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La Dinamo și Steaua, ultimele pregătiri 
înaintea finalei de simbătă

• ANTRENORII DINAMOVIȘTI : „TN MOD NORMAL, NU PUTEM PIFRDE 
TITLUL 1" • SEMNE DE ÎNTREBARE LA STEAUA

-s

Shimb de lovituri intre Mariutan și Gheorghioni. Va reuși. 
. în sfîrșit, boxerul de la Steaua să infrfngă tradiția?

Foto : T Roibu

La Dinamo, ca și la Steaua, 
antrenorii de box au redus, 
în aceste zile, volumul și in
tensitatea antrenamentelor 
Pînă simbătă, cînd se va dis
puta mult așteptata finală a 
campionatului național pe 
echipe, boxerii celor două clu 
buri fruntașe vor efectua an
trenamente 
menținere 
Antrenorii 
Chiriac și 
însă să se 
intens, de această finală. După 
ce elevii lor părăsesc sala de 
antrenament, intră în func 
tiune... calculul hîrtiei. .Pe cine

să folosim la muscă ?", „Dar 
semimijlocie ?*

I-am găsit marți 
pe antrenori lucrînd 
tivarea formațiilor
urca între corzile ringului

la

dimineață 
la defini 
care vor

OPTIMISM LA DINAMO..

mai ușoare, de 
a pregătirii fizice 
Nour, Dumitrescu 
Spakov continuă 
preocupe, parcă mai

aflau doar ,reîn sală se 
zervele*.

— Titularii 
aramul de azi ?

— Da. Mai lucrăm puțin cu 
tinerii, ne-a spus antrenorul 
Dumitrescu, pe care îi avem 
In vedere pentru întîlnirea de 
simbătă. Așteptăm cu încredere

„duelul" cu vechea noastră rl 
vală. Steaua, pentru că, în mod 
norma], nu putem pierde titlul

Nour, mai cumpătat decîf 
colegul său mai tînăr, e de pă
rere că finala Steaua — Dinamo 
sc va disputa sub semnul echi 
librului, dar și el e optimist 
Dinamoviștii sînt — după pă
rerea sa — în formă foarte 
bună, echipa este omogenă. 
Ambii antrenori apreciază că 
la unele categorii de greutate 
(pană, mijlocie mică, grea), bo 
xerii de la Dinamo sînt mai 
puternici decît cei de la Steaua, 
iar la altele (semiușoară, 
ușoară, mijlocie mare,, semi
grea), mai tehnici.

Am solicitat antrenorilor di- 
namoviști formația pe care o 
vor urca în ring. Amabili (ei 
nu fac un secret din acest 
lucru, cum se întîmplă adesea 
înaintea unui meci cu miză). 
Nour și Dumitrescu ne-a 
spus-o: Davidescu (muscă),
Stanei (pană), Antoniu (semi
ușoară), Mihalic (ușoară). 
Covaci (mijlocie mică), Olteanu 
(mijlocie), Monea (semigrea), 
Mariuțan (grea).

— Lipsesc titularii catego
riilor cocoș și semirniilocie...

— într-ddevăr 1 Sînt singu
rele categorii ugde încă nu 
ne-am decis pe cine să folo
sim. La „cocoș" avem de ales 
între tinerii Nica, Antonescu, 
Brinduș și Crudu, iar Ia „semi- 
mijlocie" culorile noastre vor

R. CALARAȘANU
(Continuare In pag. a 2-a)

în ședința de miercuri dimineața a celei de-a 
IV-a sesiuni a Marii Adunări Naționale s-a tre
cut la dezbaterea ultimelor puncte de pe ordinea 
de zi.

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

La lucrări au asistat numeroși invitați, șefi de 
misiuni diplomatice, ziariști români și străini.

Primit cu vii aplauze, tovarășul Ghcorghe 
Apostol, prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat expunerea asupra proiectu
lui de lege cu privire la protecția muncii.

Deputatul Ștefan Milcu a expus raportul co
mun al Comisiei pentru sănătate, prevederi și 
asigurări sociale și al Comisiei juridice cu pri
vire la acest proiect de lege.

A început apoi discuția generală asupra pro
iectului de lege, în cadrul căreia au luat cuvîn- 
tul deputății David Lazăr, Ghcorghe Bucelea, 
Ioan Trufan, loan Cotoț, Elisabeta Moszorjak, 
Ilie Cîșu, Ion Nasta și Ion Năstase.

După discutarea pe articole și adoptarea 
unor îmbunătățiri ale textului, propuse de de- 
putați, proiectul de lege a fost supus în între
gime votului secret.

Marea Adunare Națională a aprobat Legea 
cu privire la protecția muncii. Rezultatul votu
lui a fost primit cu aplauze.

La următorul punct al ordinii de zi, depu
tatul Traian lonașcu, președintele Comisiei de 
redactare a proiectului noului Regulament de 
funcționare a Marii Adunări Naționale, a făcut 
o prezentare a proiectului supus dezbaterii. Ne- 
fiind observații, s-a trecut la votarea acestuia. 
Deputății au aprobat, prin vot secret, noul Re
gulament de funcționare a Marii Adunări Na
ționale.

în continuarea lucrărilor au fost aprobate 
unele schimbări în componența comisiilor per
manente ale Marii Adunări Naționale în legă
tură cu noi însărcinări primite de unii membri 
ai acestor comisii.

în conformitate cu noul Regulament, au fost 
aleși încă doi secretari ai Marii Adunări Na-
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JUCĂTORI DE TENIS DE MASA 
ROMÂNI INVITAT! LA CON

CURSURI PESTE HOTARE
Intre 4—6 Ianuarie va avea loc 

la Salonic un interesant turneu 
internațional de tenis de masă. La 
această competiție federația grea
că a invitat o serie dintre cele 
mai bune „palete" de pe conti
nent. De la noi au fost solicitați 
să participe Maria Alexandru și 
Dorin Giurgiucă.

Traian Gîrba și Dumitrii)ționale: deputății 
Necșoiu.

Secretarul Consiliului de Stal, Grigore Gea— 
mănu, a făcut o expunere asupra decretelor* 
emise de Consiliul de Stat și le-a supus spre) 
dezbatere și aprobare Marii Adunări Națio-' 
nale. în legătură cu aceasta, deputatul Trai ani 
lonașcu a prezentat raportul Comisiei juri-' 
dice. După ce fiecare proiect de lege pentru' 
aprobarea decretelor respective a fost supus' 
dezbaterii, s-a trecut Ia votul secret prin bu-' 
letin. Marea Adunare Națională a aprobat toate» 
decretele cu putere de lege emise între sesiuni1 
de Consiliul de Stat.

La propunerea tovarășului Ion Gheorgh*) 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri,, 
Marea Adunare Națională a ales prin vot se-» 
creț, în unanimitate, pe tovarășul Roman Mo!-' 
dovan — vicepreședinte al Consiliului de Mi-* 
niștri și președinte al Consiliului Național all 
Cercetării Științifice, iar pe tovarășul Maxim' 
Berghianu — președinte al Comitetului de Stat' 
al Planificării.

Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale a rostit următorul cuvînt 
de închidere:

Ordinea de 
ționale a fost 
un sentiment 
cui bilanț al

O deosebită însemnătate a acordat Marea 
Adunare Națională legii cu privire la înfiin
țarea, organizarea și funcționarea Consiliului 
Național al Cercetării Științifice. Așa cum a 
subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ampla 
și edificatoarea sa expunere, legea creează con
diții favorabile pentru îmbunătățirea organi
zării și îndrumării activității științifice, pentru 
legarea tot mai strînsă a cercetării științifice 
de nevoile vitale ale economiei și culturii 

țării.

zi a sesiunii Marii Adunări Na“- 
epuizată. Cred că putem privi cu 
de îndreptățită satisfacție rodni- 
lucrărilor acestei sesiuni.

(Continuare in pag. a 4-a)

Tot în prima decadă a lunii ia
nuarie 1966, dar la Sofia, se va 
organiza un concurs internațional 
de tenis de masă unde vor lua 
parte și sportivi români. Sînt în 
vedere jucătorii Bodea, Sentivani, 
Demian, Dumitriu, A. Simandan 
și Panait.

UN NOU JOC ÎN R. D. 
GERMANA AL HANDBALIS- 
TILOR DE LA DINAMO BACAU

MAGDEBURG 22 (Agerpres). — 
Echipa masculină de handbal Di
namo Bacău, care întreprinde un 
turneu In R.D. Germană, a întil- 
nit formația S. C. Magdeburg din 
prima ligă. Partida s-a Încheiat 
cu victoria gazdelor cu scorul de 
23—16 (13—8). Cei mai buni jucă
tori au fost Roehring (Magdeburg) 
și Horobeț (Dinamo), care au în
scris 9 și respectiv 7 goluri.

• La Belgrad s-a disputat me
ciul internațional masculin de 
handbal dintre reprezentativele 
Iugoslaviei și R. F. Germane. 
Oaspeții au repurtat victoria cu 
scorul de 13—12 (8—8).

La Oslo : Danemarca—Norvegia 
10—9 (8—3).

O NOUA EDIȚIE A DERBIULUI 
HANDBALISTIC DINAMO - 

STEAUA

Și în acest sezon vom avea o- 
cazia să asistăm la un nou derbi 
Dinamo-Steaua, de data aceasta,; 
însă în cadrul „Cupei F.R.H.“, 
trofeu care — ca și titlul de cam
pioană — se află în posesia dina- 
moviștilor. Această nouă ediția 
din seria „marelui derbi“ se va 
disputa duminică dupâ-amiază în 
sala Floreasca, în cadrul unui in
teresant program handbalistic.

Oșenii

La sfirșitul săptăminii

au terminat pro-

patinaj artistic, la care își vor 
da concursul sportivi fruntași din 
Capitală, precum și din intere
sante ștafete pe gheață, sărituri 
peste obstacole etc. Partea artis
tică va fi susținută de cunoscuți 
soliști de muzică ușoară, care 
vor interpreta melodiile de suc
ces ale anului 1965.

Biletele Ia acest spectacol se 
distribuie prin cluburile și aso
ciațiile sportive bucureștene.

„Muzică și sport pe gheață
Patinoarul artificial „23 Au

gust* găzduiește, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, un atrăgător 
spectacol muzical-sportiv intitu
lat „Muzică și sport pe gheață*. 
Spectacolul este organizat de 
Consiliul orășenesc UCFS Bucu
rești (în colaborare cu O.S.T.A.) 
și va fi prezentat simbătă și du
minică, începînd de la ora 19,30.

Programul sportiv se compune 
Atjjțr-o suită de demonstrații de

PANAIT ȘI JUMĂTĂȚILE DE NORMĂ!

la start...
Pretutindeni, în tară, întrece

rile Spartacliiadei de iarna sint 
in toi. Numeroși iubitori ai spor
tului, tineri și chiar... mai puțin 
tineri își măsoară forțele in con
cursurile de tenis de masă sau 
șah, schi sau trintă, în toaca 
disciplinele care figurează pe 
programul popularei competiții.

Foarte populate sint starturile 
probelor de săniuș. Acești pui d« 
oșeni, în portul lor traditional, 
abia așteaptă semnalul de ple
care ca să se avinte pe pirtia 
albă.

Dar nu numai întrecerile Spar- 
tachiadei atrag în aceste zile a- 
tentia tinerilor din Țara Oașului. 
Multi 
reți și 
pentru 
grești,
vor pleca la Cluj

, ticipa la mult așteptata confrun-

dintre ei, 
dansatori, 
un dificil^ 
de unde

iscusiți cîntă- 
se pregătesa

„trial* la 
cei mai 

pentru a

Ne
buni ' 
par-

I

o 
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o
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Mai intrigant ca Panait cred că nu 
e nimeni. Are omul ăsta un fel de a 
băga „fitile**, ceva de speriat I Cu ce 
credeți că vine ieri la mine ? Cu nor
mele și jumătățile de normă ale an
trenorilor bucureșteni...

— Prea puține! începe el.
— Multe, puține, astea sînt ! i-o 

retez.
— Ai dreptate l Astea sînt și n-are 

rost să discutăm noi cum se fac.
— Panaite, băiatule, dacă aici vrei 

să pui „fitilul**, lasă-te păgubaș / An
trenorii muncesc, obțin rezultate...

— Mie-mi spui? Mie, care de patru 
ani sînt antrenor! Ascultă, reportere / 
De la angajare de cite ori ai fost pe 
teren? Nu scoale planul de deplasări,

că scot și eu graficul cu antrenamente 
și ne premiază pe amîndoi...

— Panait, ce vrei de la mine ?
— Să scrii așa: 228 de norme în

tregi (că atîtea sînt în Capitală) a 40 
de ore — cit trebuie să presteze un 
antrenor pe săptămînă — fac 492 480 
de ore de .educație fizică pe an 1

— Atît ?
— Atît despre antrenorii bucureșteni 

cu norme întregi l înțeleg ei unde bați 
șaua. N-ar fi rău însă ca într-o paran
teză discretă să le amintești că locu
rile 12, 13 sau 14 — ocupate de for
mațiile lor în cozile clasamentelor — 
nu au nici o legătură cu cele 2 160 de 
ore primite anul acesta sub banala 
formă de salariu. Vezi Rapid la lupte 
libere (ultimul loc), vezi Metalul la

volei feminin (asemenea), vezi clasa
mentele individuale și pe echipe apărute 
luna aceasta în „Sportul*, Bag eu „fi
tile*, reportere ?

— Nu, Panaite, spune mai departe.
— Scrie: jumătatea de normă să fie 

jumătate de normă ! Nu jumătate din 
jumătatea de normă. Asta, valabil 
pentru toată lumea!... Stai, nu șterge I 
Vrei și aici ...măcar vreo 14 exemple 
concrete, nu ? Ai un regulament de 
funcționare al antrenorilor? Perfect. 

Cite ore e obligat să presteze săptămî~ 
nai un antrenor cu o jumătate de nor
mă ?

— Douăzeci.
— îmi dai voie să ți le „prestez* eu 

conform regulamentului în vigoare? 
Lunea după-amiaza mă înființez la *■

dial asociației sportive. Asociația noas
tră fiind... Scarlat care lucrează în 
schimbul doi, mă duc la el în atelier 
și timp de două ore rezolv: „probleme 
ale activității de mase, tebnice-organi- 
zatorice și administrative*. Avînd în 
vedere că afară se întunecă devreme, 
marți la orele 15 (adică, cum termi
năm producția) îmi iau frumos echipa 
care activează în „oraș1* și merg cu 
ea pe terenul de sport al fabricii. îi 
antrenez — conform regulamentului — 
trei ore intens și la șase fără cinci 
seara organizez un scurt concurs de... 
orientare turistică cu tema: „Cine gă
sește ușa vestiarului — se îmbracă*. 
Miercuri mă înființez din nou la „se
diul asociației*, dau mina cu nea Scar-

VASILE TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

tare artistică „Dialog la dis
tanță*, în care vor evolua echi
pele regiunilor Maramureș și Su
ceava.

„Cupa Voința“ 
la tenis de masă

Joi și vineri va avea loc în 
sala de la stadionul Republicii 
un concurs de tenis de masă 
dotat cu „Cupa Voința*. Compe
tiția este deschisă jucătorilor 
legitimați și nelegitimați pînă 
la 17 ani. întrecerile vor avea 
loc cu începere de la ora 16.30, 
iar înscrierile se ' ac joi, ora 16, 
Zn sala de concur».



Mai multe procedee tehnice eficace-
nu goană după rezultate

Campionatele naționale de lupte 
greco-romane și libere pe echipe 
'6-au bucurat anul acesta de un suc
ces mai mare decît in edițiile prece
dente. Un număr de 24 de echipe de 

^performantă au fost angrenate într-o 
activitate continuă, eu o misă pauză 
în mi]locu! verii, cînd componentii 
loturilor s-au pregătit separat, cu 
aecent deosebit pe individualizarea 
antrenamentelor, în vederea unor 
concursuri internaționale. Analizînd 
comportarea echipelor pe tot par
cursul campionatului, am tras însă 
concluzia că nu toate formațiile au 
fost la înălțimea așteptărilor. Unele 
dintre ele — vrînd să 6coată rezul
tate eu orice preț, în fata unor ad
versari mai slabi sau de același ni
vel — s-au mulțumit deseori cu me
ciuri nule și au fost foarte satisfă
cute cînd au cîștigat o întîlnire, cu 
care fie că au urcat un loc în clasa
ment, fie că și 1-âu menținut pe cel 
din etapa precedentă. în această si
tuație au fost echipele Chimistul 
Baia Mare, Viitorul București, Unio 
Satu Mare. Rulmentul Brașov, C.S.O 
Reșița și Oțelul Galati. Pe de altă 
parte se poate spune că sînt antrenori 
care, contrar indicațiilor federației, 
mențin cu orice preț elemente plafo
nate ca A. Suli și Șt. Ștefănică (Meta
lul), M. Grozavu și I. Ionescu (C.S.O. 
Reșița), T. Vigh (Chimistul Baia 
Mare), Chiriță și Croitoru (Otelul 
Galati) etc

Noul regulament privind lupta de 
sus nu a fost înțeles așa cum se cu
vine de către unii antrenori. în cele 
mai multe cazuri s-a pus accent nu
mai pe sistemul luptei din picioare 
și a fo^t neglijată lupta de jos, fe
nomen care s-a făcut simțit și la 
sportivii fruntași de Ia Dinamo, 
Steaua. Rapid etc., precum și la unii 
dintre componentii loturilor. Așa se 
explică faptul că o serie de procedee 
tehnice deosebit de eficace, cu care 
se pot obține victorii prin tuș în fata 
unor adversari valoroși (cum sînt tu
rurile de șold și de braț, trecerile la 
spate și altele) au fost tratate de 
sportivi și de antrenori cu insufi
cientă atenție. Este destul să dăm 
citeva exemple în această privință: 
C. Turturea folosea pînă nu de mult 
nenumărate tururi de cap, salturi la 
brațe și treceri la spate, iar acum 
luptă inchis și vădește lipsă de for
ță. De asemenea, I. Alionescu, în
zestrat cu o forță deosebită, este de-

ficitar Ia capitolul tehnică, 
zează în acțiuni doar pe 
îi este frică să execute tururi de cap 
și de brat. I. Baciu, S. Popessu șl Al. 
Neguț execută toate procedeele din 
lupta de șus, dar Ia parter nu mal 
fac nimic. Nu putem trece cu .vede
rea niei faptul că din lipsa unor ad
versari de valoare, N. Martineseu nu 
mai dă totul la antrenamente și une
ori nici în concursuri.

Din punct de vedere tactic s-a ob
servat că cele mai serioase defi
ciente s-au manifestat în lupta de la 
marginea saltelii, unde majoritatea 
sportivilor se tem să execute dezechi
librări chiar și atunci cînd sînt pe 
punctul de a ieși în afara spațiului.

Reducerea numărului de echipe de 
la 16 la 12 în seria A a campionatu
lui a înviorat întrecerile și a ridicat

El se ba- 
ruperi șl

for-

la" ăl doilea meci, prin lipsa de vi
teză, de pătrundere la picioarele 
adversarului, șl «hlar prin lipsa de 
dinamism pe parcursul celor 10 mi
nute.

Antrenorii trebuie să găsească
mele și metodele cele mai potrivite 
pentru dinamizarea luptei în campio
natul viitor. In același timp este nece
sar să se renunțe la sistemul de a... 
jongla cu sportivii la categorii mai 
mari și mai mid, șl să 
categoria de greutate a luptătorilor. 
Trebuie depuse eforturi, 
nuare, pentru depistarea 
lor susceptibile de progres, pe exi
gentă în selecție, pe lucru metodic 
și nu pe bîjbîială. Rezolvarea acestor 
probleme va face, desigur, ca urmă
toarea ediție a campionatului repu
blican pe echipe să ridice un număr

se respecte

în conti- 
elemente-

Iată unul din procedeele tehnice iolosite de-a lungul anilor de I. Cernea 
— saltul din spate — procedeu care i-a adus numeroase victorii

SCHI: Actualități brașovene
UN BOGAT PROGRAM 

COMPET1ȚIONAL

Pentru noul sezon schiorii brașoveni 
an un frumos program de activitate. Co
misia regională de specialitate a întoc
mit un calendar în care sînt prevăzute 
numeroase concursuri: întrecerile tradi
ționale dotate cu cupele „Postăvarul" 
(alpine și sărituri), „Dinamo" (fond, 
alpine și sărituri), „Tractorul" (fond 
și sărituri), „Păltiniș" (alpine), „Școla
rului" (alpine și fond), „A.S. Armata" 
(alpine), precum și o serie de com
petiții pentru turiști (Cupa Sulinar) și 
pentru copii (fond la Fundata, sărituri 
la Rișnov, la Săcele și la Brașov). 
Alte puncte de atracție — trei con
cursuri originale: unul rezervat arbitri
lor, altul veteranilor schiului românesc 
și un al treilea, „Fulgul de zăpadă", 
la care vor putea participa, cu clasa
ment separat, sportivii clasificați și ne
clasificați la probele alpine. La Predeal 
este prevăzut și concursul de deschidere 
a sezonului, „Cupa primei zăpezi".

In afara acestora, în atenția comisiei 
regionale de schi stă și organizarea al
tor concursuri, atît în cadrul Sparta
chiadei de iarnă a tineretului (care va 
avea și etapă regională Ia Brașov), cît 
și a unora rezervate maselor de amatori 
ai schiului.

se va trece la pregătirea specifică, să 
se efectueze antrenamente pe pîrtiile din 
Poiana Brașov.

FONDIȘTII DE LA A.S. ARMATA

INTENSE PREGĂTIRI 
LA STEAGUL ROȘU

Vești din țară
• in cadrul asociației sportive Spi

cul Filiasi — de pe lîngă C.A.P. 
„Drumul Belșugului" — a luat ființă, 
de curînd. un club în care se desfă
șoară. zilnic, jocuri de șah și tenis 
de masă. La amenajarea clubului 
ș, au adus contribuția Tudorică Ion, 
Constantin Goga și alții.

NICOLAE CIRSTOCEA — coresp

® La Școala generală nr. 4 din 
Clmpulung Moldovenesc, peste 90 de 
e evi au trecut recent normele In
signei de polisportiv. Printre proas
peții „polisportivi" se numără elevii 
fruntași la învățătură Nadia Ilurjni. 
Victor Prundeanu și Oltea Lupu.

GHEORGHE BRATU — coresp.

• Membrii asociației sportive „Co
merțul" din orașul Făgăraș au termi
nat amenajarea unor terenuri spor- 
l ve Terenurile de volei, baschet șt 
handbal au găzduit primele întreceri

LAZAR VALENTIN — coresp

• Pentru popularizarea handbalu
lui In r indii rile elevilor, In orașul 
Si. Gheorghe a lost organizată o în
trecere intre școli dotată cu „Cupa 
de toamnă". Troleu! a iost cucerit, 
at it la băiefi cit și la iete, de echi
pele Liceului nr. 2.

GH. BRIOTĂ — coresp.

• Comisia de turism-alpinism de 
pe lîngă asociația sportivă „Elastic" 
din Sibiu a organizat în acest an 
numeroase acțiuni, la care au partici
pat peste 600 de membri UCFS. Iti
nerarele excursiilor au prevăzut vi
zitarea unor locuri pitorești, ca de 
exemplu : Păltiniș, Bicaz, Valea Lo- 
tnoarei, Lacul Roșu etc. Muncitorii 
de la fabrica Elastic au mai vizitat 
orașele Gheorghe Gheorgh'u-Dej, Hu
nedoara, precum și diferite muzee, 
locuri istorice și șantiere.

In organizarea acestor acțiuni turis
tice s-au evidențiat, în mod deose
bit. tovarășii Mircea Halcea și Iosif 
Fozocoș.

GH. TOPÎRCEANU — coresp.

echipele din punct de vedere valoric, mult mai mic de aspecte negative, 
Totuși, s-a văzut că Dinamo și Steaua 
sînt prea distanțate față de celelalte, 
și acest lucru l-au confirmat rezulta
tele de 16—0 sau 14—2 obținute cu 
majoritatea formațiilor. Să apelăm 
din nou Ia exemple: la lupte libere, 
cu prilejul ultimei etape, Steaua 
terminat partida cu Vagonul Arad 
numai 28 de minute, iar Dinamo

I Rulmentul — la greco-romane — 
I 25 de minute 1 Această situație este 
îngrijorătoare și trebuie să dea de 
gîndit antrenorilor și secțiilor respec
tive. Este necesar ca federația de 
specialitate să imnună echipelor o și 
mai accentuată întinerire și, mai 
ales, să oblige pe antrenori să depis
teze cît mai curînd elemente cu per
spectivă la categoriile superioare de 
greutate. Acestea au fost cîteva as
pecte sare s-au desprins pe parcursul 
întrecerilor de lupte greco-romane.

Să vedem care a fost situația la 
.libere". De la început, trebuie să 
spunem că cel mai potrivit califica
tiv este cel mediocru. Acest lucru se 
datorează 
muncă din 
pus accent 
deelor, pe 
majoritatea luptătorilor au 
procedee de greco-romane și au fost 
adevărate rarități intrările la gambe 
și coapse în lupta de sus, procedee 
care stau la baza sportului luptelor 
libere. De asemenea, manevrele pen
tru dezechilibrări și cele înșelătoare, 
care ușurează execuția procedeului, 
au fost folosite doar de cîtiva spor
tivi de la Steaua, Steagul roșu Bra
șov și Dinamo. De-a lungul campio
natului, majoritatea luptătorilor au 
mers, cum se spune, la „ciupeală", la 
victorii la puncte, neglijînd finaliza
rea. In lupta de la parter nu s-au 
executat procedee care să ușureze 
victoria prin tuș. Rostogolirile cu 
agățarea piciorului opus, răsturnările, 
rostogolirile eu cheie, sînt procedee 
foarte puțin executate. Federația a 
trasat sarcini concrete, la începutul 
anului, recomandînd ca 40 la sută 
din timpul afectat antrenamentelor 
să fie axat pe lupta de la parter. în
trecerile din cadrul campionatului 
ne-au demonstrat însă că antrenorii 
nu au respectat această indicație.

Nu putem trece cu vederea nici 
aspectele legate de pregătirea fizică 
și, mai ales, de cea specifică, care 
au fost insuficiente la majoritatea 
sportivilor. Datorită lipsei de forță 
nu a existat „explozie", procedeele 
fiind executate cu .încetinitorul. Re
zistenta „podului" a fost necorespun- 
zăloare și în aproape toate cazurile 
ruperea lui s-a făcut în timp foarte 
scurt Insuficienta pregătire fizică s-a 
manifestat și prin oboseala de care 
au dat dovadă loarle multi sportivi

a 
în 
cu 
în

faptului că volumul de 
secții a fost mic și nu s-a 
pe perfectionarea proce- 

individualizare. De aceea, 
folosit

Să 
lui

ne prilejuiască constatarea saltu- 
calitativ așteptat.

I. CERNEA
maestru emerit al sportului

I. CRÎSNIC 
antrenor al lotului national

Schiorii <le la Steagul roșu, asemenea 
celorlalți din oraș, s-au pregătit intens 
în vederea apropiatului sezon oficial. Cei 
de la „alpine" (antrenor Radu Scîrneci) 
vor efectua între 20 și 30 decembrie 
antrenamente de acomodare pe pîrtiile 
din Postăvar, urmînd ca apoi să treacă 
la pregătirea specifică. Printre alții, din 
lotul secției fac parte seniorii N. lovici, 
Gh. Cristoloveanu și Gisela Moores, 
precum și juniorii V. Rrenci, Rodica Sto- 
ian, T. Staicu, I. Robiț și C. Teșcleanu.

Pregătiri asemănătoare au efectuat și 
fondiștii (antrenor Moise Crăciun), din
tre care amintim de seniorii N. Țeposu, 
Gh. Tudor și V. Suciu, precum și de ju
niorii D. Petre, Al. Szabo, V. ” 
tana și Elena Szabo.

Prin grija conducerii clubului, 
pinii" au la dispoziție material 
pament corespunzător. La fond 
ziat însă procurarea
curs.

Am vrea să mai 
fondiștii vor folosi 
pe Valea Răcădăului și Tîinpa, urmînd 
ca în primele zile ale anului viitor, cînd

schiurilor

Fon-

„al- 
echi- 
întîr-

Și 
a 
de con-

doar căadăugăm
pîrtiile naturale de

VOLEI: De ce pe terenuri diferite?..,
In orașul Cluj, voleiul se mindrește 

cu trei echipe de categorie A. La 19 
decembrie — reflectam — clujenii, 
care îndrăgesc acest sport, se vor 
bucura de un cuplaj interesant: două 
dintre echipe joacă acasă. Pentru am
bele, victoriile erau necesare ca... oxi
genul. O asistență numeroasă și entu
ziastă le va înaripa...

Rinduiala însă era alta. La fete, 
C.S.M. juca cu Știința Tg. Mureș la 
ora 10.30 în sala Clujeana, iar la bă
ieți Știința — cu Minerul Baia Mare, 
începînd de la ora 11, în sala... Armatei.

Ne-am gîndit că hotărîrea trebuie să 
aibă temeiurile sale: spectatori și, im
plicit, încasări... Și am mers la „Clu
jeana**. în sală însă am numărat — 
,,bob cu bob** —■. 36 de spectatori. 
Cifră maximă pînă în ultimul minut 
de joc. Ne-am zis, apoi, că nu canti
tatea neapărat contează, ci calitatea. 
Puțini, dar înflăcărați. Echipa are ne-

voie doar de mare sprijin moral. Dar 
am auzit mai mult: „llai, Știința!" și: 
„Bine, Știința Tg. Mureș 1". Ne-am 
spus, in fine, că hotărîlor o fi fost as
pectul tehnic: echipa joacă în sala în 
care se pregătește. Numai că, după cum 
am aflat, numărul antrenamentelor este 
sub necesar, iar cît despre frecventa 
sportivelor, ce să mai vorbim...

Să mai adăugăm că arbitri asistenți 
delegafi nu au existat și că, înșliin- 
findu-l de aceasta pe președintele cole
giului local, am căpătat răspunsul: 
„Avem arbitri puțini și, cînd se joacă 
în paralel, uneori nu putem acoperi ne
cesitățile".

Și-atunci? De ce această programare 
pe terenuri diferite și aproape la a- 
ceeași oră ? Că, oricum am întors-o. tot 
n-am infeles-o I

DINU NICOLAU — coresp.

PANAIE ȘI JUMĂTĂȚILE DE NORMA!
(Urmare din pag. 1)

lat și timp de trei ore „fac planifica
rea și evidența muncii de instruire în 
cadrul secției". Joi la orele 15 îmi iau 
iar în primire echipa de fotbal și lu
crez cu ea trei ore și mai intens. Ca 
mîine vine martie și mă găsește cu 
formația nepregătită pentru... retur! 
Cile ore am piuă acum ?

— Unsprezece.
— Greu trece să p lamina. Paf de 

mama antrenorului c-o juma de normă 1 
Și sini 238 în Rticureșii, reportere, 
dintre care 42 numai la fotbal. Ei, 
vineri îmi string din nou echipa, merg 
cu ea pe teren și n-o las, ca Herrera, 
de la 15 la 18. (Au o poftă de joacă 
băieții acum, după terminarea campio
natului!...) Sîmbătă — e nu e șe
dință — mă prezint la club. Conform 
regulamentului am „trei ore pe săp- 
tăniînă participare ca reprezentant al 
asociației la ședințele colegiilor de an
trenori". Cite ore s-au făcut ?

— Șaptesprezece.
— Obligatoriu, duminica „asist**

timp de trei ore la concursurile echipei 
mele de fotbal care vor fi reluate în... 
primăvară. Știu, ai să-mi spui că nu 
toți antrenează echipe de fotbal si că 
linii lucrează în sală. Cite ore pe săp- 
tăniînă, reportere? Multe asociații spor
tive închiriază o sală de trei ori pe 
săptămînă, cile trei ceasuri, pentru ca 
antrenorul să-și facă norma de in
struire practică prevăzută în regula
ment ? O să-mi mai spui că vara se 
lucrează altfel. Dar acum, iarna : cînd 
bate crivățul pe plai, cînd vin Iul ier
nii geme, nu-și face norma nea Mihai, 
la soba cea cu lemne?...

— Nu toți, Panaite I
— Pine, nu toți. Doar 50 la sută, 

ești mulțumii ? N-ar fi insă cazul ca 
asociațiile sportive să-și folosească mai 
bine antrenorii? Să le ceară sprijinul 
în organizarea, de pildă, a întrecerilor 
Spartachiadei sau a altor concursuri?

— De acord. Acum, între noi fiind : 
tu nu ești tot antrenor cu o jumătate 
de normă ?

— Nu, eu am o normă si iu mă
laie 1...

In sezonul trecut, juniorii de Ia 
A. S. Armata au cucerit toate titlurile 
de campioni naționali la fond. Acest suc
ces le-a stimulat activitatea Jn cadrul 
pregătirii pentru noul sezon, în care ei 
doresc să demonstreze că victoriile la 
care ne-am referit n-au fost de loc în- 
tîmplătoare. In ciuda faptului că unii 
dintre campionii juniori de anul trecut 
au „promovat" la tineret (Rodica Cim- 
poia, I. Funieru, D. Soiu), reprezentanții 
acestei asociații sînt deciși să reediteze 
performanțele de anul trecut în între
cerile de juniori.

Tocmai din acest motiv, de multe 
luni de zile, juniorii de la A. S. Armata 
Brașov (antrenor I. Cimpoia) se pregă
tesc asiduu. Deoarece majoritatea sînt 
originari din Rișnov, pregătirea a fost... 
mutată în această localitate. Zăpada 
le-a permis să treacă la acomodarea și 
chiar la pregătirea tehnică, pe care o 
efectuează Ia Rișnov, pe pîrtia din Va
lea Cetății. I

Așadar, juniorii de la A.S.A. fac 
intense pregătiri în vederea apropiatelor 
concursuri. Antrenorul Cimpoia va be
neficia de aportul unui lot redutabil, din 
care cităm cîteva nume: Eugenia Vișan, 
Maria Drăghici, Maria Găvenea, Maria 
Andrei, I. Mlrzea, I. Andrei, I. Tăloi 
și S. Nan. Alături de aceștia se pregă
tește intens „rezerva" : Lenu/a Cimpoia, 
Maria Zeican, Maria Morga, D. Dihoi, 
D. Creta, Gh. Tăloi și Gh. Bobeș.

Prin grija conducerii asociației, ei 
dispun de materialul și de echipamen
tul necesar. Există, așadar, și din acest 
punct de vedere premisele unei bune 
comportări. Dar nu putem încheia fără 
a aminti încă un fapt pozitiv, anume 
acela că antrenorul Ion Cimpoia a in
sistat și asupra probei de biatlon, fă- 
cînd numeroase trageri de la 50 m cu 
arme de calibru redus, ceea ce înseamnă 
că și la această nouă probă din progra
mul juniorilor reprezentanții A.S.A. 
Brașov vor avea un cuvînt greu de spus 
în sezonul 1965—1966.

CAROL GRUIA 
corespondent regioal

La Dinamo și Steaua, 
ultimele pregătiri 

înaintea finalei 
de sîmbătă
(Urmare din pag. 1) 

fi apărate de unul din acești pugi- 
liști: Vlad, Ghiță, Vasiliu

... Șl REZERVE LA STEAUA

Boxerii militari vor face azi di
mineață ultimul antrenament mai 
„tare". Dorința de a da dinamoviștilor 
o ripostă cît mai dîrză constituie 
preocuparea de bază a elevilor lui 
Chiriac și Spakov. Ceea ce a carac
terizat, aci la Steaua, ultima săptă
mînă de antrenament, a fost disci
plina exemplară, conștiinciozitatea 
tuturor componentilor secției de box. 
Intîlnirea susținută de militari la 
Brașov, cu Muscelul, a constituit .re
petiția generală* pentru finala de 
sîmbătă. lată ce ne declară antrenorii 
echipei în legătură cu finala i i

MARCU SPAKOV: .Sper să facem 
un meci... de zile mari. Sîntem supe
riori dinamoviștilor Ia categoriile 
mici, îndeosebi la muscă și cocoș, 
în mod normal, Dinamo are prima 
șansă, dar știți, există și surprize...

ION CHIRIAC: „în ultimele întîl- 
niri amicale și oficiale, boxerii noștri 
au realizat un oarecare salt calitativ. 
Sîmbătă, ei vor lupta eu ardoare 
pentru o comportare cît mai onora
bilă. Sincer vorbind, amil acesta nu 
avem o echipă care să meargă, cum 
se spune, la sigur. Dau în scris însă 
(și vă rog să precizați acest lucru) 
că 1965 este ultimul an în care di- 
namoviștii se prezintă în finală siguri 
de victorie.

— Si acum, o ultimă întrebare î 
ne puteti anunța formația ?

— încă n-am stabilit-o. La muscă, 
cocoș și pană este posibilă următoa
rea... ordine: Gruiescu, Ciucă, Gîju. 
în rest, Murg (Vanea) — semiușoară, 
Tudose (Popoacă) — ușoară, Nicu- 
iescu (Dobre) — semimijiocie, Stumpf
— mijlocie mică, Nicolau — mijlocie. 
Trandafir — semigrea, Gheorghioni
— grea.

Am urat succes ambelor echipe și 
o comportare cît mai bună pe ringul 
de la Floreasca...



La magazinul de mate
riale sportive din Pașcani 
s-au primit bocanci de 
schi, dar I.C.R.T. Iași a 
omis să trimită și schiu- 
rile respective. (C.ENEA 
coresp.).

I 
I 
I
I 
!
I 
I

ndc nu-s... schiuri, vai de... 
il

1. SÎNTEȚI MULȚUMIT DE COMPORTAREA ECHIPEI IN PRIMA 
JUMĂTATE A CAMPIONATULUI?

2. CARE A FOST CEL MAI REUȘIT SI CEL MAI PUTIN REUȘIT JOC 
AL FORMAȚIEI PE CARE O ANTRENAT!?

3. CARE AU FOST CEI MAI BUNI Șl... CEI MAI SLABI JUCĂTORI ?
4. CE PROGRAM ARE ECHIPA IN CONTINUARE ?
5. CE VA PROPUNEȚI PENTRU RETUR?

N JOI,
JOI

ne de Al. Clenciu ANMURII L Z1LAH1 Șl I. BUBA DESPRE CRIȘUE ORADEA

I

Momente critice la poarta Crișului. Fază din meciul Dinamo București — Crișul. disputat In toamnă pe 
stadionul ,23 August*

Foto i P. Romoșan

I

Pînă acum o săptămî- 
nă în raionul Curtea de 
Argeș nu începuseră în
trecerile din cadrul Spar- 
tachiadei de iarnă a tine
retului. (EMANUEL STE- 
RESCU-coresp.).

I 
I
I 
I
I

: — Trezește-te, ca
1966 dormind I I 

I
La Tg. Jiu au fost des

ființate sălile de șah și 
tenis de masă de la a- 
sociafiile sportive Biruin
ța (Fabrica de țigarete). 
Pandurii (grupa I.T.A.B.T) 
și C.I.L. (E. CR1NGULES- 
CU-coresp).

Pe antrenorii LADISLAU ZILAI1I și 
IOSIF BUDA i-am găsit la clubul spor
tiv C.S.O. Crișul. Amîndoi întocmeau 
programul de pregătire a echipei pentru 
perioada dintre turul și returul campio
natului. Aflîndu-ne, cum s-ar spune, în 
aceeași temă, le-am prezentat celor doi 
antrenori întrebările anchetei noastre, 
lată ce ne-au răspuns.

1. A'u sîntem deloc mulțumiți, de
oarece echipa care anul trecut a ocu
pat locul 9 la sfirșitul campionatului, 
a realizat In prezent, cu același lot de 
jucători doar 9 puncte din 26 po
sibile in prima jumătate a campionatu
lui, ocupînd locul 13. După un început 
promițător în primele trei jocuri din 
tur, a urmat o fluctuație de formă 
sportivă, echipa pierzînd puncte prețioase 
în următoarele patru meciuri. Jocul îm
bunătățit și comportarea oarecum satis
făcătoare în finalul turului ne fac să 
privim totuși cu speranțe viitorul.

2. Deși în anchetă este vorba de cel 
mai bun și de cel mai ștab joc al echi
pei, noi vă vom cita, la „baraj" patru 
meciuri bune cu Stiin/a Cluj (1—1 în 
deplasare), cu Rapid (3—1) și Si-

>/ dacă ne-au Încuiat ușile 
. batem și noi la ușa asta...
s-or deschide celelalte I I 

I 
I

HANDBAL: DISPUTE SPECTACULOASE ÎN A IX-A EDIȚIE 

A „CUPEI SPORTUL POPULAR*

Asociația sportivă din 
comuna Satchinez, raio
nul Sînnicolaul Mare, are 
pentru întrecerile Sparta- 
chiadei o singură garni
tură de șah și aceea in
completă.

I 
I
I
I
I
I 
I
I

iele de șah: — Dacă
în... forma/ie completă, par- 

m la toate probele din pro-

Nu de mult s-a dat startul în cea 
de a IX-a ediție a popularei com
petiții rezervate echipelor de juniori 
și junioare „CUPA SPORTUL POPU
LAR". In diferite centre din țară în
trecerea este în plină desfășurare. 
Meciurile primei faze — pe centre 
— sînt urmărite cu viu interes, o- 
cazionînd spectacole handbalistice 
de o bună valoare. Iată cîteva din 
relatările corespondenților noștri.

SIBIU. — Competiția, ajunsă la 
etapa a IlI-a, oferă dispute din ce 
în ce mai interesante Față de 1964, 
actuala ediție se caracterizează 
printr-o mai bună pregătire din 
punct de vedere tehnic și tactic a 
participantelor. In prezent, pe pri
mul loc se află ambele formații ale
S.S.E. (antrenori : I. Schuster la ju
niori și St. Martini la junioare). 
Iată cîteva din ultimele rezultatei 
ASA — S.S.E. II 25—16, înainte— 
FI. roșie 18—16, ASA — FI. roșie 
31—15, S.S.E. I—ASA 20—17, S.S.F. 
II — Înainte 13—11, S.S.E I—înainte 
27—9 — la juniori (1. lonescu).

PLOIEȘTI. — Jocuri atractive 
s-au disputat și în etapa a III-a, în 
care la juniori s-a produs o sur
priză : S.S.E. III a dispus de S.S.E. 1 
cu 26—23 1 Alte rezultate: Știința 
Palatul Culturii — S.S.E II 37—10, 
Rafinăria Teleajen — Liceul nr. 1 
23—10. In clasament conduce Știin
ța Palatul Culturii, urmată de S.S E. 
III. (M. Popescu).

TIMIȘOARA. — Întrecerile mult 
îndrăgitei „Cupe" se aprope de 
sfîrșit. Peste putină vreme se vor 
cunoaște echipele care — într-o fi
nală dublă — își vor disnuta califi 
carea pentru etapa intercenlre. B 

derurgistul (4—0), la Oradea, și cu 
Steagul roșu, la Brașov (1—2). Cele mai 
slabe au fost cu U.T.A. (2—2), cu 
C.S.M.S. (0—2), și cu Dinamo Pitești 
(0-6).

3. Cei mai buni jucători au fost So
lomon, lacob și, în a doua parte a 
turului, Pojoni (care a revenit în e- 
chipă după boală), Mureșan 111 precum 
și talentatul junior Pigu. Sub așteptări: 
Duca, Marin, Balogh, Sacaci 11, Bacoș 
și Sacaci 111.

4. Imediat după terminarea turului 
s-a făcut analiza comportării echipei și 
constatînd că ea a terminat sezonul des
tul de proaspătă am liotărît ca după cî
teva zile de repaus să trecem la o pe
rioadă „prepregătitoare" care să dureze 
pînă la 25 decembrie. La această dată, 
tot lotul intră în vacantă pînă la 6 ia
nuarie. Atunci va începe perioada pre
gătitoare propriu-zisă, care va dura pînă 
la reînceperea campionatului.

5. Obiectiv principal: menținerea echi
pei în prima categorie a țăriit In ve
derea realizării acestui scop vom lua 
toate măsurile pentru îmbunătățirea ra
dicală a comportării formației, asigu-

chipele sînt împărțite în două serii 
la juniori și tot atîtea la junioare. 
In momentul de față, virtuale cîști- 
gătoare ale seriilor sînt t Știin/a șt 
Liceul nr. 4 la băieți, Liceul nr. 4 
și „13 Decembrie" la fete. Dintre 
ultimele rezultate înregistrate no
tăm i Ind. Linii — Viitorul 6—4, 
Liceul nr. 4 — S.S.E. I 9—4, ,13 
Decembrie" — Ind. Linii 10—1, 
Viitorul — Ind. Lînii 6—0 — la 
fete (comisia locală de handbal nu 
trebuie să treacă cu vederea nepre- 
zentarea, inexplicabilă, a echipei 
Ind. Linii); Liceul nr. 4 — Tehno- 
metal 20—18, Voința — Știința 23— 
18, S S.E. I — Voința 21—18, Liceul 
nr. 4 — S.S.E. II 39—7, Tehnometal
— Electromotor 25—18, Liceul nr. 4
— Tehnometal 30—15, S.S.E. II —

NOTE,
NU SE POATE ALTFEL?...

Ca și în alte orașe din tară, la Brașov 
există un meci care ori de cîte ori este 
programat concentrează atenția tuturor 
iubitorilor de sport locali : derbiul Di
namo—Tractorul. Am avut prilejul să 
asistăm duminica trecută la una din e- 
dițiile acestei pasionante dispute, de data 
aceasta în cadrul „Cupei F.R.H,” Cum 
jocul era foarte important pentru pri
mul loc (Tractorul era neînvins, iar Di
namo înregistrase un eșec) ne așteptam 
la o confruntare dîrză, plină de nerv, 
dar trebuie să recunoaștem câ așteptă
rile ...ne-au fost întrecute. A fost prea 
dîrză, prea nervoasă (notă imprimată în 
special de Tractorul) și din această cau
ză spectacolul promis s-a ratat. Jucă
torii (în mai mică măsură dinamoviștii) 
au fost preocupați în primul rînd de 
discuții (cu adversarii) și de proteste 
(față de deciziile arbitrului Rosenberg, 
e drept depășit de meci) decît de joc. 
Mat mult chiar, antrenorul E. Pahan 
(Tractorul) a pătruns la un moment dat 
pe teren, chiar în timpul jocului pentru

Ancheta noastra

rindu-i o pregătire corespunzătoare pen
tru practicarea unui joc bun și eficace. 
Evitarea retrogradării cere o muncă asi
duă și conștiincioasă atit din partea 
noastră, a antrenorilor, cit, mai ales, 
din partea jucătorilor.

ILIE GHIȘA— coresp. regional

Pronosport
Pentru concursurile de duminică 

26 decembrie 1965 A 52 și B 16 am 
cerut părerea cunoscutului cîntăreț 
de muzică ușoară Nicolae Nitescu 
care este și un frecvent participant 
la Pronosport.

Iată pronosticul său:
I. Atalanta — Catania 1

II. Brescia — Juventus x 2
III. Cagliari — Lanerossl x
IV. Florentina — Roma 1
V. Foggina — Varese 1

VI. Internazionale — Bologna 1
VII. Lazio — Napoli X 2

VIII. Spăl — Sampdoria 1
IX. Livorno — Potenza 1 x
X. Padova — Venezia x 2

XI. Palermo — Pro Patria 1
Xn. Trani — Mantova

XIII. Torino — Milan X 2

• Tragerea LOTO de mîine vineri 
24 decembrie a.c., va avea loc la 
București în sala din str. Doamnei 
nr. 2.

Electromotor 20—20 — la băieți,
(Q. Cretu șl I. Giocșan). -

TG. MUREȘ. — Jocurile se desfă 
șoară cu regularitate în sala I.M.F. 
șl prilejuiesc, prin buna pregătire 
a echipelor, spectacole din ce în 
ce mai apreciate de numeroșii 
spectatori. Iată cîteva din rezultatele 
ultimelor etape: Bolyal Tg. Mureș —
S.S.E. Odorhel 17—17, S.S.E. Tg 
Mureș — Liceul Cristur 30—10,
S.S.E. Tg. Mureș — Bolyai Tg. Mu
reș 16—10, Liceul Cristur — S.S.E. 
Odorhel 14—14 la juniori; S.S.E. Tg. 
Mureș — Voința Odorhel 13—6, 
Bolyai Tg. Mureș — Liceul Cristur 
13—1, S.S.E. Tg. Mureș — Bolyai 
Tg. Mureș 10—6, Liceul Cristur— 
Voința Odorhei 6—0 (neprezentare) 
la junioare. (I. Păuș)

ȘTIRI
a-șl manifesta nemulțumirea față de o 
decizie î?l? Iar la sfirșitul meciului (cîș- 
tigat de Dinamo cu 13—10), o parte din
tre jucătorii Tractorului au refuzat să se 
alinieze la centru pentru salut, de parcă 
spectatorii erau vinovațl cu ceva 1... So
cotim că comisia locală de handbal șl 
biroul secțiilor respective trebuie să ana
lizeze cu simt de răspundere aceste ma
nifestăm de indisciplină, și să la mă
suri pentru preîntîmpinarea lor în viitor. 
Aceste două echipe bune pot oferi altfel 
de spectacole decît acela de dumincă.

PETRE GAȚU
• Intîlnlrea de campionat Tractorul— 

Rulmentul Brașov (f), de duminică, a 
fost condusă de arbitrul bucureștean I. 
Covad. Luni, la București, partida Dina
mo—Știința (m) a avut ca arbitru tot pe 
I. Covaci. Oare s-au terminat arbitrii 
bucureștenl ?...
• O restanță — duminică la Timișoara, 

în cadrul seriei a IT-a a campionatului 
national feminin : Constructorul—Știința 
Cluj.

Vești din Tirgoviște
Fotbaliștii echipei Metalul din Tîrgo- ■ 

viște au luat o scurtă vacantă pînă la 
10 ianuarie, după care vor începe 
pregătirile pentru returul campiona
tului. După cum se știe, echipa me- 
talurgiștilor a avut în toamnă o com- 
potrare meritorie în seria I a cate
goriei B. Cică Bărbulescu, antrenorul 
formației, ne-a declarat zilele trecute 
că este în general mulțumit de randa
mentul fotbaliștilor de care se ocupă, 
cu atît mai mult cu cit are în lot 8 
juniori, iar media de vîrstă a echipei 
este de 22 de ani.

La întrebarea care au fost cei mai 
buni și cei mai slabi jucători, antre
norul G. Bărbulescu ne-a răspuns :

— Cei mai constanți jucători an 
fost: Bălăceanu și Păun. Au dat sa
tisfacție, în parte, Nițescu, Dinu, Jo- 
nescu și Constantin II. Printre cei mai 
slabi și aș putea spune chiar lipsiți 
de interes in munca de pregătire se 
numără : Grancea, Becheanu, Stănescu 
și Florea.

— Ce vă propuneți pentru retur ?,
— Desigur, să avem o comportare 

cîț mai bună, să păstrăm locul frun
taș în serie și la sfirșitul campiona
tului. Pentru aceasta, însă, va trebui 
să muncim și să ne pregătim cu și 
mai multă seriozitate.

M. AVANU — coresp.

LOTO

Premiile întregi și sferturi la tra
gerea Loto din 17 decembrie 1965.

Suplimentar 1: 1 variantă a 6-1.808 
lei și 1 a 16.202 lei; Suplimentarii: 
7 a 9.530 lei și 6 a 2.382 lei; Cate
goria Ii 6 a 8.757 lei și 13 a 2.189 
lei; Categoria a Il-a: 29 a 2.104 lei 
și 38 a 526 lei; Categoria a IlI-a i 
33 a 1.940 lei și 35 a 485 lei ; 
Categoria a IV-a : 31 a 1 883 lei șl 
48 a 470 lei; Categoria a V a: 72 
a 822 lei și 106 a 205 lei; Cate- 
gori a Vl-a: 93 a 609 lei și 160 a 
152 lei; Categoria a VII: 136 a 454 
lei și 169 a 113 lei; Categoria a 
VIII-a: 150 a 404 Iei și 202 a 191 
lei.

Premiul Suplimentar I întreg în 
valoare de lei 64.808 a fost obținut 
de participantul Fulga Gheorghe din 
Roșiori de Vede.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului special 
Pronoexpres nr. 51 din 22 decem
brie 1965, an fost extrase din urnă 
următoarele numere i

25 46 17 32 34 28
Numere de rezervă: 33 42

EXTRAGERI SUPLIMENTARE
Extragerea 11
41 19 28 20 31 10 40
Extragerea a II-a:
2 30 36 40 8 38 49

Fond de premii: 1.417.803 lei
Tragerea următoare va avea lotf 

miercuri 29 decembrie 1965 la BucuJ 
rești.

Rubrică redactată de Loto-Pra- 
nosport.

De la I. E. B. S.
• Pentru finala campionatului na

tional de box pe echipe, DINAMO — 
STEAUA, din 25 decembrie, ora 19, 
de la sala Flereasca, biletele se gă
sesc de vînzare la casa specială din 
str. Ion Vidu.

La această competiție sînt valabile 
următoarele legitimații eliberate de 
UCFS/C.G. i roșii și maro în piele, 
gri în dermatin ale maeștrilor emeriți 
și antrenorilor emeriti ai sportului, 
gri în dermatin ale maeștrilor spor
tului la .BOX', verzi de ziariști, în
soțite de delegații, în limita locurilor 
rezervate fiecărui ziar, la masa presei.

• Aceeași casă de bilete vinde și 
bilete pentru întîlnirea de volei 
RAPID — DINAMO (m) din 26 de
cembrie de la sala Floreasca și pen
tru întîlnirile de hochei ROMÂNIA— 
UNGARIA (tineret) din 26 și 27 de
cembrie de la patinoarul ,23 August*.



ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CELEI OE A IV-A 
SESIUNI A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Vrmare din pag. 1)

/ Planul de Stat pe anul 1966 și buge
tul de stat, dezbătute și adoptate de 
dv. au o importanță și o semnificație 

: specială. Planul pe anul 1966 inaugu
rează o nouă etapă în dezvoltarea eco
nomiei noastre naționale, marchează 
începutul noului plan cincinal. înfăp
tuirea lui va asigura progresul în ritm 
susținut al industriei și agriculturii, 
creșterea armonioasă și echilibrată a 
economiei naționale, dezvoltarea știin
ței și culturii, continua ridicare a ni
velului de trai al celor ce muncesc.

Legea pentru perfecționarea siste
mului protecției muncii, măsurile adop
tate și mijloacele materiale afectate 
acestui sector al vieții sociale vă
desc, încă o dată, grija permanentă 
a partidului și a statului nostru față 
de oamenii muncii, pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor lor de via- 
ță și muncă.

Au fost adoptate legile pentru apro
barea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat între se
siuni, prin care au fost reglementate 
probleme importante ale construcției 
economice social-culturale și ale or
ganizării de stat.

Sesiunea a aprobat, de asemenea, 
noul Regulament de funcționare a 
Marii Adunări Naționale, care asigură 
acestui înalt for condiții de activitate 
corespunzătoare atribuțiilor sale și 
creșterii rolului său, în lumina noii

Amănunte asupra „duelului" 
Keino—Clarke de 9a Melbourne

Agențiile internaționale de presă 
subliniază în comentariile lor sportive 
că... „toată Australia a așteptat cu 
viu interes duelul dintre renumiții 
atleti Keino și Clarke, care și-au mă
surat forțele la Melbourne pe dis
tanța de 5 000 m“. După cum s-a a- 
nunțat, victoria a revenit lui Kipchoge 
Keino (Kenia) cronometrat în 13:40,6. 
urmat de Ron Clarke — 13:47,2 și 
coechipierul său Coyle — 13:51,6.

Cursa, desfășurată pe o pistă de 
gazon, a beneficiat de o vreme exce
lentă. Specialiștii pronosticaseră că 
Ron Clarke, complet restabilit și care 
s-a antrenat serios în vederea acestei 
confruntări, va obține victoria. însă 
Keino — care la 30 noiembrie anul

CALEIDOSCOP
ÎN ANUL 1945. cu prilejul 

ținui bombardament ai avia
ției americane asupra Japo
niei. băiețașul Kitamura, în 
vîrstă de doi ani, și-a pierdut 
brațul drept. Astăzi, în ciuda 
faptului că joacă cu mîna 
stingă, Kitamura a devenit 
campion al studenților japo
nezi la tenis de masă.

FOTBALISTUL Onega din 
reprezentativa Argentinei a 
slăbit în partida desfășurată 
recent cu echipa U.R.S.S. cu 
nu mai puțin de 3,5 kilograme. 
Un adevărat record de slăbire 
în cursul unui singur meci !

CUNOSCUTUL ciclist englez 
Tom Simpson se află inter
nat în spital de cîteva săptă- 
mîni, în urma unui accident... 
de automobil. Se pare că Simp
son nu va putea urca pe bici
cletă mai multe luni.

PREȘEDINTELUI FINLAN
DEI Urho Kekkonen i s-a de
cernat medalia sovietică de aur 
pentru „merite excenționale pe 
tărim sportiv". Președintele 
Kekkonen, în vîrstă de 65 de 
ani. a fost campion național 
la săritura tn înălțime și a 
prezidat timp de multi ani fe
derația finlandeză de atletism.

O DESCHIDERE originală a 
avut loc la meciul de fotbal 
Portugalia — Cehoslovacia, dis
putat la Lisabona, în cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial. Confruntarea prime
lor garnituri a fost precedată 
de o întîlnire a selecționatelor 
de... ziariști ale celor două 
țări. Cum oaspeții au termi
nat învingători cu categoricul 
scor de 10—0 (în timp ce me
ciul primelor formații s-a ter
minat nedecis : 0—0), un cro
nicar glumeț a afirmat că mai 
bine în naționala cehoslovacă 
apăreau ziariștii, decît cei 
despre care ei sînt puși să 
scrie în coloanele de sport.-

Constituții a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Lucrările sesiunii, cuvîntările rosti
te, entuziasmul cu care au fost adop
tate legile sînt expresia hotărîrii ne
clintite a poporului român de a-și con
sacra toate eforturile, toată priceperea 
și tot talentul, înfăptuirii mărețelor 
obiective statornicite de al IX-lea Con
gres al partidului. A lupta pentru 
realizarea lor înseamnă a lupta pen
tru cauza nobilă a desăvîrșirii con
strucției socialiste, pentru ridicarea 
continuă a țării noastre pe trepte tot 
mai înalte de prosperitate și civili
zație, pentru întărirea forțelor socia
lismului, democrației și păcii în lumea 
întreagă.

Ne aflăm, dragi tovarăși, în preaj
ma zilei Republicii și a noului An. 
Cu acest prilej, permiteți-mi să vă 
adresez, în numele Biroului Marii 
Adunări Naționale, cele mai calde feli
citări și urări de sănătate, de succese 
în activitatea dv. și de fericire per
sonală. Avem nestrămutata convingere 
că uriașul generator de energii, pe 
care-1 reprezintă hotărîrile Congre

sului al IX-lea al Partidului Comn- 
nist Român, va mobiliza milioanele de 
cetățeni ai țării spre noi și strălucite 
izbînzi pe calea înfloririi patriei noas 
tre scumpe — Republica Sociallistă 
România.

Declar închisă cea de-a IV-a sesiune 
a Marii Adunări Naționale.

Spor la muncă !
(Agerpres)

acesta a stabilit la Auckland (Noua 
Zeelandă) un nou record mondial al 
probei cu rezultatul de 13:24,2 — a 
confirmat progresul său, repurtînd un 
meritat succes.

La startul probei s-au aliniat 10 
alergători. De la început Keino și 
Clarke s-au... invitat reciproc la trenă, 
însă oaspetele a preferat să alerge în 
„plasa" multiplului recordman mondial. 
Cursa a avut o desfășurare pasionantă 
numai pe ultimii 400 m. cînd Clarke a 
luat un avantaj de 5 m. Dar iată că 
sprintînd pe ultimii două sute de metri, 
Keino a reușit să-l depășească net pe 
Clarke, care n-a mai avut forță să 
răspundă atacului prelungit al învin
gătorului său.

NORVEGIANUL Per Ivar 
Moe (21 de ani), campion mon
dial la patinaj viteză, a fost 
desemnat cel mai bun sportiv 
scandinav pe anul 1965. Este 
pentru a patra oară cînd zia
riștii sportivi din țările scan
dinave alcătuiesc acest clasa
ment. în 1962 titlul a fost a- 
cordat atletului finlandez 
Pentti Nikula ; în 1963, pati
natorului suedez Jonny Nils
son ; în 1964. schiorului fin
landez Eero Măntyranto.

LA TOKIO va apare o carte 
dedicată multiplei campioane 
olimpice de gimnastică, spor
tiva cehoslovacă Vera Ceas- 
lavska. Volumul poartă titlul 
„Vera Ceaslavska povestește” 
și este tipărită în 50 000 exem
plare.

MARIKA KILIUS, fosta cam
pioană mondiala la patinaj 
artistic, este o foarte bună 
cintăreațâ de muzică ușoară. 
In prezent ea este angajată la 
un local din Frankfurt pe 
Main. In fotografie, Marika 
alături de ghitartstul Otto 
Fats.

CENTRUL înaintaș al repre
zentativei vest-germane de fot
bal, Uwe Seeler, a fost dat în 
judecată de către doi ziariști 
sportivi pentru „calomnie și 
fals”. Seeler a susținut că in
sultele pe care le-a adresat

unui arbitru, în prezența zia
riștilor, ar fi născociri ale a- 
cestora. Ziariștii, însă, înregis
traseră discuția pe bandă de 
magnetofon și acum pretind 
20 000 de mărci ca „daune mo
rale".

EUSEBIO (Benfica Lisabona) 
și Albert (Ferencvaros Buda
pesta) au marcat cele mai 
multe goluri (cite 11) în me
ciurile disputate în actuala 
ediție a „Cupei campionilor 
europeni” la fotbal. In urma 
lor, cu cîte 5 goluri marcata; 
se află Connelly (Manchester), 
Mraz (Sparta Praga), Puskas 
(Real Madrid), Asparuhov (Lev- 
ski Sofia).

INTR-UN interviu acordat 
recent de Helenio Herrera 
unui redactor al revistei vest- 
germane „Sport Illustrierte" 
antrenorul milanez a răspuns 
următoarele : „Voi sta la Inter 
atît cît va vrea patronul nos
tru, dl. Angelo Moratti. De alt
fel, eu sînt în tratative cu 
Real Madrid și am auzit că 
locul meu va fi ocupat de Fe
renc Puskas". La întrebarea 
„Ce achiziții sînt în perspecti
vă Herrera a spus : „Pele 
și Eusebio, pe care-i „vînăm" 
de mult, plus Denis Law“.

DAWN FRASER; cîștigătoa- 
rea a trei medalii olimpice de 
aur la Olimpiada de la Tokio, 
este de la 15 decembrie mama 
unei fetițe. După cum am mai 
anunțat; după ce Dawn Fraser 
a fost suspendată de Federa
ția australiană de natație s-a 
căsătorit și a abandonat îno
tul.

LA NEW YORK există un 
muzeu unde se păstrează di
ferite trofee și obiecte ale ma
rilor campioni ai lumii la box. 
Recent, o bandă de hoți a 
devastat muzeul, furînd obiec
te îd valoare de cîteva zeci 
de mii de dolari. Printre a- 
cestea se află și centura de 
campion a fostului campion 
mondial John Sullivan.

REGULAMENTUL Federației 
australiene de fotbal prevede 
o clauză interesantă cu pri
vire la meciurile de cupă care 
se termină (și după prelungiri) 
la egalitate. Fiecare echipă e- 
xecută nu mai puțin de 15 lo
vituri de la 11 m ! în finala 
campionatului din acest an 
s-au întîlnit formațiile Apia și 
Hakoah din Sidney. După pre
lungiri scorul era egal (1—1), 
dar nici după cele cîte 15 lo
vituri de la 11 m întîlnirea nu 
a desemnat pe cîștigător : 
scor : 14—14 !

JUCĂTORII echipei amatoa
re de fotbal U.S. Prigent din 
Franța poartă pe tricou, în 
locul ecusonului, o fotografie.

Lahti candidează pentru J. 0.

de iarnă 1972

HELSINKI 22 (Agerpres). — Orașul 
finlandez Lahti urmează să-și depună 
candidatura la organizarea Jocurilor 
Olimpice de iarnă din 1972. Oficiali
tățile sportive ale acestui oraș vor 
propune Comitetului Olimpic Inter
național ca probele nordice (schi fond, 
sărituri de la trambulină), patinaj, 
hochei, biatlon și bob să se desfă
șoare la Lahti, în timp ce întrecerile 
de schi alpin să fie găzduite în loca
litatea suedeză Aare. în cazul că 
C.I.O. va accepta această candidatură, 
atunci Olimpiada Albă să va disputa 
între 22 februarie și 4 martie.

CONSIDERAȚII ASUPRA FOTBALULUI AFRICA!
„Cupa Africii" Ia fotbal, una din cele mai tinere competiții internațio

nale în sportul cu balonul rotund, și-a încheiat cea de-a 5-a ediție cu tur
neul final desfășurat în Tunisia.

In legătură cu aceasta, săptămînalul „JEUNE AFRIQUE" scrie :
„Cea de-a 5-a ediție a cunoscut o 

mare finală. în fața unui public nu
meros, la început indiferent dar apoi 
cucerit, Ghana a reușit să învingă în 
finală Tunisia cu 3—2, după un meci 
captivant. Cele două echipe au făcut 
dovada unui surprinzător spirit ofen
siv. In acest joc, Ghana s-a dovedit -nai 
bună, dar echipa Tunisiei are scuza 
de a fi fost lipsită de șansă în nume
roase ocazii. De altfel, ea a crezut în 
victorie, conducînd cu 2—1, pînă cu 
10 minute înainte de sfîrșitul timpu

Din presa străină

lui regulamentar. Forța echipei Gha- 
nei a constat în faptul că și-a păstrat 
neclintită credința în victorie. Gha- 
nezii au fost animați de un fel de 
„flacără interioară"; debareînd în 
Tunisia ei au jurat ca să plece acasă cu 
Cupa. Și. . • și-au ținut promisiunea 
du-'ă ce au învins Congo (Leopoldvil
le) cu 5—2, Coasta de Fildeș cu 4—1

ATLETUL pe care-1 vedeți în fotografie este semifondistui 
maghiar Gyorgy Schirilla. Cu două greutăți în mîini, pe 
zăpadă și la o temperatură mult sub zero grade el se antre
nează zilnic prin împrejurimile Budapestei. Deși numai in 
slip și fără pantofi, el nu pare incomodat de frig și nici de 
zăpada abundentă. Cei doi copii cu săniuța privesc foarte 
uimiți la temerarul sportiv.

La Grenoble se va schia 
în februarie pe pistele olimpic

în cadrul unei conferințe de presă, 
Pierre Randet (Franța) a anunțat ofi
cial că lucrările de amenajare a baze
lor din împrejurimile orașului Grenoble, 
care în 1968 va găzdui „Olimpiada 
Albă*, silit în plină desfășurare. „La 
Chamrousse, a spus el, unde se vor 
desfășura probele de schi alpin, toate 
pîrtiile sînt - terminate, cu excepția ce
lei de slalom special. Această întîrziere 
este motivată de zăpada abundentă care 
a căzut recent și a împiedicat buna des
fășurare a lucrărilor. Pîrtiile de schi 
alpin vor fi inaugurate oficial cu ocazia 
campionatelor Franței, programate între 
6 și 13 februarie. Intr-un stadiu avan
sat se află și lucrările de Ia Autrans, 
localitate care va găzdui întrecerile de

și, apoi, în finală, Tunisia cu 3—2, 
după prelungiri.

Fotbalul ghanez este bazat pe o 
angajare fizica totală a jucătorilor 
săi, care posedă o tenacitate puțin 
comună. Jocul tunisian se bazează 
mai mult pe organizarea colectivă, 
fără a disprețui totuși înfloriturile și 
chiar artificiile. Stilul echipei Coas
tei de Fildeș se inspiră mult din școa
la franceză și compensează unele slă
biciuni tehnice cu calități naturale 
remarcabile. Fotbalul senegalez a con

stituit una din marile re
velații ale turneului din 
Tunis. El a prezentat 
cele mai mari calități, 
dar și multe slăbiciuni. 
Școala etiopiană continuă 

să practice un joc foarte agreabil ca 
spectacol, posedă cea mai bună orga
nizare de ansamblu, dar etiopienilor 
le-a lipsit în Tunisia puterea de lup
tă. Congolezii au cucerit un premiu 
important, acela al echipei cu com
portarea cea mai corectă și mai spor
tivă.

Unul din cele mai importante învă-

Ea înfățișează soția, iubita sau 
prietena... Jucătorii 9pun că 
se simt mai bine de cînd s-a 
introdus acest obicei, deoare
ce în momentele grele ale 
partidei ei simt că... nu sînt 
singuri.

FAPTUL că unii suporteri 
entuziaști ai unor formații 
mor pe terenurile de fotbal 
(mai cu seamă dacă sînt bol
navi de inimă...) nu este o po
veste. Recent, la meciul Italia 
—Scoția (3—0) cetățeanul Giu
seppe Banone (în vîrstă de 40 
de ani) din Milano, care a 
urmărit partida la televizor, a 
murit în urma unul atac de 
cord în momentul cînd Fac- 
chetti a marcat al doilea gol. 

schi pentru probele nordice. Sperăm 
în cadrul campionatelor Franței vom 
în folosință și aceste piste, plus tr 
bulina mijlocie. în ceea ce privi 
trambulina marc (90 m), ea va fi 
minată la sfîrșitul verii. Noi am i 
locul de construcție al acestei tram 
line lîngă Saint-Nizier. De asemei 
vor fi date în folosință anul vi 
pistele de bob și de skeleton amenaj 
la L’Alpe d’Huez și respectiv Villa 
de-Lans

în încheiere, Pierre Randet, resp 
sabilul general pentru problemele J. 
de iarnă de la Grenoble, a spus că 
laiul sporturilor, cu o capacitate 
15 000 locuri, va fi gata cel mai tîi 
la sfîrșitul lunii iulie 1967.

țăminte ale acestei a 5-a „Cupe 
Africii" este faptul că echipele a 
cane nu au ales calea negativă a 
balului defensiv ci, dimpotrivă, 
întors spatele acestei „mode" < 
pare a fi aruncat întregul fol 
mondial într-o criză. Toate echiț 
prezente la Tunis au desfășurat 
joc ofensiv și această generozitate 
efort a dat competiției caracterul 
cel mai atractiv. Publicul tunisiar 
fost îneîntat de spectacol. în to 
în cele opt meciuri ale turneului fi 
au fost înscrise 31 de goluri, ceea 
dă excelenta medie de 4 goluri 
meci.

Turneul de la Tunis a relevat, 
asemenea, jucători talentați care, [ 
sați, în cele mai bune condiții 
viață și de antrenament, ar pt 
merge pe urmele unui Eusebio (1 
zambic) sau a unui Meklou// (Al 
ria). Cităm în această privim, «>exc 
tionala vivacitate și siguranță a f 
tarului senegalez Toumani, reflei 
defensive ale lui Habacha (Tunis 
Dien (Senegal) și Evans (Ghana), ț 
cizia lui Benzerti (Tunisia), mobil 
tea lui Delorody (Ghana), simțul 
organizare al lui Chetali (Tunisia) 
Luciano (Etiopia), spiritul tactic 
lui Osei Kefi (Ghana), golgeterul < 
pei — cu 4 goluri, tehnica bună a 
Menguisto (Etiopia) și Tahi (Cos 
de Fildeș) și forța de șut a lui 
macqua (Ghana) sau Mangle (Cos 
de Fildeș).

Cu asemenea jucători Africa po 
ajunge departe**, încheie WJEU 
AFRIQUE*.

Pc terenurile 
de fotbal

CIUDAD DE MEXICO (Aș 
preș). — Selecționata de fotbal a o 
șului Budapesta și-a început turr 
în Mexic, jucînd cu echipa C.D. G 
dalajara. Au cîștigat fotbaliștii 1 
ghiari cu scorul de 4—1 (1—1), f 
golurile marcate de Bene (2) și 
nivessy (2).

★

în cadrul pregătirilor pentru c< 
pionatul mondial de fotbal, echi; 
Argentinei, Uruguayului și Chile 
participa în luna ianuarie la un I 
neu triunghiular ce va avea loc 
Santiago de Chile

înaintea turneului final ; camț 
natului mondial echipa Braziliei 
susține în luna iunie cîteva mec 
de verificare cu echipe europene, pi 
tre care selecționatele Danemar 
Scoției și Țării Galilor.

★

O anchetă întreprinsă la sfîrșitul 
cestui an în rîndul cronicarilor b 
zilieni de fotbal s-a soldat cu uri 
toarele aprecieri, privind pe cei 1 
buni fotbaliști ai lumii : Pele este 1 
balistul „genial” ; Di Stefano cel i 
multilateral ; Garrincha cel mai s 
prinzător ; Rivera cel mai elega 
Matthews — cu cea mai lungă act 
tate competițională.
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