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DE AICI REÎNCEPE CAMPIONATUL
1. Universitatea Craiova 13 8 1 4 18-19 17
2. Dinamo București 13 7 2 4 22-15 16
3. Farul 13 6 4 3 20-19 16
4. Rapid 13 6 3 4 23-12 15
5. Progresul 13 6 3 4 13-11 15
6. Steaua 13 6 2 5 23-13 14
7. Dinamo Pitești 13 7 0 6 20-19 14
8. Jiul 13 5 2 6 25-18 12
9. Petrolul 13 5 2 6 13-14 12

10. U. T. A. 13 3 6 4 14-16 12
11. Universitatea Cluj 13 3 4 6 11-16 10
12. Politehnica Timișoara 13 3 4 6 15-22 10
13. C.SJVLS. 13 3 4 6 16-32 10
14. Steagul roșu 13 3 3 7 17-24 9

Elita atletismului nostru
se reunește in concursul

republican de sală al seniorilor
(Prezentarea întrecerilor în pagina a 4-a)

Bazele metodico-științifice 
ale pregătirii sportive a copiilor 

și juniorilor
EMIL GHIBU 

doctor în științe pedagogice________
Vicepreședinte

General
Experiența practică de peste 

zece ani, studiile și experimen
tele specialiștilor noștri, da
tele din literatura de peste ho
tare, dezbaterea diferitelor la
turi ale acestei probleme în 
consfătuiri, sesiuni de comu
nicări și mai ales în cadrul 
consfătuirii de la Cluj din 
decembrie 1966 au conturat 
bazele teoretice, o școală ro
mânească în acest capitol de 
primă importanță a activității 
de educație fizică.

O primă concluzie: necesi
tatea integrării pregătirii spor
tive a copiilor și juniorilor în 
ansamblul educației fizice a 
generației în creștere, ca o 
formă modernă de predare a 
exercițiilor fizice, o formă 
îmbunătățită în concordanță cu 
cerințele actuale ale educației 
fizice, cu nevoia de mișcare 
și dorințele tineretului. Altfel 
privită, s-ar putea transforma 
în scop în sine, fapt care ar 
încălca esența sistemului nos
tru de educație fizică.

După cum știm, educația fi
zică a elevilor urmărește dez-

■ ■

al Consiliului 
al UCFS

voltarea și 
armonioasă și 
educarea calităților morale și 
de voință la un nivel supe
rior. Aceasta înseamnă perfor
manță la posibilitățile fiecărui 
elev. In școala noastră se 
desfășoară o permanentă luptă 
pentru o pregătire cit mai 
înaltă a tuturor elevilor la 
toate obiectele. Educația fi
zică nu trebuie să facă excep
ție, cu atît mai mult cu cît 
este singurul obiect de învă- 
țămînt care are ca sarcină prin
cipală dezvoltarea fizică a ti
neretului. Prin urmare, poten
țialul sportiv, performanțele 
sportive trebuie apreciate ca o 
reflectare obiectivă a nivelu
lui acestui obiect, a poten
țialului biologic al elevilor, un 
barometru al stării lor de 
sănătate.

Menționăm că școala noas
tră cultivă înclinațiile, talentul 
copiilor spre matematică, mu
zică, literatură etc. In educa
ția fizică aceasta înseamnă 
canalizarea spre o anumită 
lamură de sport, deoarece un 
copil, ca și un adolescent, în
drăgește de cele mai multe ori 
nu educația fizică în general 
ci anumite forme concrete ale 
ei, anumite sporturi.

în abordarea problemei pri
vind pregătirea sportivă a co
piilor și juniorilor este indi
cat să plecăm nu de la re-

pregătirea fizică 
multilaterală,

(Continuare în pag. a 6-a)

desen de MARIN PAUL

Prima etapă a returului
BUCUREȘTI

STEAUA - C.S.M.S. 
RAPID - FARUL

CLUJ
UNIVERSITATEA - U.T.A.

BRAȘOV
STEAGUL ROȘU - JIUL

PLOIEȘTI
PETROLUL - POLITEHNICA

PITEȘTI
DINAMO - PROGRESUL

CRAIOVA
UNIVERSITATEA - DINAMO BUCUREȘTI

Reîntîlnire pe stadioane
Mîine începe returul campionatu

lui categoriei A — eveniment care 
marchează, de fapt, deschiderea se
zonului oficial de primăvară, un 
sezon cu o încărcătură cantitativă 
și calitativă particulară, 
aceasta, nu ne

Spunînd 
gindim numai Ia 

exigențele esențiale ale activității 
interne — creșterea perpetuă a va
lorii tehnice a jocului practicat, 
promovarea spiritului modern în 
evoluția echipelor noastre, lărgirea 
orizontului tactic, cristalizarea lotu-

ION LUPAȘ 
vicepreședinte al F. R. Fotbal

rilor reprezentative la diferite ni
vele etc., ci și la cele impuse de 
prezența fotbalului nostru în com
petițiile internaționale de anvergură 
— interțări sau intercluburi.

Spuneam că sezonul care începe 
are o încărcătură cantitativă și cali
tativă neobișnuită. Da. cei mai buni 
fotbaliști ai țării vor susține mult 
mai multe jocuri decit pină acum

(peste 50), activitatea lor se va pre
lungi pe o distanță sporită, ceea ce, 
considerăm noi, le va asigura o 
constanță mărită, închizînd, în ace
lași timp, porțile de „evadare" din- 
tr-un sistem riguros de pregătire 
vizibilă și™ invizibilă, ca și canalele 
de irosire a acumulărilor realizate 
în perioada pregătitoare. O parte 
dintre aceste jocuri vor avea o im
portanță deosebită prin caracterul 
lor internațional, participanții la ele

(Continuare in pag. a 5-a)

Dinamism și spectacol CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE SPADĂ DE LA BUCUREȘTI

în „CUPA
București A—București B

5-4 (1-1, 2-0, 2-3)
Varșovia—Novosibirsk

5-3 (1-2, 0-1, 4-0)
(Cronicile în pag. 

a 8-a)

ora 17 î Bucu- B—Novosibirsk ; 
Varșovia—

AZi: 
rești 
ora 19 ; București A.

mîine : ora 17:
București B—Varșohria; 
ora 19 : București A— 
Novosibirsk.

ACTUALITATEA LA SCHI
® Azi, pe Sulinar, proba de 5 km fond 
în „Cupa speranțelor"
® Primii campioni ai țării la fond

(Pag. a 4-a)

In așteptarea
primelor

asalturi...
(Amănunte despre întreceri in 

pag. a 4-a)

PANTURU—NEA60E 
ÎNVINGĂTORI 

și în
Cupa Federației" 

la Doi)
99

La Sinaia s-au disputat vineri 
ultimele două manșe din „Cupa 
Federației* Ia bob 2 persoane. 
Iată clasamentul general s 1. 
Fanțuru-Neagoe (Carpați Sinaia 
I) 5:15,37; 2. Ene—Pușcaș (A.S.A. 
Brașov) 5:24,35; 3. Stoica—Făcă- 
leț (Bucegi Sinaia) 5:30,10; 4.
Dragomir — Moiceanu (Carpet 
Sinaia II) 5:31,02; 5. Maftei—Pi
pară (I.M.S. Roman) 5:48 <H-
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Anul care a trecut a însemnat și pentru sportivii din regiunea Brașov o nouă etapă de muncă pe 
linia îmbunătățirii activității sportive de performanță.

Tn secțiile pe ramură de sport unde s-a muncit cu conștiinciozitate, respectîndu-se principiile 
selecției și instruirii sportive, unde s-au desfășurat antrenamente cu un volum corespunzător, rezultatele 
sportivilor au fost mulțumitoare.

Tn această direcție o contribuție importantă au adus unii antrenori 'din orașul Brașov, ca Nicolae 
Tacorian (Dinamo - atletism), Ion Mureșan (Steagul roșu - lupte), Martie Ștefănescu (Dezrobirea - 
ciclism), Ileana Diaconescu (Liceul nr. 2 - gimnastică), Viorel Papuc (Meteorul - volei), Gheorghe Roșu 
(Șc. sp. - baschet), precum și Gheorghe Simion (Gaz metan Mediaș — box), Horst Stolz (Șc. sp. Sibiu- 
gimnastică). Sportivii brașoveni au obținut în anul 1966- 38 norme de maestru al sportului, 305 de cate
goria I, 1 078 de categoria a ll-a și 4173 de categoria a lll-a, au cucerit 58 titluri de campioni repu
blicani, au corectat 7 recorduri republicane (seniori și juniori), au realizat 62 de recorduri regionale.

Apreciem totuși că aceste rezultate nu reflectă în totalitate posibilitățile existente în această re
giune cu o veche tradiție în activitatea de performanță.

Majoritatea antrenorilor nu își fac datoria cum trebuie. Ei fug de răspundere, evită controalele (și 
așa prea îngăduitoare), încearcă sc se ascundă precum... struțul.

Urmarea acestei poziții a fost crearea unor goluri în activitatea sportivă, rămînerea în urmă 
față de actualele cerințe la o serie de sporturi olimpice cum sînt: atletismul, gimnastica, boxul și 
notația.

Tn regiunea Brașov există 368 de antrenori, dintre care 86 nu sînt încadrați în asociații și 
cluburi sportive. Dacă fiecare antrenor ar ridica doar cîte un sportiv de valoare republicană, sportul de 
performanță brașovean ar face cu adevărat un salt calitativ

Campionul republican la lupte libere Ștefan Tampa (Steagul roșu) incer- 
cind să-și fixeze adversarul in tuș

PENTRU CA ATLETISMUL SA AJUNGĂ 
PE LINIA DE PLUTIRE

Deși rezultatele obținute în 
anul trecut au fost în creștere 
față de anii precedent!, nivelul 
atletismului brașovean nu este 
încă cel așteptat. în cele 73 de 
secții afiliate sînt cuprinși 818 
sportivi legitimați (revin 11 atleți 
de fiecare secției?) de a căror 
pregătire se ocupă 23 de antre
nori.

Analiza muncii antrenorilor se 
face pe baza aprecierii rezulta
telor de la campionatul pe echipe 
și a altor performanțe obținute 
de elevii lor. Care a fost pro
ducția anului 1966 ?

Atleții brașoveni au cucerit 6 
titluri de campioni republicani, 
iar în cadrul campionatului repu
blican pe echipe reprezentativa 
regiunii Brașov a ocupat locul 
IV—V.

Privind rezultatele înregistrate 
de atleții brașoveni, observăm că 
la multe probe ei sînt încă de
ficitari (înălțime, prăjină, suliță, 
garduri etc.), nici un sportiv ne
reușind să se claseze între pri
mii 10 performeri. De-a lungul

Juniorul Ștefan Șișcovici (Dinamo 
Brașov), deținător al unei perfor
manțe de 65J2 la aruncarea cioca
nului (6 kg).

Foto : R. Vilara

anilor, antrenorii brașoveni au 
crescut mulți juniori talentați 
(Dorel Comșa, Mihai Mureșan, Ion 
Carolea etc.) dar apoi, la senio- 
rat, performanțele lor nu au fost 
pe măsura așteptărilor. Sportivul 
Ion Carolea (Steagul roșu) a fost 
una dintre speranțele atletismului 
românesc. In 1961, la 18 ani, Ion 
Carolea a obținut la 110 mg 
15,2 s. în același an, tot pe 110 
mg (91,4 cm), el s-a situat pe pri

mul loc în clasamentul juniorilor 
europeni cu o performanță de 
14,1 s. în 1966, la 23 de ani, 
atletul brașovean a înregistrat 
pe 110 mg un timp de 15,7 s. 
care-1 situează pe locul 20 în 
clasamentul intern al probei.

Și acum, cîteva cuvinte despre 
cei doi atleți nominalizați pentru 
J.O. din Mexic. Ștefan Șișcovici 
(Dinamo — antrenor Nicolae Ta
corian) a avut planificat la cio
can de 6 kg 65 m și a realizat 
65,12 m, iar la ciocan de 7,257 
kg, planificat 61 m, realizat 
56,70. Așadar, Ștefan Șișcovici nu 
și-a realizat obiectivul pentru 
ciocan. Are, în schimb, planificat 
65 m pentru 1967 și 68 m pentru 
1968, obiective care ni se par 
destul de îndrăznețe față de po
sibilitățile și condițiile lui de 
pregătire. Nici Viorica Gabor (Di
namo — antrenor Liviu Mereu- 
ță) nu și-a îndeplinit obiectivul 
planificat la 800 m — 2:08,0, reali- 
zînd 2:09,2. Ea are de realizat 
2:07,8 pentru 1967. și 2:04,5 în 
1968. După cum ne declara antre
norul Liviu Mereuță, cauza prin
cipală a nerealizării obiectivului 
prevăzut pentru Viorica Gabor 
este faptul că ea a început abia 
spre sfîrșitul anului să se aco
modeze cu noul program de an
trenament, de o intensitate și un 
volum mărit. Există perspectiva 
ca în 1967 eleva sa să-și înde
plinească norma prevăzută. Dar, 
de ce abia în 1966 a trecut Viori
ca Gabor la un antrenament 
modern, cînd această atletă (22 
de ani) putea să facă același 
lucru la vîrsta Verei Nicolici 
(R.S.F. Iugoslavia — 18 ani) cam
pioană europeană ?

Dintre ceilalți sportivi nomi
nalizați la nivel republican, Ana 
Sălăgean — greutate (Dinamo 
— antrenor Aurel Coman) pla
nificat 16,80, realizat 16,31 ; Va- 
sile Săilăgean — disc (Steagul 
roșu — antrenor Aurel Coman) 
planificat 56,00, realizat 54,10, nu 
și-au îndeplinit obiectivele pre
văzute pentru anul trecut.

Este curios modul în care în
țeleg unii antrenori să planifice 
performanțele sportivilor lor. Se 
stabilesc obiective prea mari 
pentru atleți care au ajuns aproa
pe de limita posibilităților lor I

Iată, de exemplu, rezultatele 
obținute de Ana Sălăgean în ul
timii ani : 1964 —16,53; 1965 — 
16,33; 1966 — 16,31. După cum 
vedem, evoluția ei este în declin. 
Cum putem să credem atunci că 
va putea realiza obiectivele pla
nificate pentru 1967 (17,00) și
1968 (17,20)?

Printre atletîi care și-au înde
plinit obiectivele planificate, dar 
a căror valoare este încă slabă, 

notăm pe: Gheorghe Cefan (n. 
1947) — 4:01,0 la 1 500 m (Poli
tehnica Brașov — antrenor Au
rel Moarcăș), Olga Damian (1949) 
—- 12,1 la 100 m (Liceul nr. 2 
Brașov — antrenor Mircea Ivan), 
Edith Schal (1949) — 5,76 la lun
gime (Șc. sp. Brașov — antrenor 
Irina Tacorian), Ortvin Scheible 
(1940) — 3:45,3 la 1 500 m (Stea
gul roșu — antrenor Samuil 
Toth), Ecaterina Vitalioș (1948) — 
24,7 la 200 m și Anemarie Vi
talioș (1947) — 4 123 p la pen
tatlon (Tractorul Tg. Secuiesc — 
instructor Atila Kalith), Angela Ti- 
mal (1950) — 12,6 m la 100 m 
(C.S.M. Sibiu — antrenor Edith 
Treibal), Marin Delcă (1948) — 
13,99 la triplusalt (Dinamo Bra
șov — antrenor Liviu Mereuță) 
etc.

Baza materială a atletismului 
brașovean s-a întărit. Anul tre
cut s-au amenajat piste de atle
tism la Brașov (Stadionul Tine
retului), Tg. Secuiesc, Agnita, 
Făgăraș, Sf. Gheorghe, Sighișoa
ra. Totuși, într-o serie de locali
tăți ca Mediaș și Codlea, pistele 
sînt necorespunzătoare, iar la 
Cisnădie lipsesc cu desăvîrșire.

Dar să nu uităm materialele 
atletice. în unele centre se re
simte lipsa ruletelor, cronometre- 
lor, a ștachetelor, gardurilor etc. 
(la Sighișoara se află doar o ru
letă și un singur cronometru).

Pentru a cunoaște care sînt 
perspectivele atletismului brașo
vean ne-am adresat tov. prof. 
VIRGIL LUDU — șeful cabinetu
lui metodico-științific regional.

— Notați cîteva idei și veți 
găsi explicația rezultatelor încă 
neconcludente din atletismul bra
șovean. Tată-le :

• Participarea școlilor la creș
terea performantelor republicane 
este încă destul de modestă. în 
școlile de cultură generală nu se 
lucrează pentru formarea deprin
derilor motrice la clasele I—IV. 
Copiilor între 12—15 ani (clasele 
V—VIII) li se face foarte puțină 
inițiere atletică, iar cînd ajung 
în clasele IX—XII este deja tîr- 
ziu pentru obținerea unor rezul
tate de mare valoare, ei neavînd 
asigurată în prealabil o pregă
tire corespunzătoare. De aceea, 
consider că școala poate și tre
buie să ofere viitoarele cadre ne
cesare obținerii unor performan
țe înalte.

• Este necesar să se dea o 
bătălie pentru recordurile atle
tice școlare. Ar fi bine dacă s-ar 
organiza întreceri pentru stabili
rea recordurilor pe școală în toa
te școlile și în toate clasele. în 
regiunea Brașov a început o ase
menea ofensivă în 1965. Expe
riența aceasta poate fi generali
zată în toate școlile de cultură 
generală.

• Foarte slabă este propagan
da pentru atletism. Organizarea 
de întîlniri cu mari campioni, 

concursuri gen „drumeții veseli" 
pe teme atletice, iată numai cî
teva acțiuni interesante și educa
tive care ar putea fi inițiate.

, TOATĂ ATENȚIA SELECȚIEI
ȘCOALA — ne spunea prof. 

VASILE LÂZĂRUȚ, directorul 
Școlii sportive din Sibiu — con
stituie cel mai mare rezervor de 
cadre pentru atletism, ca și pen
tru celelalte ramuri sportive. De 
aceea, antrenorii și profesorii de 
educație fizică trebuie să-și în
drepte atenția spre o selecție cît 
mai riguroasă din rîndurile ele
vilor, astfel încît în secții să 
fie cooptate numai elemente cu 
reale posibilități. Mai sînt unii 
antrenori care lucrează cu ele

CU 0 SINGURĂ FLOARE...
Pentru a cunoaște cauzele sla

bei „recolte" pe care au avut-o 
în ultimii ani antrenorii de gim
nastică, ne-am adresat tov. prof. 
ELENA CÂRARE, președintele 
comisiei regionale de aimnastică.

— Care este numărul antreno
rilor de gimnastică din reoiunea 
Brașov și cum se achită aceștia 
de sarcinile ce le revin ?

— Regiunea ncastră dispune de 
22 de antrenori, care se ocupă 
de pregătirea celor 996 de spor
tivi legitimați în 12 secții afi
liate. Pentru ca gimnastica bra- 
șoveană să revină la frumoasele 
ei tradiții de acum cîțiva ani, 
am trecut la consolidarea bazei 
materiale și organizatorice. In pre
zent, avem centre de pregătire 
la Brașov (Sc. sp., Dinamo, Poli
tehnica), Sibiu (Șc. sp., C.S.M.), 
Sf. Gheorghe (Sc. sp. și Centrul 
de copii), Sighișoara (Șc. sp.l, 
Mediaș (C.S.O.), Blaj (Centrul de 
copii) și Rupea (Centrul de copii).

Condiții de pregătire avem, 
însă rezultatele nu sînt încă cele 
așteptate, progresul gimnaștilor 
fiind prea lent. Să exemplificăm : 
la Dftiamo Brașov, antrenoarea 
Meta Popescu, cu o vastă expe
riență și calificare superioară, 
este suprasolicitată în munca de 
recrutare și de inițiere a copiilor, 
în loc să lucreze cu grupele de 
gimnaști avansați. în prezent, 
ea se ocupă de pregătirea a nu 
mai puțin de 75 de copii,împăr- 
țiți în patru grupe. Aceasta are 
repercusiuni asupra însușirii cu
noștințelor. La Politehnica Bra
șov, activează 9 gimnaști cu cla
sificare superioară: la fete 3 au 
categoria I, iar la băieți 2 au 
categoria I și 4 categoria a Il-a 
seniori, antrenați de Dragoș Birt, 
care are specializarea... schi I Din 
această cauză progresul acestor 
sportivi este foarte încet, iar fe
tele sînt nevoite să ceară spri

Pentru ca activitatea sportivă de performanță din regiunea Brașov 
să se ridice la nivelul cerințelor actua1» se impune o muncă mai 
intensă în secțiile cu sportivi nominalizați, întărirea bazei materiale 
și depistarea continuă a elementelor de perspectivă, acordîndu-se o 
mare atenție sportului școlar, care trebuie să constituie baza de selec
ție pentru asigurarea de noi performeri. De asemenea, trebuie îmbu
nătățit serios procesul instructiv-educativ.

Sectorul tehnic al Consiliului regional UCFS Brașov are datoria 
să controleze cu și mai mult simț de răspundere și să îndrumeze acti
vitatea secțiilor, să nu tolereze deficiențele care mai există, să-i ajute 
pe antrenorii care mai sînt adepți ai „politicii struțului" să— scoată 
capul din nisip.

Tn regiunea Brașov există suficiente condiții și posibilități, astfel 
încît să se poată obține rezultate la nivelul celor internaționale. Ele 
cer un efort susținut din partea antrenorilor, tehnicienilor și sporti
vilor, pentru ca obiectivele propuse să fie îndeplinite, iar un număr 
mai mare de sportivi din regiunea Brașov să facă parte din loturile 
reprezentative pentru J.O. de la Ciudad de Mexico.

Pagină realizată de GHEORGHE CIORANU

• Avem antrenori buni, dar 
lipsa de colaborare dintre ei duce 
la obținerea unor performanțe 
sub posibilitățile lor.

mente fără perspectivă, fără a 
fi preocupați de asigurarea schim
bului de mîine și uitînd că selec
ția constituie baza de plecare 
în sportul de performanță. în 
cadrul școlii sportive din Sibiu, 
antrenorii care au respectat se
rios principiile selecției au ob
ținut rezultate frumoase. Pentru 
modul în care au muncit pot fi 
remarcați profesorii Gh. Bodescu 
(volei), T. Todoran (fotbal), F. 
Stoica (baschet), H. Stolz (gim
nastică), I. Schuster (handbal).

jinul antrenoarei Ileana Diaco
nescu de la Liceul nr. 2. Dezvol
tarea gimnasticii în rîndul stu
denților de la Institutul Politeh
nic suferă datorită lipsei de cadre 4 
calificate și a unui calendar corn- 
petitional corespunzător.

Cu mai multă perseverentă, cu 
contribuția denlină și competen
tă a antrenorilor și profesorilor 
de educație fizică ce lucrează in 
domeniul gimnasticii, regiunea 
Brașov poate să dea sportului 
nostru elemente capabile de 
mari performante. Acest lucru 
se poate înfăptui numai prin- 
tr-o muncă asiduă, plină de răs
pundere, la care să-si aducă 
aportul atît specialiștii cît și 
sportivii. Să nu se uite că Ia ora 
actuală în regiunea Brașov sînt 
doar trei sportivi nominalizați la 
nivel republican : Despina Cio- 
ceanu (Liceul nr. 2 Brașov — 
antrenor Ileana Diaconescu). Mir
cea Dionisie (Liceul nr. 2 Brașov
— antrenor Nicolae Sebeșan) și 
Hildegard Schmith (Șc. sp. Sibiu 
—- antrenor Eleonora Lisai), iar 
orașul Sibiu, deși are două secții 
de gimnastică, nu poate alcătui 
la ora actuală o echipă de se
niori. Singurul titlu de campion 
republican a fost cucerit de ju
nioara Despina Cioceanu la para
lele.

Locul III la echipe băieți, obți
nut la recenta ediție a camniona- 
telor republicane de copii (Șc. sp. 
Sibiu — antrenor H. Stolz), locul 
VIII, pe echipe fete, la campiona
tele republicane ale juniorilor 
mici (C.S.M. Sibiu — antrenor 
Florica Constantinescul, locul IX. 
pe echipe fete, la campionatul re
publican de copii (Dinamo Brasov
— antrenori Meta Popescu și H. 
Eisenburger) — sint rezultate care 
ne dau speranțe.

Așteptăm însă confirmarea...
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(popice, tenis de masă, atletism, vo
lei, fotbal, orientare turistică, schi 
etc.) au luat parte 2 096 de persoane. 
A. S. Voința se numără printre a- 
sociațiile fruntașe și în ce privește 
acțiunile turistice. în 1966 s-au or
ganizat 190 de excursii, concursuri 
de orientare turistică și alte acțiuni 
în care au fost angrenați numeroși 
tineri și vîrstnici.

Asociația sportivă Voința desfă
șoară o frumoasă activitate și

două porți. Doresc să vorbesc cu 
antrenorul Gh. Tomescu. Dar ia-1 
de unde nu-i... Antrenorul lipsește 
și băieții, vrînd-nevrînd, se antre
nează după capul lor ! Și cînd te 
gîndești că unii clujeni spun că e- 
chipa lor favorită aspiră la „A"! 
Dacă lucrurile se mai repetă și e- 
chipa va rămîne și la alte antre
namente ,,fără stăpîn”, se 
poate ca echipa Clujeana 
pretindă un loc și în...

Se scurseseră numai cîteva minu
te de la începerea meciului de 
handbal din „deschidere”, care opu
nea formațiile Voința II și Liceul 
nr. 2 din Sibiu, cînd tocmai tre
ceam pragul sălii A.S.A. In același 
moment, fluierul arbitrului anunță 
întreruperea meciului. Ce s-o fi în. 
tîmplat ?

Puștii de pe teren uitaseră de joc. 
însuși arbitrul de centru își pusese 
mingea sub braț și parcă îi dădea 
inima ghes să arbitreze mai degrabă 
„intermezzo“-ul pugilistic de la 
marginea terenului.

Cînd să zic că-i vorba de o glumă 
pe teme pugilistice, observ că com
petitorii acționau fără mănuși (la 
propriu și la figurat), abuzînd de 
lovituri nepermise. Cu asemenea 
derogări, meciul nu putea să dureze 
mai mult de o repriză. Așa a și fost ! 
Vajnicul Ulisse triumfase...

— E „făcut" — spuse, despre în
vins, unul din „asistenții tehnici” ai 
învingătorului-

Peste cîteva clipe eram martorul 
unei conversații în cabina arbitri
lor, unde veniseră și vreo cîteva 
persoane „de-ale casei”,

— S-a ținut bine ! spuse cineva. 
Se laudă că își ia revanșa în seara 
asta. E pe la ușă. te așteaptă să

mare
Chiar de-a băut un kilolilru, 
Ja~l mai eu tact, că ești mai 
Și mai ales că ești arbitru, 
Nu face gesturi...

WARIOCK

arbitrare !

acolo.
oare.

nu eram 
îndrăznea, 
cu arbitrul ? Ii

Deși iama e in toi, atleții de la Școala sportivă din Cluj se antrenează intens. Aruncătoarele de suliță din 
clișeul alăturat exersează pentru perfecționarea tehnicii. Foto : N. I’etre-coresp.

TRADIȚIA ESTE CONTINUATA

Oraș cu o veche și frumoasă tra
diție în sport, Cîmpia Turzii con
tinuă să fie și în prezent unul din 
cele mai importante centre sportive 
din regiunea Cluj. In cele 13 aso
ciații din cadrul clubului sportiv 
Industria sirmei se pune un accent 
deosebit pe sportul de masă, angre- 
nîndu-se un mare număr de tineri 
și tinere in practicarea diferitelor 
ramuri de sport. Un exemplu edifi
cator il constituie trecerea normelor 
pentru Insigna de polisportiv de că
tre 1019 persoane. Cu un deose
bit interes a fost primit de munci
torii de la uzina Industria sirmei și 
campionatul asociației sportive, or
ganizat la atletism, volei, handbal, 
fotbal și popice.

Urmare firească a dezvoltării 
continue a activității sportive de 
masă, sportul de performanță a în
registrat la Cimpia Turzii un evi
dent progres. An de an, sportivii 
din acest oraș se fac remarcați, unii 
dintre ei ajungînd chiar în loturile 
republicane : Gligor Hoca—în lotul 
olimpic, loan Otvoș și Gheorghe 
Roșea — în lotul republican de se
niori, Anton Cojan — în cel de ju
niori (la box), Ion Santeiu și 
Sever Mureșan — în lotul de tine
ret (la tenis de cîmp). Sînt reali
zări cu care harnicii muncitori de 
la Industria sirmei, pe bună drepta
te. se pot mîndri.

PETRU ȚONEA-coresp.

542
obținut acest trofeu sportiv 
tineri, urmînd ca numărul 

crească anul acesta cu încă

linia Insignei de polisportiv. In doi 
anj au 

de 
lor să
200.

Demnă de relevat este munca ce 
o desfășoară instructorii sportivi ai 
asociației, printre care se numără C. 
Dinte (handbal). A. Rău (popice), 
M. Nagy (box), E. Bokor (fotbal) și 
alții. Dintre grupele sportive cu ac
tivitate susținută evidențiem coope
rativele Metalo-lemn, Drum nou, 
Arta populară și Igiena. Nu același 
lucru putem spune despre grupa 
sportivă de pe lingă Cooperativa 
Tricotajul care, deși are condiții, nu 
desfășoară o activitate mulțumi
toare.

Apoi, am vizitat sala de sport 
a asociației... La 
handbaliștilor erau prezenți doar 
6 jucători ! Nici nu e de mirare. De 
mai mult timp n-are cine să-i 
controleze, să-i îndrume, să-i în
vețe... Fostul antrenor Vasile Bo- 
chlș a... dat bir cu fugiții, așa 
că, acum, echipa de handbal, care 
activează in campionatul regional 
(unde ocupă locul al doilea) 
mas fără antrenor !

Ce măsuri are de gînd 
consiliul asociației pentru a
dia aceste lipsuri ? Răspunsul, pe 
cit posibil de urgent, îl așteaptă 
nu numai echipele vizitate, ci și 
membrii și simpatizanții asociației 
sportive Clujeana.

antrenamentul

a ră-

să ia 
reme-

N. TODORAN-coresp.

OBIECTIVELE ATLEȚILOR DIN 
TURDA

valoroase 
m la cio- 
de Em. 
m — Fr.

realizat
300
3 km marș — 

juniori mici, 
fost obținute

CUPA DE IARNA” 
LA BISTRIȚA

Elevii Liceului agricol din Bistri
ța au înregistrat în ultimul timp 
frumoase succese nu numai la în
vățătură, dar și în sport. Echipa de 
handbal fete a ocupat locul I la e- 
tapa regională a „Cupei Sportul 
popular” și același loc în campiona
tul regional de handbal în 7, iar șa
hiștii și șahistele — locul I în eta
pa raională a campionatului școlar.

Dar, la Liceul agricol din Bistrița 
se desfășoară și o intensă activitate 
competițională de masă. In prezent 
este in curs de desfășurare „Cupa 
de iarnă” organizată la schi, șah, 
tenis de masă, gimnastică, haltere 
și trîntă, întreceri la care iau parte 
1 025 de elevi.

Atleții asociației Arieșul Turda se 
numără printre cei mai buni din re
giune. Tinerii de la „Arieșul” au e- 
galat Și au doborît în sezonul atle
tic 1966 nu mai puțin de 41 de re
corduri regionale, orășenești și ra
ionale. Printre cele mai 
rezultate amintim : 49,17 
can (5 kg)
Suciu; 37,3 sec. pe 
Ghedeon ; 16:14,7 la 
Al. Biro categoria 
De asemenea, au
opt titluri de campioni regionali, 
precum și trei locuri II la etapa 
finaiă a campionatului republican 
de juniori.

In prezent, atleții turdeni se pre
gătesc pentru noul sezon, antrenîn- 
du-se în sală și participînd la dife
rite concursuri.

Problema pregătirii în lunile de 
iarnă a fost rezolvată cu sprijinul 
conducerii Liceului nr. 2 (director 
Ioan Mihu), care a pus la dispoziția 
atleților sala de sport a școlii. De 
pregătirea atleților se ocupă cu 
multă tragere de inimă antrenorul 
I. Pataki și profesorul de educa
ție fizică FI. Iancu.

P. LAZAR-coresp.
ION TOMA-eoresp. UNDE AU FOST ANTRENORII ?

15 ANI DE ACTIVITATE

S-au împlinit 15 ani de la înfiin
țarea asociației sportive Voința Cluj, 
în această perioadă A. S. Voința a 
obținut o serie de succese, atît pe 
tărimul activității sportive de masă 
cit și a celei de performanță. Anul 
trecut, la campionatul asociației

O zi frumoasă de februarie, motiv 
care m-a determinat să fac o vizită la 
baza sportivă a asociației sporti
ve Clujeana- Și dată-mă pe terenul 
de fotbal. Este ora 18-.. Pe pista 
de atletism jucătorii echipei de 
fotbal fac un tur și apoi joacă la

— Pe moment, 
Să fi fost, mai 
Fulop să se bată 
arătam eu lui! E beat. Miroase de
la o poștă. Pină astăzi credeam că 
numai la locul de muncă este in- 
disciplinat și

NOTA ZERO
LA PURTARE"

j

— Abia am văzut „Warlock” — 
răspunse rizînd arbitrul de handbal 
Otto Leikep. Fain film. Acolo e lup
tă dreaptă...

M-am prezentat Și mi-am expri
mat dorința de a afla cauzele inci
dentului.

— Eram la „margine” — începu 
Otto Leikep. Mi-am dat seama că 
jucătorul FulSp de la Voința Sibiu, 
care se afla pe banca rezervelor, 
este în stare de ebrietate Și i-am 
interzis accesul în teren. M-a insul
tat apoi tot timpul, pină l-am scos 
cu forța afară. Cum a decurs, ați 
văzut. N-am avut dreptate ?

— Desigur! Un arbitru trebuie 
să fie exemplu și în împărțirea 
dreptății. Cred că a fost o „scăpare” 
a publicului că nu va răsplătit cu 
aplauze pentru modul în care ați 
împărțit-o. Dv de ce n-ați interve
nit, tov. Orleanu ? — mă adresez 
secretarului asociației sportive 
Voința.

nu-și vede de treabă. 
Fiindcă juca bine, 
i-am iertat multe. 
L-am mutat disci
plinar din secție în 
secție, din coopera
tivă in cooperativă. 
Da' acu’ îl dau a- 
fară.

Am ieșit din ca- 
cel de-al doi- 
serii. La ușă, 
aștepta, mînios, 

Din sală am mai

bină. începea 
lea meci al 
Augustin Fulop 
„repriza” a Il-a.
auzit, printre invectivele tînărului 
handbalist adresate arbitrului, care 
ieșea și el, un „te-am avertizat de 
la început”, aruncat, în treacăt, de 
acesta din urmă.

Fără îndoială, culpabilitatea 
handbalistului A. Fulop este evi
dentă. Dar educatorii ? Au contri
buit ei în vreun fel la prevenirea 
unui asemenea incident ? Nu ! Pe 
urmă, mi s-a părut cu totul ieșită 
din comun atitudinea lor, după 
consumarea faptului: și arbitrul, 
și secretarul asociației se întreceau 
în a-și lăuda potențialul de lup
tă (?!). Este aceasta o metodă de 
educare ?

Ce educație sănătoasă pot da ti
neretului niște oameni cărora aceas
tă noțiune le este puțin familiară ?

AUREL BREBEANU

PETRE NAGY-coresp.
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caisa sportu-
stricarea 
stavilâ în 
lui I

I
I 
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

La l-ocșani, noaptea... 
Un răufăcător comisese 
o spargere. Fugea. Era 
gata să dispară. l-au 
ieșit în cale doi oameni. 
L-au somat I Hoțul a 
scos cuțitul și a încer
cat să lovească. Dar, o 
eschivă splendidă a ce
lui din față și pumnalul 
a nimerit în gol. In cli
pa, următoare, hoțul e- 
ra imobilizat, iar puțin 
mai tîrziu se afla la mi
liție. Răufăcătorul — un 
vechi client de pușcărie, 
cu cazier gras, căutat.

Știți cine au fost aceia 
care l-au prins ? Instruc
torul de box C. HOGAȘ 
și elevul său C. DRA- 
GHICI. “ 
eschiva 
tor.

Elevul învățase 
de la instruc-

Luna

Profesoara Eleonora Mi- 
trofanovici, de la Școala 
sportivă din Suceava, 
s-a căsătorit înainte de 
Anul Nou. Felicitările 
noastre, împreună cu 
toate urările de fericire! 
N-o putem, însă, felicita 
și pentru faptul că după

căsătorie 
nunțe pe nimeni 
luat timp de trei săp- 
tămîni un „concediu* de 
la sine putere.

„Luna de miere" a 
profesoarei li s-a părut 
foarte... amară numero
șilor tineri din secția de 
gimnastică a școlii, core 
- împreună cu directo
rul Al. Obadă - 
teptat-o zadarnic 
care zi.

au aș- 
în fie-

Cu săpun...

Sinaia nu este

Una drege, alta strică

din. co- 
raionul 
frumos 
Acum,

Aveau tinerii 
muna Cărășeu, 
Satu Mare, un 
teren de sport, 
nu-l mai au. Mulțumită 
unei... inițiative a 
O.R.I.F. Satu Mare. Ce-a 
făcut O.R.I.F. ? Mai ni
mic ! A săpat trei gropi 
de cîte o jumătate me
tru adîncime ca să 
scoată pămînt pentru 
repararea digului de pe 
Someș. Pămînt se putea 
lua de oriunde din altă 

vrut cei 
nici în

lua de oriunde 
parte, dar n-au 
de la O.R.I.F. 
ruptul capului.

Bună treabă
repararea digului - o 
stavilă în calea apelor I

Proastă treabă a fost

a fost

un 
nume oarecare în spor
tul luptelor 
noastră. De 
munte, au... < 
va autentici 
Ion Cernea, 
llie Vrabie, 
Neagoe ș. a. Ani de-a 
rîndul, echipa de „gre- 
co-romane" a asociației 
„Carpați” a reprezentat 
cu cinste orașul în dife
rite întreceri.

Dar, de-acum va fi 
mai greu I Luptătorii au 
fost scoși din fosta lor 
sală de antrenament, de 
la clubul Uzinej meca
nice, și... aruncați pe 
cimentul sălii de dușuri 
a băii uzinei. Pregăteș- 
te-te, dacă poți I

Trebuie săpuniți 
rios autorii acestei 
trușnice măsuri.

din țara 
aici, de la 
coborît cîți- 

campioni : 
Ion Staicu, 

Nicolae

Nepolitețe

se- 
năs-

noas- 
do-

Corespondenta 
tră de la lași, în 
rința de a cunoaște u-

nele aspecte din desfă
șurarea orelor de sport 
ale elevilor, s-a dus la 
Școala generală de 8 
ani nr. 17. Spre marea 
ei surpriză (și a noas
tră, bineînțeles) profeso
rul VASILE PINTILIE, în 
loc să vadă în aceasta 
un sprijin, i-a spus, pe 
un ton cu totul nepo
trivit, că n-are ce căuta 
la orele iui. Nu ne în
trebăm de ce. Spunem, 
doar, că fiind vorba de 
o fată, profesorul Pin- 
tilie a comis o gravă ne
politețe. Probabil, face 
parte din categoria băr
baților care în tramvai 
nu cedează locul unei 
femei...

Reamintim.»

...Federației române de 
haltere că a promis de 
mai mulți ani o hal
teră olimpică Clubului 
sportiv Metalul Hune
doara.

Poate acum, cu oca* 
zia... mărțișorului I

Dar în aceeași ordine 
de idei, sîntem tentați 
să reamintim celor de 
la Metalul că Hunedoard 
este totuși „Cetatea oțe
lului...’

Rubrică redactată 'de 
VALERIU CHIOSE și 
DAN GÂRLEȘTEANU 

după scrisorile . cores
pondenților noștri.
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Dinamoviștii brașoveni 
învingători in probele 

inaugurale 
ale campionatelor 

republicane de fond 
Azi și miine, tot în Poiana 
Brașov, „Cupa speranțelor" 

POIANA BRAȘOV, 24 
(prin telefon, de la trimi
sul nostru )■ în probele de 
fond contînd pentru cam- 
pionatul republican, Ștafe
tele de 3x10 km seniori și 
3x5 km senioare, disputate 
vineri, victoria a revenit 
dinâmoviștilor brașoveni, 
care au dovedit un plus de 
combativitate și de omoge
nitate. Cursa seniorilor, cea 
mai spectaculoasă, a fost 
hotărîtă de fapt încă de la 
primul schimb, prin avansul 
de un minut realizat de 
Bădescu. Apoi, Dinu Petre 
l-a mărit la două minute, 
iar eforturile lui Cincu 
(care a confirmat forma 
bună din concursul inter
național de la Oberhof, 
unde a ocupat locul 7 din 
92 de concurenți), în luptă 
directă cu Vilmoș, n-au reu
șit deeît să reducă din 
handicap p'ină Ia 29 de se
cunde. lată rezultatele teh
nice : 3x10 km seniori: 1. 
Dinamo Brașov I (Bădes- 

-cii. Dinu, Vilmoș) 2 h 
10:53,0; 2. A. S. Armata 
Brașov I (Cojan, Drăguș, 
Cincu) 2 li 11:22,0; 3. 
A.S.A. Brașov II (Stoian, 
Cimpoia, Bărbășescu) 2 h 
]():] /.O ; 4. A.S.A. Brașov 
III 2 h 18:44,0; 5. Dina
mo Brașov II 2 h 19:37,0 ;
6. I ractorul Brașov 2 Ii 
22:18,0; 3x5 km senioare: 
1. Dinamo Brașov (A. Stă- 
nilă, I Bdgozi-Haidu, M. 
Leampă) 1 h 19:38,0 ; 2. 
A.S.A. Brașov (M. Dră- 
ghici, E. Vișan, R. Cimpo
ia) 1 h 20:27,0; 3. Trac
torul Brașov (A. Clinei, M. 
Băncilă, El. Băncilă) 1 h 
25:01,0 ; 4. SeL reg. Su
ceava 1 h 28:35,0.

în ce privește „Cupa 
speranțelor", vremea defa
vorabilă a stînjenit antre
namentele concurenților.

Astăzi se dispută în 
„Cupa speranțelor** probele 
de 5 km fond și slalom 
uriaș (pe Sulinar), iar du
minică ștafeta de 3x5 km 
și slalomul special (sub 
teleferic).
\ D. STĂNCULESCU 
If

cît privește turneul final 
al formațiilor feminine, a- 
cesta va avea loc la Cluj 
în sala Sporturilor, prime
le partide urmînd să aibă 
loc tot inline, însă după 
amiaza. începînd de la ora 
17,45 după următorul pro
gram : Universitatea Cluj 
— Rulmentul Brașov și 
Progresul București — Ra
pid București.

Cele două turnee finale 
vor continua luni și marți, 
cînd întîlnlrile vor avea 
loc, atît la Cluj cît și la 
Brașov. începînd de la 
ora W,45.

BASCHET

Meciuri importante 
Intre echipele masculine

gescu — Radu Ionian și 
Daniela Popescu — Marian 
Chiosea. Evoluția perechii 
brașovene, Ia un nivel 
inadmisibil de slab, nu poate fi considerată de- 
cît un simplu act de pre
zență. Locul 3 din 3 cupluri participante, obținut 
în asemenea condiții, nu-1 
onorează. Dimpotrivă, poa
te fi subiect de analiză 
în secția clubului respec
tiv, care a prezentat și alți 
concurenți la finale pre
gătiți pentru note variind 
între 0 și 1 puncte... Ceea 
ce trebuie să dea de gîn- 
dit antrenorilor R. Turu- 
șanco și B. Heuchert, de 
la care așteptăm mal 
mult, acum cînd att Ia 
dispoziție și ghfeață artificială.

Iar federației de specia
litate, o întrebare ; cînd 
punem în aplicare clauza 
de regulament care preve
de admiterea în campionat numai a sportivilor 
cu clasificare ?

simbata duminica

TUÎ1NEELE FINALE
IN „CUPA E.R.H,"
După . consumarea ulti

mei etape din cadrul 
.Cupei Sportul popular", 
pe agenda competițiilor in
terne nu au mal rămas 
pentru această perioadă 
deeît turneele finale ale 
„Cupei f.r.h.“, întrecere 
rezervată echipelor de se
niori și senioare.

Cele opt formații — pa
tru masculine și patru fe
minine — care se pregă
tesc pentru acest ultim 
act al disputei, vor fi pre
zente începînd de azi la 
Cluj și Brașov, orașe ce 
găzduiesc aceste turnee 
finale. Echipele mascu
line (Universitatea Bucu
rești. Universitatea Cluj, 
Dinamo Brașov și Di
namo Bacău) se vor 
întrece în sala* Arma
tei din Brașov, începînd 
de mîine dimineața de la 
ora 12 cînd sînt programa
te jocurile : Universitatea 
^București — Universitatea 
fciuj șl Dinamo Brașov. — 
IQinamo Bacău,

Etapa a XlV-a a ca
tegoriei A cuprinde cîte- 
va meciuri interesante.

Astfel, Academia Mi
litară și I.C.F. se întîl- 
nesc intr-un joc echili
brat, cu repercusiuni în 
lupta pentru evitarea re
trogradării. Tot în Capi
tală joacă Politehnica 
București și Universita
tea Cluj, principalele pre
tendente la locul III.

In întrecerile femini
ne de „A“ calculul hîrtiei 
indică o etapă calmă : la 
București, Voința — O- 
limpia T.V., Rapid — 
Crișul Oradea și Con
structorul — Mureșul Tg. 
Mureș (singurul meci cu 
„suspense”...) ; la Brașov, 
Voința — Politehnica 
București ; la Iași, Uni
versitatea — Universita
tea Cluj.

SCRIMĂ t Sala FIcm 
reasca, de la ora 8,30 s 
Turneul international de 
spadă (individual),

• POPICE: Arena Voin
ța, de la ora 15 : Concurs 
de selecfie în vederea în-» 
tîlnirii cu R.F.G.

• RUGBI : Stadionul Con
structorul, de la ora 16,30 : 
Grivița Roșie - Rapid ; Te
ren I.C.A.R., de la ora 
16,30: Gloria - Vulcan.

• HOCHEI i Patinoarul 
artificial „23 August”, de la 
ora 17 : București B - No
vosibirsk și București A <•« 
Polonia;

• BASCHET: Sala Giu- 
lești, de la ora 17 : Ra
pid - Crișul Oradea (f), 
Voinfa - Olimpia T.V. (f), 
Academia Militară - I.C.F. 
(m).

• ATLETISM: Sala 
Steaua, de la ora 15 : 
Concursul republican al se
niorilor.

• SCRIMA: Sala Flo- 
reasca, de la ora 8,30: 
Concurs internațional (pe 
echipe) de spadă.

• POPICE : Arena Voin
ța, de la ora 7,30: Con
curs de selecție în vederea 
Tntîlnirii cu R.F.G.

Unde
mergem?

• RUGBI : Stadionul Con
structorul, de la ora 9,30: 
Progresul - Constructorul și 
Dinamo - Steaua..

• FOTBAL: Stadionul 
Giulești, de la ora 15: 
Rapid - Farul; Stadionul 
Republicii, de la ora 15: 
Steaua — C.S.M.S. ; Stadio-

RUGBI

Dinamo - Steaua 
In finala Cupei 

de iarnă**
Neînvinse în „Cupa de 

iarnă“ Dinamo și Steaua se 
vor întrece duminică în 
finala acestei competiții, 
în perspectivă un meci 
frumos, o reeditare a mult 
apreciatelor derbiuri pe 
care cele două formații 
fruntașe ale rugbiului 
nostru le-au susținut de-a 
lungul anilor. Meciul va 
avea loc duminică pe sta
dionul Constructorul, în
cepînd de la ora 11 și va 
fi condus de arbitrul R. 
D'Eclessis.

Pe același stadion, în 
„deschidere" (de la ora 
9.30), echipele Progresul și 
Constructorul se vor în
trece pentru locurile 3—4. 
Partida va fi condusă de 
Ștefan Cristea.

Iată și celelalte meciuri
din cadrul competiției :

C-rivița Roșie — Rapid 
(arbitru, Petre Niculescu) 
pentru locurile 5—6, sta
dionul Constructorul, sîm
bătă de la ora 76,30;

Gloria — Vulcan (arbitru 
Nicolae Cervinschi) pentru 
locurile 7—8, teren I.C.A.R. 
sîmbătă de la ora 16.30.

PATINAJ

In loc de ^rectificare**..;
Citind ultima cronică a campionatelor republicane 

de patinaj artistic publica
tă în ziarul nostru de luni, 
concurenții brașoveni au 
avut neplăcuta surpriză 
de a nu se vedea citați 
în proba de perechi, unde 
Ingrid Unterfinger și De- 
zideriu Czeiczner (Petrolul) 
au ocupat locul trei. Și 
au protestat!... Mai exactj 
ne-au cerut să dăm o 
«rectificare**.

Le satisfacem dorința. 
Dar cu precizarea că, 
practic, n-am văzut deeît... 
două perechi în întrecerile 
de pe patinoarul „23 Au- 
gust”, anume Liliana Geor-

nul Dinamo, de la ora 
10,30 : Dinamo Victoria - 
Politehnica București.

• VOLEI : Sala Dinamo, 
de la ora 8 : I.C.F. - Țe
sătura P. Neamț (f), Dina
mo - Universitatea Cluj (f), 
C.P.B - Rapid (f) ; Sala 
Giulești, de la ora 10,30: 
Rapid - Minerul Baia Ma
re (m).

• NATAȚIE: Bazinul 
Floreasca, de Ia ora 9,30 : 
Concurs de înot pentru co
pii, juniori și seniori,

• HOCHEI : Patinoarul 
artificial „23 August", de la 
ora 17 : București B - Po
lonia și București A - No
vosibirsk.

• BASCHET: Sala Giu
lești, de la ora 8,30 : Con
structorul - Mureșul Tg. 
Mureș (f), Politehnica — Uni
versitatea Cluj (m) ; Sala 
Dinamo, de la ora 12 : Di
namo București — Medicina 
Tg. Mureș

• ATLETISM: Sala 
Steaua, de la ora 9,30 : 
Concursul republican al 
seniorilor.

Concursul internațional 
de spadă de la București

„La „Floreasca", totul este 
gata pentru concursul in
ternațional de spadă orga
nizat de forul nostru de 
specialitate. S-au instalat 
planșele metalice, a fost 
pusă la punct aparatura e- 
lectrică. Nu se așteaptă 
deeît primele asalturi. Le 
vom putea urmări sîmbătă, 
începînd de la orele 8,30.

Concursul debutează cu 
întrecerile individuale.

Așa cum subliniam și în 
prezentările noastre ante
rioare, concursul se bucu
ră de o participare deose
bit de valoroasă. în pri
mul rînd, prin prezența 
unora dintre așii scrimei 
sovietice : Grigori Kriss, 
campion olimpic la Tokio, 
Guram Kostava. locurile 3 
la Campionatele mondiale 
de seniori de la Gdansk 
și Paris și același loc la ul
tima ediție a J.O., Iosep 
Vîtebski, component al 
echipei U.R.S.S. $i cîștigă- 
tor a numeroase concursuri 
internaționale, Vladimir 
Donin, finalist (3) la Cam
pionatele mondiale de ti
neret de la Budapesta și 
Andreas Livak, una din 
marile speranțe ale școlii 
de scrimă a Uniunii Sovie. 
tice.

Din lotul Ungariei se im
pune experimentatul Ta
mas Gabor, finalist al Cam
pionatelor mondiale de se. 
niori de la Torino (3) și 
Buenos Aires (2), Andor 
Akos și Gabor Erdos, titu
lari în prima echipă a 
Ungariei, de mai multe ori 
campioană mondială.

Lotul R. D. Germane se 
bazează mai ales pe Klaus 
Dumke. Harry Fiedler, Pe 
ter Schultze, Dieter Burger 
și Berndt Uhlig, trăgători 
care au mai fost prezenți 
la edițiile precedente ale 
acestui concurs, clasindu- 
se pe locuri fruntașe.

Polonezii contează în 
principal pe Grzegor Fal- 
kowski, Michal Budkiewicz 
și Jerzy Okraszewski. La 
concurs participă și un 
spadasin din Iugoslavia — 
Liubomir Savic.

în fine — și trăgătorii 
români. Printre ei, Mol- 
danschi, campionul tărit, 
Marinescu, Pongraț, Sepe-

• • • • •

șiu, Popescu, N. șl Ai. 
Istrate, Mironov. Repre
zentanții României sperii 
să aibă o comportare fru
moasă.

Concursul va continua 
duminică cu întrecerea pe 
echipe. Participă : forma
țiile U.R.S.S.. Poloniei. R. 
D. Germane și, alături de 
ele, echipele România I, 
România II și România — 
tineret.

Miine, prima semifinală— 
pe Capitală — 
a juniorilor

• In lupta pentru titlul 
de campioni republicani, 
boxerii juniori din Capi
tală au de trecut un ob
stacol dificil. Intr-adevăr, 
cei care au mai rămas în 
întrecere vor lupta dumi
nică în prima semifinală 
a etapei orășenești, care 
se anunță —- firește — 
foarte disputată. Gala va 
avea loc tot în sala de festi. 
vități a uzinelor Semănă
toarea, de la ora 10. In 
programul reuniunii figu
rează cîțiva deținători ai 
titlurilor pe anul 1966, fapt 
care mărește interesul iu
bitorilor de box față de 
campionatul juniorilor.

• La Medgidia au avut 
loc de curînd întrecerile' 
etapei raionale a campio
natului republican de ju
niori. Iată campionii, în 
ordinea categoriilor. Ju
niori mici : G. Dumitres
cu (Victoria Saligni), R. 
Kemaledin (IMU Medgidia),

Gh. Ștefan (IMU Medgi
dia), FI. Doagă (IMU Med
gidia, A. Drăghici (IMU 
Medgidia), C. Ștefan (Ci
mentul Medgidia), Gh. 
Stefa (IMU Medgidia), I. 
Chifor (IMU Medgidia), 
Al. Neacșu (IMU Medgi
dia) ; Juniori mari : I. Șoș 
(Cimentul Medgidia), C. 
Tîrgheș (Cimentul Medgi
dia), N. Mincă, (Ci
mentul Medgidia), S. Cra- 
zulea (IMU Medgidia), M. 
Stanciu (IMU Medgidia), 
V. Sbarcea (IMU Medgidia). 
Șt. Dinu (Cimentul Med
gidia). D. Beiu (IMU Med
gidia)’, N. Pisică (IMU Med
gidia), A. Ecram (Victoria 
Saligni), I. Alexandru (Vic
toria Saligni).
G. MIRONOVICI-coresp.

NATAȚIE

Echipa Italiei-primul 
adversar al poloiștilor 
români în acest an

Reprezentativa de polo 
a țării noastre va debu
ta în actualul sezon sus- 
ținînd o dublă întîlnire 
cu echipa Italiei. Fede
rațiile de specialitate din 
cele două țări au căzut 
de acord asupra datelor 
de desfășurare : 7 apri
lie la Cluj și 9 aprilie la 
București.

• înotători; de la 
Steaua evoluează astăzi 
și miine într-o întrecerr 
amicală Cu sportivii de 
la Flota Gdynia. Con
cursul are loc la Gdynia, 
într-un bazin de 25 m

• A fost înregistrat 
primul record republican

de sală stabilit de un 
înotător clujean în acest 
an : Zita Erdely (12 ani) 
36,5 (v. rec. 37,2) la 50 
m spate. Alte rezultate : 
Z. Oprițescu (12 ani) 
1:06,1 la 100 m liber; 
Mihaela Dobocan (12 
ani) 1:26,1 la 100 m flu
ture. (P. Radvani — 
coresp.)

• în ultimul concurs 
desfășurat la Reșița, E. 
Aimer (13 ani) a stabilit 
un nou record republi
can de sală la copii în 
proba de 200 m fluture 
cu timpul de 2:40,5 (v. 
rec. 2:57,3). Alte rezul
tate Dorina Mezinca 
2:53,0, Daniela Coroiu 
2:53,2, Monica Horvath 
2:55,0, Mariana Stanciu 
3:00,8 la 200 m mixt ; 
Sigrid Slecian (11 ani) 
1:21,9 la 100 m liber; 
Nela Sporea 40,5 la 50 
m liber (A. Rudeanu — 
coresp.)

• Mîine dimineață (de 
la ora 9,30) bazinul Flo
reasca din Capitală va 
găzdui un nou concurs 
pentru copii, juniori și 
seniori.

ATLETISM

Concursul republican 
de sală al seniorilor

în sala Steaua se vot 
desfășura, astăzi (de la 
ora 15) și mîine (de la

ora 9,30), întrecerile tra
diționalului concurs repu
blican al seniorilor, care 
an de an reunește la start 
elita atletismului nostru, 
întrecerile din acest an se 
anunță a fi de un înalt 
nivel valoric și în același 
timp foarte echilibrate. 
Pentru ilustrare vom trece 
în revistă numai cîteva 
din cele 12 probe. La 50 m, 
recordmanul probei (Zam- 
firescu — 5,7) va avea 
pe urmele sale... întreaga 
ștafetă dinamovistă de 
4 x 100 m, ai cărei compo- 
nenți — Ciobanu, Nichi- 
for, Iliescu și Iliigel — 
sînt creditați în acest an 
cu timpi între 5,8—5,9.

Calculele hîrtiei indică 
un favorit sigur la lungime, 
unde în mod normal V. Să- 
rucan nu poate pierde, 
în schimb, la triplu, pen
tru primul loc va lupta un 
pluton de săritori egali ca 
valoare: V. Răuț, V. Du
mitrescu și G. Corbu sînt 
primii favoriți, dar în ime
diata lor apropiere se află 
O. Viscopoleanu și M. Za 
haria. în proba feminină 
de înălțime așteptăm un 
nou record de junioare. 
Dintre ceilalți participanți 
mai remarcăm pe: P. As- 
tafei și D. Piștalu (pră
jină), Ad. Gagea (greu
tate B), Ioana Petrescu 
și Mariana Go th (50 m F), 
A. Sălăgean (greutate F), 
V. Viscopoleanu și E. Vin- 
lilă (lungime F) etc..

Iarna, mai bogată în zăpadă ca în alți ani, atrage pasionați ai schiului de toate vîrstele pe pantele 
albe ale Carpaților, Iată un grup de copii îndfeptîndu-se spre pîrtia „Popicărie" din Sinaia.

Foto : Aurel Ncagu

Viza abonamentelor 
de intrare 

la manifestațiile 
sportive

Se aduce la cunoștin
ța posesorilor de abo
namente pentru intra
re la manifestațiile 
sportive că viza pentru 
anul 1967 se face 
în perioada 24 februa
rie — 4 martie a.c.Abonamentele se vor 
viza la Sala Floreasca
— biroul administrativ
— telefon 11.64.06, în 
fiecare zi între orele 
9—13 (inclusiv dumini
ca) și 17.00—20.00.

începînd cu data de 
4 martie a.c. expiră 
valabilitatea abonamen
telor ne vizate pe anul 
1967.Abonamentele elibe
rate de consiliile regio
nale ale UCFS șl Consiliul orășenesc
București se vor viza 
In aceeași perioadă de 
către organele sportive 
respective.



REÎNTÎLNIRE PE STADIOANE
(Urmare din pag. 1)

reprezentînd fotbalul nostru, dînd măsura 
valorii Iui. Din acest punct de vedere, 
noul sezon trebuie să însemne o treaptă 
în plus față de ceea ce am realizat în anii 
trecuți. Presa fotbalistică internațională a 
remarcat, la sflrșitul anului 1966, progresul 
făcut de fotbalul românesc, atît sub ra
portul performanței (o serie de rezultate 
bune obținute cu Uruguay, Budapesta, 
Elveția, Polonia), cît și al valorii jocu
lui practicat. De bune aprecieri s-au 
bucurat din partea presei de specialitate și 
a tehnicienilor străini și o serie de jucă
tori ca Pircălab, C. Dan, Hălmăgeanu, 
Ghergheli, Frățilă și alții.

Toate acestea ne îndrituiesc să conchi
dem că fotbalul nostru are zone Încă 
neexplorate, că poate face acel salt cali
tativ care să-l ducă pe drumul afirmării 
sale pe plan internațional. Jocurile cu 
Elveția și Italia, din Campionatul euro
pean, sint primele prilejuri pentru demon
strarea acestui fapt. Dar, comportarea din 
competițiile internaționale nu este decit 
reflexul activității interne. Antrenorii și

jucătorii noștri au datoria să depună toate 
eforturile pentru ca activitatea lor — în 
jocurile de campionat — să se ridice la 
nivelul celor mai valoroase reușite din în- 
tîlnirile internaționale. Misiunea de a 
înstăpîni pe terenurile noastre — etapă 
de etapă — fotbalul de calitate, practicat 
în spiritul cel mai modern, este o datorie 
patriotică a fiecăruia.

Adăugind, faptul că angajarea, fără re
zerve, într-o muncă de profunzime, ale 
cărei rezultate vor trebui judecate totdea
una în funcție de un singur criteriu — 
valoarea internațională — reprezintă cea 
mai eficace metodă de educație, conside
răm că am enunțat aici citeva dintre ele
mentele care pot chezășui îndeplinirea sar
cinilor trasate de către Plenara Consiliului 
General al UCFS din octombrie 1966, care 
a arătat că „este imperios necesar ca și 
activitatea fotbalistică din țara noastră să 
obțină în continuare îmbunătățiri substan
țiale, menite să ne situeze printre țările 
fruntașe în ierarhia mondială". Este o sar
cină de onoare la îndeplinirea căreia sînt 
chemați să răspundă toți factorii care acti
vează în fotbalul nostru.

Ras, tuns și frezat. începe returul...

Desen de NEAGU RĂDULESCU

FATĂ ÎN FATĂ
• DERBIUL ETAPEI SE DISPUTA LA CRAIOVA:

UNIVERSITATEA-DINAMO BUCUREȘTI
• ÎN CAPITALĂ DOUA PARTIDE... LA CONCU
RENTA : PE STADIONUL „REPUBLICII": 
STEAUA-C.S.M.S., PE STADIONUL GIULESTI : 

RAPID-FARUL. AMBELE MECIURI VOR' 
ÎNCEPE LA ORA 15

RAPID — FARUL (1—1)
RAPID : Răducanu — Lu- 

pescu, Motroe, Dan, Greavu
— Dinu, Jamaischi — Năstu- 
reseu, Dumitriu, Ionescu, Co- 
dreanu. (Antrenor Valentin 
Stan eseu).

FARUL : Uțu — M. Geor
gescu, Tîlvescu, Mareș, Dum
bravă — Antonescu, Koszka
— Caraman, Tufan, Iancu 
Kailo. (Antrenor V. Mărdă- 
rescu).

ARBITRI ; C. Nițescu (Si
biu) — la centru, E. Bucșe 
(Sibiu) și M. Ispas (Mediaș)
— Ia tușă.

STEAUA — C.S.M.S. (7-1)
STEAUA : Haidu — Săt- 

măreanu, Jenei, D. Nicolae, 
Chiru — Negrea, D. Popescu
— Pantca, Constantin, Voi-

nea, S. Avram. (Antrenor 
Ilie Savu).

C.S.M.S. : Constantinescu 
— Pop, lanul, Vornicu, De- 
leanu — Ștefănescu, Romilă 
(Humă) — Incze IV (Gălățea- 
nu), Stoicescu, Cuperman, 
Lupulescu. (Antrenor C. 
Laurențiu).

ARBITRI : N. Cursaru — 
Ia centru, E. Vlaiculescu și 
V. Gligoreseu — la tușă (toți 
din Ploiești).
UNIVERSITATEA CLUJ — 

U.T.A. (0—0)
UNIVERSITATEA : Rin- 

gheanu (Gaboraș) — Szoke, 
Pexa, Anca, Cimpeanu — V. 
Alexandru (Mustățea), Petru 
Emil, Neșu — Ivansuc, Uifă- 
ieanu, Barbu (Szabo). (Antre
nor E. Mladin).

U.T.A. : Gornea (Weichelt)
— Birău, Bacoș, Mețeas, Cza- 
ko — Jac (Domide), Chivu 
(Igna) — Șchiopu, Tr. Popes
cu, Țirlca, Moț. (Antrenor 
N. Dumitrescu).

ARBITRI : C. Petrea — la 
centru, N. Pctriceanu și F. 
Coloși — la tușă (toți din 
BucureștD
PETROLUL — POLITEHNI

CA TIMIȘOARA (0-1)
PETROLUL : Ionescu (Sfet- 

cu) — Pal, Pahonțu, Dragnea 
(Florea), Mocanu — Iuhas, 
Dragomir — Roman, Dridea 
I, Badea, Oprișan (Moldovea
nul, (Antrenor C. Cernăia- 
nu).

POLITEHNICA : Popa (VI- 
dac) — Bodrojan, Răcelescu, 
Lereter, Rotaru — Petrovici, 
Grizea (Mihăilă) — Cotor- 
mani, Surdan, Popanică, Re- 
gep (Mițaru) (Antrenor N. 
Reuter).

ARBITRI : V. Dumitrescu
— Ia centru, M. Bică și R. 
Buzdun — Ia tușă (toți din 
București).

DINAMO PITEȘTI — PRO
GRESUL (0—1)

DINAMO : Coman — I. 
Popescu, Barbu, Ilie Stelian 
Badea — Prepurgel, Dobrin 
— C. Radu, Naghi, Țurcan, 
Pop. (Antrenor Ștefan Va
sil e)

PROGRESUL : Matache — 
Colceriu, Măndoiu, Peteanu, 
Staicu — Al. Conslantines- 
cu, Ciucu — Matei, Șoan- 
gher, Mateianu, Ion Constan
tin. (Antrenor P. Moldovea
nul.

ARBITRI : N. Rainea 
(Birlad) — la centru, A. Pop 
și I. Cimpeanu (ambii din 
Cluj) — Ia tușă.
STEAGUL ROȘU — JIUL 

(0—7)
STEAGUL ROȘU (Iot) : 

Adamache, Pilcă — Ivănces- 
cu, Jenei, Campo, Alecu, 
Naghi, Pescaru, Sigheti, Năf- 
tănăilă, Necuia, Gane, Goran, 
Ioniță, Gyorfi, Selimesi. (An
trenor S. Ploeșteanu).

JIUL : Ion Vasile (Zam
fir) — Dan, Stocker, Pop, Mi
hai — Crăciun (Toia), Libar-

di — Martinovici, Casandra, 
Ionescu, Peronescu. (Antre
nor Șt. Coidum).

ARBITRI : N. Mihăilescu 
— la centru, C. Bărbulescu și 
M. Sadoveanu — la tușă 
(toii din București).
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

— DINAMO BUCUREȘTI 
(1-4).

UNIVERSITATEA : Papue 
I (Vasilescu) — Mihăilescu. 
Mincă (Bitlan), Marin Marcel, 
Deliu — Strimbeanu, Ivan — 
Niță, Sfirlogea (Deselnicu), 
Obletnenco, Circiumărescu. 
(Antrenor R. Cosmoc).

DINAMO : Datcu (Nicules- 
cu) — Popa (Pîrvu), Nunweil- 
ler III, Nunweiller IV (Dinu). 
Stoenescu (Ștefan) — Gher- 
gheli, O. Popescu — Pircălab 
(Haidu), Frățilă, D. Ene (Ene 
II), Nuțu. (Antrenor Tr. Io
nescu).

ARBITRI : Evangelos Pa- 
zaropoulos (Grecia) — la 
centru, Gr. Birsan și V. 
Liga (ambii din Galați) — la 
tușă.

In paranteze, rezultatele 
din tur.

Dintre zeci
de însemnări

• Din nou ridicare de cor
tină ! Luminile se vor aprinde, 
iar pe „covorul fermecal" re
începe povestea nesîîrșită a 
fotbalului. Și totul va părea 
ca la început: ca astă-toamnă, 
ca-n primăvara trecută, ca-n 
toamna cealaltă. Nimic nou și 
noi îs toate. Fotbalul e o dra
goste lungă, totdeauna tînă- 
ră...

0 O dovadă că nimic nu se 
schimbă e „telexul" pe care 
l-am primit, marți, de la Cra
iova. Scriam, aici, sîmbăta 
trecută, că în eventualitatea 
unui rezultat pozitiv al Farului 
la București „Ia Constanța va 
fi veselie mare, iar la Craiova, 
probabil, criză de... antinevral
gice". „Telexul" craiovenilor a 
fost prOBipt: „Stocul de anti
nevralgice intact. Dacă aveți 
nevoie vi le oferim. Oltenii se 
ajută între ei". Semnează „un 
grup de olteni".

Aș adăuga, doar, că și or
goliul suporterilor echipei de 
pe malul Jiului a rămas in
tact.

• DUCE (fostul jucător al 
„Sportului studențesc", tatăl lui 
Dan Coe), a dat următorul 
răspuns întrebării — ce cre
deți despre fiul dv. și despre 
„felul Iul de a fi", cîteodată 1

— E leit taică-său, așa că-1 
aprob... Un fotbalist fără tem
perament seamănă cu un ac
tor care și-ar spune replicile 
în poziție de drepți...

• Dialog autentic: Zebec (an
trenor la Dinamo Zagreb): 
„Ce mai face echipa aceea, a 
dv, care într-o zi, pe stadionul 
„23 August", a zdrobit „spe
ranțele noastre"? (29.IX.1957, 
5—1 pentru România — ju
niori, n.n.)

Rep. : „Ivansuc, de pildă, e 
doctor..."

Zebec s „Da, e o profesiune 
frumoasă..."

Asta e tot.
• Fiindcă sîntem la „inter

naționale" : cîteva date despre 
CAPPELLINI, noua vedetă a 
Inter-ului:

— 23 de ani.
— 1,70 m înălțime
— 68 kg greutate
— 7 goluri. în 4 meciuri
— secretele: demarcajul și 

suplețea.
• Deschiderea sezonului pri- 

lejuește bucureștenilor revede-

Atenție, arbitri!
O dată cu începerea retu

rului campionatului catego
riei A, cronicarii ziarului nostru 
vor nota calitatea arbitrajelor 
acordînd „cavalerilor fluierului" 
— stele. Astfel, pentru un ar
bitraj FOARTE BUN - 5 stele ; 
pentru un arbitraj BUN - 4 
stele ; pentru un arbitraj SA
TISFĂCĂTOR - 3 stele ; pentru 
un arbitraj SLAB - 2 stele ; 
pentru un arbitraj FOARTE 
SLAB — 1 stea.

Dorim ca, o dată cu începerea 
returului, cit mai multi cavaleri 
at fluierului să primească nota 
maximă — 5 stele.

Rubrica de fotbal a ziarului 
nostru își propune la sfîrșitul 
campionatului să întocmească 
clasamentul celor mai buni arbi
tri pe baza „stelelor" primite. 
Din cind in cind vom publica 
situația in acest clasament.

(uvlntul celor din tribună
Așteptarea reluării campionatului categoriei A se apropie de sfîrșit. Corespondenții din întreaga 

țară ne-au comunicat vești despre ultimele pregătiri ale echipelor, formațiile — probabile — ce vor 
fi aliniate în prima etapă a returului. La această oră, echipele care susțin meciuri în deplasare călătoresc 
cu autobuzul, cu trenul sau cu avionul spre orașele gazdă, unde azi și mîine arbitrii vor da startul în 
această populară competiție.

Mai mult ca oriclnd, în săptămîna care s-a scurs am fost asaltați, la redacție, cu numeroase tele
foane ale iubitorilor fotbalului. Ei ne-au cerut să publicăm clasamentul golgeterilor categoriei A, sta
tistici, declarații... Am profitat de prezenta lor la... receptor și le-am solicitat, la rîndul nostru, cite o 
scurtă declarație înaintea noului sezon oficial.

Iată ce ne-au spus:

rea cu o echipă care, anul 
trecut, pe vremea aceasta, fă- , 
găduia mult — C.S.M.S.

Acum, speră...
• DINAMO BUCUREȘTI și 

JIUL PETROȘENI au jucat, 
săptămîna aceasta, două „ami
cale" la Rm. Vîlcea și respectiv 
Hunedoara (dinamoviștii au 
fost învinși cu 4—2 iar petro- 
șenenii cu 2—0). Mă întreb, dacă 
INTERNAZIONALE ar fi ju
cat, de exemplu, la Pisa și-ar 
fi îngăduit un asemenea „lux"?

VALENTIN PÂUNESCU

PROGRAMUL PENTRU PRIMA 
ETAPA A RETURULUI

Pentru jocurile de fotbal care 
se desfășoară mîine în capi
tală s-a editat un interesant 
program din al cărui conți
nut menționăm :

— Așa a fost în tur, la pri
ma etapă,

— Palmaresele lor.
— Statistici...
— întîlnirilc internaționale 

ale echipelor românești de la 
1 ianuarie a.c.

— Văzute... auzite...
— Caleidoscop extern etc.
Programul se găsește de vîn- 

zare astăzi la casele de bilete, 
iar mîine la stadioanele Repu
blicii și Giulești.

FLOREA GRĂJDĂNESCU, func
ționar la T.R.C.H. Deva: „Am 
o mare simpatie pentru echipa 
Steaua, tn prezent, jucătorii for
mației mele favorite se pare că «u 
ajuns la o concepție modernă de 
joc și au o omogenitate supe
rioară celorlalte echipe din ca
tegoria A. Adăugind simpatiei 
de care aminteam aceste calități, 
nu întrevăd o altă echipă care 
ar putea ciștiga întrecerea. Pe 
locurile următoare se vor clasa, 
după părerea mea, Dinamo Bucu
rești și Rapid".

MIHAI COTABIȚA, șeful ser
viciului organizarea muncii la 
T.C.I.F. Craiova: „în privința 
campioanei pe 1966—1967, cred 
că rezultatul meciului Universi
tatea Craiova — Dinamo Bucu
rești, care se va juca duminică 
în orașul nostru, este decisiv. 
Dacă înving, studenții vor lua 
un avans apreciabil și e greu 
de presupus că vor mai putea 
fi ajunși pînă la linia de sosire. 
Așa că titlul de campioană le 
surîde chiar din prima etapă a 
returului. Dacă însă Dinamo 
București pleacă cu un punct de 
la noi, (sau, ferească dumnezeu, 
două I) ea va ii echiDa care va 
aspira la titlu. Și totuși, să nu 
uităm, Universitatea a fost în 
tur de neînvins pe teren pro
priu..."

ȘTEFAN TUDORACHE, meca
nic la Uzinele Țesătura din Iași: 
„Ce-aș putea dori de la acest 
retur decît ca C.S.M.S. să se sal
veze de la retrogradare ? Atît, și 
mi-ar fi de ajuns 1“

MIHAI DOMOCOȘ, student 
I.M.F. Cluj : „Și anul acesta, ca și 
în ceilaiti de cînd sînt la Cluj 
voi striga „Hai Universitatea". 
De data asta, cu dorința expresă 
de a-i vedea pe jucătorii acestei 
echipe comporți ndu-se mai bine 
decît în prima parte a campio
natului, reușind acum ceea ce 
n-au realizat astă-toamnă: jocuri 
de calitate (ca urmare a unor pre
gătiri mai bine efectuate) cu ur
marea firească — evadarea de la 
subsolul clasamentului",

TEODOR BLAJ, președintele 
asociației sportive U.T.A. : „Aș 
dori ca echipei noastre returul 
să-i aducă mai multe victorii și... 
pe teren propriu. Astă-toamnă 
n-am reușit decit una l tn ceea 
ce privește titlul de campioană, 
cred că el va reveni fotbaliștilor 
de la Dinamo București, în luptă 
strinsă cu cei de la Steaua".

GHEORGHE TILEA, tehnician 
la I.R.T.A. Pitești : „N-aș vrea 
ca returul să înceapă, pentru Di
namo Pitești, așa cum a început 
prima parte a actualului cam
pionat și a celui trecut, cind for

mația, mea favorită nu-și găsea 
cadența. Jocul, mai mult decît 
rezultatul din meciul cu Dinamo 
Zagreb, m-a pus pe ginduri, dar 
sper că antrenorii noștri vor găsi 
remediile, iar accidentalii — și 
indisponibilii — se vor reface cit 
mai repede, pentru ca Dinamo 
Pitești să-șt continue drumul as
cendent Început cu doi ani in 
urmă. Meciul de simbătă, cu 
Progresul, va fi deci edificator 
din mai multe puncte de vedere".

VICTOR SANDU, directorul 
cinematografului „Republica" : 
„Pentru al doilea act al cam
pionatului m-am pregătit intens, 
asistînd la toate meciurile de 
verificare desfășurate în Ca
pitală I După jocurile pres
tate — mai ales în partidele 
restantă — cred că Rapid și 
Steaua sînt cele mai în formă. 
S-a văzut seriozitatea in pregătire 
a lui Negrea. D. Popescu, a „bă- 
trînului", dar veșnic tinărului, 
„profesor" Constantin. Duminică 
el ne-a amintit de zilele de glorie 
ale fostei C.C.A. De asemenea, 
după atitea... necazuri aduse su
porterilor lor, jucătorii Rapidului 
le-ar putea descreți frunțile. De 
aproape o jumătate de secol, a- 
ceștia așteaptă să-i vadă cam
pioni...

Ce mai doresc de la returul 
campionatului ? Aș vrea ca an-

trenorii să folosească cu mai 
mult curaj rezervele și tineretul. 
Și încă ceva : ca jocurile bune 
din campionat să se reflecte în 
intilnirile internaționale și, in 
special, in cele din campionatul 
Europei printr-o victorie asupra 
Italiei la București și alta in de
plasare, in iața reprezentativei 
Elveliei".

PROF. MARGA CONSTANTI
NESCU, cercetătoare metodistă 
la Dispensarul central pentru 
sportivi. București: lM-aș bucura 
enorm ca returul să aducă pe 
primul loc in clasament pe Ra
pid, echipa mea favorită. Este o 
dorință pe care mi-o... reformu- 
lez an de an, dar care mereu a 
rămas neimplinită. Cred că echi
pa din Giulești este capabilă ca 
anul acesta, in sfîrșit, să nu mai... 
întirzie la sosirea in ultima sta
fie".

PROF. AUREL NEȘA, comuna 
Băilești, regiunea Oltenia : „Re
velația actualului campionat a 
iost formația studenților craio- 
veni. Puterea de luptă, elanul 
și tinerețea jucătorilor, la care 
adăugăm și sprijinul moral al 
suporterilor de pe „San Siro"-ul 
din capitala Banilor olteni sînt 
argumentele care vin să întă
rească pronosticul meu că titlul 
de campioană nu va scăpa echi
pei Universitatea Craiova".



CONFERINȚA CONSILIULUI RAIONAL UCFS REGHIN

Tradiții frumoase,
DAR CUM SINI HE CULTIVATE?

Dintre sporturile practicate la Re
ghin, cîteva au atras în mod deosebit, 

•■de-a lungul anilor, tineretul de aici 
și au polarizat în jurul lor numeroși 
suporteri care le-au sprijinit cu tot 
entuziasmul. S-au format adevărate 
tradiții: în canotaj și hochei, în înot 
și volei, în schi și oină. Este adevă
rat, acestea au fost favorizate de 
condiții specifice. La Reghin s-au 
născut zveltele ambarcațiuni cu care 
sportivii noștri au cîștigat medalii 
de aur la numeroase competiții in
ternaționale ; tot aici apele Mureșu
lui formează vara admirabile „ba
zine de înot", iar gerurile iernii pa
tinoare. La C.I.L. s-au construit 
planoare și avioane, se fabrică ma
teriale sportive exportate în multe 
țări ale lumii...

Ln sporturile amintite, care s-au 
dezvoltat cu precădere la Reghin, 
au lost obținute o serie de promiță
toare succese. Despre acestea, despre 
tradițiile sportive, dar mai ales de
spre situația lor actuală s-a vorbit 
la această conlerință a consiliului 
raional UCFS.

Darea de seamă a subliniat mai 
ales succesele din ultimul an. De 
pildă, s-a amintit că din cele 71 de 
asociații cîte sînt în raion, în 69 au 
lost organizate campionate pe diferite 
ramuri de sport. De asemenea, au 
fost organizate peste 200 de acțiuni 
cultural-sportive și peste 300 de 
acțiuni turistice, ln 19b6, încă 1 900 
tineri au trecut normele Insignei de 
polisportiv, astfel că numărul total 
al purtătorilor acestei distincții spor
tive se ridică la 9 000. Dar, atît în 
darea de seamă cît și în planul de 
măsuri s-a amintit foarte puțin de
spre situația existentă în ramurile 
sportive cu tradiție. In unele dintre 
acestea activitatea este în prezent 
foarte slabă, iar la canotaj, hochei, 
oină, ca și inexistentă (1?).

Farlicipanții la discuții — Vladi
mir Novițchi, Gheorghe Farcaș, Ion 
Bulin rea, Liviu Maior și alții — au 
arătat că în urmă cu 6—7 ani ca
notajul de la Reghin era prezent 
la finalele pe țară, iar acum Re
ghinul nu are nici cel puțin un 
pion regional. La 
care a avut mulți 
vitatea a încetat 
în urmă. De ce ? 1
diții, materiale sportive? Dimpotrivă! 
C.I.L. Reghin, care fabrică cele mai 
noi tipuri de aparate și materiale de 
sport, este gata să pună la dispo
ziția sportivilor, pentru încercare, 
bărci, schiuri, bețe de oină, crose, 

cain- 
sport 
acti- 

ani 
con-

hochei, 
i iubitori, 

cu 2—3
Nu există

Bazele metodico-științifice ale pregătirii 
sportive a copiilor și juniorilor

(Urmare din pag, 1)

țcte, ci să ne sprijinim pe un cadru științific 
bine închegat.

înainte de a trece la expunerea acestui cadra, 
precizăm că denumirea de „pregătire sportivă a co
piilor și juniorilor" corespunde mai bine conți
nutului, scopului, decît „specializarea sportivă tim
purie", aceasta din urmă putînd să dea loc la 
interpretări greșite din punct de vedere pedagogic 
și fiziologic, ln plus, competițiile, fără de care este 
de neconceput activitatea sportivă, se organizează 
pe grupe de vîrstă: copii și juniori.

Problema pregătirii sportive a copiilor și ado
lescenților este o problemă complexă, cu multiple 
aspecte fiziologice, pedagogice și psihologice, tot 
atît de complexă ca și copilul și adolescentul. A da 
rețete privind mijloacele, nivelul performanțelor 
etc. ar putea genera greșeli în sensul suprasolicitării 
organismului tinerilor, sau unei prudențe exagerate. 
Or, după cum se știe, un organism solicitat prea 
mult sau prea puțin e împiedicat în dezvoltare. So
luția ? Individualizarea sarcinilor și dozării, pe baza 
cunoașterii temeinice a subiecților. Și încă o preci
zare în ^cest context de idei : dictonul medical „pri
nt um non nocere" (în primul rînd să nu vatăme) 
trebuie să aibă o aplicabilitate limitată in educația 
fizică, deoarece activitatea noastră își atinge scopul 
numai dacă are influențe pozitive, dacă acționează 
cu eficiență. Din păcate, mai sînt unități școlare 
în care educația fizică este neutră, nu are o con
tribuție vizibilă ; or, această neutralitate este foarte 
aproape de inactivitate.

Bazîndu-ne pe aceste considerente care asi
gură o înțelegere justă a problemei, vom expune 
în continuare principalele coordonate, caracteristici 
și cerințe ale pregătirii sportive a copiilor și ju
niorilor.

1. Caracterul atractiv. Pentru grupele de vîrstă 
de care ne ocupăm în acest material, plăcerea, sa
tisfacerea prin mișcare, destinderea fizică și psi
hică constituie elemente fără de care rtul de
vine un medicament folositor, dar... medicament.

Golit de partea emoțională, de frumusețea luptei 
sportive, sportul își pierde principala sa caracte
ristică de atragere, de cuprindere de bunăvoie 
a tineretului într-o activitate plăcută, pasionantă, 
își pierde în bună parte caracteristica de școală a 
voinței.

Cum să păstrăm și să dezvoltăm această ce
rință? In primul rînd, prin folosirea din plin a 
elementului de întrecere în predarea exercițiilor 
de dezvoltare fizică sau de perfecționare tehnico- 
tactică, cît și a caracterului de joc a antrenamen
telor. Caracterul de joc, de liberă inițiativă, de în
trecere, trebuie să-și pună mai mult amprenta pe 
metodica de predare a sporturilor. La copii și ju
niori jocul nu exclude ci, din contră, favorizează 
activitatea intensă, cu un grad crescut de efica
citate. Intervențiile didactice prea dese ale profe
sorului influențează negativ atmosfera de joc, de 
creație, de afirmare și potențare a energiei fizice 
și forței morale. Or, fără cultivarea pasiunii pentru 
un sport și apoi menținerea acestei „flăcări" este 
aproape imposibil ca un tînăr să practice cu re
gularitate un sport sau să obțină performanțe 
înalte.

2. Multilateralitate în pregătirea fizică, conco
mitent cu însușirea și perfecționarea tehnicii co
recte a sportului respectiv.

Pe fondul preocupărilor pentru dezvoltarea fizică 
armonioasă este indicat să se acorde mai multă 
atenție pentru tehnică și îndemînarea generală. 
Multiple exerciții care să se adreseze tuturor re
giunilor corpului și grupelor musculare, exerciții 
de suplețe, îndemînare, alergări de viteză, sări
turile în înălțime și lungime cu și iără elan, însu
șirea și practicarea a 2—3 spoituri complimentare 
nu trebuie să lipsească din arsenalul fiecărui an
trenor.

Totodată se impune o mare cantitate de repetări 
a procedeelor tehnice în condiții variate, cu anu
mite sarcini. Bazîndu-ne pe tendința naturală a 
copiilor spre acțiuni motrice variate, spre viteză 
și îndemînare. vom căuta să dezvoltăm aceste ca
lități de mare importanță pentru o tehnică supe
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săniuțe, sulițe și arcuri. Dar nici 
asociația Avîntul — de pe lingă 
C.I.L. — și nici consiliul raional 
UCFS nu au manifestat nici un fel 
de inițiativă pentru folosirea acestoi 
posibilități.

Pînă nu de mult, apele Mureșului 
erau zăgăzuite la Reghin de un ba
raj, formînd un frumos bazin de înot 
și un spațiu corespunzător pentru ca
notaj. Dar barajul s-a spart și ni
meni nu manifestă vreo preocupare 
pentru repararea lui. Din această 
cauză, bazinul de înot este o ade
vărată paragină.

Aproape de Mureș, în parcul ora
șului, a existat un frumos lac. In 
timpul iernii, el se transforma în te
ren de hochei și patinaj. Dar, fiind 
lăsat în părăsire lacul a fost năpădit 
de stufăriș și din primăvară pînă 
toamna cintă broaștele în el. Cu chel
tuieli minime, el ar putea fi rea- 
menajat, atît pentru sporturi de iarnă, 
cît și pentru cele de vară.

In cuvîntul său, Gh. Fazekaș a 
arătat că și stadionul se află într-o 
situație foarte proastă, că sînt ne
cesare nu numai reparații, ci o ade
vărată reamenajare. Liviu Maior, din 
partea asociației Voința, a subliniat 
faptul că nu există o suficientă co
laborare între asociațiile sportive din 
orașul Reghin pentru întreținerea ba
zelor sportive existente și amenajarea 
unor terenuri noi.

Planul de măsuri a fost comple
tat cu o serie de date mai concrete, 
cu obiective adecvate condițiilor lo
cale, menite să marcheze o cotitură 
în dezvoltarea sportului, atît de în
drăgit de masele largi ale tineretului 
din orașul de pe Mureș.

I

La redacție a sosit o scrisoare, 
oarecum ieșită din comun. Expe
ditor — fostul campion republi
can de box la juniori, Marcel 
Pintilie. Iată cîteva fragmente 
care ne-au atras îndeosebi aten
ția-

„în trecere prin orașul Giurgiu, 
nu am putut rezista tentației de 
a revedea sala de box a Școlii de 
tineret UCfS, 
cu zece ani, 
republican de juniori. Spre dezi
luzia mea, această sală se află 
într-o stare deplorabilă. De peste 
6—7 ani ea nu a fost zugrăvită, 
acoperișul de tablă, jgheaburile 
și burlanele sînt sparte, apa curge 
pe pereți, tencuiala de pe ziduri 
a căzut etc., etc. Cînd sala se 
încălzește, „godinele" afumă ca 
un adevărat coș de fabrică, incit 
te îneci pur și simplu in fum. 
In plus, sala este foarte slab do
tată cu aparate și materiale spor
tive. Lipsesc spalierele, huit erele 
mici, sacii de antrenament și, 
bineînțeles, ringul".

Ne-am deplasat la fața locu
lui. Situația descrisă în scrisoare 
este absolut reală. Am intrat în 
sală. Nu se făcuse focul, pentru 
a se evita fumul ! Totuși, de la 
ușă ne-a izbit un aer... acru (evi
dent cauzat de fumul infiltrat 
de-a lungul anilor în pereți) și 
o temperatură... polară.

Cum pot tinerii să se antreneze 
în asemenea condiții ? — l-am 
întrebat pe antrenorul Florea 
Chirii.

de unde, în urmă 
am ieșit campion

VIOREL TONCEANU

I

NOTE

De ce s-n așteptat pînă acum ?
— Ce să se mai antreneze ? 

Mul ți tineri ocolesc de la o vreme 
sala, iar pe alții nu-i mai lasă 
părinții să vină.

Declarația este edificatoare. Cu 
alte cuvinte, dacă lucrurile nu se 
vor îmbunătăți în curînd, la Giur
giu se va vorbi tot mai puțin des
pre box.

Am stat de vorbă și cu tova
rășii din consiliul orășenesc 
UCFS, în a căror „grijă* se află 
acum sala. Cu toții recunosc că 
ea nu este adecvată antrena
mentelor, că este insuficient uti
lată cu aparate și materiale, că 
nu corespunde condițiilor elemen
tare igienico-sanitare etc., etc. Cu 
toate acestea, practic nu a fost 
luată nici o măsură. Paradoxal, 
la vizita noasuă s-au găsit ime
diat și soluții de remediere, prin
tre care cea mai rezonabilă ni se 
pare trecerea sălii în administra
ția asociației sportive Unirea din 
localitate. Ne punem întrebarea : 
dacă acum s-au putut găsi soluții 
de rezolvare, de ce s-a stat atîta 
timp cu brațele încrucișate ?

Consiliul regional UCFS Bucu
rești, care și el a acționat cu... 
încetinitorul (deși cunoștea si
tuația), va trebui să ia măsurile 
cele mai eficiente pentru a nu răs
punde direct de „dispariția" boxe
rilor din Giurgiu.

I

I

ION OCHSENFELD

Motocrosiștii sînt chemați la start
Săplămîna viitoare, în Capitală, se deschide sezonul de motocros. Zecile de... 
cai putere, bine „hrăniți și ferchezuiți" toată iarna, sînt nerăbdători să 
ridice cît mai repede fanionul starterului și să pornească într-un iureș 

cel din imaginea de mai jos

se 
ca

rioară și pentru caracteristicile sportului de per
formanță actual. Intr-adevăr, viteza a crescut mult 
și va continua să crească în execuția diferitelor 
procedee tehnice în lupte, fotbal, handbal, volei, 
baschet, caiac-canoe, box, hochei, tenis de masă, 
în „solurile" la gimnastică, în trecerea porților la 
slalom; în atletism, ca și în înot, viteza de reacție 
și de execuție au un rol hotărilor pentru multe 
probe.

De aceea, dezvoltarea vitezei, sub toate formele 
ei dc manifestare, totodată cu dezvoltarea cores
punzătoare a supleței și musculaturii, constituie 
sarcini specifice acestor vîrste.

3. Vîrstă și drumul spre măiestria sportivă. 
Practicarea organizată a diferitelor ramuri spor
tive poale fi făcută de la : 6—7 ani — înotul și 
patinajul, 9 ani — schiul și gimnastica, 10—11 
ani — atletismul, săriturile în apă, scrima, fotba
lul, voleiul, handbalul, baschetul, hocheiul, teni
sul de masă și de cîmp, polo, rugbi, popice; 
13—14 ani — canotajul, caiacul, canoea, luptele, 
tirul, ciclismul; 15—16 ani — boxul, halterele. 
O deosebită atenție se va da adaptării elementelor 
acestor sporturi la part icularită iile de vîrstă, fo
losirii unor materiale și terenuri adecvate, 
în scopul ușurării învățării și perfecționării corecte 
a tehnicii.

Ca ghid practic se poate folosi următoarea suc
cesiune: etapa de inițiere, etapa specializării (pe 
baza selecției definitive) și participării în com
petiții oficiale, etapa performanțelor superioare, 
ln încadrarea pe vîrste a acestor etape vom porni 
de la particularitățile anatomo-fiziologice și psiho
logice ale tinerilor cu care lucrăm.

Cu juniorii deosebit de bine dezvoltați și foarte 
talentați vom folosi metode, mijloace și obiective 
speciale.

In ceea ce privește problema selecției, recoman
dăm cuprinderea unor mase cît mai mari de copii 
în practicarea diferitelor ramuri sportive (după 
dorințele și aptitudinile respective — selecția pri
mară orientativă) și selecția definitivă, după ter
minarea pubertății.

ln încheiere, subliniem noțiunile care trebuie să 
caracterizeze metodica pregătirii sportive a copiilor 
și juniorilor: atractivitate, multilateralitate ca dez
voltare fizică și pregătire motrică, însușirea co
rectă a tehnicii și perfecționarea pînă la măiestrie 
a acesteia, concordantă între dozarea mijloacelor 
folosite si particularitățile de vîrstă și individuale, 
control medico-spor  tiv periodic.

I
I
I
INu uitați să depuneți buletinele 

pentru concursul Pronosport de 
mîine la care se atribuie în cadrul 

| premiului excepțional pentru prima 
oară un autoturism „Renault 16“ și 

12 500 lei în numerar.
Astăzi este ultima zi pentru de

punerea buletinelor.
• In numărul de ieri am puoil- 

cat clștigătorii autoturismelor atrt- 
Ibuite la concursul special Prono- 

expres din 8 februarie 1967.
. In continuare publicăm lista cîș- 
I tigătorilor premiilor fixe în bani șt 

în obiecte, stabiliți prin tragere la
I sorți :
* Cîte 15.000 lei au obținut urma-

Itorn : Prodan Marin din Cîmpulung 
Muscel, Bogdan Viorel din Timi
șoara, Ștefănescu Filolteia din

I București și Tudoroiu Dumitru din 
1 Tg. Jiu.

ICîte o grupă în obiecte compusă 
din : 1 televizor „Rubin 102", un 

aparat de radio „Gerufon", un frl-
I gider „Alka”, una mașină de spălat 
1 „Crinul", un picup „Ziphona" cu 20
I discuri și un stilou „Meibi” au obți

nut următorii : Stelian Teodora din 
| Zemeș-Moinești, Tănăsescu Geor

ge din Giurgiu, Hațegan Eugen din 
| Alba Iulia, Rău Henrieta din Re

șița, Oprea Ioana din București.

Premiile concursului Pronosport 
Inr. 7 din 19 februarie 1967 :

Premiul excepțional: 1 variantă 
Ia 75.000 lei (autoturism „Mos- 

kvici 408” cu 4 faruri și radio plus 
1 20.500 lei); categoria I: 7,5 variante 

a 5.662 lei; a II-a: 152 x 349 lei; a

I III-a: 1.635,5x32 lei; a IV-a: 8.505 x 
10 lei.

I Report PREMIUL MINIM: 97.314 
lei.

| Premiul excepțional a revenit par
ticipantului BOGDAN EMIL din 

I Reghin.

I LOTO DIN 24 FEBRUARIE 1967

I 87 22 31 10 39 72 70 89 20 61 78 11

| FOND DE PREMII : 1.140.822 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

I vineri 3 martie, tragerea specială a 
■ „Mărțișorului" în București.

| Incepînd de la 24 februarie a. c. 
s-au pus în vînzare bilete pentru

| tragerea specială LOTO a „Mărțișo
rului" din 3 martie 1967.

Capul de afiș al acestei trageri 
speciale :

| 20 autoturisme (Renault 16, Re
nault 10 Major, Moskvici 408, Wart- 

| burg Lux 31211. Renault Dauphine și
Trabant 601). CUMPARAȚI-VĂ DIN 

| TIMP BILETE.

(Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronospori

De la I.E.B.S.
• Pentru jocul de fotbal 

| STEAUA — C.S.M.S. de dumini
că de pe stadionul Republicii, bi- 

| letele se găsesc de vînzare la ca
sele de bilete obișnuite.

| • Agenția de bilete din str
Ion Vidu vinde și bilete pentru 

| jocurile de hochei din „Cupa ora
șului București" din 25—26 le- 

| bruarie de la patinoarul „23 Au
gust", precum și pentru „Turneul 

| internațional de spadă" din 25—26 
februarie, de la sala Floreasca.

I * Patinoarul „23 August" este 
1 deschis pentru patinaj public mîi- 
I ne> ORELE 9—12.
' • MATERIAL ȘI ECHIPA-
■ MENT SPORTIV PUTEȚI ÎN- 
• CHIRIA DE LA CENTRUL DIN
■ STADIONUL REPUBLICII. PLA- 
I TA SE POATE FACE ȘI PRIN

I VIRAMENT. Informații la telefo
nul nr. 31.48.80.

■ «La bazinul acoperit Floreas- 
■ ca funcționează un curs de inițiere 
Ila înot pentru copii. Înscrieri la 

bazin.



Se mai întîmplă și așa
Uc, — eliminat 
joc, acesta refuza 
să părăsească tere
nul — l-a... pălmuit.

ADIO
Adio, duminici netulburate,
Cu ore de repaos conjugal,
Cînd ațipeam citind un madrigal 
Si mă hrăneam, crescînd în 

greutate.

Adio, rosturi vechi, de altă
Viața mea e... replanificată,
Începe fotbalul... de-acum,

Sînt robul lui și prea plecat

C. POPESCU-BERCA

Au început

dată,

m-am 
dus... 

supus I

Adio, dupc-mese liniștite, 
Fârâ-ntîmplâri, emoții și program, 
Cu cârti, pe care doar le răsfoiam, 
Și le lăsam apoi neisprăvite.

Nevasta mea, copiii mei, cu bine I... 
Ne vom vedea sporadic de acum I 
Oh, de-ați veni și voi pe-același 

drum,
Pe drumul stadioanelor, cu mine !

Desen de: V. VASILIU

Filmele campionatului

POȘTA MAGAZIN
Victor Vasiliu, co

muna Deleni. Stea
ua și C.S.M.S. s-au 
întîlnit în campionat 
— la fotbal — de 
11 ori. De 4 ori a 
cîștigat Steaua, de 
5 ori meciurile s-au 
terminat la egali
tate, de 2 ori au 
avut cîștig de cau
ză ieșenii. Sînteți 
îngrijorat de... soar
ta C.S.M.S.-ului în 
meciul de mîine ? 
La fotbal, nu se 
știe niciodată ! Ați 
uitat episodul Stea
ua—Dinamo Bacău? 
8—0 pentru Steaua 
la Bacău și 
pentru Dinamo 
București !

mitîndu-se numai 
la lungimea săritu
rii. De pe o tram
bulină de acest gen, 
și eu — dacă aș a- 
vea curaj — aș pu
tea sări un... 80 de 
metri. Totul e să-mi 
dea cineva... brinei!

Meciul amical din
tre echipa iugosla
vă Sarajevo și for
mația egipteană Za- 
malek, disputat la 
Cairo, s-a întrerupt 
la scorul de 2—1 
pentru gazde în 
urma unui incident 
cu totul neobișnuit. 
Arbitrul întîlnirii, 
Mustafa Ramzy, e- 
nervat de atitudinea 
jucătorului Biograd-

I

„Moș Gerilă" s-a 
dus, a?a că se poa
te reîncepe campio
natul ! De altfel, 
„Lumina verde" a- 
rată liber „Drumul 
vieții" fotbalistice, 
fapt care face ca 
Universitatea Cra
iova să tragă nă
dejde că și la vară 
i se va cînta „Gau- 
deamus igitur"! Dar 
Dinamo București 
se pregătește asiduu 
pentru „Acțiunea

„Zimbrul", mai ales 
că Farul a dat do
vadă, cu prilejul 
restanțelor, de o 
oarecare „Lipsă de 
fidelitate". Progresul 
continuă să viseze 
încă la „Țara feri
cirii", iar Dinamo 
Pitești la un „week
end la Zuydcoote". 
La Rapid este din 
ce în ce mai mare 
„Setea" de goluri, 
în timp ce Jiul 
speră să „curgă” ca

„Donul liniștit" (și-n 
seria a Il-a). Unii, 
în schimb, susțin 
ca de data aceasta 
„Fantomas 
lănțuie" la 
și că Petrolul 
plăti tuturor în 
tur cu „Moneda 
tică".

In partea mai 
clasamentu- 

, Oameni 
imploră 
iadul",

se dez- 
Steaua 

va 
re- 
an-

MAI BINE

MAI TIRZIU

DECIT

NICIODATĂ

Clubul englez Bris
tol Rovers a primit, 
prin mandat poștal, 
1 liră sterlină și 
o... notă explicativă: 
„în 1933 am asis
tat la meciul de 
fotbal Rovers-City 
și, prof ițind de fap
tul că s-au rupt 
porțile, am intrat 
fără bilet. După o 
matură gîndire (de 
34 de ani!) am a- 
juns la concluzia 
că n-am procedat 
corect. Trimițindu-vă 
o liră sterlină, cred 
că am reparat pre
judicial"...

Cei mici
ju- 
la 
e- 

din

Mini - baschet ! 
Sau baschet... 
nior. Duminică, 
Floreasca, două 
chipe alcătuite
elevi din Pitești, 
pregătiți de prof. 
Ionel Corciu, au 
făcut o reușită de
monstrație de mini-

RETUR
Ca un jar sub spuză dorul a mocnit;
Bucură-te, lume, chinul s-a sfîrșit:

Ziua așteptată iată a

Azi cînd
Revenim

A. 
ca 
să

lingă cei mari...
cucerind 
tineretu-

baschet, 
inimile 
lui.

încheind demon
strația, căpitanii 
celor două echipe. 
T Petcu (nr. 14) și 
N. Georgescu (nr. 
10), au făcut o 
„poză“ alături de

dr. A. Novacec și 
ing. H. Demian, 
căpitanii echipelor 
Steaua și, respec
tiv, Universitatea 
Cluj, cărora 
să le fie 
urmași. Iar
baschetul îi pregă
tește pentru 
ceasta...

vor 
demni 
mini-

a-

U L
ve

Text și foto *
Teodor Roibu

reîncepe sportul ideal
cu toții iarăși la normal;

Gata cu plictisul lung du m ini

stau în casă, orice-o fi să fie,Nu mai
Că am stat o iarnă cît o veșnicie,

Ca o păsărică într-o

Să 
?i

FIORIN IORDACHESCU

Plus că pentru mine — fost pe vremi tenor — 
E-o necesitate ca să strig în cor

Și-asta n-o pot face la

Am să zbor spre fotbal glonț, precum racheta, 
Să * .................asist la meciuri, să văd „silueta"

Lui nea-Tudorică, ăla

Asta-i chichirezul meciurilor tari;
Fără galerie poți ca să compari

Meciul cu o nuntă fără

mă simt o dată iar la largul meu 
să-mi spun cuvîntul, scurt, instantaneu

Cînd o fi să fie hențul

Badea (Petrolul) 
împlinește 29 de ani 
la 8 martie. Va fi 
singurul bărbat 
care va primi ca
douri (sau măcar 
felicitări!) de Ziua 
femeii ! — 3) Des
pre Florea Martino- 
vici (Jiul) știți mai 
multe decît mine ! 
împlinește 27 de ani 
la 19 aprilie. Debu
tul ca 
echipa liceului din 
Bocșa 
Primul 
legitimare : la Me
talul Bocșa. La Jiul 
joacă din 1961.

fotbalist : în

Vasiovei. 
carnet de

Ionesctij
Arieșul 
cîștigat

Lucian 
Craiova. - 
Turda a 
,,Cupa“ acum cîțîva 
ani, învingînd în 
finală pe Rapid cu 
2—1. Scorul îl des
chiseseră bucureș- 
tenii...

George Ceravela, 
comuna Florești. — 
Nu se 2___
nici o legătură între J---
schiorului finlandez 
Veikko Kankkonen 
realizată pe tram
bulina de la Au- 
trans (76 m și 73,50 
m, 218 puncte) și 
cei... 150 de metri 
reușiți de norvegia
nul Lars Grini pe 
trambulina de la 
Obersdorf. Primul 
rezultat a fost ob
ținut pe o tram
bulină obișnuită,

poate face
performanța

Mircea Paraschiv^ 
Pitești. — „Am o mică rugăminte : 
să-mi trimiteți toa
te rezultatele me
ciurilor susținute de 
echipa noastră na
țională de 
specificind 
luna, anul disputării

ță" în categoria 
(N-ar fi exclus 
și C.S.M.S.-ul 
replice acesteia „Nu 
sînt demn d& tine"). 
Deopotrivă se pune 
întrebarea dacă 
Steagul roșu va 
renaște din propria 
„Cenușă" ca „Dul
cea pasăre a tine
reții" ! ? !

Dar. pînă la sfîr- 
șitul * campionatului 
nu putem consem
na nimic cert în 
„Cartea de la San 
Michele" despre 
„Lumea minunată a 
fraților Grimm".

fotbal, 
ziua, 

și locul 
meciuri-

Vaier Stupineanu, 
Oradea. — Chiar la 
Brașov ? Ar fi fost 
prea de ' ‘ 
deți însă că o în- 
frîngere ? ‘ 1" *(Dinamo București— 
Steagul roșu) este 
mai puțin jenantă 
prin - ■ ’
fost 
în deplasare ?...

tot ! Cre
cu 10—1

de
jos 
lui. 
pe 
„Cerul 
U.T.A. suie din greu 
pe „Golgota". între
barea se pune însă 
dacă Universitatea. 
Cluj și Politehnica- 
Timișoara își vor face „Bocceluța", 
fiind „Ultima vacan-

a 
unde 
rug" 

și

D. MAZILU

Calmul englezesc
Șl... fotbalul

In campionatul 
trecut, 46 de jucă
tori au fost elimi
nați de pe teren cu 
prilejul meciurilor 
din prima ligă a 
campionatului en
glez. Anul acesta, 
deși campionatul n-a 
ajuns la jumătatea 
lui, s-au și înregis
trat 27 de eliminări 
din joc. în plus, nu
meroși spectatori au 
fost sancționați pe
nal pentru inciden-

împotriva...

gazdelor I

to-
în

De necrezut și 
tuși adevărat : 
meciul Spăl—Na
poli, din campiona
tul italian de fot
bal, cunoscutul ar
bitru Lo Bello a a- 
cordat 3 lovituri de 
la 11 metri. Toate 
în favoarea... oas
peților. Și toate tran
sformate de Altafini.

El a putut părăsi, 
după 5 ore, terenul 
de joc, numai cu a- 
jutorul carabinieri
lor...

Pe concret
La liceul din Lădești, raionul 

Horezu, există ca material spor
tiv doar o minge de fotbal și 
una de volei.

Materialul lor sportiv 
Cam redus fără motiv,
E de fapt, cum bag de seamă,
Material de... epigramă.

Popicăria fabricii . 
din Suceava a devenit 

• materiale.
Cei care jucară festa 
Habar n-au de sportu-acesta, 
Dar popicelor dădură
O grozavă lovitură.

La Combinatul 
zare a lemnului 
tivitatea sportivă

latele provocate 
fotbal.

Cum rămîne cu... 
calmul englezesc ?

,Străduința" 
magazie de

industriali* 
Pitești ac- 
slabă.

de 
din 
este

La Combinat fac, pasă-mi-te, 
Alitea mese felurite.
în schimb nu scot — că-s inactivi — 
Și-o masă mare de sportivi.

V. D. POPA

(,,marcindu-se 
tît lungimea 
turii, 
ei), 
doua 
zată
trambulină 
mut", aprecierile li-

cît și 
iar cea 
a fost 
pe o așa-zisă 

„ma-

faptul că a 
înregistrată

stilul 
de a 
reali-

Tiberiu Țăranu, 
comuna Crivina. — 
1) Bobby Charlton 
împlinește la 10 iu
lie 29 de ani. 
este unul 
supraviețuitorii 
cidentului de ; 
din februarie 
în care și-au 
dut viața mai 1 
jucători de la
Chester 
Charlton joacă 
toate posturile, mai 
puțin 
portar 
cat !).
Chile, 
jucat...
ga. — 2) Alexandru

El 
dintre 

1 ac- 
avion 

1958, 
pier- 

mulți 
Man- 

United.
pe

pe acela de 
(n-a încer- 

La C.M. din 
în 1962, a 

. fundaș stîn-

lor*. Asta e tot ce 
doriți de la noi ?

Zoltan Troinayj 
Tg. Mureș. — Bone 
Tiberiu, antrenorul 
echipei A.S.A. Tîrgu 
Mureș, a jucat de 
12 ori în echipai 
națională. Vîrsta 
lui ? 38 de ani.

ION POSTAȘU
Ilustrații :

N. CLAUDIU

Rodica și Paul Marcu,
așa cum nu-i cunoașteți

revista 
„raianicr, juruai uncmauvn«» v.%- chimie 
analitică cu apariție la Oxford, Londra, Pa
ris. Printre semnatarii unei lucrări despre 
reactivii cu sulf întîlnesc. alături de nu
mele profesorului Edgar Popper, numele : 
Paul Marcu. Prima întrebare pe care mi-am 
pus-o a fost : este oare vorba de popularul 
jucător al Universității Cluj ? Dacă l-as fi 
întîlnit ne Marcu ca autor al unei cărți 
despre — să zicem — „Sistemele ofensive 
în fotbal”, sau „Apărarea cu 4 fundași", 
mi s-ar fi părut normal. Dar asa ? ! O vi
zită în laboratorul de chimie analitică 
al Facultății de farmacie Clui m-a edificat 
asupra activității acestui tînăr cercetător. 
Ore întregi petrecute în fata unor aparate 
pe care le stăpîneste cu precizie, zeci de 
reacții ale căror rezultate sînt așteptate cu 
înfrigurare, nenumărate calcule cărora nu 
le înțeleg sensul, constituie activitatea po
mului în alb”. De-abia cînd halatul este 
schimbat cu tricoul alb-negru, iar combi
națiile chimice lasă locul celor cu mingea 
(care, după mărturia lui Marcu. sînt la 
fel de numeroase) îmi Dermit cîteva între
bări. Prima se referă la începuturile sale 
sportive,

— Pornesc ofensiva fotbalului în ’52 la 
Diticii Bistriței, de unde trec la juniorii 
Științei Clui si cîstig, împreună cu ei. de 
două ori campionatul republican. Sînt pro
movat curînd la seniori si ocup un loo 
stabil în echipă, pe care n-am s-o schimb 
niciodată. (Astăzi sînt cel mal „bătrîn” e- 
chipier al „Universității”. Cine simte „gus
tul” Clujului nu-1 poate schimba ușor).

Apoi, îmi vorbește despre anul ’63. anul 
de vîrf cînd echipa ocupă locul 4 în cam
pionat si <stigă Cupa. O tempora !

...Acasă fac cunoștință cu șotia. Rodica 
Marcu. si ea o „veterană” a echinei de vo
lei a Universității. De faot. notiune-i de 
„veteran” presupune si un număr aprecia
bil de ani. Aici nu e cazul : Rodica de-ab'a 
a împlinit 24. iar Paul acum a trecut gra
nița celor 27.

— Cu toate astea. în curînd avem sase 
ani de la căsătorie. îmi... accentuează ea 
surprinderea. Paul nici nu împlinise atunci 
22 (dar terminase deja Facultatea de chi
mie). iar eu de-abia trecusem bacalaurea
tul. Toamna, dună căsătorie, m-am înscris 
la farmacie. Urmez însă cursurile huma! 
doi ani fiindcă puternica ..influentă Paul" 
mă transferă la chimie unde îl am. de alt
fel. ca profesor. Si. trebuie să mărturlțesCi 
a fost destul de sever cu mine. îmi soune 
ea rîzînd

— Vegheam ca în același timp să fie si o 
studentă fruntașă si să nu-si neglijeze nici 
activitatea sportivă, intervine soțul.

Rodica, impulsionată, vorbește cu deose
bită plăcere despre vremea cînd stăpînea 
cu autoritate recordul tării Ia patinai 
teză.

— Trei ani consecutiv — ’57, ’58. ’59 — 
fost campioană republicană la patinai 
teză. Paralel, făceam si volei. Tot în 
survine si prima mea selecționare în lotul 
republican de tineret. Apoi vine promova
rea la senioare si cele nouă campionate 
la care am participat neîntrerupt. Fideli
tatea fată de clubul unde ai crescut este, 
cu rare excepții, o... lege a Clujului !

Mi-a căzut în mînă un extras din 
.Talanta”, jurnal international de

Ne oprim o clipă la „capitolul” pasiuni si 
preferințe. Rodica îmi prezintă, printre alte
le, colecția de acuarele a familiei. în casa 
Marcu fiecare are sectorul lui de activita
te.. Paul ; tablourile, mașina si recomanda
rea cărților de beletristică: Rodica : lucru
rile... dulci : cremele si sufleurile de tot 
felul, plus dexteritatea de a orna salate 
Si de a pregăti cu artă circa 45 de feluri 
de sandviciuri.Vorbim apoi despre viitor si despre... 
intenții. Ea îmi mărturisește, avînd si asen-

A apărut o carte nouă. Se putea să lip
sească din biblioteca soților Marcu? Ne
răbdători, o răsfoiesc împreună, rezervîn- 
du-și plăcerea de a o citi apoi, fiecare pe 
îndelete. Singurul... litigiu, repetat de fiecare 
dată: cine o citește întîi ?

vi-

am
vi-
’57

timentul soțului, că toate eîndurile lor sînt 
îndreptate către un al treilea membrii al 
familiei, pe care si-1 doresc.

Privesc către Paul. Meditează. Motivul ? 
Memento : „anul 1962 : marea înaintare clu- | 
jeană cu Ivansuc, Mateianu si Gane. i 
Unde e Mateianu ? Unde e Gane ? De 
ce au plecat oare de aici ? Asta era casa 
lor. Petru Emil a regăsit curînd „urma 
pașilor nierduți”. Cu formația de atunet si 
cu elanul specific Ciulului de totdeauna* 
nu ne-am fi aflat pe locul 11”.

Dar regretele nu-si mai au rostul. uVete- 
ranul” si echipa lui trebuie să depășească 
perioada de căutări, să calce apăsat peste 
„puntea suspinelor” si să împingă luntrea 
în ane liniștite. Pentru asta ei știu ce au 
de făcut : mobilizare totală.

NUȘA MVSCELEANU .



„Cupa orașului București" la hochei
Vineri seara a început pe patinoarul artificial „23 August" com

petiția internațională amicală de hochei dotată cu „CUPA ORAȘULUI 
BUCUREȘTI". Un public numeros a asistat la meciuri interesante, di
namice și spectaculoase, cu palpitante răsturnări de situații. La în
chiderea ediției, iată cîteva aprecieri asupra primelor două meciuri.

L In jocul inaugural al competi
ției, prima garnitură a țării a 
'întîlnit echipa secundă. în locul 
obișnuitului meci „în familie", 
am asistat la o dispută dîrză. 
Tinerii au jucat — după cum 
era de așteptat — cu multă am-

HI „C.CE.“ LA BASCHET
! • în „Cupa campionilor europeni"
Ta baschet masculin, echipa Real 
Madrid a învins la Leipzig cu scorul 
de 82—69 (34—30) echipa ASK 
Vorwârts. Returul va avea loc la Ma
drid.

• într-un meci contînd pentru a- 
ceeași competiție, la Sofia, Slavia 
Praga a întrecut cu 95—88 (45—39) 
Lokomotiv Sofia.

• La Praga, Sparta Praga—TTT 
Riga, la baschet feminin: 56—41 
(27—26).

j PE SCURT
I HANOVRA. — în orașul Hanovra 
s-a disputat meciul feminin interna-

i țional de volei dintre echipele R.F.G. 
și Elveției. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (15—5, 15—4,

115-5).
PARIS. — Numeroși spectatori au 

urmărit la Lens meciul internațional 
de tenis de masă dintre echipele mas
culine ale Franței și Bulgariei. Ju
cătorii bulgari au obținut victoria 
cu scorul de 5—4.

MELBOURNE. — Pentru a doua 
oară în cursul acestui sezon, atletul 
australian Lay a reușit să parcurgă 
distanța de 100 in plat în 10,2.

CUM SE ANTRENEAZĂ MARII CAMPIONI

BIKILA ABEBE (ETIOPIA)
Acum cîteva zile, oficialitățile orașului Genova (Italia) au remis 

atletului etiopian Bikîla Abebe premiul „Christotor Columb* pe anul 
1966. Cu prilejul acestei festivități, primarul orașului Genova, Augusto 
Pedulla, a declarat reprezentanților presei că tradiționalul premiu 
a fost acordat campionului olimpic de maraton din 1960 și 1964 pentru 
calitățile sale deosebite și o comportare sportivă exemplară. Sînt 
caracteristicile cunoscute ale acestui mare atlet, pe care vi-1 prezentăm
in rindurile ce urmează.

Cursa de maraton din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Roma, a 
produs una dintre marile surpri
ze ale atletismului din 1960 : vic
toria unui necunoscut, Bikila A- 
bebe.

Etiopianul Bikila Abebe a fost 
descoperit cu ani în urmă de un 
antrenor suedez, care trăiește în 
Etiopia, Oni Niskanen, fost aler
gător și schior. Acesta, constatînd 
la soldatul de gardă Abebe calități 
de atlet și o rezistență remarcabilă, 
s-a ocupat de pregătirea lui- El a 
remarcat cu surpriză că cu cît creș-
tea distanța parcursă, Abebe părea 
mai sigur de sine. Și, astfel pre
gătit de Niskanen, maratonistul e- 
tiopian a cucerit medalia de cam
pion olimpic la Roma, avînd pînă 
atunci numai 2 maratoane alergate 
și acelea cu timpi oarecum me
diocri.

S-a crezut că este mai mult vorba 
despre o surpriză și nu de un at
let deosebit. Dar Abebe a răspuns 
scepticilor în mod magistral. La To
kio, la puțin timp după ce fusese 
operat de apendicită, deci cu în
treruperi de antrenament, a „reci
divat" în mod strălucit, învingînd 
detașat cu cel mai bun timp realizat 
— pînă la acea dată — de 
vreun maratonist: 2h 12:11,2. El a 
devenit astfel primul maratonist 
din istorie care a cucerit de două 
ori consecutiv titlul olimpic !

Abebe s-a născut la 7 august 

biție, în viteză, au fost pericu
loși în atac (am notat cîteva com
binații vrednice de laudă) și au 
fost „vioara întîi" în cea mai ma
re parte a timpului. Echipa „ma
re" a jucat confuz, fără vlagă, 
singura „regulă" tactică fiind... 
„toată lumea după puci". în ase
menea situații s-au și primit go
lurile, echipa repliindu-se greu și 
apărarea organizîndu-se anevoie.

Scorul final strîns, mențiunea 
că „secunzii" șl-au marcat un 
autogol (în min. 3) și că în min. 
32 scorul era abia 2—1 pentru 
„A", sînt dovada degringoladei 
din jocul de aseară al echipei 
ce se pregătește pentru Campio
natul mondial. Au înscris, în or
dine, Calamar (A — min. 3), Ior
dan (B — 19), I. Szabo (A — 32), 
Biro (A — 40), Scheau (B — 49), 
Gheorghiu (B — 53), Andrei (A — 
57), Peter (B — 58) și Pană (A — 
60). Au arbitrat bine B. Popov 
(Bulgaria) și I. Karandin (U.R.S.S.).

Cel de al doilea meci al serii, 
a opus echipele Novosibirskului 
și Varșoviei (de fapt, reprezenta
tiva poloneză). După o primă re
priză de... studiu, în general echi
librată, a început, ca să spunem 
așa, jocul propriu-zis. Echipa so
vietică — robustă, cu un patinaj

Campionatul mondial
VIENA 23 (Agerpres). — Cam

pionatul mondial de patinaj artistic, 
una din competițiile culminante ale 
sezonului sportiv de iarnă, se va 
desfășura anul acesta la Viena, între 
28 februarie și 5 martie, și va reuni 
peste 150 de patinatori din Anglia, 
Canada, Cehoslovacia, Franța, R. D.

1932. Măsoară 1,76 m și este în greu
tate de 55 kg. Antrenamentul său 
cotidian are o durată de 1—2 ore, 
timp în care parcurge mulți kilo
metri pe șosele, in păduri, pe dea
luri, sau efectuează antrenament pe 
pistă, cu repetări pe porțiuni între 
1500—5000 m. In antrenament folo
sește multe exerciții de gimnastică 
pentru menținerea supleței. CU hal
terele lucrează numai cu greutăți 
mici.

Pentru pregătirea unor concursuri 
importante, distanța preferată și u- 
tilizată cel mai des este cea de 32
km, distanță care uneori este repe
tată sub formă de antrenament con
trolat chiar săptăminal- Nu se fe
rește în antrenament nici de par
curgerea întregului maraton, pen
tru care își stabilește dinainte timpi 
„tari” (circa 2h 20:00,0). După antre
nament, Bikila face aproape întot
deauna baie de aburi.

Alergarea sa este degajată, natu
rală ; pe chipul lui nu se vede nici 
cea mai mică urmă de crispare.

Bikila se antrenează la o altitu
dine care variază între 1800—2400 m: 
de aceea condițiile viitoarei ediții 
a Jocurilor Olimpice nu constituie 
pentru el nici un impediment. în 
1968 el va avea 36 de ani și nu este 
exclus să realizeze o performanță 
extraordinară — aceea de a fi de 
trei ori consecutiv campion olimpic 
la maraton I

N. M. 

lejer, care nu lasă impresia efor
tului, și cu un joc combinativ în 
continuă mișcare — a dominat 
copios în repriza secundă. Gu tot 
asaltul susținut al adversarilor, 
polonezii n-au renunțat nici un 
minut la luptă, s-au apărat er
metic și au contraatacat periculos 
ori de cîte ori au avut ocazia.

Jocul ferm al apărărilor și, în 
parte, imprecizia în șut au făcut 
ca scorul să nu ia proporții, am
bele echipe avînd numeroase oca
zii de a înscrie. Repriza a treia 
a început cu asaltul... polonezi
lor. Sovieticii joacă mai lent, iar 
polonezii își organizează mai bine 
dispozitivul, trimițînd fundașii să 
taloneze strîns extremele (prin
cipalii creatori) și acționînd cu 
hărnicie în treimea neutră, de 
unde lansează atac după atac. 
Finalul aparține polonezilor. în 
min. 59 sovieticii înlocuiesc por
tarul cu un jucător de cîmp pen
tru a avea superioritate numeri
că, dar polonezii scot pucul și 
Galeszewski înscrie de la dis
tanță al cincilea punct în... poarta 
goală. Scor final: Varșovia — 
Novosibirsk 5-3 (1-2, 0-1, 4-0).

Au înscris, în ordine, Kapkai- 
kin (N — min. 11), Galezewski 
(V — 13), Smelev (N — 19; 31), 
Piszczek (V — 46), din nou Ga
lezewski (V—47), Wieczorek (V 
— 58) și din nou Galeszewski 
(59). Au arbitrat bine Fl. Mari
nescu și N. Turceanu.

MIRCEA COSTEA

de patinaj artistic
Germană, R.F.G., Italia, Norvegia, 
Olanda, S.U.A., Ungaria, U.R.S.S., 
Austria și alte țări.

Federația de patinaj a U.R.S.S. a 
comunicat organizatorilor componența 
delegației sovietice, care va avea în 
frunte cunoscutul cuplu Ludmila Be
lousova—Oleg Protopopov.

FOTBAL
CALENDARUL COMPE

TIȚIILOR EUROPENE

„Cupa campionilor euro
peni”, sferturi de finală
Internazionale — Real 

Madrid 1—0 returul la 1. 
III, Vojvodina Novisad — 
Celtic Glasgow 1. in re
turul la 8 HI. Linfield Bel
fast — T.S.K.A. Sofia 1. 
III returul la 15.III, Ajax 
Amsterdam — Dukla Pra
ga l.III returul Ia 8.in.
„Cupa cupelor", sferturi 

de finală

Glasgow Rangers — Real 
Saragossa l.III returul la 
22.Ill, Rapid Viena — 
Bayern Munchen 1—0 re
turul la 22.HI, Servette 
Geneva — Slavia Sofia 
26.11 returul la 8.ni, Va-
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Este rar să vezi un norvegian pe locul întîi la slalom... Și totuși această 
performantă a fost la îndemîna lui Haakon Mjoen (mijloc) care — în cadrul 
„Săptăminii preolimpice" de schi alpin de la Grenoble — a întrecut pe Guy 
Perillat (dreapta) și pe polonezul Andrzej Bachelda. Foto: AFP

ÎPe gheată
CURSE DE SLALOM 
PE PÎRTII PARALELE I

ILa Mauerbach, în apropiere de 
Viena, s-a desfășurat pentru pri- 

Ima oară în istoria schiului alpin 
O probă de slalom special sistem 
eliminatoriu, pe două pîrtii pa- 

Irailele. Concursul a avut loc în 
nocturnă, pe pîrtii artificiale cu o 
lungime de 279 m, ou o diferență 

Ide nivel de 150 m (39 de porți).
Victoria a revenit campionului 

. mondial universitar, polonezul Ba- 
I chelda, care î-n finală l-a învins 
Ipe Heinz Stolz (Austria), realizînd 

în două manșe timpul de 69,90. 
în semifinale, Bacheilda l a elimi- 

. nat pe Gruzer. iar Stolz pe Cer- 
I mak.

Proba feminină a fost cîștigată 
I de «chioara cehoslovacă Anna 
’ Mohrova.

SPERANȚELE FRANCEZE 
PENTRU VIENA...

Pentru prima dată, în ultimii 15 
Iani francezii se deplasează la 

campionatele mondiale de patinaj 
I artistic, fără să aspire la nici 

unul din titlurile supreme. Alain 
Calmat s-a dedicat în întregime 

I studiului medtcinei și în prezent 
pregătește o lucrare asupra pro
blemei alimentației raționale a 

I sportivilor, după metoda specia
listului de mare autoritate dr. 

I Greff. A părăsit sportul de per
formanță și grațioasa Nicole Has
sler.

| La C.M, de la Viena, la pri
mele locuri poate aspira numai

I Patrick Pera și perechea de dan
satori Brigite Martin—Francis Ga- 
michon, clasată pe locul trei la

I „europenele" de la Ljubljana. Ca 
' stil, tînărul Pera (18 ani) este cei 
I puțin egal lui Giletti și Calmat, 
I foști campioni mondiali, dar el nu 
Ieste încă bine pus la punct cu fi

gurile obligatorii și cu unele sări
turi. Anul trecut, Pera a stat șase 

| luni în S.U.A., unde s-a antrenat

• FOTBAL • FOTBAL •
sas Gybr — Standard 
Li&ge l.III returul la 8.m. 
„Cupa orașelor tîrgurîi 

optimi de finală
Juventus Torino — 

Dundee 3—0 returul la 
8.ITI, Leeds United — Va
lencia 1—1 și 2—0, Burnley 
— Napoli 3—0 și 0—0. Lo
komotiv Leipzig — Benfica 
3—1 și 3—7, Bologna — 
West Bromwich .Albion 
3—0, returul nefixat, Kil
marnock — La Gantoise 
1—0 și 2-1,- Dinamo Pi
tești — Dinamo Zagreb 
0—1 returul la l.III, Ein
tracht Frankfurt — Fe- 
renevaros 4—1 returul la 
28 .n.

„RĂZBOIUL" CELOR 
DOI H. H.

Juventus Torino conti
nuă cursa de urmărire a

lui Internazionale Milano, 
campioana Italiei. Echipa 
din Torino speră ca anul 
acesta să-și atingă — în 
sfîrșit — ținta : cîștigarea 
titlului de campioană a 
Italiei. Juventus a reușit 
în acest sezon cel mai 
bun meci al său, acela 
susținut în compania Fio- 
renținei, pe care a învins-o 
cu 4—1. La sfîrșitul parti
dei. Heriberto Herrera,' 
antrenorul lui Juventus a 
declarat : „Echipa mea a 
desfășurat un fotbal de 
foarte bună calitate. Acest 
4—1 demonstrează că Ju
ventus știe să atace foarte 
bine. Del Sol a jucat ex
traordinar și Iui Inter tre
buie să-i fie teamă de 
noi...”.

Juventus speră ca în 
drumul său spre titlu să 
fie ajutat si de oboseala 
fizică sau psihică a lui

și zăpadă
sub conducerea pedagotgiriui de ori
gine franceză, Pierre Brunes. Aces
ta a pregătit o întreagă pleiadă 
de mari patinatori, printre care 
canadianul Don Jackson și ame
ricana Carole Hayes. 1967 consti
tuie pentru patinatorii francezi un 
an de tranziție. La Grenoble, însă, 
Patrick Pera se va găsi în pleni
tudinea forțelor și va fi un adver
sar de temut pentru oricare con
curent în lupta pentru medalia o- 
limpică de aur, la proba mascu
lină.

VISCONTI PE LOCUL TREI!

La Montreal (Canada) s-aiu în
cheiat campionatele de patinaj ar
tistic ale Americii de No<rd. La 
bărbați, titlul a revenit sportivului 
canadian Don Knight, cu 1847 
puncte, urmat de Scott Allen, cu 
1784 și Gary Visconti (ambii 
S.U.A.), cu 1769,6 p. întrecerea 
feminină a fost cîștigată de patl- 
natoarea Peggy Fleming (S.U.A.), 
clasată pe primul loc cu un punc
taj de 1909,4. Proba de perechi a 
revenit Cynthiei și lui Ronald 
Kaufmann, iar cea de dans cuplu
lui Loima Dyer—John Carrel (am
bele S.U.A.).

Toți acești patinatori se înscriu 
printre protagoniștii C.M. de la 
Viena. care încep săptămîna vii
toare.

NUMAI 21 DE ECHIPE 
LA STARTUL C.M. DE HOCHEI

Federațiile naționale de hochei 
pe gheață din Anglia, Belgia și 
R.P.D. Coreeană și-au retras ce
rerile de înscriere la C.M. de la 
Viena. Astfel, numărul echipelor 
participante s-a redius la 21. în 
grupa a treia vor juca numai cinci 
reprezentative — Bulgaria, Dane
marca, Franța, Olanda și Japonia.

Se prevede că la campionatul 
mondial de hochei de la Viena vor 
asista în total 200 000 spectatori.

FOTBAL
Internazionale care are un 
program foarte încărcat : 
campionat, „Cupa Italiei", 
i,Cupa campionilor euro
peni”.

Dar Helenio Herrera 
este, pînă în prezent, mai 
puternic decît Heriberto, 
iar Inter, de asemenea, 
mai tare ca Juventus. Un 
referendum făcut recent 
în Italia, în lumea iubito
rilor fotbalului, a dovedit 
din nou că Helenio este 
antrenorul nr. 1 al fotba
lului peninsular. El l-a 
învins pe omonimul său 
din Torino cu 62 de puncte 
la 34.
• REZULTATE INTER

NAȚIONALE : Miercuri,
la Karlsruhe : R.F.G. — 
Maroc 5—1 (2—0); tot
miercuri^ la Kyoto (Ja
ponia) echipa olimpică a 
U.R.S.S. a întrecut o se
lecționată japoneză cu 
3—1 (1-1).
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