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SEL. ARAD - PARTIZAN 
SARAJEVO 10-10 LA BOX
apă meciul susținut la Timi- 
a, în compania pugiliștilor de 
U.M.T. (și cîștigat de gazde 
14—6), boxerii de la Partizan 
ajevo (Iugoslavia) au evoluat la 
d, avînd ca parteneră selecțio- 
i orașului. Întîlnirea s_a ter- 
;at nedecis : 10—10. Victoriile 
dțț^or au fost realizate de I- 

. (cocoș), Costea (pană), 
■utescu (semimijlocie), Tnj 
ilocle mică) și Șchiopa (semi- 
a).

ȘT. IACOB - coresp.
LORIN GHEORGHIU LA 

HASTINGS
avele maestru internațional 
rin Gheorghiu, proaspăt cam- 
.1 al țării la șah. va participa 
sfîrșitul acestui an la tradițio- 
.11 turneu al sărbătorilor de 
lă de la Hastings.
ÎNTRECEREA SCHIOARELOR 

FONDISTE

iilele trecute au avut loc la 
?deal două concursuri de veri- 
are cu participarea fondistelor 
i lotul național de schi, care 
pregătesc pentru campionatele 

mdiale sub conducerea prof. N. 
rabaș. în primul concurs, dis- 
tat pe distanța de 5 km, clasa- 
;ntul a fost următorul : 1 Mar- 
a Leampă 22’30; 2. Iuliana Bo
și 23’48; 3. Eugenia Vișan 23’53;

Rodica Cimpoia 24’27; 5.
oara Drăghici 25’30. In cel de 
doilea (3 km), ordinea a fost 

eea^’i. timpurile înregistrate fi- 
1 v 7 13’07, 13'30, 14'09 și res
et! 495.

Cîți tineri fac sport la
ȘANTIERELE NAVALE GALAȚI
Discuția noastră pe această 

temă cu tovarășul GHEORGHE 
CARAMAN, președintele aso
ciației sportive S.N.G., a por
nit de la un... afiș. Conținutul: 
„Prin sport ne întărim sănăta
tea I". Acest text l-am citit 
nu o dată în vastele hale ale 
marelui șantier gălățean.

La capătul călătoriei noastre 
l-am întrebat pe 
parafrazînd (oare
cum) textul con
semnat mai sus :

— Și cîți tineri 
din șantiere își în
tăresc sănătatea 
practicînd sportul ?

— Toți 1
— Adică ?...
— 3 150.
— Ce reprezintă 

fră ?
■— Numărul membrilor UCFS 

din asociația noastră sportivă.
Și tovarășul Caraman, ajutat 

de... situații statistice si foi 
de concurs ne-a reconstituit, 
sintetic, tabloul întrecerilor 
sportive la care au participat 
în acest an tinerii muncitori 
din importanta întreprindere de

președinte,

industriei construcțiilor de mașini 
Marinescu, Iulia Stamatoiu.

In ședința de după-amiază, deputatul Ma
nea Mănescu, președintele Comisiei econo
mice-financiare, a prezentat raportul acestei 
comisii cu privire la cele două proiecte de 
legi supuse spre aprobare Marii Adunări Na
ționale.

In continuarea discuției generale au luat 
cuvîntul deputății Nicolae Giosan, Wilhelm 
Lutsch, Mirela Micu, Petru Enache, Nicolae 
Mănescu, George Zsoldos, Cristinel Vîlciu, 
Iuliu Gal, Gheorghe Maftei, Constantin Din- 
culescu și Mihail Levente.

Fiecare din cele două proiecte 
discutat pe articole și supus, 
votului secret.

Marea Adunare 
pentru adoptarea 
miei naționale pe 
pentru adoptarea 
blicii Socialiste România pe anul 1966

Rezultatele voturilor au fost primite cu 
aplauze.

Lucrările sesiunii continuă

MihaiMarți dimineața au continuat lucrările se
siunii Marii Adunări Naționale

în lojile oficiale au luat loc conducătorii 
de partid și de stat.

La lucrări asistă, în continuare, numeroși 
invitați, șefi de misiuni diplomatice, ziariști 
români și străini.

Președintele Marii Adunări Naționale, tova
rășul Ștefan Voitec, a deschis ședința.

Primit cu vii aplauze, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, a prezentat Darea de seamă 
asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 
1965 și cu privire la planul de stat pe anul 
1966.

Ministrul finanțelor, Aurel Vijoli, a expus, 
din însărcinarea Consiliului de Miniștri, ra
portul cu privire la proiectul bugetului de 
stat pe anul 1966.

A început apoi discuția generală asupra pro
iectului planului de stat al economiei națio
nale și a proiectului de buget pe 1966.

In ședința de dimineață au luat cuvîntul 
deputății Florian Dănălache, Nicolae Lazăr, 
Ion Stănescu, Gheorghe Tătaru, Petre Io- 
nescu, Mihail Lupșan, Dumitru Tudose, Emil 
Bobu, Dumitru Bejan, Vasile Marin, ministrul

de lege a fost 
în întregime.

aprobat legeaNațională a 
planului de stat al econo- 
anul 1966, precum și legea 
bugetului de stat al Repu-construcții navale. Să-i dăm 

cuvîntul :
— Primele acțiuni ale anu

lui 1965 au avut loc încă din 
primăvară, cu întrecerile pe 
grupe sportive, care la noi se 
bucură de foarte multă trecere. 
Timp de mai multe luni, în 
toate cele 18 grupe sportive 
ale asociației, s-a dat o veri
tabilă „bătălie® pentru desem- 
_________ narea echipelor 

campioane la fot
bal, volei, șah și 
tenis de masă. Aș 
vrea să subliniez 
un fapt care me
rită a fi reținut: 
la succesul acestei 

etape Un sprijin direct am pri
mit din partea organizatorilor 
sportivi, printre care mi-aș în
gădui să-i amintesc pe Vasile 
Gavrilă și Mircea Pînzaru.

înainte ca tovarășul Cara
man să-și continue firul po
vestirii cu aspecte din întrece
rea propriu-zisă a campionatu
lui pe asociație, etapa inter- 
grupe, ne... îngăduim și noi 
să-l întrerupem, întrebîndu-1: 
de ce, de pildă, acest cam
pionat, la prima Iui etapă, n-a 
cuprins și întreceri atletice, 
competiții de trintă șl haltere?

Motivarea a venit prompt :
— Ne-a lipsit — pentru at

letism — o pistă specială de 
alergări ca și un teren adecvat 
acestei ramuri sportive. Alt
fel...

Răspundem interlocutorului 
nostru că atletismul nu se re
zumă doar la probe de 
gări, că pentru sărituri, 
exemplu, s-ar fi putut 
unele soluții, de pildă, 
pregătirea unui sector pe 
prafață relativ redusă, 
amenajări „speciale®.

Tovarășul Caraman 
noaște că sub acest < 
consiliul asociației sportive a 
avut o... scăpare. Si tot o scă
pare a reprezenlat-o și absen-

DIN VIAȚA

ORGANIZAȚIEI NOASTRE

această ci-

Cupa „Predeal" la biatlon
PREDEAL, 21 (prin telefon), 
arți dimineața, în condițiile 
iei zăpezi puține și „grele“, 
î desfășurat proba individu- 
ă de biatlon din „Cupa Pre- 
■al“, rezervată biatlonistilor 
untași care se pregătesc pen- 
u competițiile internaționale 
e noului sezon. In general, 
îpă cum apreciază cei doi an- 
enori ai lotului național 
darcel Stuparu—schi fond și 
aleriu Panțuru—tir), sportivii 
au prezentat mai bine 
ți decît în perioada 
.uizătoare a sezonului 
arcursul a însumat 15 
trageri.
Iaf plasamentul: 1. Gh. Vil-

pregă- 
cores- 
trecut. 
km cu

moș 71’49"; 2. Gh. Bădescu
74’59"; 3. Gh. Cimpoia 75'52”; 
4. N. Bărbășescu 76'28" ; 5. M. 
Stoian (revelația concursului) 
78’25"; 6. D. Zangor 84'31”; 7. 
I. Teposu 84’58”; 8. Șt. Drăguș 
87'59"; 9. Gh. Cercel 88’23” ; 
10. I. Funieru 97'40”; 11. D.
Soiu (junior) 103’18". Penaliză
rile, în ordinea clasamentului, 
au însumat 6, 9, 10, 12, 11, 17, 
18, 21, 22, 26 și, respectiv, 30 
de minute, fapt explicabil prin 
aceea că în ultima perioadă 
s-au făcut corectări de tehnică 
în tragerea cu arma.

Joi se dispută, tot la Predeal, 
proba de ștafetă.

C. GRUIA—coresp. reg.

aler- 
spre 
găsi 
prin 

o su- 
fără

recu- 
aspect

(Agerpres)

18 primăveri pe toată linia.,.

Rdmas bun,
REPORTAJUL

NOSTRU

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Patinoarul artificial din parcul Florecsca, inaugurat anul trecut, a devenit locul de întîlnire preferat al multor iubitori de 
sport din Capitală. Zilnic, zeci și sute de patinatori, îndeosebi tineri și copii, petrec minunate clipe de destindere pe gheața 

patinoarului, călindu-și forțele
Foto: V. Bageac

In sala de festivități 
a Institutului de Cul
tură Fizică s-a adunat 
tinerețea. A venit în

grupuri vesele de studenți și stu
dente, spre a sărbători vîrsta de 
aur a celor 18 ani împliniți și 
a-și lua — așa cum se cuvine 
— rămas bun de la adolescență.

Mai emoționată 
ca oricînd, Rodica 
Apăteani 
norurile

Sînt 80. 
toți de 18

I■ tu. făcînd o- 
gazdei, ne 
colegele ei 
Toți din 

ani: Doina 
Tase Tiși-

prezintă colegii
de an. 
anul 1, 
Pană, Olga Stoian, 
nescu, II oria Cernescu, Constantin 
Pascal, Ion Vasilică, Silviu Ulea 
ș.a. In dreptul multora dintre ei, 
noua campioană la gimnastică a 
țării ține să adauge: „recordman 
la juniori", „locul I în campio
nat", „component al echipei divi
zionare de...u.

— Pe „bătrînii" din fundul 
sălii nu vi-i mai prezint — 
ne spune rîzînd Rodica.

— Frumos, Apăteanu I — se 
aude un glas baritonal. Adică, 
noi nu avem 18 ani?

Tînăra gimnastă se face că 
n-aude și continuă, chipurile, re
voltată către noi:

— Joacă la seniori de cînd îi 
Știu !...

în sală s-a făcut liniște. La 
masa prezidiului au luat loc prof. 
Leon Teodorescu — rectorul In
stitutului — invitați, cadre di
dactice. Celor care intră în rindul

Foto: A. Neagu 

cetățenilor majori ai patriei li se 
vorbește despre înaltele lor drep
turi și îndatoriri prevăzute în 
Constituția Republicii Socialiste 
România. Apoi, viitoarea gene
rație de profesori și antrenori 
este călduros felicitată cu prile
jul sărbătorii majoratului lor. Bei 
care pășesc astăzi pe poarta prin
cipală a vieții răspund cu aplauze 
puternice. Studenții care iau cu- 
vîntul mulțumesc din inimă pen
tru condițiile create de a învăța 

cu 
zi, 
ție 
toriți cu ocazia împlinirii vîrstei 
majoratului.

Sărbătoarea majoratului avînil 
legile ei nescrise. In continuare, 
toată lumea — fără excepție — 
este invitată să-și petreacă seara 
la reuniunea organizată în cin
stea celor „80“. Un afiș mare, 
pus la loc vizibil, anunța cu li
tere de-o șchioapă că își va da 
concursul apreciata formație ar
tistică de muzică ușoară „Cris
tal". Pentru cei care nu au 
văzut-o încă la „lucru" îi infor
măm că „lotul® ei este compus 
numai din studenți ai Institutu
lui de Cultură Fizică. „Capete 
de afiș® în „disputa® pentru an
tren erau ansamblul de dansuri 
populare al I.G.F. și solista Puica 
I giroșeanu. „Arbitru®, Uicu 

Constantin de la Teatrul de es
tradă.

Cine putea lipsi de la această 
tinerească „întrecere® ? Mai ales 
la 18 ani I...

face sport, pentru afecțiunea 
care sînt înconjurați zi de 

pentru această frumoasă aten- 
ce li s-a făcut de a fi sărbl-

V. TOFAN

Baschetbalistele de la S.S.f. 2 București neînvinse
în Cehoslovacia și Ungaria

Echipa feminină de baschet 
a S.S.E. 2 București a între
prins un turneu în Ceho
slovacia și Ungaria, unde a 
susținut 6 partide, obtinînd tot 
atîtea victorii. Elevele bucu- 
reștene au întrecut, pe rînd, 
formațiile de junioare Bohe
mians CKD Praga cu 52—45 
(18—201. Lokomotiv Beroun cu

44—16 (23—12), Spartak Pada- 
tin cu 86—41 (39—12), din nou 
Bohemians CKD Praga cu 57— 
38 (24—22), Sparta Praha 45— 
36 (24—20) și Etvds Budapesta 
cu 69—36 ( 39—21). Formația a 
fost alcătuită din jucătoarele 
Elena Ghiță, Vera Stuparu, Io- 
landa Jivoin, Cristina Giurgia, 
Bianca Gheorghe, Mariana 
State, Ana Chirilă, Cornelia 
Petrescu și Doina Socaciu (an- 
trenoare Adriana Florescu)..



CARNET COMPETIȚIONAI,

HANDBAL: corespondenții ne scriu
DESPRE CAMPIONATELE REGIONALE
Iată cîteva relatări asupra desfășu

rării unor campionate regionale de hand
bal, seniori și senioare.

• BANAT. — Ultimele partide an 
consfințit succesul echipelor S.S.E. Arad 
(la fete) și Știința Lovrin (la băieți), 
care au încheiat campionatul cu un avans 
de două și, respectiv, un punct. Elevele 
din Arad — bine pregătite — au co
respuns din toate punctele de vedere, 
cîștigînd meciurile la diferențe aprecia
bile. Dintre celelalte echipe, merită a 
fi evidențiată Ind. Linei, care a fost 
singura adversară periculoasă a campi
oanei dar nefiind suficient de bine pre
gătită, • pierdut fără drept de apel jo
cul decisiv cu S.S.E. O subliniere spe
cială pentru formația C.S.M. Reșița, 
care nu s-a prezentat la meci chiar pe 
teren propriu, deși avea șanse să ocupe 
locul II, Dar, în activitatea de la Reșița 
s-a remarcat și cu alt prilej nepăsarea: 
nici o echipă de juniori sau de junioare 
nu a fost prezentă Ia faza regională, 
comisia de handbal din Reșița n-a or
ganizat faza orășenească pentru tinerii 
jucători.

In general, întrecerile au fost de un 
nivel tehnic satisfăcător. In campio
natul masculin primul loc a fost decis 
In ultima etapă. Echipele s-au prezentat 
destul de bine pregătite și și-au dispu
tat cu corectitudine șansele. Excepție a 
făcut Steaua roșie Bulgăruș, care a prac
ticat un joc obstructionist și dur. In 
plus, nu s-a prezentat la jocul din ultima 
etapă, fapt pentru care a fost eliminată 
din campionat. In altă ordine de idei, 
se cuvin evidențiate echipele Giarmata 
și Constructorul Arad pentru acțiunea 
curajoasă de promovare cu succes

unor elemente tinere crescute în asocia
țiile sportive respective. (P. Arcan).

• CLUJ. — La Dej «jp. desfășurat 
faza pe regiune a campionattilui de cali
ficare pentru echipele masculine. Au par
ticipat 7 echipe din raioanele Turda, 
Ocna Mureș, Năsăud, Zalău, Bistrița, 
Dej, precum și din orașul Cluj. Turneul 
a fost cîștigat de Știința I.P. Cluj, 
datorită unei pregătiri superioare. Ea a 
învins în finală pe Victoria Zalău cu 
18—10 (9—4), cîștigînd astfel dreptul 
de a participa la faza interregională 
(A. Kontray, coresp.).

Turneul final feminin a avut loc la 
Bistrița și la el au luat parte patru 
echipe. Și aici victoria a revenit forma
ției Știința I.P. Cluj, care a dispus pe 
rind de S.S.E. Bistrița (11—6), Știința 
Dej (9—4) și Progresul Năsăud (9—2). 
(P. Radvanyi).

• BRAȘOV. — Pe primul loc în cla
samentul campionatului regional la se
nioare s-a clasat Textila Sighișoara, 
cu un avans de 5 puncte asupra celei de 
a doua clasate, Steaua roșie Sibiu. E- 
chipa Textila se anunță o pretendentă 
serioasă la faza interregională. In rîn
durile ei activează cîteva jucătoare ta
lentate. (L. Filip).

TIR: Un interesant 
concurs al studenților 

bucureșteni

BOX: „CUPA ORAȘULUI
CRAIOVA"

HOCHEI: Campiona 
de juniori al Capita

Zilele trecute, poligonul Tineretului 
a găzduit tradiționala competiție de 
tir „Cupa de iarnă*; " organizată pe 
Centrul Universitar București. La în
treceri (armă sport 3x20 focuri) a luat 
parte un număr mare de studenți, prin
tre 
dă 
la 
a 
un 
armă sport.

REZULTATE: băieți 
maeștri : 1. I. Olărescu 
522 p, 2. R. Weinerich 
508 p, 3. D. Becea (Arhitectura) 505 p; 
categ. a II-a și a III-a : 1. C. Calisov 
(Politehnica) 487 p, 2. E. Castriș 
(I.S.E.) 479 p, 3. O. Braun (Construc
ții) 479 p. Fete categ. I : 1. Rodica
Gorgoi (Politehnica) 478 p, 2. Ma
riana Borcea (Universitatea) 462 p, 
3. Gabriela Anghelovici (Universitatea) 
459 p. Categ. a II-a și a III-a : 1. I. 
Irinel Denischi (I.M.F.) 465 p; 2. Mo- 
nica Balaban (Arhitectura) 430 p, 3. 
Magdalena Bălășescu (Universitatea) 
430 p.

care și trăgători fruntași ca de pil- 
I. Olărescu. Echipa cîștigătoare 

rhitectură, 
ce reprezintă 
la proba de

băieți, Institutul de arhitectură, 
totalizat 2038 p ceea 
nou record al țării

categ. I și 
(Arhitectura) 
(Arhitectura)

Zilele trecute s-au încheiat întrece
rile de box dotate cu „Cupa orașului 
Craiova". Timp de o lună și jumătate, 
această competiție a angrenat peste 60 
de boxeri juniori și seniori de la Elec- 
troputere, Autorapid—G.F.R., Dinamo 
și IRA 8.

După disputarea celor șase reuniuni 
(care au însumat 66 de meciuri), 
CUPA a revenit celei mai tinere secții 
de box din Craiova — Autorapid C.F.R. 
(antrenor Constantin lordache). Pe 
locul secund s-au clasat boxerii de la 
Electroputere (antrenor Gh. Duduleanu).

Deși majoritatea pugiliștilor partici- 
panți la această competiție sînt tineri 
care abia acum se inițiază în... tainele 
boxului, totuși, o bună parte dintre ei 
(printre care C. Truică, D. Sâceanu, I. 
Păun, T. Păleau) au demonstrat fru
moase calități, tendințe spre un box 
tehnic.

Inițiativa activiștilor sportivi de a or
ganiza această competiție este lăuda
bilă. Ea va ajuta, fără îndoială, pregă
tirea boxerilor, în vederea campionate
lor individuale de juniori și seniori 
care vor începe peste puțin timp.

V. BEREZOVSCHI — coresp.

Luni seara pe patinoarul 
August' a luat sfîrșit primul tui 
campionatului Capitalei la hochei, 
zervat juniorilor. La actuala ediți 
campionatului participă patru ech 
Constructorul, S.S.E. 2, Steaua 
Olimpia. Dintre acestea Construi 
rul este singura echipă neînvinsă 
prima parte a campionatului. O ci 
portare bună au avut si jucătorii 
la S.S.E. 2 aflați în real progres 1 
de sezonul trecut. In general, în c 
șase partide ale turului, s-au în 
gistrat victorii scontate. Rezultat 
tehnice ale meciurilor au fost uri 
toarele: Constructorul — S.S.E 
6—0, Constructorul — Steaua 11 
și Constructorul — Olimpia 9- 
S.S.E. 2 — Steaua 7—2, Steaua 
Olimpia 7—4 și S.S.E. 2 — Olim 
5—2. în urma acestor rezultate, c 
samentul general are în frunte 
Constructorul cu 6 p, urmată 
S.S.E. 2 (4 p), Steaua (2 p) și Olimj.

Campionatul se reia azi, pe ace! 
patinoar cînd de la orele lț" 0 
vor disputa partidele S.S.E. 2— 
iar de la ora 20,30 Constructorul 
Olimpia.

S. GREGORIAN-coresp

HALTERE: un debutant cu perspective
Răspundem cititorilor

Un grup de pionieri de la Școala ge
nerală nr. 112 din București — mari 
amatori de handbal — ne-a adresat prin 
elevul Marius Popovici o scrisoare prin 
care își exprimă admirația față de noul 
jportar al echipei naționale de handbal, 
Cornel Penu. In același timp, micii ju
cători (pentru că ei practică acest sport 
și, în plus asistă deseori la meciurile 
de la Floreasca) ne cer unele lămuriri 
pe care ne grăbim să Ie dăm în rîn
durile de mai jos :

1. Cornel Penu și-a început „cariera** 
rde handbalist de la vîrsta de 14 ani 
în orașul Buzău, unde s-a născut. Pri
mul lui antrenor este prof. C. Căpățînă, 
cunoscutul arbitru internațional ; iar 
prima sa echipă — S.S.E. Buzău. De 
aici el a plecat la Galați, pentru a urma 
cursurile Institutului politehnic. 1 se 
poate scrie pe adresa clubului Știința 
Galați, sau la UCFS regiunea Galați.

2. La noi nu se organizează compe
tiții pionierești decît pe scară locală.

3. Regulamentul jocului de handbal 
nu prevede durata meciurilor pentru 
copii. Acolo unde se organizează ase
menea întîlnîri, forurile sportive locale 
au latitudinea să stabilească durata. 
De regulă și avînd în vedere vîrsta ju
cătorilor, aceste partide se dispută în 
două reprize a cîte 10 minute, sau cel 
mult a 15 minute.

VOLEI: Clasamentele 
înaintea meciurilor

masculine de duminică
DUMINICA 26 DECEMBRIE, In cam

pionatul categoriei A sînt programate 
unsprezece meciuri masculine, șase în 
seria I, constituind ultima etapă a turu
lui, iar cinci în cadrul etapei penultime 
a turului la 
rile de mai

NATAȚIE: înotătorii de la S.S.E. 2 Bucureș 
au avut o comportare frumoasă în Cehoslovac
Recent s-au întors în Capitală îno

tătorii de la S.S.E. 2 București, care 
au participat la două concursuri in
ternaționale în Cehoslovacia. în cadrul 
celei de a 19-a ediții a „Cupei tine
retului", desfășurată în bazinul Podoly 
(50 m), au participat 250 de copii din 
cluburile fruntașe ale Cehoslovaciei, 
înotătorii bucureșteni au avut o fru
moasă comportare, cîștigînd mai mul
te probe. Iată cîteva din rezultatele 
tehnice : 200 m liber (m) : 1 Bartos 
(C) 2:29,2, 2. V. Dovgan 2:30,2; 100 m 
bras (m) : R. Diaconescu 1:23,5, 2.
Machata (C) 1:24,1, 3. S. Scurei 1:25,2; 
100 m spate (m) : 1. VI. Belea 1:13,2, 
2. Gurscin (C) 1:17,8; 100 m spate (f) 
Menclova (C) 1:19,2, 2. R. Spandonide 
1:20,0; 200 m mixt (m) : 1. V. Belea 
2:40,2, 2. Kosina (C) 2:48.0; 4x50 m 
fluture (m) : 1. S.S.E. 2. 2:10,2; 4x50 
m bras : I. S.S.E. 2 5:48,4 ; 100 m li
ber (m) : 1. O. Nicolae 1:07,1, 2. Jani- 
cek (C) 1:07,7 ; 200 m bras (mj : 1. 
R. Diaconescu 3:04.9; Machata 3:05,2; 
100 m fluture (m) : 1. V. Belea 1:09,6, 
2. V. Dovgan 1:12,4; 4x50 m mixt (f): 
1. S.S.E. 2 2:27,2; 4x50 m liber (f): 
1. Gotwaldow I 2:11,2, 2. S.S.E. 2 
2:13,1; 4x50 m mixt (m) : 1. S.S.E. 2 
2:13,5; 4x50 m liber (m) : 1. S.S.E. 2 
1:58,6.

După acest concurs, tinerii înotători 
bucureșteni au susținut un meci cu 
selecționata de copii a clubului Bohe-

mians CKD Praga, pe care au înti 
cut-o cu scorul de 170—112. Iată cîte 
din rezultatele înregistrate: 200 m lit 
(m) 1. Bartos (CKD) 2:29,2, 2. V. Do 
gan 2:30,2; 100 m bras : 1. R. Diac 
nescu 1:23,5; 100 m spate (m): V. B 
lea 1:13,2; 200 m mixt (m) : V. Bel 
2:40,2; 100 m liber (m) : O. Nicol 
1:07,1, 2. Janicek (CKD) 1:07,7, 3. 
Mihai 1:07,8; 200 m bras (m): R. Di 
conescu 3:04,9; 100 m spate (f) : 
Menclova (CKD) 1:19,2, 2. R. Spand 
nide 1:21,2; 4x50 m fluture (Tp) : 
" ” ” ~ ~ ' m brf

m m'z>?’: 
m liber (m)

S.S.E. 2 2:10,2; 4x100
S.S.E. 2. 5:48,4; 4x50
S.S.E. 2, 2:13,5; 4x50 
1. S.S.E. 2 1:58.6.

• Zilele trecute s-a desfășurat 1 
bazinul Floreasca un concurs de în< 
studențesc, lată cîteva rezultate : IC 
m liber (m) : N. Firoiu (I.C.F.) 61 
sec.; 100 m spate (m): G. Trohat 
(Univ. Buc.) 1:15,1; 100 m liber (f 
I. Ungur (Politehnica) 1:06,8; 100 i 
fluture (f): I. Ungur 1:31,2. (Â. ROȘC, 
— coresp.).

• în competiția de polo rezervat 
echipelor de copii, dotată cu „Cup 
Progresul", s-au înregistrat următoare 
le rezultate : Progresul — Unirea 4-C 
Rapid — C.S. Școlar 6—1, Steaua - 
S.S.E. 2 4—0, Rapid — Progresul 2—' 
Steaua — S.S.E. 1 4—0. (C. VASILIU 
coresp.).

ALPINISM: Clasamentul Alpiniadei 19&

seria a Il-a. Iată, în rindu- 
jos, care sînt aceste partide,

Rapid 
Steaua

programului precedîndu-i 
zi.

clasamentele la

SERIA I
1. Rapid București 10 10 0 30: 5 20
2. Dinamo București 10 9 1 29: € 19
3. Tractorul Brașov 10 9 1 27:11 19
4. Steaua București 10 6 4 23:13 16
5. Știința Galați 10 5 5 19:18 15
6. Constructorul Brăila 10 4 6 18:19 14
7. Știința Brașov 10 4 6 15:21 14
8. Farul Constanța 10 4 6 13:23 14
9. Petrolul Ploiești 10 3 7 15:25 13

10. Știința Cluj 10 3 7 12:23 13
11. Minerul Baia Mare 10 2 8 10:28 12
12. Știința Timișoara 10 1 9 10:29 11

La ultimul concurs de haltere al juniorilor bucureșteni am remarcat un 
foarte tînăr sportiv care deși n-a cîștigat locul I a fost în atenția specialiștilor. 
Este vorba de elevul Tudor Petrlșor (Viitorul) care la numai 14 ani a de
monstrat că are frumoase calități în acest sport. El a totalizat la categ. 67,5 
kg. 230 de kg (la împins 70, la smuls 70 și la aruncat 90). Pentru început este 
un rezultat promițător care cere de la tinărul halterofil și în continuare o pre
gătire minuțioasă.
In fotografie, halterofilul T. Petrișor în acțiune.

Foto : A. Neagu

După disputarea celor cinci etape a- 
le campionatului național de alpinism 
— 2 etape de iarnă, 2 de vară și eta
pa finală — titlul de campioană a ță
rii a revenit echipei DINAMO BRA
ȘOV compusă din N. Jitaru, M. Opriș, 
și I. Coleșiu — antrenor Al. Floricioin. 
O comportare bună au avut și forma
țiile Metalul Hunedoara (A. Rițișan. 
N. Naghi, și I. Halmagyi — antrenor 
D. Pichiu), A.S. Armata I Brașov (A. 
Irimia, D. Chivu și M. Schen — antre-

nor Em. Cristea) și I.T.B. (antrenor M 
Gheorghiu). Iată clasamentul :

I. Dinamo Brașov 66 pct(10p. lapte 
miere) ; 2. Metalul Hunedoara 56 pct 
(10 p. la premiere); 3. A.S. Armata 1 
Brașov 54 pct. (10 p. la premiere) ; 4 
I.T.B. 53 pct (8 p la premiere) ; 5
A.S. Armata II Brașov 51 pct (8 p. 1: 
premiere); 6—7 C.F.R. Petroșeni 41 
pct.; 6—7. Sănătatea București 41 pct 
8—9. Torpedo Zărnești 36 pct.; 8—! 
Voința Brașov 36 pct.; 10. Grivița Ro
șie București 31 pct.

O

CITI TINERI FAC
(Urmare din pag. 1)

SPORT LA ȘANTIERELE NAVALE GALAȚI
IN ETAPA DE DUMINICA : 

București — Dinamo București, 
București—Farul Constanța, Minerul B. 
Mare—Tractorul Brașov, Știința Brașov— 
Știința Cluj, Știința Timișoara—Construc
torul Brăila, Știința Galați—Petrolul Plo
iești.

SERIA A n-A
1. Electroputere Craiova
2. Progresul București
3. Viitorul Bacău
4. C.S.M.S. lași
5. Știința București
6. Alumina Oradea
7. înainte Timișoara
8. Știința Petroșeni
9. Ind. sîrmei C. Turzli

10. Banca Tg. Mureș
ÎN ETAPA

București—Alumina
București—înainte Timișoara, C.S.M.S. 
Iași—Ind. sîrmei C. Turzii, Știința Petro
șeni—Banca Tg. Mureș, Electroputere 
Cinăova—Viitorul Bacău.

7 4 3 14:10 11
7
7
7
7
7
7
7
7
7

DE DUMINICA :
Oradea,

Timișoara,

4 3
4 3
4 3
4 3
4
3
3
3
2

ta

cerile pe grupe sportive, respectiv 
pe locurile de producție se bucuri 
de multă prețuire, campionatul p< 
asociație preocupă de asemenea ma
sele de tineri de aici. Numai că pon
derea in activitatea sportivă nu < 
are, cum ar fi firesc, atletismul (cî‘ 
se poate organiza), halterele, trînte 
și natația. Concursuri pe probe, cure 
sînt „Cel mai bun aruncător", „Cei 
mai sprinten săritor", „Cel mai pu
ternic din grupă" sau „Cel mai iute 
înotător" ar fi fost binevenite, ele 
ar fi cuprins, fără îndoială, marea 
majoritate a tineretului și, in timp 
asemenea întreceri ar fi căpătat tra
diție.

Bineînțeles că timpul nu-i trecut
pentru ea astfel de acțiuni °rtive

masă să fie organizate. Totul este 
ele să se 
asociației 
U.T.C cu

dim la sportivii care vizează perfor
manța—canotori, șahiști, handbaliști, 
fotbaliști și voleibaliști, prezenți 
competițiile 
campionate 
pînă la cele

faptul că sportivii de aici au fost 
cotați printre fruntașii pe oraș și 
chiar pe regiune, lucru confirmat ul
terior de către activiștii C.S.O. Ga
lați.

Paralel cu campionatul pe asocia
ție, la Șantierele Navale Galați, anul 
1965 a însemnat și o preocupare mai 
atentă fată de organizarea concursu
rilor pentru trecerea normelor Insig
nei de polisportiv. Cîteva cifre (din 
documentele de evidență): 305 purtă
tori gradul I, 200 în curs de a-și 
trece toate normele. Desigur, față 
de numărul membrilor UCFS, cifra 
globală a celor cuprinși în organiza
rea întrecerilor pentru Insignă este 
încă redusă ca să nu mai vorbim de 
faptul că pentru trecerea normelor 
gradului II nu s-t înscris nici un 
concurent. Spunînd aceasta ne gîn-

în 
oficiale, începînd cu 
orășenești și mergînd 
naționale...

concursurilor de trîntă și haltere.
— Nu s-au inițiat asemenea con

cursuri, deși, la drept vorbind, ele 
s-ar fi putut organiza. în fiecare 
grupă sportivă ar fi existat amatori 
pentru asemenea concursuri. Cît pri
vește confecționarea de haltere, dat 
fiind specificul nostru de muncă, n-ar 
fi fost o problemă prea dificilă. Ră- 
mîne ca o sarcină de viitor.

Președintele asociației sportive 
S.N.G. ne amintește apoi, prin graiul 
cifrelor, că în campionatul pe aso
ciație au luat parte la întreceri — 
din iulie și pînă în noiembrie — cîte 
16 echipe de volei și fotbal, 205 șa
hiști și 170 de iubitori ai tenisului 
de masă.

Spaxtachiada de vară: am reținut

din rîndurile de maiCe rezultă
sus ca și din discuțiile purtate cu o 
serie de membri ai asociației spor
tive (Stelian Apostol, Aurel Grecu, 
Constantin Lascaliu, Nicolae Nasopol, 
Mihai Paraschiv, Costică Antoniu, Ion 
Axente, muncitori sau tehnicieni în 
diferite sectoare ale șantierelor și 
ing. Victor Paladescu) precum și cu 
noul secretar al comitetului U.T.C., 
tovarășul Petre Năstase ? Că în aso
ciația sportivă a Șantierelor Navale 
din Galați, tineretul practică intr-ade
văr sportul în mod organizat. înlre-

14:11 11
15:12 11
12:10 11
13:11 11
14:14 11
14:14 10
12:13 10
10:16 10 
8:15 9
Știința

Progresul

3
4
4
4
5

Mureș,

de 
ca 
lui 
lui
și trebuie să

afle în atenția consiliu- 
sportive și a comitetu- 
care colaborarea poate 
fie și mai strînsă.



Ancheta noastră ANTRENORII DESPRE ECHIPELE LOR
Azi: Dinamo București și Știința Cluj

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

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

3. - ' • ..................................................................
4.
5.

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

adresat cu obișnuitele noa-
TRAIAN

Ne-am
stre întrehări antrenorilor
IONESCU și prof. ANGELO NICU- 
LESCU, de la Dinamo București. Iată 
răspunsurile primite :

1. Formația dinamovistă a realizat 
în această toamnă jocuri care, pe o 
scară a valorilor, se întind de la 
slab la foarte bine. în general, în

5. Ne-am fixat mal multe puncte 
de reper pentru retur. Toate converg 
spre ridicarea calitativă a jocului 
echipei, prin: crearea unui climat 
propice performanței, instaurarea 
unei discipline menite să ajute la 
obținerea de rezultate superioare, ca 
și realizai ea unui joc valoros,

tă de mai multă vreme: pregătirea 
tinerilor pentru ca ei să atingă ni
velul ,consacratilor“. Trebuie să eli
minăm o mare deficiență a echipei 
noastre: construirea acțiunilor 
atac 
încă 
cere

de 
la mijlocul terenului se face 
foarte lent. Or, fotbalul modern 
înainte de toate — viteză.

MIRCEA TUDORAN

R. Sîntem nedumeriți de afirma- 
antrenorului Șepci în răspunsul

N.
țiile 
la prima noastră întrebare. E adevă
rat, în primele cinci etape Știința 
Cluj s-a afirmat ca o echipă valo
roasă realizînd un joc apreciat ca

Fază din meciul Dinamo București—Știința Cluj, disputat recent

prima jumătate a sezonului nu am 
z '<4 mulțumiți de randamentul echi- 

Doar în cea de a doua parte 
s-au comportat mai bine jucătorii de 
la Dinamo.

2. Cel mai slab meci ? Cel de la 
Pitești. Cele mai bune le socotim a 
fi jocurile susținute cu Petrolul, Fa
rul și, bineînțeles, meciurile cu Inter- 
nazionale Milano.

3. Pe cine evidențiem ? Ținînd 
seama de prima perioadă, cea mai... 
neagră, nu putem evidenția pe ni
meni. Poate doar pe Popa. în rest, 
toți sînt vinovați de căderea mar
cată atunci de echipă. Chiar și 
Ghergheli și Pîrcălab. Ei 6-au remar
cat doar în jocurile susținute în sa- 
drul echipei reprezentative. In par
tea finală a turului, datorită toc
mai faptului că jucătorii au înțe
les să se dăruiască mai mult clu
bului, echipei lor, jocului, s-au pre
gătit mai bine, s-au ajutat reciproc 
și echipa a mers. Dovadă, ulti
mele rezultate. Totuși, despre evi- 
r' "țțieri... mal bine să așteptăm sfîr- 
vitui campionatului.

/A Datorită meciului susținut acum 
cîteva zile la Milano cu Inter, vacan
ta noastră va începe mai tîrziu. Le 
vom acorda jucătorilor un concediu 
mai substanțial, pînă în jurul lui 15 
ianuarie, cînd vom relua lucrul cu 
gîndul la o comportare cît mai fru
moasă în retur.

mai aproape de cerințele fothaluiui 
modern

★

amabilitate ne-a răspuns 
și antrenorul ANDREI

Cu multă 
la întrebări 
ȘEPCI, de la Știința Cluj :

1. Da. sînt mulțumit de comporta
rea echipei I Știința Cluj a avut un 
nivel de pregătire superior față 
alte 
mai

2.
ner 
cu Dinamo Pitești (2—1) la Pitești. 
Cel mai slab — meciul susținut 
C.S.M.S. (2—2) la Cluj.

3. După părerea mea, cei mai 
formă au fost Grăjdeanu, Neșu 
Ivansuc. în schimb, Moguț (cu ex
cepția meciului de la Pitești), Rin- 
gheanu și Szabo nu m-au mulțumit.

4. Acum, după returul cu Atletico 
Madrid — vacanță. Anul acesta echi
pa noastră a susținut foarte multe 
meciuri. Odihna — și aceasta din 
punct de vedere psihic și fizic — este 
necesară. De aceea: vacanță între 
20 decembrie și 5 ianuarie. Apoi — 
reluarea activității.

5. în viitor vom munci pentru rea
lizarea unei pregătiri superioare sta
diului actual, pentru o organizare 
mai bună si mai elastică a jocului. 
De asemenea, vom da mai multă a- 
tentie unei chestiuni care ne frămîn-

de 
campionate, iar formația a fost 
omogenă.
Cele mai bune partide: cu Wien- 
Neustadt (1—0) în deplasare și

pe stadionul Dinamo.
Foto : Șt. Ciotloș

bun, dar după aceea... De asemenea, 
nu înțelegem cît de omogenă a îost 
formația pentru că modificări au 
existat destul de multe, de la etapă 
Ia etapă, din cauza accidentărilor 
sau a lipsei de formă a unora dintre 
titulari.

După părerea noastră, Știința Cluj 
a fost in formă bună la sfîrșitul cam
pionatului trecut, în perioada cuce
ririi „Cupei României" și, așa cum 
am mai sciis, în primele cinci etape 
ale actualului campionat. Cam puțin...

cu

în 
și

ÎNAINTEA MECIURILOR
STEAGUL ROȘU—ESPANOL BARCELONA

DE VORBĂ CU ANTRENORUL S. PLOESTEANU DESPRE 
PREGĂTIRILE „STEGARILOR"

După ce echipa Dinamo București 
a întîlnit în „GC.E." pe Inter Milano, 
una din cele mai bune formații din 
lume, iar Știința Cluj s-a întrecut în 
„Cupa cupelor" cu Atletico Madrid, 
cotată printre cele mai valoroase e- 
chipe europene, iată că acum este 
rîndul Steagului roșu Brașov să aibă 
ca adversară o formație de certă va
loare. „Stegarii* vor juca în com
pania lui Espanol Barcelona, echipa 
în care joacă faimosul Di Stefano.

Brașovenii au avut însă emoții 
pînă la 15 decembrie, dată la care 
s-a disputat al treilea meci Espanol— 
Sporting Lisabona. Explicația ? Ne-a 
dat-o chiar antrenorul Silviu Ploeș- 
teanu, cu care am stat de vorbă zi
lele acestea :

— După părerea mea, Sporting este 
o echipă mai bună decit Espanol, 
chiar dacă a pierdut (la limită, subli
niez), al treilea joc disputat la Bar
celona. Astfel că, din punctul nostru 
de vedere, ne convine formația spa
niolă.

— S-ar putea spune că sînteți op
timist. ..

— Intr-o oarecare măsură. Aștep
tăm, Insă, meciurile cu grijă, dar și 
cu încredere. Cunosc valoarea fotba
lului spaniol și știu că Espanol dis
pune de o echipă bună. Alături de 
Di Stefano joacă In ea și aiți fotba
liști cu renume. Aceasta ne impune 
multă atenfie în pregătire, cu atit 
mai mult cu cit, în comparație cu 
formația din Barcelona, noi sîntem 
dezavantajați: fotbaliștii spanioli se 
află, în 
In plină 
clnd la 
deci, să 
dea posibilitatea să susținem și cite- 
va partide plnă la disputarea primu
lui joc cu Espanol.

— V-ati glndit la datele probabile 
ale partidelor cu Espanol ?

— Dai Și le-am și propus clubului 
din Barcelona : 26 ianuarie în Spania 
și 16 februarie la Brașov. Sîntem în 
așteptarea răspunsului.

— Cum se vor desfășura, în linii 
mari, pregătirile dv ?

— După o scurtă perioadă de re
facere (17—23 decembrie) va urma o 
etapă de antrenament (de la 24 de
cembrie) la Poiana, unde vortf urmări, 
In principal, pregătirea fizică multi
laterală. După aceea, vom vedea ce 
este de tăcut, In funcție de datele la 
care vom juca. In orice caz, sigur 
este că ne vom pregăti numai In aer 
liber. In ce privește meciurile de an
trenament și verificare nu le văd po
sibile decit In condițiile organizării 
unui turneu peste hotare, unde clima 
permite și este apropiată celei din 
Spania.

— O ultimă întrebare : ce lot intră 
în pregătire ?

— Lin lot 
prinzlnd pe 
IV ĂNCESCU, 
NAGHI, ZAHARIA, ALECU (fundași), 
NĂFTĂNĂILĂ, PESCARU, SZIGETI 
(mijlocași), HAȘOTI, GANE, GORAN, 
NECULA, ROTARU (Înaintași).

In principal, din această discuție 
am reținut seriozitatea și grija cu care 
„stegarii* privesc pregătirile pentru 
jocurile cu Espanol, a treia echipă 
latină și a doua spaniolă cu care 
— prin voia sorților — ne întîlnim în 
sezonul 1965-66. Iubitorii fotbalului 
doresc ca Steagul roșu să treacă și 
peste acest examen, calificîndu-se 
pentru turul următor. Avem convin
gerea că fotbaliștii echipei din Brașov 
nu vor precupeți eforturile pentru a 
le da această satisfacție.

oarecum restrIns, cu- 
ADAMACHE (portar), 

JENEI, CAMPO,

aceaslă perioadă de iarnă, 
activitate competitionaid, pe 
noi este pauză. Va trebui, 
găsim o soluție care să ne

PETRE GAȚU

Răspundem la întrebări
PETRE și FLORIN GRECU — 

Școala Blrzava, raionul Lipova : Mița- 
ru este jucător la Știința Timișoara 
de cînd era junior.

CRISTESCU SORIN 
Stadionul 
capacitate 
locuri.

București:
Strachov din Praga are o 
de aproximativ 40 000 da

GHEORGHE — Drăgășani:

Un instructaj reușit
VASILE

Comisia regională de fotbal vă poate 
pune la dispoziție datele pe care ni 
le-ati cerut. Jucătorul lonită a fost 
suspendat atunci pe două etape.

12+1
PRONOSPORT

Centrul de antrenament „23 August* 
a găzduit la sfîrșitul săptămînii trecu
te un instructaj cu antrenorii centre
lor de copii și juniori din întreaga 
țară.

Specialiști ai Federației române de 
fotbal, printre care N. Petrescu, I. Bă- 
lănescu, Gh. Ola și alții, au expus în 
fața antrenorilor celor mai tineri fotba
liști referate interesante dintre care 
amintim „Antrenamentul modern la 
seniori și aplicarea lui la copii și ju
niori", „Instruirea și formarea elemen
telor de perspectivă la nivelul echipe
lor de seniori și al lotului național de 
juniori", „Ponderea factorilor antrena
mentului la copii și juniori pe grupe 
de ani“, „Rolul competiției în cadrul 
procesului de instruire cn copiii și ju
niorii" etc.

Urmărite cu viu interes, referatele 
au fost completate cu variate ilustrări 
la temă : planșe, fotografii, diagrame, 
filme. Dintre acestea din urmă, filmele

tehnicienilor germani Helmuth Schon 
și Sepp Herberger (prezentînd faze ce
lebre din fotbalul mondial împletite cu 
repetițiile respectivelor execuții tehni
ce, „lucrate", „au ralenti", de tineri 
fotbaliști) au trezit o vie curiozitate.

Instructajul, judecind după volumi
noasele notițe luate de antrenorii Ozon, 
Tătaru, V. Dumitrescu, Gorgorin, 
Iuhasz etc. și-a atins — în prima 
etapă — scopul. Rămîne ca pe concret 
în procesul de instruire a tinerilor 
fotbaliști, cunoștințele căpătate cu 
această ocazie de antrenori să se trans
mită celor care reprezintă viitorul 
fotbalului românesc.

SUCIU CORNELIU ION — Bucu
rești : Formația din meciul cu Spania 
disputat la Madrid a fost următoa
rea : Sfetcu, Georgescu, Macri, Petru 
Emil, Nunweiller 
suc, Ozon, Voinea 
Ghergheli.

III, Koszka, Ivan- 
Marin, D. Popescu,

Liceul nr. 1 Ținea, 
a vă a-

ION DOBLE —- 
raionul Salonta: Vă rugăm 
dresa direct jucătorului Pîrcălab la 
clubul Dinamo București, șos. Ștefan 
cel Mare.

Campionate regionale

BAC AU
concursurilor Pronosport
19 decembrie s-a dovedit 
de greu. Astfel din cele 

numai la

Programul 
de duminică 
a fi deosebit 
13 meciuri ale concursului 
patru s-au înregistrat victorii ale echi
pelor gazdă. In rest 6 meciuri nule și 
3 victorii ale echipelor venite în depla
sare.

Programul concursurilor de duminică 
26 decembrie cuprinde în întregime me
ciuri din campionatul italian A și B. 
IV un program care va avea o atrac- 

iv-ate și mai mare.
• Se apropie închiderea vânzării la 

concursul SPORTEXPRES nr. 13.
Biletele la SPORTEXPRES se gă

sesc de vînzare la agențiile Loto—Pro
nosport, cooperative, vânzători volanți 
ele.

In fruntea listei de premii 
sesc cele 20 de autoturisme: , 
10 Major", „Wartburg—Lux",

„Wartburg—Standard", 
„Trabant Combi"

se gă-
Renault

„Fiat 
„Fiat 

și „Trabant
850“,
600", 
601".

în
excursii în R. P. Ungară 
slovacă, motociclete, motorete, frigidere, 
televizoare, aparate de radio, ele.

Pentru distribuirea acestui grup de 
premii se vor efectuat 40 extrageri.

® Tragerea concursului special PRO- 
NOEXPRES de azi 22 decembrie 1965 
va avea loc la București în sala din 
str. Doamnei nr. 2.

atribuie: 60 
și R. S. Ceho-

Față de ar.ul trecut, în 1965 turul cam
pionatului regiunii Bacău, s-a desfășurat 
la un nivel tehnic mai ridicat, iar o serie 
de echipe, ea de exemplu. Victoria, 
Steaua roșie, Spartac din Bacău și Pe
trolistul Dărmănești au avut o compor
tare constantă, practlcind jocuri de ca
litate. Prima clasată, Victoria Bacău (an
trenor C. ALBESCU) a condus pînă în 
ultima etapă a turului cînd în partida 
cu Steaua roșie a pierdut în urma unui 
autogol.

Rubrică redactată de Loto-Fronosport.

1. Victoria Bacău 13 7 4 2 29— 9 18
2. Steaua r. Bacău 13 9 0 4 24—13 18
3. Spartac Bacău 13 7 2 4 21—13 16
4. Petrolistul Dărmănești 13 7 2 4 22—16 16
5. Victoria Comănești 13 6 3 4 27—14 15
6. Progresul Or. Gh. 

Gheorghiu-Dej 13 6 2 5 22—15 14
7. Bradul Boznov 13 6 2 5 19—14 14
8. Gloria Zemeș 13 6 1 6 20—24 13
9. Viitorul Săvinești 13 5 2 6 16—20 12

10. Victoria Roman 13 4 3 6 20—23 11
11. Locomotiva Adjud 13 5 0 8 16—31 10
12. Cetatea Tg.Neamț 13 3 3 7 12—32 9
13. Cimentul Bicaz 13 3 2 8 15—17 8
14. Oituz Tg. Ocna 13 4 0 9 15—37 8

un nun 
PERTHU 
BflRBRTI 
bdile 
IRODELE
DE ARTICOLE 
DE 6RLARTERIE



Pregătiri
pentru „mondialele*4 de hochei

Echipa de hochei pe gheață a U.R.S.S. 
ia susținut al 5-lea meci al turneului 

i pe care-1 întreprinde în Canada. Ho- 
cheiștii sovietici au învins la Winnipeg 
cu 6—2 (3—2, 3—0, 0—0) o selec
ționată canadiană. Tot în Canada își ve- 

'lifică jucătorii pentru „mondiale" și 
echipa Finlandei. In primul meci, spor
tivii finlandezi au întrecut cu 8—3 o 
reprezentativă a provinciei Columbia.

★
Servind ca sparing-partener echipei 

de hochei a R. D. Germane, formația 
sovietică Torpedo Gorki a susținut două 

1 meciur ’la Berlin. Primul a fost cîști- 
i gat de Torpedo cu 6—3 (3—1, 2—0,
1—2), iar al doilea s-a terminat la 
egalitate 4—4 (0—1, 2—2, 2—1).

Seminarul internațional 
pentru arbitrii de gimnastică

La inițiativa F.I.G. recent s-a des
fășurat la Moscova — în organizarea 
federației de specialitate a U.R.S.S. și 
în prezența membrilor comisiei tehnice 
a F.I.G., în frunte cu președintele ei, 
dl. Artur Gander, un seminar pentru 
arbitrii internaționali de gimnastică.

Cei 32 de participanți, reprezentînd 
j'6 țări, au asistat în sala de la Lujniki, 
la un curs teoretic însoțit de demon
strații practice, prezentări de desene, 
de kinograme și proiecții de filme, 

’după care au fost supuși unui examen 
pentru obținerea brevetului de arbitru 
internațional. Din partea țării noastre 
au luat parte la acest curs arbitrii Ro
bert Podlaha, Mircea Radulescu și 
semnatarul acestor rînduri.

Organizarea excelentă și nivelul 
înalt al expunerilor prezentate de că
tre membrii comisiei tehnice a F.I.G. și 
'de către specialiști din U.R.S.S. au 
oferit posibilitatea unor discuții și stu
dii aprofundate pe marginea codului 

; internațional de punctaj, privind pro
blema aprecierii dificultății combina
ției și a execuției tehnice a exerci- 
țiilor din gimnastica sportivă modernă.

Voi încerca să analizez cîteva as
pecte noi desprinse de la acest curs, 
care interesează în egală măsură pe 
arbitrii și pe antrenorii noștri în ve
derea orientării pregătirii gimnaștilor.

Dacă, pînă în prezent, aprecierea și 
diferențierea gimnaștilor la concursuri 
avea în vedere — în special — dificul
tatea și execuția corectă a exercițiu
lui și mai puțin combinația lui, în vii
tor arbitrajul trebuie să țină cont, în- 
tr-o măsură mult mai mare, de combi
nații, analizînd multilateral exercițiul

Pe scurt
• La începutul anului viitor, e- 

chipa de fotbal a Bulgariei va pleca 
într-un turneu în America de Sud. 
Primul joc este programat la data 
de 23 ianuarie în Brazilia.

0 verificare utilă
de tineret

Formația de hochei pe gheată „Si- 
bir" din Novosibirsk, care între
prinde un turneu în tara noastră, a 
întîlnit ieri seară selecționata de ti
neret a tării noastre. Tinerii ho- 
cheiști români au făcut cu acest pri
lej o utilă verifieare în vederea par
tidelor pe care le vor susține la 
sfîrșitul acestei săptămîni cu echipa 
de tineret a R.P. Ungare.

în meciul disputat aseară echipa 
sovietică a cîștigat cu scorul de 
10—3 (3—0, 1—1, 6—2), manifestînd 
— așa după cum era și de așteptat — 
o superioritate evidentă. Totuși, în 
unele momente ale jocului și în mod 
deosebit în repriza secundă, tinerii 

prin prisma gradului de risc, de ori
ginalitate și de virtuozitate.

Prin faptul că pe plan internațional 
numărul gimnaștilor care execută ele
mente grele este tot mai mare va fi 
necesar ca dintre aceștia să fie mai 
bine cotați aceia care prezintă exerciții 
mai riscante. La bară fixă, de exemplu, 
este mult mai greu să execuți dublu 
salt după un schimb sau o întoarcere, 
decît după 2—3 gigantici pregătitoare. 
In general, pentru elemente originale, 
regulamentul prevede penalizări mai 
mici, la eventualele greșeli de execu
ție. „ . „ .La Moscova s-au făcut precizări a- 
mănunțite referitoare la cerințele de 
combinație pentru fiecare aparat, pre
cum și la penalizările corespunzătoare 
greșelilor de acest gen. Așa, de exem
plu, la toate probele exercițiul trebuie 
să se încheie, obligatoriu, cu un ele
ment greu sau foarte greu, raportat 
la nivelul întregii combinații.

La sol se penalizează nefolosirea în
tregului spațiu de lucru, numărul mai 
mare de 3 opriri și lipsa elementului 
de forță. La cal cu minere se penali
zează mai sever atingerea aparatului 
între minere decît a extremităților ca
lului. De asemenea, la inele exercițiul 
trebuie să cuprindă o mișcare din for
ță și un element static, iar 
Ia paralele să nu existe mai mult de 3 
opriri.

Pentru opriri, așezări și balansuri 
intermediare între elemente de mare 
dificultate, penalizările vor fi mai 
puțin severe decît pentru aceleași gre
șeli efectuate între două elemente 
simple.

Ca o concluzie generală, menționez 
că arbitrajul — în etapa actuală — în
curajează dificultatea în exerciții și 
execuția tehnică a acestora.

Organizarea unui curs de arbitri ase
mănător pe plan intern se impune ca 
o necesitate, pentru a ne pune la curent 
cu toate problemele actuale ale gim
nasticii mondiale.

N. V1ERU 
antrenor federal

a lotului nostru 
la hochei

jucători români au dat o replică vi
guroasă adversarilor lor, reușind să 
echilibreze jocul. Punctele au fost 
înscrise de Juceok (2), Vasiliev (2), 
Makarov, Grigoriev, Sudoplatov, Briu- 
lințev, Larkovici, Smeleev pentru 
„Sibir“ și de I. Hollo, Boldescu și 
Moiș pentru selecționata noastră de 
tineret. în cursul acestui joc, antre
norii D. Cosman și N. Zograffi au 
folosit întregul lot de care dispun, 
evidentiindu-se în mod special por
tarul Crișan, fundașii Pop și Făgăraș 
și linia de atac Ștefan, Tarciu, Bol
descu. O bună impresie a lăsat, de 
asemenea, cea mai tînără linie alcă
tuită din Marian, Moiș și Iordan — 
toți încă la vîrsta junioratului.

De subliniat absenta nemotivată a 
lui Ioanovici și Otvoș, care — deși 
au fost convocați pentru joe — nu 
s-au prezentat. Credem că federația 
de specialitate va lua măsurile care 
se impun fată de acest act de indis
ciplină.

Unul din cei mai buni schiori europeni, suedezul Bengt-Lrik Grahn, in timpul 
cursei de slalom special din cadrul Criteriului primei zăpezi, disputat la Val 

d’lsere. In această probă el l-a învins pe francezul Jean-Claude Killy.
Foto: A.F.P.

Keino l-a învins pe Clarke!
Ieri, la Melbourne, în cadrul unui 

concurs atletic s-au întîlnit marii 
ași ai probei de 5000 m: Ron Clarke 
(Australia) și Kipchoge Keino (Kenia). 
După o întrecere pasionantă în care 
australianul a condus tot timpul, în

0 declarație a președintelui clubului Ferencvaros
BUDAPESTA 21 (Agerpres). — E- 

chipa Ferencvaros Budapesta a pro
pus datele de 9 martie (la Milano) 
și 16 martie (la Budapesta) pentru 
meciurile cu Internazionale, din sfer
turile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la fotbal.

Președintele clubului budapestan, 
I. Kalamar, a declarat coresponden
tului din Budapesta al ziarului ,Ga- 
zzetta dello Sport", următoarele: 
„Internazionale Milano este cea mai 
puternică echipă din lume. A pierde 
în fața lui Internazionale nu e o de
zonoare. Dacă vom elimina echipa 
italiană pentru noi va fi un mare 

ultimul tur de pistă, atletul de cu
loare s-a desprins și printr-un finiș 
extraordinar a cîștigat la o distanță 
de 30 yarzi (circa 27 de metri). Keino 
a parcurs distanța în 13:40,6, iar 
Clarke în 13:47,2.

succes. Exemplul echipei Dinamo 
București ne-a arătat că acest lucru 
nu e imposibil și am învățat cum 
trebuie să jucăm împotriva echipei 
lui Helenio Herrera”.

A. Șoptereanu și V. Costa 
printre cei mai buni 

brasiști (juniori) ai Europei
Tinerii înotători din țara noastră 

au marcat un frumos progres în acest 
an, cei mai buni juniori aflîndu-se 
printre fruntașii europeni ai acestei 
categorii. în special cei doi brasiști ro
mâni, Angel Șoptereanu și Vasile 
Costa dețin poziții foarte bune în lis
ta celor mai buni performeri (pînă la 
18 ani) europeni ai anului :

100 IU
1:00,8 Pankin (U.R.S.S.)
1:12,0 Costa (ROMANIA) 
1:12,5 Puskaev (U.R.S.S.) 
1:12,7 Șoptereanu (ROMANIA) 
1:13,0 Sutov (U.R.S.S.) 
1:13,3 Erin (U.R.S.S.
1:13,8 Szenlirmay (Ungaria) 
1:13,0 De Herdt (Franța)

200 m

2:36,2 Pankin (U.R.S.S.)
Sutov (U.R.S.S.

2:36,4 Șoptereanu (ROMANIA)
2:38,0 Puskaev (U.R.S.S.) 
2:38,2 Costa (ROMANIA) 
2:30,2 Suvorov (U.R.S.S.) 
2:30,6 Jou (Spania) 
1:13,0 De Herdt (Fran(a)
Cît privește pe multiplul campion și 

recordman de seniori și juniori, Vla
dimir Moraru, acesta se află pe locul
14 la 100 m liber cu 58,0, pe locul 11 
la 400 m liber cu 4:34,9, pe locul 14 
la 100 m fluture cu 64,1 și pe locul 13 
la 200 m fluture cu 2:24,6. De altfel, 
într-un clasament european pe națiuni, 
unde au fost punctate primele 15 per
formanțe ale anului la juniori, țara 
noastră (totalizînd 62 de puncte) se 
află pe un promițător loc 7 după : 
1. U.R.S.S. 445,5 p, 2. R.D. Germană 
144 p, 3. Franța 124,5 p, 4. Suedia 119 
p, 5. Ungaria 109,5 p, 6. Italia 67 p 
înaintea R.F. Germane cu 47,5 p, An
gliei 47 p, Iugoslaviei 39,5 p, Finlan
dei 38,5 p, Norvegiei 36,5 p, Olandei
15 p, Spaniei 15.5 și Cehoslovaciei 8 
p. (a.v.).

In localitatea Gagra de pe tăr 
mul Mării Negre, unde timpul este 
prielnic practicării sportului în aer 
liber, atletul sovietic Viktor Kudinski 
a realizat în proba de 5 000 m tim
pul de 13:49,8. Kudinski, în vîrstă 
de 23 ani, mare speranță a atletismu
lui sovietic, era recunoscut ca un 
bun specialist al probei de 3 000 m 
obstacole (8:31,0 în 1965), dar antre
norii sovietici îl pregătesc și pentru 
alte probe în vederea J.O. din Mexic.

CEA MAI BUNĂ SAHISTA 
SOVIETICA '

După cum s-a mai anun
țat, campionatul unional fe
minin de șah a luat sfîrșit 
cu victoria tinerei șabiste 
Valentina Kozlovskaia. Noua 
campioană a U.R.S.S. este 

• Cei mai buni 10 săritori cu 
schiurile din Finlanda se antrenează 
de trei săptămîni la Kuopio, în ve
derea campionatelor mondiale. Pînă 
acum, componenții echipei au efec
tuat peste 500 de sărituri fiecare. 
La ultimul concurs de verificare, pe 
primul loc s-a clasat V. Kankkoneo 
cu o săritură de 83 m, urmat de T 
Matttla — 81 m.

• In campionatul de șah al S.UA., 
după disputarea partidelor din pri
mele trei runde, conduc marii maeș
tri Fischer si Benkâ cu cîte 2*/3 
puncte fiecare.

• Federația de fotbal din U.R.S.S. 
a hotărît să propună ca arbitri la 
turneul final al campionatului mon
dial de fotbal din Anqlia pe Tofik 
Bahramov și Serghei Alimov.

DE PE TOATE MERIDIANELE
originară din stațiunea cli
materică Piatigorsk, situată 
în Cau cazul de nord. în 
vîrstă de 27 ani, ea este de 
profesie farmacistă. Koz
lovskaia a participat pînă 
acum de patru ori la finala 
campionatului unional, la 
această ediție reușind să 
cucerească titlul suprem. 
Anul acesta a fost pentru 
ea un an plin de succese. 
Astfel, în vară, Kozlovskaia 
a cîștigat turneul tnterna- 

țional de la Briansk unde 
le-a învins printre altele pe 
cunoscutele sahiste Maia 
Raniku (U.R.S.S.), Lazarevici 
(Iugoslavia) și Nicolau (Ro
mânia). De asemenea, făcînd 
parte din echipa R.S.F.S.R., 
a cucerit victoria în Spar- 

tachiada sindicatelor sovie
tice.
ȘAPTE ELIMINAȚI (PRINTRE 
CARE PELE) LA UN MEC! 

PE MARACANA
Finala .Cupei Braziliei” 

la fotbal, care a opus echi
pele Santos și Vasco da 
Gama, pe stadionul Mara- 
cana din Rio de Janeiro, 
s-a transformat la un mo
ment dat într-o adevărată 
bătălie, care s-a încheiat 

cu un veritabil record în 
materie de eliminări: șapte 
jucători (printre care si 
Pele) au fost trimiși la ves
tiar în ultimele zece minute.

Meciul se apropia de sfîr
șit și Santos (care cîștigase 
nrimuJ joc cu 5—1) condu
cea acum cu 1—0 prin golul 

marcat de Pele. Deodată se 
naște un conflict între Zi- 
zinho (Vasco da Gama) și 
fundașul Lima de la Santos. 
Arbitrul îi elimină pe amîn- 
doi. Urmează un schimb de 
lovituri între Ananias 
(Vasco), Pele și Geraldinho 
(Santos), cărora — de ase
menea — arbitrul le arată 
drumul spre vestiar. Mai 
trec cinci minute și alți doi 
jucători, Orlando și Lui- 
zinho, sînt eliminați.

Santos a terminat meciul 
în 7, iar Vasco da Gama în 
8 jucători
MURRAY ROSE REVINE...

Cunoscutul înotător aus
tralian Murray Rose, fost 
campion olimpic și record
man mondial în proba de 
1 500 m liber, și-a anunțat 
reintrarea pentru sfîrșitul 
acestei luni. Rose va evolua 
în cadrul unui concurs pro
gramat în zilele de 27 și 28 
decembrie la Fort Lauder
dale (Florida — S.U.A.).
După cum se știe, Murray 
Rose nu a concurat la J.O 
de la Tokio, deoarece fede
rația australiană nu l-a se
lecționat în echipa olimpică 
pe motivul că n-a fost pre
zent la concursurile de se
lecție. Din această cauză, 
Murray Rose n-a mai par
ticipat multă vreme la nici 
un mare concurs internațio
nal, însă s-a antrenat cu 
asiduitate și, după cum de
clară, el speră să realizeze 
performante remarcabile. Și, 
la vîrsta sa (29 de ani), nu 

e ușor lucru să obții rezul
tate mari la natatie!

UN CLASAMENT 
AL SCHIOARELOR

Federația internațională 
de schi a stabilit și clasa
mentele celor mai bune 
schioare din lume, critev-4 
de alcătuire a viitoare -.Y 
grupe din cadrul marilor 
competiții ale sezonului. La 
slalom special, primu] loc a 
fost atribuit sportivelor Ma- 
rielle Goitschel (Franța), 
Christine Goitschel (Franța), 
Nancy Greene (Canada), 
Jeanne Saubert (S.U.A.) și 
Schmidt-Biebl (R. F. Ger
mană) cu cite zero puncte, 
în proba de slalom uriaș 
pe primul loc, cu zero 
puncte penalizare, se gă
sesc trei schioare: Marielle 
Goitschel (Franța), Nancy 
Greene (Canada) și Therfese 
Obrecht (Elveția). Două 
schioare au cel mai bun 
punctaj în proba de cofeo- 
rfre. Este vorba de Chty-'” 
tine Haas (Austria) și 
Traudi Hecher (Austria).
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