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RAPID-PETROLUL
Ora 15:

STEAUA-FARUL
• Partida STEAUA -

FARUL poate decide

un nou lider al clasamen-
tului ® Meciul RAPID — 

PETROLUL începe din 
minutul 4 cu... o minge 

de arbitru

de fotbal de

Votnea și Jenei (Steaua) către Iancu și Koszka (Farul) 
— Nu uilati, însă, că sîntem și noi aici I

Desen de Neagu Rădulescu

din
în sezonul acesta.

Deci, mîine vom lua
nire „oficială* cu fotbalul, 
oricare an, deoarece una dintre partidele „cuplajului restanțelor

Duminică, la Pitești, un meci

mare atracție

nou drumul marelui stadion al Capitalei pentru prima întîl- 
Este o revedere așteptată, mai mult ca în 

“ are darul să lămurească de
finitiv problema locului întîi în 
clasament la încheierea turu
lui. Dacă Farul va reuși o 
victorie sau un meci egal în 
fața Stelei, speranțele supor
terilor și mai ales ale jucă
torilor și antrenorilor constăn- 
țeni se vor vedea împlinite. 
Dacă nu... urmează returul !

Constănțenii au ieșit „la 
rampă" miercuri după amiază, 
învingînd pe actualii campioni, 
demonstrînd veleități și ambi
ții. Pentru jocul cu Steaua, 
antrenorul Țintită Mărdărăscn 
nu intenționează să facă nici 
o modificare în echipă. E o 
tradiție — să nu schimbi for
mația cîștigătoare. Fotbaliștii 
Farului sosesc astăzi în Ca
pitală.

„Echipa mea luptă în această primăvară pe patru fron
turi", au fost primele cuvinte pe care ni le-a spus ieri di
mineață Branko Zebec, cunoscutul internațional iugoslav, 
actualmente antrenor la Dinamo Zagreb. Și Zcbec a continuat: 
„In Cupa Iugoslaviei vom juca la 26 februarie cu Sarajevo; 
în Cupa Europei Centrale vom întîlni la 8 și 15 martie cu
noscuta formație vieneză F.C. Austria; în campionat (care 
va reîncepe la 5 martie) sîntem pe locul II, cu mari șanse 
la titlu; în sfîrșit, jucăm și în optimile de finală ale Cupei 
orașelor ttrgnri. Și pentru că meciurile din această ultimă 
competiție sînt pe primul plan, ne-am antrenat 15 zile peste 
hotare. Cu acest prilej, am susținut și cîteva jocuri de 
verificare. Rezultatele acestor partide sînt următoarele : 1—0 
cu Celtic la Glasgow, - ~
din divizia secundă, 1—3 cu Bordeaux și 0—. 
Liege. Trebuia să mai jucăm un meci, la Madrid, 
dar el a fost amînat pentru aprilie".

Așadar, formația iugoslavă a făcut pregătiri 
pentru cele două partide cu Dinamo Pitești. Din 
jucători care a sosit în Capitală în noaptea de 
vineri nu lipsește decît internaționalul Cvek, accidentat. în 
rest, sînt prezenji și Zambata, cel mai popular fotbalist din

★
jucătorii de la 

înapoiat din tur-
Joi seara,

Steaua s-au

(Continuare în pag. a 5-a)
4—0 cu Herenwen, un club olandez

1 cu F. C. 
cu Real,

speciale 
lotul de 
joi spre

Lecție de schi

(Continuare in pag.

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALA 
DE GIMNASTICA

C. F. R. Timișoara —

Drustvo Novisad
în sala de sport C.F.R. a avut loc 

întâlnirea internațională de gimnastică 
dintre echipele C.F.R. Timișoara și 
Drustvo Novisad. Mai bine pregă
tiți, gimnaștîi timișoreni au reușit 
să-și adjudece victoria atît la fe
minin (175,05—168,80), cît și la 
masculin (265,25—257,90). Am re
ținut evoluțiile Rodicăi Secoșan 
(C.F.R.) și Măriei Martinovici 
(Drustvo Novisad) la sărituri, ale 
Măriei Florescu (bîmă), Irinei Nemeș 
(paralele inegale) și Miei Variu (sol), 
precum și ale gimnaștilor Vasile Co- 
șariu (cal și sol), Aurel Gruiu 
(inele), Slobodan Lilidragovici (cal 
și inele), Marcel Benea și Slobodan 
Cnejevici (sărituri).

G. CREȚU și G. MATO-coresp. Un instantaneu din vacanta de iarnă. Prima cunoștință cu schiul. Dar, 
iară îndoială, nu și ultima

Foto s T. Roibu

Azi la Brașov, 
miine la București: 

ROMÂNIA -
BULGARIA, 

LA HOCHEI
♦
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De miine, la Timișoara și Galați

Turneele finale ale celei de a 1-a 
ediții a „Cupei Sportul popular"

După aproape trei luni de 
pasionante întreceri, cea de 
a X-a ediție a „Cupei Spor
tul popular*, tradițională 
competiție de handbal rezervată 
echipelor de juniori și ju
nioare, se apropie de sfîrșit. 
Mai precis, marți seara vom 
cunoaște cele două echipe în
vingătoare, din sutele de for
mații participante la primele 
etape ale întrecerii. Cele două 
turnee finale sînt programate 
la Timișoara (juniori) și Ga
lati (junioare), primele par
tide disputîndu-se miine, în- 
cepînd de la ora 17,30.

în vederea acestor competi
ții, în cele două orașe s-au 
făcut pregătiri speciale, în așa 
fel îneît cele 8 echipe parti
cipante vor avea cele mai bune 
condițiuni de întrecere. La a- 
ceastă a X-a ediție a „Cupei 
Sportul popular* își vor dis
puta întîietatea: Șc. sportivă 
Tg. Mureș, Liceul nr. 2 Bra
șov, Șc. sportivă nr. 1 Bucu
rești și Dinamo București (de
ținătoarea trofeului) la juniori 
și Rapid București, Șc. spor
tivă nr. 1 București, Șc. spor
tivă Timișoara, Șc. sportivă 
Sibiu la junioare

Progresul în Bulgaria
Progresul București a plecat ieri în Bulgaria. Fotbaliștii 

bucureșteni vor juca miine, la Ruse, cu Dunav.

Peste o lună, echipa 
noastră reprezentativă 
de hochei va debuta în 
actuala ediție a C.M., 
la „Halle-Donaupark” 
din Viena.

în timpul care a mai 
rămas pină la campiona
tul mondial, sportivii lo
tului nostru republican 
vor continua un serios 
program de pregătire în 
care se înscrie și par
ticiparea la o serie de 
întâlniri de verificare. 
Prima partidă de acest 
fel se va desfășura as
tăzi, la Brașov, în com
pania formației Bulga
riei (participantă în 
grupa C la C.M.).
Duminică, la ora 18, pe 

patinoarul „23 August" 
va avea loc al doilea 
meci dintre hocheiștii 
români și bulgari, ur- 
mînd ca marți sportivii 
oaspeți să întîlnească, 
tot în Capitală, formația 
secundă a tării noastre.

La sfîrșitul săptămînii 
trecute, la Sofia, repre
zentativa Bulgariei a în- 
tîlnit echipa B a R. D. 
Germane (5—3 și 1-^-4). 
Arbitrul Ion Florescu, 
unul dintre conducătorii 
acestor partide, ne-a 
subliniat faptul că, fată 
de evoluțiile anterioare 
în care i-a văzut jueînd 
pe hocheiștii bulgari, 
aceștia au marcat o în
semnată creștere valo
rică ; patinează mai bine 
și mai rapid, se apără 
foarte bine, se dovedesc 
periculoși în atac.

Peste 900 de at lefi la start!
• Patru importante competiții In Capitală

Făcînd abstracție de zăpada care mai 
acoperă totul, de gerul care pișcă obrajii, 
și judecind după programul competițiilor 
de atletism de la sfîrșitul săptămînii, te-ai 
putea crede în plin sezon estival ! Intr-ade
văr, astăzi și miine, în Capitală, sînt pro
gramate nu mai puțin de patru competiții 
deosebit de interesante. Trei dintre ele vor 
reuni, sub acoperișurile celor patru săli 
de atletism, 900 de sportivi. Da care se 
adaugă și alergătorii înscriși în tradițio
nala competiție de cros dotată cu „Cupa 
16 Februarie".

Să le trecem în revistă :

Întîhrîre 

cu fruntașii 
caiacului

e Concursul — cu caracter republican — 
al săritorilor cu prăjina. După cum am 
rnai anunțat, federația de atletism a inițiat

Eugen Simionescu participă la concursul 
săritorilor cu prăjina

Teatrul de stat din 
Brașov a fost gazda u- 
nui reușit simpozion 
sportiv. In fața unei a- 
sistențe numeroase și 
entuziaste, eaiaciștii 
fruntași Aurel Vernescu, 
Afanasie Sciotnic și 
Mihai Țurcaș, precum 
și antrenorul emerit 
Radu Hufan an vorbit 
despre succesele înre
gistrate de ei în întîl- 
nirile internaționale, 
despre munca lor de 
fiecare zi.

In finalul simpozio
nului, care s-a bucurat 
de un mare succes, a 
fost prezentat filmul 
„Olimpiada de la Inns
bruck".

Eugen Bogdan 
coresp.

o serie de concursuri speciale, la debutul 
cărora vor evolua săritorii cu prăjina din 
întreaga țară. Cîteva zeci de săritori și an
trenorii lor se vor întîlni în sala clubului 
Steaua (calea Plevnei nr. 114) astăzi Ia ora 
15 și se vor revedea miine dimineață, de 
la ora 9. Cu acest prilej vor fi organizate 
întreceri pe grupe de virstă, fruntașii pro
bei vor face demonstrații și vor concura 
ei înșiși, antrenorii vor purta discuții de 
ordin metodic și tehnic și, toți laolaltă, îl 
vor urmări pe ecran pe cei mai de seamă 
săritori ai lumii, participanți la J.O. de la 
Tokio și la „europenele" de la Budapesta.

• Concursul sprinterilor. în sala clubu
lui Dinamo, de sub tribuna principală a

R. VILARA
(Continuare în pag. 4-a)

„CUPA 16 FEBRUARIE" LA LUPTE
Duminica, începînd de Ia ora 12,30, Ta avea Ioc în sala mare de la 

Giulești tradiționala competiție de lupte greco-romane și libere rezervată 
copiilor și juniorilor, dotată cu .Cupa 16 Februarie". Și-au anunțat parti- 
ciparea secțiile de lupte ale cluburilor Dinamo, Metalul, Steaua. Progresul, 
Rapid și cea a asociației sportive Tractorul Gahigăreni.

Clubul Rapid va decerna patru cupe echipelor de copii și juniori La 
ambele ramuri sportive. Cintarul oficial începe la ora 9.



Vie activitate 
baschetbalistică 
pentru elevi 
și juniori

• Finalele pe Capitală ale cam- 
pionatelor școlare se vor desfășura 
duminică după-amiază în sala Flo- 
reasca (de la ora 16). La fete se 
vor întîlnl echipele Liceului nr. 36 
șl Liceului ,,Mihail Sadoveanu", 
iar la băieți cele ale Liceului „Ni- 
colae Bălcescu" și Liceului „I. L. 
Caragiale”. în pauza dintre aceste 
două partide, va avea loc o de

monstrație de minl-baschet, intre 
formațiile Școlii sportive nr. 1 și 
Școlii sportive nr. 2.

• Datorită preocupării comisiei 
de baschet a regiunii Crișana (pre
ședinte L. Csillag), campionatul ju
niorilor din Oradea a început în 
condiții excelente. Iată primele 
rezultate: fete: Școala sportivă 
— Voința 65—16, Liceul nr. 4 — 
Crișul 69—41, Liceul nr. 4 (echipa 
a IlI-a) — Voința II 64—11; băieți: 
Liceul nr. 4 — Voința 57—22, Di
namo — Școala sportivă II 76—18. 
Regretabil este faptul că tocmai 
secțiile clubului Crișul și asocia
ției Voința, care au echipe în ca
tegoria A și, respectiv, categoria B, 
nu au junioare de valoare care să 
asigure împrospătarea primelor for
mații. (ILIE GHIȘA-coresp. prin
cipal).

• Campionatul de baschet al 
liceelor din regiunea Banat s-a 
desfășurat la Timișoara cu partici
parea a șapte echipe de băieți și 
cinci de fete. In meciurile finale 
au fost înregistrate următoarele re
zultate 1 Liceul nr. 10 Timișoara— 
Liceul nr- 3 Arad 58—55 (la băieți), 
Liceul nr. 3 Arad — Liceul nr. 1 
Timișoara 71—44 (la fete). (C. CRE- 
ȚU-coresp.).

• Elevii din regiunea Maramu
reș și-au disputat întiietatea In 
orașul Baia Mare. Atît la băieți cit 
și la fete, clasamentele au stabilit 
aceeași ierarhie, adică: 1. Liceul 
„Mihail Eminescu" Satu Mare, 2- 
Liceul din Cărei, 3. Liceul nr. 1 
Baia Mare. (V. SASARANU — 
coresp.).

• Sălile de sport Agricola și 
Școala sportivă din Sibiu au găz

duit timp de două zile etapa regio
nală a campionatului republican de 
juniori la care au luat parte echipe 
din Brașov, Mediaș, Sf. Gheorghe 
și Sibiu. Titlul de campioană a re
giunii Brașoy a revenit selecționa
tei orașului Sibiu care a cîștigat 
toate întîlnirile. Clasament final: 
1. Sibiu, 2. Mediaș, 3- Brașov, 4. 
Sf. Gheorghe. (I. BOȚOCAN-co- 
resp.).

• La Craiova sînt în plină des
fășurare întrecerile campionatului 
orășenesc de juniori. Iată rezulta
tele de pînă acum: Școala sporti
vă II — Școala sportivă I 35—89, 
Școala sportivă I — Liceul nr. 3 
91—43, Liceul cu program de edu
cație fizică — Școala sportivă II 
62—44, Liceul cu program de e- 
ducație fizică — Liceul nr. 3 43—18. 
(V. POPOVICIi-coresp.).

Din scrisorile

cititorilor

SESIZĂRI—

Exercițiul de ansamblu pentru campionatele republicane 
de gimnastică ale școlilor generale

In numărul de ieri al ziarului am prezentat exercițiul de ansamblu impus pentru băieți la campionatele republicane ale școlilor 
generale. In continuare, redăm chinograma și descrierea exercițiului pentru fete, precum și unele indicații metodice și sugestii 

In legătură cu realizarea unor formații, deoarece, conform regulamentului, alegerea formațiilor ramfne la latitudinea profesorilor. Exer
cițiul se execută In ritm de vals.

I— 2. Ducerea brațelor lateral, cu ridicarea 
pe vîrfuri.

3—4. Săritură dreaptă cu rotarea brațelor 
prin jos înăuntru sus.

5—6. Ghemuire cu așezarea brațelor pe sol. 
7—8. Rostogolire înainte în ghemuit.
9—10. Pas cu piciorul drept înainte în fan- 

dare înainte, ducînd brațele de jos înainte 
sau oblic, cu palmele în jos.

II— 12. Trecerea greutății pe piciorul drept 
întins, stîngul înapoi întins sprijinit pe vîrf, 
brațele jos.

13—16. Cumpănă înainte pe piciorul drept, 
brațele prin jos înapoi, paralele cu piciorul 
sting.

17—18. îndreptarea trunchiului și, așezînd 
piciorul stîng peste dreptul, întoarcere prin 
învăluire 360° la dreapta, ducînd brațele sus 
coroană.

19—20. Pas pe piciorul drept lateral-drept 
cu ușoară îndoire, apoi, întinderea lui, stîngul 
lateral pe vîrf, brațele de sus prin stingă jo» 
lateral spre dreapta oblic sus, trunchiul ușor 
îndoit la stînqa, privirea la brațe.

21—22. Doi pași alergați cu stîngul și 
dreptul, săritură într-un picior pe stîngul 
(piciorul drept înainte îndoit, brațele : stîngul 
înainte, dreptul lateral).

23—24. Doi pași alergați cu dreptul și 
stîngul, săritură deschisă pe piciorul drept 
(piciorul stîng înapoi întins, trunchiul ușor 
extins, brațele : dreptul înainte, stîngul la
teral).

25-—26. Așezare pe genunchiul stîng și pe 
călcîl, piciorul drept înainte întins, trunchiul 
aplecat, brațele prin înainte înapoi.

27—28. Ridicare pe genunchi, cu îndrepta
rea trunchiului și ducerea brațelor înainte.

29—32. Sfoară înainte pe piciorul drept, 
trunchiul ușor extins, brațul stîng înainte, 
dreptul sus, privirea la stingă.

33—34. Trecerea piciorului stîng înainte în 
șezînd, brațele lateral.

35—38. Rostogolire înapoi pe genunchi, trun
chiul aplecat, brațele înapoi, privirea înainte.

39—40. Pas înainte pe piciorul drept în 
fandat înainte, trunchiul ușor extins, brațele 
prin înainte lateral.

41—42. Pas de vals lateral la stingă și la 
dreapta, brațele lateral.

43—44. întoarcere prin pășire Ia stingă 360’, 
brațele lateral.

45—46. Pas înapoi pe piciorul drept în fan- 
dare înapoi, piciorul stîng înainte întins, trun
chiul ușor aplecat înainte, brațele lateral.

47—48. Pas pe piciorul stîng înainte cu 
apropierea piciorului drept și săritură dreaptă 
cu rotarea brațelor prin jos înăuntru sus, în 
stînd.

Exercițiul se poate executa intr-o singură 
formație sau, pentru evitarea monotoniei, se 
poate schimba formația în timpul exercițiu
lui, dar cu grija ca această schimbare să se 
facă respectîndu-se împărțirea pe timpi și 
fără afectarea structurii mișcărilor.

De exemplu, se pot realiza schimbări de 
formație în timpul săriturilor (timpii 21—22) 
sau în timpul executării pasului de vals și 
4 întoarcerii prin pășire (timpii 43—46). De 
asemenea, se pot realiza variante în aceeași 
formație prin schimbarea direcției în care se 
așează executantele. De exemplu : în formație 
de cerc, cu fața spre interior sau exterior, 
său toate executantele cu fata spre direcția 

i principală, sau spre un colt al spațiului de 
lucru. Deoarece ritmul exercițiului este lent, 
iar pentru unele poziții statice sau mișcări 
simple sînt prevăzufl cîte doi sau chiar patru 
tțmpi, se admit eventuale schimbări de for
mații prin adăugarea unor întoarceri sau 1—2 
P^Și mici, dar fără a schimba sau a ușura 
exercițiul.

în continuare, dăm cîteva exemple de for- 
! mâții de lucru gj treceri de la o formație la
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alta, încadrate în timpii dați, ca bază de 
orientare în căutarea unor soluții cit mai 
bogate și variate.

Din formația 1, în timpul săriturilor sau 
prin deplasare laterală cu 1—2 pași mici se 
realizează formația 2 (cerc).

In formația 3 se poate executa întreg exer
cițiul, formația fiind plasată la începutul 
exercițiului spre un colț al spațiului de lucru, 
iar săriturile se vor executa pe diagonală în 
direcția coltului opus.

Din formația 4 se poate trece în formația 5, 
în timpul piruetei prin învăluire, adăugind 
1—2—3 pași mici.

Din formația 6, prin deplasarea executante
lor nr. 1 și 5 cu un pas lateral și a nr. 6 
cu un pas înapoi (executat fie la ridicarea 
din rostogolire înainte, fie înainte de cum
pănă, fie după rostogolire înapoi), se reali
zează formația 7.

Din formația 8, în timpul pasului de vals, 
cu 6 mică deplasare înainte și înapoi, se 
realizează formația 9.

Formația 10 se păstrează pe întreg par
cursul exercițiului, deplasarea în timpul să
riturilor efectuîndu-se spre direcția principală.

prof. ILEANA JIPA

B- Nemeș, din satul Pasărea, ra
ionul Lehliu, ne-a trimis o scri
soare în care arăta supărarea lui și 
a altor tineri din sat care n-au un 
teren de sport. Interesîndu-ne la or
ganul raional UCFS aflăm că anul 
trecut Sfatul popular al comunei 
Brănești a repartizat în acest scop 
un teren care ar fi putut fi trans
format cu ușurință într-un teren 
de sport- Dar tinerii din Pasărea 
voiau, probabil, totul de-a gata și 
n-au mișcat un deget pentru ame
najarea terenului. Poate în primă
vară. Dar dațî-i zor, băieți, pînă 
nu se râzgîndesc tovarășii de la 
sfat și să vă ia terenul înapoi...

„Mi-a plăcut boxul de cînd eram 
copil — ne scrie T. Victor din Pia
tra Neamț — și l-am practicat cu 
mai mult sau mai puțin succes. Dar 
în orașul nostru, deși sînt mulți 
amatori ai sportului cu mănuși, nu 
există aproape nici o activitate. In 
urmă cu șapte ani a luat ființă 
secția de box a clubului Ceahlăul, 
care a reunit pe toți boxerii de la 
asociațiile Reconstrucția Și Voința. 
Speram atunci că vom avea o secție 
puternică, cu materiale, cu antre
nor și tot ce trebuie acestei ra
muri sportive. Bucuria boxerilor a 
fost însă de scurtă durată. In 
cîțiva ani sportul cu mănuși din 
Piatra Neamț a intrat în anonimat. 
La Ceahlăul, toată lumea se ocupă 
de fotbal (și numai de echipa de se
niori căci juniorii, săracii, au și ei 
soarta boxerilor) și astfel de secția 
de box, de problemele boxerilor nu 
s-a ocupat nimeni. Păcat, sînt mulți 
tineri la Piatra Neamț care ar dori 
să practice acest sport. Ar trebui să 
luăm exemplu de la vecinii noștri, 
de la cei din Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, unde în cîțiva ani s-au 
format pugilîști cu o bună repu
tație".

Tovarășul Neagoe Dumitru, din 
Lupeni, ne scrie in numele unor iu
bitori ai handbalului din localitate. 
„Sintem foarte supărați deoarece 
echipa Straja Lupeni a cîștigat 
competiția de handbal -Cupa Spor
tul popular- la juniori și cu toate 
acestea o altă formație s-a calificat 
pentru etapa următoare a competi
ției- Ni s-a făcut o nedreptate și vă 
rugăm să anchetați cazul", se încheie 
scrisoarea plină de amărăciune a 
suporterilor handbalului din orășe
lul miner.

Dragi iubitori ai handbalului din 
Lupeni. Din păcate nu vă putem da 
o veste bună. Ați cîștigat pe teren 
— chiar și în fața echipei Școlii 
sportive din Petroșeni care s-a ca
lificat pentru turul următor al com
petiției — dar ați pierdut la „masa 
verde”. Comisia orășenească de 
handbal din Petroșeni a dat drept 
de calificare echipei Școlii sportive 
și nu formației Straja Lupeni, care 
n-a respectat unele clauze ale regu
lamentului : jucătorii n-au avut viza 
medicală (obligatorie în orice com
petiție oficială) și au avut în rîn- 
durile lor un sportiv dintr-o altă 
asociație.
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Bilanțul putea fi de două ori 
mai bogat...

Din concursul „Sport și poezie"

Regiunea minieră a Văii Jiului 
aduce o contribuție însemnată la 
îmbogățirea palmaresului sportului 
de masă și al celui de performanță 
din țara noastră- Acest adevăr l-a 
confirmat Și bilanțul prezentat la 
recenta conferință a Clubului spor
tiv orășenesc Petroșeni. Cele 56 de 
asociații sportive au angrenat în a- 
nul 1966 aproape 12 000 de partici- 
panți în întrecerile spartachiadei de 
vară, peste 13 000 în cele 150 de con
cursuri cultural-sportive, 26 000 în 
270 de acțiuni turistice. Numărul 
purtătorilor Insignei de polisportiv 
a crescut cu 6 000. In vîrful pirami
dei sportului de performanță, al că
rei fundament îl asigură 278 de sec
ții cu 2 600 de sportivi legitimați, 
prezența nu este singulară. Se află 
aici rugbiul, handbalul, fotbalul și 
navomodelismul. Multe nume de 
sportivi se bucură de circulație- Cî- 
teva : Petru Libardi (component al 
lotului olimpic de fotbal), Petru 
Hristovici (din echipa campioană 
europeană la bob de 4 persoane), 

.Maria Domșa și Francisc Cosma 
(selecționați în loturile de tineret ale 
țării la handbal), Valeriu Sabău 
(membru al lotului național de 
rugbi), Maria Pometescu și Marga
reta Nemeș (din lotul național de 
junioare la atletism), Florian Moț 
(lotul național de juniori la lupte). 
Darea de seamă (prezentată de pre
ședintele C.S.O. Petroșeni, Aurel 
Slăbii) și participanții la discuții au 
apreciat că această salbă de succese 
este, totuși, puțin strălucitoare, în- 
trucit ea nu reflectă decit parțial a- 
devăratele posibilități ale sportului 
din Valea Jiului. De pildă, s-a afir
mat că bilanțul la capitolul pozitiv 
putea să fie, fără exagerare, de 
două ori mai bogat- Dar preocupa
rea pentru cuprinderea unor mase 
cit mai largi in practicarea exerci- 
țiilor fizice, a turismului, a dife
ritelor sporturi, pentru îmbunătă
țirea selecției și a metodicii antre
namentelor în sportul de perfor
manță, nu a fost intensă, decit pe 
ici, pe colo- în Valea Jiului s-au 
înălțat numeroase blocuri de locu
ințe. a crescut vertiginos populația 
în pantaloni scurți și în rochițe, 
dar modernele cvartale așteaptă 
încă gropile cu nisip și porticurile 
de gimnastică. Munții Parîngului 
sint insuficient cutreierați, iar at
letismul bate pasul pe loc deoarece 
este încă primit în puține locuri 
pe ușa principală. Poate, doar, la 
Școala profesională din Lupeni.

Planul de măsuri pentru continua 
dezvoltare a sportului de masă și 
de performanță a fost adoptat în 
unanimitate- Dacă va fi realizat în 
întregime înseamnă că la viitoarea 
conferință orășenească salba de 
succese va fi mai strălucitoare-

Dar, cu această previziune nu 

putem, totuși, să ne încheiem rîn- 
durile despre conferința Clubului 
sportiv orășenesc Petroșeni. Mai 
sînt citeva lucruri de spus. Iată- 
le, extrase din darea de seamă — 
citită poate prea repede — și din 
cuvintul participanților la discuții.

Darea de seamă : „Secția de a- 
tletism Jiul este consolidată**-.. 
„Secția de atletism Jiul are re
zultate de valoare îndoielnică.** 
...„Goana după rezultatele ime

diate a dăunat secției de popice 
Parîngul Lonea“,-. „Popicarii de ia 
Paringul Lonea și-au cucerit stima 
și simpatia publicului spectator**. 
.-.„Documentele de planificare au 
fost folosite judicios de antrenorul 
de lupte Gheorghe Pop“... „Antre
norul Giieorglie Pop nu a asigurat 
o instruire la nivelul cerințelor" •. 
„Comisia orășenească de atletism, 
cu toată munca bună desfășurată, 
nu a reușit să-și aducă aportul in 
înviorarea secțiilor de atletism**-.. 
„Activitatea celor 3 secții de box 
nominalizate prin planul de măsuri 
in anul 1965 a fost mult invioraiă 
dar, datorită lipsei de cadre cali
ficate, secția asociației sportive 
Minerul Vulcan și-a încetat acti
vitatea, iar aceea a asociației Jiul 
Petroșeni a fost sporadică. Singura 
secție cu activitate constantă a fost 
Minerul Lupeni.** (Cum s-ar zice: 
cei patru evangbeliști sînt trei: 
Luca și Matei) ...„Concursurile de 
orientare turistică au stat in per
manență in atenția organului nos- 
tru“„-

Din discuții : FELICIA NECȘA : 
„C.S.O. Petroșeni nu sprijină con
cursurile de orientare turistică- De 
aceea numărul participanților este 
foarte mic.” ANDREI ANGER: 
„Stăm slab cu atletismul pentru 
că nu găsim forme de a atrage ti
neretul spre acest spori. Antreno
rul Bela Karoli a abandonat atle
tismul in favoarea handbalului” 
TEODOR MOCUȚA : „Nu putem 
pretinde performanțe inalte cită 
vreme neglijăm miile de copii." 
ELISEU GHIȘ1U : „Darea de sea
mă nu a pomenit nimic de activi
tățile noi din Lupeni, de cele două 
patinoare pline de eopii.** CORNEL 
TIMPEA : „In darea de seamă nu 
s-a amintit de ansamblurile de gim
nastică ale Școlii profesionale din 
Lupeni, pregătite de prof. Mihai 
Golubov, atît de apreciate in Valea 
Jiului"...

Aceste neconcordanțe, prezentate 
mai sus, ne conduc la părerea că 
unii dintre membrii Consiliului 
C.S.O. Petroșeni nu prea cunoșteau 
toate problemele cînd au alcătuit 
darea de seamă- Sau, dacă le cu
noșteau, atunci mai mult din ...au
zite, decit din văzute- Ar fi bine 
să nu se mai întîmple !

II ORI A CRISTEA

Premiul II:

TRICOUL
Iubirile nu mor — La vîrsta gravă,
Cei ce-au iubit se-ntorc ia vechi nimicuri
— Cosițe strînse-n frunte, roze plicuri ~*
Și-și amintesc de-o tinerețe bravă l

Am, ca sportiv, și eu, asemeni ticuri,
Mă-ntorc duios, adesea, cu zăbavă.
La panoplia mea din timp de slavâj
Plachete, cupe, steme-n borangicuri 1_

Dar cel mai mult mă-nvolbură-n orgolii
Tricoul vechi, mitraliat de molii,
Mi-mpărtășește, încă, peste vreme,

Un suflu proaspăt: parcă mai aștept
Pe stadion disputele supreme,
Cu-acest tricou împlctoșat pe piept 1

TUDOR GEORGE

Meuțiuue:

DISCOBOLUL
L-a cumpănit încet cu mina dreaptă, 
Fiorii să-ntîlnească-n palma stingă, 
La piept l-a ridicat, aproape, lîngă 
Bătaia caldă. O secundă-așteaptâ,

Zîmbește unui vis ce-l simte-aproape, 
Dezdoaie brațul, ccutînd balansul. 
Mărunt, cu pași rotiți începe dansul, 
Născînd ca lebăda inelele pe ape.

Nălucă, discul urcă și coboară, 
Pîndind să prindă pînzele în aer. 
Caută capul firului din caer. 
Scăpat, să taie drumul prima oară.

O clipă, două, trei, de încordare, 
Ruptură-apoi, de satelit terestru
Cu zborui lung... Omu’-a rămas cu restul 
De lacrimi vii și boabe de sudoare.

OCTAVIAN MUȘAT

Insigna de polisportiv

PRIMII PURTĂTORI PE ’67
• Asociațiile sportive din co

munele și satele raionului Bîrlad 
au acordat în ultimul timp o mai 
mare atenție organizării concursu
rilor pentru trecerea normelor In
signei de polisportiv. Ca urmare 
a acestei preocupări au apărut și 
primii purtători pe anul 1967 (54 
la Țuțcani, cîte 41 la Mălușteni 
și Scăieni și 25 la Ciocani).

Folosind timpul prielnic pentru 
schi, asociațiile sportive din ra
ionul Bîrlad au organizat mai 
multe concursuri pentru îndepli
nirea acestei norme înscrisă în 
regulament.

S. ELIADE — coresp.

• Rodnica colaborare dintre 
Consiliul asociației sportive Me
talul Satu Mare și comitetul 
II T.C. din întreprindere, privind 
organizarea concursurilor pentru 
trecerea normelor Insignei de poli

sportiv, s-a soldat cu 162 de noi 
purtători gradul I. Și lucrurile 
nu s-au oprit aci. In ultimul timp 
al ti 150 de tineri au fost atrași 
în concursurile pentru cucerirea 
insignei.

Z. COVACI — coresp.

• Peste 2 000 de elevi și e- 
leve din școlile orașului și raio
nului Sibiu vor intra foarte curînd 
în posesia Insignei de polisportiv. 
Datorită unei strînse colaborări 
între Consiliul raional UCFS Si
biu și secția de învățămînt, în 
școlile din oraș și raion se acordă 
multă atenție trecerii normelor 
Insignei de polisportiv, urmărin- 
du-se totodată descoperirea unor 
demente talentate în diferite ra
muri de sport.

D. SOLOMEI — coresp.

„Pregătirea psihologică 
pentru concurs"

3e conf. univ. MIHAI EPURAN
După apariția — în 1964 — a 

lucrării „Pregătirea psihologică a 
sportivului" conf. univ. Mihai Epuran 
ne oferă în acest an, tot în Editura 
UCFS, o nouă lucrare intitulată „Pre
gătirea psihologică pentru concurs".

In metodologia antrenamentului 
sportiv, factorul psihologic este uti
lizat din ce în ce mai mult în pre
gătire, alături de ceilalți factori bine 
cunoscuți, fizic, tehnic, tactic și teo
retic. Antrenamentul sportiv se im
pune astăzi ca un proces de pregă
tire stadial cu sarcini instructiv-edu- 
cative specifice pentru copii, juniori, 
tineret și seniori, apărînd în cadrul 
său un element de bază și anume 
„conștientizarea antrenamentului" în 

care sportivul poate și trebuie să de
vină foarte activ și creator, alături 
de antrenorul său.

Lucrarea la care ne referim loca
lizează de data aceasta pregătirea 
psihologică pentru concurs.

In primul capitol, autorul preci
zează raportul dintre pregătirea psi
hologică pentru concurs și pregătirea 
psihologică sportivă, în general, din 
care reiese clar că psihologia spor
tivă este o ramură de sine stătătoare 

psihologiei. Astfel, pregătirea psi
hologică pentru concurs apare ca o 
latură a psihologiei sportive, alături 
de pregătirea psihologică de bază și 
de. pregătirea psihologică specifică, 
de ramură.

Departe de a diminua importanța 
celorlalte capitole, totuși „pregătirea 
psihologică pentru concurs “ privită 
sub aspectul „stării specifice de pre- 
parație" este capitolul cel mai im
portant al lucrării.

Prezentate ca noutăți interesante și 
utile sînt și capitolele: sugestia și 
hipnoza, relaxarea fizică și antrena
mentul autogen, psihopatologia pre- 
competițională și psihofarmacoterapia.

Trehuțe scoasă în evidență bogăția 
și varietatea bibliografiei consultate, 
dar mai ales modul critic de prezen
tare a diferiților autori în tratarea 
anumitor probleme specifice.

„Pregătirea psihologică pentru con
curs" este o carte care nu trebuie 
să lipsească din biblioteca fiecărui 
profesor, antrenor, instructor și spor
tiv. Cunoștințele acumulate după lec
tura cărții, îmbinate cu experiența 
practică, vor putea aduce clarificări 
esențiale asupra factorului celui mai 
puțin fundamentat din antrenamentul 
sportiv — cel psihologic.

TEODORA PREDESCU
asistentă l.C.F.

I

Niciodată pe... tușă I

Gheorghe Oanță joacă 
fotbal la „Carpați" Sinaia. 
Este căpitanul și „sufletul" 
echipei. Bun tehnician, șu- 
ter de precizie și, mai ales, 
excelent coordonator, el 
este preferatul „tribunei". 
Mai este însă ceva. O fru
moasă performanță care i-b 
adus respectul unanim al 
iubitorilor de sport din Si
naia. în cei douăzeci de 
ani de activitate fotbalis
tică, Gheorghe Oanță nu a 
fost niciodată eliminat de 
pe teren. N-a primit nici 
măcar un avertisment l

Cînd te gîndești că alti 
fotbaliști, după numai nn 

an-doi de activitate au și 
pierdut socoteala etapelor 
în oare au stat pe tușă...

S. 0. S.!
La stația de radiorecepție 

a rubricii noastre a sosit, 
pe calea undelor, un mesaj 
îngrijorător. Un adevărat 
S.O.S.! N-a fost lansat de 
pe vreun vas în pericol de 
naufragiu, nici de vreun 
Robinson modern sau de 
niște exploratori, rătăciți 
între ghețuri. El ne-a par
venit doar de la 60 de km 
depărtare, din inima Plo- 
ieștiului, de la sediul Ra- 
dioclubului regional.

In ciuda bunului renume 
de care se bucură acest 
radioclub, a celor 17 di
plome interne și internațio
nale cucerite, în ciuda nu

meroaselor legături stabi
lite cu radioamatori din 
peste 100 de țări, el se 
află instalat intr-un imobil 
insalubru, în condiții total 
necorespunzătoare.

Radioclubul posedă două 
camere în care se predau 
lecții, se fac antrenamente, 
se află un birou, un ate
lier și o... magazie, cu ma
teriale în valoare de peste 
o jumătate de milion de let

Radioamatorii ploieșten* 
se încălzesc acum, în aceste 
zile destul de geroase, cu 
un godin adus de acasă 
de unul dintre ei și cu., 
speranța că tovarășii de la 
Sfatul popular își vor 
aminti de Decretul nr. 135 
din martie 1962, care pre
vede obligativitatea asigu
rării unul spațiu și a unor 
condiții corespunzătoare 

pentru o bună funcționare.
La rindul nostru, lansăm 

un S.O.S. și trecem pe re
cepție ! -

Cu și fără decizie...
Cu decizia numărul 679, 

din anul 1956, Sfatul popu
lar al comunei Jelna, din 
raionul Bistrița, a dat In 
folosință definitivă asocia
ției sportive „Scînteia" un 
teren pe care s-a amena
jat o frumoasă bază spor
tivă.

Recent, fără nici o... de
cizie, același sfat popular 
a transformat terenul de 
sport în... stînă, aducînd 
aici vreo 400 de mioare și 
nu știm cîți cîini ciobă
nești.

Noi zicem că a cam fă
cut-o de... oaie >

Foto ghicitoare
Eram dispuși să acordăm 

un premiu-surpriză celor 
care ne-ar fi dat răspunsul 
exact la întrebarea: „Ce 
face acest luptător din 

grupa de copii și juniori a 
clubului Rapid ?"

Am renunțat apoi, dîn- 
du-ne seama că premiul 
l-ar fi luat în mod precis 
biroul secției de lupte a 
clubului Rapid. (Și nu l-ar 
fi meritat). Pentru că to

varășii de aici sînt singurii 
în măsură să știe că acest 
sportiv încearcă (din pă
cate fără succes) să... cîr- 
pească prelata zdrențuită 
care ar trebui să acopere 
saltelele de lupte. Și tot to-

—----------------------- 1
varășii din biroul acestei 
secții sînt singurii în mă- I 
sură să remedieze o situa- 1 
ție care nu mai poate ■ 
dăinui !

Noi li vom trece cu sa
tisfacție de la........negru" I
la „alb". Pînă atunci..

Rubrică redactată de >
VALERIU CHIOSE ■ 
DAN GÂRLEȘTEANU | 

după scrisorile cores
pondenților noștri f

Foto: V. Rageac .
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Unde mergem ?

• ATLETISM: Sala Steaua, ora 
concurs de prăjină; sala Dinamo, 
17 i concurs pentru sprinteri

15 :
ora

BASCHET: Sala Floreasca, de la 
18,15 : Politehnica — Constructo- 

Buc. (F)f Rapid — Academia Mi- 
“ ’ meciuri în cadrul cam-

ora 
rul 
litară (M) 
pionatelor republicane

• RUGBI : Terenul ICAR, ora 16: 
Rapid — Vulcan („Cupa de iarnă")

• PATINAJ ARTISTIC: Patinoarul 
„23 August", de la ora 17,30 : campiona
tele republicane — figuri libere la se
niori, juniori și perechi.

O splendidă lovitură de 
atac executată de 
Gheorghe Corbeanu (Di

namo)

Foto : A. Neagu

Din nou în fata f ileului
Mîine reîncep campionatele țării

După o binemeritată va- 
«eanță, echipele masculine 
eși feminine de volei parti
cipante la campionatele re- 
țqpublicane își vor relua 
r mîine — la București, 
? Brăila, Sibiu, Craiova și 
«Cluj — întrecerile din pri
cina etapă a returului.

Așteptate cu viu interes 
<’de iubitorii voleiului, dis- 
iputele ne vor da posibilita- 
rtea să urmărim cum au 
'folosit voleibalistele și vo- 
lleibaliștii perioada de în- 
strerupere a campionatului. 
IFiecare echipă dorește să 
«dovedească suporterilor săi 
‘Că s-au pregătit temeinic în 
:acest timp și va lupta cu 
’însuflețire pentru a oferi în
treceri de un ridicat nivel 

'tehnic și spectacular, ob- 
'ținînd, astfel, un rezultat 
vcît mai bun.

Etapa inaugurală a re
turului programează întîl- 
nirile : Dinamo București— 
Alumina Oradea (sala Di
namo, de la ora 11) și 
Progresul Brăila—Petrolul 
Ploiești (masculin) ; Rapid 
—Țesătura Piatra Neamț 
și C.P.B.—Penicilina Iași 
(sala Ciulești, începînd de

la ora 9), Universitatea 
Craiova — Dinamo Bucu
rești, C.S.M. Sibiu—I.C.F. 
București și Universitatea 
Cluj—Farul Constanța (fe
minin).

Urăm succes tuturor e- 
chipelor de volei la relua
rea campionatelor republi
cane.

Echipe românești

(Urmare din pag. a

în competiții peste hotare

duminica
• HOCHEI: Patinoarul „23 August**, 

ora 18: meci internațional amical Ro
mânia — Bulgaria

• ATLETISM: Stadionul Tineretului, 
ora 11 : crosul dotat cu „Cupa 16 Fe
bruarie" ; sala Steaua, ora 9 : concurs 
de prăjină; sălile Viitorul, Floreasca, 
Dinamo, ora 8,30: concurs pentru copii

• BOX: Sala clubului Grivița Roșie, 
ora 10: întreceri în cadrul etapei oră
șenești a campionatului republican de 
juniori

• FOTBAL: Stadionul „23 August4*, 
de la ora 13,15: Rapid — Petrolul 
Ploiești și Steaua — Farul C-ța (re
stanțe în campionatul categoriei A); 
stadionul Politehnica, ora 10: Politeh
nica — Metalurgistul (amical)

• LUPTE . Sala Ciulești, ora 12,30: 
concurs dotat cu „Cupa 16 Februarie'

• NATAȚIE i Bazinul Floreasca, ora 
9,30: concurs de înot pentru copii

• RUGBI s Terenul Constructorul, de 
la ora 9,301 Gloria — Grivița Roșie, 
Stgaua — Progresul, Constructorul — 
Dinamo (meciuri în cadrul 
iarnă")

• VOLEI: Sala Giulești,
9: Rapid ■— Țesătura
C.P.B. — Penicilina lași 
sala Dinamo, de la ora 11 :
Alumina Oradea (masculin) — meciuri 
în cadrul campionatelor republicane

• BASCHET: Sala Floreasca, de la 
ora 9 : Olimpia 
(F), Steaua — 
— meciuri în 
republicane. La 
o demonstrație
la ora 16: finalele pe Capitală 
campionatelor republicane școlare

• PATINAJ ARTISTIC: Patinoarul 
„23 August", ora 16: demonstrații ale 
premianților campionatelor republicane

de la ora 
P. Neamț, 
(feminin); 

Dinamo —

T.V. — Voința Brașov 
Universitatea Cluj (M) 

cadrul catnpionatelor 
ora 10,15 va avea 

de mini-baschet.
Ioc 
De 
ale
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I
I
I
I
I
I

In campionatele
republicane

o etapă
cu multe

meciuri

interesante Octavia Bițu 
evident 
oprească

(Rapid) a manifestat în ultima vreme un 
progres. O vedem în 
aruncarea adversarei

fotograiie încercind sd
Foto: T. Roibu

• Echipa de volei Rapid 
București a plecat joi la 
Ilaga pentru a susține pri
mul joc din sferturile de 
finală ale „C.C.E.“, în

compania campioanei Olan
dei R.V.V. Blokkeer. Lotul 
rapidist cuprinde pe Dră- 
gan, Plocon, Grigorovici, 
Chezan, Pavel, Costinescu, 
Mincev, Dohre și Ardelea.

atirți

Ște-stadionului din șos. 
fan cel Mare, sprinterii 
bucureșteni vor participa 
astăzi, de la ora 17, la 
un concurs organizat de 
federația de specialitate. 
.Este un foarte bun prilej 
pentru mulți dintre par- 
iticipanți să-și verifice 
tfarma sportivă cu o săp- 
:tămînă înaintea startului 
idtn cadrul concursului 
:republican de sală al se- 
miorilor. De asemenea, 
•unii concurenți vor putea 
:să-și realizeze acum stan- 
• dardurile de participare 
pentru concursul repu
blican.

• Ieri au părăsit Ca
pitala, cu destinația So
fia, voleibaliștii de Ia 
Steaua. Ei vor participa la 
turneul Armatelor prietene, 
care, se desfășoară în ca
pitala Bulgariei începînd 
de azi pînă la 25 februa
rie.

PATINAU

din București, care 
fi reprezentate de 

două fete și doi bă- 
nelegitimati. Scopul

[•' Crosul dotat cu 
i,Cupa 16 Februarie" este 
suna dintre competițiile 
•.tradiționale ale atletis
mului nostru. Alergăto- 

bucureșteni, care se 
gătesc pentru con

cursul republican de cros 
«de la Pitești (5 martie), 
#or avea posibilitatea 
$mei serioase verificări, 
^întrecerile se vor desfă
șura în incinta 
lui Tineretului, 
de la ora 11.

Stadionu- 
duminică

• Concursul 
Din inițiativa 
orășenesc al 
în colaborare 
de Jnvățămînt 
Si comisia

copiilor ! 
Consiliului 
pionierilor, 
cu Secția 

a Capitalei 
orășenească

4e atletism, duminică di- 
«nineața va. avea loc o

interesantă competiție re
zervată copiilor. în legă
tură cu acest concurs am 
solicitat o serie de amă
nunte profesorului Emil 
Jecu, șeful comisiei sport- 
turism din Consiliul oră
șenesc al pionierilor.

„Concursul este deschis 
elevilor din școlile gene
rale 
vor 
cite 
iefi,
competiției este acela al 
depistării de tinere ta
lente pentru sportul de 
performanță. întrecerile 
se vor desfășura pe două 
categorii (clasele V—VI 
și VII—VIII), in program 
figurină două probe (50 m 
și săritura in lungime).

Concursurile vor avea 
loc duminică, de la ora 
8,30, in sălile: VIITO
RUL - centrul „23 August" 
(raioanele „23 August" și 
Tudor Vladimirescu), 
FLOREASCA (Nicolae 
Bălcescu, „30 Decembrie" 
și Grivița Rdșie), 
NAMO (V. I. Lenin, 
Februarie" și „1 Mai"). 
Avem convingerea că din 
cei peste 800 de concu
renți care vor participa 
la această competiție, an
trenorii și profesorii de 
educație fizică vor putea 
selecționa numeroase ele
mente talentate dintre 
elevii bucureșteni".

A doua etapă a returului cam
pionatelor republicane de baschet 
programează cîteva jocuri de mare 
interes. La băieți, cele mai atrăgă
toare se anunță meciurile Rapid — 
Academia Militară, Steaua — U- 
ndversitatea Cluj și Dinamo Oradea 
— Universitatea Timișoara, iar la 
fete Olimpia T. V. București — 
Voința Brașov, Crișul Oradea — 
Universitatea Iași și Universitatea 
Cluj — Voința București. Celelalte 
partide ale etapei sînt Politehnica 
Galați — Dinamo București, Medi
cina Tg. Mureș — Politehnica 
București, Steagul roșu Brașov — 
I.C.F. la băieți, Politehnica Bucu-

rești — 
Mureșul 
fete.

Constructorul București 
Tg. Mureș — Rapid

Și 
la

★
baschetului din Capitală 
prilejul să urmărească 

în sala Floreasca primele

Iubitorii 
vor avea 
mîine 
jocuri de mini-baschet la care își
vor da concursul echipele Școli
lor sportive din București și din 
Pitești. Mini-baschet, creat pentru 
Învățarea timpurie a baschetului de 
către copii, se joacă pe un teren 
cu dimensiunile de 18 m lungime 
și 12 m lățime, la panouri avînd 
inelul la 2,75 m înălțime și cu mingi 
cu greutate și circumferință mai 
mici decît cele obișnuite.

ULTIMELE ÎNTRECERI ALE SENIORILOR
Elena Moiș și Mihai Stoenescu conduc după

După zile de întreceri, în 
care rezultatele au fost în 
general previzibile, campio
natele republicane ne-au 
furnizat ieri și o surpriză. 
De la prima figură obliga
torie, în întrecerea senio
rilor, pe locul întîi s-a 
instalat tînărul patinator 
al Școlii sportive nr. 
Mihai Stoenescu, care 
majorat apoi avansul 
de campionul edițiilor 
cute, Marcel Comanicî. La 
capătul celor 6 figuri, dis
tanța între aceștia este de 
aproape 30 de puncte în 
favoarea primului și nu 
este exclus ca ea să se 
mențină și astă-seară, după 
executarea figurilor libere.

L» senioare, problema 
câștigătoarei păstrează mai 
puține necunoscute sau 
chiar de loc... Lucrind cu 
siguranță sporită figurile 
de „școală", campioana ță
rii, Elena Moiș, s-a dis
tanțat de la începutul com
petiției. Ea este, de altfel, 
singura dintre cei ce au 
pășit ieri pe gheața pati
noarului „23 August", care 
s-a menținut constant în 
jurul mediei de 3 la no

Rodico Didă (Construc
torul) urmărește cu a- 
tenție urma desenului 

oe gheață

Foto : N. Aurel

Echipajul Carpați I
Sinaia (Panțuru-Neagoe) 

a cucerit
„Cupa UCECOM“ 

DUMINICA Șl LUNI - 
CAMPIONATUL REPU

BLICAN

2, 
și-a 
față 
tre-

figurile impuse
tele acordate de arbitrii ro
mâni și străini, prezenți la 
campionate. O mențiune și 
pentru tînăra Beatrice IIuș- 
tiu, debutantă în întrece
rea senioarelor, care începe 
să capete siguranță și în 
migăloasa tehnică a dese
nelor obligatorii pe gheață.

Tot ieri au avut loc pri
mele evoluții ale perechilor, 
care s-au întrecut Ia figu
rile obligatorii. Cel mai 
sigur au lucrat
Georgescu și Radu Ionian, 
superiori celorlalte 
perechi prezente la start.

Iată 
NIORI:
(Se. sp. 2) 414,3 p; 2. M. 
Comanicî (Dinamo) 387,1 
p; 3. N. Belu (Construc
torul) 340,7 p: 4. D. San
du (Constr.) 325,0 p; 5. 
C. Hertl (Petrolul Bra
șov) 223,9 p; 6. D. Să- 
veanu (Din.) 204,1 p. 
SENIOARE : I. Elena 
Moiș (I.C.F.) 445,8 p; 2. 
Beatrice Iluștiu (Din.) 
397,6 p: 3. Rodica Dîdă 
(Constr.) 361,6 p; 4. Cris
tina Formagiu (Din.) 
316,9 p. PERECHI SE
NIORI : 1. Liliana Geor-

Liliana

două

clasamentele: SE-
1. M. Stoenescu

gescu-Radu Ionian (I.C.F.) 
34,3 p; 2. Daniela Po
pescu - Marian Chiosea 
(Din.) 25,3 p; 3. Ingrid 
Unterfinger - Dezideriu 
Czeiczner (Petr.) 14,7 p.

Astăzi după-amiază, par
ticipanta la campionate își 
pun costumele „de gală**, 
li vom vedea patinînd în 
acordurile muzicii, în 
vîntațele lor programe 
figuri liber alese. ~ 
acest ultim act al compe
tiției, pe tabelele de re
zultate vor fi desemnați 
noii noștri campioni de se
niori și juniori. întrecerile 
încep la ora 17,30, la pa
tinoarul „23 August**.

O dată terminat campio
natul, el ne oferă însă și 
un interesant „bis". Mîine, 
tot la patinoarul din par
cul „23 August**, de la 
ora 16, începe un atractiv 
program de demonstrație, 
la care își vor da concursul 
toți fruntașii 
nostru, 
hochei 
iar 
ora 
tea 
pitoresc 
gheață**.

a- 
de 

După

patinajului 
Urmează meciul de 
România—Bulgaria, 
încheiere — de la 
— publicul va pu- 

în cadrul unui 
„Carnaval pe

în
20 
patina

RADU VOIA

SINAIA 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Pe 
o vreme splendidă, 
mult soare, dar și 
boberii 
ultimul 
ficare 
natului 
competiția dotată cu 
pa UCECOM" a partici
pat, așa cum anunțasem, 
și echipajul austriac Hof
fer—Gam per, sportivi co
tați printre primele 
lori europene la bob 
2 persoane. Spre regretul 
publicului, însă, ca de 
altfel și al concurenților 
români, echipaiul oaspe a 
abandonat lupta chiar din 
manșa I. O răsturnare La 
virajul 8, din vina exclu
sivă a lui Hoffer, a între
rupt duelul cu campionii 
europeni Panțuru — Nea- 
goe.

Victoria în „Cupa 
UCECOM” a revenit detașat 
echipajului Carpați I Sinaia 
(Panțuru-Neagoe, antre
nor I. Staicu) care a reu
șit să îmbunătățească re
cordul pîrtiei stabilit cu 
numai o zi înainte tot de 
el : 1:16.78 față de 1:17,13. 
Aplauzele numeroșilor spec
tatori au venit să răsplă
tească coborîrile excelente 
ale acestor doi valoroși 
sportivi. în această com
petiție, o impresie deose
bită a produs-o și echipa
jul A. S. Armata Brașov 
(R. Nedelcu — Gh. Bră'e»- 
teanu)

Pîrtia se prezintă într-o 
stare excelentă, așa cum 
nu-și amintesc bobcrli 

mai vîrstnici să o fi vă
zut vreodată. Faptul este 
cu atît mai îmbucurător 
dacă ținem seama că pe 
această pîrtie urmează să 
se dispute duminică și 
luni campionatul republi
can. Perfect înghețată, cu 
virajele bine racordate, 
pîrtia permite dezvoltarea 
unor viteze maxime.
Rezultatele „Cupei 

UCECOM” : 1. Carpați r
Sinaia (Panțuru—Neagoe) 
2:33,80 (1:17,02 — 1:16,78) ; 
2. A.S.A. Brașov (Nedelcu 
—Brăeșteanu) 2:40,49 ; 3. 
Bucegi Sinaia (Stoica—Fă- 
călet) 2:41.41.

GH. ȘTEFANESCU

cu 
ger, 

au luat startul în 
concurs de veri- 

dinaintea campio- 
republican. La 

„Cu-

va-
de



Cristina Balaban este gata! — 
pentru intilnirea cu Kiki Caron >

NAT AT It Gotbal
Cristina Balaban 

progresează de la 
un sezon la altul. 
Și ceea ce este mai 
important, la un ni
vel al performan
tei care merită toa
tă considerația. La 
sfirșitul lunii ia
nuarie a anului tre
cut, in marele con
curs Internațional 
de Ia Bremen, cam

pioana noastră reu
șea să se claseze 
pe locul doi în cursa 
de 100 m spate, 
după Kiki Caron, 
cu un timp (1:10,8) 
care pe vremea a- 

ceea reprezenta un 
nou record al țării 
în bazin acoperit. 
Sîmbăta trecută, la 
Galați (și tot in
tr-un bazin de 25 
m), bucureșteanca 
— fără nici o ad
versară — a fost
cronometrată în 1:09,3. Practic, deci, 
un progres de 1,5 sec., care spune 
foarte mult raportindu-1 la actuala 
ei perioadă de pregătire. In rea
litate însă—și toți cei care s-au aflat 
în acea seară pe marginea piscinei 
gălățene o pot confirma — dacă 
Cristina ar fi avut la dispoziție mă
car o zi de acomodare cu acest 
bazin, recordul țării ar fi fost as
tă-- cu siguranță, cu cîteva ze

i 
i 

Ciistina Balaban, înir-un moment de relaxare a

Anca Andrei 1:11,6 și Zeno Giurasa 

1:04,5 la 100 m spate

Primele recorduri
ale anului la Reșița

Șl înotătorii reșitenl au pășit în 
actualul sezon cu cîteva rezultate pro
mițătoare. Chiar la primul concurs 
al anului, desfășurat în bazinul de 
25 de metri din localitate, reprezen
tanții Școlii sportive (antrenor I. 
Schuster) au realizat cîteva perfor
mante de bună valoare, printre care 
și trei recorduri republicane de sală. 
Iată rezultatele tehnice :

JUNIORI : ZENO GIURASA 1:04,5 
la 100 m spate — nou record republi
can ; Anca Andrei 1:11,6 la ioo m 
spate — record republican egalat; 
Daniela Corolu 5:13,0 la 400 m li
ber ; Dorina Mezinca 6:05,8 și Monl- 
ca Horvat 6:14.6 la 400 m mixt : 
Iosif Mărgeanu 61,8 și Radu Andrei
63.2 la 100 m liber ; Doru Curută 
1:17,5 și Eugen Strempel 1:19,7 la 
100 m bras :

COPH — GRUPA A : MIRCEA HO- 
HOIU 1:09,0 la 100 m spate — nou 
record republican și 5:13,6 la 400 m 
liber : Stela Tarta 5:36.0. Mariana 
Stanciu 5:45,0. Ruth Hocher 5:45.7 la 
400 m liber ; V. Eisert 1:12,7 și H. 
Lang 1:15,0 la 100 m liber ; Eugen 
Aimer 1:11,0 la 100 m delfin și 5:08,5 
la 400 m liber ; Mariana Stanciu 
1:11,1 și Stela Tarta 1:14,6 la 100 m 
liber ; Ruth Hocher 1:20.6 la 100 m 
spate.

COPII — GRUPA B : E. Oprescu 
40,8 și R. Pătruică 42,9 la 50 m spate 
(f) ; E. Oprescu 1:31,4 la 100 m spa
te (I) ; S. Lucian 6:23,7 la 400 m 
liber (f) ; D. Wetternack 1:16,0 la 
100 m liber (b) ; L. Borceanu 37,0, 
V. Ivan 38,2, D. Gherban 38,2 la 50 m 
liber (b) ; I. Sporea 41,5, D. Gherban
42.3 la 50 m spate (b) ;

COPII — GRUPA C : IOANA SPO
REA 42,3 la 50 m spate — nou re
cord republican și 1:33,1 la 100 m 
spate : L. Donia 43,1 la 50 m liber 
tf) ; V. Ceia 37,5, Al. Barani 38,4 la 
50 m liber (b) ; V. Ceia 42,5, Al. Ba
rani 43,7 la 50 m spate (b).

ANDREI RUDEANU — coresp.

DE LA I. E. B. S.
• Pentru cuplajul de fotbal RA

PID — PETROLUL și STEAUA — FA
RUL din 19 februarie de pe stadionul 
„23 August", biletele cu seria nr. 11 se 
găsesc de vînzare la agențiile și ca
sele speciale din str. Ion Vidu, C.C.A. 
bd. Gh. Gheorghiu-Dej, stadioanele 
Republicii, Dinamo. Giulești, patinoa
rul „23 August" și la agențiile Loto- 
Pronosport din calea Victoriei nr. 2, 
bd. 1848 nr. 39, calea Griviței nr. 121, 
calea Dudești nr, 88, str. Cotroceni 
nr. 8 și șoseaua Giurgiului (piața 
Progresul).

BILETELE SAU CONTRAMĂRCI- 
LE BILETELOR CU SERIA 43 (sta
dion „23 August"), CARE AU FOST 
VlNDUTE PENTRU 29.XI 1966 —
CÎND JOCURILE AU FOST AMI
NATE — SÎNT VALABILE PENTRU 
ACEST CUPLAJ.

• MATERIAL ȘI ECHIPAMENT ' 
SPORTIV SE POATE ÎNCHIRIA DE 
LA CENTRUL DIN STADIONUL RE
PUBLICII, DESCHIS ZILNIC ÎNTRE 
ORELE 9—13 ȘI 15—19. PLATA SE 
POATE FACE ȘI PRIN VIRAMENT. 
Informații la telefon nr. 31.48.80.

• Patinoarul „23 August“ este des
chis pentru patinaj public mîine în
tre orele 10—13 și 20—23, cînd va 
avea loc . CARNAVALUL PE GHEA- 
TA“ organizat de F.R.H.P.

PRIMUL CUPLAJ OFICIAL
(Urmare din pag. 1)

neul întreprins peste hotare. Ieri ei 
și-au reluat antrenamentele pe tere
nul din Ghencea. Partida cu Farul, 
după cum nc-a declarat Ilie Savu, 
este privită cu multă seriozitate, mai 
cu seamă că jucătorii constănțeni se 
prezintă în acest campionat într-o 
formă neașteptat de bună. Dar indi
ferent de greutățile primului joc, 
steliștii sînt hotărîți să obțină vic
toria.

lată și formațiile probabile ale 
celor două echipe:

STEAUA: Suciu (Ilaidu) — Săt- 
măreanu, Jenei (Hălmăgeanu), D. 
Nicolae, Chiru — D. Popescu, Ne
grea (Vigu) — Pantea, Constantin 
(Soo), Voinea, Sorin Avram (Manea).

FARUL : Manciu — Pleșa, Mareș, 
Koszka, Georgescu — Tufan, An
tonescu — Caraman. Zamfir, Iancu, 
Kalo.

Arbitru : I. Ritter 
Tir

„Cuplajul restanțelor" are o deschi
dere de zile mari : Rapid—Petrolul, 
echipe care furnizează meciuri de 
bun nivel tehnic, încheiate cu rezul
tate deseori contradictorii. Să ne a- 
mintim doar de neuitatul 6—1 (pen
tru Rapid, în returul campionatului 
1962—63) și 6—0 (pentru Petrolul, 
în turul ediției din 1963—64) pen
tru a consemna încă o dată pasio
nanta rivalitate sportivă dintre aceste 
două formații. Era, firește, pe vre
mea cînd antrenorii nu prinseseră 
gustul „betonului" și cînd șiretlicu-

AL ANULUI

cimi de secundă sub 1:09,0. Timpul 
nu este însă pierdut...

Cunoscînd ambiția și dirzenia cu 
care inotătoarea noastră fruntașă g 
se pregătește zilnic, avem convinge- • 
rea că tabela de recorduri a țării va 
suferi cit de curînd o nouă modificare I 
în proba feminină de 100 m spate. 
Prilejul se poate ivi chiar la începu- g 
tul lunii viitoare, cînd aproape cu ■ 
certitudine C. Balaban și K. Caron - 
se vor afla din nou alături pe bloc- | 
starturile bazinului de la Bremen. 
De data aceasta avem impresia că I 
recordmana țării este bine înarmată * 
pentru mult așteptata revanșă pro- g 
misă în disputa cu campioana con- I 
tinentului.

O altă evoluție plină de promi- | 
siuni a fost fără îndoială aceea a
Agnetei Șterner, care s-a dovedit la g 
ora actuală în mod indiscutabil cea ■ 
mai bună specialistă a țării în pro
bele de delfin. Aflată de cîteva luni I 
în antrenamentul mult mai intens 
impus de prof. Gh. Dimeca, A. g 
Șterner (aflată încă în limitele ju- I 
nioratului) a reușit să cîștige la Ga- . 
lăți dubla dispută cu campioana | 
și recordmana țării, Nicoleta Ștefă- 
nescu. Totodată, ea a reușit să ega- I 
leze cea mai bună performanță ro- * 
mănească pe distanța de 100 m . 
(1:13,2) și să corecteze recordul pro- | 
bei de 200 m (2:43,7) cu aproape 3 
secunde. Atît Agneta Șterner, cit I 
și Georgeta Cerbeanu (autoarea u- ’ 
nui nou record de junioare — 2:51,2 . 
la 200 m) au frumoase posibilități | 
de afirmare; cu condiția însă să lu
creze și în continuare la fel de in- I 
tens, în special pentru dezvoltarea * 
forței brațelor. -

Spre deosebire de grupa băieților, I 
brasistele noastre fruntașe nu au 
excelat în acest concurs. La „sută", I 
doar Emilia Șilianu și Mariana Du
mitrescu au realizat recorduri per- | 
sonale dar, cu cifre destul de mo
deste, în timp ce la 200 m, singurul g 
salt mai consistent l-a realizat Ma- I 
riana Bîrsan (13 ani) : de la 3:07,4 
la 3:04,2. In general, tinerele noastre | 
brasiste vădesc o insuficientă for
ță în brațe și picioare. De aseme- g 
tea, starturile și întoarcerile lor sînt I 
în marea majoritate lipsite de efica
citate. Or, este limpede că în ase- | 
menea condiții drumul către marile * 
performanțe le este deocamdată g 
greu accesibil. »

AD. VASILI(J |

DINAMO PITEȘTI - DINAMO ZAGREB 
ÎN „CUPA ORAȘELOR TÎRGURP

(Urmare din pag. 1)

Iugoslavia, Skorici, Brncici, Lamza, Ramljak, toți purtători și ai tricoului na
țional. Au făcut deplasarea r Skorici, Mrgan, Blaskovici, Braun, Lonciarici, 
Mesici, Jukici, Brncici, Ramljak, Lamza, Novak, Gracianin, Zambata, Gucmirtl, 
Rora și Kis. Dintre aceștia, Bora, Ramljak, Lamza, Skorici și Mesici au jucat 
în cele două partide disputate în ediția din 1964—1965 a „Cupei cupelor" cu 
Steaua, cînd Dinamo a cîștigat cu 3—1 la București și cu 2—0 la Zagreb.

Jerkovici, unul dintre cei patru golgeteri ai campionatului mondial din 
Chile, actualmente conducător tehnic al echipei, ne-a spus că „Dinamo Pitești 
este un adversar mai dificil decît Sparta Brno și decît Dunfermline, cele două 
echipe cu care am mai jucat pînă acum in C.O.T. Cînd am auzit adversarul ce 
ne-a căzut la sorți pentru optimi, n-am fost mulțumit. Va fi un meci greu și 
pentru noi dar și pentru adversarii noștri".

Reamintim că meciul se va disputa la Pitești, pe stadionul „1 Mai", cu 
începere de la ora 15 și va fi condus de arbitrii austrieci Franz Mayer (la 
centru), Schlachta și Bauer. Formațiile probabile:

DINAMO PITEȘTI : Coman — Badea, Barbu, Ilie Stelian, Ivan '■— Pre- 
purgel, Dobrin — C. Radu, Țurcan, Naghi, Pop.

DINAMO ZAGREB: Skorici — Blaskovici, Braun, Jukici, Brncici — 
Ramljak, Lamza, Gracianin — Zambata, Gucmirtl, Rora.

Fotbaliștii de la Dinamo Zagreb au pozat pentru cititorii ziarului 
nostru

UN INTERESANT PROGRAM
Pentru cuplajul bucu- 

reștean de -fotbal RA
PID — PETROLUL și 
STEAUA — FARUL s-a 
editat un interesant 
program din al cărui 
conținut spicuim

— Să-i cunoaștem pe

Ilie Greavu, M. Ionescu, 
D. Popescu și C. Iancu.

— Vă mai aduceți a- 
minte ? (de la meciurile 
Rapid — Petrolul).

— F.I.F.A. modifică 
și precizează mereu 
prevederile regulamen
tului de fotbal.

— Văzute... auzite !
— Din toată lumea...
— Programul jocuri

lor de fotbal din cat. A 
ce se desfășoară în 
Capitală etc.

Cereți-i astăzi la a- 
gențiile de bilete sau 
mîine la stadion.

Marele succes al concursului special Pronoexpres din 8 februarie a.c.
• 103 229 PREMII, 1 PREMIU DE 150 000 LEI, 1 PREMIU A 111 302 LEI, 2 PREMII A 55 561 LEI, 10 AUTO

TURISME Ș.A.

Datorită volumului mare 
de premii de la concursul 
special PRONOEXPRES 
din 8 februarie a.c., omo
logarea buletinelor cîștigă- 
toare s-a terminat în 
cursul zilei de ieri. Acest 
concurs s-a soldat cu un 
maro succes, înregistrîn- 
du-se cele mai multe pre
mii, ceea ce dovedește a- 
vantajele noii formule.

Dintre premiile mai im
portante amintim: 1 pre
miu a 150.000 lei, 1 pre
miu a 111.302 lei, 2 
premii a 55.561 Ici, 10 
autoturisme ș.a.

Rezultatele omologării 
sînt următoarele :

Premiile obișnuite în 
bani: Extragerea I (6-\-2 
din 49) pentru buletinele 
cu 3 lei și 6 lei varianta:

categoria I: 0,5 variante 
a 150.000 lei; categoria a 
II-a: 25x10.624 lei;
categoria a IlI-a 223 X 
1.282 lei; categoria a 
IV-a: 1.257X292 lei; ca
tegoria a V-a: 5.116,5x71 
lei; categoria a Vl-a: 
20.858,5 a 24 Iei. Report 
la categoria I: 153.466 lei.

Extragerea a II-a (8 din 
49) numai pentru buleti
nele cu 6 lei varianta : 
categoria I: 2x111-302; 
categoria a II-a: 160,5x 
1.386 lei; categoria a III-a: 
4.008x74 lei ; categoria a 
IV-a: 39.664X18 lei.

Premiile suplimentare: 
categoria I: 1 autoturism 
FI AT 1300; categoria a 
II-a: 17 variante (9 auto
turisme, premii în autotu
risme și numerar, prin tra

gere la sorți); categoria 
a II I-a: 92,5 variante (ex
cursii și numerar); catego
ria a IV-a: 207,5X -500 lei; 
categoria a V-a: 270,5 X 
200 lei; categoria a Vl-a: 
951X100 lei; categoria a 
VI I-a: 2.963,5x50 lei și 
categoria a VIII-a: 5.275X 
25 lei.
TRAGEREA LA SORȚI A 
AUTOTURISMELOR DE 
LA CONCURSUL SPE
CIAL PRONOEXPRES
DIN 8 FEBRUARIE A.C.

VA AVEA LOC 
MIERCURI 22 FEBRUA

RIE LA BUCUREȘTI

LOTO DIN 17 FEBRUARIE 
1967

38, 51. 23, 62. 33, 56, 31, 90, 
61, 37, 1, 35.

Fond de premii : 1.197.018 
lei.

Tragerea următoare va 
avea loc la București.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 FE

BRUARIE 1967

Premiul excepțional : 1
variantă de 75.000 lei (1 
autoturism „Moskvici 408“ 
cu 4 faruri și radio și 
20.500 lei numerar).

Categoria I : 1,5 variante 
a 24.877 lei ; categoria a 
II-a : 16,5 a 2.826 lei ; ca
tegoria a IlI-a : 183,5 a
254 lei ; categoria a IV-a: 
1.043 a 53 lei.

Report la fond premiul 
minim : 118.661 lei.

Premiul excepțional a 
revenit lui DUMITRESCU 
DIMITRTU-VALERIU din 
București.

Rubrică redactată de Ad
ministrația de stat Loto- 
Pronosport.

rile lui Dumitriu, Ionescu, Dridea I 
și Badea puneau la grea încercare 
apărările imediate.

Ea următoarele meciuri Rapid— 
Petrolul, numărul golurilor a mai 
scăzut, fără să altereze prea mult 
din nota spectaculară a jocurilor.

Ce va fi mîine? Vom asista la o 
nouă încleștare de forțe — în limi
tele permise de regulament, ca și 
pînă acum — în care feroviarii vor 
da totul pentru a păși cu dreptul în 
noul sezon, în timp ce petroliștii vor 
căuta să infirme slaba evoluție de la 
Constanța.

Reamintim că meciul va începe din 
min. 4, în care a fost întrerupt.

RAPID: Răducanu — Lupescu,
Motroc, C. Dan, Greavu — Dinu, 
Jamaischi — Năsturescu, Dumitriu, 
Ionescu, Codreanu.

PETROLUL: M. Ionescu — Pal, 
Pahonțu, Florca, Mocanu — Drag- 
nea, Dragomir — Roman, Badea, 
Dridea I, Moldoveanu.

Arbitru : Z. Drăghici.
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• La 29 noiembrie, va
canța părea nesfîrșită (pentru 
noi cei din tribună). Miercuri 
seara, după terminarea „uver
turii" de la Constanța, cînd 
am alcătuit clasamentul, am 
avut sentimentul că timpul a 
suferit o contracție subită 
și n-a fost nici o vacanță. 
Totul era ca în seara aceea 
de noiembrie. Aceleași discu
ții (șansele pentru titlu, pen
tru... retrogradare), aceleași 
„telefoane* cu interlocutori a- 
nonimi („o singură rugămin
te... scuzați... ce rezultat a 
fost la Constanța?... la tele
fon e un... iubitor al fotbalu
lui"...).

• Și, totuși, vacanța a 
fost. Iar „sufletul" ei a con
stat, mai ales, în controverse 
teoretice: „au dispărut siste
mele", „sistemul este totul", 
„apărarea în linie" sau „beto
nul cel mai armat". Am impre
sia că, printr-o ciudată alu
necare de la problemă, deve
nim din ce în ce mai tribun 
tari... tacticii. Fenomenul e 
subliniat și de conținutul ma
jorității lucrărilor despre fot
bal, care apar.

M i-ar plăcea să am în 
mînă. într-o zi. o carte des
pre tehnica fotbalului...

• Bazil Marian mi-a de
clarat că l-a luat cu îndoială 
în suflet pe Năsturescu în tur
neul din America de Sud dar 
că: „Bebe (Năsturescu) a fost 
magnific, mai ales în meciul 
cu Penarol, cînd l-a „îmbol
năvit" de nervi pe Abadie. Nu 
l-a impresionat ci tuși de pu
țin faima acestuia, a lui 
Spencer sau Goncalves. De alt
fel. fenomenul a fost caracte
ristic pentru întreaga echipă". 
In sfirșit !

• Năsturescu: „De ce, a- 
dică, să fi fost... complexat: 
au tot atîtca picioare cit și 
noi. Ba, aș adăuga faptul că 
Sanchis (Real Madrid) are 
să-i dea o bere lui Coco (De- 
leanu n.n.) pentru că l-a 
răzbunat pentru figura pe care 
i-a făcut-o Spencer în finala 
„Cupei intercontinentale" (me
ciul Real—Penarol de la Ma
drid), cînd ecuadorianul i-a 
dat mingea printre picioare. 
La Paysandu, Coco l-a „ser
vit" la fel pe Spencer. Și, 
gîndiți-vă, Dcleanu o făcea în 
terenul nostru"...

• Mîine. Farul atacă cerul! 
Dacă termină în avantaj (sau 
la egalitate) meciul cu Steaua, 
la Constanța va fi veselie 
mare, iar la Craiova, probabil, 
criză de... antinevralgice.

0 In „cursa cu obstacole" 
pe care o face în „Cupa orașe
lor tîrguri44, Dinamo Pitești 
are de parcurs, mîine, unul 
dintre cele mai dificile «pa
saje". Băieți, toată iarna a 
ars torța speranței! Nu ne 
dezamăgiți ’ Vă dorim și aș
teptăm succesul !

VALENTIN PAUNESCU
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Sportivii, antrenorii, cadrele tehnice din clubul Dinamo Bucu
rești și-au analizat recent activitatea în cadrul Conferinței 

de dare de seamă și alegeri. La Conferință au luat parte și numeroși 
activiști voluntari, membri ai birourilor de secție, susținători ai culo
rilor dinamoviste.

Apreciind o serie de rezultate valoroase obținute de sportivii 
dinamoviști atît în întrecerile interne cît și în cele internaționale 
(campionate europene și mondiale). Conferința a analizat,' în lu
mina sarcinilor trasate de Plenara din ianuarie 1965 a Consiliului 
General al UCFS, contribuția și posibilitățile de viitor ale acestei 
adevărate „uzine" de interes republican a sportului de perfor
manță, îndeosebi în perspectiva J. O. din Mexic.

Cinci in primii zece! Secții cu... „productivitate"
Cind ziarul nostru publica 

rezultatele anchetei celor 
mai buni sportivi români 
din anul 1966, pe lista pri
milor 10 se aflau înscrise nu
mele a 5 reprezentanți ai 
clubului Dinamo București. 
In fruntea lor, multiplul 
campion mondial și euro
pean Aurel Vernescu care, 
împreună cu colegii săi de 
echipă (Afanasie Sciotnic, 
Mihai Țurcaș, Dimitrie Iva
nov, Vicol Calabiciov, Ser- 
ghei Covaliov, Anton Cale- 
nic, Petre Maxim, Aurel 
Simlonov) au făcut să ră
sune, de mai multe ori im
nul patriei noastre peste ape
le lacului Grunau. Elevii 
valorosului antrenor eme
rit Radu Huțan au fost 
la înălțime și in 1966, du- 
cind mai departe faima 
padelelor și' pagaielor ro
mânești.

Vn frumos salt valoric 
a realizat in sezonul tre
cut campioana și record
mana țării noastre, Cristi
na Balaban. Succesul inre-

Șase echipe in competițiile
coiimieinaie, nai...

Iu alicii Care s-a 
scurs, nu mai pu
țin de șase echipe 
reprezentind culo
rile clubului dina- 
moVisi și-au cuce
rit areptul de a 
reprezenta țara în 
competiții cu ca
racter european : 
cele două formații 
de volei (masculi
nă și feminină), e- 
chipele de hand
bal, polo, baschet 
și rugbi-

Dacă ar fi să al
cătuim un clasa
ment — pe baza 
comportării celor 
șase formații — lo
cul I ar reveni, in
discutabil, volei
baliștilor. Echipa, 
condusă cu multă 
pricepere de antre
norul Sebastian 
Mihâilescu, a obți
nut o splendidă 
victorie in „Cupa 
campionilor euro
peni” și a încheiat 
neînvinsă puterni
cul turneu al „Di- 
namoviadei” de la 
Berlin. în același 
timp, 7 jucători ai 
formației dinamo
viste au făcut par
te și din lotul re
prezentativ care 
ne-a adus în 1966 
medalii de argint 
de la campionatul 
mondial. Este, fără 
îndoială, rodul u- 
nei munci sîrguin- 
cioase, in care în
tregul colectiv 
(sportivi și antre
nor) a știut să fo
losească cu maxi
mum de eficacitate 
temeinicele lor cu
noștințe.

Echipa de hand
bal a cucerit în 
anul trecut pentru 

a 7-a oară titlul 
de campioană re
publicană și, în 
momentul de față, 
se află angajată 

în întrecerile sfer
turilor de finală 
ale „C-C.E.“. Din 
lotul numeros, pre
gătit cu conștiin
ciozitate și compe
tență de antreno
rul emerit Oprea 
Vlase, 6 jucători 
au îmbrăcat tricoul 
„7“-lui României 
care a concurat re
cent, în Suedia, la 
C. M. handbal.

Și formația de 
polo a clubului di- 
namovist, care în 
linii mari se con
fundă cu cea re
prezentativă, a în
cheiat anul 1966 cu 
rezultate meritorii- 
Ea a cucerit pen
tru a 10-a oară 
consecutiv titlul de 
campioană repu
blicană, iar în cele 
17 meciuri inter
naționale susținute 
peste hotare a obți
nut 12 victorii și 
două meciuri ega
le. Am fi așteptat 
însă din partea a- 
celorași sportivi o 
comportare mai 
bună în cadrul 
„europenelor" de 
la Utrecht, unde, 
evoluînd sub culo
rile echipei repre
zentative, ei nu au 
reușit decît un loc 
VI, sub posibili
tăți.

în schimb, for
mațiile de baschet 
și rugbi și-au de
zamăgit suporterii, 
inregistrînd rezul
tate modeste în 
competițiile la care 
au participat. Bas-

‘glstrat la „europenele” de 
la Vtrecht, unde a adus 
natației românești prima 
medalie din istoria sa, ca 
și performanța ei de 1:09,4, 
care o situează pe locul VI 
in ierarhia celor mai bune 
specialiste ale probei de 100 
m spate, justifică — fără în
doială — locul ocupat de 
Cristina Balaban între frun
tașii sportului românesc.

Meritorii au fost in 1966 
și performanțele înregistrate 
de luptătorul Nicolae Marti- 
nescu și tenismanul Ion Ti
riac. Martinescu ne-a adus 
un „aur” de la campionatele 
europene și este un element 
de bază al echipei dtnamo- 
viste, pentru a 18-a oară 
consecutiv campioană repu
blicană. Cit privește pe Ion 
Țiriac, sînt de menționat 
frumoasele sale succese ob
ținute la Alexandria, Bru
xelles, Nottingham, Port- 
schach și Bratislava, unde a 
întrecut mai mulți tenismani 
de valoare.

chetbaliștii — după 
înfrîngerea severă 
suferită din partea 
lui Royal IV la 
Bruxelles — au 
fost eliminați din 
„Cupa cupelor", iar 
rugbiștii, învinși 
cu 12—0 de Agen, 
au șanse reduse 
de a mai intra în 
posesia trofeului 
„C.C.E." In ambe
le cazuri ne aflăm 
în fața unor lipsuri 
evidente, care au 
scăzut randamen
tul formațiilor res
pective-

Baschetbaliștii 
(antrenor Dan Ni- 
culescu) nu au pro
gresat în raport cu 
cerințele pe plan 
internațional, unii 
dintre ei (Giurgiu, 
Visner, Antonescu) 
manifestînd, în 
plus, atitudini de 
îngîmfare, încâl
cind și normele u- 
nei vieți sportive. 
Cît privește secția 
de rugbi, atitudi
nea lipsită de exi
gență, fermitate și 
tact- pedagogic a 
antrenorului D. Io- 
nescu, ca și nese
riozitatea manifes
tată în pregătire și 
în jocurile oficiale 
de către unii din
tre sportivi au 
făcut ca echipa să 
se prezinte slab, 
atît în campionatul 
republican, cît și 
în finala „C.C-E.". 
In sfîrșit, formația 
feminină de volei 
înregistrează un 
progres prea lent 
în comparație cu 
nivelul atins pe 
plan internațional.

In sfîrșit, Ion Pîrcălab, 
considerat de cei mai multi 
specialiști ca un fotbalist ta
lentat, încheie lista celor 10 
laureați ai sportului româ
nesc.

Clubul Dinamo numără în 
rindurile sale și alți sportivi 
de valoare, cum ar fi Florian 
Ciorcilă, Zoltan Vamoș, 
Gheorghe Costache, Ion Trip- 
șa, Vasile Antoniu, Ion 
Nunweiller, Mihaela Peneș 
ș.a. Performanțele fruntași
lor nu pot fi despărțite de 
munca neobosită a unor an
trenori cum ar fi Remus 
Drăgușanu, Dumitru Cuc, 
Constantin Nour sau Ion 
Vintilă.

Bilanț 1966
• Sportivii dinamoviști au cucerit în decursul anului 

trecut 140 de titluri republicane, din care 11 pe echipe. 
Dintre acestea, 96 au fost obținute în întreceri de seniori 
și senioare, iar 44 în cele de juniori și junioare.
• Pe tabelele recordurilor republicane sportivii clubu

lui bucureștean au produs 56 de modificări.
• în anul 1906, 271 de sportivi dinamoviști au intrat în 

alcătuirea diferitelor loturi reprezentative, iar 90 dintre 
aceștia sînt în vederile viitorului lot olimpic.
• Mai mulți sportivi ai clubului Dinamo București au 

realizat în sezonul trecut succese de- prestigiu : 7 medalfi 
de aur, 7 de argint și două de bronz la campionatele mon
diale șl cîte o medalia de aur, argint si bronz la ‘campio
natele europene.
• Echipa masculină de volei a cîștiga.t „Cupa campio

nilor europeni”.
• în afara acestor succese, sportivii dinamoviști au 

mai ieșit învingători si în alte competiții internaționale 
(Jocuri balcanice, „Dinamoviade“, diferite întîlniri bila
terale etc.).
• în cadrul clubului activează un număr de 163 de 

maeștri și maeștri emeriți ai sportului.

Mai multă grijă
Darea de seamă prezen

tată a subliniat că la clubul 
Dinamo există o preocupare 
pentru schimbul de miine. 
A fost reorganizată comisia 
„Tinărului dinamovist", s-au 
inițiat mai multe acțiuni de 
selecție cu mii de tineri și 
s-au intărit legăturile cu șco
lile din raion. Totodată, în 
cadrul birourilor de secție 
s-au luat unele măsuri pen
tru o mai bună organizare 
a procesului de instruire în 
cadrul grupelor de copii și 
juniori. Ca urmare a aces
tor lucruri, copiii (in special 
la natație) și juniorii clubu
lui au repurtat o serie de 
frumoase succese, 16 dintre 
acești tineri fiind promovați 
chiar in echipele de seniori.

O activitate rodnică des
fășoară antrenorul de tir V. 
Manciu. Rezultatele au și

Am trecut destul de succint în 
revistă principalele realizări 
ale clubului Dinamo București 

în domeniul sportului de perfor
manță obținute în anul 1966. Tot
odată am insistat și asupra unor 
evidente deficiențe, care persistă de 
mai mult timp și care au redus de
sigur „producția" clubului bucureș
tean în perioada la care ne referim. 

Secțiile de la Dinamo au în com
ponența lor numeroși sportivi de 
certă valoare, ca și multi tineri cu 
frumoase perspective, de a căror 
pregătire se ocupă antrenori cunos
cut!, cadre tehnice cu experiență și 
cu o înaltă calificare, lată de ce și 
pretențiile fotă de sportivii dinamo
viști raportate ia condițiile tot mai 
bune în care aceștia își desfășoară 
activitatea, sînt fără îndoială mult 
mai mari.

Pînă la J.O. de la Ciudad de 
Mexico au mai rămas 20 de luni. 
Timp suficient pentru unele din sec
țiile clubului care au muncit bin? 
pînă acum. Pentru altele însă, se 
impun grabnice măsuri, lată de ce 
considerăm că noul consiliu ales va 
trebui să-și îndrepte atenția în pri
mul rînd către acei sportivi și acele 
secții vizate pentru marea întrecere 
sportivă din 1968. în acest scop, 
conducerea clubului va trebui să se 
preocupe mai îndeaproape de 
munca de instruire a sportivilor no
minalizați pentru J. O., să îndrume 
și să controleze în permanentă acti
vitatea acestora, acordîndu-i tot 
sprijinul de care are nevoie. într-un 
cuvînt, este necesară o mobilizare a 
tuturor factorilor care, urmărind des- 
fășvrarsa procesu’vi instructiv educa
tiv la nivelul celor mai actuale ce

rințe ale sportului mondial, să 
poată asigura îndeplinirea tuturor 
obiectivelor propuse.

Există suficiente premise pentru 
ca activitatea de performanță a 
clubului Dinamo București să fie 
mult îmbunătățită, pentru ca spor
tivii lui să ne poată reprezenta cu 
cinste și în viitoarele întreceri inter
naționale. Este nevoie însă de un 
efort colectiv, care să nu mai per
mită nici un gol de producție, ast
fel ca la finele acestui an reprezen
tanții puternicului club bucureștean 
să poată raporta mișcării sportiv? 
din tara noastră noi succese de 
prestigiu.

Pagină realizată de
ADRIAN VASILIU și

CONSTANTIN COMARNISCHI

Atît darea de seamă pre
zentată de președintele ~ clu
bului. tov. Ion Nae. cît și 
discuțiile purtate au scos la 
iveală o serie întreagă de lip. 
sun ce persistă în secțiile de 
atletism, gimnastică, box, hal
tere, tir sau înot. Am vrea 
Bă punem accentul asupra lor, 
întrucît este vorba de mai 
multe ramuri sportive cu o 
pondere mare în programul 
J. O.

Desigur, nu pot li trecute 
cu vederea cele cîteva rezul
tate bune ale secției de at
letism (20 die titluri de cam
pioni republicani și jo titluri 
de campioni balcanici), dar — 
în general — „producția* a- 
cestei secții nu poate fi con
siderată satisfăcătoare. Cu ex
cepția unor performanțe izo
late obținute de Mihaela Pe
neș, Zoltan Vamoș Gh. Cos- 
tache, Elena Vintilă, în rest, 
rezultatele atleților dinamo
viști nu se ridică încă la o 
valoare internațională.

Activitatea secției a fost a- 
nalizată în mai multe rînduri,

pentru schimbul
început să apară, lecția a 
dat lotului republican de ti
neret 5 trăgători dotați și 
bine pregătiți (Mariana Bor- 
cea, Marina Vasiliu, Veroni
ca Stroe, Mihai Pavel, Dan 
Iuga). De asemenea, secția 
de handbal juniori (antrenor 
Ilie Alexandru) este una din
tre cele mai puternice din 
țară. Aici au crescut hand- 
baliști talentați ca Licu și 
Dan Marin, peste 80 de ju
niori aflîndu-se acum intr-o 
pregătire permanentă. Men
țiuni merită și antrenorii 
Stavru Teodorof (caiac-ca- 
noe), G. Furesz (box).

Totuși, din lucrările Con
ferinței a reieșit că în ca
drul procesului de creștere 
a tinerelor cadre, în acțiunea 
de continuă împrospătare a 
secțiilor de performanță 

dar măsurile care au urmat 
nu au adus îmbunătățiri sub
stanțiale. Astfel, la grupele 
de aruncări și semifond se 
lucrează încă cu elemente 
plafonate, iar volumul de 
muncă este redus. Chiar și 
exigența antrenorilor (O. E- 
nescu, I. Benga, M. T.intores- 
cu) în ce privește îmbunătă
țirea conținutului lecțiilor de. 
antrenament și realizarea pla
nurilor de pregătire lasă de 
dorit. în plus nu a existat o 
preocupare suficientă pentru 
o cît mai judicioasă indivi • 
dualizare a procesului de in 
struire.

O altă secție cu o „produc- 
tivitate“ necorespunzătoare 
este și aceea de gimnastică. 
Deși cele două echipe (mas
culină și feminină) dețin titlu
rile de campioane ale țării, 
valoarea sportivilor este de
parte de a satisface preten
țiile pe plan internațional. Au 
existat justificări (antrenor 
Fr. Kocis) din cauza condi
țiilor de lucru. Desigur, nu le 
putem omite. Dai- se naște în
trebarea: oare în anii treeuți 
gimnaștii și gimnastele clu
bului bucureștean, care au
repurtat atîtea succese pe
plan european, au avut alti
condiții de pregătire, mai 
bune ?...

Nivelul scăzut al sportivilor 
provine însă din procesul de 
selecție și din organizarea 
muncii de instruire pe grupe 
de valoare necorespunzătoare 
cerințelor actuale.

Secția de box a cîștigat 6 
titluri individuale. Dar nive
lul multora dintre sportivi 
încă nu poate fi comparat 
cu cel al pugiliștilor fruntași 
din țări în care boxul cu
noaște o largă dezvoltare. 
Dpși condițiile de pregătire 
în cadrul secției au fost mult 
îmbunătățite în ultimul timp, 
rezultatele obținute în întîl- 
nirile internaționale de către 
unii boxeri dinamoviști (Olțe.a- 
nu, Dumitrescu și, în special, 
Stanef) sînt slabe. Ele pot fi 
explicate prin lipsa de pasiu
ne și de interes cu care se 
antrenează acești sportivi. 
Totodată, se impune o îm
prospătare serioasă a lotului 
la anumite categorii.

de miine
munca este încă nesatisfăcă
toare.

Trebuie subliniat că nici 
biroul consiliului nu a ma
nifestat suficientă exigență 
față de efectivele cu care s-a 
lucrat in grupele de juniori 
și copil. Așa se face că unii 
dintre antrenori au ajuins 
in situația de a se ocupa de 
elemente fără perspectivă, 
fără posibilități de a îm
prospăta loturile de atletism 
(antrenor O. Enescu), ciclism, 
tenis, gimnastică, volei (an
trenor Gh. Eremia), baschet 
și rugbi unde se simțea o 
nevoie acută. La toate aces
tea am mai putea adăuga 
că biroul consiliului a mani
festat o prea mică preocu
pare față de grupele de copii 
la înot, care nu au la dispo
ziție condiții superioare de 
pregătire.

diferită
O secție în care mai exis

tă... goluri este cea de tir. In 
afară de membrii echipei de 
pistol viteză ceilalți sportivi 
*— la probele de pușcă și 
pistol precizie — nu reușesc 
să realizeze încă rezultate a- 
propiate de cele Pe care le 
întîlnim în concursurile de 
mare amploare. Lipsa de con
tinuitate în pregătire, ca și 
volumul redus de muncă în 
cadrul antrenamentelor ex
plică în bună măsură această 
stare de lucruri. Multe din 
aceste deficiențe ar fi putut 
fi înlăturate dacă antrenorul 
Ene Drăgan ar fi manifestat 
o mai mare exigența în pre
gătirea sportivilor din cele 
dfouă grupe.

Cu o singură floare... nu se 
poate realiza prea mult. Este 
cazul secțiilor de natație, 
unde sînt menținute în pre
gătire elemente fără per ac
tive, și haltere, în care 5. iar 
Gh. Mincu și, oarecum, <G-h. 
Teleman reușesc să iasă in 
evidență. Dacă, însă, secția 
de natație — prin grupele de 
copii (antrenori Cr. Vlăduță 
și Magda Negrea) aflate la un 
nivel ridicat — promite ca în 
anii ce urmează să iasă din 
anonimat. în schimb la . hal
tei e nici nu se întrezăresc 
perspective deosebite la ori
zont.

In discuție — 
educația sportivilor

Succesele clubului Dinamo 
în anul 1966 au fost multiple 
și chenarul alăturat reflectă 
acest lucru. Ele au fost po
sibile datorită eforturilor con
jugate depuse de sportivi și 
antrenori, care s-au bucurat 
de sprijinul multilateral acor
dat de conducerea ministeru
lui, de comitetul de partid, 
de organizațiile de bază 
P.C.R., precum și de ceje 
U.T.C.

Trebuie să recunoaștem în
să că unele din aceste rezul
tate ar fi putut fi mult mai 
bune dacă în procesul in- 
structiH'-educativ nu s-ar fi 
manifestat unele carențe. Și 
acestea s-au datorat, in pri- 
muj rînd, lipsei de consecven
ță și combativitate, atît din 
partea unor antrenori, cît și 
din partea birourilor de sec
ție în desfășurarea muncii 
educative. în maj multe ca
zuri de indisciplină (secțiile 
de baschet, rugbi, fotbal, ci
clism, polo, box) aplicarea 
unor măsuri corespunzătoare 
s-a lăsat așteptată. Numai 
astfel ne putem explica unele 
abateri grave săvirșite de 
cicliștii Bădără și Popovici 
(scoși în cele din urmă din 
lotul secției), de unii compo
nent! ai secției de lupte gre- 
co-romane, de poloiștii Aurel 
Zahan și Traian Fleseriu, 

sau de rugbistul Vasile Rusu.
Se înțelege că aceste mani

festări de indisciplină, incom
patibile adesea cu calitatea 

de sportiv, au îngreuiat pre
gătirile colectivelor respective 
și în mod implicit s-a.u răs- 
frînt și asupra rezultatelor 
obținute. Sperăm, însă, că a- 
semenea fapte vor dispare 
din activitatea sportivilor di
namoviști, astfel ca în toate 
secțiile clubului bucureștean 

să se formeze nu numai per
formeri în sensul strict al 
cuvîntului, dar și vrednici ce
tățeni.



69 victorii - 
o singură 
infringere

Acesta este bi
lanțul activității 
dc pînă acum, ca 
profesionist, a bo
xerului italian 
N i n o Benvenuii, 
fostul adversar al 
lui Serbu Neacșu 
și Ștefan Cojan.

Acest palmares 
l-a impus ca șa- 
langer al lui E- 
mille Griffith, 
campionul mon
dial la categoria 
mijlocie. Meciul 
va avea loc în luna 
martie, la New- 
York

Tot
Că

NOCT URNĂ „Secretul”
a plină ca balonul, 
nițindu-și razele, 
linează stadionul 
mai toate... fazele.

Obosiți de așteptare. 
(Vremea este cauza) 
Așteptăm cu n eră b-dare 
Să-nceteze^ pauza

sperăm mereu și basta 
încep etapele...

Dar ne minte iarna asta 
De... îngheață apele.

Iarnă < 
Dacă-ti 
ia
Si

mai 
ia-ti

aspră'
: plac 

du-te-n deplasare 
si bagajele

G oluri, meciuri 
Muza mea... cea 
V-a-nchinat cu

călătoare, 
voia jele,

așteptate, 
tonică 

drag la 
toate

Ci te-o strofă comică.
văd că vă-ntîrzie

tea mizerabilă, 
cuprinde-o nostalgie

...1 ncomensurabilă !
VICTOR HÎLMU

•5*

DIN TOATĂ LUMEA
• La Scranton 

(S.U.A) a început 
campionatul mon
dial de... mini-bas- 
chet. Din echipa 
Spaniei face parte 
și elevul Jesus A- 
zaidegui, în etate 
de 13 ani, care n-are 
decît... 1,52 m înăl
țime.

Sport și... teatru
s-a 

ofen- 
...si- 

pe te- 
de fotbal, 
noilor dis- 

alo federa- 
specialitate, 
pe teren a 

antreno-

In Brazilia 
pornit o mare 
sivă împotriva 
mulanților de 
renurile 
Potrivit 
poziții 
tiei de 
intrarea 
medicului, 
rului sau masorului 
este interzisă, chiar 
dacă un jucStor ră- 
inine culcat la pă- 
mînt.

Experienfa a ară
tat că, după scurt 
timp, nebăgat în 
seamă de nimeni, ju
cătorul „mort ' se 
plictisește și reia 
jocul bine dispus.

Comentînd măsura, 
ziarele diu Rio de 
Janeiro scriu cu sa
tisfacție: „In sfîr- 
șit, ne-au dispărut 
de pe teren «cada
vrele".

O demonstra
ție de mini-basehet 
vom avea prilejul 
să vedem și noi 
mîine, în sala Flo- 
reasca, în deschide
re la meciul de ca
tegoria A Steaua — 
Universitatea.

• Iată care a fost 
punctajul in meciul 
Clay-Terrell: 118— 
138 (arbitrul din 
ring), 118—137 și 
148—133 (ceilalți doi 
judecători). După 
meci, Clay a decla
rat : „Sînt mai bun 
decît Jack Demp
sey, Joe Louis și 
Rocky Marciano". 
Nu aceasta este insă 
și părerea lui Joe 
Louis : „In cea

mai bună formă a 
mea l-aș fi făcut, 
probabil, K.O. pe 
Clay".

• Clubul spaniol 
Mequienza are te
renul de fotbal pe 
malul Ebrului. Din 
această cauză, or
ganizatorii au an
gajat un... barca
giu care, în timpul 
antrenamentelor e- 
chipei de fotbal, 
culege mingile ieși
te în... aut și le 
readuce in teren.

• Un american, 
M. Bartholomew, 
este pe punctul de 
a realiza un inte
resant record : par
curgerea distanței 
de 5 000 km — în-

tre Spokam și Mia
mi. Bartholomew 
și-a început cursa 
pe la sfîrșitul lunii 
noiembrie și speră 
să o încheie în 
luna februarie. 
El parcurge a- 
ceastă distantă pe... 
patine cu rotile !

victoriei
în campionatul de 

fotbal al Franței, e- 
chipa Lens, jucînd 
pe teren propriu, a 
dispus cu 4—0 de 
formația campioană, 
Nantes. Ca o cu
riozitate, menționăm 
că învingătorii n-au 
folosit ghete obiș
nuite de fotbal, ci... 
ghete de baschet. La
terminarea meciului, 
unul dintre jucătorii 
formației învingă-
mare (Lecli, autorul 
a trei goluri) a de
clarat că pe un te
ren acoperit de ză
padă este cu mult 
mai ușor să joci cu 
ghete de baschet. 
Acesta este secretul 
victoriei noastre"-.

„Galeria” scriinrruluf
Dan Nicolae

ION POPA PE SCHIURI!

Pe concret
Activul Consiliului raional

UCFS Slobozia se deplasează 
foarte rar pe teren

Am dori să știm motivul
Doar așa, informativ,
Pentru ce întreg activul
Nu este de loc activ ?

Unica sală de sport din Zim- 
nicea a fost predată OCL-ului, 
care a transformat-o în prăvă
lia.

Pe timpul cit finea iarna și frigul 
în sală era sportul cu cîștigul. 
Acuma însă s-a schimbat clișeul : 
în sală cu cîștigu-i O.C.L.-ul

Profesorul I. Glielmez cu spe
cializarea în volei nu desfășoară 
la Giurgiu nici o activitate pen
tru recrutare de elemente.

Pentru scrimerul 
Dan Nicolae, ziua 
de 11 februarie 
este legată de două 
evenimente. Pri
mul, în ordine cro
nologică, este pre
zentarea în fața... 
ofițerului stării ci
vile. In această zi 
economistul Dan 
Nicolae s-a căsăto
rit cu Măriuța Ni
colae, studentă în 
ultimul an la Fa
cultatea de drept 
din București. La 
oficierea acestui 
eveniment au ținut 
să fie prezenți —- 
pentru a 
cuvenitele 
tinerilor 
— mulți 
colegi de 
cu Dan 
prieteni și 
foști sau 
adversari de 
cere.

Cîteva ore 
tîrziu, protagonis
tul acestui eveni
ment se afla în 
sala de sport de la

adresa 
felicitări 

căsătoriți 
scrim eri.

echipă 
Nicolae. 

chiar 
viitori 
între

mai

leac împotriva., 
retrogradării
Nu se poate spu

ne că Laurette, por
tarul echipei de fot
bal Racing White 
din Bruxelles, nu are 
simfiil umorului. De 
cînd echipa sa este 
amenințată cu retro
gradarea, și-a ales 
ca... talisman o lan
ternă, pe care o 
pune în spatele por
ții în timpul 
iilor.

Cum s-ar 
face haz de 
Dar, oricum, 
lanterna adevărată a 
mai îndepărtat-o pe 
cea... simbolică.

meciu-

spune, 
necaz.
parcă

46 de ani 
inchinați sportului

Deși vechi voleibalist,
Vezi un lucru uimitor:
La talente, el — ce trist ! —
Nu-i de loc... ridicător.

V. D. POPA

Cu 30 de metri mai mult!
Știați că Marion 

Graete-Liittge, cam
pioana Europei la a- 
runcarea suliței, este 
una dintre cele mai... 
mici 
lume? 
probă, 
tîlnim 
înalte,

sulițase din 
In această 

unde nu în- 
decît atlete 
prezența ei

este aproape singu
lară, cu cei 1,67 m 
pe care îi măsoară.

Anul trecut, Ma
rion Liittge a reu
șit să arunce sulița 
la 59,70 m. Cine 
ar fi crezut acest 
lucru, ia debut, în 
1956, cînd n-a rea
lizat decît o arun
care de 29,52 Ill.

..Drept", din nou în 
prim plan : de data 
aceasta printre can
didați! la titlul de 
campion al Capita
lei la spadă. N-a 
venit însă singur, 
cl însoțit de un ve
ritabil... alai de 
nuntă, transformat 
ad-hoc într-o gale
rie însuflețită. Ini
țiativa a lost de 
bun augur: susți
nut cu brio la fle
care asalt, Dan Ni
colae și-a întrecut 
toți adversarii, cla- 
sindu-se pe primul 
Ioc. (t. st.).

De... nu mai știu cînd, spectatorii 
gălățeni s-au obișnuit să vadă — ia 
majoritatea manifestațiilor sportive — 
în colțul rezervat pentru asistența me
dicală, pe oficiantul sanitar Nicolae 
Prundiș. Cîți ani să aibă ? După înfă
țișare, pare să fi trecut de 60 de ani. 
După vioiciunea sa, nu-i dai nici 50 
Adevărul este că are.,. 78 de ani șt 
că de 46 de ani slujește cu însufle
țire sportul.

Cîte inițiative frumoase, care au 
dat aripi activității sportive din acest 
port dunărean, nu sînt legate de nume
le acestui inimos activist sportiv 
nici la o vîrstă atît de înaintată 
se gîndește să se retragă la... 
sobei ? Nu este el acela care 
nizat, în 1922, prima gală de 
Galați ?

Pentru munca sa neobosită, 
în slujba sportului, Nicolae 
a fost distins, în anul 1954, cu 
„MERITE SPORTIVE".

care, 
. nu 
gura 

a orga- 
box ta

depusă 
Prund iș 
insigna

T. SIRIOPOL corespondent

Din hrisoavele oinei

cu sportul nostru 
El a putut stabili 
prima echipă de 

format în 1852 —

cu înființarea echipei din 
Tg. Neamț, dar, in diferite 
variante, ea se practicase cu 
mult înainte în toate regiu
nile țării, oltenii din Boureni 
numind-o LUPTA LUNGA, 
Ia Blaj spunîndu-i-se BA
CIUL sau MATCA MARE, 
la Sibiu fiind cunoscută sub 
numele de FUGA, la Dej sub 
acela de HOPACIU etc.

In anul 1894, Spîru Haret, 
ministru al învățămîntului, 
aflîndu-se în inspecție pi in 
țară, a văzut într-un sat a- 
cest joc și i-a plăcui foarte 
mult. înapoiat în București, 
el a luat măsurile necesare 
pentru ca oină să fie intro
dusă în școli, i s-a redactat 
un regulament și a început 
organizarea campionatelor 
naționale.

Primul campionat național 
de oină s-a desfășurat in anul 
1899, incheindu-se cu victoria 
echipei Liceului din Brăila.

Un pasionat al oinei, Io
nică Venus din comuna Bou
reni (regiunea Oltenia), strîn- 
ge cu migală documente in 
legătură 
national, 
astfel că 
oină s-a
cea a Școlii Domnești din Tg 
Neam|, din care făceau par
te neîntrecutul povestitor 
Ion Creangă și filozoful Va- 
sile Conta. Mai tîrziu, și ma
rele nostru prozator. Mihail 
Sadoveanu, avea să ne spună 
că „Jocului de oină i-am fost 
părtaș credincios în toate du
minicile frumoase ale toam
nei". De asemenea, Demosti- 
ne Botez, in romanul său 
„Bucuria tinereții”, aduce un 
omagiu oinei. De altfel, el a 
făcut parte din echipa de 
oină a Liceului Internat din 
Iași, care in anul 1908 a de
venit campioană națională.

Oficial, oină s-a „născut" 
la 16 octombrie 1852, o dată COST1N TEODORApreciatul antrenor de box, Ion 

Popa a redevenit... schior. Spunem că 
a „redevenit", deoarece primii pași 
în sport, din frageda tinerețe, i-a 
făcut pe schiuri. Mai tîrziu a în
ceput să practice boxul, sport în 
care a avut succesele cunoscute.

Astăzi, cînd timpul îi permite, Ion 
Popa se duce la munte, unde își... 
reactualizează calitățile de schior. 
Cei care l-au văzut au remarcat la 
el curajul și în mod deosebit forța 
în... picioare. în imaginea alăturată 
l-am surprins pe Ion Popa înaintea 
plecării vijelioase pe una din fru
moasele pante ale Carpaților noștri, 
asistat de două tinere schioare care 
îi controlează legăturile schiurilor. 
Ele fac aceasta gîndindu-se și Ia... 
treburile pe care Popa le are la lotul 
republican de box...

Foto și text: T. Roibu.
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Nițu Victor, LU

GOJ si Florea Ju- 
lea, TURNU MĂ
GURELE. — „Tuna
rul” nostru de la 
campionatul mon
dial de handbal, Gh. 
Gruia „merge” pe

Aviz... începătoa
relor. Toate pot a- 
junge, într-o zi, o 
campioană. Bineîn
țeles, muncind pen
tru aceasta...

Fotbal pe zăpadă
Desen de Al. Clenciu

27. El este născut 
la București. Pe 
lista golgeterilor de 
la C.M. Gruia ocu
pă poziția a V-a, cu 
34 de goluri mar
cate. Primul e Lub- 
king (R. F. Germa
nă), cu 38 de go
luri. Desigur însă 
că sportivul nostru 
ar fi ocupat acest 
loc, dacă ar fi jucat 
și în meciul cu Ca
nada. Din cele 27 
de goluri înscrise de

handbaliștii români, 
ar fi realizat și el 
cîteva. Asta, fără a 
le mai socoti §1 pe 
cele... suplimentare!

Albu Marin. CO
MUNA VINATORI.
— Dacă portarul, 
Iuîndu-și avînt, de
gajează mingea din 
interiorul careului 
de 16 metri, sărind 
apoi dincolo de li
nia de 16 metri, el 
nu comite nici o in
fracțiune.

N. Fătu, PITEȘTI.
— Am ales două din
tre „spectacolele" 
propuse de dv. :

Politehnica Timi
șoara : NIMENI NU 
VREA SA MOARA

Jiul : PRIMUL AN 
DE CĂSNICIE.

Gigi Tănăsescu, 
COMUNA RUPTU
RA. — Ne întrebați, 
cum este corect spus: 
Cassius Clay a de
venit campion mon
dial (după meciul cu 
Terrell) sau Cassius 
Clay și-a păstrat ti
tlul de campion 
mondial ? Depinde 
dună cine vă luati : 
după W.B.A. sau 
după... restul lumii.

în acest din urmă 
caz. Clay este cam
pion mondial din 
ziua cînd l-a învins 
pentru prima oară 
pe Liston. De la 25 
februarie 1964.

Cati Barăscu, CO
MUNA GAUJANA.
— Fostul campion 
mondial la categoria 
grea, Jack Dempsey
— după unii, cel 
mai puternic boxer 
al tuturor timpuri
lor — are 70 de ani. 
I-am văzut o foto
grafie recentă. Să vă 
spun drept : încă nu 
m-aș încumeta să-1 
supăr cu ceva. Poa
te, peste 10—20 de 
ani...

Silvestru Stânei, 
CONSTANTA. — 
Vintilă Mărdărescu, 
antrenorul Farului, 
a jucat La Venus ? 
De cîte ori a fost 
„internațional* A 
sau B ? Niciodată. 
Să-1 căutăm, fn evi
dență, la „C” ! Să 
știți însă că „inter
național” este soco
tit numai fotbalistul 
care a jucat în pri
ma reprezentativă a 
țării.

Lucian Paraschi- 
vescu, BUCUREȘTI. 
— în cadrul unui in
terviu, Pîrcălab a 
„promis” că va în
scrie două goluri în 
meciul cu Italia. De 
aici, inspirație pen
tru un catren : 
Făgăduiala nu e rea, 

o știu... 
Dar spun cam ce 

ne-ar place nouă: 
Pe lîngă cele-“nscri- 

se“-n interviu, 
Să-nscrie și lui Sarti, 

două !
Șl... trei! Nu-i vom 

reproșa că ne-a in
dus în eroare !

Liviu Gheorgheo- 
su, BACAU. — Adre
sa lui Ron Clarke ? 
El locuiește la Mel

bourne (Australia) șl 
este arhicunoscut. 
Credeți însă că se 
poate... ține factorul 
poștal după el, ca 
să-i predea scrisori
le ? Doar dacă poș
tașul ar fi... Keino !

Mariana Ștefan, 
CONSTANȚA. — 
Sînteți mai bine in
formată decît priete
nul dv. : Ion Iones- 
cu, de la Rapid, este 
asistent la catedra 
de educație fizică 
a Institutului de 
Științe Economice 
„V. I. Lenin”, 
iar Lucescu, de la 
Politehnica Bucu
rești, este student al 
aceluiași institut.

Alexandru Boldes- 
cu, BÎRLAD. — în 
octombrie (iată și 
ziua exactă : 23);
Pele va împlini 27 
de ani. Trec anii... 
El are 1,71 m înălți
me, la o greutate de 
72 kilograme. A fost 
selecționat de 60 de 
ori în echipa Brazi
liei.
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Duminică, la Gdansk: 
returul partidei 

Dinamo București — 
Gwardia Wibrieze

Ieri a părăsit Capitala, îndrep- 
tlndu-se spre Gdansk, lotul hand- 
baliștilor de Ia Dinamo București. 
Sportivii români vor susține inline, 
In această localitate, returul parti
dei cu Gwardia Wibrzeze din cadrul 
„Clipei campionilor europeni". In 
primul meci, disputat duminică 12 
februarie la București, dinamoviștii 
au Învins cu scorul de 23—13 (12-5). 
Partida de mîine va fi arbitrată de 
N. Kovaliov (Uniunea Sovietică).

In vederea acestui joc și a tur
neului pe care echipa îl întreprinde 
după aceea în R.F.G., antresiorul 
emerit Oprea Vlase a deplasat ur
mătorii jucători: Redl, Bogolea 
(portari), Ivănescu, Moser, Costa
che II, Costache 1, Samungi, Iones- 
cu, Coman, Popescu, Mureșan, Nica 
și Fabian.

Declarațiile președintelui C. 1.0.
La Copenhaga, cu prilejul lu

crărilor Comitetului Executiv al 
Comitetului Internațional Olimpic 
(C.I.O.), Avery Brundage, preșe
dintele C.I.O., a participat la o 
conferință de presă In cadrul că
reia a răspuns unor Întrebări 

In legătură cu viitoarele Jocuri O- 
limpice din Mexic.

Președintele C.I.O. a declarat 
că nu este de acord cu propu
nerile conform cărora eventua
lele recorduri mondiale stabilite 
la J.O. din Mexic nu vor fi omo- 
lo"ate de federațiile internațio
nale datorită condițiilor speciale

FOTBAL
• Comisia de disciplină de pe 

lîngă federația braziliană de fot
bal a intervenit în cazul jucă
torului Garrincha, care a fost 
suspendat provizoriu de către 
clubul său, Corinthians Sao 
Paulo. In ultimul timp, Garrincha 
a fost prezent cu regularitate la 
antrenamente și a apărut de mai 
multe ori pe aripa dreaptă a 
acestei formații. Totuși clubul 
său a încercat să-1 rezilieze con
tractul deoarece în sezonul de 
toamnă Garrincha nu a partici
pat la cîteva antrenamente. Fe
derația s-a opus acestei măsuri. 
.Conflictul" pare să se fi ivit de
oarece Garrincha șl-a manifestat 
Intenția de a juca In viitor la 
Rio.

DESPRE SCRIMĂ
— De vorbă cu

1 Grigori Kriss, campionul olimpic de Ia 
Tokio, este oaspetele Bucureștlului. Valoro
sul spadasin sovietic se află în capitala tării 
noastre împreună cu Kostava. Vltebski, Do- 
nin și Livak, in vederea concursului inter
național de spadă pe care îl organizează 
săptămîna viitoare Federația română de scri
mă. în așteptarea concursului, Kriss și cei
lalți scrimeri sovietici participă la o pregă
tire comună cu spadasinii români. L-am gă
sit în sala Constructorul, după aproape trei 
ore de antrenament. în ciuda oboselii, ne-a 
răspuns cu o deosebită amabilitate la În
trebările noastre.

— Ga unul care ați luat parte, în ul
timii ani, la toate marile confruntări in
ternaționale, aveți, desigur e imagine 
cuprinzătoare asupra dezvoltării scrimei 
pe plan mondial. Considerați că și în 
acest sport olimpic s-au realizat pro
grese ?

— Evident. Și acestea sub toate unghiurile. 
Fizic, fa primul rfnd, deoarece acum, tntr-o 
iot mula malt modificată, serima nu poate

„C. C. E.“ LA HANDBAL

„Sorții*4 au hotărît: Jalgiris Kaunas — 
Universitatea Timișoara, in semifinală

ÎN Surprize in campionatul mondial de biatlon

La Praga a avut loc tragerea la 
sorți a jocurilor din cadrul semi
finalelor „Cupei campionilor euro
peni", rezervată echipelor feminine 
de handbal. Pentru această etapă a 
competiției s-au calificat patru for
mații socotite, pe bună dreptate, 
printre cele mai valoroase din Eu
ropa : Bohemians Praga, Universi
tatea Timișoara, S.K. Leipzig și 
Jalgiris Kaunas. Sorții au decis ca 
în semifinale să se întîlnească JAL
GIRIS KAUNAS cu UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA și BOHEMIANS 
PRAGA cu S.K. LEIPZIG. Primele 
jocuri vor avea loc la Kaunas și la 
Praga.

Reamintim cititorilor noștri că 
cele mai bune performanțe în sfer
turile de finală ale „C.C.E.” le-au 
obținut S.K. Leipzig (învingătoare 
In ambele jocuri cu campioana 
Iugoslaviei, Podravca Koprivica), 
Universitatea Timișoara, care a eli
minat campioana Danemarcei fără 
să cunoască înfrîngerea (victorie 

de altitudine și climă existente 
acolo. .Cred — a spus Avery 
Brundage — că ele vor fi omo
logate deoarece locurile de des
fășurare ale diverselor întreceri 
au fost aprobate de federațiile 
internaționale". La întrebarea 
dacă în probele atletice se vor 
stabili noi recorduri mondiale, 
președintele C.I.O. a declarat că 
după părerea sa la Jocurile O- 
limpice de Ia Ciudad de Mexico 
vor fi doborite actualele recor
duri mondiale in cursa de 100 m 
și fn alte probe de sprint.

PE GLOB
• Cotidianul londonez .DAILY 

MAIL", unul din ziarele cu cel 
mai mare tiraj din Anglia, a 
efectuat o anchetă în rîndul ci
titorilor săi cu privire la sportul 
preferat. Cum era de așteptat, 
marea majoritate a răspunsurilor 
au indicat fotbalul drept sportul 
numărul unu și — așa cum afir
mă comentatorul ziarului englez 
— nu există în prezent nici cel 
mai mic indiciu că fotbalul și-ar 
putea pierde locul de sport fa
vorit în Anglia. Iată și clasa 
mentul întocmit pe baza .respec
tivului sondaj : pe primul loc se 
află fotbalul cu 55,5 la sută, ur
mat în ordine de box cu 37,1 
la sută, atletism 29,8 la sută și 
tenis cu 28,9 la sută. 

ȘI D1RECTHEE EI DE DEIVOETARE 
campionul olimpic GRIGORI KRISS —

aduce ciștig de cauză declt sportivilor cu 
o deosebită rezistentă, celor care lucrează zi 
de zi in pregătire pe factorul forță. Apoi, 
tehnic. Aproape fn toate cazurile, școlile na
ționale de scrimă — cea franceză, cea ita
liană, cea poloneză — au mers pe dezvol
tarea arsenalului de subtilități tehnice, cău- 
tind prin aceasta să-și creeze un avantaj 
lată de celelalte școli. In fine, tactic și mo- 
ral-volitiv, progrese vizibile s-au Înregistrat 
aproape pretutindeni. Se Înțelege că și școala 
sovietică de scrimă a făcut eforturi pentru 
a fi in pas cu cerințele.

— Care ar fi direcțiile de dezvoltare 
a scrimei in perioada actuală ?

— Acestea slnt, după părerea mea, spe
cifice fiecărei școli in parte. Școala franceză, 
de pildă, care a cules tn spadă fn ultima 
vreme cele mai multe succese merge pe echi
librarea raportului dintre pregătirea tehnică 
excedentară, dacă ’mă pot exprima astfel, și 
cea moral-volitivă. unde ar mai fi de lucrat. 
Școala sovietică, dimpotrivă, consideră că fi
zic ți moral-volitiv ne prezentăm destul de

bine, dar că stntem Încă deficitari pe planul 
pregătirii tehnice. Deci, fiecare școală națio
nală caută In ptezent să-și îmbunătățească 
multilateral pregătirea.

— Ce ne puteți spune despre scrimerii 
români ?

— tn ultimii doi ani, trăgătorii români — 
și mai ales spadasinii — au crescut mult, 
au început să se maturizeze. De unde pină 
in 1965 România își forma greu o echipă, 
acum are 3 formații, una de seniori, alta de 
tineret și chiar de juniori — ultimele două 
de mare perspectivă. îmi plac mult Pongraț, 
Al. Istrate, N. Istrcte, Cristof și Palmai. Cred 
că Intr-un an sau doi, România va putea 
alinia o echipă de spadă cu care să poată 
fi prezentă In primele șase locuri la „mon
diale" sau la J.O. De altfel, veți vedea. 
Concursul international de spadă de la Bucu
rești va conlirma aceste previziuni ale mele—

Am mulțumit lut Grigori Kriss pentru in
terviul acordat, ca și pentru aprecierile fru
moase făcute la adresa scrimerilor noștri.

TIBERIU STAMA

acasă și meci nul în deplasare) și 
Jalgiris Kaunas, învingătoare în 
dauna campioanei Ungariei, Spar- 
takus Budapesta. Cit privește for
mația Bohemians Praga, aceasta a 
pierdut meciul retur cu Bayern Le
verkusen (R.F.G.) la un punct dife
rență (5—6), adică atît cu cît a cîș
tigat în prima partidă care a avut 
loc la Praga. In această situație, 
handbalistele pragheze au obținui 
calificarea în semifinale în urma 
tragerii la sorți.

Jean Claude Killy jubilează I— lată-1 pe incontestabilul .as’ al 
schiului francez, după clștigarea eombinatei alpine din cadrul con
cursului international de la Kitzbuehel (Austria), desfășurat luna 

trecută
Foto: UJU.

PE SCURT
HELSINKI. — Antrenorul re

prezentativei masculine de bas
chet a Finlandei, Kolevi Tuomi- 
nen, a alcătuit un prim lot de 
22 de jucători, din care va for
ma echipa reprezentativă la cam
pionatele europene programate 
în Finlanda, între 28 septembrie 
și 8 octombrie.

PRAGA. — Cea de-a doua edi
ție a Jocurilor atletice europene 
pe teren acoperit se va desfă
șura în zilele de 11 și 12 martie

ALTENBERG 17 (prin telefon) 
Vineri s-a disputat proba de 20 km 
din cadrul campionatelor mondiale 
de biatlon. Vremea nefavorabilă a 
influențat clasamentul final, din a 
cărui parte superioară lipsesc, cu 
excepția fostului campion mondial 
Istad (Norvegia), toți favoriții.

Reprezentanții noștri au tras 
foarte slab și penalizările severe 
i-au privat de locuri bune în clasa
ment- Vilmoș, spre exemplu, a pier
dut 20 de minute (!). Dacă trăgea 
măcar la nivelul posibilităților sale 
medii el putea deveni campion 
mondial ! Concursul a fost dominat 
de sportivii sovietici și norvegieni.

Ia Praga și va reuni concurențl 
din 24 de țări. Cu prilejul aces
tor întreceri va avea loc și o 
ședință a Comitetului european 
de pe lîngă Federația internațio
nală de atletism (I.A.A.F.).

IN Palatul Sporturilor din Kiev, 
sprinterul sovietic Feodor Pankra
tov a realizat 6,4 s pe 60 m, cea 
mai bună performanță mondială pe 
teren acoperit, superioară cu 0,1 s 
celei înregistrate de Heinz Fiitterer 
(R-F.G.) în 1955. 

învingătorul, Maniatov (U-R.S.S.), 
se află la primul concurs interna
țional.

Iată rezultatele : 1. Viktor Ma-
matov (U.R.S S.) lh 28:34,1 (6 minu
te penalizare); 2. Stanislav Scepa- 
niak (Polonia) lh 29:21,3 (5); 3. Jon 
Istad (Norvegia) lh 30:03,7 (12); 4. 
Renad Safin (U.R.S.S.) lh 30:08,7 
(13); 5. Olla Waerhaug (Norvegia) 
lh 31:14,7 (14) ; 6. Erkki HankoHa
(Finlanda) lh 31:32,3 (15) ;... 23. C. 
Carabela (România) lh 39:10,5 (15); 
...26. N. Bărbășescu (România) 
lh 40:52,8 (17); -.28. Gh. Vilmoș
(România) lh 41:07,1 (20); ...35- Gh. 
Cimpoia lh 44:56,7 (17).

6îmbătă se dispută ștafeta de 
3x7,5 km (tineret), iar duminică cea 
de 4 x 7,5 km (seniori).

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

„Săptămina preolimpr" 
de la Grenoble

GRENOBLE 17. Pe plrtiile din 
apropiere de „Chamrousse" au în
ceput întrecerile de schi alpin 
din cadrul „Săptămînii preolim- 
pice". Proba de slalom special 
femei s-a încheiat cu victoria 
sportivei îranceze Florence Steu- 
rer, care a realizat în cele două 
manșe timpul de 1:43,0. Pe locu
rile următoare s-au clasat Annie 
Famose, Christine Beranger (am
bele Franța), Giustina Demetz 
(Italia). Gina Hawthorn (Anglia), 
Nina Merkulova (U.R.S.S.) etc. In 
proba de slalom special bărbați 
urmează să ia startul și con î- 
renții români Cornel Tăbăraș și 
Dorin Munteanu.

în „C.C.E.“ la volei
ta Varșovia s-a disputat me

ciul de volei contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni", 
dintre formațiile feminine A.Z.S. 
Varșovia și Dinamo Moscova. 
Voleibalistele sovietice au obți
nut victoria cu scorul de 3—1 
(15—5, 10—15, 15—8, 15—3). Re
turul acestei întîlniri se va des
fășura la 5 martie, la Moscova.

Cassius Clay: „Io acest an 
Iml voi pune titlul tn loc 

tie 5 sau de 6 ori**
NEW YORK 16 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, Ia 
22 martie pe ringul arenei „Ma
dison Square Garden* din New 
York, campionul mondial de box 
la categoria grea, Cassius Clay, își 
va pune centura în joc în fața 
șalangerului său oficial Zora 
Folley. Intr-o declarație făcută 
reprezentanților presei Cassius 
Clay a spus printre altele: „In 
acest an îmi voi pune titlul în 
joc de 5 sau de 6 ori”.

Campionatul mondial de pescuit 
sportiv va avea loc la Dunauyvaros 

(Ungaria)
BUDAPESTA 17 (Agerpres). — 

După cum se anunță din Bu
dapesta, campionatul mondial de 
pescuit sportiv va avea loc anul 
acesta la sfîrșltul lunii august, 
în orașul Dunauyvaros. Pînă în 
prezent, comitetul de organizare 
a primit înscrieri din partea a 
22 de țări.
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