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Turneul de baraj pentru grupa B
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-TA!

a campionatului mondial de hochei

Astă-seară, primul meci: România - Franța
O importantă competiție hocheistică inter

națională, turneul de baraj pentru calificarea 
în grupa B a campionatului mondial, începe 
astă-seară la București. Echipele Franței, Italiei 
și României își vor disputa întîietatea în ca
drul unui turneu de 3 zile, la capătul căruia 
vom cunoaște formația care va participa, între 
3 și 13 martie, la Ljubliana, alături de echipele 
Elveției, R. F. Germane, Angliei, Norvegiei, 
Ungariei, Austriei și Iugoslaviei, la întrecerile 
grupei B a campionatului mondial.

Desigur, pe baza rezultatelor anterioare din 
meciurile cu Franța și Italia, hocheiștii noștri 
apar ca favoriti ai acestui turneu, cu atît mai 
mult cu cît ei vor juca pe teren propriu, în 
fata unui public care va fi mereu alături de 
ei, care va ști să-i încurajeze. Cu toate acestea, 
echipa română nu poate fi de loc considerată 
ca dinainte calificată, deoarece atit hocheiștii 
francezi cît și cei italieni (cu care nu ne-am 
mai întîlnit de doi ani) au înregistrat în acest 
interval progrese importante. Este — de altfel 
— și impresia cu care am plecat ieri dimineață

de ,1a patinoar, unde au făcut antrenament 
toate cele trei formații.

...La ora 9 au apărut pe gheată italienii. Sub 
conducerea canadianului Brian Whittal, ei au 
făcut mai întîi un antrenament de conducere 
a pucului, urmat de exersarea atacului „scăpat 
singur contra unui apărător" și apoi de un joc 
la două porți. De pe margine, Luigi Bestagini, 
fost jucător international și actualmente di
rectorul tehnic al echipei, a dat și el o serie 
de indicații tactice, l-am cerut părerea asupra 
turneului care începe mîine: „Consider că e 
o întrecere echilibrată, ne-a declarai Bestagini, 
dar că un favorit se profilează totuși: echipa 
României, pe care am văzut-o în diverse com
petiții ți care mi-a plăcut pentru omogenitatea 
ei, pentru buna ei pregătire tehnică. Formația 
noastră se prezintă mai bine în acest sezon 
decît în anii trecuți. Contăm in special pe

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)
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i

viitoarelor

j
performanțe...

In ultimii ani, printre sportivii 
angrenați în diferite campionate re
publicane de juniori sau seniori pot 
fi întîlniți tot mai numeroși tineri 
pe tricourile cărora se poate citi 
un cuvînt plin de semnificație: 
VIITORUL. Tinerii care își deslășoa- 
ră activitatea la Centrul sportiv ex
perimental „Viitorul" se pregătesc 
cu sîrguintă să înfrunte marile per
formante. Gimnaștii Irina Stoenescu, 
Cornel Bălan, înotătorii Ica Pădure- 
leanu și componentii ștafetei 4x100 
m liber (L. Pătrașcu, A. Lehene, C. 
Pîrvulescu, V. Ghivnici) au devenit 
campioni ai tării. Lista sportivilor 
care „vin“ este impresionantă: vo
leibalistele Mariana Popescu. Elisa- 
beta Andraș, Cristina Stusiac și I- 
leana Coadă sînt selecționate în lo
tul reprezentativ de tineret, boxerul
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A ÎNCEPUT MECIUL NICOEAU-POLIHRONIADE
PENTRU DESEMNAREA CAMPIOANEI

In turneul masculin au mai
rămas de jucat 6 runde

Meciul Alexandra Nicolau — E- 
lisabeta Polihroniade a început 
aseară, o dată cu cea de a 15-a 
rundă a finalei băieților. Fetele 
au fost la înălțime, furnizînd o 
întîlnire aprigă, cea mai intere
santă a serii, la nivelul prestigiu
lui internațional de care se bucu
ră jucătoarele noastre. După 
mari complicații, atacuri și pa
rade spectaculoase, partida s-a 
întrerupt. „Apele” s-au liniștit și 
rezultatul cel mai firesc pare 
acela de egalitate. Dar ce remiză !

Ciocîltea încearcă în continuare 
imposibilul în acest campionat. 
Adică, să-1 ajungă sau să reducă 
pe cît posibil diferența în clasa
ment față de Florin Gheorghiu. 
Profitînd de faptul că liderul a 
fost „ținut” cu o remiză de Moi- 
sini, fostul nostru campion a 
precipitat evenimentele din par
tida sa cu Șuta, a dezlănțuit o 
ofensivă ca în zilele sale cele mai 
bune și a cîștigat cu două spec
taculoase sacrificii de nebun și 
turn.

Revine în plutonul fruntaș și 
Teodor Ghițescu, care și-a adus 
aminte — e drept cam tîrziu — 
că este deținătorul unei norme 
de mare maestru internațional. 
Ieri, el l-a atacat vehement pe 
Bondoc și a cîștigat, prinzînd re-

DE ȘAH A ROMÂNIEI

gele negru într-o 
plasă inevitabilă de 
mat.

Celelalte rezultate:
Drozd — 
Va—Va, Nacht 
titelu V2—'It, Pavlov
— Partos ‘" 
Vaisman 
1—0, 
Ungureanu 0—1, 
Soos — Nacu V2—Vs, 
Voiculescu — Rei
cher Va—'/a, Geor
gescu — Botez Vi— 
Va.

Partide întrerupte: 
Soos — pavlov 0—1, 
Partos — Nacht 1—0 
(runda a 12-a). Ră
dulescu — ~
1—0, Drozd 
(13), Neamțu
— Ghițescu 
Georgescu 1A—Vs (14).

Clasamentul după 15 runde : 1. 
Gheorghiu 13 p, 2. Ciocîltea 10Va, 
3—4. Nacu, Partos 10, 5. Pavlov 
9Vt, 6—7. Mititelu, Ghițescu 8’/», 
8—9. Georgescu, Nacht 8, 10.

11—12. Reicher, Soos 7, 
; . ” „_____ j 6Vt,

Botez. Szabo, Vaisman, 
Moisini 6, 20. Șuta 
Rădulescu, Bondoc

Neamțu
; — Mi-

*/«—«/«»•
Szabo 

Rădulescu —

Botez
— Partoș Vi—1/» 

— Nacht 0—1,. Nacu 
V»—V», Reicher —

E. POLIHRONIADE și A. NICOLAU 
văzute de Neagu Rădulescu

Drozd 7'/i,
13—14. Neamțu, Ungureanu
15—19. - ■ ; - ■
Voiculescu, 
5'/î, 21—22.
4>/t. (v. eh.).

ACTUALITĂȚI
AZI, LA PREDEAL, PRIMUL 

CONCURS DE SCHI

La Predeal, pe pîrtia și poli
gonul din Poliștoacă, se dispută 
azi primul concurs de schi al se
zonului. Este vorba de o cursă 
de control pe care o vor susține 
cei mai buni biatloniști ai țării.

ARBITRUL MECIULUI DE HAND
BAL ROMÂNIA - R. F. GER

MANĂ

rești organizează luni 13 decem
brie ora 18, în sala Sănătatea din 
str. Buzești, o ședință metodică 
la care sînt invitați toți antre
norii din Capitală. Participanții 
la ședință vor discuta pe margi
nea a două referate: „Metodica 
pregătirii unei echipe de juniori- 
selecție, pregătire, promovare" 
(referent-prof. M. Tabacu) și „As
pecte metodice specifice în pre
gătirea unei echipe de junioare" 
(referent-prof. L. Sorbală).

lerl n-am de lucru și-i în
treb pe elevii de la „35” cum 
stau cu notele. Și acum îmi 
mai sună in urechi entuzias
tele lor răspunsuri: Bineee!... 
Avem multe note de 10 ! (no
tez vreo 60 de nume.) De 0, 
barem, nu vă mai spunem ! 
(o oră mi-a trebuit pînă l-am 
trecut pe toți în carnet.) A- 
vem și note de 8, de 7... (după 
ce-i notez și pe aceștia, observ 
că entuziasmul începe să 
scadă în intensitate, în fața 
mea rămînind doar o „clasă".) 
Noi sîntem cei cu 6 șl 5... (Ei, 
se mai întîmplă ! îmi spun. Și 
cînd ridic ochii din carnet 
văd totuși că au mal rămas 
cam de o echipă de baschet.) 
Iar noi — sparg ei după 
timp gheața —
4 și 3...

Gata, s-a dus 
zitiv" la acest

un 
sintem cel cu

Joi 16 decembrie se va disputa 
la București partida dintre repre
zentativele masculine ale Româ
niei și R. F. Germane. Arbitrul 
întîlnirii va fi suedezul T. Janer- 
stam. După acest meci, selecțio
nata orașului București va între
prinde un turneu în ’ R. D. Ger
mană (1—9 ianuarie) și în R. F. 
Germană (10—21 ianuarie).
ȘEDINȚĂ METODICĂ A AN

TRENORILOR DE VOLEI
Colegiul de antrenori din cadrul 

comisiei orășenești de volei Bucu-

„SPERANȚELE OLIMPICE" LA

NOI DEMONSTRAȚII 
DE PATINAJ ARTISTIC

Tinînd seama de cererile repe
tate ale amatorilor de patinaj ar
tistic, federația de specialitate or
ganizează în deschidere la meciu
rile de hochei din cadrul barajului 
pentru grupa B a campionatului 
mondial o serie de demonstrații 
de exerciții liber alese. Iși dau 
concursul : Beatrice Huștiu, Doi
na Ghișerel, Ionel Mariana, Mihai 
Stoenescu precum și perechile Le- 
tițla Păcuraru — Radu Ionian și 
Liliana Georgescu—Dan Săveanu.

BOX S-AU ÎNTRECUT ASEARĂ
Aseară, speranțele noastre olimpice la box au susținut, pe rin

gul instalat în sala Floreasca, primul lor examen. Iată rezultatele 
tehnice : G. Pometcu (Buc.) b. p. V. Bratie (Reșița), 
(Brăila) b. p. V. Kiș (Cluj), P. Nedelcea (Reșița) ’ b. p. 
(Metalurgistul Buc.). Gh. Drugă (Mediaș) b. ab. 2 C.
(Buc.), M. Ionescu (Brașov) b. p. I. Rădulescu (Buc.), Gh. Balcă 
(Buc.) m. n. Gh. Ene (Buc.), N. Streașină (Brașov) b. p. G. De- 
heleanu (Arad), I. Borchescu (Reșița) b. p. I. Boihac . (Buc.), Al. 
Popa (Cluj) m. n. C. Cocîrlea (Brăila), D. Mihalcea (Buc.) b. p. 
M. Deheleanu (Arad), Gh. Bunea (Brăila) m. n. Gh. Drăgan (Buc.), 
Al. Matius (Baia Mare) b. p. N. Simion (Buc.), N. Manița (Brăila) 
*■ n m ’---- ----- ’ ------- -------- . . (Re_

(Plo-

b.
C. Cuțov 

I. Roșu 
Gheorghe

p.

b. ab. 3 T. Ivan (Buc.), I. Săliște (Satu Mare) b. p. Gh. Aga 
șița), N. Dineu (Cugir) b. p. M. Niculescu (Buc.), I. Alexe 
iești) m. n. A. Iancu (C-Lung Muscel).

Constantin Stanef a și 
un campionat european 
letii Sanda Angelescu. 
Magda Pretorian, 
va dintre tinerii 
trenorii 
venit 
buie 
zează 
gătire 
după terminarea antrenamentelor pot 
fi întîlniți în bibliotecă, studiind cu 
pasiune lucrări de specialitate sau 
comparînd datele experimentelor fă
cute în tară și peste hotare.

Nu putem omite faptul că perfor
mantele remarcabile realizate de ti
nerii de la „Viitorul" se datoresc 
și bazei materiale excelente de 
care dispune centrul. Este o plăcere, 
într-adevăr, să te pregătești în sălile

participat la 
(Berlin); at- 
Milo Ling, 

numai cîți-sînt
pregătiți de an- 

Și, pentru că a 
antrenori, tre- 

„Viitorul* se ba

de aici.
vorba de

spus că
pe tehnicieni cu o bună pre-

profesională, oameni care

de gimnastică, atletism, lupte, hal
tere, box sau pe terenurile bine a- 
menajate. Nu cu aceeași tragere de 
inimă lucrează însă tinerii voleiba
liști, a căror pregătire este deseori 
îngreuiată de lipsa unei săli... sta
bile.

PRIMA ETAPĂ A PERFORMANȚEI...

— De fapt, ce-și propune să rea
lizeze „Viitorul” ?

Ne răspunde directoarea centrului, 
prof. RODICA SICLOVAN — Sect ii le 
sportive desfășoară o activitate ex
perimentală care le dă posibilitatea 
să stabilească unele metode și mij-

R. CĂLĂRĂȘANU
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reportajul „po- 
liceu bucureș- 

tean cu program de educație 
fizică ! Degeaba i-am mai 
notat pe Ștefan Lăzărescu, 
Lucia Chiriță, Oltea Chelaru și 
pe atîți alți sportivi fruntași 
la învățătură. Sigur, a căzut 
și ideea cu cele două tabere 
mari de pregătire ce se vor 
organiza în timpul vacanței la 
Predeal și Muntele Mic. Nor
mal : dacă cei cu 4 și 3 — pe 
bună dreptate — nu mai 
merg ! Și eu în ei îmi pu
neam baza. Mă și vedeam 
scriind : „Printre cei care anul 
acesta își vor petrece vacanța 
în tabere se numără, bineîn
țeles, și cunoscuțli campioni 
de juniori...“

Acum, spun și eu : „Printre 
cei care anul acesta nu își 
vor petrece vacanța în tabere 
se numără, de neînțeles, și 
cunoscuții campioni de juniori 
Gheorghe Petreanu (baschet — 
clasa a Xl-a. Vezi latina, fi
zica, franceza, chimia) și 
Constantin Mihăiță (fond — 
clasa a X-a. Vezi aceleași 
materii ca la primul, plus 
mai vezi în catalog)...“

De campionul Capitalei 
disc și greutate (juniori 
nu mă iau. Nu stă Cristache 
Mitrea pe roze la matematică 
și franceză, dar încă nu-i bai. 
Cel care îmi face „greutăți" 
este campionul Bucureștiului 
Ia 90 m garduri — juniorul 
Ion Haralambie dintr-a X-a A. 
II am trecut și pe lista celor 
cu note de 10, și pe micul 
tabel al sportivilor cu 4 și 3. 
în ce categorie să-1 pun ? As
tăzi, bunăoară, ia la română 
10, iar mîine „sare gardul” și 
scoate doar un chinuit de 4. 
La el, 9 alături de 3 la o 
materie, a intrat — ca să spun 
așa — în peisajul cotidian al 
catalogului. Nu mai surprinde 
pe nimeni. Frumoasă treabă ! 
De ce atîta inconsecvență ?

Aveam de gînd — ca și în 
alți ani — să închei ”■■*
mobilizator aceste 
Adică, cu ceva în 
„Băieți, mai aveți 
două săptămîni pînă 
canță. Dați-i bătaie !** Nu 
merge. Sînteți voi campioni la 
viteză, dar în cîteva zile nu 
mai puteți reface terenul pier
dut — între noi fie vorba — 
nu din cauza sportului. De 
altfel, m-am consultat și cu 
directorul Simionescu. Sport 
fac toți elevii acestui liceu cu 
program de educație fizică. Și 
după cum vedeți, în afară de 
unu la sută (adică de voi) toți 
învață bine și foarte bine. Ră- 
mîne să luați un start bun 
imediat după vacanță, pentru 
a evita „retrogradarea” și a 
reveni — așa cum îi stă bine 
unui sportiv — în plutonul 
fruntașilor la învățătură.

VASIUE TOFAN

ce

la 
IT)

cît mai 
rînduri. 
genul : 

aproape 
Ia va- i»»



VOLEI : Tractorul Brașov- BOX: Finala „Cupei Progresul"
Constructorul Brăila (M) 3-0

BRAȘOV, 9 (prin telefon). — Joi 
după-amiază s-a disputat in localita
te meciul de volei, restantă din e- 
tapa a V-a a campionatului catego
riei A în grupa masculină a serie! 
I, între Tractorul Brașov și Construc
torul Brăila. Victoria le-a revenit gaz
delor cu scorul de 3—0 (4, 7, 8), ma1 
ușor decît arată rezultatele parțiale. 
S-au remarcat de la învingători Pru- 
neș și Szdcs, iar de la învinși Gher 
tinișan și Dodu. (C. GRUIA—coresp 
reg.).

TENIS DE MASĂ:
Campionatul de calificare 

pe echipe
Timp de trei zile, vineri, sîmbătă 

și duminică, vor avea loc în sala de 
la stadionul Republicii întrecerile de 
tenis de masă ale campionatului de 
calificare pe echipe. Vor lua parte 12 
formații masculine și 6 feminine din 
Timișoara, Craiova, T. Severin, Cluj, 
Satu Mare, Iași, Tg. Mureș, Galati, 
Constanța, Baia Mare, Brașov, orașul 
și regiunea București. Competiția se 
va desfășura sistem turneu la echipe 
bărbați (2 serii) și echipe femei (o 
singură serie). Programul concursului 
este următorul : vineri și sîmbătă : 
orele 13,30—17 și 17,30—21, iar du
minică : orele 9—13.

HALTERE: Derbiul 
campionatului orășenesc

Sîmbătă și duminică se desfășoară 
ultimele meciuri din cadrul campio
natului orășenesc de haltere. Sîmbătă, 
de la ora 17,30, în sala Grivița Roșie 
din Parcul Copilului se întîlnesc echi
pele din categoria B Mătasea popu
lară și Grivița Roșie. Duminică, în 
sala Rapid II, au loc două meciuri 
din categoria A : Olimpia—Rapid și 
Steaua—Dinamo. Acesta din urmă 
constituie derbiul campionatului și 
promite o dispută foarte atrăgătoare. 
Reuniunea va începe la ora 9.

Programul concursului Pronosport 
de duminică 12 decembrie a.c. cuprin
de și 4 meciuri din campionatul iu
goslav de fotbal.

Iată cîteva date privind comporta
rea respectivelor echipe, pe care le 
publicăm pentru a vă completa docu
mentarea în vederea participării la a- 
cest concurs.

DINAMO ZAGREB — acasă. A în
vins pe : Zelejnicear (3—0). A termi
nat la egalitate cu : Partizan (1—1) 
Velej (0—0). A pierdut cu: Radnicki 
B (1—2), Vojvodina (0-2), Rjeka (0-1).

HAIDUK SPLIT — în deplasare. A 
terminat la egalitate cu: Beograd 
(2—2), Radnicki Beograd (0—0). A 
pierdut cu : Olimpia (1—2), Sarajevo 
(2—3), Zagreb (1—4), Vojvodina (0-1).

STEAUA ROȘIE — acasă. A învins 
pe Dinamo (4—3), Sarajevo (4—0), 
Zagreb (4—1). A terminat la egalitate 
cu : Zelejnicear (1—1), Radnicki Beo
grad (1—1). A pierdut cu : Olimpia 
(2—3).

VOJVODINA — în deplasare. A în
vins pe : Treșnevka (1—0), Partizan 
(3—2), Dinamo (2—0), Zelejnicear 
(2—1), Radnicki Niș (1—0). A pierdut 
«u : Vardar (0—2)., Rjeka (1—3).

OLIMPIA — acasă. A învins pe : 
JVelej (3—0), Haiduk (2—1), Vardar 
•(1—0), Treșnevka (5—1), Rjeka (4-1), 
(A pierdut cu : Beograd (1—3), Dina
mo Zagreb (0—1).

PARTIZAN — în deplasare. A în- 
fvins pe : Sarajevo (3—1), Beograd 
l(5—4). A terminat la egalitate cu : 
Radnicki B. (1—1), Dinamo (1—1), 
Velej (0—0). A pierdut cu : Zagreb 
J1—2), Haiduk (2—4).

SARAJEVO — acasă. A învins pe : 
Velej (2—1), Haiduk (3—2), Beograd 
(1-0), Olimpia Ljubljana (4-1), Dinamo 
1(2—0), Treșnevka (4—0). A pierdut 
cu : Partizan (1—3).

I» JEK A — în deplasare. A învins 
pe gagici». (2—OL Dinamo (1—0). A.

Sala de festivități a uzinelor Se
mănătoarea a găzduit miercuri seara 
reuniunea finală a «Cupei Progre
sul' la box, în cadrul căreia au evo
luat pugiliști de la cluburile bucu- 
reștene Dinamo, Progresul, Metalur
gistul și asociația sportivă Semănă
toarea. Intîlnirile au prilejuit dispu
te dîrze, remarcîndu-se îndeosebi 
D. Davidescu, Gh. Bădoi, M. Budu 
(Dinamo) și fostul campion republi
can, I. Marin (Progresul). In cel mal 
spectaculos meci, M. Mariutan (Pro
gresul) a întrecut la puncte pe G. 
Cojocaru (Dinamo), într-o partidă în 
care s-au schimbat lovituri dure, 
ambii boxeri făcînd pe rînd cunoș
tință cu podeaua. Cu avantaiul acu
mulat, în special în repriza secundă, 
Mariutan a terminat învinqător în 
fata unui adversar care s-a remar
cat prin rezistentă și combativitate.
I. Marin a arătat în întîlnlrea cu G. 
Vasiliu (Dinamo) că se află în ac
centuată revenire de formă, termi- 
nînd învingător la puncte. Gh. Bă

HANDBAL: Un turneu util, plin de învățăminte
Lotul echipei Știința București s-a 

înapoiat în țară miercuri seară din 
turneul întreprins în R.F. Germană. 
Jucătorii erau, bineînțeles, bucuroși 
de rezultatele obținute, dar pe chi
purile lor se citea oboseala lungului 
turneu, în cursul căruia au întîlnit 
la intervale mai mult sau mai puțin 
scurte adversari puternici.

.A fost un turneu cu un program 
destul de obositor, prin succesiunea 
meciurilor și prin deplasările din- 
tr-un oraș în altul — ne-a spus an
trenorul E. Trofin, cu care am stat 
de vorbă la sosirea echipei. Dar, 
turneul s-a dovedit util pentru noi, 
deoarece am putut verifica echipa 
și roda unele elemente nou introdu
se în lot în compania unor formații 
bune, care ne-au ridicat probleme de 
joc. Și din acest punct de vedere 
pot spune că am avut de tras — 
împreună cu colegul M. Pintea — 
concluzii prețioase privind viitoarele 
pregătiri.

De la început trebuie să subliniez 
că echipa a avut, în general, o com
portare bună în acest turneu. A ju
cat mai slab Ia începutul turneului, 
cînd a resimțit oboseala meciurilor 
din cadrul „Cupei orașului Bucu
rești' și a celui amical cu Budapes- 

pierdut cu : Partizan (1-3), Velej (1-2), 
Haiduk (0—4), Beograd (0—3), Olim
pia Ljubljana (1—4).

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

INTILNIRE CU ARTISTUL POPORULUI ȘTEFAN CIUBOTĂRAȘU

DUMINICĂ 12 DECEMBRIE a.c. LA ORA 11 
LA CINEMATOGRAFUL LUCEAFĂRUL DIN CAPITALA

Cronicarul cinematografic EVA SÎRBU

va prezenta pe Artistul Poporului

ȘTEFAN CIUBOTĂRAȘU
ÎN ÎNCHEIERE VA RULA IN AVANPREMIERĂ

Amintiri din copilărie
după ION CREANGĂ

Adaptare cinematografică și regia: ELISABETA BOSTAN

FILM DISTINS CU PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI 
LA GIJON-SPANIA 1965

Biletele se pot procura la casa cinematografului și prin 
colaboratorii cinematografici din întreprinderi și instituții

doi a întrecut la puncte pe G. Rusu 
(Progresul) după o partidă disputată, 
în care învingătorul a renunțat de 
data aceasta îa obstrucțiile cu care 
ne obișnuise în ultima vreme. Alte 
rezultate: JUNIORI: Gh. Andrei (Di
namo) b.p. I. Radu (Progresul), Gh. 
Marcu (Progresul) b.p. T. Andrei (Di
namo), M. Budu (Dinamo) b.p. V. 
Prodan (Metalurgistul), N. Tudor (Se
mănătoarea) b.p. D. Precup (Dinamo), 
FI. Bobe (Dinamo) b.p. M. Stanciu 
(Semănătoarea). SENIORI: I. Nica 
(Dinamo) b.p. Al. Bariciu (Progre
sul), D. Davidescu (Dinamo) b.p. Șt. 
Antonescu (Dinamo), P. Brînduș (Di
namo) b.p. V. Mihăilă (Progresul), 
Gh. Petre (Progresul) b.p. S. Dumi
trescu (Semănătoarea). In urma a- 
cestor rezultate, trofeul pus în joc 
a revenit clubului sportiv Dinamo ci> 
16 p, urmat de Progresul cu 12 p, 
și Semănătoarea cu 4 puncte.

D. DUMITRESCU—coresp.

ta, dar și-a revenit apoi și a îăcut 
partide aplaudate de spectatori, im- 
punindu-se in fața unor adversari 
extrem de puternici, cum a fost 
T.H.V. Kiel (cu care, de altîel, ne-am 
mai întîlnit și marți seară, într-un 
joc de antrenament, încheiat cu sco
rul de 8—8).

Jocurile ne-au atras atenția și a- 
supra unor probleme de instruire 
care trebuie rezolvate în viitor. In 
general, echipa a dovedit că poale 
mai mult, ca ritm, ca realizare tac
tică și randament. Ceea ce, după 
părerea mea, o ține oarecum pe loc 
sînt cîteva greșeli de natură tehni
că și tactică, pentru a căror elimi
nare trebuie să luptăm și noi și ju
cătorii. In primul rînd este necesară 
o mai mare disciplină de joc și res
pectarea ei de către jucători. In al 
doilea rînd, se impun mai multă a- 
tenție și precizie în execuții (am ra
tat nenumărate aruncări de la 7 m). 
De asemenea, avem datoria să asi
gurăm un mai mare număr de ju
cători pentru [inia de 9 m, jucători 
care să se ridice la valoarea celor 
care joacă la semicerc. In tine, și 
aceasta este o datorie a noastră, a 
antrenorilor, trebuie să îmbogățim 
bagajul de cunoștințe și mijloace tac
tice, precum și de deprinderi adec
vate ale jucătorilor, incit aceștia — 
însușindu-le bine — să devină ca- 

_ pabili să iacă îață oricărui sistem de 
joc. Handbaliștii vest-germani ne-au 
pus probleme serioase prin aplica
rea sistemului 3 + 3, pentru că jucă
torii noștri nu au o suficientă pregă- 

. tire.
| Acestea sînt cîteva probleme mai 
importante pe care le-am reținut din 
acest turneu și pe care trebuie să le 
rezolvăm și la nivelul selecționatelor 
și la cel al echipelor de club".

Nu ne îndoim că aceste învăță
minte vor fi puse în practică și că, 
foarte curînd, vom avea prilejul să 
remarcăm noi progrese la jucătorii 
noștri tineri, (p.g.)

I De-ar mai fi vrăjitoarele...
I 
I
I 
I 
i
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I
I
I
I

Pe valea Motrului, cu ani și 
anj ln urmă, trăiau niște vrăjitoa
re despre care se dusese vestea 
ln tot jinutul Mehedin/ului. A- 
veau — cum se spune — pe sa
tana ln ele ; știau să mărite fete
le slute, să „ia" laptele vacilor 
și cite și mai cite.

Cit le regretă niște flăcăi zdra
veni la trup și cu mintea Întrea
gă de la exploatarea minieră Va
lea Motrului 1 N-ar mai avea ne
voie să se ploconească la tova-

I
rășul Neagoe, nici la tovarășul 

| Vllceanu. Dar spre nenorocul lor, 
zgripfuroaicele au dat de mult 

| ortul popii și biefii flăcăi n-au 
încotro și tot la Neagoe și Vil- I ceanu trebuie să ajungă plnă la 
urmă. Așa le-a fost ursit și pace !

Cine slnt flăcăii care jelesc a-
■ marnic vrăjitoarele ? Voleibaliș-
■ iii de la asociația sportivă Mi- 
| nerul care activează In campio

natul regiunii Oltenia. Băieți, a-
| Ieși unul și unul, priceputi ln
■ ale mineritului și tot atit In jocul
■ cu mingea peste plasă. Putin le-a 
| lipsit să participe la „calificări"

pentru categoria A. De altfel, au

V-ați hotărît unde faceți revelionul? Nu?
Orchestre, interpret de muzică ușoară apreciați, surprize 

vă așteaptă la Brașov, Tușnad, Govora, Predeal, Pîrîul 
Rece etc.

O.N.T., Agenția București, vă invită să participați în 
perioada 31 decembrie 1965-2 ianuarie 1966 la următoarele 
excursii :

CU AUTOCARELE :
- Brașov - hotel Carpați, cu revelionul la restaurantul 

hotelului = 463 lei și la restaurantul Cerbul Carpatin = 43<L 
lei; hotel Postăvarul cu revelionul la restaurantul cu același 
nume = 363-376 lei si la restaurantul Cerbul Carpatin = 
374-387 lei.

- Tușnad = 249 lei
- Cabana Dîmbul Morii = 288-292 lei și
- Cabana Pîrîul Rece = 279 lei

CU TRENUL:
- Sinaia, cu cazarea la hotelul Palace, revelionul la 

Cazino = 361-379 lei.
- Bușteni cazarea în vile, revelionul la restaurantul Ca- 

raiman = 254 lei și 226 lei la restaurantul-cantină al stațiunii.
- Vile Sinaia, cu revelionul la Cazino 290 lei și vile 

Predeal = 226-244 lei.
- Cabanele din Bucegi = 173-183 lei.
- Cabana Voina, în Masivul Iezer = 215 lei.
Informații și înscrieri în Calea Victoriei nr. 100 și bd | 

Republicii nr. 68.

I 
I 
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și un om competent ln ale vole
iului, pe maestrul sportului Ion 
Crivat, fost component al „națio
nalei", care li antrenează de la 
înființarea echipei.

Dar, așa-i cu Întrecerile sporti
ve : mai trebuie să facă și de
plasări. Cînd se ajunge la acest 
„capitol" și cer mijloc de trans
port de la cei doi de mai sus 
(membri ai consiliului asociației 
sportive Minerul) le vine să stri
ge In patru colturi după vrăji-

toare. Ehei, dacă ar ii fost ele nu ' 
mai pierdeau prin neprezentare I 
meciul de la Tr. Severin. Ar fi | 
Încălecat pe măturoiul cotoroan- ■ 
telor și cit bateau din palme a- | 
lungeau la terenul de volei din 
Tr. Severin. I

Noi le sugerăm un mic șiretlic : 
să se deghizeze ln fotbaliști și 
imediat asociafia le va asigura 
mijloace de transport așa cum iace 
de fiecare dată pentru echipa de 
fotbal tot din campionatul re
gional.

V. GORUN
C. COSTIN



MINUTUL 35...
jpă evoluția echipei masculine de baschet Dinamo București In „C.C.E."
jminică dimineața, pe coasta 
iaticii, la Zadar, fluierul final al 
i d* a treia confruntări dintre 
p8- locală și Dinamo București 
>emna eliminarea campioanei 
stre din ediția 1965—1966 a
l.E. “ Pentru multi, acest rezultat 
:e părea normal, previzibil și, la 
a-urmei, avînd în vedere dife- 
a mică (59—65), chiar onorabil, 
onfruntare între baschetul mas- 
n din Iugoslavia și cel din tara 
stră n-ar putea avea — actual- 
ite — alt favorit decît pe cel iu- 
av. Palmaresul acestuia cuprinde 
lalii de argint la „mondiale" și la 
ropene', victorii de răsunet asu- 
unor formații cu mare prestigiu, 

sulul hîrtiei, bazat atît pe corn- 
area palmareselor, cît și pe cir 
șterea valorilor individuale din 
> două țări, poate însă fi deseori 
rmat. Revenind la încercarea de 
xplica rezultatele dinamoviștilor 
,C.C.E.“, trebuie să arătăm de la 
?put că DINAMO A RATAT OCA- 
. DE A SE CALIFICA.
Iu ne aflăm în fata unor rezultate 
xplicabile. Dar ele nu sînt nici 
male, așa cum s-ar putea crede, 
asta în ciuda valorii indiscutabile 
■<’*'^Jetului iugoslav, în ciuda con- 
..jr speciale și... „speciale" în 
e s-au disputat cele două meciuri 
La Zadar. Foile de arbitraj, decla- 
ile explicative (și cu o notă de 
ectivitate pe care o evidențiem cu 
st prilej) ale celor care s-au ocu- 
de pregătirea echipei Dinamo — 

i ce ne dă dreptul să afirmăm că 
posibilă calificarea.

lă analizăm pe rînd factorii obiec- 
. și subiectivi. Arbitrajul a fost 
acterizat chiar de către învinși 
pt nepărtinitor; deci nu intră în 
cutie. Rămîn de luat în considera- 
terenul în aer liber, pardosit cu 

lent, timpul friguros și unele nere- 
iarități în cronometrarea partide- 

de la Zadar (de altfel, acolo au 
sit instalațiile regulamentare de 
mometraj). Am întrebat dacă aces- 
i constituie cauze importante ale 
calificării. Ni s-a răspuns, hotă- 
: NU 1
Calificarea s-a ratat la... București, 
a arătat în cronica meciului că 
M>no a jucat Ia valoarea reală 
a/, “re minutele 20 și 35, mai pil

de jumătate din partidă. Or, așa 
m a evoluat campioana Iugoslaviei 
primul meci, în pofida „recitalului 

erdja“ la care (cu contribuția apă- 
torilor dinamoviști...) am putut 
ista, o victorie la 25—30 de puncte 
a perfect realizabilă. Afirmăm, deci, 

în primul rînd aici, la București, 
i decis calificarea. Toți specialiștii 
nsultali, multi chiar din Iugosla- 
a, au fost de acord în a afirma că 
idar nu e cea mai valoroasă dintre 
hioele care au cîștigat campionatul 

s baschet al Iugoslaviei, iar opinia

Laboratoarele
viitoarelor performanțe...

(Urmare din pag. 1)

ace de instruire a copiilor, juniori- 
>r și tineretului, precum și materia
le didactice specdice particulari- 
ijilor de vlrstă și sex, în vederea 
■alizării de performante Înalte.
— Desigur că datele experlmente- 

>r vor fi generalizate...
— Fără discuție. Cele mal bune 

'etode și mijloace de instruire, vor
transmise — dacă se poate spune 

stiel — antrenorilor din secțiile 
tuburilor și asociațiilor sportive din 
itreaga (ară. Tocmai de aceea a fost 
ifiin|atâ recent o comisie metodică. 
Intrînd pe porțile centrului, copiii, 
nerp cei mai dotați, trec de fapt 
rim» îreaptă a performantei. Tov. 
odica Șiclovan apreciază, nu fără 
șinei, că antrenorii fac în esență o 
luncă de pionierat în domeniul pred
ării metodelor celor mai noi, 
indamentate științific, de pre- 
ătire a marilor performanțe, 
lepistarea elementelor susceptibi- 
e de progres este o muncă 
aigăloasă, plină de răspundere, pe 
are antrenorii Tănase Mureșan 
scrimă), Mihai Bădulescu, Geta Du- 
nilrescu, Ana Cătineanu, lulia Ro- 
ărescu (gimnastică). Aurelia Slrbu, 
Constantin Mușat. Dumitru Buiac, 
.iviu Preda (atletism), Th. Niculescu 
box) etc., o fac cu multă tragere de ini- 
nă. Contactul dintre antrenori și 
>colile din vecinătate, participarea 
or la, orele de educație fizică ale e- 
evi£ r înțelegerea pe care o gă
sesc Ia profesori facilitează mult 
.căutările* tehnicienilor. Antrenorii 
T. Mureșan și N. Bădulescu — și nu 
sumai ei — sînt, în această privin

a fost unanimă: Zadar nu reprezin
tă, aetualmente, o valoare mai mare 
decît Dinamo București. Avem în 
vedere și aprecierea conducerii teh
nice a dinamoviștilor: și la Zadar 
adversarii lor au jucat slab. Dar, ce 
s-a întîmplat atunci ?

Plecați cu 14 puncte „zestre", di- 
namoviștii au constatat la fata locu
lui că zvonul despre întărirea local
nicilor cu Rajkovici și Koraci nu era 
adevărat. Curajul a crescut, iar pe 
teren conduceau campionii noștri cu 
12—5 în minutul 6 și nimic nu lăsa 
să se întrevadă insuccesul final. în 
mai puțin de 35 de minute de joc, 
Zadar avea de remontat un handicap 
de 21 de puncte. La pauză, ca ur
mare a două „serii” proaste din par
tea dinamoviștilor, din handicap ră
măseseră doar 5 puncte... Se părea 
că gazdele nu mai au „probleme". 
Totuși, dinamoviștii găsesc resurse 
să se „apropie”, iar în minutul 35 
scorul ajunge la 50—54 I Mai mult, 
așa cum s-a arătat în relatarea tele
fonică, gazdele au pierdut doi jucă
tori din formația de bază. în loc să 
se concentreze, dinamoviștii au comis 
greșeli deosebit de grave, și-au pier
dut cumpătul și, ca atare, au marcat 
în ultimele minute doar 4 aruncări 
libere și... nici un coș I

Tot minutul 35...
A doua zi, ca urmare a egalizării 

scorului, s-a disputat încă o partidă. 
Iarăși s-ar putea crede că victoria 
gazdelor nu stătea sub semnul în
doielii. Dar situația din teren a ară
tat că și acum Dinamo putea cîștiga: 
scorul îi fusese favorabil în două 
ocazii, egalitatea era consemnată în 
alte cîteva, iar jocul gazdelor nu 
„mergea". O scurtă „cădere* a dina
moviștilor — care a dus la primi
rea a 10 puncte —, tot în zona „fa
tală* a minutului 35, le-a dat gaz
delor cîștigul definitiv...

Aprecierile asupra evoluției fie
cărui jucător nu ar aduce nimic 
nou. Multe din carențele echipei Di
namo sau ale jucătorilor săi sînt 
proprii și naționalei. Ultimii ani 
ne-au dovedit că sîntem mereu la 
un pas de marea performantă, dar 
tot mereu... nu-1 facem. Jucători cu 
mare experiență și cu grad de teh
nicitate ridicat fac greșeli copilărești 
și dărîmă, astfel, într-o clipă (deobi- 
cei cea mai nepotrivită...) suportul 
moral al colegilor de echipă și pro
pria lor muncă de ani de zile. „Punc
tul mort" e prezent în majoritatea 
confruntărilor internaționale. Dar, 
oare, putem spune că numai jucă
torii sînt de vină pentru „stingerea 
motoarelor” în minutul 35? Noi nu 
credem și așteptăm părerile celor în 
drept sau... în cauză. Oricum, con
cluziile ce se impun sînt clare.

G. RUSSU-ȘIRIANU

ță, exemple. După ce s-au... fixat a- 
supra copiilor pe care-i consideră 
elemente de perspectivă, după ce s-a 
procedat la un riguros control me
dical, antrenorii îi cheamă pe copii 
în secțiile unde, timp de 1—2 luni, 
le explică în ce constau „secretele" 
sportului respectiv, îi încadrează a- 
poi pe grupe de începători sau a- 
vansați. Interesant de reținut e fap
tul că selecția sportivilor nu se re
zumă doar la efectuarea probelor 
de control. Antrenorii urmăresc în
deaproape toate campionatele repu
blicane școlare, pentru a promova 
în secții pe cei mai talentati elevi.

O dată primiți în secțiile sporti
ve, copiilor li se întocmesc planuri 
de pregătire pe etape sau anuale, cu
prinse în planurile de perspectivă 
pe patru sau cinci ani. Se alcătuiesc 
grupe de experiment, cei mai ta- 
lentați sportivi constituind așa-nu- 
mitele „miniaturi de performantă', 
care reprezintă „Viitorul" în dife
rite competiții amicale sau oficiale.

Antrenorii poartă de la un timp 
multe și interesante discuții cu pri
vire la specializarea timpurie. In 
această privință ei au ajuns la un 
limbaj comun. Cu toții sînt de a- 
cord că specializarea, mai cu sea
mă la na tatie și gimnastică, poate în
cepe la vîrsta de 6—7 ani, și nu la 
8—9 ani, cum se face în prezent.

LABORATOARE DE INVESTI
GAȚII...

Ar fi greșit să se considere că 
pregătirea viitoarelor performanțe 
ale tinerilor sportivi de la „Viitorul" 
cade exclusiv în sarcina antrenori-

Antrenorii despre echipele lor
5 răspunsuri la 5 întrebări

S-a încheiat prima parte a campionatului categoriei A. După efortul 
depus timp de aproximativ 4 luni, jucătorii noștri fruntași au intrat 
într-o binemeritată vacanță.

în dorința de a cunoaște părerea antrenorilor asupra comportării 
echipelor lor ca și asupra perspectivelor acestora, am considerat util să 
ne adresăm cu următoarele întrebări:

1. Sînteți mulțumit de comportarea echipei în prima jumătate a cam
pionatului ?

2. Care a fost cel mai reușit și cel mai puțin reușit joc al formației 
pe care o antrenați ?

3. Care au fost cei mai buni și... cei mai slabi jucători ?
4. Ce program are echipa în continuare ?
5. Ce vă propuneți pentru retur ?

Discuția noastră cu antrenorii 
S. PLOEȘTEANU — Steagul roșu și 
N. DUMITRESCU — U.T.A. a avut 
loc la cîteva minute după ce arbitrul 
fluierase sfîrșitul meciului dintre cele 
două formații. Deși le solicitasem 
răspunsurile înaintea acestui joc, cei 
doi antrenori au ținut să vadă în
cheiat turul campionatului pentru a 
face aprecieri asupra comportării 
echipelor. Și au avut dreptate, pentru 
că ultimul lor meci se deosebea 
foarte mult, ca comportare, de cele 
anterioare.

Așadar, iată-ne în vestiarele jucă
torilor față în față cu S. Ploeșteanu 
și N. Dumitrescu, dîndu-i cuvîntul 
întîi antrenorului brașovean.

1. Cu ocazia unei discuții avută 
mai de mult cu dv. (acum o lună, 
cînd echipa nu prea... mergea) vă 
mărturiseam speranța că formația pe 
care o antrenez va reuși să facă 
jocuri mult mai bune. Și iată că 
această zi a sosit. După multe cău
tări, în care am încercat să schimb 
ceva în jocul formației, jucătorii bra
șoveni au revenit pe linia de plutire. 
Echipa a avut comportări foarte di
ferite în acest tur. A început bine, 
apoi în perioada octombrie-noiembrie 
a avut o cădere pe care nimeni n-ar 
fi bănuit-o. în special atacantii nu 
reușeau să concretizeze acțiuni bine 
construite la mijlocul terenului. De 
două săptămîni însă forma sportivă 
a început să crească spre limita su

Antrenoarea Geta Dumitrescu corectează tinuta uneia dintre micile sale .eleve" Foto : Aurel Neagu
lor. Medicii sportivi de aci au în 
acest sens un rol la fel de impor
tant. Experimentele care se fac în 
laboratoarele de biochimie și fizio
logie sînt un ajutor neprețuit pen
tru antrenori. De altfel, aceștia re
cunosc „la unison" sprijinul compe
tent, entuziast, al biochimistului Gh. 
Haralambie și doctorului Al. Parthe- 
niu. In ce constă, în fond, investi
gațiile care se fac ?

In primul rînd se pornește de la 
premisa că pentru a aplica cu succes 
orice mijloace și metode de pregătire 
este necesar ca tinerii sportivi să fie 
sănătoși. Dar, nu se cere o sănătate... 
oarecare; este necesar ca sportivii 
să prezinte un echilibru biologic op
tim. Pentru aceasta, organismul este 
supus unor investigații profunde. Dacă 
se identifică vreun focar de infecție 
cît de mic, acesta este asanat imediat. 
Apoi, grupele de experiment încep an
trenamentele. Urmează un nou con
trol medical, pentru a se vedea dacă 

perioară, acolo unde pe un grafic 
ar însemna punctul cel • mai înalt al 
formei.

2. Am jucat foarte slab cu Petrolul 
(0—2 la Brașov, la 13 octombrie) și 
foarte bine la Zagreb. Iar dacă ne 
referim la campionat: în acest meci, 
cu U.T.A., cînd ne-a satisfăcut scorul, 
eficacitatea înaintașilor și, mai ales, 
jocul echipei luat în ansamblu, joc 
de bună valoare.

3. Cel mai în formă jucător a fost 
Jenei, care a muncit enorm în fie
care partidă. Cel mai slab... au fost 
mai multi: cu excepția lui Jenei și, 
oarecum, a lui Goran, toți ceilalți 
jucători au avut „căderi” foarte 
mari.

4. După o pauză de o săptămînă 
vom relua pregătirile, avînd ca obiec
tive returul și meciurile din turul 
al III-lea al „Cupei orașelor tîrguri*.

5. Pentru retur ne-am propus să 
realizăm la echipă o formă constant 
bună, fără marile și neplăcutele fluc
tuații din tur. Vom pune accent pe 
eficacitate, care trebuie să materia
lizeze jocul realizat în cîmp, de multe 
ori la fel de bun ca al învingătorilor 
noștri.

I-am dat apoi cuvîntul lui Nico- 
lae Dumitrescu de la U.T.A. i

1. Trecînd peste rezultatul ultimu
lui meci, care este departe de posi
bilitățile noastre, în general, sînt mul
țumit de comportarea echipei. De ce? 
Pentru că a realizat multe jocuri bune 

organismul a făcut față în mod cores
punzător efortului sau dacă nu s-a a- 
daptat. In funcție de acest lucru, antre
norul reduce sau mărește volumul 
și intensitatea antrenamentului. In 
sfîrșit, o nouă metodă aplicată cu 
succes de medicii de aici se referă la 
urmărirea sportivilor chiar la locurile 
de concurs, deci într-un regim de e- 
fort specific.

UNITATEA INTRE ȘCOALA, 
FAMILIE ȘI SPORT

Educarea copilului care pășește pe 
terenul de sport constituie pragul de 
plecare în munca de formare a viito
rului performer. Cum e și firesc, con
ducerea „Viitorului* consideră mun
ca de educație ca făcînd parte din 
procesul de instruire și-i acordă, toată 
atenția. Legătura între școlile în care 
activează copiii, părinți și centru a do- 
bîndit un caracter permanent. Părinții 
discută periodic modul de comportare a 
copiilor, participă la antrenamente, 

și deține o poziție fruntașă în Cla
sament. Sînt mulțumit de comporta
rea echipei pentru că majoritatea 
componentilor ei sînt jucători tineri 
(N.N. lucru pentru care U.T.A. și an
trenorul Dumitrescu merită toate fe
licitările). Unele rezultate mai slabe 
sînt, cred eu, și... rezultatul lipsei de 
experiență a fotbaliștilor.

2. Cel mai bun joc al echipei i cu 
Dinamo București (3—0), la Arad, în 
care tactica a fost la înălțime. Cel 
mai slab: acesta, cu Steagul roșu, 
cînd jucătorii — exceptîndu-1 pe 
Pantea — au arătat o inexplicabilă 
pasivitate. Această partidă a scos la 
iveală slăbiciuni ale apărării, mai 
ales în privința concentrării și pla
samentului (a primit două goluri în 
primele trei minute de joc).

3. Gel mai bun jucător, cel mai 
util echipei a fost Floruț, secondat 
de tinerii Pantea și Jac. De partea 
opusă, Birău, cu scuzele scurte-i par
ticipări în categoria A, și Bacoș.

4. De la 18 decembrie și pină la 
5 ianuarie vom avea vacanță. Apoi, 
reluarea pregătirilor cu accent pe eli
minarea deficientelor tehnice indivi
duale. Continuarea, pe cît posibil, a 
muncii de îmbunătățire a orientării 
tactice.

5. Pentru retur ne propunem com
pletarea lotului, acolo unde sîntem 
încă descoperiți, adică pe posturile 
de fundaș lateral dreapta, de fundaș 
central stînga și de înaintaș central. 
Vrem să avem o comportare cel 
puțin la nivelul primei părți a cam
pionatului, să ocupăm la sfîrșit un 
loc în plutonul fruntașilor și mai 
ales, să practicăm un fotbal de cali
tate care să mulțumească pe specia
liști și pe spectatorii care vin să ne 
urmărească și în special pe simpa- 
tizantii noștri...

CONSTANTIN ALEXE

într-un cuvînt sînt... mina dreaptă a 
antrenorului. La rîndul lor, antrenorii 
urmăresc situația elevilor la învăță
tură, evidențiind pe fruntași (în cu- 
rînd se vor acorda premii celor mai 
silitori) sau îndepărtînd — temporar 
— din secții sportivi cu o situație 
slabă la învățătură.

★

Strădania antrenorilor, medicilor 
sportivi, tehnicienilor de Ia „Viitorul* 
de a qăsi și generaliza cele mai noi 
mijloace și metode în pregătirea per
formanțelor înalte este, desigur, lău
dabilă. Pasiunea cu care specialiștii 
de aci caută soluționarea problemelor 
complexe în procesul instructiv-edu- 
cativ, baza materială cu care este do
tat „Viitorul* ne dau garanția că sec
țiile cluburilor și asociațiilor sporti
ve din țara noastră vor aplica cu suc
ces rezultatele cercetărilor efectuate 
de specialiștii de aici, fant care va 
influența creșterea valorică a sportu
lui nostru de performanță.



A

Keino continuă
să cucerească victorii

STEAGUL ROȘU BRASOV VA INTILNI 
PE ESPANOL BARCELONA SAU SPORTING LISABONA

ZURICH 9 (prin telex, de la re
dacția ziarului „Sport"). Meciurile din 
turul al IlI-lea al „Cupei orașelor tîr- 
guri" nu se vor mai disputa după 
tabloul turului 
stabilite azi, la 
la sorți. Astfel, 
jchipei Steagul 
învingătorul din 
cetona 
două echipe urmează să susțină un 
al treilea joc la 15 decembrie Ia 
Barcelona).

al 1I-lea, ci au fost 
Zfirich, prin tragere 
viitorul adversar al 
roșu Brașov va fi 
meciul Espanol Bar- 

Sporting Lisabona (aceste

Echipa de fotbal a Angliei
învingătoare la Madrid

MADRID 9 (Agjerpres). — Peste 
30.000 de spectatori au înfruntat frigul 
și ninsoarea pentru a asista la meciul 
amical de fotbal dintre selecționatele 
Spaniei și Angliei, desfășurat pe sta
dionul Bernabeau din Madrid. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) 
în favoarea fotbaliștilor englezi. De 
la începutul meciului jucătorii oas
peți și-au surprins adversarii prin vi
teză și acțiuni derutante, reușind să 
deschidă scorul în minutul 8 prin cen
trul atacant Joe Baker. „Replica e- 
chipei spaniole a fost timidă și nesi
gură" — menționează corespondentul 
sportiv al agenției France Presse. Și 
repriza a doua s-a desfășurat tot în 
nota de dominare a reprezentativei 
Angliei, care a mai înscris un gol 
prin interul Hunt (min. 55).

★
Continuîndu-și turneul în America 

a 
de 
In

de Sud, reprezentativa de fotbal 
U.R.S.S. a întîlnit la Santiago 
Chile echipa chiliana Colo-Colo. 
mod surprinzător partida s-a încheiat 
cu victoria gazdelor la scorul de 3—1 
(2—1).

★'
Pentru a 5-a oară consecutiv „Cupa 

Braziliei" a fost cucerită de cunoscu
ta formație F.C. Santos. In returul fi
nalei, desfășurat pe stadionul Maraca- 
na, Santos a obținut o nouă victorie 
cu scorul de 1—0, în fața formației 
Vasco da Gama (în primul joc : 5—I).

(Urmare din pag. 1)

prima linie de atac (Branduardi, 
Crotti, Parachini) de la echipa „I 
Diavoli" din Milano. Pentru omoge
nitate, am adus ca linie a doua a 
naționalei... prima linie a Cortinei 
Rex, campioana Italiei, alcătuită din 
Mastil, Darin II și Benedetti. Pro- 
nostichez o luptă strînsă, deschisă, 
in care echipa Italiei va tace totul 
pentru a avea o comportare cit mai 
bună".

De-abia părăsiseră gheața hocheiștii 
italieni și ■— sub conducerea antre
norilor Flamaropol și Tiron — și-au 
făcut apariția jucătorii noștri. Lotul 
României cuprinde pe Dumitraș, 
Pușcaș, Sofian (portari), Czaka, Varga, 
Ionescu, Vacar, Pop, Corduban (fun
dași), Szabo I, Caiamar, Szabo II, 
Bașa, Tarciu, Stefan, Florescu, Pană, 
Steianov, Andrei, Ferenczi și Ioano- 
vici (atacanți). A fost un antrenament 
ușor în cadrul căruia am remarcat 
deosebita poftă de joc a selecționa- 
bililor noștri, în special a primei linii 
de atac. Frații Szabo și Caiamar au 
reușit faze de mare spectacol care 
i-au impresionat în primul rînd pe... 
hocheiștii francezi, veniți și ci la 
patinoar pentru antrenament.

Antrenamentul francezilor a avut 
același caracter lejer, de acomodare 
cu gheața, și s-a desfășurat sub con
ducerea franco-canadianului Gaston 
Pelletier. Multi dintre componenții 
echipei (Sozzi, Paupardin, Gilloz, Du
four, Itzicsohn, Chappot, Lacarriere, 
P.ozon) cunoșteau, de altfel, pati
noarul nostru, pe care au evoluat și 
acum doi ani. Singurul jucător care

WELLINGTON 9 (Agerpres). — 
Desfășurată pe o ploaie torențială, 
proba de 3000 m plat din cadrul con
cursului atletic de la Wellington 
(Noua Zeelandă) a fost cîștigată de 
Kipchonge Keino (Kenya) cu timpul 
de 7:50,5 urmat de J. Davies (Noua 
Zeelandă) — 8:04,8 și Vazici (Iugo
slavia) 8:21,6.

Proba de 880 yarzi a revenit atle
tului Jurgen May (R. D. Germană), 
cronometrat cu timpul de 1:49,1 
(echivalent cu 1:48,4 la 800 m).

Iată programul complet al turului 
III:

GRUPA 1 : Servette Geneva — 
Miinchen 1860 ; Hearts — Saragossa

GRUPA 2 : Milan sau Setubal (Spa
nia) — Chelsea ; Hanovra 96 — F.C 
Barcelona.

GRUPA 3: Spartak Brno — Dun
fermline ; Leeds United — Valencia

GRUPA 4: F. C. Koln — Ujpesti 
Dozsa ; Espanol sau Sporting — 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV.

Meciurile trebuie disputate (tur. 
retur) pînă la 16 februarie. Sferturile 
de finală vor avea loc pină la 16 mar
tie, semifinalele pînă la 13 aprilie, 
iar finala a fost fixată la 18 mai.

EDIȚIA 1966 A TIRULUI
CICLIST AL IUGOSLAVIEI

După cum anunță ziarul „Sport" din 
Belgrad, ediția 1966 a Turului ciclist 
al Iugoslaviei va avea un traseu lung 
de 1600 km și va fi împărțit în 14 
etape. Federația iugoslavă de specia
litate a lansat invitații federațiilor 
din următoarele țări : U.R.S.S., Polo
nia, Bulgaria, Ungaria, România, Da
nemarca, Austria, R.D. Germană, Ce
hoslovacia, Italia, Franța, Belgia, O- 
landa, Luxemburg, R. F. Germană. 
Mexic. Uruguay și Japonia.

Campioană la 16 ani! Ulti edi|ie a campio. 
notelor de gimnastică ale U.R.S.S. a furnizat o surpriză de 
proporții. Titlul de campioană unională absolută pe anul 1965 
a revenit școlăriței de 16 ani din Leningrad, Natalia Kucin- 
skaia. Deși pe parcursul întrecerii conducerea în clasament a 
fost împărțită, pe rînd, între multipla campioană unională și 
olimpică, Larisa Latînina, cunoscutele gimnaste Polina Asta
hova și Aisa Dianukașvili, în ultima probă a campionatului — 
exercițiile liber alese, în care a avut o comportare remarcabilă 
- tînăra Kucinskaia a reușit să-și întreacă toate rivalele. Ea a 
acumulat un total de 75,5 puncte pe suma exercițiilor. Foto
grafia noastră o prezintă pe Natalia Kucinskaia în timpul 
evoluției sale la bîrnă.

DE
COPIII Șl BASCHETUL

băiețaș care nu 
vrea să practice

antrenorul ame-

Ce poate face un 
este înalt și totuși 
baschetul?

Răspunsul l-a dat 
rican Donald Screener, din Illinois,
care a creat „Liga de baschet pentru 
cei mici". Screener este specialist în 
munca cu copiii și a organizat liga 
după un program corespunzător vîrs- 
tei jucătorilor. în ligă pot activa copii 
între 9 și 13 ani care nu au depășit 
1,50 m în înălțime. Ligile orășenești 
sînt alcătuite din 6—12 echipe. Fie
care echipă are 10 jucători și este 
formată din băieți de aceeași vîrstă și 
aproximativ aceeași înălțime. Echipele 
susțin meciuri din decembrie pînă în

n-a făcut ieri antrenament 
fundașul 
dar care 
postul în 
namentul __
fitînd de prilej 
clarație: „Cunosc destul i 
echipa României, împotriva 
am jucat de cîteva ori. Aveți indi
vidualități de clasă ca frații Szabo 
și fundașul Varga, pe care-i comple
tează mulți jucători de valoare ri
dicată. Privind antrenamentul de azi 
al echipei dv. constat că echipa știe 
să-și pregătească bine atacul, ne- 
hazardîndu-se în acțiuni fără pers
pectivă, care ar duce la pierderea 
pucului. Sîntem mulțumiți de primi
rea care ni s-a făcut și sperăm să 
dăm un bun randament în acest 
turneu". La cererea noastră de a ne 
da un pronostic, ajutorul de căpitan 
al echipei Franței ne-a indicat echipa 
României dar a ținut să ne asigure 
că astă-seară el va fi primul care 
va lupta... împotriva propriului său 
pronostic.

Așadar, astă-seară, primul meci: 
ROMANIA — FRANȚA, cu începere 
de la ora 19, sub conducerea arbitri
lor elvețieni Olivieri și Braun. Un 
meci atractiv, în care hocheiștii 
noștri au prima șansă. Ei trebuie însă 
să abordeze întîlnirea cu toată aten
ția, să joace cu toată prudenta și 
seriozitatea încă de la primul „anga
jament". într-un astfel de turneu, fie
care partidă trebuie privită ca de
cisivă. Avem încredere în formația 
noastră, considerăm că ea are toate 
condițiile pentru a obține calificarea 
și îi urăm succes I

a fost 
Paupardin, ușor accidentat, 

astă-seară își va ocupa 
echipă. El a urmărit antre- 

. din tribună, unde — pro- 
j — i-am solicitat o de- 

de bine 
i căreia

PE TOATE MERIDIANELE
aprilie, programate în așa fel încît 
fiecare dintre echipe să aibă în pal
mares un minimum de 15 partide ju
cate în cadrul ligii.

înălțimea jucătorilor este controlată 
cu rigurozitate și de îndată ce pragul 
celor 150 de centimetri a fost trecut, 
băieții nu mai pot activa în echipele 
de copii. Regulamentul interzice primi
rea în echipe a elevilor cu rezultate 
slabe la învățătură.

Jocul practicat în cadrul ligii pre
zintă o serie de particularități. De 
exemplu, de îndată ce un jucător a 
marcat 20 de puncte el este înlocuit 
în acel meci.

Echipele joacă două reprize de cite 
12 minute, meciul fiind împărțit în 
patru sferturi a cîte 6 minute. între 
reprize se face o pauză de 5 minute, 
iar între sferturi — de 2 minute.

Dimensiunile terenului de joc sînt 
mai mici decît în cazul baschetului 
practicat de adulți. Spațiul rezervat 
loviturii de pedeapsă este un drep- 

în 
de

White și-a pierdut viața fiind electro
cutat de un trăznet în timp ce juca o 
partidă de golf; Bobby Smith s-a acci
dentat căzînd de pe o scară (acum 
joacă într-o echipă din liga a IV-a); 
Cliff Jones a fost victima unui grav 
accident la picior; Maurice Norman a 
suferit o dublă fractură la tibie... și, 
în fine, Jimmy Greaves s-a îmbolnăvit 
recent de icter si nu va relua activi
tatea decît în primăvara anului viitor.

UNIFORMA ARBITRILOR

unghi cu dimensiunile 3,66/4,57 m. 
sfîrșit, coșul este la o înălțime 
2.59 m (în loc de 3,05 ml.

TOTTENHAM A PIERDUT 
6 JUCĂTOR!

Echipa de fotbal Tottenham (Anglia) 
deține un veritabil record în ceea ce 
privește accidentarea unor jucători deo
sebit de valoroși. Din diferite motive 
din 1963 și pînă azi, echipa engleză, 
a pierdut nu mai puțin de 6 jucători: 
Dave McKay, care după ce și-a frac
turat piciorul și a jucat 10 luni, a fost 
victima unui nou accident la același 
picior și a abandonat fotbalul; John

Astăzi, pc un teren de fotbal, uni
forma arbitrilor face parte din de
corul obișnuit al unui meci.

Pînă în anii de după primul război 
mondial, arbitrii apăreau pe teren 
îmbrăcați și încălțați după bunul lor 
plac. Un meci de fotbal era pentru 
unii arbitri un prilej pentru lansarea 
celor mai ciudate modele de îmbră
căminte și încălțăminte.

Prima idee a uniformizării echipa
mentului arbitrilor aparține federației 
iugoslave. Ziarul „Wiener Sporttag- 
blatt" din 23 februarie 1924 semnala 
faptul că la Osijek s-a propus și s-a 
adoptat un tip de uniformă pentru 
arbitri și adăuga că o astfel de măsură 
ar fi necesară și fotbalului austriac.

Sînt deci 41 de ani de cînd pen
tru prima oară în lume arbitrii au 
îmbrăcat uniforma.

PROBLEME DE ACLIMATIZARE
LA J.O. 1968 Șl PENTRU... CAI

Secretarul federației poloneze de 
călărie, Eryk Brabec, membru al Fe
derației internaționale ecvestre, este

de părere că pentru Jocurile °lir 
pice din Mexic caii vor avea.” 
de o perioadă mai lungă de tS^/im 
tizare decît călăreții...

„Federația poloneză, a spus Brabe 
a trimis de curînd un lot de cai i 
Mexic. Antrenorii și medicii velei 
nari care au însoțit caii la Ciuda 
de Mexico au declarat că aceștia a 
suportat greu călătoria pe mare, ii 
aerul rarefiat din capitala Mcxicult 
i-a obosit, încît de-abia după cîtev 
zile au putut fi scoși la antrenament

Este de așteptat, deci, că și ca 
cu care se va concura la J.O. 196 
vor trebui să facă din timp antrr 
namente de acomodare, în vedere 
deplasării în Mexic.

BUCUItfȘTI Șl BtlGRfi
în sezonul 1965—66 reprezentativa d* 

handbal masculin a R. F. Germane ari 
un program bogat (14 întîlniri interna 
ționale. dintre care 5 în cadrul prelimi 
nariilor campionatului mondial). O im
portantă deosebită acordă federația res
pectivă apropiatului turneu pe care echi
pa națională îl va întreprinde la Pragr 
(14 decembrie). București (16 decembrie; 
și Belgrad (19 decembrie). In vederea 
acestor jocuri, antrenorul Vick 
formă definitivă lotului după 
amical cu Franța (programat la 
cembrie la Augsburg), alegînd 
următorii jucători : Delfs, Bode, Duell 
și Rosner (portari), Bahrdt, Bartels, He- 
ger, Hbnnige. Ivers, Lubking, Lukas, 
Muhleisen, Munck, Schamcke, Teis și 
Feldhoff.

va ds 
meciu! 
11 de- 
dintre

ȘTIRI, REZULTATE
BUDAPESTA. — La campionatele 

europene de atletism care 
desfășura anul viitor la Budapesta 
între 30 august și 4 septembrie și-au 
anunțat participarea 31 de țări prin
tre care: Albania, Anglia, Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca, Elveția, Finlanda, Franța, 
Grecia, R. D. Germană, R. F. Ger
mană, Italia, Iugoslavia, Norvegia, 
Polonia, Portugalia, România, Suedia, 
Ungaria și U.R.S.S.

VIENA. — în preliminariile cam
pionatului mondial masculin de hand
bal, la Viena s-au întîlnit formațiile 
Austriei și Norvegiei. Victoria a re
venit sportivilor austrieci cu scorul 
de 17—12 (10—8). Pentru gazde cele 
mai multe puncte le-au înscris

se vor
Stefflbauer (5), Patzer (5) și Goeth 
(4). De la oaspeți Gunnerud a înscris 
3 puncte.

CIUDAD DE MEXICO. — Repre
zentativele de volei ale Japoniei au 
debutat victorioase în turneul pe 
care-1 întreprind în Mexic. Echipa 
feminină a 
Mexicului cu 
15—1, 15—1). Meciul dintre echipele 
masculine a 
japonezi cu 3—0 (15—4, 15—9, 15—6).

NEW YORK. — Uniunea atleților 
amatori din S.U.A. a desemnat drept 
cel mai bun atlet american al anului 
1965 pe recordmanul lumii la arun
carea greutății, Randy Matson, care 
în luna mai a acestui an a urcat re
cordul mondial la 21,51 m.

întrecut selecționata 
scorul de 3—0 (15—2,

revenit voleibaliștilor

LONDRA. — La „Albert Hall" din 
Londra s-a disputat meciul de box 
dintre „greii" Chuvalo (Canada) și 
Joe Bygraves (Anglia). După 10 re
prize, victoria a fost acordată la 
puncte lui Chuvalo. în ciuda celor 
34 de ani, învinsul a făcut o partidă 
remarcabilă.

MOSCOVA. — Federația de schi 
a U.R.S.S a selecționat un lot de 25 
de sportivi în vederea campionate
lor mondiale de probe nordice ce vor 
avea loc la Oslo între 17—27 februa
rie. Din lot fac parte campioana 
olimpică Klaudia Boiarskih, Alevtina 
Kolcina, Rita Acikina, Ivan Utrobin, 
Anatoli Akentiev, Ghenadi Va' «iov 
și alții.
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