Premiile suplimentare în bani 
de la extragerile a IlI-a — a Vl-a

— In Capitală, încetând de luni 
27 februarie 1967 ora 10.00 :

— în țară, prin C-E-C. și man
date poștale după circa 4 zile de 
la începerea plății în Capitală.

• Tragerea LOTO de astăzi va a- 
vea loc la București în 
lui Finanțe Bănci din 
nei nr. 2, cu începere 
18,00. Ea va fi urmată 
artistic-
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SEMNE BUNE ANUL ARE...
O inițiativă meritorie a federației 

de specialitate ne-a dat posibilita
tea de a urmări Ia sfîrșitul săptă- 
mînii trecute unul din cele mai in
teresante și în același timp valo
roase concursuri de înot desfășu
rate in ultimii ani la noi în țară. 
Succesul frumoaselor întreceri găz
duite de piscina din Galați constă 
mai ales în faptul că la capătul ce
lor două zile de concurs am putut 
nota o serie de performanțe deose
bit de promițătoare pentru natația 
românească-

In aprecierea acestor rezultate, 
dintre care unele de certă valoare, 
trebuie să ținem seama de mai 
mulți factori. In primul rînd, trebuie 
avut în vedere că acest concurs s-a 
desfășurat într-un bazin de 25 de 
metri, care este avantajos doar 
pentru acei înotători ce se pregă
tesc de regulă (în sezonul de iarnă) 
înlr-o asemenea piscină și care exe
cută întoarceri perfecte. Nu este 
însă cazul sportivilor bucureșteni 
obișnui ți îndeobște cu ritmul unei 
curse pe lungimi de 33 sau 50 de 
metri și care mai au încă foarte 
mult de lucrat pentru a realiza un 
avantaj maxim la întoarceri. In al 
doilea rînd, trebuie să precizăm că 
înotătorii noștri fruntași se află 
abia la mijlocul perioadei pregă
titoare, avind vreo citeva bune săp- 
tămîni pînă la momentul obținerii 
primului vîrf de formă sportivă-

Pornind de la aceste precizări să 
trecem la aprecierea rezultatelor 
înregistrate în această primă veri
ficare oficială a anului de către 
participanții la concursul din Ga
lați. Fără îndoială că cel mai bun 
rezultat al întrecerilor a fost obți
nut de Angel Șoptereanu la proba 
de 100 m bras. Reprezentantul clu
bului Steaua, în continuu progres 
privind forța tracțiunii brațelor și 
ritmul de parcurgere a celor 4 lun
gimi de bazin, a făcut o cursă re
marcabilă, surprinzînd chiar și pe 
antrenorul său (prof- Gh. Dimeca) 
care aștepta de la campionul țării 
un timp în jurul a 1:10,0. Crono
metrate au arătat însă pentru Șop
tereanu timpul de 1:08,8 (unul din
tre ele chiar 1:08,6), cifră pe care

HOCHEI

Nivel mai scăzut 
ca în anii trecuți

(Urmare din pag. 1)

trn creșterea și promovarea elemen
telor tinere. Acesta este — după pă
rerea noastră — cel mai important 
lucru de subliniat în activitatea for- 
taiatiei bucureștene, cu atît mai mult 
cu cît în sezonul trecut hocliciștii de 
la Steaua s-au văzut nu o dată în 
situația de a face eforturi deosebite 
pentru a evita înfrîngerea. Ei ajun
seseră atunci în această situație nu
mai din cauză că nu aveau un lot 
corespunzător din punct de vedere 
numeric.

Clasată pe locul secund — deci în 
progres față de anul trecut — Dina
mo București (antrenori M. Flama- 
ropol și G. Cosman) a dovedit în 
tot cursul campionatului o evidentă 
maturizare în joc, a cărei principală 
bază o constituie îmbunătățirea sis
temului defensiv. Dacă liocheîștii di- 
namoviști vor renunța în atac la ac
țiunile individuale și se vor strădui 
să joace combinativ, cu pase, rezul
tatele vor fi si mai bune. Echipa 
din Miercurea Ciuc, care a început 
campionatul sub denumirea de Vo
ința și l-a terminat ca Avîntul, a 
„trăit** în această competiție doar 
prin valoarea și ambiția cu care 
și-au apărat șansele cîțiva hocheiști 
(luliu Szabo. Sofian, Andrei, F. Ba- 
lint, C. Hollo și I. Ferencz — atît 
cît a jucat). Trecerea acestei for
mații de pe locul II pe locul III 
credem că trebuie să constituie un 
■semnal de alarmă pentru noul antre
nor (vechiul international L. Vacar) 
ca și pentru organele sportive locale 
din Miercurea Ciuc. Două echipe 
provinciale au luptat și au reușit să 
evite ultimul loc: y\gronomia Cluj 
și Tîrnava Odorhei. In privința echi
pei clujene (antrenor Andrei Cazan) 
trebuie spus că lucrurile s-au schim
bat mult în bine, secția avînd acum 
un sprijin mai consistent, care va 
trebui să crească în viitor. Cît pri

nu au depășit-o în istoria acestei 
probe decît G. Prokopenko (URSS) 
1:06,7 — 25 m, E. Henninger (RDG) 
1:07,4 — 25 m, Y. O’Brien (Austra
lia) 1:07,6, Jastremski (SUA) 1:08,1
— 25 m, Yamanami (Japonia) 1:08,1 
Tretheway (SUA) 1:08,3, Safronov 
(URSS) 1:08,3 — 25 m și Craig 
(SUA) 1:08,6. La numai 20 de ore 
mai tîrziu, Șoptereanu ne-a mai dat o 
probă a frumoaselor sale calități, 
parcurgînd distanța de 200 m bras 
în 2:31,2. O simplă comparație cu 
cifrele realizate de el în luna mar
tie a anului trecut, tot la Galați 
(1:10,7 și 2:32,9), ne indică limpede 
progresul înregistrat de înotătorul 
bucureștean în această iarnă.

De altfel, rezultatele brasiștilor 
de la Steaua au dominat acest con
curs- Deosebit de îmbucurător este 
saltul realizat de tînărul Petre Teo- 
dorescu (15 ani) — 1:12,8 și 2:37,9 — 
care deocamdată cu numai 3 antre
namente pe săptămînă a atins cifre 
mai mult decît meritorii. De men
ționat și progresul constant al lui 
A. Soos (1:14,6 și 2:39,0) și Gh. Să- 
ruleanu (1:14,2 și 2:40,0)-

Și evoluțiile unui alt elev al prof. 
Dimeca, VI. Moraru, ne-au oferit 
prilejul unor satisfacții. Mult mai 
conștient de marile posibilități de 
care dispune, Moraru s-a antrenat 
cu rîvnă în ultima vreme, obținînd 
,,cronometre“ mult mai apropiate de 
performanțele pe plan european. 
Mai întîi, el l-a învins la mare lup
tă pe Demetriad în prima cursă ro
mânească de 100 m liber cu doi îno
tători sub 57,0 sec, pentru ca apoi 
să spulbere pur și simplu recordu
rile de sală la 200 m liber — 2:04,5 
(superior cu 3,5 sec) și 400 m liber
— 4:27,5 (superior cu 5,5 sec). De
parte de a atinge limita posibilită
ților sale, Moraru va putea realiza 
chiar in acest an — dacă se va an
trena cu aceeași ambiție — timpuri 
mult mai bune, mai ales la 200 m. 
In sfîrșit, trebuie să notăm și pro
gresul meritoriu al tinerilor D. 
Ghcorghe, M Tomeseu sau M. Rău, 
care la 200 m fluture (2:32,9) a rea
lizat un salt de aproape 8 secunde !

AD. VASILIU

vește Tîrnava Odorhei (antrenor Er
nest Toriik) se cuvine a scoate în 
evidență ■— înainte de orice ■— pre
ocuparea pentru promovarea elemen
telor tinere. Jocul formației continuă 
să fie mai puțin organizat, bazîndu- 
se mai mult pe elanul unora dintre 
hocheiști. Dacă însă se va proceda 
la fel și în continuare în direcția 
promovării elementelor tinere, atunci 
avem convingerea că Tîrnava Odor
hei va deveni o echipă mai omogenă. 
Clasată pe ultimul loc, formația 
bucureșteană Politehnica a... cules 
ce a semănat. Lipsa de disciplină a 
jucătorilor, sprijinul sporadic și nu
mai pe durata sezonului de hochei 
din partea clubului sînt lucruri vechi, 
cunoscute, dar care nu și-au găsit 
încă rezolvarea. Și nici nu și-o vor 
găsi atîta timp cît va exista con
cepția că de o echipă de hochei 
trebuie să te ocupi abia din luna 
octombrie...

„Retrăind" acum întregul campio
nat ajungem Ia concluzia că, din 
punct de vedere tehnic și tactic, ni
velul jocurilor a fost mai scăzut 
ca în anii trecuți. Chiar și jucătorii 
din loturile republicane s-au prezen
tat mai slab și acest lucru este cu 
atît mai îngrijorător cu cît cam
pionatul mondial se apropie cu... 
pași repezL Avem convingerea că 
în această scurtă perioadă, în care 
programul este completat cu nume
roase jocuri internaționale, se va in
sista pentru eliminarea carențelor 
legate de finalizarea acțiunilor ofen
sive și de îmbunătățirea sistemului 
de apărare, prin mărirea siguranței 
în executarea paselor și a șuturilor 
din mișcare în atac și printr-o mai 
bună acoperire a spațiului porții de 
către fundași în apărare. Sînt pro
bleme vitale și rezolvarea lor va scuti 
echipa noastră de... emoții și de efor
turi în plus Ia marea competiție de 
la Viena.

GH. CERCEL, MEDALIE DE BRONZ LA CAMPIONATELE 
MONDIALE DE BIATLON PENTRU TINERET

ALTENBERG, 16 (prin telefon). 
Joi dimineață a avut loc deschide
rea festivă a Campionatelor mon
diale de biatlon. în prima zi s-a 
desfășurat cursa individuală de 
15 km pentru tineret la care au 
luat startul 24 de biatloniști din 
8 țări. Reprezentantul României, 
GHEORGHE CERCEL, a obținut 
medalia de bronz, prima medalie 
din istoria schiului românesc la un 
campionat mondial. Rezultatul spor
tivului român este urmarea hărni
ciei și seriozității cu care el s-a 
pregătit și ilustrează perspectivele

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
PRAGA. — Echipa Dukla Pra- 

ga conduce in campionatul de ho
chei pe gheață al R.S. Cehoslova
ce cu 45 de puncte, urmată de 
Sparta Praga — 41 de puncte și 
Slovan Bratislava — 40 de puncte 
STOCKHOLM. — In orașul Halm- 

stad (Suedia) s-a desfășurat întîl- 
r.irea internațională de handbal 
dintre selecționatele masculine ale 
Suediei și Danemarcei. După o re
priză echilibrată, echipa daneză, 
(locul II la „mondiale") s-a detașat 
și în final a ciștigat cu scorul de 
22—15 (11—11).

MELBOURNE. — Proba de 400 m 
liber din cadrul concursului inter-
național de natație de la Sydney a 
fost ciștigată de australianul John 
Bennett, cronometrat în 4:16,2, ur-
mat de Michael Wenden 4:17,4 ; 
francezul Alain Mosconi a fost 
descalificat deoarece a efectuat 
neregulamentar o întoarcere. Cam
pioana europeană Christine Caron 
(Franța) a ciștigat proba de 100 m 
spate în 1:10,6, întreeînd-o pe aus
traliana Nan Duncan- Proba de 200 
m liber a revenit înotătoarei fran
ceze Claude Mandonnaud in 2:15.6.

NEW YORK. — Campionatele in
ternaționale de tenis pe teren aco
perit ale S.U.A., care au loc la Sa
lisbury (Maryland), au continuat cu 
meciurile din turul trei al probei 
de simplu masculin. Martin Riessen

FOTBAL PE GLOB
• Selecționata de fotbal a 

U-RS.S. și-a început turneul în 
Iugoslavia, jucînd la Split cu for
mația locală Hajduk, de care a 
dispus cu scorul de 2—1 (2—0).

• La Atena, într-un meci inter
național amical de fotbal, echipa 
Greciei a învins cu 4—0 (2—0) se
lecționata Libiei.

• în sferturile de finală ale „Cu
pei cupelor" la fotbal, Rapid Viena 
a învins cu scorul de 1—0 (0—0) e- 
chipa Bayern Miinchen.

• Echipa olimpică de fotbal a 
U.R.S.S. a plecat în Japonia, unde 
va participa la un turneu inter
național- 

Fostul campion mondial de box Ia categoria grea 
Floyd Patterson (stingă) și-a făcut reintrarea în- 

tilnindu-1 la Miami Beach pe Willie Johnson. Net 
superior, Patterson a obținut victoria prin k.o. in

acestui sport. Gheorghe Cercel a 
fost remarcat la Predeal, în 1963, 
cu prilejul Spartachiadei militare 
de iarnă, de către antrenorul Mar
cel Stuparu care îl pregătește și 
acum. Gheorghe Cercel face parte 
din asociația sportivă Armata Bra
șov.

Ceilalți reprezentanți ai Româ
niei s-au clasat pe locurile 14 
(I. Țeposu) și 20 (M. Stoian). M. 
Stoian se afla pe primul loc la 
km 8, dar a căzut și la ultima tra
gere s-a comportat slab.

(S.U.A.) l-a invins cu 7—5, 6—3 pe 
Cliff Drysdale (Republica Sud-Afri- 
cană). Ashe (S U A.) a dispus cu 6-1
4— 1 (abandon) de indianul Lall.
5- au disputat și primele meciuri din 
cadrul probei de dublu masculin. 
Rezultate : Barnes (Brazilia), Kalo. 
gheropoulos (Grecia) — Di Masso (I- 
talia), Goven (Franța) 6—4, 8—6; 
Ashe (S.U.A.), Pasarell (Porto Rico) 
— Gulyas (Ungaria), Tiriac (Româ
nia) 6—4, 7—5.

CUM SE ANTRENEAZĂ CAMPIONII

JAMES RANDEL MATTSON (S. U. A.)
Mattson s-a născut la 5 martie 

1945. Deși anul acesta va împlini 
doar 22 de ani, el este de pe acum 
o celebritate a atletismului. De mic 
copil, lui Mattson i-a plăcut spor
tul. Atletismul de performanță 
l-a început în 1960, la 15 ani, cu 
aruncarea greutății. Avea calități 
parcă anume pentru această pro
bă : 2 metri înălțime, 118 kg, brațe 
lungi și o deosebită forță în degete.

Mattson se antrenează 11 luni pe 
an. Din septembrie pînă în decem
brie nu aruncă greutatea, în schimb 
aleargă mult, joacă baschet, ridică 
haltere. In ianuarie și februarie 
lucrează intens cu greutatea și cu 
discul, fără să neglijeze pregătirea 
fizică generală și specială. In luna 
de vîrf, iunie, reduce antrenamen
tele Ia numai 2 pe săptămînă, a- 
ceasta fiind luna în care au loc cele 
mai multe și mai importante com
petiții atletice în S.U.A.

Durata unui antrenament al a- 
cestui atlet variază între 1—2 ore, 
cuprinzind încălzire, exerciții de 
gimnastică, sprinturi, aruncări din 
afara cercului și din cerc, de pe loc, 
cu elan, sau numai imitări de a- 
runcări. Atletul american lucrează 
intens cu halterele. Ca și pe alți 
aruncători de valoare, pe el nu-1 
interesează orice fel de forță ci 
numai forța explozivă. Astfel, mul
te luni din an Mattson se antre
nează de 3 ori pe săptămînă cu 
halterele, făcînd și exerciții de izo- 
metrie.

rundul 3. Aceasta a fost cea de-a 45-a victorie 
obținută de Patterson în cariera sa de profesio
nist, în cursul căreia a susținut 50 de intîlniri.

Foto : UPI-Agerpres

Clasamentul probei: 1. T. Svend- 
sberget (Norvegia) lhl0:34.0 (10
min. penalizare), 2. V. Kalinicev 
(U.R.S.S.) lhl 1:03,6 (7), 3. GHEOR
GHE CERCEL (ROMÂNIA) 
lhl 1:34,6 (8), 4. J. Meischner
(R.D.G.) lhl 1:47,7 (7), 5. A. Ra- 
pacz (Polonia) lhl3:10,0 (10); 6.
A. Fiedor (Polonia) lhl3:50,0 (11).

PETRE FOCȘENEANU 
secretar general al F.R.S.B.

★

ALTENBERG 16 (Agerpres). — 
Uniunea internațională de specia
litate a stabilit ca C.M. de biatlon 
să se organizeze în fiecare an, cu 
excepția anului în care au loc 
Jocurile Olimpice,, cînd învingă
torul probei de biatlon din cadrul 
J.O. va fi declarat și campion al 
lumii. Campionatele mondiale re
zervate juniorilor se vor desfășu
ra de asemenea în fiecare an. A- 
nul viitor această competiție va 
avea loc in Suedia- Campionatele 
mondiale de biatlon (seniori și 
juniori) se vor disputa în 1969 la 
Zakopane, în Polonia- Federațiile 
din Elveția și Japonia și-au depus 
candidatura pentru organizarea 
„mondialelor" în 1970.

Mai multe anchete internaționale, 
avînd drept scop desemnarea celor 
mai buni atleți ai tuturor timpuri
lor, l-au situat pe Mattson printre 
primii 15 din lume, într-o listă în 
care se află Owens, Nurmi, Zato- 
pek, Iolanda Balaș, Fanny Blan- 
kers Koen etc. In ciuda recentei 
înfrîngeri suferită la concursul de 
sală, în fața compatriotului său 
Neal Steinhauer, performanțele lui 
Mattson rămîn elocvente •
1960 — 15 ani 14,93 m (6 kg)
1961 — 16 ani 17,02 m
1962 — 17 ani 19,65 m
1962 — 17 ani 17,02 m (7,257 kg)
T963 — 18 ani 18,44 m «
1964 — 19 ani 20,20 m a

1965 — 20 ani 21,51 m
1966 — 21 ani 21,09 m

La Tokio a ocupat locul 2, dupâ
Dallas Long, dar de atunci nu a 
mai cunoscut înfrîngerea în con
cursuri desfășurate în aer liber. 
Mattson este un sportiv multilate
ral. Pe lîngă rezultatele de la greu
tate el aruncă discul la 61,44 m 
(fiind și la această probă printre 
cei mai buni din lume), sare 1,85 m 
la înălțime și aleargă 100 m în 10,9.

Pentru anul 1967 se așteaptă de 
la Mattson un nou record mondial, 
maj ales că în ultimul timp este 
„amenințat" de un adversar tot mai 
periculos : compatriotul său Neal 
Steinhauer. Din acest „duel" re
cordul mondial la aruncarea greu
tății va avea — credem — de cîș- 
tigat.

N. M.
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