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Meci de mare atracție, astăzi 
pe stadionul „23 August", cu în
cepere de la ora 14. Echipa 
noastră, Dinamo București în
tâlnește pe Iniernazionale Mila-

no în cel de al doilea tur al 
„Cupei campionilor europeni'.

■ Dinamo București va ali
nia următoarea formație : 
DATCU - POPA, NUNWEILLER

Astăzi, în întreaga țară

■E- <

III, NUNWEILLER IV, IVAN « 
GHERGHELI, STEFAN - PIRC*» 
LAB, NUNWEILLER VI, ENE 1£ 
HAIDU.

■ lată și „11 "-le milanesj 
SARTI - MALATRASI, LANDU 
NI - BEDIN, GUARNERI, 
PICCHI - JAIR, GORI, PEIRO, 
CORSO, DOMENGHINI. j

Meciul va fi condus de o brw 
gadă de arbitri elvețieni ț 
Karl Kaller (la centru), Roland 
David și Andrei Tschaun.

Mii de iubitori ai sportului, de la orașe și sate, se vor pre
zenta astăzi ia startul primei etape a Spartachiadei de iarnă, 

întrecerile programate la 10 ramuri sportive (schi, patinaj, săniuțe, 
gimnastică, trîntă, șah, tenis de masă, tir, orientare turistică șl 
haltere) vor avea loc — în cadrul asociațiilor sportive — pînă la 
10 februarie. Astfel, de-a lungul a peste 70 de zile de concurs iubi
torii sportului vor avea posibilitatea să se pregătească și să parti
cipe la un bogat program competlțional. Cei mai buni dintre ei se 
vor califica în etapele superioare.

Această competiție oferă nou prilej maselor de oameni ai 
muncii, întregului tineret de a practica sportul în mod sistematic 
și organizat. Pentru aceasta este însă necesar ca toate consiliile 
asociațiilor sportive de la orașe și sate — în strînsă colaborare cu 
organizațiile U.T.C. și sindicale — sprijinite șl îndrumate de către 
ol'ganele UCFS să dovedească o continuă preocupare pentru buna 

-organizare și popularizare a competițiilor. Din relatările redactori
lor și corespondenților noștri reies? că în mulip, foarte multe aso- 

- clații sportive a existat o grijă deosebită pentru pregătirea întrece- 
. rilor astfel- că, astăzi, la startul primelor concursuri, vor participa 
■ numeroși tineri -si tinere. Este cazai asociațiilor sportive Planifica
rea si Quadrat din București, Clujeana. din Cluj, Muncitorul din 
Resi(a, asociația sportivă din comuna Lulea. — raionul Oltenița, 
Rulmentul Birlad ș.a. care au creat condiții optime de concurs, 
au procurat material șl echipament sportiv, au pus la dispoziția 
tineretului cadre., calificate care să-i îndrume pregătirea. Dar sînt 

, șl asociații sportive care au rămas în urmă : Gloria Reșița, Munci
torul Anina, Gloria. Tîrnova, multe' asociații sportive din raioanele 
Beiuș, Salonta, Ineu, Margblta. — din regiunea Crișana etc. care 
n-au luat. încă. măsurile necesare pentr-u organizarea competițiilor. 
Probabil că. aici se vor. irosi multe din zilele primei, etape a Spar- 
tachladei de iarnă pentru pregătirile care trebuiau făcute încă din 
luna noiembrie. In aceste cazuri este necesară intervenția organelor 
UCFS care, prin brigăzi de îndrumare, control șl sprijin, pot con
tribui la Înlăturarea lipsurilor. .

Așadar, de astăzi amatorii sporturilor de iarnă vor fi oaspeții 
bineveniți ai Spartachiadei. Tuturor, redacția noastră le Urează 
succes deplin în întreceri și le promite că va urmări cu atenție .și. 
.bucurie competițiile ce vor fi organizate Ia orașe și sate !

La antrenamentul
iui Inter

In partea stinaă : Popa, Glier- 
gheli, Pîrcălab. Haidu ți Fră- 

țilă (Dinamo).
în dreapta, Inceolnd de sus ■ 
Corso,
(.andini.

Malatrasi, Picchi.
Sarti și antrenorul

Herrera

Optimism în tabăra dinamovistă

r“de NEAGU RADULESCU

AZI ÎNCEPE „CUPA BOSFO
RULUI" LA BASCHET

. Azi începe la Istanbul turneul 
international de. baschet măscuita 
dotat cu „Cupa. B,osforului“, la 
.care, participă primele reprezenta
tive ale Iugoslaviei, . Bulgariei, 
Cehoslovaciei, .Turcței.. Austriei, 
Israelului și Iranului,, precum și 
echipa de .țjneret a țării noastre.

CAMPIONATUL de polo 
AL CAPITALEI

în ultima etapă a compionatu- 
lui de polo al Capitalei au fost 

■ înregistrate următoarele rezultate: 
seniori : Steaua—Progresul

Dinamo—Rapid 5—0 ; copii : Pro
gresul—Clubul sportiv școlar 5—0, 
Steaua—S-S.E. nr. 1 14—0, Rapid— 
S.S.E. nr. 2 9—1. (C. VASILIU— 
coresp.). .

S-A ÎNCHEIAT „ICEFIADA" 
LA BASCHET

Tradiționala „icefțadă.” la bas
chet (băieți) s-a încheiat cu vic
toria echipei anului III (asistent 
Mihai Nedef), care a învins în 
meciul decisiv echipa anului IV 
(lector Aristea Hrișcă) cu scorul 
de 91—90 (după prelungiri). Cei 
mai buni jucători au fost Diman- 
cea și V. Gbeorghe de la învin
gători, Chiciu și Gal de la în
vinși.

CUPA 13 DECEMBRIE" 
LA ORIENTARE TURISTICA

Asociația sportivă POLIGRA
FIA din Capitală organizează du
minică 5 decembrie a șaptea e- 
diție a tradiționalei competiții 
turistice dotată cu „CUPA 13 DE
CEMBRIE". Concursul va avea 
loc în pădurea Brănești, cu pleca
rea de la cabana Pustnicu.

.... Final dramatic de turnuri, totul pentru a obține un rezul- 
Adversari la masa cu cele 64 de ...
pătrățele, Pîrcălab și Popa. Ata- în ultima secundă a partidei, 
că Pîrcălab. O„fentă“ a.extre- | 
mului dinamovist și Popa este Tare aș vrea să-i dau și lui Sarti 
în „plasă" de mat. In ultimul 
moment,. însă, Cornel găsește o 
mutare salvatoare. Remiză. își 
string mina.

— Mîine (N. R. — azi) va tre
bui să găsești calea spre cîștig, 
Ioane !

— Iar tu va trebui să te aperi 
ia fel de bine, Cornele !

Așadar, „transferul" de la șah 
la fotbal, la meciul cu Interna- 
zionale, e făcut., „Lansat", Pîr
călab... atacă în continuare. 
„Echipă foarte mare Interna- 
zionale. Ne-am pregătit special 
pentru meciul cu ea. Vom face

tat bun. Luptând din prima pînă 

putem realiza un scor favorabil.

un gol 1"
Nerăbdător,. Popa iese la „in

tercepție". Abia îi aștept pe mi- 
M. POPESCU

Lume multă, ieri dimineață, la 
antrenamentul lui „Inter". Spre 
satisfacția noastră și spre... deo
sebire de data trecută, o bună 
parte din asistență o alcătuiesc 
antrenorii. De toate categoriile. 
Alături de Ilie Oană, Ștefan Co
vaci, Bazil Marian. Gheora 
ghe Ola, Angelo Niculescu, Tra
ian Ionescu — ultimii doi... mai 
direct interesați, — pot fi vă- 
zuți și tineri tehnicieni abia ie- 
șiți de pe băncile „școlii".

Acum, la numai 10 zile după 
victoria „ll“-Iui românesc asu
pra echipei lui Eusebio, dorința 
specialiștilor noștri de a vedea 
la „lucru" formația nr. 1 a lu
mii este lesne de înțeles.

-ir
La ora 11 precis (cîte nu spu

ne această punctualitate!) pe ga-

G. NICOLAESCU

(Conli/morc In pag. a 3-a) (Continuare In pag. a 3-a)

Programul și arbitrii 
Campionatului balcanic la baschet feminin
Cinstea de a găzdui cea de 
Ireia ediție a Campionatului

BASCHETBALIST!! GRECI LA 
GALAȚI

Ieri s-a disputat ia Galați par
tida internațională de baschet 
dintre selecționata orașului și e- 
chipa Atenei. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 86—79 
(40—31).

CEHOSLOVACIA - SUEDIA 
LA HOCHEI

Aseară s-a disputat Ia Praga 
al doilea joc dintre echipele Ce
hoslovaciei și Suediei. Victoria 
a revenit -hocfreiștitai- cehoslovaci 
cu scorul de 5—3 (1—0, 3—1. 1—2).

Taberele Ministerului
Invățămiiitului pentru vacanța

F O I L E T
Schituri (de 8^-1, de 4Jrl), 
giguri și alte ambarcajii 
ale Școlii sportive de 
elevi nr. 1 sint „adăpos
tite" sub cerul liber al 

iernii

Vclierch* zac în zăpadă 
cu buna... știință a 

„Stiinlei

de iarnă
In perioada vacantei de lama 

Ministerul Invătămîntului — prin 
Direcția activităților educative — 
organizează două tabere speciale 
pentru elevii fruntași în sport și 
la învățătură. Aceste tabere eu 
fost fixate în perioada 23 decem
brie — 5 Ianuarie, la Sinaia (cu 
100 de participant) și Muntele 
Mic (348 de participant).

a treia ediție a Campionatului 
balcanic la baschet feminin re
vine orașului Galați unde, cu 
numai două săptămâni în 
mă, s-a desfășurat un alt 
portant turneu internațional. 
La întreceri, așteptate cu jus
tificat interes de localnici, par
ticipă reprezentativele Bulgari
ei (câștigătoarea edițiilor pre
cedente, disputate la Belgrad 
și _ la Sofia), Iugoslaviei și Ro
mâniei, precum și echipa se
cundă a țării noastre. Jocurile 
vor avea loc în sala Construc
torul, după următorul program:

3 DECEMBRIE, ora 17,30, 
deschiderea leslivă; ora 18:

ur- 
im-

România A — România B ; ora 
19,30: Bulgaria — Iugoslavia i

4 DECEMBRIE, ora 18: Bul
garia — România B ; ora 19,30: 
Iugoslavia — România A ;

5 DECEMBRIE, ora 10,30: 
Iugoslavia — România B; ora 
12: România A — Bulgaria, 
ora 13,15: festivitatea de în
chidere.

Conducerea meciurilor va fi 
asigurată de următorii arbitri 
internaționali: Demeter Cal- 
litsis (Grecia), Nurhan Demir- 
dogen (Turcia), 
(Bulgaria), Bise 
slavia) și Petre 
riia).

Ivan Kuikov
Nedzad (Iugo-
Marin {Româ-

° K Era iarnă, tot
Și de ger barca plesnea...

Pe Herăstrău e mai frig co în oraș. Trage lacul. 
Și eu care trebuie să iau la rînd, prin zăpadă, toate 
hangarele cluburilor ! Lasă că nici băiatu' nu-t 
începător in ale meseriei. „Trage" și subsemnatul 
la. braseria clin parc. Dacă nici eu nu știu să fac 
teren" iarna pe Herăstrău, nici dracul nu mai știe ! 

Uite, pun prinsoare cu dv. că în două minute toți 
marangozii de pe lac sint la masa mea ! Nu 
țineți, că pierdeți. Mi-au recunoscut urmele galo
șilor pe zăpada imaculată din jurul ambarcațiilor 
lăsate afară, in voia soartei și acum mă caută 
peste tot. Cine altul poate fi ?

Ce, vine vreun președinte de secție nautică 
să-și vadă mlndrețele de schifuri acoperite de 
zăpadă ? Iși lasă vreun antrenor „treburile* zil
nice de pe la club, pe la oraș sau pe la federație, 
ca să descindă în mijlocul suplelor iote ale căror 
burți s-au umflat de atita apă și zăpadă ? Se de
plasează aici vreun echipaj care in toamnă și-a 
luat obligația de a ajuta ' ' ”
(peste 1 000 kg are unul !) 
Ți-ai găsit !

Vine reporterul, săracul, 
la ușa hangarelor, stă de 
face un foiletonaș și așteaptă cu inima cit un 
purice cele 6—7 adrese fulminante ale cluburilor 
criticate care cer în mod expres sancționarea se
veră a „corespondentului", arătînd pe două pagini 
dactilografiate la un rînd că „regretă", dar cea 
de a 8~a barcă plesnită de ger în fața garajului 
lor, nu le... aparține. Și, deci, așteaptă să li se 
comunice urgent măsurile luate împotriva „ăluia 
care și-a permis sa pună într-o lumină proastă..." 
etc. etc.

Auziți dv., „lumină proastă" ! Pun eu în lumină, 
proastă cluburile ? S-ar putea și asta. Acum însă 

să mai spună. Fotoreporterul nostru, 
m-a asigurat că lumina a fost bună și 
ambarcațiilor lăsate în „mijlocul na_ 
ieși .splendid, pe fundalul unui frumos 

decor clasic de iarnă.

la ridicarea starurilor 
spre a fi adăpostite ?

bate ca în flecara an 
vorbă cu marangozii,

n-au ce 
T. Roibu. 
Imaginile 
turii" vor

ningea

nene mar an-

V-am spus eu că in două minute toți maran
gozii de pe lac sint la masa mea ? Uite, oă au 
venit.

— Iar ne critici, reportere ?
— Ale cui sint schifurile lăsate afară, în ză

pada ? — iscodesc eu.
— Ale Școlii sportive de elevi nr. 1.
— Șt cit costă un schif de „8", 

gozule ?
— 25 de mii. Dar nu-i vina noastră, 

stă cu chirie la baza nautică a Clubului 
acesta (n. n. clubul) nu-i dă spațiu...

— Dar iolele și starurile (n. n. 50 de 
caia) care stau neacoperite în dreptul 
ției" — continui eu tradiționalul interviu 
— ale cui sint ?

— Ale Progresului.
— Dar...
— Ale Științei.
— Și nu se pot acoperi măcar cu niscai ro

gojini ?
— De unde, reportere ? Cluburile fac investiții 

numai pentru ambarcații noi !...
— De ce naiba le mai ștergeți atît de apă — 

după fiecare antrenament — dacă tot știți că 
iarna le lăsați în zăpadă ?!

— Nu e vina noastră, reportere. Și’ mneavoas* 
tră, care de patru ani bateți drumu’ ăsta cu
noașteți problema. Ce ziceți d-un rom mic ?..* 
Facem noi cinste, poate s-or îndrepta lucrurile,

— Să vină !
Moș Pîrvu, cum aude comanda, își gîdilă cor

zile țambalului și se apropie cu pași ușori de noi. 
Stă o clipă în cumpănă, își deschide •apoi larg 
gulerul de la cămașă și începe :

Era iarnă, tot ningea
Și de ger barca plesnea....

Ce mai! Povestea du ambarcațiile lăsate afară 
își face loc în cîntece, deși a ajuns de basm...

,,Școala* 
școlar și

mii bu- 
„Expozi- 
de iarnă

VAS I LE TOFAN



CARNET COMPETIȚIONAE

BOX: Note și comentarii ȘAH: Astăzi, „derbiul" Gheorghiu-Ciocîltea VOLEI: Clasamentele
Cum a „mers“ Gîju? Cum a pierdut Dobre?

Nu ne îndoim că cititorii noștri, cei 
care n-au putut asista la gala de la 
Timișoara, sînt curioși să afle cum a 
„mers" Gîju — speranța noastră olim
pică — și cum a pierdut Vasile Dobre.

Gîju, campionul „cocoșilor", a fost 
vădit incomodat timp de două reprize 
de statura și alonja adversarului său, 
N. Manea, care a adoptat și o tactică 
defensivă, așteptînd cu destul calm 
atacurile campionului, ta directele de 
stingă ale acestuia, orădeanul a răspuns 
aproape de fiecare dată, corect și 
prompt, astfel că, înaintea ultimului 
rund, meciul era departe de a fi ju
cat. Gîju își amintește însă că deține 
medalia de campion și că în Mexic a 
fost cel mai aplaudat boxer și cîștigă 
clar în fata unui pugilist asupra că
ruia atragem atenția selecționerilor 
noștri.

Cum a pierdut Vasile Dobre? De la 
început trebuie să vă spunem că nu a 
fost vorba de o înfrîngere categorică. 
Carol Concsag, adversarul său, a cîști- 
gat — cum se spune — „la mustață".

Dobre, un boxer prin excelentă agre

De ce la Fetești?
Una dintre partidele din cadrul sferturilor de finală ale campionatului re

publican de box pe echipe a avut loc duminică, la Fetești. Cîteva aspecte, care 
n-au putut fi cuprinse în cronica meciului apărută în ziarul de luni, merită să 
îie consemnate.

La meciul dintre Farul Constanța și Metalul București, căci despre el este 
vorba, au asistat un număr de... aproape 200 spectatori (?!). La ora la care a 
început însă reuniunea, nu erau în sală nici măcar o sută de oameni...

încă de la primele meciuri, ringul s-a slăbit și arbitrii au fost nevoiți să in
tervină mai des pentru a opri „lupta în corzi” care punea în pericol... ringul, 
decît pentru a semnala acțiunile neregulamentare ale boxerilor.

Organizatorilor nu le putem face reproșuri. Au făcut oamenii ce au putut. 
Dar, ne întrebăm, de ce — oare — o reuniune atît de importantă (sferturile de 
finală ale unui campionat republican) a trebuit să se desfășoare într-un oraș 
care nu are condiții corespunzătoare ? De ce conducerile celor două cluburi 
nu s-au putut înțelege asupra locului de disputare a acestui meci, în așa fel 
îneît mișcarea de cultură fizică și sport din țara noastră să aibă de cîștigat ? 
Și federația de specialitate, credem, avea un cuvînt de spus în această pro
blemă !

Deciziile, cu o singură excepție, au corespuns. Această „excepție", a viciat 
însă rezultatul final al întrecerii și deci a favorizat calificarea în semifinală 
a echipei care, după cele petrecute pe ring, nu o merita. Autorii deciziei ero
nate, O. OLARESCU (Brașov) și GH. ȘEITAN (Orașul Gh. Gheorghiu-Dej). Ulti
mul, de altfel, a mai comis și alte greșeli de arbitraj, atît la masă, cît și în 
ring. De pildă în meciul I. Dinu—I. Crăciun, după ce Dinu trecuse prin clipe 
grele (de două ori groggy în prima repriză) și deci meciul era deschis, arbi
trul Șeitan a dat un avertisment boxerului Crăciun (pentru țineri repetate) iar 
după cel mult un minut de luptă încă unul (ca să aibă...). După părerea 
noastră, ultimul avertisment a fost total nejustificat. Această greșală de arbi
traj l-a determinat pe antrenorul lui Crăciun să arunce prosopul, abandonîndu-1.

Mai merită semnalată comportarea antrenorului constățean I. Buză care, 
după ce echipa sa acumulase punctele necesare victoriei, l-a abandonat pe bo
xerul V. Șișu, în primele secunde ale partidei, ignorînd astfel pe spectatorii 
care doreau să asiste la meci...

M. TRANCĂ

REFLECȚII PE TEMA ÎNDEMlNĂRII

siv, a încercat la Timișoara să boxeze 
în maniera lui Gîju, punctînd... delicat 
cu directe de stînga și plecînd gra
țios ca un balerin după fiecare „mi
niatură" de atac. Stilul acesta îi con
vine lui Concsag, un băiat extrem de 
rezistent și cu o lovitură de trăznet. 
Fără a fi prea mult solicitat, timp de 
două reprize orădeanul îl „primește" 
cum se cuvine pe Dobre care, înaintea 
ultimului rund, își dă seama că noua sa 
tactică nu i-a adus nici un avantaj. In 
ultima repriză, cei doi sportivi pornesc 
deciși la atac șî asistăm la o serie de 
schimburi foarte puternice. La unul din
tre acestea, Dobre este numărat. Reia 
lupta dar nu-și mai poate depăși adver
sarul. Gongul final i-a amintit că ieșise 
prea tîrziu la atac.

In încheiere, o notă bună arbitrilor 
V. Popescu (Ilucurești), I. Ilievici, L. 
Krauser, Gh. Almadi (Timișoara) și 
N. Tudor (Hunedoara), care, prin de
cizii în totalitate corecte, au contribuit 
la reușita partidei de la Timișoara.

PETRE HENȚ

Plutonul fruntaș începe să se risi
pească sub presiunea acumulării de 
puncte, exercitată de primii clasați. 
Aseară, încă unul dintre urmăritorii 
principali ai liderului — Florin 
Gheorghiu — a fost distanțat prin în
frîngere. Ne referim la C. Partos, care 
a fost învins într-o partidă frumoasă 
de V. Ciocîltea, acum figurînd singur 
pe locul doi, cu același număr de 
puncte ca Gheorghiu, dar acesta avînd 
de încheiat întrerupta cu Ungureanu. 
Ultimul, după ce a stat vizibil mai 
slab în fata campionului, a sacrificat 
o figură pentru doi pioni,. încercînd 
să obțină contrașanse. în poziția de 
întrerupere, Gheorghiu pare să păs
treze totuși un avantaj suficient pen
tru decizie.

Schiorii brașoveni in pragul noului sezon
ASPECTE DIN PREGĂTIRILE DE LA DINAMO Șl ȘTIINȚA

Zilnic, în parcul sportiv Dinamo 
din Brașov, care oferă condiții bune 
pregătirii pe uscat, numeroșii schiori 
din secția de performanță (alpine, 
fond și sărituri) și alături de ei copiii 
din centrul care activează pe lîngă 
acest club sînt prezenți la antrena
mente. Se muncește intens pentru ul
tima fază a pregătirii pe uscat, pen
tru pregătirea fizică specifică. De-a 
lungul acestei întregi perioade de pre
gătire, dinamovlștii brașoveni au 
efectuat, pe lîngă numeroase jocuri 
sportive și probe atletice, exerciții 
complexe specifice pentru tortă, e- 
chilibru și îndemînare, cu accent pe 
exerciții tehnice imitative. La cele 
două probe de control pe care le-au 
susținut, alături de ceilalți schiori din 
localitate, dinamoviștii s-au prezen
tat bine, ceea ce denotă că n-au iro
sit timpul în orele de pregătire. Di
namo Brașov se prezintă în noul se
zon cu un lot valoros de schiori, a- 
nimați de dorința unei comportări cit 
mai frumoase, pentru care se pregă
tesc cu toată seriozitatea. In lotul 
de la alpine (antrenor Gh. Roșculet) 
vor evolua în acest sezon cunoscutii 
K. Gohn, H. Hannisch, Gh. Văcaru, I. 
Pitiș, B. Haidu, N. Andreescu și ju
niorul V. Alexandrescu, alături de 
multipla noastră campioană Ilona Mi- 
cloș, de Mihaela Casapu și de juni
oara Georgeta Moldoveanu. Lotul de 
„alpine" va fi completat și cu o se
rie de juniori din centrul de copii 
(antrenor V. Bobit), dintre care amin-

Alte rezultate înregistate în runda 
a 7-a: Reicher — Șuta 'A—*/2 (în 
24 mutări), Drozd — Moisini 1—0 
(40), Szabo — Neamtu 1—0 (27), 
Botez — Mititelu l/2—'ii (17), Radules
cu — Bondoc 0—1 (40), Vaisman — 
Nacu 'A—4/2 (20), Georgescu — Soos 
*/2—’A (44), Voiculescu — Ghițescu 
’/s—*/2 (19), Nacht — Pavlov */2—1/2 
(20).

în clasament, înaintea celei de a 
8-a runde : Gheorghiu 5‘/2 (1), Ciocîl
tea 5l/2, Pavlov, Soos, Nacu și Partoș 
4’A, Mititelu și Nacht 4 etc.

Astăzi, partidele (printre care și 
„derbiul" Gheorghiu — Ciocîltea) în
cep la ora 15. (rd. v.) 

tim pe Elena Sofron, Liliana Dumi
trescu, N. Crețoiu, I. Voina, A. Rusu, 
Gh. Sofron și alții. Nu mai puțin va
loros se prezintă lotul fondiștilor (an
trenor Gh. Olteanu), din care fac 
parte, printre alții, G. Vilmoș, P. Dinu, 
Gh. Bădescu, I. Țeposu, N. Sfetea, I. 
Olteanu I, Gh. Dihoi și juniorul I. 
Olteanu II, împreuă cu Marcela 
Leampă, Iuliana Bogozi și junioarele 
Elena Popa și Maria Stănilă. Cu â- 
ceeași seriozitate își desfășoară pre
gătirile și săritorii (antrenor I. Bîr- 
lă). Pe lîngă I. Eroș, A. Biriș, N. Do- 
robanțu, I. Alexe, A. Bodeanu și V. 
Tamaș, va reapare și fostul campion 
republican Florea Voinea. Nu putem 
încheia fără a aminti de activitatea, 
deocamdată pe uscat, care se desfă
șoară la centrul de sărituri de la 
Rîșjiov (același antrenor). De aici 
vor fi multi prezenți la întrecerile 
din Poiana pe trambulina mijlocie.

Materialul și echipamentul sînt 
puse la punct și dinamoviștii brașo
veni nu așteaptă decît să le ia în 
primire la prima zăpadă statornică.

Studenții schiori care vor repre
zenta asociația Știința doresc ca în 
acest sezon să le dea de furcă ce
lorlalți concurenti. Pentru aceasta ei 
se pregătesc intens. Din lot (antrenor 
prof. C. Diaconescu) fac parte 9 spor
tivi : G. Tomori, N. Stinghe, N. Cio- 
ra (seniori), Gundel Moores, Johanna 
Lexen (senioare), Constanta Mîzgă- 
reanu (junioară) și C. Cișmașu, E. 
Rotaru și C. Staicu (juniori), toti spe
cialiști ai probelor alpine. In cadrul 
pregătirilor, aflate într-un stadiu 
mulțumitor, au fost efectuate zilele 
acestea teme imitative specifice, chiar 
pe pîrtiile unde vor avea loc con
cursurile oficiale.

C. GRUIA, coresp. reg.

la zi în categoria •
SERIA I
Masculin

SERIA a II-a

1. Rapid București 7 7 0 21: 3 14
2. Dinamo București 7 6 1 20: 6 13
3. Tractorul Brașov 6 6 0 18: 7 12
4. Steaua București 7 4 3 16:10 11
5. Farul Constanța 6 4 2 12:11 10
6. Știința Galați 7 3 4 13.14 10
7. știința Brașov 7 3 4 12:14 10
8. Știința Cluj 7 2 5 8:17 9
9. Petrolul Ploiești 7 16 8:20 8

10—11. Știința Timișoara 7 16 7:20 8
10—11. Minerul Baia Mare 7 16 7:20 8

12. Constructorul Br. 5 2 3 10:10 7

Feminin
1—2. Dinamo București 6 6 0 18: 2 12
1—2. Rapid București 6 6 0 18: 2 12

3. Farul Constanța 6 4 2 15: 9 10
4. Știința Cluj 6 3 3 13:11 9

5—6. C.P. București 6 3 3 11:14 9
5—6. Știința Craiova 6 3 3 11:14 9

7. Penicilina Iași 6 2 4 7:14 8
8. C.S.M. Sibiu 6 15 8:15 7
9. Metalul București 6 15 7:16 7

10. Partizanul roșu Bv. 6 15 5:16 7

Masculin
1—2. Știința București 4 3 1 9: 3 7
1—2. C.S.M.S. Iași 4 3 1 9: 3 7

3. Progresul București 4 3 1 9: 5 7
4—5. Eleetroputere Craiova 4 2 2 8: 7 6
4—5. Viitorul Bacău 4 2 2 8: 7 6

6. înainte Timișoara 4 2 2 7: î 6
7. Alumina Oradea 4 2 2 7: 8 6,
8. Știința Petroșeni 4 1 3 5: 9 5
9. Banca Tg. Mureș 4 1 3 3: 9 5

10. Ind. sîrmei C. Turzii 4 1 3 3:10 5

Feminin
1. Țesătura P. Neamț 4 4 0 12: 5 8
2. Știința București 4 3 1 10: 5 7
3. Știința Tg. Mureș 4 3 1 11: 7 7

4—5. Sănătatea Arad 4 2 2 9: 8 6
4—5. Voința M. Ciuc 4 2 2 9: 8 6

6. Progresul București 4 1 3 6: 9 5
7. Progresul Tîrgoviște 4 1 3 6:11 5
8. C.S.M. Cluj 4 0 4 2:12 4

O propunere...
...cu privire la desfășurarea returului 

în campionatul republican de catego
ria A în seria a II-a ne-a prezentat 
prof. I. Ceacu, antrenorul echipei 
masculine Știința Petroșeni. Iat-o. în 
seria a II-a, returul este programat 

— în aer liber — în perioada 24 apri
lie—19 iunie, în scopul unei mai bune 
popularizări a voleiului și a atragerii - 
unui public cît mai numeros. Dar, după 
părerea sa, exact aceste țeluri nu vor 
fi atinse, deoarece în perioada respec
tivă începe și activitatea sporturilor 
care nu au nevoie de săli și astfel pu
blicul va fi atras și spre alte întreceri 
In schimb, în perioada 10 martie—10 
mai, cum toate orașele cu echipe 
masculine de volei în seria a II-a au 
săli, acestea vor fi cu siguranță pline. 
Intrucît aceeași propunere de repro- 
gramare a returului a rezultat și din 
discuțiile cu alți antrenori șl cu de
legați ai unor echipe, socotim necesar 
să o prezentăm, spre analiză, F. R. 
Volei.

DINU NICOLAU, coresp.

Modificare de calendar
Prezentînd recent, la Brașov, Me

diaș și Sibiu, în cadrul lectoratelor cu 
antrenorii, tema ÎNDEMÎNĂRII, am 
avut plăcuta surpriză să constatăm că 
metodica dezvoltării acestei calități 
interesează și pasionează.

Trebuie să recunoaștem însă cu 
toții că această calitate nu ne este 
tot atît de familiară ca forța, viteza 
și rezistența. De altfel, despre înde
mînare, chiar bibliografia de specia
litate nu este prea bogată, în trata
tele de teorie, această calitate fiind 
prezentată în foarte puține pagini.

Doar în vechea lucrare a lui N. 
Ozolin („Antrenamentul atletului") 
îndemînarea este mai pe larg anali
zată, firește sub aspect metodic.

în lucrarea „Metodica dezvoltării 
calităților fizice", apărută anul tre
cut, se dezbate concentrat fiecare cali
tate. Credem însă că numărul de pa
gini acordat îndemînării este și aici 
nedrept de mic.

Deși toată lumea este de acord că 
fără îndemînare generală nu se poate 
vorbi de tehnică sau de tactică spe
cifică și nici de o înaltă măiestrie, 
totuși iată că specialiștii noștri recu
nosc că nu știu suficient despre fac
torii de care depinde îndemînarea, 
despre mijloacele principale, metodele 
de pregătire și probele de control.

Firește, în acord general, se recu
noaște complexitatea acestei calități, 
cea mai pretențioasă dintre calitățile 
de bază, dar nu se știe precis dacă 
plasticitatea scoarței, forța proceselor 
nervoase sau elementele coordonării 
influențează decisiv valoarea ei.

Se subliniază, bineînțeles, rolul gîn- 
dirii rapide în formarea la un grad 
înalt a îndemînării, dar metodica a- 
cestor exerciții de gîndire este aproa
pe total ignorată (probe complexe, 
jocuri cu temă, orientare, atenție, ju
decată).

Se vorbește, uneori, în limbaj 
aproape comun despre coordonare, 
dar nu sînt folosite în practică exer- 
«Hii speciale de coordonare și ritm, 

iar antrenamentele cu muzică consti
tuie încă un lucru despre care se 
discută cu plăcere, dar care nu se 
experimentează.

Exercițiile de echilibru și suplețe, 
cu un rol atît de important în dez
voltarea îndemînării, nu sînt negli
jate, e adevărat, dar diversitatea și 
măsurarea lor constituie încă o pro
blemă. Se practică puțin alergările 
printre copaci, exercițiile de echilibru 
deasupra apei, exercițiile pe bîrnă cu 
parteneri, săriturile — din alergare — 
pe perete '•tc.

Pasionante sînt discuțiile despre me
todica dezvoltării îndemînării în 
funcție de tipul de sistem nervos, de 
temperament. îndeosebi despre felul 
cum se comportă „colericul", carac
terizat printr-o învățare inegală și 
nedurabilă.

Colțul specialistului

Multe și interesante păreri au pro
vocat volumul și locul exercițiilor de 
îndemînare în lecție, în ciclul săptă- 
mînal și în etapele de pregătire. 
Oricum, un lucru este cert și cu el 
este de acord toată lumea : pentru 
îndemînare se poate lucra metodic, 
gradat, oricînd, în orice perioadă de 
pregătire, dar în nici un caz după 
exerciții grele, de efort maximal.

O discuție aprinsă a iscat clasifi
carea sportivilor de îndemînare în 
care, chiar dacă unii antrenori nu au 
fost de acord cu ea, a trebuit să se 
arate că gimnastica, săriturile în apă 
și de la trambulină, tenisul, slalomul 
la schi — dintre sporturile indivi
duale, hocheiul, fotbalul, rugbiul și 
baschetul — dintre jocurile sportive, 
și probele combinate (pentatlonul mo
dern, decatlonul, combinatele de schi) 
sînt categoric sporturi care cer cea 
mai mare îndemînare.

în timp ce în box, canotaj, ciclism 
se poate ajunge în 3—4 ani (după 
statistici înregistrate pe mii de spor
tivi) de la categoria a IlI-a la mă
iestrie pentru sporturile de dificul
tate tehnică, de măiestrie a îndemînă
rii, sînt necesari cel puțin 5—8 ani I

Rodnic a fost pentru noi toți schim
bul de idei privitor la folosirea spor
turilor combinate în antrenamentul 
îndemînării : fotbal peste plasă, volei 
cu capul, schi pe apă, fotbal-handbal, 
volei pe gheață.

S-a recunoscut valoarea jocului de 
fotbal pentru dezvoltarea îndemînării 
sportivelor, lucru prea puțin exersat, 
precum și rolul probelor atletice rit
mice (garduri, triplu, prăjină, ciocan) 
în formarea deprinderilor motrice 
complexe.

Nu se apreciază însă suficient 
aportul real al aparatelor ajutătoare, 
menite — prin repetare și varietate — 
să dezvolte finețea și precizia exer- 
cuțiilor : culoarul de șut, panoul de 
reflexe, aparate de servit mingi, 
plasă elastică etc.

Puțin, prea puțin s-a amintit de va
loare exercițiilor în fața oglinzii, de 
săriturile printre cercuri, de gimnas
tica acrobatică sau de rugbiul în ză
padă.

Sînt încă nedumeriri și lipsesc ex
perimentele metodice privind antre
namentul simetric pentru dezvoltarea 
ambidextriei și antrenamentul în cir
cuit, cea mai bună metodă pentru 
dezvoltarea armonioasă și simultană a 
tuturor calităților, la tinerii între 
12—15 ani.

Vîrsta timpurie de inițiere, multi
lateralitatea pregătirii și bogata ex
periență motrică, varietatea mijloa
celor și judicioasa individualizare a 
antrenamentului hotărăsc gradul înalt 
al calității îndemînării, iar aceasta — 
succesul fără fluctuații și în timp util 
al marilor performanțe sportive.

prof. VIRGIL LUDU

N.R. Din evidenta redacției allăm 
că corespondentul voluntar regional 
Carol Gruia Împlinește astăzi 20 de 
ani de clnd colaborează la ziarul 
nostru.

îl lelicităm călduros și li urăm 
„LA MULTI ANII"

ec

ECEMBRIE-LUNA CADOURILOR

Dînd curs cererilor pe care le-au 
exprimat majoritatea secțiilor de vo
lei interesate, F.R.V. a hotărît ca me
ciurile ultimei etape a turului în cai 
pionatul republican la categoria A 
în seria a II-a masculină să se des
fășoare, nu la 2 ianuarie cum se sta
bilise inițial, ci în ziua de duminică 
9 ianuarie 1966.
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Qauu Cue* «

Herrera și elevii lui, la antrenamentul efectuat ieri dimineața pe stadionul „23 August"
Foto : V. Baeeac

AZI, LA ORA 14, PE STADIONUL „23 AUGUST", DINAMO INTERNAZIONALE
(Urmare din pag. 1)

aul de la „23 August” apar „inte- 
itii”. Echipați în treninguri și pur- 
îd căciulițe de lînă pe cap, acești 
lanezi... coborîți din nordicul ținut 
Lombardiei par, mai degrabă, niște 

iiori.
După felul cum zburdă pe gazonul 
ia eliberat din stsinsoarea zăpezii, 
r mulțumiți de calitatea terenului, 
grupul nostru, ziaristul Franco Men- 
îa, de la Gazzetta dello Sport, face 
nătoarea remarcă : „Pe lîngă San 
•o al nostru, din ziua finalei cu 
nfica, terenul de aici pare o masă 

biliard**.
;>i pînă la primul fluier de arbitru, 

partida Dinamo — Internazionale, 
ii sînt cîteva ore bune de... soare 1

★
La comanda „magului" Helenio Her
ta „interiștii” au început încălzi- 
*• Cu ajutorul confratelui de la 

zetta dello Sport încercăm să-i dis- 
gem. Recunoaștem pe Corso, Peiro, 
rti, Domenghini, Bcdin, Mala trași, 
:chi, Guarncri, Landini, Jair, Gori, 
iniusif Sirena Dellagiovana, Faco, 
pelini, Deho, Manfredini și Cordova, 
osește doar Suarez, care acuză o u- 
iră întindere musculară, în urma 
ei lovituri primite duminică, la Fer-

rara, în partida cu Spăl. Jucătorul, 
spaniol de origină, privește de pe tușă 
ședința de lucru a coechipierilor săi. 
Din cînd în cînd, vocea puternică a lui 
Helenio Herrera sparge liniștea de pe... 
margini : Veloce ! Veloce ! Antrenorul 
cel mai bine cotat la ora actuală pe... 
piața fotbalului mondial e obsedat de 
un lucru : pentru el, unul din marile 
secrete ale jocului cu balonul rotund 
este RAPIDITATEA, care trebuie să 
stea la baza oricărei acțiuni.

Și are dreptate : cîte goluri n-au de
pins de o singură zecime de secundă...

★
La sfîrșitul antrenamentului, care a 

durat, după cronometrele noastre, o oră 
exact, concluziile profesorului M. Bîr- 
san, de la catedra de fotbal a I.C.F.- 
ului au fost —în linii mari— urmă
toarele : imperativul nr. 1 în marele 
fotbal este conștiinciozitatea ; toate 
mișcările efectuate de interiști — cu sau 
fără balon — s-au făcut cu o mare 
viteză de reacție ; exercițiile, chiar si 
acelea de la „încălziresînt apropiate 
de joc.

în felul acesta, antrenamentul cu
prinde o simultaneitate a factorilor : 
fizic, tehnic și tactic.

★
La cabină, Herrera declară decis 

gazetarilor : „Da ! Da 1 Pe Suarez

pot folosi mîine. M-am gîndit 
Nu-mi place să risc. Și apoi 
lui îl joaca Corso atît de per- 
De-aș fi la fel de sigur și cu

bine, 
rolul 
fect...
Landini. Am auzit că Pîrcălab a ju
cat magistral în meciul cu Portuga
lia..."

Optimism in tabăra dinamovista
(Urmare din pag. 1)

lanezi. Pe portughezi i-am întrecut, 
deși erau neînvinși anul acesta 
nu s-ar întîmpla același 1

i; de 
lucru și

ce 
cu

AMĂNUNTE DIN CATEGORIA C
SERIA EST SERIA SUD SERIA VEST SERIA NORD

VICTORIA P. NEAMȚ—LOCO
MOTIVA IAȘI (2—1). O prețioasă 
i meritată victorie a localnicilor în 
ața fruntașei seriei. Au înscris: 
loiculescu (min. 69 și 72) pentru 

"5rîa, respectiv Brînculescu (min. 
i()Ț Arbitrul N. Ilărătău—Brăila a 
onâiTs cu scăpări. (C. Nemțcanu — 
oresp).

RAPID MIZIL—FORESTA FĂL- 
HCENI (2.—0). Feroviarii au rea- 
izat cel mai frumos meci din 
>rima jumătate a campionatului. Au 
ealizat cele două goluri prin Vasile 
van, în min. 18 și 21. (I. Georgescu 
ores p.).

FLAMURA ROȘIE TECUCI—MI- 
jOBRAD V. DORNEI (3—1). Echi- 
>a locală și-a depășit ușor adver- 
arul. Au marcat: Bujor (min. 14), 
.ehăduș (min. 45), Vișan (autogol, 
nin. 34), respectiv, Țintea (min. 74). 
'V. Doruș-coresp.).

METALUL RĂDĂUȚI—METALO- 
IPORT GALAȚI (2—1). Rădăuțenii 
u manifestat o ușoară superiorita- 
e și de aceea victoria lor este me- 
itată. *îrn înscris : Plischi (min. 7, 
lin 11 m) și Lupășteanu (min. 84) 
>entru Metalul, respectiv Haralam- 
>ie '(ftin. 4). In lipsa arbitrului de 

jj, C. Buburap (Bacău), a arbi- 
rat, cu scăpări, V. Gogu din Roman 
Negru Lazdr-coresp).
CHIMIA ORAȘUL GH. GI1EOR- 

IHIU-DEJ — CHIMIA SUCEAVA
1—1). Cu mai multă atenție în fina- 

izarea atacurilor, gazdele puteau 
ă-și adjudece victoria. Au înscris : 
idrobis (min. 58) penîru localnici, 
Tudor (min. 70) pentru oaspeți. Sta- 
ea proastă a terenului a influen- 
at jocul ambelor formații. (A. An- 
'.ronescu-coresp.).

UNIREA NEGREȘTI—PETROLUL 
MOINEȘTI (0—0). Meciul a apar- 
inut în totalitate gazdelor, dar și 
le data aceasta înaintașii de la Uni- 
ea au ratat nenumărate goluri gata 
fictf-*' (I. Păulef-coresp.).

Ții vfILA BUIIUȘI—FRUCTEX- 
>ORT FOCȘANI (5—0) Fotbaliștii 
Ic la Textila au creat faze specta- 
uloase, mult apreciate de public, 
laspeții au dat o replică foarte sla- 
ă. Au înscris : Nemeș (min. 1 și 
12). Tănase (min. 18), Raik (min. 
8) și Anghel (min. 65). (I. Vieru- 
oresp).

CLASAMENT

RULMENTUL BRASOV—ELEC
TRICA FIENI (4—0). Brașovenii 
au profitat de comportarea slabă 
a oaspeților și au clștigat la scor. 
Punctele au fost realizate de Pitiș 
(min. 8 și 75), Gabor (min. 41) și 
Lupu (min. 78). (Eugen Bogdan — 
coresp.).

TEXTILA SF. GHEORGHF — 
ELECTRICA CONSTANȚA (1—0). 
Meci specific de campionat. Tez.ti- 
liștii au dominat mai mult și pu
teau ciștiga la un scor mai cate
goric. Unicul gol a fost marcat de 
Selimcsi, în min. 33. (Gh. Briotă și 
Z. Pap, coresp.).

DUNĂREA GIURGIU - ME
TROM BRASOV (0—0). Joc de sla
bă factură tehnică, influientat de 
terenul greu și de arbitrajul cu 
greșeli al lui Francisc Coloși- 
București. (I. Tudor, coresp.).

PORTUL CONSTANȚA — TEH
NOMETAL BUCUREȘTI (2—2). 
Partida s-a Încheiat cu un rezul
tat de egalitate In urma golurilor 
Înscrise de Slntimbreanu (min. 32) 
și Danciu (min. 75) Den’rti Portul, 
Cheli (min. 44) și Mehedinfeanu 
(min. 45) pentru Tehnometal. (M 
Seuleanu, coresp.).

S.N. OLTENIȚA — MARINA 
MANGALIA (1—2). Oaspefii au 
clștigat pe merit, după un joc fru
mos prestat de ambele echipe. Au 
marcat: Leac (min. 7) și Achim 
(min. 38), respectiv, Nifu (min. 47). 
In min. 43 jucătorii Chivu (S.N.O.) 
și Marinescu (Marina) au fost eli
minați pentru joc periculos. (M. 
Voicu, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV—I.M.U. 
MEDGIDIA (2—2). Echipa oaspe a 
obfinut un rezultat prețios și meri
tat. Golurile au fost Înscrise de 
Ivan (min. 49) și Baschit (min, 58) 
pentru I.M.U., Vătav (min. 4 și 43) 
pentru Tractorul. (Victor Secărea- 
nu, coresp./.

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI— 
CHIMIA FĂGĂRAȘ (1—2). Făgără- 
șenii au jucat cu multă ambiție 
și au dominat mai mult. Flacăra 
roșie a pierdut din nou pe teren 
propriu, deoarece a jucat slab, 
fără orizont. Au Înscris: Slnlion 
(min. 20), Dumitrescu (min. 55) 
pentru Chimia, Moldoveanu (min. 
4 din Hm) pentru Flacăra roșie 
(N. Tokacek, coresp.).

PROGRESUL CORABIA — MI
NERUL DEVA (1—0). Intricît te
renul din Corabia a fost suspendat, 
meciul s-a jucat la Tr. Măgurele 
Unicul gol a fost înscris în min. 
15 de Toma. De remarcat că în 
min. 52 Danișevschi (Progresul) a 
ratat un penalti. (D. Gruia, co
resp.).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
METALUL TR. SEVERIN (3—0). 
Muscelul a dominat 80 de minute 
și a obținut o victorie clară. Au 
înscris: Dutan (min. 9), Naghl 
(min. 51) și Delce (min. 66). (D. 
Popescu, coresp.).

ELECTROMOTOR TIMIȘOARA 
— VICTORIA TG. JIU (1—1). E- 
chlpa dun Tg. Jiu merita mai mult 
decît un joc egal. Golurile au 
fost înscrise de Klein (min. 
10) pentru Electromotor și Cră- 
ciuneac (min. 51) pentru Vic
toria. (Ion Ioana, coresp.).

MINERUL ANINA — ELECTRO
PUTERE CRAIOVA (1—1). Scoml 
a fost deschis de Semaca (min. 15) 
pentru Minerul, iar egalarea a sur
venit în min. 70, prin Resciuc. 
(Gh. Crăciun, coresp.).

C.F.R. CARANSEBEȘ — PRO
GRESUL STREHAIA (4—1). Oaspe
ții au deschis scorul în min. 17 
prin Endek, dar în cele din urmă 
feroviarii și-au impus jocul obti- 
nînd o victorie la scor. Au înscris 
în continuare Guaone (min. 30) și 
Novacovici (min. 60, 67, 87).
(M. Mutașcu, coresp.).

METALUL HUNEDOARA — MI
NERUL CÎMPULUNG (5—0). Deși 
a primit cinci goluri, portarul oas
peților, Popa, a apărat excelent, 
salvînd numeroase mingi. A mar
cat : Dobîndă (min. 40), Vlad Re
mus (min. 55), Steiner (min. 75 și 
89), Hristus (min. 82). (Voicu Alb'i, 
coresp.).

VICTORIA CĂLAN — C.F.R. 
TIMIȘOARA (1—0). Jocul a cerut 
eforturi deosebite din partea am
belor echipe din cauza terenului 
impracticabil. Gazdele au dominat 
și au reușit să învingă pe liderul 
clasamentului prin golul înscris 
de Bambuleac (min. 51). A arbitrat 
corect Z. Chifor-Brașov. (A. Tuza. 
coresp.).

ROȘIE 
moale 
au in-

1. Locomotiva Iași
2. Chimia Suceava 1
3. FI. roșie Tecuci
1. Foresta Fălticeni
5. Textila Buhuși
5. Petrolul Moinești
7. Rapid Mizil
8. Fructexport Foc.
9. Victoria P. Neamț
0. Metalosport Gl.
1. Minobrad Vatra 

Dornei
2. aiul Rădăuți
3. Chirfia Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej
1. Unirea Negrești

12
12
12
12
12
12
12

19—10
14—11
19—16
19— 14
20— 13
11— 9
18— 19
16—17
19— 16

16
15
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14
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12
11
10
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13—19
10—16

10
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1. Metrom Brașov
2. Tehnometal Buc.
3. Tractorul Br.
4. Portul C-ța
5. Dunărea Giurgiu
6. Textila Sf. Gh.
7. Chimia Făgăraș
8. Electrica Fieni
9. I.M.U. Medgidia 

10. Marina Mangalia 
LI. Electrica C-ța
12. FI. roșie Buc.
13. S.N. Oltenița
14. Rulmen. Brașov

12
12
12
12
12
12

4
4
3 

12 3
12 3

4
5
5
5
6
4
10 16—27 5

19— 6 17 
24—17 16 
22—13 15
19— 15 15
12— 10 14 
11— 9 14 
22—25 13 
14—15 12
20— 19 11 
16—18 10 
14—18 10
13— 20 9

6—16 9

1. C.F.R. Timișoara
2. Met. Hunedoara
3. Victoria Tg. Jiu
4. C.F.R. Caransebeș
5. Minerul Deva
6. Muscelul C-lung
7. Electroputere 

Craiova
8. Progresul Strehaia
9. Electromotor Tim. 

10. Victoria Călan
LI. Prog. Corabia
12. Minerul Anina
13. Metalul Tr. Sev.
14. Minerul C-lung

12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12

8 2 2 
4
3
4
5
4

7 1
5 4
5 3
6 1
5 3

18
15
14
13
13
13

3
1
3
3
2
4

5
5
5
6
5
6
7
6

A.S. AIUD — STEAUA 
SALONTA (1—1). Terenul 
și ploaia din prima repriză 
fluentat calitatea partidei. Autorii
celor două goluri: Ujvari II (Stea
ua roșie) In min. 33 și Tiutiu (A.S. 
Aiud) In min. 49. In min. 28, Co
vaci (A.S. Aiud) a ratat un penalti, 
iar In min. 55, Moise (A.S. Aiud) 
a fost eliminat pentru lovirea ad
versarului. (A. Crișan, coresp.).

SĂTMĂREANA — FAIANȚA 
Sighișoara (2—oj. Echipa din 
Satu Mare putea ciștiga mai con
cludent, dar oaspefii s-au apărat 
bine. Au marcat Onace (min. 80), 
Mitu (min. 85). (A. Verba, coresp.).

METALUL COPSA MICĂ — MI
NERUL BAIA SPRIE (1—0). Cu 
toate că terenul a fost 
meciul s-a ridicat la un 
tehnic. Ambele echipe 
bine. Unicul gol a fost 
Baban in min. 63. (M. Faliciu, co
resp.).

FORESTIERA SIGHETUL MAR- 
MAȚIEI — GLORIA BISTRIȚA 
(3—0). Superioritatea Forestierei a 
fost categorică, mai ales In repri
za secundă, fapt dovedit de cele 
trei goluri marcate In această pe
rioadă de joc (Matiaș — min. 46 
și Dembrovschi — min. 55 și 60) 
(V. Godja, coresp.).

UNIREA DEJ — CHIMICA TtR- 
NĂVEN1 (3—0). Oaspeții au ju
cat bine dar s-au pripit In fazele 
de finalizare. Unirea a realizat 0 
serie de faze mai periculoase, reu
șind să Înscrie prin Neagu (min. 
60 șl 69) și Bandi (min. 67). (A. 
Contrai, coresp.).

MINERUL BIHOR — SODA 
OCNA MUREȘ (2—1). Ambele e- 
chipe au practicat un ioc plin de 
vitalitate, de un bun nivel teh
nic și cu faze 
Au marcat: Petrică (min. 38) și 
Kedves (min. 59) pentru Minerul, 
respectiv Hișu (min. 79). (M. Do- 
mițian, coresp.).

OLIMPIA ORADEA — PRO
GRESUL REGHIN (0—1). Olimpia 
a avut nu mal put in de... șase 
bare I Oaspefii s-au apărat orga
nizat, au contraatacat periculos si 
au Înscris golul victoriei prin Jenei 
(min. 56). Competent arbitrajul lui 
L. Palko-Cluj. (I. Ghișa, cores
pondent regional).

CLASAMENT
7 1
6 3

2 
0 
7 
1 
4 
4

desfundat, 
bun nivel 
au Jucat 

Înscris de

spectaculoase.

1. Metalul C. Mică
2. St. roșie Salonta
3. Minerul Bihor
4. Progresul Reghin
5. A.S. Alud
6. Unirea Dej
7. Sătmăreana
8. Minerul B. Sprle
9. Faianța Slghiș.

10. Soda O. Mureș
11. Chimica Tîrnăvenl
12. Gloria Bistrița
13. Olimpia Oradea
14. Forestiera Sighetul

Marmației 12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

6
7
3
6
4
4
5 2
4 3
3 5
4 2
2 4

4
3
4
5
2
5
4
4
5
5
4
6
6

22—13
19—18
25—19
19—18
17—14
17— 18
19—17
18— 19
15—17
19— 16

8—10
15—17
14—21

17—27

Internazionale ? Putem ciștiga. Nn 
unsprezece, ci o singură inimă, o sin
gură voință și o dăruire totală jocului 
pot obține victoria 1"

Ponderat, măsurat în vorbe, Nelu 
Nunweiller, căpitanul echipei, este tot 
atît de ferm : „Desigur că un meci cu 
cea mai bună echipă de club din lume 
este un meci foarte greu. Noi însă do
rim fierbinte victoria și vom lupta pînă 
la limita puterilor pentru obținerea ei. 
Personal, am să fac totul pentru ca la 
sfîrșitul meciului să pot ieși de pe teren 
cu fruntea sus !“

Aprins, Datcu, portarul dinamoviști- 
lor, intervine și el : „După lecția de pa
triotism, de dăruire, pe care ne-a dat-o 
echipa noastră națională în meciul cu 
Portugalia, avem obligația să luptăm 
din răsputeri pentru victorie. O putem 
realiza 1“

Ghergheli, cel mai bun jucător ro
mân în meciul cu Portugalia, este și el 
încrezător în posibilitățile echipei : 
„Dacă mă înțeleg la fel de bine cu 
Pîrcălab ca și în meciul cu portughe
zii și dacă înaintașii noștri îi vor băr- 
țui necontenit pe apărătorii milanezi, 
desfacem noi și „lacătul** betonului lui 
Herrera".

încheiem aceste rînduri cu vorbele 
lui Radu, cel de-al 6-lea Nunweiller : 
„De o lună de zile mă gîndesc la me
ciul cu Internazionale. O victorie îm
potriva ei ? Este marele meu vis ! N-am 
să precupețesc nimic pentru înfăptui
rea lui.“

Visul tău, Radule, poate deveni rea
litate. O realitate pe care am vrea s-o 
aplaudăm, azi, cu toții, pe stadionul 
„23 August'.

Pronosport
După cum știți, 

biletelor pentru tragerea 
Loto din 7 decembrie a.c. 
tribuie o foarte atractivă 
mii în AUTOTURISME și

Iată, mai jos, modul de 
cestora :

a început vînzarea 
excepțională 

la care se a- 
gamă de 
BANI, 
atribuire

pre-

a a-

careLa EXTRAGEREA I — variantele____
au 3 din cele 6 numere extrase parti
cipă la atribuirea, prin tragere la sorți, 
a unul număr de 3 AUTOTURISME 
„Fiat" 1.300. Celelalte variante cu 3 re
zultate exacte vor primi cîte un AUTO
TURISM „Renault 10 major*? și în plus 
cîte 12.900 lei.

La EXTRAGEREA A II-a. Fiecărei 
variante cu 3 din cele 5 numere extra
se, indiferent ordinea extragerii, 1 se 
atribuie cîte un AUTOTURISM „Renault 
10 major".

La EXTRAGEREA a m-a — cîte un 
AUTOTURISM „Wartburg-Lux" (fără 
radio) fiecărei variante cu 3 din cele 
4 numere extrase.

La EXTRAGEREA 
AUTOTURISM „Fiat 
ante care are toate 
trase.

A TV-a — cîte un
600“ fiecărei vari- 
cele 3 numere ex-

La toate cele patru extrageri, varian
tele cu 2 rezultate exacte primesc PRE
MII ÎN BANI.

Amintim că la cele 3 trageri excep
ționale de pînă acum s-au atribuit ur
mătoarele premii ‘ '
2 numere :

— tragerea din 
500 șl 250 lei ;

— tragerea din 
și 232 lei ;

— tragerea din
600 șl 300 lei.

Jucind la toate cele 4 extrageri 
aceeași variantă vă măriți șansele 
a obține unul 
autoturisme și

în bani variantelor cu

2 februarie : 1000,

3 iunie : 1128, 846,

31 august: 1200,

750,

546,

900,

cu 
de 

sau mai multe premii în 
bani.

★
Ia cunoștința participan-• Se aduce ... . .

ților că tragerea Pronoexpres de astăzi 
va avea loc în orașul Alexandria.



în primul său meci in Capitală

Slezan Opava învingătoare cu 5-4

Fază din meciul București Slezan Opava Foto : P. Roma

N. Moldoveanu a cucei 
medalia de bronz la tur

O serie de indisponibilități de 
ultimul moment i-au silit pe antre
norii echipei Bucureștiului să alinieze 
aseară, pe gheața patinoarului „23 
August", în fața echipei cehoslovace 
Slezan Opava, o formație vizibil im
provizată, de fapt o combinată între 
prima echipă a Capitalei și lotul de 
tineret. Faptul s-a reflectat atît în 
comportarea de ansamblu a echipei 
cît și în rezultatul final : oaspeții au 
cîștigat cu 5—4 (1—1, 1—2, 3—1).

Slezan a jucat ceva mai bine decît 
echipa română, pe care a depășit-o.

în primul rînd, prin concepția de joc, 
prin mai buna organizare a atacu
rilor, în general printr-un joc mai or 
donat. Firește, fiind vorba de o e- 
chipă de club, aflată în plin campio
nat, și omogenitatea a fost de partea 
oaspeților: ei s-au „găsit- mai bin* 
pe gheață, au arătat combinații pe 
care le-am compara cu o lecție bine 
învățată pe dinafară.

Echipa noastră ne-a plăcut aseară 
sub un aspect pe care nu-1 socotii» 
deloc secundar: combativitatea, rit 
mul susținut de joc. Pentru viteza ac- 
țiunilor, pentru elanul formației, pen-

j tru avalanșa de atacuri neîntrerupte 
] le iertăm jucătorilor noștri (dar nu

mai pentru aseară și pentru condițiile 
speciale, arătate mai sus * * *
cienta organizare, faptul 
toiul jocului de ansamblu 
dorit.

Jocul a început în nota 
ri-tate a oaspeților care au 
rul prin Nemec (min. 5), dar Flo- 
rescu a egalat după alte 5 minute de 
joc. în a doua repriză, 
echipei noastre să ia 
(Bașa, min. 26) apoi... 2—2 prin punc
tul înscris de Elbl. Cu un minut 
înainte de încheierea reprizei, Bașa

Hotărîri ale Comitetului U. C. I
Comitetul Uniunii internaționale de 

eiciișin, constituit acum din reprezen
tanți ai federației internaționale de a- 
inalori și ai federației profesioniste, s-a 
întrunit la Zurich sub președinția lui 
Adriano Rodoni (Italia).

Cu acest prilej a fost stahrlit calen
darul internațional pe anul 1966. Dintre 
competițiile amatoare se desprind urmă
toarele : turul ciclist al Marocului (29 
martie — 10 aprilie ); ,fCursa Păcii" 
Praga—Varșovia—Berlin (9—23 mai) ; 
Turul ciclist al Angliei (26 mai—11 iu
nie) ; Turul Franței pentru amatori (1— 
14 iulie), campionatul mondial pe echipe 
■contracron&metru la Koln (25 august) ;

campionatul mondial de fond la Niibur- 
gring (27 august).

Comitetul a convocat la 26 martie la 
Geneva un congres extraordinar jn sco
pul definitivării statutului UCI. Cu a- 
cest prilej va fi desemnată țara gazdă a 
campionatelor mondiale din 1967.

Comitetul UCI a dat un sever avertis
ment și a aplicat o amendă cicliștilor Gui- 
lermo Timonei (Spania), campion mon
dial de demifond, și Roger Baench 
(Australia), campion mondial de vite
ză, pentru faptul de a se fi sustras con
trolului anti-doping, efectuat la campio
natele mondiale de la Sau Sebastian.

REVISTA
PRESEI

SCRIMA: O frumoasa demonstrație STRĂINE

de floreta
în sala de subPe planșele instalate 

tribunele stadionului Republicii a avut 
ioc luni seara o întîlnire amicală de 
floretă fete între selecționata orașu
lui Varșovia și formația asociației 

. sportive „Sfatul popular al Capita
lei" (S.P.C.), clasată pe locul III în 
campionatul republican. Meciul, urmă
rit de o asistentă numeroasă (formată 

I în majoritate din elevi și eleve de la 
; școlile din Capitală), s-a ridicat la 
| un bun nivel tehnic și a dat cîștig de 
I cauză floretistelor poloneze, mai ex
perimentate, cu scorul de 21—4.

Desfășurat după o formulă puțin 
ezitată, cu echipe formate din cîte 5 
sportive, meciul a început în nota de 
dominare a tinerelor floretiste din 
București (toate eleve de liceu), care 
au condus la un moment dat cu 3—0 

■ (Victorita Petrișor — Halina Balon 
4—0. Liliana Dinescu — Ana Essner 
4—2 și Maria Wasserstrom — Eva 
Ploch 4—1). Sportivele poloneze refac 
însă handicapul, apoi preiau condu
cerea și se distanțează. în ultimul 
asalt al meciului, Rodica Văduva a 
disous de EIssner cu 4—.3,

întîlnirea a constituit o frumoasă 
demonstrație de floretă, menită să 
contribuie la popularizarea celei mai 
spectaculoase dintre probele de scrimă

feminina
și la care și-au dat concursul și ar
bitrii internaționali Janus Tadeusz și 
Vasile Chelaru.

Pc planșă : Victor ița Petrișor (dreapta) 
și Halina Balon...

!...) insufi- 
că la capi- 
au lăsat de

de superio- 
deschis sco-

este rîndul 
conducerea

scapă singur spre poartă, este 
nereglementar din acțiune și 

de penalitate — just acordat — este 
inteligent transfonnat de Calamar: .3-2 
pentru noi. începutul ultimei părți a 
jocului este determinant pentru re
zultatul final. în minutele 42 și 43, 
Slezan egalează și ia conducerea 
(Zurek și Jorde) ! Aplaudăm apoi, 
în min. 48, o splendidă acțiune per
sonală a lui Calamar, într-un moment 
cînd echipa noastră era în inferiori
tate numerică, terminată cu cel mai 
frumos gol al serii : 4—4 ! Dar, cu 
5 minute înaintea fluierului final al 
arbitrilor Fl. Marinescu și N. Tur- 
ceanu (care au condus foarte bine), 
rutinatul Jorde înscrie golul care a- 
duce victoria oaspeților.

BUCUREȘTI : DUMITRAȘ —. 
POP, VACÂR, Scheau, Corduban — 
Bașa, Tarei, Ștefan, PANĂ, Flores- 
cu, HOLLO, Marian, CALAMAR, 
Iordan.

SLEZAN: KRAMNY — Gebck, 
NEMEC, DOLEZI, Sole — Hartos, 
POSPICHAL, Weis, ELBL, JORDE, 
Zurek, Piskor, Schober, Petr.

Joi, oaspeții întâlnesc echipa primă 
a Capitalei.

RADU URZICEANU

oprif 
șutul

BELGRAD 30 (prin telex de Ia < 
pondentul nostru). —- Patru boxei 
mâni au demonstrat o bună valoa 
cadrul tradiționalelor întreceri ale 
nușii de aur", desfășurate la Bel 
Doi dintre ei au terminat învingățc 
ultimele lor meciuri, ceilalți 
răsit ringul Învinși. Românul N. N 
veanu (categoria pană) a cîștigat, ! 
notă de certă superiqritate, întîl 
susținută împotriva lui Mahmutovi 
la Buducnost (Titograd). Spoțlivulu 
mân îi revine locul III în întrecere

La „cocoș44: Ptfiu Nieolae â câștig 
asemenea, ultimul -său meoîy în faț 
Pajkovic de la Radniqki (Belgrad), 
mânui a fost clar superior. în c 
aceleiași gale, la categoria musc£ 
Davidescu a fost învins de iugos 
Blazici (Spartak Subotica), iar M: 
la „ușoară”, de Paunoviei, unul di: 
mai buni boxeri, ai Iugoslaviei. Pr< 
„Mănușii de aur« a revenit lugosla 
Zvonko Vujin, iar „Mănușa de ar 
compatriotului său Petar Benedek.

VLASTIMIR IGNAȚOVJ

Despre noile reguli de j’o<
in tenisul de masă

în ultimul său număr, revista engle
ză „WORLD SPORTS- publică un co
mentariu al cunoscutului specialist și 
fost multiplu campion mondial de te
nis de masă, Victor Barna, tratînd des
pre aplicarea noilor modificări aduse re
gulamentului de joc cu ocazia congre
sului federației internaționale de tenis 
dc masă la Ljubljana. Extragem cîteva 
pasaje :

„Multe din modificările regulamen
tului, actualmente în vigoare, sînt deo
sebit de importante, însă, din constată
rile mele făcut'e cu ocazia vizionării di
feritelor competiții în Anglia, am obser
vat că jucătorii, chiar cei cu calificare 
superioară, n-au o idee precisă asupra 
acestor schimbări.

Să luăm mai întâi serviciul. Pînă în 
aprilie, la partidele de simplu și de dublu, 
contactul dintre mingea aruncată și pa
letă trebuia efectuat numai în cadrul 
prelungirilor imaginare ale liniiilor late
rale ale mesei și în afara liniei de fund. 
Această regulă a fost eliminată. Acum, 
mingea continuă să fie aruncată din pal
ma deschisă, dar serviciul poate fi exe
cutat și din afara prelungirilor imagi
nare ale liniilor laterale — în dreapta 
si în stînga — fără însă a depăși pre
lungirile imaginare ale liniei de fund a 
mesei, în sensul apropierii de fileu. A- 
această modificare ușurează considerabil 
sarcina arbitrilor care, de aici încolo, vor 
trebui să fie mai exigervți in privința 
executării regulamentare a serviciului". 
Fără îndoială, așa cnm reiese din co
mentariul lui Victor Barna, această mo-

dificare restrînge sfera de interpretare 
a arbitrilor, oferind totodată jucătorilor 
posibilitatea efectuării unei game mai 
variate de servicii,

„O altă modificare importantă — 
subliniază autorul articolului — este cea. 
privitoare la regula activizării. Acum, 
în cazul cînd, după trecerea a 13 mi
nute, un set nu este terminat, se va a- 
plica regula activizării^ (numărătoarea 
celor 12 schimburi de mingi) iar în ur
mătoarele seturi ea va interveni de la 
început (0—0) și nu după 10 minute 
(cum prevedea vechiul regulament). A 
ceasta reprezintă o sensibilă ameliora
re. Noua regulă a activizării face jo
cul mai atractiv. Vechiul context, cam 
acorda pentru fiecare set alte 10 minu
te de joc fără aplicarea „activizării" nu 
făcea decît să pună la încercare, în mod 
inutil, răbdarea jucătorilor și a specta
torilor. Unii argumentează cu acele 10 
minute permiteau sportivilor cu nervii

mai tari să acumuleze up avanȘ de / 
Xc. Argumenitul este neconvingălor ] 
că „activizarea" este menită, să fa 
zeze tocmai pe jucfîtorii multilalen 

La congres.ul de la Ljubljana, s-a 
adoptat și o propunere,, prezentată 
federația engleza, pentru ca timp d< 
ani să fie experimentată regula pr. 
ordinea serviciului. în meciurile de 
blu : la partidele de dublu, ordinea 
bilită la executarea și primirea sei 
ilor în setul 1 se va păstra și în 
rile 3 sau 5, în timp 
4 această ordine va 
gat oria."

Indiscutabil, noile 
regulamentului de joc la tenis de 
reprezintă o ameliorare în sensul 
greșului continuu al acestei disci] 
Practica va arăta în oe măsură el 
integrează stadiului actu-ai de de 
tare a acestui sport atît de nd

ce în seturile z 
fi schimbată

modificări a

Tinerii handbaliști români în R.F.G

Luni: știința București-Solingen 20 20
SOLINGEN 30 (prin telex). în con

tinuarea turneului său în R.F.G., echi- 
Îia Știința București a jucat luni seară 
a Solingen în compania formației 

Solingen 98, campioana țării la hand
bal în 11. întâlnirea a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate : 20—20 
(13—12). Gazdele au condus cu 8—5, 
apoi Știința cy 12—9, în min. 57 So
lingen era din nou în avantaj, cu 
20-—19, iar în final Știința a egalat. 
Oaspeții s-au dovedit superiori din 
punct de vedere tehnic. (SID).

★
Cu acest meci, tinerii handbaliști 

români și-au încheiat prima parte a

turneului. în continuare însă, progra- a jucat mai slab în primul turneu, 
mul a suferit modificări. Astfel, cel de la Homberg (de notat că aici 
miercuri ei vor evolua la Lindfort în a mai disputat o partidă și cu TUS 
compania echipelor TUS Wcllingho- 
fen și Phonix Essen ; vineri la Lever
kusen unde vor întâlni formațiile lo
cale TUS și SC Bayer, iar duminică 
la Kiel, în cadrul unui alt turneu 
fulger, la care mai participă THV 
Kiel și Zubry din Cehoslovacia. Este 
probabil ca Știința să mai joace și la 
Hamburg.

Pînă acum, echipa bucureșteană a 
avut o comportare satisfăcătoare. Ea

Rheinhausen, pe care a învins-o cu 
6—5 după prelungiri) ; dar în conti
nuare a evoluat mai aproape de va
loarea sa, lăsînd o bună impresie, 
în special în întîlnirile cu RK Zagreb, 
campioana Iugoslaviei, și Phdnix Es
sen. De subliniat că Știința și-a în
scris numele pentru a doua oară pe 
lista cîștigătorilor turneului internațio
nal de la Essen (trofeul se atribuie 
definitiv formației care-1 cucerește de 
trei ori).

Știri...
WELLINGTON

rezultate... știri
In cadrul unui con

curs atletic desfășurat 
la Auckland (Noua 
Zeelandă), atletul ke- 
nian K. Keino a stabi
lit un nou record mon
dial în proba de 5 000 m 
plat. El a alergat dis
tanta în 13:24,2 cobo- 
rînd cu 1,6 sec. limita 
recordului deținut de 
australianul Ron Clar
ke.

BUENOS AIRES

Reprezentativa mas
culină de baschet a 
U.R.S.S. și-a încheiat 
turneul în America de 
Sud. Tn ultimul joc, 
baschetbaliștii sovie
tici au întrecut selec
ționata orașului Bue
nos Aires cu scorul de 
63—58 (34—26). 
a fost cea ' .
victorie consecutivă 
sportivilor sovietici 
acest turneu.

Aceasta 
de-a noua 

a 
în

în Suedia cu cîteva 
zile înalte. Intr-uai 
meci disputat la Boras 
echipa masculină a 
R. P. Chineze a învins 
cu scorul de 5—3 for
mația Suediei. La fe
minin, jucătoarele oas
pete au învins cu 5—0 
echipa țării gazdă. La 
Mariestad s-a desfășu
rat apoi un turneu cu 
participarea celor mai 
buni jucători suedezi 
si a sportivilor -chinezi. 
Proba de simplu băr
bați a revenit sportivu
lui chinez Iu I-tse care
1- a învins în finală pe 
campionul european 
K. Johansson cu sco
rul de 2—1 (21—19. 15— 
21, 21—18). în finala 
probei de simplu femei 
Li Ho-nan a învins-o 
pe Marita Nilsson cu
2— 1 (12—21. 21—12, 21— 
12).

LONDRA

• ••
Chelsea-Aston Vilii
4—2; Blackpool — Shef
field Wednesday 2—1 
Northampton — Fulham 
4—1; Leicester City — 
West Bromwich 2—1 
Liverpool — Burnlej
2— 1 ; Tottenham Hots
pur — Stoke City 2—? 
West Ham — Evertnr.
3— 0.

MOSCOVA.

Sportiva Tatiana
Kravcenko, prof^s^ară 
din Moscova, în , ^tst3 
de 25 de ani, a cijfjigal 
„Cupa U.R.S.S." l-a 
gimnastică artistică, 
întrecînd pe Ludmila 
Savinkova, Linia Naz» 
muft-dinova și Faina Al 
ferova. Primele clasate 
vor participa în lu
na decembrie la cam
pionatele mondiale ds 
gimnastică artistică

KARLSRUHE.

STOCKHOLM

In vederea participă
rii la campionatele in
ternaționale de tenis 
de masă ale Scandina
vici, care au început 
ieri la Stockholm, e- 
chipa reprezentativă a 
R. P. Chineze, a sosit

După 19 etape, lidera 
campionatului de fot
bal al Angliei este Li
verpool, care totalizea
ză 27 de puncte, 
locurile următoare 
află Burnley cu 
puncte, Leeds United 
si West Bromwich Al
bion cu cîte 23 puncte. 
Iată cîte va rezultate 
din această etapă :

Pe 
ss 
!5

Federațila internațio
nală de lupte a confir
mat datele de desfășu
rare a campionatelor 
europene din 1966. în
trecerile vor avea loo 
în R. F. Germană în* 
tre 6 și 8 mai la Karls
ruhe (lupte libere) șl 
13—15 mai la Essen 
/lupte’ -clasice).

________________ "•<-
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