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DERBIUL VOLEIULUI NOSTRU FEMININ

In campionatele naționale de 
volei, săptămînă aceasta e pro
gramată o etapă deosebit de 
*t activă, ale cărei principale 
partide sînt : Rapid București — 
Dinamo București, C.P. Bucu
rești — Farul Constanța (F.I), 
Țesătura P. Neamț — Știința 
București (F.II), Dinamo Bucu
rești — Știința Galați, Tracto
rul Brașov — Steaua București 
(M.I) și Electroputere Craiova 
— Știința București (M II). In
teresul sporit acordat de data 
aceasta etapei de volei se dato- 
rește contactului cu „firul sosi
rii" în grupele feminine, unde 
turul ia acum sfîrșit, și faptului 
că marchează, mai pregnant, a- 
propierea „finalei" primei jumă
tăți a confruntării în grupele 
masculine.

Locurile din fruntea afișului 
le ocupă, cu maximum de auto
ritate, partidele etapei feminine, 
ultima, cum spuneam, din pri
ma parte a campionatului. In 
centrul atenției se află, bineînțe
les, cele două meciuri care vor 

jjiriha campioanele turului : 
,— i'rura P. Neamț — Știința 

București (ambele echipe la ega
litate de puncte în seria secun
dă) și, în „vedeta" programului,

disputa de astăzi, din Capitală, 
(sala Floreasca, ora 19), dintre 
singurele formații feminine ne
învinse în seria fruntașă, Rapid 
și Dinamo.

De ani... și ani de zile, derbi 
al voleiului nostru feminin, par
tida feroviarelor (care sînt, la 
ora actuală, campioane și care

lo-
re-

multora dintre componentele 
tului național. Cît privește 
zultatele, majoritatea favora
bile dinamovistelor, în ediția 
precedentă a campionatului na
țional ele au consfințit o dată 
în tur, victoria Rapidului (3—2: 
6, 4, —12, —10, 5) și o dată. în 
retur, pe aceea a echipei Dina-
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CURS INTERNATIONAL 
PENTRU ARBITRI 
DE GIMNASTICA

locZilele trecute a avut 
la Moscova un curs inter
național rezervat arbitrilor 
de gimnastică, organizat 
de F.I.G., în colaborare cu 
federația sovietică de spe
cialitate. în cadrul acestui 
curs s-au făcut unele pre
cizări privind problemele 
arbitrajului la competițiile 
internaționale și a avut 
loc un util schimb de ex
periență. Din partea țării 

” noastre au participat pro
fesorii Nicolae Vieru, Ro
bert Podlaha și Mircea 
Bădulescu.

DUMINICĂ LA „TINERE
TULUI" : CONCURS DE 
GIMNASTICA ARTISTICĂ

Duminică, în sala Tine
retului va avea loc, în or
ganizarea Școlii sportive de 
elevi nr. 2, un interesant 
concurs de gimnastică ar
tistică. Participă : echipele 
S.S.E. 2, campioană a 
șuiul București, S.S.E. 
S.S.E. Brașov.

Concursul va începe 
ora 15.30.

ora-
1 Și

la

IAȘI : UN REUȘIT CON- 
rURS DE SCRIMĂ

Sala clubului C.S.M.S. 
din Iași a găzduit recent 
un reușit concurs de scri
mă rezervat spadasinilor. 
Concursul, care s-a ridicat 
la un bun nivel tehnic, a 
fost cîștigat de trăgătorul 
M. Șerbănescu. S-au mai 
evidențiat : Al. Lidner, M. 
Alecu și M. Ghimpușan.

La reușita concursului o 
importantă contribuție a 
adus-o antrenorul Nicolae 
Pufnei.

DAN IRIMICIUC 
corespondent

LUNI, ANALIZA ACTIVI
TĂȚII BASCHETBALISTICE

DIN CAPITALA

Luni la ora 18 va avea 
loc la sediu! consiliului 
orășenesc UCFS București 
ședința de analiză a acti
vității baschetbalistice din 
Capitală pe anul 1965. Sînt- 
invitați să participe antre
nori, arbitri, membri ai 
birourilor secțiilor de bas
chet. lucătorl fruntași, 
profesori de educație fi
zică etc.

Atacanta dinamovistă Elisabeta Nodea în luptă cu blocajul 
rapidist (Sonia Colceru -J- Natalia Todorovschi), înscrie unul 

din punctele partidei din iebruarie 1965
Foto : I. Mihăică

au mai cucerit titlul în 1950 și 
în 1959) cu dinamovistele (cam
pioanele din 1957, 1958, 1960, 
1961, 1962 și 1963) aproape că 
nu mai are nevoie de recoman
dări suplimentare. Se cuvine a 
reaminti, totuși, că indiferent de 
forma echipelor respective, con
fruntarea dintre ele a fost în
totdeauna pasionantă și chiar 
dramatică, iar cel mai adesea 
și de ridicată factură tehnică. 
Fapt perfect justificat prin pre
zența, în rîndurile formațiilor 
Rapid și Dinamo, a numeroase 
jucătoare internaționale, a

Conducerile cluburilor sportive 
Dinamo București și Servette Ge
neva au căzut de acord asupra 
datelor la care să se desfășoare 
meciurile dintre echipele lor mas
culine de volei din cadrul optimi
lor de finală ale „Cupei campio
nilor europeni.” Astfel, prima par-

Oaspeții, o formație valoroasă, activează In prima categorie 
a campionatului U, R. S. S.

O dată cu încheierea turneului de baraj pentru cî.știgarea 
unui Ioc în gmpa B a campionatului mondial, pregătirile echi
pei noastre reprezentative de hochei pe gheață au intrat 
într-o nouă fază. De acum, toate privirile sînt îndreptate către 
competiția ce se va desfășura la Ljubljana la începutul lui 
martie, participarea onorabilă la această întrecere devenind 
obiectivul „numărul 1“ al actualului sezon internațional.

în această săptămînă, ho- 
cheiștii fruntași și-au continuat 
pregătirile, sub conducerea an
trenorilor M. Flamaropol și I. 
Tiron, iar azi și mîine ei vor 
susține două importante întîl- 
niri de verificare. Selecționata 
orașului Novosibirsk din 
U R.S.S. va evolua pe patinoa
rul „23 August*  în compania 
reprezentativei orașului Bucu
rești, care cuprinde, de fapt, 
pe cei mai buni jucători ai ță
rii noastre. Este o dublă întîl
nire, așteptată cu mult interes, 
dat fiind faptul că echipa oaspe 
va fi alcătuită din jucători ai 
formației .Sibir*  din Novosi
birsk, una din participantele la 
categoria I a campionatului u- 
nional. Echipa „Sibir" a activat 
anul trecut în a doua categorie, 
pe care a cîstigat o meritoriu, 
iar actualmente se întrece cu 
cele mai bune echipe sovietice, 
în prima parte a acestui sezon, 
„Sibir" a realizat cîleva suc
cese de prestigiu, printre care 
notăm victoriile asupra lui Di
namo Kiev (5—2) și Lokimo- 
liv Moscova (4—3), formații 
fruntașe în hocheiul sovietic și 
pe care publicul 
a avut ocazia să 
lucru".

în campionatul 
chipa „Sibir

cei următoarea garnitură: 
Popsuev (portar), Radaev, Bi- 
riulințev, Mihailov, Grigoriev, 
Asafonov, Larkovici (fundași), 
Smelev, Stain, Indiukov, Vasi- 
liev, Makarov, Jucikov, Sudo
platov, Irîșcov (atacanți). Este, 
în general, o echipă tînără, vi
guroasă, care practică un joc 
rapid și în forță. Dintre jucă
tori se remarcă cei trei com- 
ponenți ai liniei întîi de atac 
(Smelev, Stain, Indiukov), re
marcabili mai ales prin 
citate.

Selecționata Capitalei 
tre va fi alcătuită din 
torul lot: Dumitraș,

efica-

noas- 
urmă- 
Sofian

(portari), Varga, Vacar, Iones- 
cu, Czaka, Pop, Corduban (fun
dași), frații Szabo, Calamar, 
Ștefan, Ferenczi, Bașa, pană, 
Florescu, Ștefanov, Tarciti, An
drei (atacanți). Lipsește din lot 
portarul Pușcaș, accidentat, și 
deci indisponibil pentru cîteva 
săptămîni.

Jocul București — Novosi
birsk începe astă-seară la ora 
19,30, avînd în 
(17,30) un meci din campiona
tul de juniori al Capitalei: 
Steaua — Olimpia. Programul 
de mîine este următorul: ora 
17: Constructorul — S.S.E. 
nr. 2 (juniori), ora 19: Bucu
rești — Novosibirsk. Este de 
așteptat ca hocheiștii sovietici 
să constituie un puternic par
tener de verificare pentru echi
pa noastră care — după aceste 
partide — între 26 și 28 decem
brie va participa la „Cupa 
Dunării*,  la Budapesta.

deschidere

Fliinr scară, la floreasca

CAMPIONATULUI DE BOX PE ECHIPE
bucureștean 
le vadă „la

U.R.S.S., e- 
aliniaza de obi-

CONCURS DE BIAT10N 
LA PREDEAL

Marți 21 decembrie va 
avea loc la Predeal un 
concurs de verificare rezer
vat. biatloniștilor selecțio- 
nabili pentru campionatele 
mondiale, care vor avea loc 
Ja Garmisch Partenkirchen 
(R. F. Germană) între 2-6 
februarie 1966. Se vor dis
puta atît proba indivi
duală, cît și ștafeta.

Pregătirile celor patru echipe 
care își vor disputa șansele în 
semifinalele campionatului repu
blican de box s-au încheiat. A- 
cum, cei 40 de boxeri așteaptă 
cu emoție primul sunet de gong. 
Echipa Steaua a sosit ieri la 
Brașov, ca de altfel și echipa 
din Cîmpulung Muscel cu care ur
mează să susțină partida de astă- 
seară. Pentru a fi scutit de 
„surprize", antrenorul Ion Chiriac 
a deplasat garnitura completă, 
din care nu lipsesc boxerii Ciucu, 
Gîju, Dobre, Trandafir și Gheor- 
ghioni. Antrenorul r 
Panaitescu își pune 
în I. Marin, G) 
fi goi și I. [v _ 
real talent.’ '.’X. 
lor (calificMea în 
campionatului) este lăudabilă.

'can Cr. 
peranțe 

h, A. Pi- 
,i tineri de 
performanța 
semifinalele

întilnirea Dinamo—Farul va 
avea loc duminică, de la ora 
18, în sala Floreasca. Constăn- 
țenii, 7'. Pintilie, Gh. Anton, P. 
Neagu, O. Baciu au lăsat tot
deauna o frumoasă impresie pe 
ringurile bucureștene. Avem deci 
motive să credem că și de data 
aceasta nu se vor dezminți O 
prezentare a echipei Dinamo con
siderăm că nu-și mai are rostul. 
Campionii, după cum ne declara 
ieri antrenorul emerit C. Nour, 
sînt deciși să cîștige nu numai 
partida de mîine, ci și finala, care 
se va disputa la 25 decembrie. 
In orice caz, dinamoviștii Stanef, 
Aittoniu, Monea, Mariutan și cei
lalți vor avea un cuvînt greu de 
spus, dar sîntem convinși că și 
cei de la Farul nn se vor lăsa 
mai prejos.

mo, cu 3—I (13, —9, 9, 8). Cine 
va învinge azi... vom vedea 
diseară. Judecind după optimis
mul afișat atît de antrenorul 
formației campioane Rapid (N. 
Meadu), cit și de cel al echipei 
Dinamo (Gh. Constantinescu), 
meciul ar trebui să se termine... 
la egalitate ! Am sintetizat, în 
aceste cîteva cuvinte, declara
țiile care, venite clin amindouă 
„taberele", pe de o parte, promit 
o luptă voleibalistică de zile 
mari, iar pe de alta... obligă !

— C. F. —

șitidă între campioana Elveției 
Dinamo București (care debutea
ză în „C.C.E.") va avea loc la 28 
ianuarie, iar returul întîlnirii la 
30 ianuarie Ambele jocuri, con
form înțelegerii survenite între 
cele două cluburi, se vor disputa 
la Geneva.

Patinatorii artistici în întrecere
Discutînd' cti o zi înainte de 

începerea „Cupei Dinamo" la pa
tinaj artistic, cu secretarul co
misiei de specialitate a orașului 
București, Ion Tănase, acesta 
ne-a spus :

— Dacă în anii trecu fi au e- 
xistat unele deficiente în organi
zarea acestei competiții, de data 
aceasta s-au luat măsurile me
nite să asigure o bună desfășu
rare întrecerilor. în plus,
rentii au mai crescut cu un an. 
Deci avem toate motivele să fim 
optimiști.

...Și iată-ne vineri dtipă-amiază 
la fața locului. Imaginea patinoa
rului Floreasca ne era familiară : 
arbitri, părinți și zeci de mici 
patinatori, vechi cunoștințe, prin
tre care și cîțiva copii, care re- 
mareîndu-se în ultimele cursuri 
de inițiere i-au... obligat pe an-

COllCAl-

trenori să-i înscrie în concurs. 
Și unul dintre aceștia, Octavian 
Goga, a furnizat surpriza zilei, 
lucian Cozia, Cătălin Tulpan și 
alți colegi din categoria lui de 
vîrstă (8—10 ani) n-au putut 
să-l depășească pe Goga, prefe
rat de exi genții arbitri pentru 
corectitudinea săriturilor execu
tate.

Juniorii de categoria a II-a, de 
fapt și ei copii (nici unul nu 
depășea vîrsta de 10 ani) au 
avut de desenat contratreiul, 
serpentina cu buclă și alte exer
ciții cu un mare coeficient de di
ficultate. Gheorghe Fazekaș, în 
vădit progres, și-a depășit^ cate
goric adversarii. In schimb fetele, 
fiind de forțe sensibil egale, au 
furnizat dispute extrem de echi
librate. Pînă Ia urmă a învins 
Adina Cainiacan.

lată cîștigătorii exercițiilor im
puse : cat. 8—10 ani: Carmen 
Stegărescu (Constructorul) 78 p; 
Octavian Goga (Dinamo) 53.1 p; 
juniori cat. a 11-a: Adina Cai- 
macan (Constructorul) 130.1 p; 
Gh. Fazekaș (Dinamo) 113.5 p.

Dacă vorbele tov. Ion Tunase 
au fost întemeiate în privința

u Brașov“choradea Sînt folosite la maximum
sălile pentru pregătirea sportivilor?
O dată cu sezonul rece „greul" activității sportive s-a mutat 

de pe stadion în săli. în pceste condiții, buna pregătire de 
iarnă depinde de modul în care sînt amenajate sălile, de 
aparatura necesară pregătirii fizice, tehnice și tactice a spor
tivilor, de planificarea judicioasă a orelor de antrenament 
și de respectarea ei întocmai.

Un scurt raid-anchetă efectuat în cîteva din orașele cu o 
puternică activitate sportivă ne-a edificat asupra spiritului 
gospodăresc al cluburilor și asociațiilor sportive, asupra con
dițiilor în care își desăvîrșesc pregătirea și își desfășoară 
activitatea competițională sportivii din aceste centre.

BRASOV - MULT SIMT 
GOSPODĂRESC

In orașul Brașov sînt 
multe săli de sport, unele 
pot găzdui competiții, altele 
antrenamente. Baza o constituie 
însă trei săli: a clubului Tracto
rul, a asociației sportive Armata

mai 
care 
doar

și a Liceului nr. 2. 
aminti sălile liceelor nr. 1 
5 ca și cele ale unor școli 
rale, unde pe lîngă elevii 
lor respective, au acces și 
brii numeroaselor secții ale 
sportive de elevi.

In cele trei săli mai importante
se desfășoară o activitate eonii- îndeosebi,

Mai putem 
și nr. 
gene- 
școli- 
mem- 
Școlii

nuă. De dimineață pînă seara 
lîrziu, sălile sînt utilizate fără 
răgaz, curățenia făcîndu-se la 
miezul nopții, deoarece a doua 
zi, încă de la ora 7, sosesc din 
nou primii oaspeți.

In sala Tractorul, de pildă, pe 
lingă sportivii clubului, au repar
tizate ore de 3 și chiar 4 ori pe 
săptămînă sportivi și sportive de 
la Steagul roșu, Voința, Parti
zanul roșu și Știința. In plus, 
în special diminețile, în sală în- 
tîlnești permanent elevi ai școlii 
profesionale de pe lingă marca 
uzină de tractoare. Tot la Tracto
rul, sub tribuna centrală, se gă
sesc două săli în care se antre
nează boxerii și gimnaștii clubu
lui.

In sala A. S. Armata au acces, 
studenții brașoveni,

bineînțeles alături de sportivii mi
litari. Și aici programul este la 
fel de încărcat, îneît luminile nu 
se sting pînă noaptea tîrziu.

Cele două săli sînt destul de 
bine puse la punct și oferă con
diții de pregătire mulțumitoare, 
în ciuda programului foarte în
cărcat. O veche doleanță a spor
tivilor care se antrenează în sala 
A.S. Armata a rămas însă și acum 
nerealizată. Este vorba de insta
larea a încă două sau trei sobe, 
lucru promis, de altfel, de consi
liul asociației.

Material realizat de corespon
denții noștri C. GRUIA, I. 
GH1ȘA, I. BOITOȘ, V. SERE 

și P. LtfRINCZ

(Continuare în pag. a 6-a)

Adina Cainiacan (Constructorul) 
surprinsă la încălzire

comportării micilor sportivi, în 
șchimb organizarea întrecerilor din 
prima zi a lăsat de dorit, pro-*  
gramul prelungindu-se cu mult 
timp peste ora fixată pentru în
cheierea concursului. ‘ Motivul f 
arbitrii Irca Minculescu și Anghel 
Lupea «u absentat nemotivat.

Întrecerile continuă azi de la 
ora 15 și mîine de la ora 7 cu 
probele rezervate juniorilor și se
niorilor.

I. TRAIAN



Vine vacanta!
In apropierea
Peste cîteva zile elevii vor 

intra in vacanță. După un prim 
trimestru de învățătură, de pre
gătire asiduă, de bilanț rodnic 
(în cele mai multe cazuri), tine
retul studios din școlile de toate 
gradele se va bucura de o bine
venită odihnă. Pe valea Praho
vei, la Sinaia, Bușteni, Azuga și 
Predeal, în valea Jiului, în sta
țiunile de pe valea Oltului, în 
localitățile de pe valea Mureșu
lui ca și în multe alte așezări 
de neasemuită frumusețe se vor 
stabili „cartierele generale*  ale 
vacanței sportive.

Ca de obicei, vacanța de iarnă 
va însemna, de fapt, o perioadă 
de odihnă activă, în tovărășia 
plăcută a sportului.

A intrat în tradiție ca sportul, 
atît de îndrăgit de masa largă 
a elevilor noștri, să facă parte 
din programul zilnic de tabără.

Fără îndoială că fiecare școa
lă. cu sprijinul secțiunilor de 
învățămînt, și-a alcătuit progra
mul de activitate, și-a încheiat 
pregătirile pentru reușita multi
plelor acțiuni pe care le va în
treprinde.

Sîntcm convinși că în zilele de 
tabără se va organiza pretu
tindeni o activitate sportivă 
susținută, pe baza unor progra
me atractive, variate, în care să 
fie cuprinsă în întrecere întreaga 
masă de elevi și eleve. încă din 
prima zi de tabără să fie orga
nizate concursuri la cit mai mul
te ramuri sportive. Acolo unde 
condițiile climaterice sînt favo
rabile, accentul se va pune pe 
■porturile de iarnă. In perioada 
de tabără, fiecare elev să aibă 
posibilitatea să se inițieze în 
sportul schiului, patinajului, să 
participe la întreceri de săniuțe. 
Cu siguranță că profesorii coor
donatori nu vor omite organiza
rea de meursuri sportive între 
reprezentanții diferitelor școli 
care se întîlnesc în localitatea 
respectivă. Cu această ocazie, 
pot fi stabiliți campionii tabe
relor, ai seriilor, ceea ce va sti
mula pe participanții la compe
tiții și va da un caracter festiv 
acestor acțiuni de vacanță.

Este de așteptat, de asemenea, 
ca pentru reușita deplină a ta
berelor, pentru îndeplinirea o- 
biectivelor propuse, un sprijin 
prețios să existe din partea or-

„startului"... RAID DE SEZON
ganelor și organizațiilor sportive 
din diferitele localități în care 
elevii își vor petrece vacanța. 
Credem că exemplul unor con
silii raionale și orășenești UCFS 
ca Vatra Dornei, Petroșeni, 
Gheorghieni etc., care au bunul 
obicei de a sprijini activitatea 
sportivă a taberelor de elevi, 
va fi continuat și urmat. Aso
ciațiile și cluburile sportive au 
și ele datoria de a trimite în ta
bere în această perioadă sportivi 
fruntași și antrenori, care să îm
părtășească din experiența lor, 
să îndrume și să inițieze pe mi
cii sportivi în competițiile ce le 
vor fi adresate.

Nu trebuie uitați nici elevii... 
rămași acasă. Pe lîngă numeroa
se școli vor lua ființă centre de 
organizare a activității spertive, 
cărora va trebui să le acordăm 
cea mai mare atenție. Zilele va
canței, care se apropie cu pași 
repezi, vor trebui să însemne iarnă două tabere: una la Predeal 
zile de activități sportive inten
se, un minunat prilej de odihnă 
activă, de reîmprospătare a for
țelor pentru trimestrele urmă
toare.

Pretutindeni se simte apropierea vacantei de i^mă. 
Se fac pregătiri febrile, se întocmesc programele de 
excursii și tabere. Se definitivează planurile vizite

lor la muzee, expoziții și întreprinderi. în toate cazurile, 
aceeași dorință : ca zilele vacanței să fie cit mai frumoase, 
cit mai bine folosite — destinate odihnei active, organizării 
unor acțiuni din care sportul, atît de drag elevilor noștri, 
să nu lipsească...

Peste 2 000 de elevi bucti- 
reșteni își vor petrece o 
parte din vacanța de iarnă 

în tabere organizate Ia munte. 
Este desigur vorba, în primul 
rînd, de elevii ale căror note de 
9. și 10 au punctat masiv cata
loagele claselor respective. Lorii 
se adresează în principal aceste 
tabere. O binevenită răsplată a 
muncii.

— Liceul nostru, ne-a comuni
cat prof. CAM II MORȚUN de 
la „1. L. Caragiale11 din Capitală, 
organizează în această vacanță de

de schi și concursuri de săniuțe, 
iar seara 
pozioane, 
cîștigă“.

— Noi

audiții muzicale, 
concursuri „Cine

sim- 
știe,

Pre- 
in-

v-ați pregătit?
ăe elevi și alta la Sinaia 
de elevi. Ambele tabere 
conduse de profesori din 
catedrei de educație fi- 

ziua .— lecții

cu 90 
cu 30 
vor fi 
cadrul 
zică. In program:

vom face popas la 
deal cu 120 de elevi, ne-a 
format prof. ROMEO SAMUR de 
la liceul „Dr*  
Tabăra din acest 
gram concursuri 
trecerea normelor 
lisportiv, concursuri de orientare 
turistică, întreceri de săniuțe. In 
plus elevii care posedă cunoștin
țe avansate în schi vor face se
parat un curs-fulger de specia
lizare.

Printre liceele din Capitală 
care vor organiza tabere pe Va
lea Prahovei se află „Nicolae 
Bălcescu14 (80 de elevi), „Ion

Petru Groza41. 
an are în. pro- 
de schi pentru 
Insignei de po-

Bușteni, una din cele mai frumoase stațiuni climaterice de pe valea Prahovei, este gata pentru 
a-și primi cei mai mici oaspeți — școlarii patriei noastre

j.i ■ Foto: M. loan

Creangă11 (40), „Gheorghe Șin- 
caiw (50), nr. 21 (40), nr. 36 
(40) ș.a. Loc de tabără — sta
țiunea Predeal sau cabanele din 
împrejurimi.

Zilele acestea ne-a vizi
tat la redacție prof. 
NICOLAE OCOLIȘAN, 

directorul liceului nr. 4, cu pro
gram special de educație fizică 
din Timișoara, care ne-a vorbit pe 
larg despre planurile de vacanță.

— Să scriem despre tabere... 
La prima pe care de fapt o orga
nizează Ministerul Invățămîntu- 
lui prin Direcția activităților e- 
ducatire, la Muntele Mic, liceul 
nostru va fi reprezentat printr-un 
număr de 40 de elevi — atleți 
specializați în sprint, sărituri și 
aruncări — și handbaliști. Ta
berele organizate propriu-zis de noi 
vor avea loc la Predeal cu gim
nastele (30 la număr), Sinaia cu 
gimnaștii (20) și Tușnad cu at- 
leții demifondiști (20). Restul e- 
levilor vor participa în cadrul unor 
acțiuni sportive organizate în 
școală (baschet, șah etc.).

La cîtcva secții de învăță
mînt din țară — unde în 
aceste zile se pun Ia 

punct ultimele amănunte ale pro
gramului oferit elevilor în cursul 
apropiatei vacanțe — am poposit 
prin intermediul ...telefonului. 
Tovarășa de la serviciul interur
ban al „Telefoanelor11 ne-a făcut 
prima legătură cu secția de învă- 
țămînt a regiunii Ploiești. La ce
lălalt capăt al firului se afla ins
pectorul metodist cu educația fi
zică, profesorul MIHÂILESCU.

— Ce vor face, sportivii noștri 
în vacanța de iarnă? No tali: la 
Sinaia — o tabără la care par
ticipă 150 dintre „vîrfurileu spor
tive. Peste 100 dintre tinerii de 
la Școala sportivă de elevi din 
Ploiești care au obținut rezultate 
frumoase la învățătură și pe te
renul de sport, se vor odihni... 
activ într-o tabără la Brașov, iar 
schiorii de la S.S.E. — Sinaia își 
vor continua pregătirile pe pîrtiile 
din jurul cabanelor din masivul 
Bucegi.

Iată scurta convorbire a- 
vută cu șeful secției în
vățămînt a regiunii Do- 

brogea, profesorul NICOLA E 
MULAI.

— Noi organizăm o tabără la

Sinaia cu peste 100 de elevi se
lecționați de la liceele din întreaga 
regiune. Participanții vor urma 
acolo cursuri de inițiere în tai
nele schiului, conduse de profe
sorii de specialitate, care înso
țesc elevii la Sinaia.

— Alte acțiuni?
— Am înființat 19 cluburi pe 

lîngă școlile din regiune. Dacă 
va da înghețul, terenurile de vo
lei și baschet din curțile liceelor 
noastre vor fi transformate în pa
tinoare. In altă ordine de idei: 
vom organiza, în colaborare cu 
comitetele raionale și orășenești 
U.T.C., o serie de acțiuni cultu
ral-sportive ca excursii, vizite la 
muzee și întreprinderi etc.

De la Craiova, șeful sec
ției de învățămînt a !- 
giunii Oltenia, PRth 

VOICU, ne-a comunicat că în pe
rioada vacanței de iarnă vor func
ționa 12 cluburi care vor fi uti
late în mod corespunzător. ,Jn 
programul acestor cluburi figu
rează concursuri de șah, tenis de 
masă, schi și săniuțe.

O veste plăcută pentru e-
levi: pe toată perioada 
vacanței de iarnă vor 

funcționa centre de inițiere în 
schi rezervate în exclusivitate 
școlarilor. Principalele centre de 
acest fel — în regiunile Ploiești 
(Sinaia, Bușteni), Brașov (Bra
șov, Predeal și Fundata), Mureș 
Autonomă Maghiară (Gheor
ghieni), Hunedoara (Petroșeni), 
(Tuj (Abrud) și Maramureș (Bor- 
șa). Aceste centre vor fi con
duse de antrenori și instructori 
sportivi cu specializare în schi.

Tot pe perioada vacanței de 
iarnă Ministerul , Invățămîntului 
organizează două tabere spef'-?^ 
cu participarea unui număr i * 
1 000 de elevi și eleve la Sinaia 
și Muntele Mic.

ir
Așadar, peste tot, pe agenda vo

luminoasă a vacanței de iarnă 
sînt înscrise numeroase și intere
sante acțiuni sportive. Nu ne ră- 
niîne decît să încheiem aceste rîn- 
duri cu o urare: VACANȚA 
PLĂCUTA, DRAGI ELEVI !

CONSTANTIN ALEXE 
TIBERIU STAMA 

TRAIAN IOANIȚESCU

Sn perioada actuală unul dintre principalele obiective ale 
organelor și organizațiilor sportive îl constituie analiza 
activității desfășurate pentru creșterea performanțelor. In 

consiliile orășenești, raionale și regionale ale UCFS sînt luate 
în discuție performanțele realizate și se preconizează măsurile 
corespunzătoare pentru ridicarea lor pe o treaptă superioară. 

Corespondenții noștri din PAȘCANI, SIBIU, BISTRIȚA și 
BAIA MARE ne-au relatat aspecte interesante, pe care le re
dăm în rîndurile de mai jos.

E NECESARA MAI MULTA 
ATENȚIE LA PAȘCANI

Consiliul raional al UCFS 
Pașcani a analizat în ultima 
Ședință plenară dezvoltarea 
•portului de pertormanță în a- 
■ociațiile sportive din orașul și 
raionul Pașcani. In darea de 
scamă prezentată de președin
tele consiliului raional _
Constantin Puiu —, se arăta că 
în anul 1965 au fost obținute 
unele rezultate bune la atletism, 
box și lupte. Dintre acestea, 
merită a fi menționate cele 
realizate de M. Axînte, M. Tă- 
nase, C. Roșu, I. Petreanu, Șt. 
Maltei și Paula Herman în ca
drul întrecerilor regionale și 
pe grupe de regiuni la atletism,- 
,V. Martolea, Gh. Preda, C. 
Ștefan și C. Vieru la întreceri
le regionale și pe grupe de re
giuni la box și lupte. Totuși, 
■uccesele de pînă acum nu sînt 
pe măsura condițiilor existente 
în raion. Slaba muncă desfășu
rată de unele asociații sportive, 
de comisiile pe ramură de 
«port a făcut ca problema afi
lierii secțiilor la federațiile de 
specialitate, să fie mult rămasă 
în urmă. Numărul sportivilor 
legitimați este mic. O situație
total necorespunzătoare o întîl- 
nim în promovarea 
fotbaliști.
Pașcani 
exemplu, nentru campionatul în 
curs a-a lost promovat nici un 

juniorilor
La echipa C.F.R. 

din categoria B, de

junior; în schimb au fost „im
portați*  șase jucători.

In cadrul dezbaterilor s-a 
discutat pe larg despre dezvol
tarea sportului de performanță 
în școli. S-a propus, de aseme
nea, organizarea în orașul Paș
cani a unui centru de antrena

PREOCUPĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PERFORMANTELOR
Aspecte relatate de corespondenții noștri din Pașcani, Sibiu,

Bistrița și Baia Mare
ment pentru atletism șl unul 
pentru fotbal. Ele vor avea ca 
primă sarcină 
talentați.

în încheiere, 
cini precise cu 
rarea bazei materiale, desfășu
rarea Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, a campionatelor aso
ciațiilor sportive ș.a.

selecția tinerilor

s-au trasat sar- 
privire la asigu-

LĂLUCI CRĂCIUN

IN DISCUȚIE : ATLETISMUL 
SIBIAN

Activitatea atletica din raio
nul Sibiu a obținut în acest 
unele rezultate bune. Față 
situația din anii trecuți, 
prezent atletismul se bucură 
atenția sporită a organelor 
cale ale UCFS, care au 

an 
de 
în 
de 
lo- 

pus

accentul pe dezvoltarea unei 
baze de masă, pe activizarea 
secțiilor de atletism. Iată un 
scurt bilanț al acestui an: or
ganizarea celor două campio
nate raionale de atletism (unul 
de primăvară și unul de toam- 

'nă) la un nivel superior cam
pionatelor precedente, locul 
întîi pe echipe în finala regio
nală a „Cupei Agriculturii1*,  
locul întîi pe echipe de juniori 
la faza regională a crosului de 
toamnă de la Brașov și alte 
locuri fruntașe pe probe în cla
samentele individuale.

Consiliul raional al UCFS Si
biu a luat măsura binevenită de 

mă-
vo-
au 

sar- 
rin-

a stimula organizarea campiona
telor pe asociații la atletism, pe 
care apoi le-a urmărit și spri
jinit printr-un control și o în
drumare competentă, iar la în
cheierea competițiilor a acor
dat diplome și plachete celor 
merituoși. Totodată, a fost 
rit numărul de instructori 
luntari de atletism, care 
fost instruiți periodic cu 
cini precise iar aceștia, la 
dui lor, au impulsionat organi
zarea de competiții atletice pe 
plan local și au mobilizat spor
tivii la amenajarea 
pentru atletism in 
mai mari.

Acestea sînt doar 
pecte principale din 
fășurată de activiștii 
ai raionului Sibiu pentru dez
voltarea atletismului. Iu anul

de terenuri 
asociațiile

unele as- 
munca des- 

sportivi

viitor, în fața lor stau sarcini 
și mai mari pe linia consoli
dării realizărilor obținute, dar 
mai ales pentru a duce mai de
parte aceste succese, astfel ca ---- 1 --------------- x - con_ 

aso-
atletismul să cunoască o 
tinuă dezvoltare în toate 
ciațiile sportive sibiene.

DUMITRU SOLOMEI

SE DEZVOLTA SPORTUL 
ȘCOLAR IN RAIONUL 

BISTRIȚA

în raportul prezentat plena
rei consiliului raional al UCFS

V»

Bistrița, tehnicianul Constantin 
Sănduță a făcut o analiză 
profundă a activității sportive 
de performanță din anul 1965. 
Raportul a scos în evidență
performanțele obținute la unele 
discipline sportive : atletism,

handbal, gimnastică, volei (fe
te), aviație sportivă ș.a. Princi 
palele succese au fost 
de asociațiile sportive 
Astfel, Ia campionatul 
nai de atletism pentru 
S.S.E. Bistrița a cucerit 
titluri de campioni regionali, 
opt locuri doi și patru locuri 
trei. Aceeași asociație, prin sec
ția de gimnastică, a cucerit lo
cul doi pe regiune la campiona
tul republican de juniori iar 
echipa de handbal băieți a avut 
o comportare frumoasă în cam

obținute 
școlare.

națio- 
juniori, 

cinci

și 
aceș- 
Lidia 

Felicia 
Viorel 

Cikert, 
Polko

pionatul național de juniori, 
ajungînd pînă în finală.

Plenara a evidențiat străda
niile unor sportivi care prin 
pregătirea lor și rezultatele ob
ținute justifică încrederea 
condițiile create. Dintre 
tia, pot fi menționați 
Cristea, Elena Chira, 
Dolea, Dorina Orheian, 
Roman (atletism), M. 
V. Pop, V. Rans și A. 
(handbal), M. Sîngeorzan și I. 
Konz (gimnastică), Vasile Bui- 
dan și Maria Dobocan (volei),
I. Vasilescn, J. Pădureanu și 
R. Pascu (fotbal).

Raportul și apoi discuțiile 

purtate au reliefat și calitatea 
necorespunzătoare a muncii de 
selecție din multe secții ale aso
ciațiilor, o rămînere în urmă a 
unor discipline sportive, menți
nerea unor performanțe Ia un 
nivel necorespunzător. Astfei, 
o asociație sportivă cu posibi
lități mari, cum este Victoria 
Bistrița, n-a realizat mai ni
mic în afară de locul întîi în 
campionatul regional de hand
bal masculin (la sfîrșitul turu
lui), echipa manifestînd aceeași 
veche meteahnă — comportare 
inegală și neconcludentă.

In continuare, au fost făcute 
propuneri prețioase pentru îm
bunătățirea muncii și dezvolta
rea continuă a sportului de 
performanță din care reținem: 
pregătirea pentru iarnă a săli
lor de gimnastică, organizarea 

de concursuri raionale la gim
nastică și atletism cn elevii cla
selor V—VIII, organizarea u- 
nor întreceri interraionale pen
tru Școala sportivă de elevi și 
altele.

I. TOMA. D. DEAC 
și D. BLIDARU

CABINETUL METODICO-STIIN-
T.FIC, SPRIJIN PREȚIOS 

IN MUNCA SPECIALIȘTILOR 
DIN MARAMUREȘ

Cabinetul metodico-științific 
de pe lîngă Consiliul regional 
al UCFS Maramureș, recent 
reorganizat, și-a fixat ca obiec
tiv principal să acorde un spri
jin efectiv sportului de per
formanță, să contribuie Ia prac
ticarea în mod științific a exer- 
cițiilor fizice și sportului, să 
îndrume cadrele de specialita
te din regiune în studierea âî 
tă a unor probleme ce frămin- 
tă pe antrenori, specialiști și 
profesori de educație fizică.

In prima sa ședință de refe
rate au fost discutate trei pro
bleme majore și anume: „Cul
tura fizică medicală în școli", 
„Probleme actuale ale antrena
mentului sportiv" și „Particula
ritățile funcționale ale copilu
lui adolescent și corelarea a- 
cestora cu efortul, densitatea și 
ritmul orelor de educație fizi
că". Antrenorii, profesorii de 
educație fizică și activiștii spor
tivi prezenți au luat cuvîntul 
pe marginea referatelor prezen
tate și au dezbătut pe larg pt\, $ 
blemele puse în discuție venind 
cu exemplificări practice din 
activitatea lor personală.

T. TOHĂTAN



Centrele de schi din Brașov și-au început activitatea Vești de la corespondenți

• Din inițiativa consiliului ra
ional UCFS Făgăraș a avut loc în 
orașul Victoria o consfătuire cu

• Datorită preocupării consiliului 
asociației sportive Mecanizarea de 
la Grupul școlar agricol nr. 1 din 
Craiova, numărul membrilor UCFS 
a crescut anul acesta cu încă 200. 
Asociația numără acum 750 de mem
bri, dintre care mulți sînt încadrați 
in secțiile de atletism, gimnastică, 
volei, șah și tenis de masă. Zilele 
trecute s-a încheiat campionatul a- 
sociației la volei (cîștigat de anul 
III), la șah. (învingători Stere șt 
Constantinescu), și la tenis de masă 
(Crișanov și Cătrună). De mențio
nat faptul că această școală dis
pune de o sală de club foarte 
bine amenajată și mult solicitată 
de tineri, în special acum pe timp 
de iarnă. De asemenea, este în curs 
de reamenajare o sală de gimnas
tică, unde sportivii vor lucra sub 
supravegherea prof. Emil Chiora-

M. CORVIN

Deși nu a nins din abundentă decît in ultimele zile, centrele de ini
țiere organizate de clubul sportiv orășenesc din Brașov și-au început 
activitatea de mai multă vreme, tn grădina din cartierul Schei, de pildă, 
antrenorul C. Bîrsan (pe care-1 vedeți in fotograiie exemplificind nozițiade 
y,t>orîre) are o serie de 35 de copii dota/i cu întregul material și echipa- 

' went necesar. Un alt centru se află la Săcele (antrenor prof. I. Tocitu), iar 
altul la Rîșnov (antrenor C. Vlădea).

Munca serioasă depusă de la început la aceste centre ne face să spe
răm că și in acest sezon vor fi depistați o serie de copii care intr-un viitor 
apropiat să fie se/ecfionafi in secțiile de schi ale cluburilor brașovene.

Text: C. GRUIA — coresp reg. 
Foto : GH. CORCODEL — coresp.

Crește numărul instructorilor sportivi
Conducerea clubului sportiv orășe

nesc Pitești (secretar Al Nanu) acor
dă o deosebită atenție creșterii numă
rului de instructori sportivi. Numai 
in acest an clubul a format 152 de 
instructori, urmînd ca în curînd nu
mărul lor să crească.

Nu de mult s-a încheiat cursul de 
instructori sportivi pentru orașe, ab- 
** jvit de 72 de tineri și tinere din în-

Studenfii de la I. C. F
în mijlocul sportivilor

a-Plasate la locuri vizibile, afișele 
nuni au pe iubitorii de sport din Tr. Mă
gurele că duminică vor avea loc nume
roase competiții sportive, în cadrul că
rora se vor întrece tinerii din localitate 
și ...studenții de la I.C.F. Intr-adevăr, 
duminică 14 decembrie, un mare număr 
de... viitori profesori de educație fizică 
coborau din autobuz, în centrul orașului.

Inițiativa de a organiza această „în- 
tîlnire sportivă44 a fost binevenită. De 
dimineață și pînă în faptul serii gim- 
«șții, luptătorii, baschetbaliștii și fot

baliștii au oferit spectatorilor (în ma
joritate elevi) dispute de bună cali
tate, într-o atmosferă de perfectă spor
tivitate.

In sala de gimnastică a Liceului Fi
nirea au avut loc concursuri de gim
nastică. Cu acest prilej, asistentul Mircea 
Lisovschi a împărtășit elevilor din Tr. 
Măgurele din metodica de învățare a 
exerciț iilor. Demonstrația de gimnastică 
acrobatică, executată de studenții E. 
Bogdan, C. Santa, L. Goghi, V. Forica 
și D. Botnariu, a fost îndelung aplau
dată. In sala Școlii Pedagogice s-a dis
putat meciul de baschet între sportivii 
de la I.C.F. și cei ai Liceului Unirea. 
Oaspeții au cîștigat cu 112—42. In a- 

timp, pe scena căminului cultural 
AL. localitate s-au desfășurat concursuri 
de haltere, lupte-libere și greco-romane 
și judo. La „libere44, cele mai spectacu
loase partide le-au furnizat sportivii 
Spini Bîja (cat. ușoară) și F. Ciangîru 
(cat. semigrea). Partenerii luptătorilor 
de la I.C.F. au fost sportivii asociației 
Chimia Tr. Măgurele. La „greco-romane44, 
demonstrația a fost susținută de stu
denții cu specializare gimnastică (P. 
Drăgulcț, A. Elecheș și D. Zidaru). De 
menționat „suflul44 nou care se simte în 
sportul luptelor la Tr. Măgurele, dato
rită pasiunii și priceperii instructorului 
voluntar Dumitru Stanciu.

Echipa de fotbal Știinta București (an
trenor Ion Voica) a întîlnit, apoi, într-o 
partidă amicală, formația Chimia Tr. 
Măgurele, de care a dispus cu scorul 

? 2—1. Au înscris, pentru studenți, 
Lucescu și llalagian, iar pentru gazde, 
Gelu Mircea.

Deprinderile și instituțiile piteștene. 
Dintre aceștia 20 au specializarea at
letism, 22 — volei, 10 — haltere și 
20 — fotbal.

Proaspeții absolvenți ai acestui curs 
vor munci în 12 asociații sportive mari 
din oraș, printre care Metalul, Tex- 
tilistul, Automobilul, Voința, Spicul 
și altele, care au secții afiliate la fe
derațiile de specialitate și participă 
în competițiile oficiale organizate de 
C.S.O. Gursanții au avut o frecvență 
foarte bună și și-au însușit materialul 
predat, remareîndu-se în mod deose
bit P. Predescu (Spicul), I. Bugoi (Au
tomobilul), V. Andrei (Voința), Lau- 
renția Serbănescu, Maria Filofteia, 
Paulina Ivan și D. Ene (Textilistul).

Lecțiile au fost predate de profe
sori de educație fizică și de antrenori 
bine pregătiți care au făcut și de
monstrații practice.

In prezent, la Institutul pedagogic 
din Pitești, funcționează un nou curs 
pentru instructori sportivi, frecventat 
de 50 de tineri și tinere.

DUMITRU H1TRU
asistent I.C.F.

Concursuri pentru Insigna de polisportiv

instructorii sportivi djn localitate. 
Cu acest prilej, cea paste 30 de 
instructori prezenți au asistat la 
o interesantă expunere: „Bazele 
antrenamentului sportiv". Pe mar
ginea expunerii au vorbit mai mulți 
instructori, care au relevat aspecte 
din munca lor. Astfel, H. Ventzel, 
instructor de atletism, a arătat că 
în prezent se preocupă de îmbună
tățirea recordului personal la a- 
runcarea suliței și pregătește alți 
doi tineri cu aptitudini pentru a- 
ceastă probă. Instructorii V. Man- 
ciu și I. Banea au relatat că s-au 
preocupat îndeosebi de învățarea 
copiilor să joace fotbal, reușind să 
lucreze cu 40 de copii impărțiți în 
4 grupe. Activitatea șahistă înce
puse să stagneze în orașul Victoria. 
Datorită inițiativei instructorului 
M. Răileainu, s-a organizat un cam
pionat orășenesc de șah la care 
au participat 30 de concurenți, pe 
care întrecerile din cadrul Sparta- 
chiadei i-au găsit bine pregătiți.

Consfătuirea a avut darul să ge-' 
neralizeze o serie de metode bune 
folosite de instructorii sportivi.

B. STOIC1U H

atenția consiliuluiDELENI. In
asociației sportive din comuna Deleni, 
raionul Vaslui, se află și organizarea 
a cît mai multor concursuri 
signa de polisportiv. Astfel, 
mai obținut Insigna (gradul 
măr de 35 de tineri și tinere, 
din cei 230 de membri UCFS
asociația, 121 au obținut Insigna 
polisportiv, iar alți 100 de tineri au 
trecut o parte din normele pentru gra
dele 1 și II.

VICTOR VASILIU, coresp.

pentru In- 
recent au 
I) un nu- 
In prezent, 
cit numără 

de

★
PLOIEȘTI. Anul acesta, în majo

ritatea asociațiilor sportive din raionul 
Ploiești s-a acordat o deosebită atenție 
concursurilor pentru Insigna de poli
sportiv. Pînă acum pe pieptul a peste 
3 000 de tineri strălucește insigna. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut aso
ciațiile sportive de la liceele din Plopeni 
și Urlați, precum și cea din comuna 
Cornești. Dar, mai sînt unele asociații 
în care nici un tînăr n-a obținut In
signa de polisportiv. De exemplu, aso
ciațiile sportive Recolta PIopu, Poe- 
narii Apostoli și Albești.

masă. Bilanțul în ceea ce privește obți
nerea Insignei de polisportiv justifică 
cum nu se poate mai bine activitatea 
desfășurată cu masele de sportivi. Pînă 
în prezent 1807 sportivi, dintre care 
108 fete, au obținut Insigna (1223 — 
gradul I, 584 — gradul II). în afara 
acestora, la uzinele Tractorul sînt foarte 
mulți tineri care au trecute cîte două, 
trei sau chiar patru norme, existînd 
premisa ca în curînd alți sportivi să 
devină purtători ai Insignei.

C. GRUIA, coresp. reg.

★
Prin munca perseve-TIMIȘOARA.

rentă a consiliului asociației sportive și 
a comitetului U.T.C. de la Uzina me
canică din Timișoara, peste 200 de ti
neri au devenit purtători ai Insignei 
de polisportiv. Iată cîteva nume ale pur
tătorilor insignei: lăcătușul Pavel Lase, 
controlorul Nicolae Arsenie, controlorul 
Ion Sîntimbreanu, lăcătușul Nicolae 
Picior.

PETRE FĂNIȚA, coresp.

• Zilele trecute, cu micuțul tren 
forestier care face naveta intre 
Tg. Jiu și Tismana, am popa it pe 
meleagurile pitorești ale comunei 
Peștișani, raionul Gorj. Aci își des
fășoară 
sportive 
levul și 
sportivă 
de peștișeneni, care duminică de 
duminică sînt martorii întrecerilor 
de fotbal, handbal și atletism. A- 
sociația sportivă Elevul are 400 de 
membri UCFS, dintre care 275 sîn« 
purtători ai Insignei de polisportiv. 
Asociația are, de asemenea, o bază 
sportivă corespunzătoare : două te
renuri de volei, un teren de hand
bal, sectoare de aruncări, groapă 
de sărituri și un teren de baschet 
in curs de amenajare, 
asociației sportive își 
activitatea în 7 secții pe 
sport, dintre care 4 sînt 
federațiile de specialitate. Pe tim
pul iernii, cu sprijinul conducerii 
școlii, intr-un fost atelier, s a 
menajat o sală de gimnastică.

activitatea două asociații 
binecunoscute în raion, E- 
Bistrița. Rivalitatea lor 

dă cîștig de cauză sutelor

Membrii 
desfășoară 
ramură de 
afiliate la

a-

S. OPROIU

★

AL. MOMETE — coresp. reg.

BRAȘOV. Pe lingă o activitate sus
ținută pe tărimul performanței, mem
brii celor 26 de asociații sportive de pe 
lingă clubul Tractorul au fost angre
nați la o intensă și variată activitate de

I > CLUBUL.

I. .M mm—MMM»

A. VLĂȘCEANU, coresp.

^PEDEAPSA
7 7

7

11

întrebați: ce legătura are 
asta cu sportul? N-ar u- 
fiecare după-amiază pinâ 

iport —

— De ce nu jucați, de exemplu, șah ?
— Știm noi ce știm. Șahul nu aduce... parale 1

desen de AL. CI.ENC1U

„2-4-6„1-2-3
strada dinprincipală 

un cetățean își
Mergeam pe 

Aiud. In fața noastră 
făcea loc prin mulțimea coborîtă din 
autobuze. Venea, se pare, de la serviciu. 
După cîțiva metri își ridică pălăria sa- 
lutîndu-și un amic de pe partea cealaltă 
a străzii, după care adăugă din mers:

— Te fac diseară un 
Eugene?

— Mai încape vorbă?... 
întîrzia!

Ne uitam unul la altul 
ce să credem. Ce-o fi însemnind 1-2-3!? 
Fiecare dădeam cu presupusul: 
riantă nouă de twist..., 
sau de... butelcuțe de la 
bradului ?

Ne-am văzut însă de 
bind discuția și lăsînd 
seama altora...

...Aiudul, ce-i drept, nu-i prea mare, 
dar tot te dor picioarele parcurgîndu-l 
de la un capăt la altul. Nici nu ne era în 
intenție să-l cutreierăm, ci voiam doar 
un pic de mișcare. N-am apucat să ne 
„mișcăm" prea mult cind am auzit la 
un colț iar ciudata formulă, însă puțin 
mai schimbată:

— Loți baci, te țin curelele pentru 
un „2 4 6"?

— S-a jăcutl Vine și Ion...

Da’ vezi, nu

și nu știam

o na
de charleston 
crama Cium-

drum, scliim- 
„rebusul" pe

deschis ochii mari și era citIar am 
pe ce să-l oprim pe cel căruia i se spu
sese „Loți baci", dar n-am avut vreme 
că a și dispărut intr-o curte. Și iar 
ne-am bătut capul o bucată de drum, 
fără s-ajungem însă la dezlegarea șara
dei. Tot discutînd și făcînd fel de fel 
de presupuneri ne-am pomenit in fața 
hotelului. Tocmai pusesem mina pe clan
ță, cînd afurisita de formulă ne-a ajuns 
iarăși la urechi. Dar altă variantă, care 
ne-a făcut de astă dată... mat. Erau 
vreo 3—4 cetățeni care vorbeau cind de 
„2—4—6", cind de „5—10—15".

Cu deviza „orice s-ar intîmpla", ne-am 
propus să mergem pe urmele... Sfintu- 
lui". Zis și făcut. Am așteptat ce-am 
așteptat și, aidoma sfîntului din film, 
le-am luat... urma. Prea mult nu ne-au 
dat de furcă fiindcă după vreo două... 
colțuri au și ajuns în fața unei clădiri 
cu niște uși ca de cetate. Cel din față 
n-a mai scos mîinile din buzunare, a 
dat ușa de o parte cu umărul și au in
trat toți înăuntru. Am stat locului și n» 
făceam planuri: să tragem cu ochiul pe 
geamuri nu „ținea" că n-ajungeam la 
ele; deasupra ușii nu era nici o firmă 
și inlrînd riscam totuși... Și iot chib
zuind calculele „strategice" vedem că, 
rînd pe rînd, mai intrau grupuri de ce
tățeni. Făcîndu-ne curaj am intrat și

noi în casa misterioasă. Norocul nostru 
că nu se vedea nici la doi pași de fum, 
așa că am stat nestingheriți intr-un colț. 
N-apucăm să ne dezmeticim de-a bine- 
lea că iar auzim vorbindu-se despre afu
risitele formule:

— Cine mai intră la „2—4—6U, că 
eu am rămas lefter!

— Ia te uită la șefu’.„! Iar a luat 
cășuța la... „1—2—3**!

Dacă am văzut că nimeni nu ne ia 
în seamă ne-am apropiat. Cînd colo, ce să 
vezi; se juca remy, Fir-ar să fie!.,. Și 
cit ne-am bătut capul...! Totuși nu era 
vorba de un remy obișnuit, ci de unul 
cu „schepsis**.  In primul rînd nimeni 
n-avea voie să etaleze sau să formeze 
una din numeroasele variante ale acestui 
joc. Cîștiga cel care făcea „handul**  și 
se onora după ciudatele formule: hand 
cu jolly pe tablă — 1 leu, fără jollly 
— 2 lei, cu jolly „închis**  — 3 lei. Și 
același sistem la „2—4—6**  și „5—10— 
15**,  După patru jocuri se încheia o 
„căsuță**  și pe masă apăreau banii și-i 
împărțeau după sistemul jucat.

„Chibiții**  de pe margine erau cînd 
în favoarea unuia dintre jucători, cînd 
într-a altuia, că așa-s chibiții; ei își a- 
duceau „aportul**  după consemne cu 
cîte un strănut, un fluierat, o vorbă șu
gubeață și cîte altele. Nu mai spunem 
că se fumează pe capete, se ronțăie 
semințe cu kilogramele, se mai ivește 
cîte o neînțelegere că, deh, e vorba de 
bani, se mai trage... cîte o gură din 
sticlele „pitite*  sub mese...

...O să ne 
toată istoria 
vea, dar în 
noaptea tîrziu, într-o sală de 
este vorba de aceea a asocial iei Voința 
(președinte V, Chirilă) — așa 
trec lucrurile: se joacă remy, 
multe ori sîmbăta și duminica, 
și mirii, cu invitații lor, vin aici 
fuiesc după datinele locului.

Nu ne lasă inima să încheiem 
să dăm și noi spre dezlegare o 
mulă: 0—0—0—0. Și pentru că nu 
să dăm bătaie de cap celor din .îiud. 
le spunem că: primul zero ~ numărul 
membrilor UCFS de la asociația l'oința, 
care au participat la întrecerile de șah. 
tenis de masă și gimnastică in 'ala de 
care dispune asociația și unde suit 
mese și pentru șah și pentru teni*;  al 
doilea zero = atitudinea consiliului ra
ional UCFS care n-aude, n-a vede, cu 
toate că se află pe aceeași stradă, la 
numai 35 de metri măsurați cu pasul. 
al treilea zero = consiliul asociației, 
care figurează doar pe hîrtie; al patru
lea zero = responsabilul sălii, Ch. 
Stîncel, care ia banii asociației degeaba, 
plus cîștigurile de la „1—2—3“.

și
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HANDBAL: O întrecere de la care se așteaptă mult!
Mîine, primele jocuri în campionatul Seminin de handbal

f Ua sfîrșitul acestei săptămîni cele 
imai bune echipe feminine de handbal, 
participante la seria I a campionatu
lui național, își vor disputa primele 
partide ale ediției de anul acesta a 
competiției. Firește că întrecerea hand
balistelor noastre fruntașe se anunță 
atractivă. Dar ceea ce face să crească 
și mai mult interesul pentru această 
competiție este faptul că ea progra
mează primele partide nu mult după 
Ce echipa noastră reprezentativă a 
avut o comportare deloc mulțumitoa- 
re în cadrul campionatului mondial.

Va fi, deci, interesant de urmărit 
felul în care antrenorii echipelor fe
minine și handbalistele noastre frunta
șe vor ști să aplice în viață importan
tele concluzii reieșite după recenta 
consfătuire organizată de federația de 
specialitate și în cadrul căreia a 
fost pusă în discuție problema redre
sării handbalului nostru feminin. Cu 
acest prilej au fost analizate cele mai 
bune mijloace de îmbunătățire gene
rală a activității, 
unanimi de acord că printre acestea 
un loc de frunte îl ocupă campionatul 
național, care prin întreaga lui des
fășurare poate asigura ridicarea cali-

tativă a handbalului nostru feminin.
în acest sens considerăm foarte util 

fca azi, în preajma începerii campiona
tului, să reamintim atît antrenorilor 
cît și activiștilor sportivi care mun
cesc pe linia handbalului feminin că 
este bine să-și îndrepte cu precădere 
atenția spre formarea și promovarea 
elementelor tinere, de care nu ducem 
lipsă. Competițiile rezervate junioare
lor desfășurate în ultimpul timp au 
dat la iveală multe tinere cu frumoa
se perspective în handbal. Se cere ca 
ele să fie mai mult ajutate în pro
cesul de instruire și întroduse cu cu
raj în formațiile fruntașe. O altă pro
blemă este și aceea a creșterii preocu
pării pentru promovarea unui joc des
chis, rapid și corect în apărare. Vic
toriile obținute prin orice mijloace 
nu dau decît satisfacții de scurtă du
rată și, ceea ce este mai important, nu 
pot contribui la progresul general al

bandbalului nostru feminin. Și primii 
care trebuie să lupte pentru combate
rea unor asemenea manifestări sînt 
chiar antrenorii.

Și acum, în încheiere, vom preciza 
că prima etapă programează cîteva 
partide interesante, dintre care se de
tașează două derbiuri locale: la TI
MIȘOARA se întîlnesc echipele 
Știința și Liceul nr. 4, iar la BRAȘOV 
formațiile Rulmentul și Tractorul. în 
afară de acestea, mîine se mai dispută 
la TG. MUREȘ un interesant cuplaj: 
Voința Odorhei — Rapid București 
și Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Sibiu. 
Cel de al cincilea joc, acela dintre 
echipele bucureștene Confecția și 
Știința, va avea loc în sala Floreasca 
luni 20 decembrie începînd de la ora 
19.30, avînd în deschidere două jocuri 
din cadrul „Cupei F.R.H.” : Progre
sul — I.C.F. (f) și Dinamo — Știința 
(m).

cei prezenți fiind ACTIVITATEA ÎN TARĂ

TENIS DE MASA:
Continuă campionatul

național pe echipe
Sala Floreasca 

atîtor competiții 
țicnale, și-a primit ieri noi oaspeți: 
participanta la returul campionatu
lui național de tenis de masă pe e- 
chipe și la concursul individual do
tat cu „Cupa României'. în fața me
selor s-au prezentat reprezentanți ai 
celor mai puternice formații din țară, 
concurenți din centre cunoscute cum 
sînt Cluj, Oradea, Arad, Brașov, Tg. 
Mureș, Petroșeni, Izvorul Bocșa Va- 
siovei și, bineînțeles. București.

Au luat startul 13 echipe masculine 
împărțite în două grupe și 9 forma
ții feminine repartizate în alte două 
serii. Atît Ia proba pe echipe băr
bați cît și la proba pe echipe femei, 
formula de disputare este sistem tur
neu. După desfășurarea meciurilor 
din serii, pentru definitivarea clasa
mentului, în ordinea locurilor ocu
pate în serii, fiecare echipă va mai 
susține cite o partidă. Adică forma
ția clasată pe locul I în seria I va 
juca cu echipa cîștigătoare a seriei a 
U-a, 2 cu 2, 3—3, 4—-4 etc.

Iată primele rezultate înregistrate 
ieri la probele pe echipe :

Bărbați: seria I: CSM II Cluj — 
Voința Arad 5—0; seria a II-a: 
CSM I Cluj — Progresul I București 
5—2, CSM I Cluj — Constructorul 
București 5—2, Progresul I București 
— MTTc București 5—0, Constructo
rul București — Progresul II Bucu
rești 5—3, Bere Grivița București — 
MTTc București 5—3, Progresul II 
București — Bere Grivița București 
5—3.

întrecerile continuă azi (de la ora 
8,30 și 15) și mîine (de la ‘ora 8,30).

din Capitală, gazda 
interne și interna-

Handbalul este tot mai mult îndră
git in școli. Dovadă — nenumăratele 
competiții care se organizează anual. 
Printre aceste întreceri, unele și-au 
creat o frumoasă tradiție. Iată două 
exemple numai :

NU DE MULT pe terenul din in
cinta liceului „Aurel Vlaicu" din Orăș- 
tie s-a desfășurat o nouă ediție a „Cu
pei de toamnă". Spre deosebire de 
anii precedenți, de data aceasta com
petiția a fost organizată pe clase pen
tru a cuprinde o masă cît mai mare 
de elevi. Au participat peste 28 de 
clase, cu circa 315 tineri și tinere. 
O notă bună se cuvine cadrelor di
dactice, care anul acesta au ținut să 
participe aproape la fiecare meci, în- 
curajîndu-și echipele. Finalele au fost 
cîștigate de clasa a VIII-a A la fete 
(învingătoare cu 4—1 în meciul
clasa a X-a E) și de clasa a Xl-a A 
la băieți (11—6 cu clasa a X-a D). 
S-au remarcat în mod deosebit Lucia

cu

Bodea, Maria Mirza, Viorica Homo- 
rodean, Dorina Voina, Ana Cătănici, 
Silvia Mîndruță, Dan Dănilă, Romeo 
Prața, Doru Braia, Mircea Gîrjob, 
loan Lenghol și Liviu Telman. (Prof. 
Alex. Tatu, coresp.)
„CUPA SPERANȚELOR" A AJUNS 
LA A III-A EDIȚIE la Mediaș. Ea 
este rezervată elevilor de la școlile 
generale și liceele din localitate, și se 
desfășoară în organizarea comisiei oră
șenești de handbal, în colaborare cu 
secția de învățămlnt orășenească. La 
reușita acestei acțiuni au contribuit, 
cu merite egale, membrii comisiei de 
specialitate, profesorii de educație fi
zică C. Dietrich, Gh. Macșai și M. 
Bloos. La întrecere au luat parte 7 
echipe de băieți și 6 de fete. Victoria 
finală a revenit echipelor Liceul nr. 1 
la băieți (11—2 cu Școala generală 
nr. 1) și Școala generală nr. 4 la fete 
(3—2 cu Școala generală nr. 2). (Z.
Rîșnoveauu, coresp.)
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DIN VIATA SEC TIIIA

„în clipa în care autobuzul Științei Cluj ieșea pe poarta stadionului, un 
bătrînel cu un buchet de gladiole în mînă a oprit mașina și a cerut să-l 
vadă pe doctorul Georgescu. I-a înmînat buchetul ca răsplată pentru jocul 
său frumos. Dar gladiolele au fost meritate de întreaga echipă clujeană...' 

Probabil că vă amintiți de aceste rinduri scrise in cronica meciului 
Dinamo Pitești — Știința Cluj, Încheiat cu victoria clujenilor (2—1) după 
un joc in care echipa studențească le-a smuls spectatorilor piteșteni aplau
zele pe care aceștia le pregătiseră pentru iavoriții lor. Și — notați — vic
toria, una dintr-o suită de rezultate frumoase, fusese obținută la citeva 
zile după ce Știința învinsese chiar acasă pe Wienner Neustadt (1—0) in 
„Cupa cupelor". Se pronostica — în acel moment — posibilitatea ca Știința 
Cluj să realizeze, după cucerirea „Cupei României' in sezonul trecut și vic
toria in noul campionat.

Ce vis frumoși, vor spune amatorii de fotbal din Cluj. Pentru că.

Cum e normal, la baza unei bune 
comportări și a succeselor trebuie să 
stea o muncă de instruire de cali
tate. La Știința — club cu o înde
lungată și frumoasă tradiție în fot
balul românesc — există toate con
dițiile pentru o pregătire la cel mai 
înalt nivel. Din păcate, însă, antre
norii Andrei Șepci și Robert Cosmoa 
sînt prea puțin preocupați pentru o 
muncă de calitate. Și atunci, cum 
iasă echipa clujeană din impas?

să

TIR: „CUPA DE IARNĂ" PE POLIGONUL DINAMO
• Comisia orășenească de tir orga

nizează azi și mîine pe poligonul din 
parcul sportiv Dinamo un interesant 
concurs „Cupa de iarnă". Alături de 
țintași consacrați la probele de armă 
liberă și standard, ca de exemplu N. 
Rotaru, G. Vasilescu, G. Sicorschi, 
Edda Baia, Maria Ignat, Rodica Hnat, 
vor concura o serie de juniori talentați 
ca D. Becea, D. Nițu, M. Pavel, Emilia 
Popa, Magda ” 
concursuri dc 
nut rezultate

Programul 
„Cupa de iarnă" : azi — de la ora 10, 
armă liberă calibru redus 3 x 20 focuri 
seniori, pistol liber 60 focuri ; mîine, 
de la ora 9, armă standard 3 x 20 
focuri seniori și senioare, juniori și ju
nioare.

• Zilele trecute a avut loc pe „Di
namo" un reușit concurs rezervat tine
rilor trăgători pînă Ia 23 de ani. S-a 
disputat proba de armă standard 3 x 20 
focuri băieți și fete. Iată primele șase 
locuri : băieți — 1. D. Becea (Știința)

Borcea, care la ultimele 
armă standard au obți- 
promițătoare.
concursului dotat cu

538 p ; 2. A. Belinschi (Știința) 537 p ;
3. D. Nițu (Olimpia) '531 p ; 4. A. Si- 
mion (S.S.E. 1) 529 p ; 5. B. Czegezi 
(Steaua) 523 p ; 6. I. Orhei (Metalul) 
521 p. Fete — 1. Magda Borcea (Știin
ța) 536 p ; 2. Ioana Petrovici (SSE 1) 
525 p ; 3. Emilia Popa (U.T.A.) 522 p ;
4. Veronica Stroe (Dinamo) 518 p ; 5. 
Rodica Gorgoi (Steaua) 512 p ; 6. Ma
riana Borcea (Dinamo) 488 p.

• Marți, 21 decembrie, va avea loc 
la poligonul Dinamo ședința de anali
ză a activității de tir pe 1965, în ora
șul București.

SÎMBAtA

Cum se pre

Unde NATAȚIE : bazinul Floreasca : de la ora 
19,30: finala campionatului de înoț pentru copii 
al orașului București.

TENIS DE MASĂ : sala Floreasca, de la ora 
8,30—13 și 15—18, campionatul național pe echipe 
și meciuri pentru „Cupa României".

VOLEI : sala Floreasca, de la ora 19 : Rapid 
— Dinamo (FI), în cadrul campionatului cate
goriei A.

TIR : poligonul Dinamo, de la ora 10 : concurs dotat cu „Cupa de iarnă”. 
HOCHEI: patinoarul „23 August", ora 19,30 : București — Novosibirsk, 

ora 17,30 : meci de juniori Steaua — Olimpia.
PATINAJ : patinoarul Floreasca, de la ora 15 : concurs dotat cu „Cupa 

Dinamo".
HALTERE: sala Dinamo II, ora 17: „Cupa de iarnă" (juniori).

DUMINICA
NATAȚIE bazinul Floreasca, de la orele 9 și 17: finala campionatului 

de înot pentru copii al orașului București.
TENIS DE MASĂ : sala Floreasca, între orele 8,30-13, campionatul națio

nal pe echipe și meciuri pentru „Cupa României".
BOX : sala Floreasca, de la ora 18 : meciul Dinamo — Farul Constanța, 

semifinală a campionatului național pe echipe.
TIR : poligonul Dinamo, de la ora 9 : concurs dotat cu „Cupa de iarnă". 
VOLEI: sala Dinamo, de la ora 8 : Progresul — Sănătatea Arad (F II), 

C.P.B. — Farul C-ța (FI), Metalul — C.S.M. Sibiu (F I), Dinamo — Știința 
Galați (MI), meciuri în cadrul campionatelor categoriei A.

HOCHEI : patinoarul ,23 August", ora 19: București — Novosibirsk, 
ora 17 : meci de juniori SSE II — Constructorul.

PATINAJ: patinoarul Floreasca, ora 7,30: concurs dotat cu „Cupa 
Dinamo"

HANDBAL: sala Dinamo, de Ia ora 14,30: Rafinăria Teleajen — Voința 
București (m); Ș.S.E. nr. 2 — Fabrica de Timbre (f); Voința — Ș.S.E. nr. 1 (f) 
— jocuri în cadru1 „Cupei F.R.H.".

HALTERE : sala Dinamo II: ora 9, „Cupa de iarnă" (juniori).

mergem?

doi antrenori primesc foarte greu i 
tica și sfaturile. Eu nu sînt de aci 
cu acest fel de muncă. Pentru », i 
din nou la liman, trebuie să 
troneze în sînul echipei o atmosf 
de lucru și nu una de supărare. / 
celor care se ocupă de pregătii 
formației ------....................
se cere 
receptivi 
tora. Că 
răul!...'

SEVER
cauze pe 
tive, există serioase lipsuri în at 
vitatea colectivului de tehnicieni, 
general, atenția acestora s-a îndrt 
tat doar spre cei 11 jucători de ba 
fiind complet uitați cei 5—6 tin

cit și jucătorilor înșiși 
să fie mai maleabili, r 
Ia sfaturile și părerile 
doar nimeni nu le vi

SICOE : „în afară de un 
care eu Ie socotesc obli

e

de- 
de

I 
II
I
I
I
I

reproducem ceea ce ne-au 
clarat citi va membri ai biroului 
secție :

Ing. PETRE ADRIAN: „în orele de 
antrenament nu se insistă în sufi
cientă măsură pentru eliminarea de
ficiențelor constatate. Cu atît mai 
mult, cu cît aceste deficiențe nu au 
ieșit în evidență la ultimul sau la 
penultimul meci. De pildă, se știe că 
înaintașii noștri ratează mult (n.r. 
S-a văzut și în meciul cu Dinamo 
București...). Cu toate acestea, în o- 
rele de pregătire nu se lucrează su
ficient cu atacul pentru îmbunătăți
rea eficacității".

IOAN CUIBUȘ : „Antrenamentele 
au de regulă un caracter șablon. Cel

nosport de inline.
Fiind vorba de un program atractivii 

publicăm din nou pentru a vă da posi
bilitatea să vă fixați pronosticurile:

I. Cagliari — Lazio 
IL Fiorentina — Napoli
III. Lanerossi — Foggia

IV. Roma — Brescia
V. Sampdoria -— Internazionale 

Spal — Atalanta 
Torino — Bologna 
Varese — Catania 
Modena — Catanzaro 
Novara — Potenza 
Pisa — Genoa 
Verona — Livorno

Juventus

VI.
VII.

VIII.
IX.

X.
XI.
XII.

XIII. Milan

® Peste puțin timp se închide vînza- 
rea Ia concursul SPORTEXPRES nr. 13. 
Astfel Ia unitățile cooperatiste biletele 
se mai pot procura pînă la 25 decembrie 
iar la celelalte unități ultima zi este 29 
decembrie 1965. Nu uitați deci să vă 
procurați bilete la SPORTEXPRES, con
curs caro atribuie 22.958 de premii în 
frunte cu 20 de autoturisme printre care 
„Renault 10 Major", „Wartburg Lux“, 
„Fiat 850“, „Wartburg-Standard", „Fiat 
600“ și „Trabant-Combi".

Tragerea concursului SPORTEXPRES 
nr. 13 va avea loe duminică 2 ianuarie 
1966.

PRONOSPORT B Nr. 16
Premiul excepțional: 1 variantă 

40.080 lei
Categoria a IlI-a (11 din 12): 1 va

riantă a 12 431 lei
Categoria a IV-a (10 din 12): 10 

variante a 1.864 lei
Report la premiul excepțional: 

21.755 lei.
Premiul excepțional de 40.080 lei 

a fost obținut de Dobrin Aureț din 
Petrila pe buletin combinat, cumulînd 
și premiul de categoria a IlI-a și 4 
variante de categoria a IV-a, în total 
59.967 lei.
PRONOSPORT A NR.

Categoria a II-a (11 
riantă a 38.254 lei

Categoria a IlI-a (10 
riante a 7.172 lei

Report la categoria
Premiul de 

de Dascaliuc

50
din

din

I:

a

12): 1

12): 8

31.878

va-

va-

lei. 
38.254 a fost obținut 
V. Ion din București.

LOTO
Loto din seara zilei de 

17 decembrie 1965 au fost extrase 
urnă următoarele numere : 
82 43 33 44 71 89 28 81 53

Premii suplimentare : 60 31 13
Fond de premii: 810.088 lei. 
Tragerea următoare va avea 

vineri 24 decembrie 1965, în Bucu
rești.

La tragerea
din

60

loc

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

Răspunsul la prima întrebare poa 
fi, implicit, și un răspuns la cea ■ 
a doua. Totuși, am dori să facem 1 
capitol special pentru Adam, juc 
torul cu cele mai multe ocazii de g 
avute în virful... ghetei.

Venit la Știința în 1962, . „iih 
Adam a avut pe stadion o compc 
tare care în mod figurat s-ar puți 
reprezenta cu o săgeată ce urcă sp 
înălțimi, ajunge la un punct — ap 
geu — de unde începe să cad 
Adam este un student conștiincic 
dar cel care în campionatul trecut 
primit cununa de lauri a golgeterilc 
de data asta pedalează undeva lini 
tit, în plutonul celor cu cîte pat: 
goluri la activ, ținîndu-se în pla; 
lui Ivansuc. Așadar „tunarul" (a 
putea zice „tunarii", avîndu-1 în v< 
dere și pe Ivansuc) Științei Cluj n 
mai există. De ce ? Să căutăm ră; 
punsul mai întîi în maniera de jc 
a Științei -.

Dr. M. IOANETTE: „Echipa noa. 
tră este ruptă, nu există legătură îi 
tre compartimente și astfel cei 
din fată (pentru că de regulă 
aplicăm așezarea 1—4—3—3) sînt
guri, caută să spargă așa cum po 
fără nici un ajutor de cele mai țiuit 
ori. apătările'. Deci, tragem ft d 
aici concluzia, Adam trebuie să si

tr<
n< 

sii

Ci
Da, iată o întrebare spinoasă car 

la Știința Cluj rămîne mereu fără răi 
puns.

In echipa clujeană sînt două gene 
rații de jucători : aceea a lui Geoi 
gescu, Suciu ș.a., care ani de zile 
apărat culorile clubului, făcîndu-' 
din plin datoria și generația de fo1 
baliști care acum încearcă să-și ci 
cerească un loc în echipă. Dar ace; 
loc e... ocupat. Și de aici mnrea di 
lemă : Cu cine „mergem iu ce 
tineri, sau păstrăm echipa veche 
Antrenorii Șepci și Cosmoc - cari 
cunosc mai bine posibilitățile jucă 
torilor pe care-i au de ani de zile îi 
echipă decît pe ale celor tineri • 
sînt pentru menținerea vechii gene 
rații. Dar de ce nu cunosc antreno 
rii posibilitățile celor tineri ? Ne râs 
punde — indirect — tov. IOAN MU 
REȘAN, președintele Consiliului re 
gional UCFS Cluj, prin următoarer 
propunere făcută într-o ședință a bi 
roului de secție : „Ar fi. foarte bin< 
ca de la pregătirile echipei de juni 
ori să nu lipsească antrenorii echipe 
de seniori !" lată, deci, cauza.

Antrenorii Șepci și Cosmoc își mo' 
tivează însă poziția prin faptul cc 
cei tineri nu au ajuns încă la matu 
ritatea necesară categoriei A. c’ată c 
discuție revelatoare :

Prof. SILVIU AVRAM, antrenor Ic 
echipa de juniori a Științei, campioa 
nă a tării : „Sorin Breton a fost cei 
mai bun junior în tabăra de astă-



Știința Cluj răspunde la citeva întrebări
idevăr, a mai urmat victoria din partida cu Știinfa Timișoara (2—0) și 
.. stop 1 Acest stop nu a însemnat insă numai două meciuri egale pe 

propriu (2—2 cu C.S.M.S. și 1—1 cu Rapid/, ci o diminuare vizibilă 
zr mantă a potențialului de joc. Astfel, cu toate că studenții au învins 
—0 pe Wienner Neustadt in cel de al doilea joc, la Cluj, victoria a 
atit de neconcludentă incit s-a spus că deținătoarea „Cupei" a avut 
li cea mai slabă comportare din 1965.
Viei în continuare Știinfa Cluj n-a mai cules aprecieri la fel de fru- 
e ca in primele meciuri din campionat. Ba, dimpotrivă I Au ieșit la 
ă frămintări generatoare de insuccese care au adus echipa pe locul 9 
asament și au eliminat-o in turul al doilea din „Cupa cupelor".
Care au fost cauzele acestei scăderi vertiginoase a randamentului unei 
>e care, așa cum am arătat, la un moment dat 
donatului? Pentru a le afla am pus Științei Cluj

tindea spre cucerirea 
cîteva întrebări.

ste e» ipa
mpletează lotul. Și atunci cînd 
zenit accidentări sau suspen- 
^♦nitorii nu au ținut întot- 
. .jiul pentru că nu erau su
ie pregătiți. Un lucru a mai 
ervat: antrenamentele-șablon 
■u portarii: doar tras Ia poartă 
ă 'deci cauzele greșelilor fla- 
săvîrșite de Moguț sau Rin- 

care au primit uneori go- 
;oare"). înainte de a se acci- 
Saboraș mi-a spus că de cînd 
: de la U.T.A. a făcut doar 
ntrenamente speciale de por- 
icelea cu antrenorul Willî Co

la juniori !...*
1IRCEA IOANETTE, medicul 
s „O racilă veche a echipei 
e aceea că atit în atac cit și

se face sprijinirea o-
se

în apărare nu 
mului cu mingea. Acest lucru 
spune la antrenamente dar jucătorii 
îl fac rar la meciuri. Echipa noastră 
are, în general, o pregătire fizică 
bună. în schimb, în multe meciuri nu 
am văzut măcar o acțiune tactică bine 
concepută și dusă pînă la capăt. E 
necesar ca la antrenamente să se 
pună accentul pe execuțiile tehnice 
în regim de viteză'.

Așa stînd lucrurile, să ne mai mi
răm că Știința Cluj joacă fără nici 
o idee tactică, că a înregistrat aceas
tă cădere, că meciurile reușite nu mai 
sînt o regulă, că — de pildă — Pexa, 
jucător de bază, știe să lovească 
mingea doar cu latul, ca începătorii?

ei să facă tușă și la seniori și la ju
niori..." (n.r. așa cum s-a întîmplat 
de multe ori).

S. SICOE : „In echipa noasfră, în 
clipa de față e o ciocnire între vechi 
și nou, între jucătorii cu mai lungi 
state de serviciu și cei tineri. Trebuie 
să fim foarte atenți Ia rezolvarea a- 
cestei chestiuni".

Cum se manifestă această „ciocni
re" ? lată :

IOAN MUREȘAN, președintele Con
siliului regional UCFS : „Am impresia 
că în colectiv apar unele semne de 
indisciplină. Jucătorii vechi caută să 
pună piedici promovării celor noi".

într-adevăr, din cîte ne-am dat sea
ma și noi, oaspeți cîteva zile în ora
șul de pe malurile Someșului, aceasta 
este realitatea : în ciuda aparențelor, 
juniorii constituie pentru clubul clu
jean o preocupare doar pînă cînd... 
termină . vîrsta junioratului I Neară- 
tîndu-li-se încredere, cei mai mulți 
pleacă la alte echipe unde devin ele
mente de nădejde. De ce ?

Ne răspunde tov. SEVER SICOE :
„Juniorii au fost încercați în e- 

chipa I nu după planul de promovare 
existent, ci în acele jocuri oficiale în 
care aveam accidentați și suspendați. 
Neacordîndu-li-se atenția și încrede
rea cuvenită, unii dintre ei (cum a 
fost mai de mult cazul cu Oprea și 
Țegean) nu vor să vină la antrena
mentele 
acolo - spun ei - nu se va uita ni
meni la noi, sînfem priviți altfel, se 
discută cu noi pe alt ton".

I. MUREȘAN : „Faptul că juniorii nu 
vor să vină la antrenamentele primei 
echipe este după părerea mea plin 
de semnificații. Răspunsul trebuie 
să-l căutăm în modul de lucru al to
varășilor Șepci și Cosmoc".

Ing. CAROL MIGDAL : „Juniorii 
sînt foarte susceptibili. Ar trebui încu
rajați mai mult. Cu cîtva timp în urmă, 
Anca și S. Bretan s-au plîns și ei. 
Pexa, tînăr nou venit în echipă, are 
și el cîteva nemulțumiri : după meciul 
de la Cluj cu Wienner Neustadt

seniorilor. Dacă ne ducem (2-0) în care a jucat rănit, nimeni nu 
i-a spus nici un cuvînt de îmbărbă
tare, nimeni nu s-a îngrijit cai să fie 
condus acasă !“

Așadar, „cu cine mergem ?" Păre
rea noastră : cu acei jucători care 
își iubesc echipa și clubul, cu aceia 
care înțeleg să muncească cu pasiu
ne, care sînt în putere, ca și cu cei 
care au în față viitorul. Făcîndu-se cu 
ei un lucru de calitate la antrenamen
te și arătîndu-li-se încrederea cuve
nită, vor ajunge să-i suplinească cu 
succes și chiar să-i întreacă pe cei 
care ani de zile - în țară sau peste 
hotare - au apărat cu cinste culorile 
clubului clujean.

Ce fac juniorii?
să-ți 
mai

ratează Adam?
se bată 
Face el

:ă lipsa de ajutor, să 
rătorii pentru balon, 
icru ? Nu, hotărît că nu. 
ată și o altă părere: 
l/ȚABBUȘ : „Mai întîi nu infe-
” .jebuie să jucăm acasă 

—„Sadică să punem accentul 
înșivă I Printre cei trei din 
!î Adam. De multe ori el, fire 
t, rămine singur între patru 
ri adverșl. Și vrem de la el 
i ciștige duelurile cu ei, să și 
ze. Nu-i cerem oare prea 
Dacă ar fi mai mult ajutat, 
l că și randamentul lui ar fi

ndgȚ:! JȚjL

nil Adam: — Tizu/e, înfeleg 
•eșr £• dată, ca mine, dar nu

mai mare. Oricum el ratează mult, 
se dovedește de cîteva luni In scă- 

. dere de formă. Cred că prin mai mult 
lucru individual cu Adam Ia antre
namente — și totodată cu to fi cei
lalți, mai ales cu cei selecționați în 
loturile republicane — s-ar putea ca 
el să revină printre fruntașii clasa
mentului golgeterilor. Ar trebui re
zolvat insă și modul în care să con
lucreze cu ceilalți jucători, ca să nu 
se mai trezească singur in fafa zi
dului advers. Dar pentru asigurarea 
reușitei, antrenorii trebuie să vină la 
orele de pregătire cu ceva nou".

A trecut cîtăva vreme de cind au 
fost expuse aceste păreri judicioase, 
bazate pe o observație atentă a jo
cului echipei. Antrenorii și le-au no
tat, dar lipsa de eficacitate a lui 
Adam în loc să se micșoreze este la 
fel de mare ca și înainte, jocul său 
nu mai constituie aproape de" loc un 
pericol pentru poarta adversă. Nu 
i-ar ajuta oare o perioadă mai mare 
de vacanță, de odihnă ?

Așa cum a putut să țîșnească de 
Ia o echipă de categoria B în frun
tea celor mai buni suleuri din țară, 
sintem siguri că Adam va găsi re 
sursele morale care să-1 readucă in 
rîndul celor mai periculoși atacanți 
ai noștri.

E mai mult decît neplăcut 
vezi munca neîmplinită. Simți 
mult decît un sentiment de insatis
facție. Cam acesta este sentimentul 
pe care-i încearcă antrenorii juniori
lor de la Știința Cluj. Iosif Lutz, Sil
viu Avram, Willi Covaci și loan Ld- 
rincz lucrează cu un efectiv de 90 de 
copii și juniori: prima echipă de ju
niori (antrenată de prof. Silviu 
Avram), ia parte cu succes Ia cam
pionatul republican de juniori, iar 
a doua formație (antrenată de W. Co
vaci) este prezentă în campionatul de 
juniori al regiunii. In plus, mai exis
tă două echipe de copii (participante 
în campionatul orășenesc pentru co
pii) și alte 7 grupe de pitici ! 800 de 
copii au trecut în acest an prin sita 
selecției; doar citeva zeci au rămas. 
Printre aceștia : Ioan Brie, Ioan Pop I, 
Emil Sabău, Mihai Munteanu, loan 
Goga, Eugen Ciobanu, Tiberiu Ga- 
gheș ș.a.; de la a doua echipă de ju
niori, adevărate talente sînt Marin 
Virgil, Mircea Timariu, Gh. Sfîrlea, 
Dorel Rusu, Cornel Bucur. Ei se pre
gătesc cu sirguință avînd un singur 
țel: să îmbrace tricoul în echipa 
.mare'.

Vor reuși ? Aceasta este întreba
rea, pentru că din formația care a 
dus Ia Cluj titlul de campioană a 
țării la juniori doar Szoke a fost pro
movat și joacă meci de meci; Mus- 
tățea e prezent din cînd în cînd, ca 
și Țegean. „Toate acestea, în 
pentru ’65 se stabilise să fie

vați S. Bretan, Simonfi, Sabău si Cu- 
ruț", ne-a spus prof. S. AVRAM.

Și ce fac juniorii nepromovați ? 
Joacă — de sigur — dar... la alte 
echipe: Simonfi e la Industria Sîr- 
mei C. Turzii, Sabău la C.F.R. Cluj 
în regiune, Curuț e portar la Arieșul 
Turda, Damian face parte din forma-

tinere
nimic îmbucurător

Calendarul i 
că n-am avut 
pentru tine I

timp ce 
promo-

ția Atelierele „16 Februarie" Cluj, 
tot în campionatul regional, ca și 
Doru Bîrsan la „Universitatea", iar 
Tarcu și Anca după o... „deplasare" 
la Galați, s-au înapoiat la Cluj, doar 
Anca fiind — în clipe de mare ne
voie — „uns" ca titular. în rest — 
Oprea și S. Bretan (care a luat și el, 
pare-se, drumul Galațiului...) așteaptă 
și azi promovarea! Toate astea în 
timp ce membri ai biroului de secție 
își pun întrebări ca acestea:

Dr. MIRCEA LUCA: „Ce facem

Dar disciplina?

ne „mergem66?
e la Rîmnicu Vîlcea șî nu e 
— totuși — în echipă".
EPCI : „Nu-I putem folosi pe 
pentru că nu are gîndire în 

i știu cînd va putea promova : 
3 săptămînă, peste o lună, 6 
a 2 ani I..."
□săm la o parte contradicția 
itâ reieșită din discuția celor 
trenori și să ascultăm și alte

I Gț JACI, antrenor la juni- 
.a noî nu se cunoaște un lucru 
tar: cînd să-i promovăm pe 
tineri ? De obicei ei sînt intro- 
nd echipa e în declin de formă 
cere să-i suplinească - și încă 

ces — pe titulari, uitîndu-se că 
niori, că mai au de învățat, 
acesta de promovare este to- 

sșit : dacă cei încercați astfel 
i satisfacție ei se descurajează, 
i sînt încercați și se pierd". 
M CUIBUȘ : „Antrenorii nu 
într-adevăr - cînd să-i promo- 
e cei tineri. De fapt există un 
opoziție în ceea ce privește 

zarea tineretului. Din echipa 
>ană de juniori doar Szoke și-a 

un loc în echipa întîi. Referi- 
modul greșit în care se înțe- 

»rom<j'grea, vreau să reamin- 
azul \‘ui Anca, introdus anul 
în echipă. De la juniori la se- 

■ un pas mare, important, pen- 
re juniorul trebuie pregătit și 
nu numai tehnic. Cu toate as-

tea. Anca a fost „plantat" în apă- 
rcrea noastră într-un meci greu, cu 
C.S.M.S. A jucat slab și am pierdut 
cu 3—1. O bună bucată de vreme ni
meni nu s-a mai uitat la el". Reali
tatea e că de la un timp Anca e 
din nou la preț. Cum ? Se va arata 
în răspunsul la o altă întrebare.

WILLI COVACI : „Nu știu cum

vrwrwîc1

se

Așa cum am făcut și pînă acum să 
dăm cuvîntul membrilor biroului sec
ției :

Irig. PETRE ADRIAN : „Unele suc
cese înregistrate anul acesta de Ști
ința noastră, turneele în străinătate, 
selectionarea unora dintre jucători 
în echipa națională A sau în cea 
olimpică, i-au făcut pe sportivi să 
cam uite de pregătire, de disciplină. 
Trebuie să ne ocupăm de fiecare ju
cător in parte și mai ales de cei care 
uită de disciplină după succese. Toate 
acestea au contribuit la scăderea ni
velului de joc al echipei".

ROBERT COSMOC, antrenor: „In
disciplina și lipsa de punctualitate — 
iată ceea ce îi caracterizează pe 
multi dintre jucători".

S. SICOE: „înaintea meciului cu 
C.S.M.S., Georgescu a spus că... nu 
e pregătit I După un meci în care 
n-a jucat, a doua zi, luni, Suciu n-a 
fost la antrenament 1 Szabo e nedis
ciplinat la program, că și pe teren 1 
Ce înseamnă toate acestea ? Trebuie 
să ne ocupăm mai mult de educația 
jucătorilor. Pe Szabo trebuie să-1 
chemăm și să discutăm cu ei. A fost 
selecționat în lotul olimpic și sintem 
răspunzători de comportarea lui".

Dr. M. LUCA: „Pentru meciurile 
de slabă calitate din ultima vreme 
jucătorii sînt de vină și nu pregăti
rea". Ceea ce tot lipsă de disciplină 
înseamnă, dar spus cu alte cuvinte.

Campionate
face, dar mulți jucători tineri pleacă 
de la noi ca necorespunzători și la 
alte echipe devin foare... corespunză
tori. înseamnă că la noi lipsește ceva. 
Poate lipsa de tact, poate lipsa de 
răbdare în promovarea lor".

IOSIF LUTZ, antrenor la centrul de 
copii : „Colectivul de antrenai de la 
echipa I e necesar să stabilească 
posturile deficitare. In felul acesta, 
noi, antrenorii de ta juniori, îi putem 
stabili pe tinerii care pot fi folosiți. 
E necesar însă ca juniorii să fie în
trebuințați numai în posturile lor, nu 
ca umplutură. Dacă juniorii propuși 
pentru promovare nu sînt introduși în 
prima echipă se ajunge la situația ca

Prima parte a campionatului s-a dove
dit a fi de un nivel tehnic superior edi
țiilor precedente. Plutonul fruntașelor a 
fost condus pînă în ultima etapă de 
Știința Constanța (antrenor Traian Si
mula), care pierzlnd ultimul meci (cu 
U.S.A.S. Năvodari), a predat șefia echi
pei Cimentul Medgidia (antrenor Florian 

_ ‘ ” clasamentul 4Ambru). Iată cum arată

12. Unirea Murfatlar
13. Calatis Mangalia
14. Recolta Negru Vodă

cu Pîrvuleț, Suciu și Georgescu ? Tre
buie să hotărîml

Sau :
S. SICOE: .Propun ca antrenorii 

să-și spună cuvîntul privind oportu
nitatea prezenței lui Suciu și Geor
gescu în echipă".

E normal ca situația să îndemne la 
reflecții ca aceea făcută de antreno
rul WILLI COVACI: „Păcat de mun
ca lui Silviu Avrami Nu e încura
jată!' Prof. Silviu Avram, fostul îna
intaș al Științei Cluj de acum cîțiva 
ani s-a dedicat cu abnegație creșterii 
noilor fotbaliști. Și — se știe de toți 
clujenii amatori de fotbal — atunci 
cind n-are ore la catedră, el e pre
zent la stadion.

j
T

RECAPITULĂM DECI t f
ANTRENAMENTE NU

A 
LA 
SE DUCE O BĂTĂLIE PEN
TRU CALITATE. URMAREA? 
ÎNTR-UN MECI SE RATEAZĂ 
CA PENTRU ZECE! ; COLEC
TIVUL DE ANTRENORI NU 
PREA SE SIMTE; ÎN SPATELE I 
TITULARILOR NU STAU - 
CUM AR FI FOST FIRESC - 
ÎNLOCUITORII ACESTORA, 
JUNIORII ; NEFIIND FOLO
SIȚI, ACEȘTIA SE RĂSPÎN- 
DESC; DISCIPLINA ESTE DE 
MULTE ORI LIPSĂ LA APEL. 
SINT „CREATE" ASTFEL 
TOATE... CONDIȚIILE PEN
TRU O SLABĂ ACTIVITATE 
DE PERFORMANTĂ I

CU TOATE ACESTEA, E- 
CHIPA CLUJEANĂ ARE „RE
ZERVELE INTERNE" NECE
SARE SI POSIBILITĂȚI DIN
TRE CELE MAI REALE PEN
TRU UN FRUMOS SALT DE: 
VALOARE. DAR ACEASTA 
CU O SINGURĂ CONDIȚIE: 
SĂ EXISTE DORINȚA DE 
MUNCĂ, DORINȚĂ CĂREIA 
SĂ I SE SUBORDONEZE 
TOTUL.

...SI ATUNCI, 
CLUJENI VOR 
NOU BUCHET 
DIOLE I

regionale

21
21
20

3
3
2

1
1
2

25— 8
28—14
33—10

1. Cimentul Medgidia
2. Știința Constanța
3. Stuful Tulcea

DOBBOGEA
13
13
13

Iată cla-

4. Petrolul Constanța 13 6 3 4 20—17 15 SERIA I
5. Ideal Cernavodă 13 6 2 5 19—13 14

186. I.T.C. Constanța 13 4 5 4 29—21 13 1. Măgura Codlea 11 8 2 1 17: 6
7. Victoria Saligny 13 6 1 6 19—19 13 2. Știința Brașov 11 5 4 2 19: 9 14
8. USAs Năvodari 13 4 5 4 17—19 13 3. Forest. Tg. Secuiesc 11 5 3 3 20:10 13
9. Dinamo Constanța 13 5 1 7 24—31 11 4. Torpedo Zărnești 11 5 3 3 21:13 13

10. Celuloza Pa las 13 3 4 6 14—18 10 5. Carpați Covasna 11 5 2 4 17:16 12
11. C.F.R. Constanța 13 4 2 7 16—25 10 6. Chimia Orașul Vict. 11 4 4 3 20:21 12

JUCĂTORII 
PRIMI UN 
DE GLA-

MIRCEA TUDORAN

13 3 3 7 19—22 9 
13 3 2 8 13—35 8 
13 0 4 9 8—32 4

M. Seuleanu, coresp.
BRAȘOV

In actuala ediție a campionatului se 
întrec pentru cîștigarea titlului de. cam
pioană regională 24 echipe, împărțite în 
două serii. La terminarea turului, pe 
primele locuri s-au clasat MĂGURĂ 
Codlea (antrenor Gh. Fruth) și A.S.A. 
Sibiu (antrenor Gh. Rășlnaru). 1Z.C. 
samentele celor două serii:

Secâreanu,

7. Colorom Codlea 11 3 5 3 15: 9 11
8. Precizia Săcele 11 5 1 5 14:15 11
9. Textila Prejmer 11 3 2 6 11:25 8

10. Hidromec. Brașov 11 2 3 6 11:17 7
11. Celuloza Zărnești 11 3 1 7 11:19 7
12. Stejarul Homorod-

Rupea 11 2 2 7 13:29 6
SERIA A II-A

1. A.S.A. Sibiu 11 8 1 2 25: 8 17
2. Record Mediaș 11 6 4 1 15: 8 16
3. Textila Mediaș 11 6 3 2 28: 9 15
4. Textila Cisnădie 11 5 4 2 22:13 14
5. Vict. Copșa Mică 11 4 6 1 14: 9 14
6. Vitrometan Mediaș li 5 3 3 21:11 13
7. Sparta Mediaș 11 5 3 3 14:16 13
8. C.I.D. Blaj 11 4 2 5 14:t6 10
9. Forestierul Tilmaciu 11 4 1 6 12:17 9

10. Progresul Sibiu 11 1 3 7 17:23 5
11. Flamura roșie Sibiu 11 1 1 9 11:34 3
12. Gloria Dumbrăveni 11 1 1 9 4:43 3

V. coresp.



con» sioDiniisc
01 GIMNASTICĂ

ÎN CAPITALĂ
Zilele trecute s-a desfășurat un 

concurs de gimnastică pe centrul 
universitar București. La întreceri 
au participat numeroși studenți și 
studente.

Rezultate: FETE, pe echipe: cat. 
III — 1. Inst. de construcții 130,90 
p 2 I.M.F. 130,35 p; 3. Inst. Poli
tehnic 129,75; cat. II — 1. Univer
sitatea 128.15 p; 2. I.M.F. 125,35; 3. 
Inst. Politehnic 122,15 p; indivi
dual compus: cat. III — 1. Pușa 
Cîrjeu țl.M.F.) 27,35; 2. Mariana 
Jucu (Inst. Constr.) 26,90; 3. Sma- 
randa Chiliment (Inst. Constr.) 
26,85 p; cat. II — 1. Anca Zaharia 
(Universitatea) 27,80 p; 2. Rodica 
Diaconescu (Universitatea) 27,40;
3. Harieta Țincoca (I.M.F.) 27,25
p; cat. I — 1. Mihaela Scorteanu 
(Inst. Constr.) 25,50 p. BĂIEȚI, pe 
echipe: cat. III — 1. In6t. Peda
gogic 137,90 p; 2. I.M.F. 137,10 p;
3. Inst. Agronomic 136,90 p; cat. 
II — 1. Inst. Politehnic 133,95 p;

; 2. Inst. de Construcții 132,25; 3.
I Combinata Universitatea — Inst. 
’Politehnic 132,10; individual com- 
j pus : cat. III — 1. I. Ceaușescu 

(Inst. Pedagogic) 28,15; 2. Gh. Qe- 
jan (I.M.F.) 27,95; 3. N.- Rădulescu 
(Inst.
1. N. 
27,80; 
27,50; 
27,00; 
Politehnic) 
(Inst. Pedagogic) 27,60; 3. 
Marcu (Inst. Politehnic) 25,45.

Pedagogic) 27,70; cat. II — 
Butnarii (Inst. Pol’tehnic)
2. M. Tătuc (Inst. Const.)
3. B. Bratu (Inst. Politehnic) 
cat. I — B. Alexandru (Inst.

28,30; 2. C. Istrate 
Gh.

I
>■

CONSTANTIN CU1DA 
asistent universitar

< Campionatul national 
de șah prin corespondență

Al treilea campionat național de șah 
prin corespondență s-a încheiat de cu- 

i rînd cu victoria Iui Gh. Rotariu (Spar- 
tac București) și a Gertrudei Bau in
elare k (Știința Timișoara).

Dacă succesul profesoarei din Timi
șoara a fost categoric, ea terminînd 
concursul neînvinsă și lăsînd adversare
lor sale doar o singură jumătate de 
punct (la Jeșenca Ciurel), la băieți lupta 
pentru primul loc a fost foarte deschisă, 
pînă în preajma terminării concursului", 
între primii patru clasați: Rotariu, Șuta, 
Berbecaru și Anton.

După o remiză nescontată la Găvă- 
nescu și pierderea partidei la Șuta, noul 
campion părea scos din luptă. Dar dîr- 
zenia cu care a jucat finalurile l-a re
adus pe Rotariu în plutonul fruntaș 
și prin cîștigarea partidelor la toți cei
lalți adversari — el a trecut pe primul 
loc, profilînd și de faptul că în același 
timp Șuta, deși neînvins, termina con
cursul cu o suită de patru remize— 
ia Berbecaru, Anton, Botezatu și Szabo.

Clasamentele finale: FEMININ : 1.
Gertrude Baumstarck -— Timișoara 41/., 
puncte, 2. Adela Gesticone -— Tîmă- 
veni 31/2 P> Sofia Fila—Zalău 3 p,
4. leșșnca Ciurel—T. Severin 2t/2 p, 5. 
Sara Goldstein — Reg hin I1/2 p, 6. 
Ana Ștefănescu — Ploiești 0 p. 
MASCULIN: 1. Gh. Rotariu — Bucu
rești 7>/2 puncte, 2. M. Șuta -— Oradea 
V p, 3—4. I. Berbecaru—București șî 
A. Anton—Iași 6 p, 5. N. Botezatu— 
Sinaia 5>/2 p, 6. E. Szabo—Timișoara 
5 p, 7. V. Firică—București 3 p, 8. J. 
Găvănescu—Slobozia
— Constanța 2 p, 
București ’/2 p.

Meritorii locurile
Adela Gesticone,
Anton.

2‘/, p, 9. C. Vlad
10. E. Sandu—

fruntașe ocupate de
1. Berbecaru și A.

Ing. C. ȘTEFANIU

I
în paginile revistei ilustrate 

puteți citi interesante reportaje privind activitatea sportivă de per
formanță și întrecerile de masă, bogat ilustrate. Rubricile de actua
lități sportive prezintă imagini și comentarii de la principalele eve
nimente sportive din țară și de peste hotare. Pentru albumul dv. : 
fotografiile echipelor sau sportivilor preferați.

ABONATI-VĂ PENTRU ANUL 1966 LA REVISTA ILUS
TRATĂ BILUNARĂ SPORT/ ABONAMENTELE SE FAC LA 
TOATE OFICIILE POȘTALE, IAR ÎN ÎNTREPRINDERI ȘI INS
TITUȚII PRIN DIFUZORII VOLUNTARI. COSTUL ABONA
MENTULUI : 3 LUNI — 15 LEI ; 6 LUNI — 30 LEI; 1 AN — 
60 LEI.

Pentru performanțe liai multă exigență în pregătirea
la nivel international trăgĂtOriIOr (1 î II (1IH 0 V Î Ș t î

Secția de tir a clubului Dinamo Bucu
rești este cotată printre cele mai puter
nice din țară. Trăgătorii dinamoviști 
au reușit să obțină în acest an o serie 
u'e performanțe valoroase, cîștigînd prin 
I. Tripșa numeroase concursuri interna
ționale, medalia de bronz la „europene* *4, 
prin M. Ferecatu — cinci titluri de 
campion republican, iar I. Tripșa și M. 
Roșea au făcut parte din echipa națio
nală de pistol viteză, campioană euro
peană. Rezultate mulțumitoare au mai 
obținut Iudith Moscu, G. Sicorsclii și 
tînărul Dan Iuga — clasat pe locul III 
cu 585 p în finala campionatului na
țional la proba de pistol viteză. Un me
rit în obținerea acestor rezultate au, de
sigur, cei trei antrenori — Ene Drăgan 
(la probele de pușcă), Ștefan Petrescu 
(pistoale) și Viorel Manciu (grupa de 
juniori), precum și biroul secției.

• Pentru întâlnirile internaționale dc 
hochei BUCUREȘTI—NOVOSIBIRSK 
(U.R.S.S.), de astăzi și mîine de la pa
tinoarul „23 August44, biletele se găsesc 
de vînzare la casa specială din str. 
Ion Vidu și la casele patinoarului.

• Casa specială din str. Ion Vidu vin
de și bilete pentru GALA DE BOX 
DINAMO BUCUREȘTI—FARUL, de 
mîine, ora 18, de la sala Floreasca.

• Patinoarul ,.23 August44 este des
chis pentru patinaj public astăzi orele 
15—17 și mîine orele 10—13

• La bazinul acoperit Floreasca func
ționează și în timpul iernii cursul de 
inițiere la înot pentru copii. Înscrieri 
la bazin.

Este cazul să subliniem aportul bi
roului secției și al antrenorului V. Man
ciu în pregătirea „schimbului tie mîine**.  
Dovadă — sutele de tineri care iau parte 
în fiecare primăvară și toamnă la con
cursurile de selecție, precum și existența

SÎNT FOLOSITE LA MAXIMUM
SĂLILE PENTRU PREGĂTIREA SPORTIVILOR?

(Urmare din pag. 1)

Cît privește sălile de sport ale Liceu
lui nr. 2, situația se prezintă aproape 
identic cu a celorlalte, cu deosebire că 
aici nu se dispută jocuri oficiale din 
campionatele republicane. In schimb, 
datorită volumului mare de ore ale șco
lii, sălile sînt solicitate la maximum. 
Mai trebuie de spus că tot aici își des
fășoară programul de pregătire și cî
teva secții ale S.S.E. Să adăugăm că în 
sala de sport a acestei școli ău acces 
și copiii secției de tenis a clubului Stea
gul roșu, precum și patinatorii asocia
ției Voința, care se antrenează în sala 
cu oglinzi. Demn de remarcat este fap
tul că toate sălile de sport ale Liceului 
nr. 2 sînt bine întreținute și oferă con
diții optime, deși programul e foarte 
încărcat.

Nu toate secțiile de performanță ale 
cluburilor și asociațiilor sportive bra
șovene au însă create cele mai bune 
condiții de pregătire. Și aceasta nu din 
cauza lipsei de săli, ci datorită insu
ficientei colaborări. Iată, de exemplu, 
sala de antrenament pentru box de la 
Tractorul, care este liberă în fiecare 
după-amiază, după ora 17, și ar putea 
găzdui pe boxerii și chiar pe luptătorii 
de la Rulmentul. Pentru aceasta, însă, 
inițiativa nu trebuie să pornească de la 
clubul Tractorul, ci de la asociația 
Rulmentul, care poate închiria sala res
pectivă. Și, pentru că a venit vorba de 
luptători și boxeri, atît pentru ei cît 
și pentru atleți, clubul Steagul roșu re- 
amenajează pînă la sfîrșitul anului cîte 
o sală în care se vor putea antrena în 
condiții bune. Mai trebuie menționat că 
în luna decembrie va fi dată în folo
sință 
bului

pentru gimnaști fosta sală a clu- 
D in a mo.

ORADEA - PREOCUPĂRI... 
INSUFICIENTE

Oradea activează în campionateleLa 
naționale patru echipe : Dinamo, Cri
șul, Voința (la baschet) și Alumina la 
volei. Aceste formații își desfășoară ac
tivitatea de pregătire tehnică și compe
tițională în aceeași sală: Dinamo. A- 
dăugînd acestor echipe secțiile de hand
bal și baschet ale Școlii sportive de 
elevi, baschetbalistele junioare de la 
Crișul precum și studenții Institutului 
Pedagogic, care își desfășoară tot aici 
orele de pregătire practică, avem în față 
programul foarte încărcat al acestei săli. 
Că antrenamentele sînt riguros planifi
cate și că ele se desfășoară cu precizia

dintre 
promi- 
cucerit
titluri

unei grupe puternice de juniori 
care multi au obținut rezultate 
țătoare. Juniorii de la Dinamo au 
anul acesta nu mai puțin de 11 
de campioni republicani la probele de 
pușcă și pistol sport. Printre cei mai 
talentați — D. Cristescu, M. Turiceanu, 
Gh, lordache — componenți ai echipei 
campioane la pistol sport, C. Lazarovici 
— 508 p la 3x20 focuri armă standard, 
Mariana Borcea 512 p la armă sport 
3x20 focuri, cifră ce reprezintă recor
dul de senioare etc.

După cum ne spunea antrenorul V. 
Manciu, „secretul44 rezultatelor bune ob
ținute în munca cu tineretul constă în 
colaborarea cu profesorii de educație fi
zică din școli (pentru depistarea tine
rilor dornici să practice tirul), o se
lecție riguroasă, urmărirea situației la 
învățătură și o strînsă legătură cu pă
rinții. Juniorii care au trecut prin sita 
deasă a selecției sînt incluși în grupa de 
începători, unde primesc primele noțiuni 
de tehnică. Despre severitatea selecției 
vorbesc elocvent cîteva cifre: în 1965 
au luat parte la concursuri de selecție 

(unde se antre- 
boxerii și scrimerii de la Crișul 
la A. S. Armata), în Oradea mai 
încă o sală, aflată de ani de zile 
reparație. Pînă acum au fost orga- 
aici doar cîteva reuniuni de box,

cronometrului nu mai este nevoie s-o 
spunem. In schimb, trebuie să amintim 
că, deși dc ani de zile există propuneri 
în această privință, sala continuă să fie 
neîncălzită, fapt care stânjenește proce
sul de instruire. Mai mult chiar, spec
tatorii și-au manifestat de multe ori 
nemulțumirea pentru frigul pe care tre
buie să-1 suporte. (Ce să mai spunem 
de sportivi?!).

Datorită dimensiunilor reduse, sala de 
gimnastică a asociației sportive Voința 
este folosită exclusiv pentru antrena
mente. Și aici programul începe dis-de- 
dimineață și se încheie noaptea tîrziu, 
oferind sportivilor seniori, juniori și 
copii condiții de lucru optime: apara
tură completă, căldură, vestiare încă
pătoare etc.

Cei aproape 1 000 de elevi și eleve 
de la Liceul nr. 1 au la dispoziție două 
săli pentru orele de educație fizică și 
antrenamente. Perfecta colaborare dintre 
profesorii de educație fizică ai liceului 
și cei de la S.S.E. a permis o planifi
care judicioasă a programului de lucru, 
fapt ce contribuie la buna desfășurare 
a procesului instructiv-educativ al ti
nerilor sportivi.

Pe lîngă sălile amintite mai sus, ca 
și pe lîngă cele din incinta liceelor și 
cea a C.S.O. Crișul 
nează 
și de 
există 
tot în 
nizate 
deși pardoseala nu era pusă la punct, 
iar instalația de încălzire nu era mon
tată. Darea în folosință a acestei săli 
a devenit un fel de „basm cu cocoșul 
roșu44, spre justificata nemulțumire a 
numeroaselor echipe din Oradea care 
se văd în imposibilitate de a-și con
tinua activitatea și în timpul iernii. 
Este vorba, printre altele, de echipa de 
handbal „Favorit44, ca și de alte for
mații obligate la... odihnă absolută.

★
După cum se vede, există în ge

neral, preocupare 
tivii să aibă și în 
diții de pregătire 
bune. în afară de 
și Oradea, mai putem aminti și de 
sălile de sport din București (Giu- 
lești, Floreasca, Dinamo, Recolta) și 
din Galați (sala Constructorul) unde, 
de asemenea, am remarcat grija clu
burilor și asociațiilor sportive pentru 
asigurarea unei planificări judicioase 
a antrenamentelor, astfel ca sportivii 
să aibă posibilitatea să se antreneze 
rît mai mult și cît mai bine. în 
schimb, nu pot fi trecute cu vederea

pentru ca spor- 
timpul iernii con- 
dintre cele mai 

Brașov, Timișoara

De la I. E. B. S

pe plan intern, trăgătorii dina- 
sînt printre cei mai buni. Dar,

500 de
30 !

Deci, 
moviști 
raportînd' rezultatele lor la nivelul ac
tual al tirului internațional, lucrurile se 
schimbă. Cu excepția rezultatelor obți
nute la pistol viteză, performanțele nu 
spun mare lucru. Unii dintre dinamo
viști, ca de exemplu Marin Ferecatu 
(pușcă), C. Maghiar, T. Jeglinschi 
(pistol liber) nu și-au justificat cu 
nimic selecționarea în echipele care 
ne-au reprezentat la „europene" sau la 
alte competiții internaționale, au dat 
dovadă de o supărătoare inconstanță și 
chiar de indisciplină, nerespectînd in
dicațiile antrenorilor. Așa se și explică 
faptul că M. Ferecatu, multiplu campion 
național la armă liberă calibru redus, 
a fost cel mai slab om al echipei noas
tre la campionatele europene.

Un mare regres se constată la proba 
de pistol liber. Anul acesta Dinamo s-a 
clasat pe locul IV la „naționale". Ex
plicația nu poate fi alta decît aceea că 
la această probă sînt încă menținuți 

tineri, fiind reținuți în secție

unele neglijențe care provoacă per
turbări în procesul de instruire. Exem
plele oferite de sălile A. S. Armata 
din Brașov și Dinamo din Oradea, 
unde activitatea se desfășoară în con
diții vitrege din cauza lipsei unor 
instalații corespunzătoare de încăl
zire, dar mai ales al sălii A.S. Ar
mata din Oradea care nu este pusă 
nici acum la dispoziția sportivilor, 
dovedesc că nu peste tot s-au luat 
din vreme măsurile necesare in ve
derea sezonului de iarnă.

Cum ne aflăm de-abia la începu
tul activității în săli și, deci, în fața 
sportivilor mai sînt cîteva luni de 
pregătire, cluburile și asociațiile mai 
pot lua măsurile necesare pentru în
dreptarea situației, pentru a pune la 
dispoziția sportivilor sălile cu tot uti
lajul necesar.

în lunile de iarnă atit sportivii care 
utilizează sălile doar pentru pregăti
rea în vederea sezonului de primă
vară, cît și cei aflați în plină activi
tate competițională, trebuie să se 
bucure de condiții cît mai bune de 
lucru. Numai în felul acesta ei își 
vor putea desăvîrși pregătirea, își 
vor putea îmbunătăți performanțele.

Deci, atenție la gospodărirea săli- 

SÂPTÂMÎNA VIITOARE PE ECRANE

O PRODUCȚIE A STUDIOURILOR ENGLEZE

SCENARIUL: RAY RIGBY, DUPĂ PIESA LUI R. RIGBY 
ȘI R. S. ALLEN

REGIA: SIDNEY LUMET
Cu : Sean Connery, Harry Andrews, Ian Bannen, Alfred

Lynch, Ossie Davis. Roy Kinnear

PREMIUL PENTRU CEL MAI BUN SCENARIU 
CANNES 1965

i
!
L

sportivi care nu pot trece de 540 p, re 
zultat care nu mai reprezintă o perfor 
manță nici măcar pe plan intern. L: 
fel de deficitare sînt și probele dc armi 
calibru mare, la care dinamoviștii nic 
n-au prezentat echipă la campionateh 
din acest an. La toate acestea trebuit 
să mai adăugăm și faptul că unii din
tre sportivi, cum sînt Jaqueline Zvonev- 
schi, E. Marea, V. Panțuru și alții, nr 
se antrenează conform indicațiilor fede
rației și nu respectă planurile de pregă
tire date de antrenori.

★
Se impune ca antrenorii secției de tii 

de la Dinamo să muncească cu și mai 
multă pasiune, să fie mult mai exigenți 
la antrenamente, să nu tolereze indis
ciplina și comoditatea la orele de pre
gătire, să folosească rațional materia
lele cu care este dotată secția. Aceasta 
pentru că în anul viitor trăgătorii noș
tri fruntași au în față competiții deo
sebit de importante, printre care și 
„mondialele44 de la Wiesbaden.

T. RABȘAN 

.... .................. ...............  

POPICE: Campionatul
cooperației meșteșugărești

In fiecare an, campionatul de po
pice al cooperației meșteșugărești a- 
trage în întrecerile lui nenumărați 
membri UCFS din cadrul asociațiilor 
sportive din întreaga țară.

Zilele trecute s-au desfășurat la O- 
dorhei — în organizarea perfectă a 
asociației sportive locale Voința — 
finala pe țară a acestei competiții. S-a 
jucat pe reprezentative de regiune la 
probele clasice de 100 bile mixte fe
mei și 200 bile mixte bărbați. La capă
tul unor jocuri viu disputate victoria 
a revenit reprezentantelor regiunilor 
Ploiești (f) și Crișana (b). Iată clasa
mentele finale :

Feminin : 1 Reg. Ploiești 2202 p.d.J
2. Reg. Dobrogea 2164 p.d.; 3. Reg. 
Cluj 2108 p.d.; 4. Reg. Crișana 'Â 
p.d.

Masculin : 1. Reg. Crișana 4761
2. Reg. Hunedoara 4717 p.d.; 3. 
Ploiești 4645 p.d.; 4. Reg. Cluj 
p.d.

p.d.; 
Reg. 
4497,

des
carc

• Sîmbătă și duminică se va 
fășura la Tg. Mureș un concurs la 
vor participa și membrii celor două 
loturi reprezentative. întrecerile sînt 
organizate de comisia locală de spe
cialitate.

A



Elevul din Câhmanești

Din 14 campioane olimpice

[olanda Balaș și Mihaela Peneș- 
singureie allele neînvinse in 1965

Tinărul Aurel Berbece 
este din ce în ce mai a- 
preciat printre sportivii 
argeșeni. Și, pe bună 
dreptate. Datorită perse
verenței și seriozității în 

» pregătire. Aurel, elev în 
' clasa a Xl-a a liceului 

din Călimănești, a 
venit unul dintre cei 
valoroși performeri 

Regiunii Argeș.
Aurel Berbece a 

drăgit încă de mic spor
tul. La început i-a fost 
greu să încline către o 
disciplină sau alta, deoa
rece dovedea calități 
multiple. S-a dedicat însă 
în principal atletismului 
pentru că l-a considerat, 
așa după cum îi place să 
spună, o disciplină spor
tivă completă. Și din a- 
tletism a ales, la îndem
nul specialiștilor din lo
calitate, proba de sări
tură în înălțime. Cu ea 
avea să ciștige primii 
lauri pe stadion. Iși inau
gurează palmaresul în 

'1961, cu rezultatul, apa- 
. rent modest, de 1,45 m, 

■ '"Țre îi aduce locul 2 pe 
fcaion la această probă. 
Un au mai tîrziu el a- 
daugă 20 de centimetri 
acestui început ............
trecînd 1,65 m Ja 
pionatul școlar. In 1963
— consacrarea pe plan 
Jocal: el depășește gra
nița vechiului record re
gional (1,75 m), printr-o 
săritură de 1,78. Și as
censiunea sa atletică 
continuă. Anul următor 
„rotunjește” recordul la 
1.80 iar în anul acesta
— cel mai rodnic din 
activitatea sa sportivă — 
obține, la faza regională 
a Spartachiadei de vară 
a tineretului un valoros 
1,90 m 1 Dacă adăugăm 
la acest crescendo locul 
I în cadrul campionatu
lui republican de tineret 
de la Ploiești (care îi a- 
z,

duce titlul de campion 
de tineret al tării), ca 
si comportarea constant 
bună diri cadrul câmpia 
natului republican pe e- 
chipe, seria B, ne putem 
da seama de perspecti
vele pline de promisiuni 
ale tînărului nostru să
ritor. Dar Aurel Berbece

timid”, 
cam-

nu s-a mulțumit numai 
cu șirul succeselor ia 
săritura în înălțime. EJ 
practică și alte sporturi 
în cadrul cărora se si
tuează aproape întotdea
una în frunle. Așa, de 
pildă, la lupte este con
siderat ca un element de 
bază al echipei sale care 
deține primul loc în cam
pionatul regional, iar la

itrîntă a ocupat locul 
la categoria 87 kg, în 
cadrul Spartachiadei de 
vară a tineretului, faza 
pe regiune. Atletismul 
rămîne însă pasiunea sa 
sportivă nr. 1. O dova- 
aă în plus, pe lingă pre
ocuparea insistentă pen
tru săritura în înălțime, 
este cîștigarea locului I 
pe regiune la decatlon, 
unde a realizat opt din 
cele zece victorii posi
bile.

Bogata recoltă de suc
cese pe care o culege 
an de an vrednicul elev 
din Călimănești se dato 
rește firește și talentu
lui, dar mai ales puterii 
sale ae muncă, conștiin
ciozității exemplare în 
pregătire. Un merit are 
în aceasta șt profesorul 
da educație fizică Florea 
Ștefan, care i-a călăuzit 
cu dragoste părintească 
pașii spre performanță.

Amîndoi pot fi mîndri 
de rezultatul muncii lor 
Amîndoi pot spera in 
realizarea unor perfor
manțe și mat valoroase, 
de înalt nivel.

prof. C. MARINOIU 
coresp.

ȘTI ATI CĂ...
...recordmana selecționă- 

nărilor (104) in echipa re
prezentativă de baschet a 
României este maestra 
sportului Viorica Niculescu 
de la Știința București?

...renumita baschetbalis- 
tă bulgară Vania Voinova, 
care are la activ peste 200 
de meciuri 
in 12 ani, 
tată ziaristă 
scrie cronici 
atletism.

internaționale 
este o talen- 
sportivă? Ea 
de... lupte și

EPITAFURI
91 de
prima

Petrolul (2 victorii și trei 
jocuri egale) au cucerit in 
deplasare cite 7 puncte, 
iar C.S.M.S. (două victo
rii și 2 rezultate de ega
litate) a obținut pe teren 
străin 6 
Constantin 
Ștefănești, 
șani).

puncte. 
D arie, 
raionul

(Gh. 
comuni 

Boto-

La mormîntul unul 
„microbist"

La distanță rog a sta, 
Nu v-apropiați: se... ia I

★ 
„Microbiști" aveți

cuvîntul : 
Mi-ați promis cinci 

n-am fost mort 
Că lăsați pe.ai meu 

mormînt 
Rezultatul... Pronosport I

I. NEGREANU

i

...din cele 
disputate in 
campionatului categoriei A 
la fotbal, gazdele au ob
ținut 55 de victorii, iar 
oaspeții numai 12, celelal
te 24 de partide terminîn- 
du-se la egalitate? In toate 
aceste jocuri s-au marcat 
265 de goluri, dintre care 
184 de către gazde și 81 
de către oaspeți. Rapid (3 
victorii și un meci nul)

ftOSAR LITERAR... FOTBALISTIC
RAPID BUCUREȘTI

Se uita mereu în urmă să vadă dacă nu este 
urmărit

(Sahio)

ȘTIINȚA CLUJ

Cit are omul în lume viață 
Tot mereu învață și nu se învață

(Anton Pann)

FARUL CONSTANȚA

groaznicOceanul geme, urlă
Insula se zgudue-n temei :
Sot să stau neturburatul paznic 
«Jng-un far ce nu mai dă scîntei ?

(Beniuc)

F. KAMMER-Agnita

Statistica atletismului 
feminin prezintă în se
zonul 1965 un lucru des
tul de rar întîlnit în is
toria acestui sport: nu
mai două din cele 14 
medaliate cu aur la J.O. 
de la Tokio au dominat 
cu autoritate probele 
respective, fără ca să 
cunoască înfrîngerea. Și, 
spre satisfacția noastră, 
cele două sportive sînt 
româncele folanda Ba
laș și Mihaela Peneș. Ioli 
a încheiat anul cu 
excelent 1,86 m, iar 
haela a întrecut-o 
nou pe recordmana
mii, Elena Gorceakova, 
stabilind cel mai bun re
zultat mondial al anului: 
59,22 m.

Cum au evoluat cele
lalte campioane olimpi
ce? Alergătoarele de 
culoare Wyomia Tyus și 
Edith McGuire (cîștigă- 
toare la 100 m și, res
pectiv, 200 m) au cedat 
fără drept de apel atle
telor
steln 
care, 
scris 
bela 
diale. Cu o neașteptată 
suită de înfrîngeri a în-

un 
Mi- 
dln 
lu-

poloneze Kirzen- 
si Klobukowska 

de altfel, și-au tn- 
numele și pe ta- 

recordurilor mon-

cheiat sezonul și cunos
cuta specialistă a pro
bei de lungime, engle
zoaica Mary Rand, care 
ocupă abia locul VI în 
lista celor mai bune per
formere din 1965.

Renumita sportivă so
vietică Tamara Press a 
cîștigat toate concursuri
le la aruncarea greutății, 
stabilind chiar și un re
cord mondial (18.59 m). 
In schimb, la aruncarea 
discului — deși s-a a- 
propiat Ia numai 30 cm 
de granița celor 60 me
tri — ea a părăsit cercul 
de aruncare învinsă de 
două ori de către atlete
le maghiare Jolan Klei- 
berne și Judit Stugner. 
In ceea ce privește pe 
cîștigătoarele probelor 
de 400 m (Betty Cuth 
bert), 800 m (Ann Pac
ker) și 80 m garduri 
(Karin Balzer), acestea 
nu au mai participit la 
competițiile internațio 
nale. In sfîrșit, pentat- 
lonista Irina Press a par
ticipat la o singură în
trecere de amploare (cea 
de la Universiadă) undo 
însă a abandonat după 
două probe.

NICOLAE OȘANU, BRAI- 
LA — 1. Am transmis Ra
pidului urările dv. pentru 
retur. Să știți însă că pen
tru cucerirea campionatu
lui nu sînt suficiente ură
rile. E nevoie șl de victo
rii ! 2. De-a lungul anilor 
au existat portari care s_au 
„specializat" în executarea 
loviturilor de la 11 metri. 
Dar, deși regulamentul nu 
interzice acest lucru, nu 
există nici o rațiune ca un 
jucător de cîmp să apere 
un penalti în locul porta
rului, în afară de 
acesta din urmă 
accidentat.

cazul că
s-ar 4

COMU- 
— Iată 

perindat

ION FURNICI, 
NA ȘTEFĂNEȘTI 
boxerii care s-au . 
pe „tronul greilor", de la 
Jack Dempsey încoace :

1919 : Jack Dempsey ; 1926 : 
Gene Tunney ; 1929 : Jack 
Sharkey ;
Schmelling 
Sharkey ;
Carnera ; 1934 : Max 
1935 : Jimmy Braddock ; 
1937 : Joe Louis ; 1949 : E. 
Charles ; 1951 : Joe. Wal
cott ; 1952 : Rocky Marcia
no ; 1955 : Floyd Patter
son ; 1959 : Ingemar lohan- 
son ; 1960 : Floyd Patter
son ; 1963 : Sonny Liston ;

1930 :
1932

1933 :

Max
Jack 

Primo 
Baer ;

Umor „Binevoitorul"
săp- 

,cererea" 
mea mai lipsea o sin
gură semnătură. Una! 
Una singură ca să fac 
„schimbul de locuință" 
și să mă mut în... „casa 
mult lisată". In antica
mera șefului 
I.A.L. am 
amic. Un 
Deschide 
orice ușă, 
bun de... clanță ! 
șoptit binevoitor:

— Fii atent cum îl 
iei pe șef. E rapidist 
din tată în iiu I Mi-am 
zis :

...Acum cîteva 
tămîni, pe

de la 
dat peste un 
om teribil, 
pretutindeni 

pentru că e 
Mi-a

„sînt norocos”. (Cu 
o zi înainte „rapidiștii" 
îi făcuseră 
„dinamoviști", 
du-le“ două 
Am deschis 
ușa „șefului"
mai voios zîmbet 
buze am strigat de-a 
sunat tot I.A.L.-ul:

...mat pe 
„suflîn- 

puncte!) 
deci larg 
și cu cel 

pe 
ră-

SCHI IN
partide
parte a

SALA!

Cristal Palace" din Londra a fost dată în fo
losință o pistă de... schi confecționată din material 
sintetic.

Prima care a făcut cunoștință cu această pistă 
artificială a fost campioana Angliei la proba de 
coborire, Tereze Dredg.

1964 : Cassius Clay. Mal 
puțin Max Schmelllng 
(Germania), Primo Carnera 
(Italia) și Ingemar Iohan_ 
son (Suedia), ceilalți cam
pioni sînt din S.U.A.

AUREL SALLE, CLUJ. 
— Din culegerea dv „fotbal 
și literatură'’ ne-am oprit 
asupra următoarelor :

Cele două puncte: 
FRUCTELE MINIEI

Meciul în deplasare I 
CEALALTĂ FAȚA,

FLORIN ȘOTRON, BRA
ȘOV și VICTOR VASILIU, 
DELENI. — Jair, de la In- 
ternazionale, nu este ace
lași Jair care a jucat in 
naționala Braziliei în me
ciul cu U.R.S.S. _ '
bește ca joc și 
ca... maniere 1

se deose- 
mai ales,

BOTOS, 
și LIVIU 
— Loco-

ALEXANDRU 
TIRGU MUREȘ 
BIRSAN, SIBIU, 
motiva Tg. Mureș a retro
gradat din categoria A în 
1955. Ar cam fi timpul ca 
orașul de pe Mureș să re- 
vie în „A". Au vreun... 
gînd fotbaliștii de la ASA T

COMAN ALBU, VALEA 
CĂLUGĂREASCĂ și GH. 
VOICU, PLOIEȘTI. — Să 
vedem ce „filme" v-au 
plăcut dv. ;

C.S.M.S. : ÎNDRĂZNE
ȚUL PARDAILLAN

Siderurgistul : BOCCE
LUȚA

Dinamo Pitești : 
TOARCEREA 
AD INCURI.

I N- 
DIN

SIBIU
In...

AVRAM BUNEA,
— Eusebio, doctor ? ___
fotbal, da ! El este jucător 
profesionist, ceea ce în
seamnă că îșl cîștigă exis
tența — deocamdată 1 —> 
jucînd fotbal.

— Pentru Rapid și ra- 
pidiștii lui 1 
Ura !

„Șeful" de 
ridicat ochii 
prins apoi i-a mutat cu 
repeziciune pe hîrtiile 
mele, decretînd :

— Lipsește acordul 
scris al vecinului de a- 
partament I

— E plecat in delega
ție. A semnat soția 1

— Soția nu e valabi
lă. Vii cu semnătura lui. 
Bună ziua !

...Am plecat și am re
venit după „carambolul" 
de la Oradea, îngăi- 
mînd ;

— ...Nu-i nimic, to
varășe șef. Rapidul mai 
oprește la cite o haltă, 
dar apoi își vede de 
drum cu toată viteza. 
Cu Dumitriu și lonescu, 
n-avem NOI nici o gri
jă !

Și, cu volubilitate, am 
început să povestesc 
„biografiile" titularilor, 
rezervelor, antrenorilor 
de la Rapid precum și 
pe cele ale rudelor pînă 
la a treia „spiță". Șeful 
mă asculta atent. Zîm- 
bea dus pe gînduri, fu- 
mînd. Apoi a vorbit el 
și... n-am mai zîmbit eu:

— Despre accesul la 
baie nu se pomenește 
nimic în acte. Trebuie 
să se specifice și asta. 
Bună ziua !

...După jocul cu U.T.A. 
am dat iarăși Buzna 
peste el:

— Ce spuneți 
taie le-am tras 
nilor ? Nu vă luați după 
cronicari... că a greșit 
arbitrul la trei goluri!...

Șeful a zîmbit iarăși. 
Nu-mi mai plăcea zîm- 
betul ăsta. Parcă semă
na cu surîsul unui... cro-

Ura! Ura!

la birou a 
puțin sur

ce bă- 
arăde-

a-

că

codil. A spus clar și 
păsat:

— Lipsește dovada 
s-a zugrăvit casa!

— Dovada e pe... pe
reți, am protestat eu.

— Să fie și pe hirtie. 
Bună ziua !

...După jocul rapidiș- 
tilor de la Iași (0—2, pă
catele mele) am intrat 
pe ușă totuși voios. (Ca 
Eusebio... înainte de me
ciul de la București!)

— Nici o grijă, tot 
avem două puncte a- 
vans față de... „găzari". 
Și-apoi, ce, se compară 
duetul Dumitriu — lo
nescu cu Badea — Dri- 
dea ?

— Vino 
săptămîni, 
ful.

Bine că
termen mai lung, că 
erau în ordine toate 
tele! Dar speram 
luîndu-1 cu „Rapidul", 
o să-l fac 6ă mai treacă 
cu vederea...

...Ieri m-am 
pe stradă cu 
meu,

VASILE COVACIU, BA
IA MARE — Dv. ați înțe
les bine problema goluri
lor marcate în deplasare 
în „Cupa cupelor". Colegi 
dv. însă interpretează gre
șit cele hotărîte de UEFA 
în această chestiune. Gol
averajul special (socotln- 
du-se duble punctele în
scrise în deplasare) intră 
în acțiune numai dacă 
cele două echipe se află la 
egalitate de puncte ȘI DE 
...GOLAVERAJ.

TRAIAN BULESCU, 
CLUJ — Handbalista Irina 
Naghi și-a reluat numele 
de fată, după ce, prin că
sătorie, se numise irina 
Hector.

MIRCEA PEPA, BRAILA 
— 1. Sugestia dv. merită 
să fie reținută de Editură 
UCFS : să se editeze foto
grafiile celor mai renumițl 
sportivi români. 2. Și mie 
îmi place „țintarul" (sînt 
campion mondial... neofi. 
clal în acest joc), dar 
văd cum l-am integra

nu
în

peste două 
a șuierat

mi-a dat

întîlnit 
amicul 

.atotștiutorul". A 
alergat spre mine gră
bit, gata-gata să nime
rească sub roțile 
Fiat o mie 
cit 1

— Bine 
gîfîi el. Te 
două luni. Mai gîfîi 
dată și continuă : 
am aflat că șeful de la 
I.A.L., „rapidistul", nu 
mai lucrează acolo ! A 
fost transferat și în lo
cul lui e un... „petrolist"!

...Acum aștept „retu
rul". Poate, cine știe, ia 
„Petrolul*  campionatul 1 
Atunci, precis, mă... 
mut 1

unui
și... nu știu

că te văd, 
căutam de 

o
Azi

GEORGE MIHALACHE

rîndul sporturilor și cum 
am organiza competiții. 
Din fasolele pe care le-am 
folosi la „țintar", mai bine 
facem o... iahnie pe cinstei

ION STAHIE Și NICO
LAE HRISTEA, BUCU
REȘTI — 1. Poarta echl-.. . — ----- p (
pei noastre reprezentative ? 
în meciul cu Iugoslavia 
din 1956, cîștigat de noi. t( 
la Belgrad, cu 1—0, a fost 
apărată de Volnescu șt p 
apoi de Toma. Acesta din. ' 
urmă a apărat șl un „lt . 
metri" la scorul de 0—0. 2. ’
Iată cum s.au marcat go
lurile în cel de-al doilea f. 
meci cu Spania, disputat; 
în 1962, în cadrul „Cupei 
Europei'! : min. 2 : Tătaru J 4 
mln. 3 : Manolache ; mln4 
61: Constantin; min. 65i'i( 
Velos. . ‘

ION POȘTAȘU i ( 
Ilustrații :

NEAGU RADULESCU*!

Cine sînt cei mai buni aruncători ai lumii? Iată o întrebare pe care 
și-o pun multi iubitori ai atletismului. Răspunsul nu-1 vor primi decît dacă 
vor pune mina pe creion și vor aduna cele mai bune performante din acest 
an ale aruncătorilor dintr-o țară, la cele 4 probe rezervate bărbaților : greu
tate, disc, suliță și ciocan. Făcînd acest calcul, clasamentul celor mai buni 
aruncători din lume ar arăta astfel:

1. S.U.A. 2. U.R.S.S. 3. UNGARIA

Greutate: Matson 
Disc : Silvester 
Suliță : Covelli 
Ciocan : Connolly
Total :

21,51
64,16
83,37
71,26

ni 
m 
m 
in

240,30 ni

Greutate: Karașev 
Disc: Truseniev 
Suliță: Lusis 
Ciocan: Klim
Total:

19,19
59,70
86,56
71,26

m 
m 
in 
m

236,71 m

Greutate: Varju
Disc: Fejer 
Suliță: Kulcsar 
Ciocan: Zsivotzky
Total :

19,10
57,41
84,18
73,74

n» 
m 
ni 
m



Ecouri la meciul La 6 ianuarie vor fi alcătuite
cele patru grupe

ale turneului final al c.M.

Continuă întrecerile Balcaniadei de baschet
Bulgaria*»România  86-77

' TIRANA, 17 (prin telefon). — Și 
tnlr-a treia zi a ediției 1965 a Balcania
dei masculine de baschet echipa noastră 
• dovedit că nu știe să lupte un meci 
întreg la valoarea sa, să se mobilizeze 
pînă la capăt pentru a obține victoria în 
fața unor adversari care pot fi întrecuți. 
Acest al treilea meci, al doilea oficial 
de fapt, a opus formația României ce
lei a Bulgariei. A învins Bulgaria cu 
86—77 (42—35).

Unde se vor organiza 
balcaniadele la baschet in 1966?

La Tirana s-a hotărît, recent, lo
cul de disputare a balcaniadelor la 
baschet din 1966.

La masculin, întrecerile vor avea 
loc la Sofia.

La feminin într-o localitate din 
Iugoslavia.

La juniori la Izmir, în Turcia.

In min. 5 conduceam cu 18—9, ca ur
mare a unui joc foarte bun, rapid, am
bițios, atent în atac și în apărare. In 
min 9 Bulgaria a preluat conducerea și 
nu a mai cedal-o pînă la sfîrșit. O ul 
timă revenire a reprezentanților noștri 
s-a produs în minutele 32—34, cînd sco
rul ne era defavorabil doar cu 4 puncte 
(70—66), dar... atît, pentru că jucătorii 
noștri nu s-au mai mobilizat suficient 
Pentru noi au înscris Albu 10, Demian 
14, Popescu 10, Novac 2, Ionescu 12. 
Diaconescu 1, Iecheli 17, Spiridon 2, 
Predulea 4 și Dragomirescu 5. Au ar
bitrat bine Szocs-Ungaria și Shundi- 
Albania.

In primul meci al zilei Turcia a dis
pus de Albania — tineret cu 86—57 
(39—26), iar la pauza întîlnirii Alba- 
nia-Iugoslavia scorul Ie este favorabil 
gazdelor cu scorul de 34—31,

AUREL PREDESCU 
antrenor federal

Valeri Brumei a fost din nou operat
MOSCOVA, 17 (Agerpres). Atletul 

•ovietic Valeri Brumei, recordman 
mondial la săritura în înălțime, care 
• suferit cu două luni în urmă un ac
cident de motocicletă, a fost supus 
unei delicate operații la spitalul Skli- 
fasovski din Moscova. Medicul său

curant, profesorul Kucerenko, a grefat 
în jurul gleznei piciorului drept, care 
fusese fracturat, un fragment de piele 
luat de pe coapsă. Medicul a precizat 
că operația a decurs în bune condiții 
și peste o săptămînă Brumei va putea 
părăsi clinica.

MILANO, 17 (de la corespondentul 
nostru*

Presa italiană se ocupă pe larg de 
meciul Internazionale — Dinamo, că
ruia îi consacră mari articole. în 
unanimitate, presa este de acord că 
Inter a trecut prin mari dificultăți 
în drumul său spre turul următor al 
competiției și că jucătorii români au 
lăsat o bună impresie. Iată cîteva ci
tate din ziarele apărute azi:

„GAZZETTA DELLO SPORT" din 
Milano : „Ne scoatem pălăria în fata 
lui Dinamo, echipă corectă, dotată cu 
bună pregătire alletică, destul de 
bună ca profil tehnic în ce privește 
unele individualități și dotată și sub 
aspect tactic. Dinamo a prezentat un 
joc cu Nunweiller III pe post de „li
bero", iar pe Pîrcălab l-a situat pe 
mijlocul terenului, cu sarcini de 
străpungere. Portarul Datcu a avut 
unele intervenții de spectacol, fiind 
un om de mare valoare al echipei. 
Dinamo București a șters impresia 
lăsată anul trecut și iese din „Cupa 
campionilor europeni" cu meritul, nu 
puțin important, de a-i fi făcut pe 
campionii lumii să sufere dincolo de 
orice limite imaginabile"

„IL GIORNO" din Milano: „Inter 
a eliminat pe Dinamo, o echipă di
ficilă, incomodă. A pierdut Ia Bucu
rești cu 2—1 și a plătit această u- 
șurință cu multe patimi. Românii 
n-au un mare atac, dar știu să se 
apere foarte bine. Datcu pare Buffon 
(N. N.: unul din cei mai mari por
tari ai Italiei din anii trecuti). Este 
un tip colosal, care a apărat mingi 
inimaginabile".

„TUTTOSPORT" din Torino: „în 
fata portarului Datcu, Intr-adevăr

foarte bun, se aflau Popa, NunweiL 
Ier III și IV, Ivan. în fața acestora 
acționau Ghergheli și Ștefan iar în 
vîrf „săgeata Carpatilor", Pîrcălab, 
românul cel mai îndrăgostit de drib
ling".

„STADIO" din Bologna: „Români
lor le rămîne mîndria de a fi făcut 
să tremure pe marele Inter. Ghergheli 
și portarul Datcu au fost cel mai buni 
iai imediat după ei merită a fi citați 
Popa, Nuuweiller III și Pîrcălab. 
Dinamo este o echipă excelent dotată 
cu calități fizice și capabilă de un 
bun joc cursiv, de „manevre" 
tice...

„CORRIERE DELLA SERA" din 
lano : „Pîrcălab și Ghergheli au
cei mai buni oameni ai echipei, după 
— bineînțeles — portarul Datcu.

...Și astfel, Inter a încheiat acest 
încurcat capitol al lui Dinamo, un 
adversar care părea ușor dar care, 
de fapt, l-a făcut pe Inter să se chi
nuiască atît...".

la fotbal

tac-

Mi- 
fost

CESARE TRENTINI

LONDRA 17 (Agerpres). — La 6 
ianuarie, la Londra, va avea loc tra
gerea ia sorți a celor patru grupe 
ale turneului final al campionatului 
mondial de fotbal ce se va desfă
șura în Anglia între 11 și 30 iulie 
1966. Vor fi prezenți reprezentanți 
ai celor 16 echipe finaliste, precum 
și președintele F.I.F.A., Stanley Rous.

Comentatorii englezi fac diverse 
calcule în ce privește stabilirea gru
pelor, pornind de la părerea că la 
viitorul turneu „capi de serie" vor 
fi echipele : Braziliei, Angliei, U.R.S.S. 
și Italiei. în afara celor 4 echipe a- 
mintite mai sus, pentru turneul final 
s-au mai calificat 11 echipe: Portu
galia, Ungaria, Spania, Franța, Elve
ția, R.F. Germană, Argentina, Uru
guay, Mexic, Chile, R.P.D. Coreeană. 
Cea de-a 16-a finalistă va fi cunos
cută Ia 29 decembrie, după disputa
rea meciului de baraj programat ’ 
Florența între echipele Bulgariei s’ 
Belgiei.

Cei mai buni sportivi ai anului
Revista cehoslovacă „Stadion" pu

blică pe cei mai buni 10 sportivi 
cehoslovaci ai anului: 1. Ludvik Da- 
nek — atletism, 2. Vera Ceaslavska
— gimnastică, 3. Iosef Odlozil — at
letism; 4. Jindrich și Jan Pospisilov
— ciclo-bal; 5. Pavel Dolezal — ci
clism; 6. Hana Micekova—gimnastică 
artistică; 7.EvașiPavel Roman— pa
tinaj; 8. Andrei Kvașniak — fotbal;

9. Jiri Stach și Zdenk Valența 
lom pe apă; 10. Jan ~ 
fotbal.

sla-
Popluhar —-

Din sporturile de iarnă
LA SCHI 
ÎN LUNA

„MONDIALELE“
(PROBE ALPINE)

AUGUST (!) LA PORTILLO

Campionatele mondiale de schi 
pentru probele alpine vor avea loc 
în 1966 la Portillo (Chile). Luna fixată 
pentru aceste campionate este august 
— plină vară pentru schiorii euro
peni. Este o dată, puțin obișnuită 
pentru schiorii continentului nostru.

Schiorii francezi, antrenați de Ho- 
noră Bonnet au alcătuit un program 
de pregătire extrem de dificil, care 
cuprinde antrenamente pe uscat și în 
săli. „în sfîrșit — a spus Bonnet — 
i-am putut convinge și pe schiorii 
mei că numai un sistem de pregătire 
foarte complex, pe tot timpul anului 
(ca de altfel și in celelalte discipline 
sportive) poate da rezultatele dorite. 
Sper ca la Portillo. Killy, Periilat și 
ceilalți ași ai .alpinelor" să se revan
șeze asupra eternilor săi rivali, 
•chiorii austrieci."

Și în R.F.G. pregătirile au inceput 
pe același principiu, cu diferența că 
antrenorul Fritz Wagnerberger îi va 
scuti pe schiorii săi de concursuri 
prea grele la începutul sezonului, ur- 
mînd ca în martie și aprilie ei să ia 
startul în concursuri de mare anver
gură. Apoi, pregătirea va continua 
pe uscat.

15 ȚĂRI LA STARTUL VIITOA
RELOR CAMPIONATE DE BOB

Campionatele mondiale de bob, 
ediția 1966, se vor desfășura la Cor
tina d’Ampezzo (Italia) între 24 ia
nuarie și 6 februarie, reunind concu- 
renți din 15 țări, printre care Anglia, 
Austria, R. F. Germană, S.U.A., El
veția, România, Japonia, Italia. De 
remarcat că pentru prima oară în 
istoria acestui sport vor lua parte la 
întreceri echipaje din Japonia. Pre
zenta sportivilor niponi se explică 
prin faptul că orașul japonez Sapporo

★
Asociația ziariștilor 

S.U.A. l-a desemnat pe 
cu 22 de voturi din 33. cel mai bun 
boxer al anului. Fostul campion 
olimpic la Roma a cîștigat toate cele 
22 de meciuri susținute de cînd a tre- 
Icut la profesionism. în urma lui 
Cassius Clay au fost clasați între cei 
mai buni boxeri ai anului Carlos 
Ortiz (ușoară) și Jose Torres (semi
grea).

de box din 
Cassius Clay,

★
Revista „Daily Mirror" care <re 

la Londra, a alcătuit clasamentul*  ce
lor mai buni 10 sportivi din lume pe 
anul 1965. Primul loc a fost atribuit 
recordmanului mondial de atletism, 
australianul Ron Clarke urmat de re
cordmanul mondial la aruncarea greu
tății Randy Matson (S.U.A.). Printre 
cei „10“ mai figurează ciclistul Tom 
Simpson (Anglia), Michel Jazy (Fran
ța), Irena Kirszenstein (Polonia) și 
alții.

Concursul internațional de atletism de la Havana

Trei laureate ale primului concurs internațional al sezonului de schi și prin
tre ele nu se află campioanele olimpice Marielle și Christine Goitschel I E 
drept, surorile Goitschel conduceau după prima manșă a probei de slalom 
special de la Val d'lsere dar, căzînd în cea de a doua, pe podium au 
urcat, în ordine : Patricia De Blicquy (Belgia) - la mijloc, în foto - Dike 

Egger (Norvegia) - stînga și Gina Hawthorn (Anglia) - dreapta

soane) cu timpul de 1:11,72, ambele 
înregistrate în anul 1961.

★

în localitatea norvegiană
s-a desfășurat un concurs internatio
nal de patinaj viteză. Proba de 500 
m a revenit norvegianului Roar 
Gronvold, care a stabilit un nou re
cord al tării sale cu timpul de 40,5. 
Pe locul doi s-a clasat sportivul 
vest-german Erhard Keller cu 41,3 
(nou record al R.F. Germane). în 
proba de 3 000 m pe locul întii s-a 
clasat Fred Anton Maier (Norvegia) 
cu 4:32,5.

Menichelli—campion de gimnastică 
al Italiei

HAVANA 17 (Agerpres). — La ticipă sportivi din mai multe țări. 
Havana se desfășoară un concurs Proba de săritură cu prăjina a re- 
internațional de atletism la care par- venit lui Wolfgang Nordwig (R. D.

Germană) cu performanta de 4,90 m, 
urmat de finlandezul Mustakari cu 
4,70. Cel mai bun rezultat la 100 m 
plat bărbați l-a obținut sprinterul cu
banez E. Figuerola care a realizat 
10,1. în proba de înălțime femei lo
cul întii a revenit atletei Karin Ril- 
ger (R.D.G.) cu 1,65 m. Pe locul doi 
s-a clasat campioana olimpică la să
ritura în lungime, englezoaica Mary 
Rand, cu 1,60 m.

Alte rezultate: 110 m garduri: 
Cornacchia (Italia) 14,0; lungime băr
bați: Davies (Anglia) 7,77 m; 80 m.g.: 
Mary Rand 10,9; 100 m femei: Co- 
bian (Cuba) 11,4.

Piotr Bolotnikov

și-a pus candidatura la organizarea 
Olimpiadei de iarnă din 1972.

Cortina d'Ampezzo, cunoscuta sta
țiune de sporturi de iarnă, care a 
găzduit „Olimpiada albă" din 1956, 
este bine echipată pentru întrecerile 
de bob, dispunînd de o pîrtie în lun
gime de 1 740 m cu 16 viraje și o 
diferență de nivel de 153 m. Punctul 
de start este situat la altitudinea de 
1 351 m, iar cel de sosire la 1 198 m. 
Recordurile pîrtiei de la Cortina 
d'Ampezzo aparțin echipajelor
liene Zardini, Alberti (bob de două 
persoane) cu 1:18,46 și Monti, Nor- 
dio, Rigoni, Alvera (bob de 4 per-

Inzell

ita-

s-a retras din activitatea

ROMA (Agerpres). La Varese s-au 
desfășurat campionatele Italiei la 
gimnastică. Titlul de campion a re
venit, pentru a patra oară consecu
tiv, campionului olimpic Franco Me
nichelli, care a totalizat 119,05 punc
te. Pe locurile următoare s au clp^at 
Luigi Comnaghi (113,50 p) și;i-> ’■«- 
ceschetti (108,80 p).

Sedlackova — campioană 
a Cehoslovaciei

PRAGA. în localitatea Meziborji 
au luat sfîrșit campionatele de gim
nastică feminine ale Cehoslovaciei. 
Titlul de campioană absolută a re
venit gimnastei Sedlackova, care a 
totalizat 76,249 puncte. Campioana 
olimpică Vera Ceaslavska nu a par
ticipat la întreceri, fiind bolnavă.

competițională
MOSCOVA (Agerpres). Fostul re- 

, cordman mondial de atletism, cam
pionul olimpic de la Roma, Piotr Bo
lotnikov (U.R.S.S.) a anunfat, oficial, 
că abandonează activitatea competi- 
jională. Bolotnikov și-a terminat stu
diile la Institutul de Cultură Fizică 
din Moscova, devenind profesor. El 
va fi Înlocuit, In selecționata 
U.R.S.S., de tlnărul ’Victor Kudinski, 
care va participa la 5 000 m plat, re- 
nunfind la proba sa favorită, 3 000 m 

* obstacole.
Antrenorul echipei U.R.S.S., Gavril 

Korobkov, a anunfat oficial că la 
’ 25 decembrie 6 atlet! sovietici vor 

pleca intr-un turneu in Noua Zeelan- 
dă. Acești atleti sint Vtetor Kudinski, 
Tamara Press, Irina Press, Oleg Rai- 
ko, Leonid Ivanov si Mihail Storo- 
jenko. Delegația va li Însoțită de fos
tul recordman mondial Vladimir Kuf.

în perspectivă o nouă întîlnire 
a lui Cassius Clay

LONDRA. Din Londra se anunță că 
este în perspectivă perfectarea unui 
meci pentru titlul de campion mon
dial de box la categoria grea între 
Cassius Clay și campionul englez 
Brian London. întîlnirea ar urma să 
aibă loc în primăvara anului 1966 în 
Anglia. Proiectul acestei întîlniri a- 
partine managerului englez Jack So
lomons.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI ® REZULTATE ® ȘTIRI • REZULTA ^E
• Comitetul de organizare a cam

pionatului mondial de hochei pe ghea
tă, care va avea loc in Iugoslavia, In 
martie anul viitor, a definitivat lista 
arbitrilor ce vor conduce jocurile a- 
cestei competiții. Printre cei 27 de 
arbitri figurează elvețienii Braun și 
Olivieri, Cerny (Cehoslovacia). Staro- 
voitov (U.R.S.S.), Wiking (Suedia), 
Nordly (Norvegia), Valentin (Austria), 
Keller (R.F.G.) și arbitrul român 
NICOLAE TURCEANU.

• După turneul Întreprins In A- 
merica de Sud, Mexic și S.U.A., selec
ționatele japoneze de volei au evo
luat la Honolulu' in compania forma
țiilor havaiene „AU Stars". La femi
nin echipa japoneză a cîștigat cu 
3—0 (15-3, 15-2, 15-2), iar la mascu
lin, cu 3—1 (15-5, 15-17, 15-3, 15-13)

• Planoristul sportiv Josefiak a

stabilit un nou record polonez de înăl
țime. Pilotind un planor de tip „Bo- 
cian“, el s-a ridicat la înălțimea de 
10 620 m.

• Intr-un mieci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la bas 
chet (masculin), echipa Simmenthal 
Milano a întrecut formația Hapoel 
Tel Aviv cu scorul de 87—53 (53-21). 
Cele mai multe puncte ale învingă
torilor au fost înscrise de america
nul Bredley (25), care în acest sezon 
activează în formația italiană. învin
gători și în primul joc (85—60), bas- 
chetbaliștii italieni s-au calificat pen
tru turul următor al competiției.

• Uniunea asociațiilor și organiza
țiilor sportive din U.R.S.S. a hotărlt 
crearea unei federații unionale de 
rugbi. După turneul desfășurat la 
Moscova in anul 1957, cu prilejul ln-

trecerilor Festivalului mondial al ti
neretului, sportul cu balonul oval s-a 
dezvoltat, mai ales in centrele stu
dențești, astfel că In prezent activea
ză in U.R.S.S. peste 100 de echipe de 
rugbi.

• O delegație sportivă din Turcia, 
condusă de Kamil Ocak, ministru în
sărcinat cu problemele sportului, a ple
cat în U.R.S.S. pentru un schimb de 
experiență cu organizațiile sportive 
sovietice.

In cursul vizitei, membrii delegației 
turce vor vizita bazele sportive din 
U.R.S.S. și vor stabili întîlniri între 
sportivii celor două țări.

• La Toulouse a avut loc întîlnirea 
internațională de rugbi XIII e’;ntre 
echipele Franței și Noii Zeec?nde. 
Victoria a revenit rugbistilor fran
cezi cu scorul de 28—5 (21—3).
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