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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ !

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

In ajunul marelui concurs internațional
de spadă de

INTERVIU, PE AEROPORTUL BĂNEASA.

CU GRZEGOR FALKOWSKI

La aeroportul Băneasa. în așteptarea spada
sinilor polonezi. Primul care a coborît din 
avion a fost Grzegor Falkowski Ni se spune :

— Este cel mai în fermă dintre scrimerii 
care au făcut deplasarea la București...

11 rugăm să ne împărtășească punctul său 
de vedere cu privire la concursul internațional 
care începe «îmbătă. Falkowski ezită. îsi mai 
mîngiie încă o dată sacul cu lame (este un 
gest specific aproape Ia totî scrimerd...) și 
apoi întreabă •

— Cine a venit de la sovietici ?
Cînd aude rostit numele ini Kriss și al lui 

Kostava. Falkowski Începe să rîmbească :
— Kriss Dleacă. desigur, favorit. Dar. con

cursul nu este dinainte Jucat”. Amintiti-vă 
anul trecut, la mondialele de la Moscova. 
Kriss camolon olimpic la Tokio, avea cele 
mai mari sanse. Si totuși, oînă la urmă, n-a 
apărut în finala competiției. Asta este spada. 
Proba surnhzelor. Ea poate reveni unui tră
gător cu multă experiență, dar. în același 
timp, si altera mai outln cunoscuțî. în ce mă 
Driveste. faptul că știu că am în fată trădători 
de mare clasă, asa cum sînt. în general, spa
dasinii sovietici. îmi aiută să mă mobilizez 
psihic mult mal bine, să tras mai „curat”. 
Iată de ce sînt ootimist...

— Si colegii dv...
— Si ei abordează în același mod concursul. 

Dan mai întîi să vi-i prezint t Michal Bud- 
kiewioZi Jerzy Okraszewsk! si Wieslav okpisz.

Ultimul. Okpisz îșl manifestă bucuria pentru 
ocazia ce i s-a oferit de a fi prezent la acest 
important concurs internațional.

— Aștept cu nerăbdare întîlnirea cu spada
sinii români, desnre care am auzit multe lu
cruri frumoase. Mai ales cu Istrate si Dutu, 
serimeri din generația mea. Sper să fie un 
concurs dintre cele mai reușite...

la București sportive
Se aduce Ia cunoștința po

sesorilor de abonamente pen
tru intrare la manifestațiile 
sportive, că viza pentru anul 
1967 se va face în perioada 
24 februarie — 4 martie a.c.

Abonamentele se vor viza la 
Sala Floreasca — biroul admi
nistrativ — telefon 11.64.06, în 
fiecare zi între orele 9—13 (in
clusiv duminica) și 17—20.

Tncepînd cu data de 4 mar
tie a.c. expiră valabilitatea 
abonamentelor nevizate pe 
anul 1967.

Abonamentele eliberate de 
consiliile regionale ale UCFS 
și Consiliul orășenesc Bucu
rești se vor viza în aceeași pe
rioadă de către organele spor
tive respective.

AMATORII DE HOCHEI

AU AZI... PROGRAM:

Polonia - Novosibirsk

Foto : V. Bageac

Doi dintre spadasinii care vor 
evolua simbătă și duminică Ia 
„Floreasca": campionul țării 
noastre, Stefan Moldanschi (eu 
pantalon alb) și unul dintre 
cei mai valoroși trăgători ai 
lotului U.R.S.S., Guram Kosta
va, după un antrenament eiec- 

tuat în comun...

Chiar n-aveați
o sută de lei?

Orașul Arad este cunos
cut ca unul dintre cele mai 
vechi și tradiționale centre 
ale sportului românesc. De 
pe aceste meleaguri s-au 
ridicat de-a lungul anilor 
fotbaliști, canotori. gim- 
naști, sportivi cunoscuțî 
care au reprezentat cu cins
te culorile țării în atîtea și 
atîtea competiții internațio
nale. Și acum. în Arad se 
desfășoară o activitate 
sportivă susținută. Există 
144 de secții cu un efectiv 
de 2608 sportivi legitimați. 
In anul 1966 sportivii ară
deni au îmbunătățit 12 re
corduri republicane, 16 re
gionale și 36 orășenești la 
tir, atletism, înot, haltere, 
iar 11 sportivi au devenit 
campioni ai țării. Dintre 
rezultatele obținute anul 
trecut, merită a fi evi
dențiat cel realizat de 
maestra sportului Eleonora 
Mill alea; trei titluri de 
campioană balcanică la te
nis de masă. De asemenea, 
mai pot fi subliniate și 
comportările campioanelor 
republicane la schif dublu 
femei, Ana Tămaș-Raicu 
și luliana Nemeth, cele ale

Botez 
al ță-

sportivilor Eugen 
(campion da juniori 
rii la caiac ți nomina
lizat pentru J. O. de la 
Ciudad de Mexico), I. Her
man (lupte), luliana Antal 
(popice). Și membrii sec
ției de tir au reușit să 
cîștige titluri republicane: 
la individual — proba de 
armă sport 3x20 focuri prin 
Emilia Popa și Ștefan 
Alerhandt, ca și la echipe 
— la aceeași probă: Șt. 
Alerhandt, 
Muntoiu, 
(băieți) și
Eva Hudema, Tereza Quin
tus (fete), înregistrind și 
două noi recorduri. 0 con
tribuție de seamă la toate 
aceste performanțe au avut 
și antrenorii Emil Proco- 
peț, Petru Lascu, Dorin 
Barbatei, Maria Moțica, 
Marcel Ionescu, Zoltan 
T3rok, Tiberiu Vizer, loan 
Popovici și Ioan Quintus.

Și totuși numărul victo
riilor sportivilor arădeni în 
anul 1966 ar fi trebuit să 
fie mai mare. De ce? Pen
tru că — și aceasta cons
tituie o certitudine — po
sibilități pentru dezvoltarea

E. Toth, D. 
L. Szatmari 
Emilia Popa,

sportului de performanță 
există suficiente în orașul 
de pe Mureș.

Intr-adevăr, cu o mai 
rațională și eficientă folo
sire a bazei materiale, cu 
o mai bună gospodărire a 
stadioanelor, terenurilor și 
sălilor, cu o activitate me
todică și perseverentă din 
partea antrenorilor, cu o 
participare conștientă a 
sportivilor la procesul ins- 
tructiv-educativ și cu o 
munpă permanentă de în
drumare și control — indis-

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 2-a)

PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL 
IN AER LIBER

în formație „compactă", atleții Școlii sportive 
din Brașov se antrenează pentru sezonul în aer 
liber. Pașii, care acum se afundă în zăpadă, la 
vară vor „smulge* secunde și z-ecimi perfor

mantelor
Foto: A. Neagu

REPCRX.WtU

„Părintele" 
lui Marlinescu
Mă aflu la S.M.T.

Șendreni, !n regiunea Ga- 
lațl. Cu cîtva timp i
în urmă, la sediul Con- | 
siliului regional tJCFS; • 
l-am Intîlnit pe cunoscu
tul antrenor de lupte STE
FAN BABIN, care mi-a 
făcut invitația de a vizita 
secția de lupte libere a 
asociației Voința Șendreni. 
Am acceptat eu plăcere șl 
lată-mă spectator la unul 
din obișnuitele antrena
mente ale tinerilor meca
nizatori.

Echipa din Novosibirsk la antrenamentul de ieri de pe patinoarul 
„23 August'

Eveniment așteptat cu legitimă 
nerăbdare — generată de valoa
rea formațiilor participante, ca și 
de apropierea campionatului mon
dial — „Cupa orașului București1* 
la hochei pe gheață oferă astăzi 
după amiază tuturor celor care au 
îndrăgit acest sport primele jocuri. 
Să le reamintim : la ora 17, Bucu
rești A — București B și în conti
nuare Polonia — Novosibirsk.

Este de necontestat faptul că 
prezența la această a IX-a ediție 
a competiției a reprezentativei Po
loniei constituie principalul punct 
de atracție al întrecerii. Și această 
afirmație își găsește justificarea In 
bogatul palmares al hocheiștilor po
lonezi. Printre altele, ei au cîști- 
gat grupa B a campionatului mon
dial în 1965 promovînd în grupa A 
și au obținut bune rezultate în 
turneul întreprins în Canada, anul 
trecut. Cu acest prilej, echipa Polo
niei a susținut 12 partide, dintre 
care a pierdut 6, a terminat 3 la

egalitate și a cîștigat pe celelalte 3. 
In această ordine de idei nu este 
lipsit de importanță faptul că prin
tre aceste 12 partide s-a numărat și 
cea cu selecționata Canadei care a 
învins la Winipeg, Polonia cu 7—2, 
un rezultat oarecum strîns la ho
chei pe gheață.

— c. a. —
(Continuare in pag. a 4-a)

★
...Antrenamentul era Tn 

toi. tn sala de sport, 30 
de tineri executau diverse 
procedee tehnice sub con
ducerea antrenorului Ște
fan Babin. Pe saltea 
ts-au angajat* tn luptă 
două dintre „speranțele” 
antrenorului. Cristea Mun- 
teanu țn. 1043) și Nicolae 
Hagiu (n. 1948)

— Au „stofă” — ne spu
ne Ștefan Babin. Deși 
practică luptele de numai

GHEORGHE CIORANU

(Continuare in pag. a 2-a.)

ACTUALITĂȚI

„Cupa 16 Februarie” la popice
Arena de la Stadionul Giulești din Capitală a găzduit, 

în organizarea clubului Rapid, un interesant concurs de 
popice, dotat cu .Gupa 16 Februarie*. Și-au disputat în- 
tîietatea 21 de jucători din Timișoara, Tg. Mureș, Brașov, 
Constanța, Oradea, Sighișoara șl București, care au în
deplinit în «preliminarii* baremul cerut de regulament la 
proba de 200 bile mixte.

Iată primii trei clasați i Alex. Vrînceanu (Rapid Bucu
rești) 848 p.d., Horia Blăgăilă (G.F.R. Timișoara) 846 pxl., 
Ion Petru (Rapid București) 838 p.d.

CIOCHINA SI JURCA 
CONCUREAZĂ LA BERLIN

Clubul Dynamo Berlin
' organizează duminică un 

concurs internațional de 
atletism, la care au fost 
invitați să participe spor
tivi de valoare din mai 
multe țări europene. La 
concurs vor lua parte și 
doi atleți români, Vale- 
riu Jurcă și Șerban Cio
chină, care au părăsit 
ieri Capitala, îndreptîn- 
du-se spre Berlin.
AVÎNTUL CHISINAU 

VA ÎNTREPRINDE UN 
TURNEU ÎN TARA 

NOASTRA
Echipa de fotbal Avîntul 

Chișinău (R.S.S. Moldove

nească) va susține cite va 
meciuri amicale în țara 
noastră. Oaspeții vor întîini 
la 1 martie, la Galați, for
mația Siderurgistul. Ia 5 
martie, la Bacău, pe Dinamo 
și la 8 martie, la Suceava, 
pe Chimia.

ÎN „C.C.E." LA TENIS 
DE MASĂ ; PROGRESUL 

BUCUREȘTI - T.S.C. BERLIN 
LĂ 15 MARTIE

După cum se știe, într-una 
din semifinalele competiției 
feminine .C.C.E.* la tenis 
de masă, s-au calificat for
mațiile : Progresul București 
și T.S.C. Berlin. Meciul din
tre cele două echipe va avea 
loc miercuri 15 martie la 
București.



Campionatul Capitalei la juniori mici

Ciștigatori: Al. ionescu (spada) 
și Afl. Androne (sabie)

Aflat la prima 
natul Capitalei 
mici la spadă și sabie s-a bucu
rat de toată atenția. La spadă, 
cel mai bine pregătit s-a dovedit 
a fi AI. Ionescu de la Viitorul, 
clasat pe locul I. Cîșligătorul a 
fost urmat în clasament de Cezar
Stancu (C.S.S.), Bogdan Constan-

ediție, 
pentru

campio- 
juniori

Liviu Angelescu (am- 
S.P.O.B.).

tinescu și 
bii de la

Proba de sabie a revenit tră
gătorului Adrian Androne de la 
Steaua. Iată și concurenții clasați 
după învingător : Al. Ionescu 
(Viitorul), B. Constantinescu 
(S.P.O.B.), I. Petrică și Șt. Ioniță 
(amîndoi de la Școala sportivă 
nr. 1).

Concursul republican al seniorilor

SE AȘTEAPTA NOI RECORDURI DE SALA
Simbătă și duminică, sala clubu

lui Steaua din Calea Plevnei va fi 
gazda unei noi competiții atletice. 
De această dată, este vorba despre 

a

PATINAJ

nCupa speranțelor" pentru... seniori
Cînd am anunțat programul „Cu

pei speranțelor1' la patinaj viteză 
(concurs desfășurat la Tușnad) ne 
gîndeam că vom asista la o adevă
rată competiție de tineret, speran
ță întrezărită încă de la finala 
campionatelor republicane, unde 
am urmărit în întreceri numeroși 
copii și juniori. Mare ne-a 
însă 
nică 
curs 
nior 
de la întreceri tocmai tinerii pati
natori pentru care se organizase 
concursul ? Această întrebare se 
impune mai ales că federația de 
specialitate, inițiatoarea competiției, 
a adresat — la ședința de analiză 
a finalelor pe țară — invitații spe
ciale cluburilor Dinamo Brașov, 
Dinamo București, Mureșul Tg. 
Mureș, C.S.M. Cluj, Avîntul Miercu
rea Ciuc și Agronomia Cluj, iar 
antrenorii și delegații respectivi au 
confirmat participarea juniorilor 
lor. Nu cunoaștem încă motivele 
absenței de la start a copiilor și 
juniorilor, însă un lucru e cert: 
s-a ratat o competiție menită să 
depisteze elemente de perspectivă, 
să ne convingă în Ce măsură pro
gresează tinerii viteziști. Păcat !

Iată învingătorii : senioare —
I

fost 
mirarea cînd la ședința teh- 
antrenorii au înscris în con- 
senioare, seniori și... un ju- 
(Horia Timiș). De ce au lipsit

Crista Tracher (Dinamo Brașov), 
57,2 la 500 m ; 3:01,7 la 1500 m; 
1:55,5 la 1000 m și 6:32,2 la 3 000 
m ; seniori: Andrei Okoș (Dinamo 
Brașov) 48,4 la 500 m ; 5:36,0 la
3 000 m ; 2:36,0 la 1 500 m ; Ștefan 
Papp (Mureșul Tg. Mureș) 9:21,7 la 
5 000 m. Juniorul Horia Timiș 
(Dinamo București) a „mers”, în 
afară de concurs, 500 m și 3 000 m 
în 49»6 și, respectiv, 6:26.2.

P.S. Fosta 
Eva Farkaș 
a figurat pe 
nu s-a prezentat la nici una din
probe, cu toate că am văzut-o în 
fiecare zi pe 
pe antrenorul 
retras eleva 
ne-a răspuns 
Oare ?. . .

gheață. Intrebîndu-1 
C. Gali de ce și-a 

din concurs, acesta 
că s-a îmbolnăvit.

TR. IOANITESCU

campioană a țării, 
(Mureșul Tg.-Mureș), 
foile de arbitraj, dar

cea mai importantă confruntare

sezonului de sală: concursul re
publican al seniorilor. De la în
trecerile celor aproape 150 de spor
tivi — fruntași ai atletismului ro
mânesc — care au îndeplinit stari- 
dardurile de participare, se așteap
tă rezultate bune, pe măsura 
muncii depuse în lunile de iarnă. 
Concursul va fi Și un bun prilej

pentru îmbunătățirea actualelor 
recorduri republicane și în special 
a celor de la 55 mg, înălțime, pră
jină și lungime bărbați, 50 mg și 
lungime femei. De altfel, iată lista 
completă a recordurilor republica
ne pe teren acoperit, puse— pen
tru comparație — alături de cele 
mondiale :

Proba Recordul republican Recordul mondial
bărbați

50 m 5,7 Gh. Zamfiresu 1967 5.5 Peter Radford Anglia 1058
5,5 John Frith Anglia 1963
5,5 Claude Piquemal Franța 1963

55 mg 7,5 N. Macovei 1964 6,9 Hayes Jones S.U.A. 1962
7,5 V. Jurcă 1964

înălțime 2,04 Al. Spiridon 1965 2,25 Valeri Brumei U.R.S.S. 1965
2,04 Ș. loan 1966

prăjină 4.62 P. Astafei 1967 5,26 Bob Seagran S.U.A. 1967
lungime 7,41 V. Jurcă 1S62 8,23 Igor Ter Ova-

nesian U.R.S.Si. 1966
triplu 16.43 Ș Ciochină 1966 16,70 Arthur• Walker S.U.A. 1966
greutate 16,51 C. Crețu 1963 21,52 Randy Mattson S.U.A. 1967

FEMEI

50 m 6,5 C. Mesaroș 1S62 6,1 Irina Press U.R.S.S. 1963
50 mg 7,4 V. Viscopoleanu 1967 7,0 Erika Fisch R.F.G. 1963

7,0 Irina Press U.R.S.S. 1963
înălțime 1 86 I. Balaș 1961 1,86 I. Balaș România 1961
lungime 6;01 V. Viscopoleanu 1966 6.73 Tatiana Scel-

kanova U.R.S.S. 1966
greutate 15,40 A. Sălăgean 1964 17.70 Tamara Press U.R.S.S. 1964

Programul după care se vor desfășura intrecerile concursului republican da 
sală este următorul : simbătă : de la ora 15,00 — prăjină, triplu. 50 m B. 50 m F 
lungime F. înălțime B : duminică : de la ora S.SO — 55 mg B. 50 mg F, greutate 
B, lungime B. înălțime F, greutate F.

TR. I,

Chiar n-aveați
(l’rmare din pag. 1)

am fi avut ocazia si

VREMEA, LA MUNTE
fată informațiile primite ieri la 

amiază, prin amabilitatea Servi
ciului prevederi de scurtă durată 
din cadrul Institutului Meteoro
logic, referitoare la starea timpu
lui și a zăpezii în zonă de 
munte.

în ultimele zile, deasupra stra
tului vechi de zăpadă s-a de
pus un strat nou, de circa 5—6 
cm, de zăpadă prăfuită. în dimi
neața zilei de 23 februarie gro
simea stratului era următoarea : 
Predeal — 77 cm, Brașov — 21 
cm, Vf. Omul — 42 cm. Sinaia - 
Cota 1 500 — 23 cm, Păltiniș — 
36 cm, Paring — 92 cm, Fundata
— 55 cm, Semenic — 28 cm, 
Țarcu-Godeanu — 110 cm, Rarău
— 80 cm, Băișoara — 46 cm, Vlă- 
deasa — 21 cm, Muntele Mic — 
118 cm. în următoarele zile vre
mea va fi schimbătoare; se vor 
semnala precipitații locale (nin
soare sau lapoviță și ploaie), mai 
ales în zona Munților Apuseni și 
în nordul Carpaților Orientali. 
Vîntul va prezenta intensificări ,- 
dimineața, local, ceață.

cutabil — astăzi 
vorbim despre realizări și mai fru
moase ale sportivilor arădeni, am fi 
putut chiar consemna o serie de per
formanțe la nivelul cerințelor pe 
plan internațional.

Tocmai despre aceste lucruri, ca 
și despre lupta pentru calitatea pre
gătirilor și ridicarea pe o treaptă 
mai înaltă a rezultatelor sportivilor 
din Arad era de dorit să vorbească 
(cu tot simțul de răspundere) cei 
care s-au înscris la discuțiile purtate 
cu ocazia conferinței C.S.O. Arad. In 
loc de toate acestea însă, am ascultat 
mai mult un cor de văicăreli, tonu
rile cele mai ridicate aparținînd unor 
antrenori. N-avem... n-avem... n-a- 
vem... iată notele dominante din cu
vântul antrenorilor Teodor Blidaru 
(secția de lupte-Vagonul), Teodor 
Grecu (atletism-U.T.A.), loan Borza 
(natație-I.C.A.) etc. Fără îndoială, 
condițiile materiale pentru practica
rea sportului în Arad pot fi încă îm
bunătățite și e necesar acest lucru. 
Unele măsuri au și fost luate. In a- 
nul 1966 s-a dat în folosință o fru
moasă și bine utilată sală de tenis 
de masă — cea mai bună din țară. 
Este drept că federația de speciali
tate împreună cu organele locale au 
dat un sprijin prețios, dar nu mai 
puțin adevărat este faptul că și an
trenorul E. Procopeț s-a zbătut foar
te mult pentru această sală. Un alt 
fapt. In curînd sportivii arădeni vor

Viorica Viscopoleanu poate depăși 
mîine recordul republican de sală 

(6,01 m) care îi aparține 
loto: R. Vilara

o sută de Iei?
avea la dispoziție o nouă sală de 
antrenament pentru jocuri. Deci, efor
turi se fac și se vor mai face. Și 
nu este vorba numai de săli de sport. 
Se pune însă întrebarea dacă ceea 
ce a existat a fost utilizat pe deplin, 
cu maximum de randament, dacă an
trenorii au întrebuințat cele mai bune 
metode de selecție și de pregătire? 
Desigur, este mai simplu să ceri. 
Dar, care a fost contribuția fiecărui 
antrenor, s-a făcut tot ceea ce era 
posibil pentru creșterea performan
țelor? Numai plîngîndu-ne în ședin
țe nu vom realiza nimic. Afirmînd 
aceasta ne gîndiiu și la ceea ce a 
spus — printre altele și tov. M. 
Crișan — președintele asociației Con
structorul — anume că echipa mascu
lină de baschet nu a avut... O SI TĂ 
DE LEI pentru cumpărarea unor 
maiouri. Dacă și procurarea unei ast
fel de sume reprezintă o problemă 
atît de spinoasă, ce să mai zicem de 
altele! Credem că la mijloc este vorba 
nu de lipsă de... fonduri, ci de lipsă 
de... inițiativă, hai dacă vreți, de 
perseverentă, deși mi sc pare cam 
pretențios spus pentru o sută de 
lei.

Un alt vorbitor, fostul campion al 
țării la gimnastică, antrenorul Mihai 
Botez încheia ruvîntul său cu un apel 
adresat colegilor lui de profesiune 
pentru a lucra cu mai multă dăruire, 
cu mai multă pasiune. Și avea drep
tate. Aici trebuie găsite cauzele re
zultatelor slabe la unele sporturi.

„Părintele" lui Martinescu
fUrmare din pag. J)

Un an au și participat la 
finalele campionatelor re
publicane de juniori. Anul 
trecut, „recolta” secției 
noastre a fost bună : am 
-obținut cinci titluri de 
campioni regionali la ju
niori prin Cristea Muntea- 
*M1, Gheorghe Grigore, Tu- 
dorel Mocanu, Nicolae Ha
giu și Marin Anton. Aces
ta 
Sperăm 
intrăm 
vizie...

este doar începutul... 
ca anul acesta să 
cu echipa în di-

★
Antrenamentul s-a 

minat. împreună cu 
trenorul Ștefan Babin 
plecat spre Galati, 
drum am stat de vorbă.

„Debutul ca antrenor, 
mi-a spus interlocutorul 
meu,- l-am făcut în urmă 
cu două decenii la Galați. 
Prima. echipă pe care am 
pregătit-o a fost Spartac, 
pare a promovat in pri
ma divizie a țării. De a- 
tunci și pină acum zeci de 
tineri au Învățat „alfabe-

ter- 
an- 
am
Pe

tul**  luptelor în bătrînul 
port dunărean. Ion Dono- 
se, Costel Corneanu Ior- 
dache Enache, Petre Poa- 
lelungi, Ion Popescu, sînt 
numai cîțiva dintre cei 
mai talentați elevi pe care 
l-am avut“.

Așa a început să-și de
pene amintirile Ștefan Ba
bin. Amintiri din bogata 
activitate desfășurată pen
tru ridicarea sportului lup
telor din țara noastră, a- 
mintiri legate de frumoa
sele succese obținute de 
sportivii pe care i-a an
trenat...

— După cîte știu, dv. ați 
foșt primul antrenor al 
lui Nicolae Martinescu. 
Cum l-ați descoperit ?

— Cu ocazia întrecerilor 
de trîntă din cadrul fazei 
regionale a Spartacliiadei 
de vară a tineretului, care 
au avut loc în comuna 
Lieștl — regiunea 
Pe atunci, Nicolae 
nescu avea 18 ani. 
ritâ calităților sale 
bite, forță și viteză 
(luni.

Galați. 
Marti-
Dato- 

deose- 
în ac

el a cîștigat faza

regională, califlcindu-se 
pentru faza finală a Spar- 
tachiadei, unde a ocupat 
locul II.

în toamna lui 1960, Ni
colae Martinescu a parti
cipat și Ia „Cupa agricul
turii”. In ultima repriză a 
întîlnirii finale pe care a 
susținut-o cu reprezentan
tul regiunii Dobrogea, 
Martinescu s-a accidentat. 
Totuși, el a continuat lup
ta, învingindu-și adversa
rul înainte de limită !

Văzînd curajul, voința, 
calitățile sale fizice, antre
norul . Ștefan Babin l-a co
optat pe Nicolae Martines
cu în secția de lupte a 
clubului Dinamo Galați. 
După șapte luni de pregă
tire, sub îndrumarea lui 
Ștefan Babin, Nicolae 
Martinescu participă 
finalele campionatelor 
publicane de lupte de 
Cluj, unde ocupă locul 

în clasa- 
greco-ro-

la 
re
ia 

Iii
(categoria, grea) 
mentul final la 
mane.

După numai 
mină, el ia parte și la £1-

o săptă-

naiele de „libere” unde se 
clasează pe locul II. con- 
firmlnd speranțele antre
norului Ștefan Babin.

In 1962, Nicolae Marti
nescu obține primul titlu 
de campion al țării, în 
cadrul categoriei 97 kg., la 
greco-romane. De atunci 
și pină astăzi, Nicolae 
Martinescu a rămas mereu 
în posesia titlului de cam
pion republican, reușind 
totodată să obțină perlor- 
manțe de o deosebită va
loare în întrecerile inter
naționale, printre care lo
cul IV la J.C. de la Tokio, 
locul II la campionatele 
mondiale de la Hel
singborg și titlul de cam
pion european la Essen.

Maestrul sportului Nico- 
lae Martinescu face parte 
în prezent din clubul Di
namo București, dsr el 
îșl amintește întotdeauna 
de antrenorul gălățean 
?tefan Babin, cel care l-a 
ndrumat primii pași pe 

saltea, cal de cere este le
gat drumul său spre glo
ria sportivă.
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• Slaba activitate a
• Perioadă „moartă"

unor antrenori de atletism
In lunile de vară

cu pasiune
antrenament 
diferite ra-

® Cind se muncește
Utilitatea centrelor de 

pentru copii și juniori, la 
muri sportive, este cunoscută îndeajuns.
Zeci de tineri vin la atletism, la tenis 
de masă, lupte sau gimnastică pentru a 
învăța tainele acestor sporturi.

In regiunea Mureș Autonomă-Maghiară 
au fost create centre de antrenament 
pentru atletism Ia Tîrnăveni (Iustin Șu- 
teu), Luduș (Valentina Moldovan), To
plița (Ion Moldovan), Cheorghieni (An
ton Elekeș), Reghin (Anton Solyom) 
ele. conduse de profesori de educație 
fizică. Piuă acum însă, rezultatele ob
ținute de sportivii din aceste centre sînt 
nesatisfăcătoare.

De modul în care ele sînt organizate 
depinde — în mare măsură — viitorul 
atletismului mureșan. Cu cît va fi mai 
mare numărul copiilor atrași de pasio
nanta luptă cu metrii și centimetrii, cu 
secundele și zecimile de secunde, cu 
a lit vor fi mai mari și posibilitățile 
atletismului mureșan de a se ridica la 
nivelul cerințelor actuale.

în regiunea Mureș Autonomă-Maghiară 
există suficiente resurse pentru obține
rea unor performanțe valoroase și în 
domeniul atletisipului. în ultima vreme 
se observă că antrenorii se ocupă de 
completarea efectivelor cu tineri pose- 
uînd reale calități. Totuși, „recolta" 
anului trecut a fost slabă. Una dintre 
cauze o constituie lipsa de continuitate 
a antrenamentelor și pe timpul vacanței 
dc vară a elevilor, perioadă care de
vine «moartă14 pentru activitatea atle
tică. în unele centre de antrenament, 
lecțiile de pregătire se întrerup o dată 
cu închiderea anului școlar, antrenorii 
respectivi luînd și ei vacanță (exemplu 
prof. Iustin Șuteu, de la centrul de 
antrenament din Tîrnăveni).

lin fapt 
Miercurea 
trenament 
drat cu o 
rul Anton 
specialist la patinaj viteză ! Să ne mai 
mire atunci rezultatele nesatisfăcătoare 
obținute de centrul din Miercurea Ciuc, 
care Ia concursul regional de atletism 
rezervat centrelor de antrenament a fost 
reprezentat de ...hocheiști ?

Pentru obținerea unor rezultate valo-

curios l-am întilnit în orașul 
Ciuc, unde la centrul de an- 
pcntru atletism a fost înca- 
jumătate de normă antreno- 

Molnar, cunoscut ca un bun

BOB

rezultatele se văd
roase este necesar a se asigura sporti
vilor cele mai bune condiții de pregătire, 
bl urmă Cu doi ani au fost alocate fon
duri speciale asociației sportive Mureșul 
Toplița (60 000 lei în 1966) pentru re- 
amenajarea pistei de atletism. Timpul a 
trecut, dar pista încă nu s-a terminat. 
Este cazul ca forurile în drept să ia 
măsurile care se impun !

La centrul de antrenament pentru te
nis de masă din Tg. Mureș, deși an
trenorul Alexandru Verzar are o serie de 
clemente cu reale perspective cum sînt : 
I. Sîngeorgean (15 ani), Gh. Naftali 
(13 ani), L. Culcer (15 ani), E. Be- 
recmeri (12 ani), I. Berecmeri (8 ani), 
h. Naghi (11 ani), I. Covaci (11 ani), 
din păcate, ele nu pot progresa, dato
rită faptului că actuala sală de la clu
bul Alimentara este neîncăpătoare, iar 
cele două mese existente sînt insufi
ciente pentru marele număr de sportivi 
care participă la lecțiile respective.

Printre centrele de antrenament care 
au o frumoasă activitate, îl putem re
marca pe cel de lupte libere din orașul 
Tg. Mureș (antrenor Francisc Gyarmati). 
Cei 30 de copii și juniori participă cu 
regularitate la antrenamente, care au loc 
de trei ori pe săptămînă. Preocupat în 
permanență de selecționarea a noi tineri 
de perspectivă, inimosul antrenor Fran
cisc Gyarmati a organizat concursuri 
de selecție la care au luat parte peste 
100 dc copii din școlile generale nr. 2 
și 4 și de la Liceul „Papiu llarian*.  
Printre cei mai silitori elevi se numără : 
Ion Husar (n. 1949 — cat. 48 kg), 
Gheorghe Șipoș (n. 1949 — cat. 65 
kg), Gheorghe Borșoș (n. 1952 — cat. 
18 kg) care sînt campioni regionali și 
Geza Molnar (n. 1949 — cat. 87

Este necesar ca antrenorii dc la 
tide de antrenament să asigure o 
gătirc corespunzătoare copiilor și 
niorilor pe care îi au în grijă. Centrele 
dc antrenament trebuie să devină ade
vărate pepiniere pentru sportul nostru 
de performanță, asigurînd schimbul dc 
mîine la sporturile pentru care au fost 
create. Numai printr-o muncă plină de 
răspundere se va putea împiedica irosi
rea mijloacelor investite precum și a 
timpului afectat.

kg), 
ccn- 
pre- 
ju-

C. GHEORGHE

Federației"
SINAIA, 23 (prin telefon). 

Miercuri a început în localitate 
„Cupa Federației" rezervată echi
pajelor de bob 2 persoane. In pri
mele două manșe victoria a revenit, 
scontat dc altfel, echipajului Pan- 
țuru—Neagde (Carpați Sinaia I), 
care a totalizat 2:39,31. Pe locurile 
următoare s-aiu clasht, în ordine, 
echipajele: Ene-Pușcaș (A.S. Arma- vineri.

ta Brașov) 2:43,74; Tătarii—Cot acu 
(Voința București) 2:45,43; Drago- 
mir—Moiceanu (Carpați Sinaia II) 
2:46,90; Stoica — Făcăleț (Bucegi 
Sinaia) 2:46,34; Maftei — Papară 
(I.M.S. Roman) 2:55,47.

Din cauza ninsorii abundente, 
ultimele două manșe ale „Cupei 
Federației” au fost aminate pentru



Gotbal
Despre tactica contraatacului (II)

Contraatacul este o formă avantajoasă de atac apărută în siste
mele moderne de joc. Ea pretinde un înalt nivel de organizare a 
jucătorilor din apărare și înaintare, pentru a găsi modalități de tre
cere în atac, cit mai rapid și cit mai surprinzător, în așa fel încît 
să găsească nepregătită apărarea adversă. De aceea, multe echipe 
fruntașe ale fotbalului internațional își bazează jociil mai mult pe 
contraatacuri. S-ar putea spune că într-o măsură însemnată jocul 
modern se caracterizează tocmai prin căutarea și forțarea contra
atacului, considerat ca forma mai eficace a ofensivei. Contraatacul 
trebuie să fructifice, în maximum de viteză, faza de dezorganizare, 
trecătoare și relativă, a adversarilor, folosind căile cele mai directe 
de transmitere a mingii.

Contraatacul poate porni din 
zona propriei porți, de obi
cei cu ajutorul unei pase 

lungi îndreptate către vîrfurile 
de atac cele ntai avansate.

Acest contraatac promite rezul
tate numai cînd mingea lansată 
a fost recuperată după o domi
nare mai lungă, mai insistentă a 
adversarului și care pentru a 
susține această ofensivă a recurs 
la dizlocarea unor forte din apă
rarea sa. Nu se admite nici o în- 
tîrziere și nici un ocol în traiec
toria mingii. Pasa lungă, pe sus, 
care stă la baza unui asemenea 
contraatac, se execută de multe 
ori nu direct la un partener, ci 
spre un spațiu liber unde poate 
fi ajunsă de acesta.

Multe echipe engleze preferă 
această formă de contraatac, poa
te și ca o reminiscență a tacti
cii „kick and rush* — lovește 

^•mingea) și aleargă după ea — 
utilizată odinioară de acestea. De 
multe ori, ele execută contraata
cul chiar cînd dispozitivul de 
apărare advers nu oferă perspec
tive deosebit de bune pentru 
reușita lui, din dorința de a 
forța cu orice preț, căutînd sur
prinderea adversarului cu un 
asalt impetuos. De aceea, am pu
tea numi acest fel de contraatac 
ca fiind de tip englezesc, chiar 
dacă el este folosit tot atit de 
intens și de multe echipe care 
joacă „catenaccio". Formațiile 
italiene, însă, preferă lansarea 
contraatacului de acest fel folo
sind o pasă intermediară, de obi
cei intervenind în acest scop un 
mijlocaș. Astfel, la „Inter”, el 
este realizat printr-o pasă mai 
scurtă, adresată de unul din fun
dași fie lui Corso, fie lui Sua
rez, aflați în apropiere, urmînd 
ca aceștia să transmită mingea, 
cu o pasă lungă, vîrfurilor de 
atac (de obicei Mazzola și Jair). 
Varianta de care vorbim asigură 
în mai mare măsură transmite
rea mingii în zona de finalizare, 
chiar și cînd așezarea apărării 
adverse justifică mai puțin apli
carea acestei forme de contra
atac. Se folosește avantajos acest 
contraatac în situații în care ad
versarul domină în mijlocul te
renului datorită unui eșalon de 
jucători mai puternic concentrat 
aci.

Oaltă formă a contraatacu
lui pornește din mijlocul 
terenului, fie cînd mingea 

a fost recuperată aci, fie cînd 
a fost recuperată în apărare, dar 
a fost transmisă dispozitivului de 
mijlocași pentru ca aceștia să 
pregătească minuțios contraatacul,

Farul — Dobrudja Toîbuhin 
3-2 (0-2)

CONSTANȚA (prin telefon). — 
Meciul amical internațional de fotbal 
dintre Farul și Dobrudja Tolbuhin 
(R.P. Bulgaria), disputat miercuri, a 
fost ciștigat de formația locală cu 
scorul de 3—2 (0—2). Golurile au 
fost înscrise de Manolov (min. 18), 
Atanasov (min. 40) pentru Dobrud
ja, Antonescu (min. 48), și Kallo 
(min. 70 și 73) pentru Farul. 
CORNEL, POPA, coresp. principal 

prin manevre combinative, labo
rioase, pe baza unui joc tempori
zat, de maximă precizie.

Acest fel de contraatac cere 
un compartiment de mijloc pu
ternic, avînd o pregătire tehnică 
solidă și o viziune tactică avan
sată. Pentru succesul manevrei, 
o importanță mare au disciplina 
și orientarea tactică a jucătorilor. 
Ea se poate aplica și împotriva 
adversarilor care nu și-au slăbit 
forța dispozitivului defensiv. 
Scopul principal al acestui gen 
de contraatac este mai puțin diz
locarea apărării cît, mai ales, 
crearea unor culoare de pătrun
dere în dispozitivul advers. El se 
execută mentinînd jocul în mij
locul terenului, loc în care se 
așteaptă concentrarea unor forțe 
mai mari ale adversarului. Schim
burile rapide de pase în latul te
renului și înapoi continuă pînă 
ce se deschide un culoar pentru 
o pasă mai lungă către un par
tener avansat, demarcat. In a- 
cest moment se lansează contra
atacul, jucătorul de virf încercind 
să pătrundă pînă la un punct 
de unde finalizarea să’ fie posi
bilă.

O asemenea formă de contra
atac este tipică pentru echipa 
„Penarol* din Montevideo. Aci 
contraatacul este pregătit cu răb
dare și mare măiestrie de mijlo
cașii Rocha-Cojtes-Abbadie. Con
ducerea „operațiunilor" o are un 
excelent strateg în persoana lui 
Pedro Rocha, care execută — de 
obicei — pase decisive către vîr
furile de atac Alberto Spencer și 
Luis Joya, cotați printre cei mai 
buni jucători ai lumii pe aceste 
posturi.

In fine, contraatacul se poate 
baza pe conducerea indivi
duală a mingii de către un 

jucător, conducător de joc care 
traversează cu rapiditate un mare 
spațiu de teren, pătrunde pe lo
cul „minimei rezistențe* în apă-

Siderurgistul Galați—spre vîrful piramidei
— 5 minute cu antrenorul Ion Zaharia —
Apropierea startului in returul 

campionatului categoriei B se sim
te din plin. In așteptarea confrun
tărilor oficiale am rugat pe antre
norul formației SIDERURGISTUL 
Galați, Ion Zaharia, să ne răspun
dă la citeva intrebări in legătură 
cu pregătirile efectuate de echipa 
sa in perioada care s-a scurs.

— Cînd ați început pregăti
rile ?

— La 5 ianuarie, cu antrenamente 
pe zăpadă și in... apă. Da. In apă, 
la bazinul acoperit din orașul nos
tru. Aceasta pentru îmbunătățirea 
calităților fizice de bază.

— V-ați fixat asupra „11“- 
lui de bază ?

— încă nu. Am la dispoziție un 
lot cam restrins (17 jucători), dar 
băieții sint sirguincioși, dornici 
să-și îmbogățească continuu bagajul 
cunoștințelor și, in consecință, imi 
pun mari speranțe in ei. Din păcate 
avem și un „caz": Decebal Neagu 
a fost exclus din lot pentru lipsă

rarea adversă, lansînd de aci ma
nevre de finalizare.

Această formă de contraatac s« 
aplică împotriva unor echipe care 
nu domină în mijlocul terenului 
(cum sint, de obicei, echipele ca 
se apără „betonat”) de către for 
ma(ii care dispun de un condu
cător de joc dotat cu o mare 
personalitate creatoare.

Surpriza, în cazul în speță, 
constă în manevrarea mingii cu 
mare rapiditate și dibăcie de? că
tre jucătorul care execută contra
atacul, adversarul neputînd cu
noaște punctul unde urmează să 
pătrundă jucătorul sau să fie tri
misă mingea. Contraatacurile con
duse și executate în jocurile 
turneului final al C.M. de jucă
tori ca Albert, Eusebio, Bobby 
Charlton, Ball, dar și de Kaposzta 
și Cohen, făceau parte din a- 
ceastă categorie.

Cele mai multe contraatacuri 
purtate de echipe nu re
prezintă aplicări pure ale 

uneia din foi mele arătate mai sus. 
De obicei, se aleg elementele 
cele mai potrivite în situația dată, 
în funcție de posibilitățile proprii 
și de cele ale adversarului. Dar 
cunoașterea formelor principale 
ale contraatacului ajută pe ju
cători să aleagă în orice moment 
mijloacele cele mai potrivite în
tr-o anumită situație.

prof. TUDOR VASILE

de interes in pregătire și pentru 
viață nesportivă. Ne vine foarte 
greu să renunțăm la serviciile lui, 
însă sintem hotăriți să instaurăm 
o disciplină severă.

— Am dori să aflăm pro
nosticul dv. referitor la fina
lul actualului campionat Ia 
seria in care participați.

— După părerea mea, cinci e- 
chipe aspiră — cu șanse egale — 
la un loc in categoria A: Chimia 
Suceava, Dinamo Bacău, Dinamo 
Victoria București, Politehnica 
București și formația noastră. Vreau 
să subliniez că am abordat pre
gătirile in vederea returului cu 
dorința fermă de a reedita figura 
din campionatul categoriei B, edi
ția 1964—1965...

— Poate că dorința dv. se 
va înfăptui !

— Să sperăm...

Interviu consemnat de 
TR. IOANIȚESCU

Prima jumătate a 
categoriei A in cifre

EFICACITATE

• în cele 91 de partide care au 
avut loc în prima parte a campio
natului categoriei A s-au marcat 
250 de goluri, adică 2,74 goluri de 
meci.

• Clasamentul celor mai eficace 
linii ofensive : 1. Jiul Petroșeni — 
25 de goluri marcate; 2—3. Rapid 
și Steaua — cite 23 de goluri ; 4. 
Dinamo București — 22 goluri; 
5—6. Farul și Dinamo Pitești — 20 
goluri. De remarcat că ultima clasa
tă, Steagul roșu, a înscris doar cu 
un gol mai puțin decit liderul...

• Clasamentul celor mai inefica
ce linii de atac: 1. Universitatea 
Cluj — 11 goluri ; 2—3. Progresul 
și Petrolul — 13 goluri ; 4. U.T.A.
— 14 goluri ; 5. Politehnica Timi
șoara — 15 goluri ; 6. C.S.M.S. — 
16 goluri

• Linia de atac cea mai... bo
gată în goluri : Peronescu (9 go
luri), Iancu (10), I. Ionescu (13), FI. 
Voinca (10). Total : 42 de goluri.

• Linia de atac cea mai săracă 
in goluri : Craus, Țarălungă, Pes
carii, Codreanu. Fiecare a marcat 
cite un gol.

• Ion Ionescu (Rapid) s-a arătat 
din nou cel mai eficace jucător din 
categoria A datorită celor 13 goluri 
marcate în tot atîtea etape. Patru 
din golurile sale se datoresc trans
formării unor lovituri de Ia H 
metri.

• Soo (Steaua) a apărut și a dis
părut întocmai unei comete : a 
marcat 4 goluri intr-un singur meci 
(Steaua — Universitatea Craiova) 
și... atit. Trăiește și acum cu 
amintirea acelor goluri...

• Cele mai eficace extreme din 
categoria A : Peronescu (Jiul) — 
9 goluri și Haidu (Dinamo Bucu
rești) — 4 goluri. încolo — vid !

• Pircălab, Ivansuc, Țîrlea și 
Ene II, atacanți de „meserie" și 
jucători cu frumoasă suprafață in
ternațională, au înscris cîte două 
goluri fiecare. Adică tot atîtea cît 
fundașii Ioachim Popescu, Deleanu, 
Ivăncescu sau Alecu.

• Cele mai mari scoruri : Rapid
— C.S.M.S. 8—1 și Jiul — Steagul 
roșu 7—0. Eficacitate și... inefica
citate.

• Etapele cele mai bogate in go
luri : a 11-a — in care s-au marcat 
28 de goluri, prima — cu 24 de go-

campionatului
si clasamente

Iuri, a 5-a — cu 22 de goluri. Cele j 
mai puține puncte s-au înscris in 
etapa a 6-a : 10 goluri.

Apărările

• Cele mai bune: 1. Progresul
— 11 goluri primite ; 2. Rapid — 12 
goluri ; 3. Steaua — 13 goluri ; 4. 
Petrolul — 14 goluri.

• Cele mai slabe : 1. C.S.M.S. — 
32 de goluri primite; 2. Steagul 
roșu — 24 de goluri; 3. Politehnica 
Timișoara — 22 de goluri. Progre
sul, Rapid și Steaua la un loc au 
primit 36 de goluri, adică doar cu 
4 mai mult decit C.S.M.S.

• Cele mai categorice înfringeri 
le-a suferit tot echipa ieșeană : 1—8 
cu Rapid, 1—7 cu Steaua, 0—5 cu 
Steagul roșu.

penaltiuri

• De-a lungul primei jumătăți
a campionatului, arbitrii au acordat 
24 de lovituri de pedeapsă, dintre 
care 18 în favoarea echipelor gaz
dă și 6 in favoarea oaspeților. Co
eficientul marchează o îmbunătățire 
sensibilă față de campionatul tre
cut, cînd arbitrii au acordat lovituri 
de la 11 m aproape numai în favoa
rea gazdelor. i

• Din cele 24 de penaltiuri doar 
trei nu au fost transformate.

• Rapid și Farul au beneficiat 
de cele mai multe lovituri de la 
11 m : cîte 4. In timp ce Rapid le-a 
transformat Pe toate (prin Ionescu), 
Farul a ratat una. Urmează în a- 
cest clasament al penaltiurilor Po
litehnica (cu 3, toate realizate). Pe
trolul, Universitatea Cluj și Steaua, 
cu cite 2. Progresul este singura 
echipă care n-a beneficiat de nici 
o lovitură de pedeapsă.

• C.S.M.S. — cam des revine ' 
echipa ieșeană în statistica noastră
— a fost sancționată cu cele mai' 
multe lovituri de la 11 m : 6. In 
schimb, Petrolul este imaculată.

CURIOZITĂȚI

• Primul gol al campionatului a 
fost înscris de juniorul Ciucu (Pro
gresul) în min. 55 al meciului Pro
gresul — Dinamo Pitești. De re
marcat că Ciucu atunci debuta în . 
cat. A. Ultimul gol al turului : FI. 
Voinea (Steaua) în, min. 90 al parti
dei Steaua — Farul (5—0).

La 3 martie—„Tragerea Mărțișorului" la Loto
CÂȘTIGĂTORII AUTOTURISMELOR 

DE LA CONCURSUL SPECIAL PRONOEXPRES 
DIN 8 FEBRUARIE 1967

în urma tragerit la sorți au fost stabiliți 
următorii cîștigători: Francisc Haag din Re
șița „Fiat 1300“ î Fogarassy Violeta din Tg. 
Mureș „Renault 10 Major’,- Păun Victor din 
București „Moskvici 408"; Timar Iosif din 
Timișoara și Troncea Dinu din Tr, Măgurele 
cîte un „Wartburg Lux 312/1* fiecare,- Cio- 
tică Virgil din București și Popovici Gheorghe 
din Suceava cîte un „Wartburg 312* fiecare,- 
Zgaia Octavian din Alba lulia, Troncea Dinu 
din Tr. Măgurele și Moraru Cheorghe din 
Sibiu cîte un „Trabant 601" fiecare.

O dată cu venirea PRIMĂVERII sosește și 
TRAGEREA SPECIALĂ A MĂRȚIȘORULUI 
LOTO care aduce o adevărată... avalanșă de 
cîștiguri.

Lista importantelor premii pe care le atri
buie TRAGEREA SPECIALĂ A MĂRȚIȘORU
LUI, începe cu AUTOTURISMELE.

Se vor atribui 20 de AUTOTURISME:
1 „Renault 16", 2 „Renault 10 Major",
2 „Moskvici 408“, 2 „Wartburg Lux 312/1“, 
5 „Renault Dauphine" și 8 „Trabant 601*.

în continuare întîlnim excursii de cîte
3 locuri la VARNA „NISIPURILE DE AUR" 
(15 zile).

Se mai atribuie premii fixe în bani pentru 
variantele cu 2 NUMERE CÎȘTIGĂTOARE.

Excursiile sînt transmisibile total sau partial.
Se efectuează 4 extrageri:
— o extragere de 12 numere din 90 pentru 

atribuirea premiilor obișnuite în bani;
— o extragere de 12 numere din 90 pentru 

atribuirea premiilor suplimentare în autotu
risme, excursii și bani ,-

— două extrageri de cîte 2 numere din 90 
pentru atribuirea premiilor suplimentare în 
bani.

In total se extrag 28 numere.
Joi 2 martie, ultima zi de vînzare a bile

telor.

Rubrică redactată de Administrația de stal 
Loto-Pronosporl.

• Prima jumătate a actualului 
campionat a fost cea mai lungă din 
istoria categoriei A : a început la t 
21 august 1966 și s-a încheiat la 
19 februarie 1967. Aproape o jumă
tate de an.

• Pentru prima dată în istoria 
categoriei A, liderul de toamnă are 
un golaveraj negativ. Intr-adevăr. 
Universitatea Craiova a marcat 1* 
goluri și a primit 19. • •

• U.T.A. are trei victorii, d - •; 
care doar una pe teren propri - - ' -
Politehnica Timișoara, reu>. 
mai în etapa a 11-a) și 6 --i:.r
egale (dintre care 5 pe t:-"i SHk- 
priu) !
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Start în a IV-a ediție 
a „Cupei speranțelor"

Turneul de tenis de masă de Ia Kescora
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Cea de a IV-a ediție a „Cupei 
speranțelor", competiție interna
țională de schi pentru juniori de
venită tradițională, va reuni sîm- 
bătâ și duminică pe pîrtiile din 
Poiana Brașov concurenți de va
loare. Federațiile de specialitate 
din țările participante au selecțio
nat „vîrfurile*  
practicanți ai 
fiind valoarea 
verificarea în 
celor chemați 
in marile competiții, 
ani.

Au mai sosit oaspeți de peste 
hotare. Astfel, schiul bulgar este 
reprezentat de Aleksander Nedel- 
kov șl de Vasil Anghelov în pro
bele alpine și de Aleksander Va- 
jarov, „ian Ghenov și Nikola 
Borisov în cele de fond. Din Iu
goslavia au sosit Jozef Gazvcda 
și Marko Zidan, ambii înscriși In

tinerei generații de 
schiului, cunoscută 

competiției pentru 
Întrecere directă a 
să-și reprezinte țara 

peste cițiva

probele de slalom șl slalom uriaș. 
Alături de sportivii din Franța 
(Bonnevie șl Gay) și de cei din 
Ungaria (Peter, Tamas și Palko- 
vics), prezenți înaintea lor, noii 
sosiți s-au îndreptat spre Poiana 
Brașov în cursul zilei de joi. Vi
neri mai urmează să sosească aco
lo și schiorii din R.D. Germană 
și din Cehoslovacia.

Va fi. de asemenea, prezent la 
Poiana Brașov dr. Hans Keuschnig 
(Austria), delegat al F.I.S. (Federa
ția Internațională de Schi).

In cursul zilei de astăzi pîrtii’e 
din Poiana Brașov vor cunoaște 
deci animația de rigoare. Se dispu
tă campionatele republicane de 
fond (ștafetele 3x10 km seniori 
și 3x5 km senioare), precum și 
antrenamentele de acomodate și 
ale concurenților străini și, respec
tiv, români înscriși în probele al
pine.
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1 Biatloniștii români vizează un ioc
i pe podium la Jocurile Olimpice
i De vorbă cu antrenorul Marcel Stuparu

Dorin Giurgiucă 
și „dublul4 

Maria Alexandru
Eleonora liihalca

pc locul I
MOSCOVA, 23 (Ager

pres). — în finala tur
neului internațional de 

I tenis de masă
Moscova, Dorin 
giucă l-a învins cu 3-2 

1 (21-17, 21-12, 19-21,20-22,
21-13) pe fostul cam-

I

masă de Ia 
i Giur-

pion unional Anatolie 
I Amelin. Giurgiucă s-a

calificat tn finală, in- 
Ivingînd cu 3-0 pe
Strelnikov (U.R.S.S.) și 
cu 3-1 pe Berzsol (Un
garia). Adversarul său, 
Ănatolie Amelin a eli-

l

l

i

cultural-artistice 
cu prilejul J. O. 
din Mexic
CIUDAD DE MEXICO. 

In luna octombrie a anu
lui viitor, cu prilejul sosi
rii „flăcării olimpice Ia 
piramidele precolumbiene 
de la Teotihuacan, va avea 
loc o mare serbare a tine
retului care va deschide 
seria manifestărilor cultu-

ral-artistice programate în 
Mexic în timpul Jocurilor 
Olimpice. Se vor organiza 
de asemenea, expoziții de 
artă plastică, concerte, 
spectacole de balet și dan
suri folclorice ale tinere
tului din toate țările lumii.

minat în semifinală pe 
cehoslovacul Stanek cu 
3-1.

în proba de dublu 
femei, victoria a fost 
repurtată de cuplul 
Maria Alexandru, Eleo
nora Mihalca, învingă
toare cu 3-2 in fața pe
rechii Rudnova — Grin
berg (U.R.S.S.). In semi
finale, 
tre au
danez 
riksen.

sportivele noas- 
depășît cuplul 

Cristensen, Hen- 
cu 3-0.

Surpriză in turneul de volei de la Sofia
SOFIA 23 (Agerpres).— 

La Sofia au continuat în
trecerile turneului de volei 
a! Armatelor prietene. O 
surprinzătoare victorie a 
obținut echipa Iphal lumin- 
gun (R.P.D. Coreeană), 
care a învins cu 3—1 pe 
una din favoritele compe
tiției, formația cehoslovacă 
Duklz Prag*.  Alte rezult»-

te: Honved Budapesta— 
T.S.K.A. Cerveno Zname 
Sofia 3-1 ; T.S.K.A. Mos
cova—Legia Varșovia 3—0.

Echipa Steaua București 
a avut zi de odihnă.

Polonia - NovosibirsK
I 

I 

I

I

I

I

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i

1

1 

I 

I 

I 

I 

I

I

I 

I

I 

I 

I 

I

La reîntoarcerea 
biatloniștilor în 
tară, i-am solicitat 
antrenorului Mar
cel Stuparu amă
nunte de la recen
tele întreceri inter
naționale la care 
sportivii noștri au 
obținut rezultate 
meritorii,

— Ce aveți 
de remarcat în 
legătură c u 
concursul de la 
Au trans, care a 
precedat „mon
dialele" ?

— In Franța s-a 
concurat pe pirita 
olimpică. Cu două- 
trei excepții, au 
fost prezenți toii 
protagoniștii mari
lor competiții, 60 
de concurenți din 
15 tari, tn cursa 
individuală, Cara
bela a ocupat locul 
5 (3 minute pena
lizare), Vilmoș 
(6), Bărbășescu 
(11) și Cimpoia 
(II). Carabela 
„mers*
că iși revine la forma sa obișnuită, 
dar Bărbășescu și Cimpoia au tras 
slab. La ștafetă, in schimb, s-au a- 
rălat perspective mai bune: locul 5. 
Penalizările de la trageri: Cimpoia 
2, Bărbășescu 1. Carabela nici una 
și Vilmoș 3. In ansamblu, era evi
dent că locurile fruntașe ne stau la 
indemînă. La Altenberg am căpătat 
confirmarea...

— Cum s-au comportat spor
tivii noștri la campionatele 
mondiale ?

— Am avut marea satisfacție de 
cuceri pentru schiul românesc pri-

12
40
48
a

bine. Vilmoș

Gheorghe Cercel (Ilomânia) in drum spre medalia 
bronz a campionatului mondial de biallon (tinerel) 

de la Altenberg

în „Cupa orașului București"
(Urmare din pag. 1)

Alături de această se
lecționată, Ia „Cupa ora
șului București” ia parte 
anul acesta și echipa Si- 
birl din Novosibirsk. De 
fapt este vorba de o re
prezentativă a orașului si
berian, care sezon de se
zon se impune cu tot mai 
multă autoritate în hoche
iul sovietic. De altfel, ju
cătorii de la Novosibirsk 
sint cunoscuți amatorilor 
de hochei din București, 
deoarece ei au evoluat la 
una din edițiile trecute 
ale Întrecerii, cînd au lă
sat o excelentă Impresie 
prin tehnica patinajului, 
prin forța și viteza cu

care iți construiau atacu
rile.

Toate aceste lucruri ne 
îndrituiesc să afirmăm că, 
astăzi după amiază, vom 
avea prilejul să asistăm 
la un joc echilibrat, care 
va oferi chiar din prima 
zi a competiției satisfacții 
chiar și celui mai exigent 
spectator.

In deschidere, un meci 
în... familie. Cele două 
selecționate ale Capitalei 
iși vor măsura forțele, 
șansele înclinînd evident 
spre prima garnitură, care 
va alinia formația : Du- 
mitraș, Crișan (portari). 
Varga, Czaka, lonescu. 
Făgăraș, Pop (fundași), G. 
Szabo, Calamar, I. Szabo,

Pană, Florescu, Ștefanov, 
Ștefan, Biro, Bașa, Andrei 
Moiș (atacanți). „Secun
zii", de a căror pregătire 
se ocupă antrenorii G. 
Cosman și E. Raduch 
vor fi aleși din următorul 
lot : Stoiculescu, Talma- 
zan, Constantine seu (por
tari), Vacar, FI. Sglncă, 
Corduban, Scheau, Kollo 
(fundași), Constantinescu, 
Boldescu. Gheorghiu, 
Trăușan, Peter, Iordan, 
Marian, Tarciu, Oswath, 
Jere, V. Tudor.

Și un ultim amănunt : 
toate jocurile vor fi con
duse de arbitri români, 
care — sperăm — vor 
trece cu succes acest exa
men.

ECHIPA DE FOTBAL 
A D.R.S.S. IN ITALIA

Pe stadionul olimpic d . 
Roma s-a desfășurat întîl- 
nirea de fotbal dintre re
prezentativa U.R.S.S. Șl 
formația Italiană de pri
mă ligă A. S. Roma. Fot
baliștii sovietici au obți
nut victoria eu scorul de 
1—« (1—0). Unicul gol al
partidei a fost înscris In 
ram 15 de Voronin.

In „C.C. E.“
la baschet (m)

de
„OLANDEZA ZBURĂTOARE*  

EXPLICĂ MAREA SURPRIZĂ...

S-au disputat două noi 
meciuri contînd pentru 
grupele sferturi de finală 
din „C.G.E." la baschet 
masculin. La Varese, for
mația locală Ignis a între
cut cu scorul de 83—55 
(43—19) echipa iugoslavă 
Partizan Belgrad. Jueînd la 
Lyon, echipa italiană Si- 
menthal Milano a obținut 
o victorie comodă în dau
na formației A. S. Ville- 
urbanne: 86—66 (45—
44).

a dat temne un 
cel 
un

a
ma medalie intr-un campionat mon
dial, prin Gh. Cercel. Rezultatul 
vorbește de la sine... Amintesc că 
in tot timpul întrecerilor vremea a 
fost foarte proastă și a contat mult 
rezultatul de la trageri.

— Dar seniorii ?
— La seniori am debutat... 

szingul. In proba individuală s-a 
tras deosebit de prost, armele fiind 
defectuos reglate. Asta nu poate fi 
insă o scuză, deoarece toată lumea 
a tras slab, penalizările variind — 
in linii mari — intre 12 și 20 
minute de fiecare participant, 
numai două excepții. Ai noștri 
ocupat locurile 23 (Carabela),
(Bărbășescu), 28 (Vilmoș) și 35 (Cim
poiul. Dacă Vilmoș trăgea bine (nu 
neapărat foarte bine) 
pentru că in cursă a 
lent... In schimb, la 
gind cu concentrare
nlnd in joc toată dîrzenia de care

de 
cu 
au 
26

ciștlga titlul, 
alergat exce- 
ștafetă. tri- 

maximă, ru

erau capabili, băieții au realizat 
rezultat foarte bun — locul 4, 
mai bun ocupat pină acum la 
campionat mondial.

— Ce elemente au determi
nat acest rezultat ?

— Ținînd seama de slaba vizibi
litate, am folosit o tactică neobiș
nuită, care a dat roade. Intrucil 
țintele se întrezăreau doar cu inter
mitențe și chiar atunci prost, am 
dat ultimelor trei schimburi indi
cația de a trage repede, fără să 
consume timp și să se preocupe 
prea mult de rezultat. In schimb, 
plecarea grabnică pe traseul ture
lor de penalizare ne-a adus un ciț- 
tig de timp 
excelentă a 
schimb ne-a 
dalie. Poate 
și lui Carabela această indicație cu 
privire la tragere, dar el fiind In 
general un trăgător bun, n-am 
avut... curajul necesar.

— Care sînt perspectivele 
sezonului olimpic 1968 ?

— Cred că e momentul să a- 
saltăm un loc pe podium, ceea ce 
ar fi o cinste pentru noi. Sîntem 
hotăriti să muncim fără preget, in 
special pentru îmbunătățirea tra
gerii. care, așa cum s-a văzut, 
condiționează foarte mult perfor- 
mawța. Și 1 
este cea de 
vizată e cea

- Vă

decisiv. In plus, cursa 
lui Vilmoș in ultimul 
adus la un pas de me- 
că era bine să-i dăm

inlrucit prima ocazie 
la Grenoble, medalia 

: olimpică.
dorim succes 1
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G. RUSSU-ȘIRIANU

După „olandezul zbură
tor" Kees Verkerk. lumea 
patinajului viteză are a- 
cum de admirat și o „o- 
landeză zburătoare**...  Noua 
campioană mondială a 
curselor pe gheață, Stien 
Kaiser, a realizat una din 
ode mai mari surprize ale 
«ozonului, tăsînd în urmă 
pe marile favorite ale în
trecerilor desfășurate la 
sfîrșitul săptămînii trecute 
la Deventer, patinatoarele 

'sovietice.
Nu numai cucerirea tit

lului mondial, ci și maniera 
în care a fost realizată a- 
ceastă performanță stîrneș- 
te admirația. Stien Kaiser 
a cîștigat trei din cele pa
tru probe ale pol iatlon ului: 
1 000 m, 1 500 m șî 3 000 
m. Este o victorie catego
rică, fără drept de apel. 
Cum cealaltă probă a com
petiției — 500 m — a 
revenit sprinterei americane 
Diana Myers, «coresponden
tul agenției TASS avea să 
comenteze de la Deventer: 
„Este pentru prima oară în 
decurs de 15 ani câ pati
natoarele sovietice nu cîș- 
tieâ nici o probă a cam
pionatului mondial de ui- 
tetă

Stien Kaiser nu este nici
decum o debutantă a cam
pionatelor mondiale. Ea are 
la activ performanțe remar
cabile și este multiplă re

ce rd menă a Olandei. Re
cent ea o învinsese pe 
campioana olimpică Lidia 
Skoblikova în cursa de 
3 000 m disputată în ca
drul „Săptămînilor preolim- 
pice“ de la Grenoble.

Ceea ce a adus-o însă pe 
modesta funcționară din 
Amsterdam, acum în vîrstă 
de 28 de ani, în plenitu
dinea posibilităților sale 
pare a fi o ...nedreptate. 
Iată cum își explică sue- 
cesu] noua campioană 
mondială: „La începutul

sezonului eram amenințată 
să fiu scoasă din lotul re
prezentativ. Unii antrenori 
opinau câ sînt prea hâ
tri nu... Faptul m-a am

biționat și m-am antrenat 
asiduu. Acum am dovedit 
că eu am dreptate..."

Oricum, alături de Ver
kerk și Schenk, iată că și 
o reprezentantă feminină 
își aduce Contribuția la 
recucerirea supremației în 
patinaj, deținută pe vremuri 
de Olanda, țara primelor 
competiții pe gheață.

în proba de 1500 m a campionatelor mondiale de 
patinaj viteză (f) de la Derenter, olandeza Stien Kaiser 
(mijloc) a întrecut pe sovietica Lidia Skoblikova 

(stingă) și pe finlandeza Kaia blustonen

Foto : ANP — Amsterdam

PE SCURT
TBILISI. A începui tur

neul Internațional de polo, 
în prima zi : .Iad ran (Iu
goslavia) -— Lenei Sport 
(Italia) 5—3 ; Dinamo Tbi
lisi — Lokomotiv Tbilisi 
8—0.

KARLSRUHE. în meciul 
internațional de fotbal 
R F.G — M aroc victoria a 
revenit gazdelor cu 5—1 
(2—0). Pentru învingători 
au marcat: Ulsass (2), 
Zaczyk, ITeynekes și Loehr.

MILANO. Cursa cicliști 
de 6 zile s-a încheiat cu 
victoria perechii Motta (I- 
talia)—Post (Olanda), ur
mată de Bngdhal (R.F.G.) 
—Sercu (Belgia).

TOKIO. Echipa olimpică 
de fotbal a U.R.S.S. a ju
cat, la Kyoto, cu o selec
ționată japoneză de care a 
dispus cu 3—1 (1—1).

„AVANA. Echipa femi
nină de volei a R. D. Ger
mane a jucat în compania 
selecționatei Cubei pe care 
a întrecut-o cu 3—0 
(7, 7. 8).

ROMA. Sezonul ciclist în 
Italia s-a deschis cu „Ma
rele premiu Lagueglia", 
cursă de 156 km, cîștigată 
de Bilosi în 4 h 21:44, ur
mat de Armani și olande
zul Janssen.

ftedacțla șl edrninlstjaUa j st/ Vastle Conta nr 16 telefon II 10 05 int**xujbao  72 și 236 Telex; «portrom buc 180 Tiparul *. L P. „Informația" «tr Brezoiann 23—25. 
PR£|UL ABONAMENTULUI: 1 lună; 640 iei > 3 luni; 19.50 lei; 6 lunii 39 iei 1 i <d : ?8 let


