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AZI, DE LA ORA 18.15, LA FLOREASCA
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din

ma- 
află 
Un-

campionatului
1967 (ianuarie,

într-adevăr, 
ghiari șl 
înaintea preliminariilor.

de jucători consacrați, alături 
de tineri talentați- cu frumoase 
perspective.

Anul acesta însă, „Cupa o- 
rașului București" prezintă im-

mondial 
în Suedia), 

handbaliștii 
iugoslavi se

Sala Floreasoa devine de 
astăzi din nou locul de întîl- 
nire a iubitorilor handbalului: 
începe tradiționala competiție 
internațională „Cupa orașului

PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ!

TIMUL MECI DE VERIFI- 
XRE A LOTULUI DE RUGBI

CONCURS INTERNATIO- 
AL DE TENIS DE MASA

Ga Arad va avea loc slmbătă 
duminică o competiție In- 

mațională de tenis de masă. 
>r lua parte selecționatele 
operativelor meșteșugărești 
n România precum șl {or
ațiile Start (Cehoslovacia), 
>artakus Budapesta șl Poli- 
1 Viena.

lumlnică 21 noiembrie, la 
t 11, pe terenul Gloria, lo- 

național de rugbl susține 
Imul meci de verificare 
lintea partidei de la Lyoti, 

Franța (28 noiembrie), în 
mpanla formației Gloria din 
tegorla A.

SOSIT HOCHEIȘTII 
MAGHIARI

W -- RAPID, DUMINI- 
,, H= TERENUL GHENCEA

erenul Ghencea va găzdui 
ninică dimineața, de la ora 
i, întîlnirea amicală de 
bal dintre formațiile bucu- 
tene Steaua și Rapid.

adversari puternici o adevărată pepiniera...

Azi incepe tumul internațional

Dintre ceilalți component! ai echi
pei o as pe, pe Henri Micelli și 
pe Paul Benezeth i-am putut ur
mări cu ocazia recentelor cam
pionate internaționale ale Româ
niei, în care Micelli a ocupat lo
cul I la bară și locul 11 la sol.

Deci, gimnaștii noștri vor tre
bui să depună eforturi deosebite 
pentru a obține un rezultat bun 
în concursul de la sfîrșitul săp- 
tămînii.

Teri după amiază au sosit 
București componenții e- 

îkpei reprezentative de ho- 
îei pe gheață a R.P. Un
ire, în yederea dublei întîl- 
iri cu f»;’’ tentativa țării 
jastre.
Din lot fac parte, printre 
ții internaționalii: Losonczi, 
outny, Raffa, Zsitva, Bo- 
>czi, Bankuti ș.a.

Primele meciuri masculine de handbal 
în „Cupa orașului București"

• EDIȚIA 1965 - MIJLOC DE PREGĂTIRE SI VERIFICARE PENTRU PARTICI
PANT! IN VEDEREA CAMPIONATULUI MONDIAL

CHIPELE FEMININE DE 
ASCHET ALE CEHOSLOVA
CEI SI U.R.S.S. ȘI-AU ÎM

PĂRȚIT VICTORIILE

Zilele trecute au avut loc 
i Praga două întîlnirl între 
eprezentativele feminine de 
aschet ale Cehoslovaciei și 
r.R.S.S., clasate pe primele 
?curi la ultimul campionat 
rondial. In primul meci, vlc- 
jria a revenit jucătoarelor 
ovletice cu scorul de 58—51 

iar în cel de al dol- 
28». succesul a fost de partea 
portivelor cehoslovace, învin
gătoare cu scorul de 73—70 
32—33).

Moser a aruncat la poartă, puternic și precis — ca de obicei — 
iăcînd inutilă intervenția apărării echipei maghiare. Fază din 
partida România — Ungaria (25—12), disputată in ediția a V-a 

a „Cupei orașului București"

București*, care — ca de obi
cei — stîrnește un viu inte
res printre bucureșteni. Aceas
tă nouă ediție, a Cupei reunește 
patru reprezentative de orașe : 
Belgrad, Budapesta și Bucu
rești (cu două echipe), în rîn- 
durile cărora activează o serie

portantă și un plus de atracti- 
vit-ate nu numai prin perspec
tivele spectaculare pe care le 
oferă, ci și prin faptul că ea 
constituie pentru toți partici- 
panții o etapă de pregătire și 
verificare în vederea prelimi
nariilor și turneului final al

RAID ANCHETĂ

'E VALEA PRAHOVEI, SEZONUL DE ^ÎTeStFÎniÎmpÎnÂt

(Continuare în pag. a 4-a)

Gimnaștii francezi f
Reprezentativa masculină de 

gimnastică a țării noastre va a- 
vea în față, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, un adversar valoros : 
echipa Franței. Cele două selec
ționate s-au întîlnit ultima dată 
în 1961, în Franța, cînd gazdele 
au cucerit victoria la o diferență 
destul de mică. Și de data a- 
ceasta întîlnirea celor două for
mații se anunță deosebit de 
strînsă.

In ultimul timp, în Franța se 
observă o preocupare deosebită 
pentru promovarea gimnasticii. 
Cea mai bună dovadă este că la 
„internaționalele44 din acest an 
de Ia București, gimnasta france
ză Evelyne Letoumeur a cucerit 
cu brio titlul la individual com
pus. Selecționata masculină este 
pregătită, în afară de antrenorul 
francez, Raymond Dot, și de spe
cialistul japonez Yomuri. Din e- 
chipa care va evolua slmbătă și 
duminică în sala Dinamo nu vor 
lipsi cunoscuții gimnaști Chris
tian Guiffroy, Bernard Fauqueux 
și Michel Bouchonnet, participant! 
la întrecerile olimpice de la Tokio. 
Christian Cuiffroy se mîndrește 
cu locul V la cal cu minere în 
cadrul „Cupei Europei44 de la 
Anvers din acest an. El a făcut 
parte din selecfionata Europei 
pentru concursul cu Japonia, des
fășurat în octombrie în Elveția.

... a sportului de performanță 
este Școala generală nr, 35 cu 
program special de educație 
fizică din Capitală. La gimnas
tică, ca și la alte sporturi, din 
rîndurile elevilor acestei școli 
s-au ridicat numeroși tineri 
talentați. Și tradiția nu se dez
minte. Dovada : acest aspect, 
surprins de fotoreporterul 
nostru Vasile Bageac, de la o 
lecție de gimnastică. Iuliana 
Georgescu, dim. clasa a VlII-a 
A, execută o „sfoară" frumoa
să la bîrnă, sub privirile admi
rative ale colegelor.

de baschet feminin de la Galați
In etapa inaugurală : România A-România T 

și Ungaria-R. D. Germană

Azi, de Ia ora 18 (la ora 17.30 
are loc deschiderea festivă), în 
sala I.C.O. din Galați, se dă 
startul în turneul internațional 
feminin de baschet. întrecerea 
este inaugurată de meciul din
tre selecționatele de senioare și 
de tineret ale țării noastre, care 
vor fi alcătuite din următorul 
lot : Anca Racoviță, Hanelore 
Spiridon, Ecaterina Vogel, San
da Dumitrescu, Cornelia Gheor-

ghe, Rodica Demian, Margareta 
Simon, Octavia Simon, Ana Ha- 
ralambie, Bogdana Diaconescu, 
Anca Demetrescu, Ecaterina 
Cherciov, Anca Odobescu, Oc
tavia Bițu, Elisabeta Naghi, Ga
briela Vartepniuc, Magdalena 
Wagner și Maura Popa. Antre
nori : prof. S. Ferencz la senioa
re, prof. C. Negulescu la tineret.

(Continuare în pag. a 4-a)

NOTE CRITICE

CU PREGĂTIRI INTENSE Șl MULTE NOUTĂTI
> Vaptul că la ora la care scriem aceste rînduri a nins (ninsoare 
noiembrie, insă...) nu diminuează cu nimic din importanța pre

gătirilor efețpo*-’ te în lunile de toamnă de secțiile de schi ale clu
burilor și asociațiilor sportive, ale Școlilor sportive de elevi. Pen
tru că, așa cum spune și zicala „omul gospodar își face iarna car 
și vara sanie“, de preocuparea avută înainte de căderea zăpezii de
pinde (fapt demonstrat în fiecare sezon) succesul activității în 
perioada competițională. De astă dată ne vom ocupa de princi
palele centre de schi de pe Valea 1 rahovei, unele dintre cele mai 
puternice din țară.

A SINAIA SI PREDEAL, PRE
GĂTIREA PE „USCAT" E PE 

PRIM PLAN

Am constatat acest lucru în 
irimul rînd la Sinaia, unde 
chiorii asociației Carpați (C. 
’ăbăraș, M. Bucur, P. Clinei, 
)an, Marin și Liliana Focșenea- 
:u, Flena Neagoe, Gh. Vulpe 
■a.('- de cîteva luni în medie 
>atre? antrenamente pe „uscat', 
ăptămînal. Prof. Ion Matei a 
ucrat eșalonat, mai întîi pen- 
ru îmbunătățirea calităților fi- 
:ice de bază, apoi pentru dez- 
zoltarea îndeniînării și echili
brului. La fiecare sfîrșit de săp- 
ămînă, sinăienii au urcat la 
Vîrful cu Dor unde au făcut 
nenumărate curse pe... picioare, 
mitînd elementele necesare 
unei coborîri pe schiuri (sări
turi, șerpuiri etc.). Aceleași fru- 
noase preocupări le-am văzut 
ji la Ș.S.E., unde elevii prof. 
C. Iovan alternează antrena-

au absolvit liceul și au plecat 
din localitate. Locul lor va fi 
luat însă de alți tineri pe care 
i-am văzut evoluînd iarna tre
cută pe Clăbucet. Actualmente, 
cei pește 100 de copii șj tineri 
își desăvîrșesc pregătirea fizică 
generală și specifică și așteaptă 
cu nerăbdare o ninsoare masivă

pentru a folosi schiurile fru
mos aliniate în magazia școlii.

NOUTĂȚI DE SEZON
Nici sezonul anului 1966 nu 

va face excepție de la „regula" 
cu care ne-am obișnuit, ca în 
fiecare iarnă să fie oferite 
schiorilor condiții mai bune de 
pregătire și concurs. Acum, si
năienii, ca și cei ce vor fi oas
peții Bucegilor, vor avea la dis
poziție, pe lingă telefericul Cota 
1 400 — Vîrful cu Dor, un schi- 
lift cu două trasee: unul de la

D. STĂNCULESCU

Opt echipe 
in turneul final 

de box
Miercuri a avut loc la fed.era- 

I ția de specialitate tragerea la 
sorți a întîlnirilor din cadrul tur
neului final al campionatului re
publican de box pe echipe. Sorții 
au decis disputarea următoarelor 
partide: Dinamo Buc. ■— Dinamo 
Craiova (25 noiembrie, în sala 
Floreasca); Metalul Buc. — Oțe
lul Galați (27 noiembrie, la Con
stanța); Muscelul Cimpulung — 
Minerul Banat (27 noiembrie, la 
Turnu Severin); Steaua — A.S.A. 
Crlșul Oradea (27 noiembrie, la 
Timișoara).

Semifinalele se vor desfășura 
La 18 decembrie, iar finala, la 
25 decembrie, în sala Floreasca 
din București.

mentele pe stadion cu crosu
rile prin pădure și antrenamen- 

?cifice la Vîrful cu Dor.
ta Ș.S.E. Predeal, prof. Toma 

Titus a „pierdut" patru dintre 
cei mai buni schiori (Cișmașu, 
Manea, Rotaru și Slaicu) care

(Continuare în pag. a 2-a)

Clăbucetul, avi nd la poale pitoreasca panoramă a Predealului, va găzdui și în acest sezon nu* 
ine roase concursuri de schi pentru copii, juniori și tineret

Foto; P. Romoșan

Aritmetică... ciudată: 18x6=24î!
Desigur, și dv., stimați cititori, cunoașteți ca și noi regu

lile matematice in... vigoare. Văzînd titlul acestui material 
afi tăcut la repezeală socoteala și înmulțind 18 cu 6 a(i 
căpătat rezultatul... firesc: 108. Așa este. Dar, vizitînd 
asociația sportivă Vulcan veți constata că v-ați înșelat. 
Și iată de ce.

Nu de mult au luat sfirșit întrecerile ediției pe acest an 
a Spartachiadei de vară a tineretului. După consumarea 
lor, activiștii sportivi ai asociației (președinte Dumitru Za- 
haria, secretar Marin Raicu) au trecut la alcătuirea dosa
rului. Pentru fiecare întrecere s-au pus la dosar înscrierile, 
foile de concurs, clasamentele parțiale și tinale etc. Apoi, 
oamenii s-au apucat să facă socoteala participării Hor. Aici 
incepe povestea... Au luat, de pildă, voleiul. Înscriși 210 
concurenți, parlicipanți 108 (din cele 22 de meciuri s-au 
disputat doar 9, pe restul toilor de arbitraj stind scris, 
negru pe alb, „forfait"), raportați clubului sportiv Progre
sul... 247. Cum ? Prin formula matematică amintită : 18 echi
pe x 6 jucători — 247... parlicipanți raportați. Raționamen
tul (...nematematic) care a dus la acest rezultat este — după 
cum, desigur, bănuiți — DEZINFORMAREA. Am mai găsit 
și la alte ramuri sportive astfel de... neconcordanțe: la 
gimnastică — înscriși 380, raportați 470 țcîți or fi partici
pat dintre cei Înscriși, nu se știe...), la notație — înscriși 
— 98, raportați — 185 etc. I-am rugat pe activiștii sportivi 
de la asociația Vulcan să ne lămurească aceste nepotriviri. 
La început au Încercat să ne dea unele explicații, dar in 
fața cifrelor existente în dosar n-au mai găsit motive plau
zibile. Și, în consecință, au ridicat din umeri. S-a auzit, în 
șoaptă, un răspuns timid „Știți, dumneavoastră..."

Este adevărat : știm. Această matematică ciudată este o 
metodă de a „umila cifrele" pe care o practică unii acti
viști sportivi. Cine mai crede astăzi că la Spartachiada de 
vară a tineretului s-au înregistrat aproape 6 000 de „parti
cipări" cu aproape 4 000 de „persoane fizice" ? Să vă spu
nem noi: nimeni. N-ar ii fost oare mai bine ca în locul 
goanei după cifre spectaculoase să se fi spus cu curaj 
realitatea ? Din ea s-ar fi putut trage concluzii valabile pen
tru îmbunătățirea muncii. Ce părere aveți, tovarăși acti
viști sportivi din consiliul asociației Vulcan 7

HRISTACHE NAUM



SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI

Cititorii întreabă, redacția răspunde

Și 
Și

La 1 decembrie începe în întreaga 
țară tradiționala competiție de masă 
a sezonului sportiv alb, SPARTA
CHIADA DE IARNĂ A TINERETU
LUI. Pregătirile pentru începerea în
trecerilor sînt în toi. Asociațiile 
sportive de la orașe și sate se îngri
jesc cu atenție de crearea celor mai 
bune condiții de pregătire și con
curs pentru participanții la această 
mare competiție de masă. Concursu
rile vor prilejui unui mare număr 
de iubitori ai sporturilor să se în
treacă cu tovarășii lor de muncă 
pentru a obține calificarea în fazele 
superioare. De-a lungul a peste 70 
de zile, consiliile asociațiilor spor
tive vor putea organiza întreceri 
atractive care să contribuie activ la 
cuprinderea unor mase tot mai largi 
de oameni ai muncii, a întregului 
tineret în practicarea continuă 
organizată a exercițiilor fizice 
sportului. In colaborare cu organi
zațiile U-T.C. și sindicale, organele 
și organizațiile sportive vor trebui 
să facă o intensă popularizare a pri
mei etape a Spartachiadei de iarnă 
a tineretului, etapă deosebit de im
portantă prin faptul că se adresează 
unei mari mase de participant!.

Pe adresa redacției au sosit 
Ultimele zile numeroase scrisori 
care sîntem solicitați să vorbim 
larg în coloanele 
modul <’ '
Ia întrecerile Spartachiadei de iarnă. 
Răspundem astăzi unui „lot“ de scri
sori cu promisiunea că le vom re
zolva, în numerele viitoare ale zia
rului, și pe celelalte.

C. ECONOMU — Buzău ne ... 
treabă : Care sînt datele de desfășu
rare ale actualei ediții a Spartachia
dei de iarnă a tineretului ?

Răspuns i întrecerile Spartachia- 
0ei de iarnă a tineretului au date 
fixe de desfășurare. Ca și în anii 
trecuți ele încep la 1 decembrie cu 
etapa I — pe asociații sportive. A- 
ceastă etapă durează pînă la 10 fe
bruarie. Timp de mai bine de două 
luni consiliile asociațiilor sportive, 
în colaborare cu birourile secțiilor 
pe ramură de sport, tehnicienii, an
trenorii, instructorii și sportivii frun
tași ai asociației, vor organiza zi de 
Ei concursuri pe grupe sportive, ate- 

în 
în 
pe 

ziarului despre 
de organizare și participare

în-

PE VALEA PRAHOVEI, SEZONUL DE SCHI ESTE INTIMPINAT
CU PREGĂTIRI INTENSE Șl MULTE NOUTĂȚI

V

(Urmare din pag. 1)

de la cabană, dar 
cu Dor, peste Va

cabana Vîrful cu Dor, pînă deasupra 
stației telefericului (400 m lungime), 
iar celălalt tot 
pînă la Vîrful
Jea Zgarburei (360 m). Construc
ția schi-liftului se desfășoară in
tens, și, după toate probabilitățile, el 
va fi dat în folosință pînă la sfîrșitul 
acestui an. Este inutil să mai insistăm 
asupra folosului pe care-1 va aduce 
această instalație în pregătirea schio
rilor...

La Sinaia, în oraș, a fost defrișată 
șl amenajată o pîrtie-școală care va fi 
folosită de tinerii schiori. Noua pîrtie, 
care va fi dotată și cu un schi-lift, 
rezolvă o mare problemă care stătea 
în fața antrenorilor din localitate și 
anume aceea de a putea iniția și in
strui copiii din oraș, urmînd ca după 
o perioadă de pregătire aceștia să se 
antreneze pe pîrtiile aflate la alti
tudine.

La Predeal, tinerii schiori au și ei 
la dispoziție o pîrtie nouă, amena
jată sub telefericul de pe Clăbucet. 
Pîrtia are o înclinație și o lungime 
corespunzătoare curselor de slalom 
special și slalom uriaș. Tot la Pre
deal, poligonul din Poliștoacă se află 
în reconstrucție și, cînd va fi termi
nat (probabil în luna decembrie), va 
putea oferi biatloniștilor posibilitatea 
de a se antrena și concura în condiții 
echivalente marilor competiții inter
naționale. In încheierea acestui ca
pitol, un amănunt important: capa
citatea telefericului de pe Clăbucet a 
fost dublată : de la 35 de scaune, cîte 
funcționau în sezonul trecut, la 70 de 
scaune. Prilej de bucurie pentru 
schiori, dar și pentru turiști.

BIATLONIȘTII NU AU ODIHNĂ

îi de zi, predelenii 
viu interes pregătirile 
cei mai buni biatloniști 
conducerea antrenorilor 
păru (la fond) și Valeriu Panțuru (la 
tir), practicanții acestei deosebit de 
dificile discipline sportive se pregă
tesc aeobosițj pentru îmbunătățirea

urmăresc cu 
efectuate de 
ai țării. Sub 
Marcel Stu-

Here- brigăzi, ani de studiu etc. în 
funcție de numărul participanților 
pot avea loc și finale organizate 
după sistemul „turneu" sau „tur-re- 
tur“. Etapa a II-a — pe grupe de 
asociații sportive — se organizează 
între 11 februarie și 10 martie 1966, 
iar etapa a IlI-a — raională (oră
șenească) — între 11 și 25 martie 
1966. Vă urăm — dv. și colegilor dv.
— deplin succes în întreceri I

C- DOBRIȚOIU — Cîmpina, I. 
MLADIN — Cluj, T. DUMBRAVĂ — 
Iași ne întreabă: Care sînt ramurile 
sportive prevăzute în regulamentul 
actualei ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului ?

Răspuns : Conform regulamentului 
se vor desfășura întreceri la 10 ra
muri sportive : schi, patinaj, săniuțe, 
gimnastică, trîntă, șah, tenis de 
masă, tir, orientare turistică și hal
tere. în prima etapă — organizată 
de consiliile asociațiilor sportive — 
vor mai putea fi organizate și în
treceri la alte ramuri sportive care 
se bucură de multă popularitate în 
rîndul iubitorilor sportului din uzi
nă, întreprindere, cooperativă agri
colă de producție etc. Firește, ele 
se vor desfășura numai în această 
primă etapă. Calificarea pentru fa
zele superioare se va face numai la 
sporturile prevăzute în regulamentul 
competiției.

în continuare, vă vom arăta care 
sînt etapele superioare pentru fie
care ramură de sport: schi — pe 
asociație, pe grupe de asociații- pe 
raion (oraș) și pe regiune, patinaj
— pe asociație, pe grupe de aso
ciații și pe raion (oraș), săniuțe — 
pe asociații și pe grupe de asocia
ții, gimnastică — pe asociații, pe 
grupe de asociații, pe raion (oraș) 
și pe regiune, trîntă — pe asociații, 
pe grupe de asociații, pe raion 
(oraș) și pe regiune, șah — pe aso
ciații, pe grupe de asociații și pe 
raion (oraș), tenis de masă — pe a- 
sociații, pe grupe de asociații și pe 
raion (oraș), tir — pe asociații, pe 
grupe de asociații, pe raion (oraș), 
orientare turistică — pe asociații, pe 
grupe de asociații și pe raion (oraș), 
haltere — pe asociații, pe grupe de 
asociații și pe raion (oraș).

ca Ia competi-performanțelor, astfel
țiile internaționale ale anului 1966 să 
realizeze rezultate superioare. Un in
diciu că le vor putea obține îl con
stituie bilanțul probelor de control din 
această toamnă. Cîteva exemple : Gh. 
Vilmoș 16:58,0 în 1965 față de 17:13,0 
în 1964 (5 000 m pe teren variat), N. 
Bărbășescu 17:13,0 față de 17:35,0, 
Gh. Cimpoia 17:20,0 față de 18:34,0. 
De remarcat că, alături de biatloniști 
cunoscuți (Vilmoș, Bărbășescu, Cara- 
bela, Cimpoia, Bădescu), tinerii I. Țe- 
posu și M. Stoian promit să obțină 
în scurt timp performanțe bune. Hăr
nicia cu care muncesc este o făgă
duință pe care o dorim împlinită, după 
cum dorim ca proaspeții practicanți 
ai acestui sport (D. Soiu, Gh. Cercel, 
I. Funieru) să treacă cît mai curînd 
peste perioada de „ucenicie' și să se 
„alinieze" fruntașilor. Ca probleme 
generale, asupra cărora se îndreaptă 
atenția antrenorilor, subliniem la se
niori : formarea unor noi deprinderi 
pentru îmbunătățirea timpului de tra
gere, sincronizarea respirației, ochirii 
și declanșării focului, dezvoltarea cu
rajului de a declanșa mai repede fo
cul ,• la tineret: formarea deprinderi
lor în vederea învățării pozițiilor de 
tragere.

„EXCEPȚIA" VĂII PRAHOVEI

deose-
de frumoasă. M. Aldescu,

Enache, I. Șupeală, N. Pandrea,

Trebuie să criticăm inactivitatea 
schiului în orașul Bușteni, mai ales 
că tradiția sa în șahi este 
bit 
C.
Gh. Bălan, Gh. Voiculescu, I. Secui, 
M. Enache sînt doar cîteva din nu
mele care au făcut cinste orașului de 
la poalele Caraimanului prin prezența 
lor în listele campionilor țării și în 
loturile naționale. Și, totuși, în ciuda 
condițiilor naturale excelente, în ciu
da unei puternice tradiții și prezenței 
în localitate a numeroși foști perfor
meri, la Bușteni schiul este „la pă- 
mînt'. Să explicăm : pîrtia Calinderu, 
amenajată acum 10—12 ani pe Valea 
Albă, este lăsată în paragină și poate 
fi folosită doar pe jumătate ; în ma
gazia secției de schi a asociației Ca-

POPICE: încep finalele campionatelor
republicane masculine

T,a numai o săptămînă de la înche
ierea întrecerilor feminine, iată că in
tră in concurs și popicarii calificați în 
finala campionatelor republicane (indi
vidual și pe perechi). Printre cei care 
și-au cucerit dreptul de a participa la 
finale se numără V. Cristu (Ploiești),
V. Mintoiu (București), Iuliu Erdeli 
(Oradea), P. Buhăiescu (Roman), Er
nest Weis (Mediaș) și alți jucători va
loroși. Întrecerile se desfășoară pe a- 
rena cu 4 piste din Arad între 19—21 
noiembrie. în prima zi își dispută întî- 
ietatea perechile, iar sîmbătă și dumi
nică au loc calificările și turneul final 
al campionatului individual. Se- joacă 
la proba clasică de 200 bile mixte.

VOLEI: Știri... Știri
• SANCȚIUNE. — Pentru că nu a 

asigurat condi țiunile regulamentare de 
desfășurare a meciului masculin de ca
tegoria A, seria I, Tractorul Brașov— 
Știința Galați, pe care l-a organizat In 
etapa a treia din turul campionatului, 
secția de volei a clubului sportiv Trac
torul Brașov a fost sancționată de către 
F.R.V. cu „avertisment scris". Totodată, 
secției respective i s-a atras atenția ca 
pe viitor, la parterul sălii, în jurul te
renului, să nu mai îngăduie accesul 
spectatorilor (care pot stînjeni jocul), 
ci numai accesul persoanelor oficiale.

• REPROGRAMARE. — Meciul mas
culin din categoria A seria 1 TractoruT 
Constructorul Brăila, din etapa a V-a a 
campionatului, se va juca, la Brașov,

ATLETISM: De Ia start Ia sosire...
• Pe stadionul Tineretului s-au dis

putat întrecerile etapei orășenești a cam
pionatului republican de cros. Rezultate : 
junioare categoria I — 800 m: 1.
Claudia Iacob (Progresul) ; 2. Doina 
Bîrsan (Dinamo) ; 3. Elena Ionescu
(Constructorul) ; 4. Florica Crigorescu 
(SSE II); pe echipe: 1. SSE 2 15 p ; 
2. Constructorul 18 p; 3. Școala con
strucții 41 p ; junioare categoria a II-a:

A A

pentru 
timpul 
să se 
lunar, 
trecut.

raimanul se află doar 3 (citiți bine, 
TREII) perechi de schiuri, iar aso
ciația Știința de pe lîngă liceul din 
localitate nu are NICI O PERECHE 
DE SCHIURI!II Comisie orășenească... 
nu există, deoarece în Bușteni nu sînt 
decît două secții de schi (Caraima- 
nul și Știința), așa că activitatea din 
Bușteni este organizată de comisia 
orașului... Sinaia I Inadmisibil 
un oraș ca Bușteni unde, în 
iernii, competițiile ar trebui 
succeadă săptămînal și nu... 
cum s-a petrecut în sezonul
Am încercat să aflăm motivele reale 
ale acestei stări de lucruri, dar nu am 
întîlnit decît scuzele nejustificate ale 
secretarului asociației Caraimanul, 
Emil Fierăstrăieru, cum că „nu ne 
sprijină nimeni, nu avem bani (ce s-a 
făcut însă cu cei 40 000 de lei alocați 
de federație în sezonul trecut?), 
schiul costă mult etc.". în schimb, e- 
chipa de fotbal care luptă să se cali
fice pentru categoria C, are condiții 
excelente, create de asociație. Cum 
se spune, „pentru unii mumă, pentru 
alții ciumă".

Că nu e bine așa, nu trebuie să 
convingem prin vorbe. Faptele atestă. 
Cine trebuie să pună însă piciorul în 
prag, cine trebuie să se îngrijească 
pentru ca schiul din Bușteni să-și re
capete importanța cuvenită ? Desigur, 
un aport șubstanțial îl poate aduce 
comisia regională, sprijinită de consi
liul regional UCFS. Mai înainte de 
toate este însă îndatorirea consiliu
lui asociației sportive (președinte ing. 
Ion Meseșan), a biroului secției de 
schi (președinte C. Petcu, un fost va
loros schior), dar mai ales a schio
rilor „bătrîni". Aceștia au datoria de 
onoare de a duce o muncă neobosită 
pentru organizarea activității compe- 
tiționale, pentru stimularea muncii de 
inițiere, selecție și instruire a copii
lor, pentru îndrumarea schiorilor 
fruntași. Așa cum face Mircea Ena
che, inimos ca schior, mai inimos ca 
antrenor I

Schiul din Bușteni trebuie să re
nască, să nu mai fie „excepția" 
Văii Prahovei.
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• Arena Rafinăriei Teleajen a găz
duit întrecerile popicarilor din regiunea 
Ploiești. Dovedind o bună precizie în 
lansarea bilei, Minea Silvestru (Rapid 
Plopeni) a doborit din 200 bile mixte 
901 popice, fiind' urmat în clasamentul 
individual de Ion Dinescu (Rapid 
Plopeni) cu 858 p.d., Gh. Silvestru 
(Rapid Plopeni) 856 p.d., N. Blănaru 
(Flacăra Cîmpina) 840 p.d., A. Șucatu 
(Flacăra Cîmpina) 835 p.d. etc. Pe
rechea Minea Silvestru—Ion Dinescu 
(Rapid Plopeni) s-a calificat, cu 1725 
p.d., în finala campionatului republican. 
(P. Brebeanu — corcsp.).

in ziua de joi 9 decembrie 1965.
•MECIUL Constructorul Brăila-Farul 

Constanța, din etapa a Vl-a a campiona
tului în seria I masculină a categoriei 
A, a fost amînat pentru o dată care va 
fi stabilită ulterior.

• INT1LNIREA MASCULINA DE 
CATEGORIE A Știința Petroșeni-Pro- 
gresul București (seria a II-a), din e- 
tapa a IlI-a a campionatului, se va 
juca în Capitală, duminică 21 noiem
brie 1965, la ora 11 în sala Giulești, 
după disputarea meciurilor feminine 
Metalul-Știința Craiova (ora 9) și Rapid- 
Penicilina Iași (ora 10).

• PARTIDA Petrolul Ploiești-Rapid 
București (M.I) se va juca, la Ploiești, 
sîmbătă 20 noiembrie

3.

600 m: 1. Zoe Radu (Palatul Pionie
rilor) ; 2. Valentina Nicolae (SSE 1) ; 
3. Lucreția Cristea (Viitorul); 4. Cri- 
santa Damian (Palatul Pionierilor) ; 

pe echipe: 1. SSE I 14 p; 2. Palatul 
Pionierilor 20 p; 3. Dinamo 32 p; 4. 
Viitorul 39 p; 5. SSE 2 43 p ; senioare
— 1.500 m: 1. Cecilia Berna (Meta
lul) ; 2. Iosub Șerban (Olimpia) ; 
Lucia Albulescu (Olimpia) ; juniori I
— 2.500 m: 1. A. Dindăreanu (Meta
lul) ; 2. George Mirică (Progresul) ;
3. Emil Botez (SSE 1); 4. Milan Chi- 
țu (Metalul) ; 5. G. Crețu (Voința) ; 
pe echipe: 1. Metalul 27 p ; 2. Viitorul 
43 p; 3. Progresul 58 p; 4. Steaua 
79 p; 5. SSE 1 98 p ; juniori categoria 
a ll-a — 1500 m: 1. Ion Dima (Me
talul); 2. G. Mureșan (SSE 2); 3. Tra
ian Badea (SSE 2) ; 4. Pavel Gorjan 
(Dinamo) ; 5. C. Dinu (SSE 2) ; pe 
echipe: 1. SSE 2 17 p ; 2. Metalul 38 
p; seniori: 1. C. Grecescu (Metalul) ; 
2. V. Caramihai (Steaua) ; 3. N. Simi- 
noiu (Rapid) ; 4. Toma Voicu (Rapid) ; 
pe echipe: 1. Steaua 32 p.

Ultima etapă a „Cupei
„Cupa României" programează sîmbătă 

și duminică ultima etapă din acest an. 
Vor avea loc 18 partide, urmînd ca 
echipele cîștigătoare să joace în primă
vara lui 1966 cu echipele din categoria 
A, care vor intra și ele, cu acest prilej, 
în competiție.

Ca și în etapele anterioare, în caz de 
egalitate după 90 minute d'e joc, vor 
avea loc prelungirile regulamentare. Dacă 
rezultatul rămîne și în continuare egal, 
pentru etapa următoare se va califica 
formația care s-a deplasat.

Din cele 18 jocuri, unul singur se 
dispută mîine, cu începere de la ora 14: 
Dunărea Calafat—Oltul Rm. Plicea. Toa
te celelalte se vor disputa duminică, cu 
începere de Ia ora 10,30. Iată progra
mul : Foresta Fălticeni—Chimia Sucea
va, Textila Buhuși—Dinamo Bacău, Pe
trolul 
export 
Portul

Moinești—Oțelul Galați, Fruct- 
Focșani—Constructorul Brăila, 

Constanța—Progresul București,

Știința Timișoara — C. S. M. Reșița
1-1 (1-0)

TIMIȘOARA, 18 ((prin telefon). — 
Timpul nefavorabil (frig șl ploaie) a 
împiedicat echipele să joace la adevărata 
lor valoare. înaintașii timișoreni au do
vedit multă ineflacitate, ca de pildă 
M. Popa și Regep care s-au aflat de 
multe ori singuri în fața porții reșițe- 
nllor.

Cele două goluri au fost înscrise de 
M. Popa (min. 5) pentru Știința șl 
Rednic (min. 62) pentru C.S.M.

ION IOANA -coresp.

I Pregătirile T 
l pentru me
l 
l 
l 
l 
l 
I 
l 
l 
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l 
I 
l 
l 
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l 
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l 
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l 
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După meciul cu S. V. Han 
lotul nostru reprezentativ și-t 
nuat cu asiduitate pregătirile 
derea jocului de duminică, cu 
nala Portugaliei. Astfel, cei c 
jucat la 14 noiembrie, a doua ; 
au făcut un antrenament s 
marți — tot lotul a luat parte 
antrenament cu caracter fizic 
în condiții de joc, avînd ca a< 
o echipă a centrului de junio 
August"; miercuri — toți jt 
au vizionat pe micul ecran pai 

Dridea I a lost tot t

la Cluj, Știința — Atletico M 
în timp ce ieri a avut loc an 
meniul de vîrf din această 
mînă, un meci școală în con 
echipei Metalul București din 
goria B.

Ca orice joc-școală, el a fo 
trerupt în repetate rînduri de 
norii Ilie Oană și Ștefan Cova 
au cerut repetarea anumitor-4°’ 
și au insistat, în special, as-^pr 
bunătățirii preciziei șuturiloi 
poartă și, ca urmare, a eficac 
de asemenea, In atenția tehnici 
a stat colaborarea pe cupluri 
compartimente. în această di 
trebuie evidențiat efortul depi 
cei mai multi dintre jucători d« 
încadra indicațiilor date. Cum ei 
firesc, rezultatul — 4—0 (1—0)

Ivoarea lotului — interesează me 
țin. El a fost stabilit prin goluri]

I scrise de Pîrcălab (3) și Dridei 
Iată echipa folosită : M. Iones.

■ Popa, Hălmăgeanu, C. Dan, Gr

SÎMBĂTÂ Șl DUMINIC

României" în anul Ipfil
/ - wt 

Cimentul Medgidia-Știința Bucu 
Dîmbovița București—Metalul Bucu 
Rapid Plopeni—Metalul Tirgoviște, 
toria Calau—Gaz metan Mediaș, Mi 
Ghelar—C.S.M. Sibiu, Muncitorul Ri 
Jiul Petrila, U.M.T. Timișoara—l 
nul Arad, Gloria Ioșia—Clujeana, 
Satu Mare—Minerul Baia Mare, Șt 
Tg. Mureș — Ind. sîrmei C. Ti 
Soda Ocna Mureș—A.S.A. Tg. M 
A.S. Aiud—Poiana Cîmpina.

p I
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21 noiembrie 1965 — cuprind 
România — Portugalia, CehosL 
sprezece întilniri din campiona

Dar să vă prezentăm programul
I. România

II. Cehoslovacia
in. Bologna
IV. Brescia
V. Cagliari

VI. Foggia
VII. Juventus

VIII. Lanerossi
IX. Roma
X. Varese

XI. Catanzaro
XII. Genoa

XIII. Internazionale
».•• Ieri a avut loc în sala 

narea premiilor cîștigătoriîor d( 
„Cu mască și fără mască" din E

De asemenea, s-a făcut plata



DIN VIAȚA I Steagul roșu —o echipă
SECȚIILOR de la care așteptăm mai mult

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Pe marginea comportării nesatisfăcătoare a fotbaliștilor brașoveni în acest sezonreprezentativ 
a Portugalia
1 min. 46, Florea) — Ghergheli, 
Popescu — Pîrcălab, Badea, Dri- 
i I, S. Avram. După cum se vede 
un nume nou în lot: ploieșteanul 
rea, un jucător care în ultima 
me s-a arătat în evidentă ascen- 
ne.
Tneri, jucătorii care n-au fost fo- 
ți ieri, adică Dumitriu II, Co- 
anu, Sasu, N. Georgescu Andrei, 
nweiller III și Petescu vor face un 
renament separat, urmînd ca toți

1

t in lupta pentru balon
Foto : T. Roibu

aarticipe și la un antrenament de 
ică.
chipa definitivă urmează a fi al- 
lită azi.
u putem încheia aceste rînduri 

a scoate în evidență rezistența 
noasă opusă de Metalul Bucu- 
i.

iința Craiova-Komlo 1-1
RAIOVA, 18 (prin telefon). Peste 
9 de spectatori au asistat astăzi, 
>ofida timpului friguros, la întîl- 
a internațională amicală care a 
> echipele Știința Craiova și 
îlo Banyasz. Cei care înscriu pri- 
sînt oaspeții (min. 34 Lazaridis). 
acest moment studenții forțează 

area pe care o obțin abia în
70, cînd Bărbulescu înscrie 

tr-un șut imparabil.
u jucat formațiile: ȘTIINȚA: 
ic — Mihăilescu, Mincă, Ga- 
i (Deliu), Deliu (Dumitrescu) — 
lulescu, Bîtlan — Cîrciumărescu, 
iilescu II), Anton, Eftimie, Iones- 
Cristoloveanu); KOMLO: Buus— 
bek, Jozsa, Rupat, Boday—Soos, 
kj — Lazaridis, Korai, Lutz, Szi-

V. CglETRARU - coresp.

Meci amical 
tnbătă la Pitești 
mbătă se desfășoară la Pitești 
nirea amicală de fotbal dintre 
pele de categorie A, Dinamo Pi

și Petrolul Ploiești.

De-a lungul anilor, echipa Steagul roșu și-a cîștigat un binemeritat 
prestigiu în fotbalul nostru. Tehnicienii, ca și spectatorii din toate 
orașele țării, au apreciat jocul matur, tehnic al acestei formații, fru

musețea fazelor oferite de multe ori de componenții ei.
Ca urmare a muncii serioase depuse în procesul de pregătire de către 

antrenorii și jucătorii brașoveni, Steagul roșu a fost cotată, ani de-a rîndul, 
drept una dintre cele mai bune echipe de fotbal din țară, jucînd un rol 
important în campionat și participînd, de multe ori la lupta pentru titlu.

In ultimii ani, brașovenii au concurat de cîteva ori la primul loc în 
campionat, pe care n-au reușit să-l cîștige dar s-au clasat pe locuri în 
imediata apropiere a formației campioane. Pentru a nu ne duce prea mult 
în urmă vom aminti că în 1963 Steagul roșu Brașov s-a clasat pe locul al 
patrulea, iar anul trecut a ocupat același loc, fiind prima echipă din „pro
vincie", după formațiile bucureștene Dinamo, Rapid și Steaua. De altfel, 
de mulți ani, Steagul roșu se clasează pe locuri fruntașe, niciodată mai jos 
de jumătatea clasamentului.

Nu sînt de neglijat nici comportările brașovenilor în meciurile inter
naționale. In afara unor frumoase succese în partide intercluburi, ei au dat 
iubitorilor fotbalului din țara noastră satisfacția cuceririi primei ediții, în 
1961 a „Cupei Balcanice".

In asemenea condiții era firesc ca unii dintre componenții echipei 
brașovene să fie chemați în loturile reprezentative A sau de tineret, cîțiva 
dintre aceștia îmbrăcînd chiar tricoul național.

Am făcut această sumară trecere în revistă a palmaresului echipei 
brașovene pentru a-i sublinia meritele incontestabile și rolul ei în fotbalul 
românesc. Desigur, sînt merite reale nu numai ale jucătorilor ci și ale 
conducerii clubului, ale secției de fotbal, ale antrenorilor Silviu Ploeșteanu 
și Nicolae Proca.

Iată însă că, la ora actuală — în ciuda rezultatului de acum două 
zile, de la Zagreb — Steagul roșu este departe de a mai fi echipa din anii 
trecuți. Cea mai bună formație din provincie a campionatului încheiat a- 
cum cîteva luni se zbate, după 11 etape, în coada clasamentului, ocupînd 
locul 11, cu numai opt puncte din 22 posibile.

Ceea ce îngrijorează însă în legătură cu această formație nu este 
numai penuria de puncte în care se găsește, ci însuși jocul ei, comportarea 
pe teren. Este de-a dreptul alarmantă, în primul rînd, ineficacitatea echipei, 
capitol la care Steagul roșu a stabilit chiar un nedorit record : N-A MAR
CAT NICI UN GOL IN ULTIMELE CINCI ETAPE DE CAMPIONAT ! 

Acestea din urmă sînt, de fapt, semnele de întrebare cărora și noi — ca 
și numeroșii suporteri ai echipei brașovene, ca și ceilalți iubitori ai fotbalului 
— am căutat să le găsim un răspuns.

SCHIMBUL DE MTINE A FOST 
NEGLIJAT !

Am discutat îndelung cu Ploeș
teanu și Proca. Incercînd să explice 
comportarea actuală a echipei, ei ne 
arătau că nu dispun la această oră 
decît de 14—15 jucători. Ba, mai 
mult, adăugau ei, printre aceștia 
se numără și Hașoti care abando
nase activitatea competițională, dar 
a fost rechemat pentru a-și aduce 
și el aportul la „rezolvarea" de mo
ment a crizei.

De ce s-a ajuns la această situa
ție ?

Motivul este unul singur; echipa 
mergînd bine, avind un „unspre
zece" precis conturat, sudat, echili
brat, cu o comportare constant sa
tisfăcătoare, antrenorii și conduce
rea secției au... uitat că totuși anii 
trec că Sigheti, Campo, Hașoti, Sere- 
dai, David, Mesaroș, Fusulan și alții 
n-o să poată juca o veșnicie că — mai 
de vreme sau mai tirziu — ei vor 
părăsi fotbalul (Mesaroș, Seredai, 
Fusulan) sau randamentul lor nu 
va mai fi același (Hașoti, Sigheti, 
Campo). O acțiune de promovare a 
fost începută acum 3—4 ani (prin 
aducerea de jucători din categorii 
inferioare, ca Pescaru, Năftănăilă, 
Ivăncescu) dar, în trecutul apropiat, 
drumul bun a fost părăsit. Fapt este 
că la ora actuală Steagul roșu n-are 
cu cine să-și împrospăteze echipa 
și se recurge la soluții de felul celei 
cu Hașoti.

Am stat de vorbă și cu Ștefan 
Hidișan, fost component al 11-lui 
brașovean și care, de cînd nu mai 
joacă, se ocupă de pregătirea echi
pei de juniori. Intrebîndu-l ce ele
mente crede că ar putea fi promo
vate la ora actuală în echipa întîi, 
Hidișan ne-a citat cîteva nume 

N O
de ufuminicS 
n : meciurile 
urcia și un- 
A si B.
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SPORT

•i .i 2 înml- 
sul televizat 
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>r de 120 000

lei de la concursul Pronoexpres din 3 noiembrie a c.: 
Zburătură Mandache și Pîrvulescu Eugenia din Bucu
rești

Rubrică redactata de Loto-i’ronospori.

(Bădițoiu, Lazăr, Rotaru, Stoi) dar 
ne-a precizat că aceștia mai au ne
voie de un rodaj de cel puțin un an 
pentru a putea face față cerințelor 
categoriei A. Ne întrebăm; de ce 
preocuparea pentru întinerire se face 
în salturi, din 3 în 3 ani, doar cînd, 
vorba proverbului, „ajunge cuțitul 
la os“ ?

FORMULE NECORESPUNZÂ- 
TOARE DE ECHIPĂ

Antrenorul Ploeșteanu ne mai 
spunea că una din explicațiile sla
bei comportări a Steagului roșu este 
și aceea că în unele posturi este o- 
bligait să meargă „pe improvizații". 
In acest sens, ne spunea că nu are 
mijlocași și extreme „de meserie", 
că Năftănăilă și Sigheti nu sînt halfi, 
că Necula și Pescaru nu sînt extre
me. Parțial, sîntem de acord cu a- 
ceastă afirmație. Nu înțelegem însă 
de ce este folosit Pescaru ca extrem 
stânga, cînd el este mijlocaș, post pe 
care joacă în echipa națională de 
tineret, unde randamentul lui este 
bun. Dacă Năftănăilă nu este mij
locaș ci — așa cum ne spunea tov. 
Ploeșteanu — un jucător „de vîrf", 
ne întrebăm de ce nu este el folosit 
ca atacant central (pe locul unuia 
dintre cei care contribuie direct la 
bilanțul de „zero" goluri în cinci 
meciuri !), iar mijlocașul Pescaru să 
joace mijlocaș ! ? De asemenea, nu 
înțelegem de ce este ținut pe tușă 
Rotaru (component al echipei na
ționale de juniori, deci un tînăr a- 
juns la o oarecare valoare) și se re
curge la rechemarea lui Hașoti, des
pre care se spune, ca de altfel și 
despre Campo și Sigheti. că joacă 
cu un randament de 40—50 la sută?

Poate se va argumenta că alcătu
irea echipei este o problemă care-i 
privește exclusiv pe antrenori. De 
acord. Nu vrem să ne amestecăm 
în această treabă, dar lucrurile pe 
care le-am arătat mai sus ne-au iz
bit și pe noi, ca și pe mulți alții.

Brașovenii ni se plîngeau că n-au 
extreme. Că n-au nici la juniori, 
că n-au găsit nici în regiune... Să fim 
iertați, dar ne vine foarte greu să ac
ceptăm acest argument. Sau, poate, se 
caută- extreme gata făcute, eventual 
direct de valoarea lui Hașoti și Da
vid, în cele mai bune zile ale lor...

DAR INSTRUIREA?
In asemenea situații, se ridică pe 

bună dreptate și problema calității 
muncii de instruire. Cele cîteva zile 
pe care le-am petrecut la Brașov au 
fost insuficiente ca să putem trage 
concluzii asupra acestui aspect. Măr
turisim însă că, în ori ce caz, munca 
depusă de-a lungul anilor de antre
norul Ploeșteanu, cunoscut pentru 
capacitatea și bunele rezultate obți
nute de el în trecut, ne fac să cre
dem că procesul de instruire se face 
corespunzător. De altfel, această a- 
preciere a fost exprimată și de an
trenorul federal Nicolae Petrescu 

care a urmărit aproape două săp- 
tămîni antrenamentele Steagului 
roșu, ca trimis al F.R.F., precum și 
de tov. Teodor Verdeș, secretarul 
tehnic al clubului.

Găsim interesant să notăm totuși 
o mărturisire a tov. Silviu Ploeș
teanu, care ne spunea că în această 
toamnă a încercat să introducă o 
serie de lucruri noi în antrenamen
tul și jocul echipei, dar că „s-a cam 
repezit" în sensul că n-a avut, cum 
spunea textual, „elementul OM" cu 
care să poată pune în practică cele 
dorite. Acest lucru s-a repercutat, 
fără îndoială, asupra comportării e- 
chipei. Dacă așa stau lucrurile, cre
dem că antrenorul Ploeșteanu — și, 
poate, nu numai el — ar fi trebuit să 
se gîndească mai mult atunci cînd a 
început acțiunea mai ales că — după 
atîția ani de activitate la Steagul 
roșu — cunoaște mai bine ca oricine 
calitățile și posibilitățile de progres 
ale jucătorilor.

Am văzut ultimele două jocuri 
ale brașovenilor. Cu Steaua — la 
Brașov și cu Știința — la Cluj. De
ficiența principală a echipei în am
bele jocuri a fost aceeași: INEFI
CACITATEA. Cu cîteva etape înain
te, ziariștii și observatorii federali 
remarcau în legătură cu jocul „ste
garilor" același lucru: joc destul 
de bun în cîmp dar... ineficacitate 
totală. Aceste slăbiciuni care se ma
nifestă în mod repetat ne fac totuși, 
fiindcă sîntem la capitolul instruire, 
să ne întrebăm dacă în antrenamen
tele echipei, mai concret ale înain
tării, există destulă preocupare pen
tru îmbunătățirea finalizării, pen
tru jocul simplu, eficace. Oare, n-ar 
trebui ca antrenorul să intervină 
hotărit pentru a elimina din jocul 
înaintării acele combinații sterile, pe 
metru pătrat, care se vede că n-au 
nici o persepectivă ? Poate că an
trenorul Ploeșteanu ar trebui să-și 
revizuiască planurile de antrena
ment, să acorde — în cadrul lor — 
mai multă pondere EFICACITĂȚII.

Să sperăm că partida de la Zagreb 
va însemna, și din acest punct de 
vedere, un început...

Șl MAI E CEVA...
...și anume, pregătirea morală și 

de voință, dăruirea din partea ju
cătorilor, unitatea sufletească a e- 
chipei, capitole la care Steagul roșu 
era, într-un trecut nu prea îndepăr
tat, un exemplu.

Dați-ne voie ca, ajungînd aici, să 
dăm cuvîntul unor foști jucători ai 
acestei echipe, oameni de bază ai 
Steagului roșu de acum cîțiva ani, 
azi oameni de bază în atelierele 
unde se făuresc „Carpații" și „Bu- 
cegii". Este vorba de portarul Con
stantin Ghiță șt de stoperul Octavi
an Zaharia, doi dintre cei care au 
adus formația brașoveană din cam
pionatul regional pînă pe primele 
locuri în categoria A a țării.

Pe ZAHARIA l-am găsit în secția 
de tratament termic a uzinei. Am 
discutat cu el situația actuală a 
echipei și ne-a dat cîteva lămuriri 
pe care le transcriem : „Noi, cei 
care am jucat înainte la Steagul 
roșu, sîntem afectați de comportarea 
actuală și de rezultatele echipei 
noastre. Am impresia că jucătorii 
de azi nu mai privesc pregătirea lor 
cu aceeași seriozitate cu care o pri
veau cei din generația mea. Pot să 
spun deschis că acum sînt în echipă 
jucători tineri mai talentați decît 
eram noi la vîrsta lor. Numai că, 
marea greșeală pe care o comit este 
aceea că își închipuie că totul se 
rezolvă numai prin talent. Este to
tal greșit. Pentru a fi bun jucător, 
pentru a-ți da contribuția la buna 
prezentare a echipei din care faci 
parte, trebuie să și muncești, pentru 
că sportul de performanță dă satis
facții, dar cere și sacrificii! La ora 

CÎTEVA concluzii
Situația echipei Steagul roșu este grea. Credem însă că ea poate depăși 

momentul dificil prin care trece, pentru că antrenorii și jucătorii au posi
bilități mult mai mari decît cele arătate în acest tur al campionatului, așa 
cum au dovedit — repetăm — în meciul cu Zagreb din „Cupa orașelor 
tîrguri".

Pentru aceasta e nevoie însă de :
• o preocupare majoră din partea conducerii clubului și a secției 

pentru găsirea celor mai rapide și mai eficace măsuri organizatorice, în 
vederea îmbunătățirii procesului de instruire și educație ;

• grijă pentru împrospătarea lotului, muncă în perspectivă cu juni
orii, curaj în promovarea tineretului ;

• mai multă atenție structurii și calității antrenamentelor, mai ales 
în ceea ce privește atacanții ;

• întărirea muncii educative cu jucătorii, preocuparea pentru cre
area în rîndurile echipei a unui climat de muncă, de prietenie, de respect 
reciproc.

Și nu numai atît.
RADU URZICEANU 

CONSTANTIN ALEXE.

actuală în echipa uzinei noastre nu 
mai există respectul reciproc care 
exista între noi, cei care jucam o- 
dată. Ar trebui ca jucătorii să se 
ajute mai mult unul pe altul, atit 
în meciuri cit și la antrenamente, 
să fie cu adevărat prieteni nu sim
pli coechiperi.

N-aș putea spune că nu se lu
crează la antrenament. Se lucrează, 
dar ceea ce se acumulează pe tere 
nul de antrenament se pierde în alt" 
părți. In acest sens, cele petrecute 
nu de mult cu Adamache sînt eloc
vente. Desigur, echipei noastre «i 
trebuie (și îi trebuia mai de mult) 
o infuzie de tineret. E necesar însă 
ca tinerii să înțeleagă că o dată 
ajunși în echipa întîi nu însemnea
ză că nu mai au ce învăța, că ntț 
trebuie să mai lupte, că promovarea 
în formația de seniori este un scop 
în sine, dincolo de care nu li se mai 
poate cere nimic.

Personal socotesc că declinul Stea
gului roșu se datorește în primul 
rînd jucătorilor. Și mai cred că re
dresarea echipei depinde îndeosebi 
de ei. Sper că jucătorii vor găsi re
sursele necesare pentru a trece a- 
cest impas.

Ne-a vorbit apoi CONSTANTIN 
GHIȚĂ, maistru într-o secție Motor. 
„Deși poate repet ce v-a spus Za
haria țin și eu să subliniez că dă
ruirea actualilor jucători nu mai 
este cea din anii trecuți. Mobilizarea 
lor e insuficentă. Pe Gane, de pildă, 
nu-l caracterizează spiritul de luptă 
și, ca atare, doar cu subtilitățile lui 
tehnice nu se poate impune în fața 
unei apărări sobre, atente. Apoi, 
mai e ceva, foarte important : lotul 
redus de care dispune în prezent 
echipa. Acest lucru a creat în rin- 
durile jucătorilor ideea „senatoris- 
mului de drept". Nu mai există 
teama de a pierde locul, nu mai 
există emulație. în spatele lui Năf
tănăilă, Gane sau Goran de exem
plu, mai stă cineva care să le ia 
locul ? Am să dau un exemplu. E- 
ram titular în echipă. In clipa cînd 
am simțit în spate prezența lui Cer- 
neanu, deși eram la o vîrstă mai 
înaintată, am început să mă pregă
tesc mai asiduu ca oricind. Eu nu 
doream să cedez locul, fiindcă iu
beam mult echipa și fotbalul; Cer- 
neanu vroia și el să se afirme. Or, 
din această întrecere, sportivă, am 
cîștigat amîndoi și, implicit, echipa 
care — cred eu — putea dispune 
oricind de un portar care să facă 
față.

In altă ordine de idei, pot să spun 
că la Steagul roșu creșterea ele
mentelor proprii a lăsat mult de do
rit în ultimii ani. Această poliță 
o plătim în momentul de față". \

★
Am mai discutat și cu alți oameni, 

mai mult sau mai puțin legați de 
echipa Steagul roșu: activiști ai 
clubului, membri ai UCFS din u- 
zină, simpli suporteri. Ne pare însă 
rău că n-am putut vorbi și cu tonr. 
Teodorescu, președintele secției de 
fotbal a clubului. L-am căutat în 
uzină, l-am așteptat ceasuri întregi 
la sediul clubului unde știa că ne 
aflăm și ne spusese la telefon că va 
veni dar — pînă La urnă — întâl
nirea pe care am dorit-o n-a avut 
loc. Noi gîndeam că poate ar fi 
avut ceva de spus privitor la activi
tatea secției. Se pare însă că situa
ția echipei nu prea îl îngrijorează... 
Altfel, nu vedem de ce ne-a evitat. 
Deci ne poate scrie și noi îi vom pu
blica părerea. Doar e șeful secției 
de fotbal...



DOI INTERLOCUTORI - ON SINGUR SUBIECT...
FLORIN GHEORGHIU SI VICTOR CIOCÎLTEA NE VORBESC DESPRE 

APROPIATA FINALĂ A CAMPIONATULUI DE ȘAH AL TARII

a alege 
interviu

pentru
căruia să-i luăm un

Stăteam în cumpănă 
pe cel 
înaintea finalei campionatului republican 
de sah. Normal ar fi trebuit să ne adre
săm deținătorului titlului, proaspătul 
nostru mare maestru Florin Gheorghiu. 
L-am convocat deci la redacție. Iată însă 
că, între timp, cercetind mai amănunțit 
clasamentele șirului de 17 campionate 
ale tării, disputate pînă acum, am mai 
descoperit un concurent demn de aten
ție: Victor Ciocîltea. Bineînțeles, ar fi 
inutil să-l mai prezentăm cititorilor... 
Numele lui Ciocîltea este prea bine cu
noscut tuturor celor care se interesează 
de șah. Dar prea putini știu că la acti
vul său stau nu numai numeroase suc
cese în turnee, ci și un original record.

— De, am jucat de 14 ori pentru 
titlul de campion ! N-am lipsit din finală 
înccpînd din 1951. cînd mi-am făcut de
butul — atestă Victor Ciocîltea.

A 15-a finală I Hotărî! lucru, autorul 
acestei performante deosebite are dreptul 
să stea la „masa rotundă* improvizată

de noi cu o săptămînă înainte de cam
pionat, alături de Florin Gheorghiu.

0 întrebare adresată campionului:
— Prin ce se remarcă apropiata între

cere ?
— Finala din acest an a campionatu

lui țării se anunță foarte dificilă — 
spune Florin Gheorghiu. Nu numai prin 
lungimea ei neobișnuită (22 concurenți, 
21 runde), dar și prin miza deosebită 
pe care o are. Ediția actuală a campio
natului este etapă de calificare pentru 
viitoarele turnee zonale din cadrul cam
pionatului mondial. Se va lupta deci cu 
ardoare nu numai pentru titlu, ci și 
pentru locul doi în turneu, care asigură 
deopotrivă calificarea pentru zonale.

— Și Victor Ciocîltea ce părere are?
— De acord, cu Florin. Dar Cred că 

mai este o miză... Dacă eu sau actualul 
campion vom cîștiga în acest an titlul, 
va fi egalat un vechi record — tot vor
bim de recorduri în șah... — anume 
acela deținut de Ion Bălănel, singurul 
care a reușit să cucerească de patru ori 
titlul de campion al tării.

— Florin a menționat lungimea neo
bișnuită a acestei „finale-maraton“. Este 
vorba si aci de vreun record?

— Nu — precizează Victor Ciocîltea. 
La ediția din 1957, am fost pe tabel 23 
de finaliști...

Ultima întrebare :
— Am vorbit de miza turneului, adi

că de... mizele
— Cred că 

Gheorghiu. Nu 
doilea loc în 
obiectiv pentru 
următoarele locuri 
atît de aprins disputate, deoarece anul 
ce urmează este și anul Olimpiadei de 
șah. încă un motiv pentru fiecare de a 
se face remarcat...

Iată deci numeroase puncte de atrac
ție pentru întrecerea celor mai buni ju
cători de sah ai tării, al cărei „start 
va fi dat în Capitală la 24 noiembrie.

sale. Mai e vreuna 1 
da — răspunde Florin 
numai primul și cel de al 
clasament reprezintă un 
finaliști. Desigur că și 

fruntașe vor fi tot

RADU VOIA

Vești din țările socialiste
O NOUĂ SALĂ DE SPORT 

LA RIGA
chet, handbal, tenis, badminton, lupte 
etc. Pista de 150 m va fi, pentru prima 
oară în Uniunea Sovietică, acoperită 
cu o zgură de compoziție nouă, în care

La Riga, capitala R.S.S. Letone, a 
început construcția unei noi săli de

■

bul varșovian. Ei sînt astăzi jucători 
de bază ai echipei.

Astăzi clubul sportiv „Polonia"-Var- 
șovia are 12 secții în care activează 
1 700 de membri. Printre aceștia se 
numără și cunoscuta atletă Irena Kir- 
zenstein, 
olimpice 
200 m.

deținătoare a trei medalii 
și a recordului mondial pe

ÎNCEPE SEZONUL DE HOCHEI
R. P. CHINEZA

P. Chineză, hocheiul

IN

'WOLFGANG NORD- 
WIG (R.D. Germană) este 
la ora actuală cel mai 
bun săritor cu prăjina 
din Europa. Neînvins In 
acest sezon In Întreceri
le cu cei mai buni spe
cialiști continentali ai 
probei, Nordwig (21 de 
ani) a urcat recordul său 
personal la 5,05 m, rezul
tat cu care ocupă 
IV In lista celor 
bune performante 
diale ale anului.

locul
mai

mon-

sport. Tribunele arenei centrale vor 
putea primi 5 000 de spectatori. Sub 
cupola în formă sferică vor putea fi 
găzduite întreceri la 18 discipline spor
tive, printre care atletism, volei, bas-

Primele meciuri masculine de handbal în „Cupa orașului București"

intră nisip de mare, asfalt și bucăți de 
cauciuc.

Alte două săli anexe ale complexu
lui vor servi pentru antrenamentul 
sportivilor participanți la competiții. 
O instalație specială de aer condițio
nat asigură temperatura dorită, în orice 
anotimp al anului.

In luna decembrie a acestui an, noua 
sală va găzdui turneul final al cam
pionatului unional masculin de baschet.

(Urmare din pag. 1)

face parte, cum se știe," , d‘n 
cu Franța și Spania, iar Iugo- 
are de disputat un dublu

garia 
grupă 
slavia __
meci cu Izrael. Jucătorii din echipa 
Budapestei (care în realitate este 
reprezentativa țării) și-au început de 
multă vreme pregătirile și în cadrul 
lor au susținut, cîteva partide, inter
naționale. în luna iulie, ei au par
ticipat la „Cupa Baltică", la Gdansk, 
unde a ocupat locul doi, după Polo
nia, obținînd printre altele o victo
rie cu 15—12 asupra garniturii noa
stre secunde, cu 23—16 asupra for
mației U.R.S.S. și 22—12 asupra e- 
chipei Bulgariei. Recent, lotul s-a 
întîlnit cu selecționata R.S.S. Ucrai
nene de care a dispus cu 27—15.
Dintre jucătorii deplasați la Bucu-

rești, Fenyo, Kovacs, Marosi, Klein, 
Vigh, Tornaczki, Simo sînt 
internaționali, iar primii cinai 
evoluat și în ediția de anul trecut 
a „Cupei orașului București".

Handbaliștii iugoslavi participă eu

vechi 
au

tur-
1967

Azi începe turneul internațional 
de baschet feminin de la Galați

(Urmare din pag. 1)

In continuare se va desfășura partida 
dintre Ungaria și R.D. Germană, echi
pe bine apreciate pe plan internațional. 
In acest sens, este suficient să amintim 
că acum cîteva săptămîni, într-o par
tidă amicală, reprezentativa R.D. Ger
mane a realizat, la Berlin, în compania 
puternicei selecționate a Braziliei, o 
partidă excepțional de spectaculoasă, 
încheiată cu un scor record (după două 
prelungiri) : 102—101 pentru Brazilia.

în speranța că publicului gălățean îi 
vor fi oferite jocuri atrăgătoare și de 
bun nivel tehnic, adresăm formațiilor 
participante deplin succes în această 
interesantă întrecere.

în „Cupa Bosforului44
vom fi reprezentați 

de echipa de tineret
Deoarece s-a stabilit definitiv că 

meciurile Dinamo București — Zadar 
din „C.C.E.
dispute la 27 noiembrie (la Bucureștii 
și la 4 decembrie (la Zadar), fapt care 
nu mai permite jucătorilor dinamoviști 
să facă parte din selecționata țării,’ s-a 
hotărît ca la „Cupa Bosforului* (1—5 
decembrie) România să fie reprezenta
tă de o echipă de tineret din care fac 
parte, printre alții :j Radu Diaconescu. 
Dikai, Tarău, Țedulav lecbelh 
Bîrsan.

PROGRAMUL ETAPEI DE AZI
Ora 18.15 : București — București 

tineret, arb. Gh. Popescu
Ora 19.30: Belgrad — Budapesta, 

arb. V. Pelenghian
Arbitrul danez B. Westergaard 

va conduce meciurile București — 
Budapesta (sîmbătă) și București — 
Belgrad (duminica), iar F. Nacken 
(R.F.G.) București tineret — Belgrad 
(sîmbătă) și București tineret — 
Budapesta (duminică).

a Cîștigătoarele edițiilor prece
dente : H. G. Copenhaga (1959) și 
București (1960, 1961, 1962, 1964).

o echipă alcătuită mai mult din ju
cători tineri, care sînt rodați în ve
derea campionatului mondial (cali
ficarea lor este foarte probabilă). 
Nume cunoscute: Ștefanovici, Faj- 
frici, Koprivița, Kețman, care au mai 
jucat în diferite reprezentative.

în sfîrșit, loturile noastre — care 
cuprind majoritatea celor ce intră în

vederile selecționerilor pentru 
neul final al „mondialelor” din 
(unde sintem calificați direct, ca de
ținători ai titlului) — își încep cu 
acest prilejul pregătirile pentru Sue
dia. Jocurile din cadrul „Cupei ora
șului București" constitue deci o 
primă etapă, urmînd ca în actualul 
sezon să-și continue antrenamentele 
și partidele de verificare. La 23 no
iembrie amatorii de handbal vor 
putea urmări întîlnirile București — 
Budapesta și România — Iugoslavia, 
apoi o selecționată de tineret va în
treprinde, sub numele de Știința 
București, un turneu în R.F.G. (24. 
XI-6.XII), la 17 decembrie se va dis
puta meciul România — R.F.G.. iar 
la finele anului reprezentativa ora
șului București va pleca în turneu 
în R.D.G. și R.F.G.

Din această scurtă prezentare a 
echipelor și activității lor viitoare 
rezultă cit de interesante sînt meciu
rile din „Cupa orașului București" și 
că așteptările iubitorilor handbalului 
apar perfect justificate, mai ales în 
ceea ce privește comportarea echi
pelor orașului București.

SEMICENTENARUL
CLUBULUI „POLONIA"

Nu de mult, clubul „Polonia”, 
se bucură de multă popularitate în rîn- 
durile iubitorilor de sport din Varșo
via, a împlinit 50 de ani de existență. 
In decurs de o jumătate de veac, „Po
lonia" a depus o activitate remarcabilă 
pe tărîmul sportului de performanță, 
din rîndurile sale ridieîndu-se nu mai 
puțin de 19 campioni olimpici. Cele 
mai active secții ale clubului s-au do
vedit pînă acum cele de fotbal, atle
tism, baschet, ciclism și box.

Vladislav Scepaniak, actualul an
trenor al echipei de fotbal a clubului, 
a purtat timp de 20 de ani culorile a- 
cestuia. Cei patru fii ai lui Scepaniak 
au moștenit atît talentul fotbalistic al 
tatălui, cit și atașamentul față de clu-

care

URMII! COMITETULUI

Pregătirile hocheiștilor noștri
'tî Mit hito ■

pentru jocurile cu Ungaria
it

I .vi.:,\; ?i mm3
Echj-.p-iL.nalionelă pe gheață

și-a continuat. în- aceatktăv.&ăptămînă pre
gătirile în vedereavf(wWei întîlniri (mîine 
și duminică) edțipa Ungariei.

Miercuri șl ^șe^yă, .selecționabilii au 
susținui pțp..pftrineaful „23 August* 
jocuri de , verificare; la două porți, \ sub 
conducerea , pplypnoriloțf M, Flamaropol 
și I. Tiron. in cadrul .Qlrqyy principalul 
obieeljv unyȘpț a lost celor mai
bune formule pentru liniile de atac.

mai întîi, să anunțăm Iotul : 
So [ian, Dumitraș, Pușcaș (portari), L. 
Vncur. ■ F&gdroș, Pop,
Cordnbrin, Sehv&W (fundași), Szabo I, 
Caltlmar. S&ibon-If, Pană, Florescu, Ste
fanov. 'Ștefan* Tarciu; Bașa, Andrei, 
Ferenczi (înaintași). Un grav act de

I și Tarciu. Dintre ceilalți, Florescu și 
Pană s-au ridicat la un nivel supe
rior celui arătat cu ocazia meciurilor de 
campionat. Cît despre Szabo II (acci
dentat în ultimul joc de campionat), cl 
și-a reluat patinajul și se speră că va 
fi apt de joc.

Meciurile România—Ungaria 
conduse de arbitrii austrieci 
Valent și Adolf Kuehnert.

vor fi
Wilhelm

COMBI-TÎRNAVA ODORHEI ȘI
NATA ȘTIINȚA AU TERMINAT 

LA EGALITATE ÎN „CUPA 
F.R.H.P.“

COPENHAGA 18 (Agerpres). — La 
sfîrșitul acestei săptămîni la Copenhaga 
se vor desfășura lucrările Comitetului 
european de atletism. Pe ordinea de zi 
figurează discuții privind campionatele 
europene care vor avea loc între 30 sep
tembrie și 4 octombrie 1966 la Buda
pesta. Comitetul va examina proiectul- 
program prezentat de comitetul de or
ganizare al „europenelor" pentru anu
mite țări în ceea ee privește numărul 
atleților pe probe. Tot cu acest prilej, 
se va stabili orașul care va găzdui 
viitoarea ediție a campionatelor europe-

OSLO

la baschet masculin să se indisciplină l-a comis jucătorul Mihăi- 
lescu. Chemat la lot4 el a refuzat să se 

<preiihțe. pe motive neserioase, uitînd că 
luna trecută a fost luat.la pregătire în 

••Cehoslovacia» cu lotul. Federația de spe- 
«eialitate : an trebuiy credem, să intervi
nă energic în acest caz, luînd măsurile 
care seimpuri^ i ,

t<r țLa ^antrentfipcntele de pînă acum, o 
: jdotjiM^i.'bțțn^^u; arătat-o portarul Dumi

traș, fundașul Fogoroș, atacant ii Szabo

Cel mai disputat joc din cele care 
au avut loc pînă acum în cadrul 
„Cupei F.R.H.P." s-a consumat ieri 
la amiază (la o oră nepotrivită...) pe 
patinoarul artificial. După o luptă e- 
puizantă, echipele Tîrnava Odorhei 
(care a beneficiat și de aportul lui 
Tarciu, deși era selecționat în lot) și 
combinata Știința București-Știința 
Cluj au terminat la egalitate : 4—4 
(3—0, 1—2, 0—2). Au înscris : Szbcs, 
Gall, Peter, Gyorgy (Tîrnava), Diber- 
nardo (2), Cazan II, Mezei (Știința).

In R. 
gheață cunoaște de la an la an o 
mai mare popularitate. De pe acum, 
numeroase echipe care vor participa 
la campionatul țării și-au început 
pregătirile, susținînd meciuri de ve
rificare. Printre cele mai puternice 
formații se află reprezentativa ora
șului Harbin, actuala deținătoare a 
titlului, care anul trecut a terminat 
neînvinsă turneul final. De remarcat 
că Harbin a cucerit pentru a noua 
oară acest titlu.

Pentru actuala ediție, cei mai pu
ternici adversari ai hocheiștilor de 
la Harbin se anunță echipele Tsi- 
tsihar și Kirin.

pe

• MIERCURI ÎN NOCTURNA 
s-au disputat alte meciuri în cadrul 
diferitelor competiții internaționale 
europene de fotbal, in „Cupa orașe
lor tîrguri" la Dublin, Shamrock Ro
vers a terminat la egalitate : 1—1 
cu Real Saragossa. Antwerp (Belgia) 
a dispus cu 2—1 de F. C. Barcelona, 
iar echipa scoțiană Dunfermline a 
întrecut cu 4—2 (2—0) formația da
neză Bok Copenhaga, califieîndu-se 
pentru turul următor al competiției.

In „Cupa cupelor" formația sco
țiană Glasgow Celtic s-a calificat 
pentru turul trei al competiției, în- 
vingînd cu 2—0 echipa daneză 
Aarhus.

• LA BIRMINGHAM a avut Ioc 
tragerea la sorți a semifinalelor 
„Cupei Angliei" la fotbal, 
se vor juca tur și retur la 
pectiv 15 decembrie, după 
mează : West Bromwich 
Peterborough United și 
Town-West Ham United.

Jocurile 
1 și res- 
cum ur- 
Albian- 

Grimsby

• TORPEDO MOSCOVA a cîștigat 
anul acesta titlul de campioană a 
U.R.S.S. In ultimul meci, fotbaliștii 
de la Torpedo au învins cu scorul 
de 2—1 (2—1) pe Cennomoreț Ode- 
sa. Fotbaliștii din Moscova care au 
jucat această partidă în deplasare 
au totalizat 51 de puncte din 32 de 
jocuri. Ei au obținut 22 de victorii, 
au terminat de 7 ori la egalitate și. 
au pierdut în 3 partide.

EUROPEAN DE ATKT1SM
ne din 1970, pentru care ''ndidează 
Helsinki, Stuttgart și Atena. £j vor lua 
în discuție anumite proiecte prezentate 
de federațiile de atletism din R P. 
Polonă și R. F. Germană. Astfel, fede
rația vest-germană a propus organiza
rea unor campionate europene pe teren 
acoperit. Se studiază posibilitatea or
ganizării campionatelor europene din 
doi în doi ani, în loc de 4 ani, cum 
prevede regulamentul în prezent. Pe 
ordinea de zi mai figurează discuții pri
vind „Cupa Europei44 interțări și omo
logarea cîtorva recorduri europene.

rezultate
Comitetul de organizare a campio

natelor mondiale de schi (probele 
nordice), care se vor desfășura la 
Oslo între 16—27 februarie 1966, a 
anunțat următorul program : 16 fe
bruarie: deschiderea festivă a cam
pionatelor; 17 februarie: 30 km fond; 
19 februarie: 10 km fond femei; 20 
februarie: 15 km fond (combinată 
nordică), 21 februarie: sărituri de la 
trambulină (combinata nordică), 23 
februarie: 5 km fond femei; 24 fe
bruarie: ștafeta 4x10 km pe echipe ; 
26 februarie: 50 km fond, 27 februa
rie : ștafeta 3x5 km pe 
mei,

(Islanda) — Fredensborg (Norvegia); 
Grasshoppers Ziirich (Elveția) — ,Z . 
S. K. Rapid Viena sau Flemallois ■ /' 
(Belgia); Rukometni Zagreb (Iugo- ' 
slavia) — Stade Marsselais (Franța); 
W.K.S. Stask (Polonia) — Kfum 
Aarhus (Danemarca); f. A. Goppin
gen (R.F.G.) — Dukla (Cehoslovacia).

RIO DE JANEIRO

■C"1

PARIS

echipe, fe-

Au fost stabilite prin 
sorți „optimile1 de finală 
campionilor europeni” la 
masculin. Iată programul 
(prima echipă va fi gazdă) H. 
Dudclange (Luxemburg) 
Leipzig (R.D.G.); Rik Goteborg (Sue
dia) — „Operație 55“ Haga (Olanda): 
Atletico Madrid (Spania) — Honved 
Budapesta (R.P.U.); Fimleikatelag

tragere la 
ale „Cupei 

handbal 
jocurilor 
~ B. 

D.H.F.K.

Continuîndu-șl turneul în America 
de Sud, echipa selecționată masculi
nă de baschet a U.R.S.S. a jucat la 
Rio de Janeiro cu reprezentativa 
Braziliei. Sportivii sovietici au termi
nat învingători cu scorul de 94—89 
{45—42). Cel mai eficace jucător al 
oaspeților a fost Volnov cu 22 punc
te. Din echipa braziliană, Victor a 
înscris cele mai multe puncte: 21.

TBILISI

A fost reluat meciul pretendenților 
la titlul de campion mondial de șah 
dintre Mihail Tal și Boris “ 
au disputarea partidei din 
Vil-a. - •• •
tarea a 42-a, Tal care a jucat cu al
bele dînd mutarea în plic.

Spaski, 
runda 

Partida s-a întrerupt la mu-

Redacția șț administrația : str Vasile Conta nr 16. telefon II 10 05 interurban 72 șl 286 Telex: sportrom bun. 180 Tiparul: L P .tntormatia*, sti Brezoianu 23—25. 
PREJ'LL ABONAMENIULL1 : 1 lună; b,a0 lei | 3 luai; 19,50 iei ; 6 luai: 39 lei | 1 aa : 78 lei. 40 J65


