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în turneul echipelor de baschet din Capitală

Dinamo a dispus la limită de Știința: 75-73
AZI, JOCURILE STEAUA-ȘTIINȚA Șl DINAMO - RAPID

De la Budapesta, trimisul nostru special, RADU URZICEANU, comunica J

SELECȚIONATA DE HOCHEI PE GHEAȚĂ 
A ORAȘULUI BUCUREȘTI A CUCERIT „CUPA DUNĂRII"

IN ULTIMUL MECI ECHIPA NOASTRĂ A ÎNVINS PE CEA A BELGRADULUI
CU 6-0 (2-0, 3-0, 1-0)

Tradiția pasionantelor turnee 
dintre echipele masculine de bas
chet din Capitală nu s-a dezmin
țit nici de astă dată. Intr-adevăr, 
aseară. în sala Floreasca, Dinamo 
și Jința au furnizat, în partida 
inaugurală, o întrecere extrem de 
disputatei în care campionii ță
rii (la care s-a vădit însă obo
seala psihică) au trebuit să de
pună eforturi intense pentru a 
cîștiga de-abia la limită: 75—73 
(41—33). Studenții au luptat cu 

Un nou și spectaculos atac al dinamoviștilor. Pază din meciul 
Dinamo București — Știința București

Foto : Teodor Roîbu

Educația fizică și sportul—la nivelul științei contemporane (I)
In viața societății moderne sportul 

constitue un aspect care pătrunde tot 
mai mult în viața omului, un factor 
social cu multiple efecte și rezonanțe.

Mijloc de seamă în dezvoltarea fi
zică armonioasă, în folosirea utilă și 
plăcută a timpului liber, in combate
rea urmărilor sedentarismului, prac
ticarea rațională a exercițiilor fizice 
aduce o prețioasă contribuție la men
ținerea și întărirea sănătății, Ia păs
trarea unei capacități sporite de mun
că, a bunei dispoziții.

In anii puterii populare, o dată cu 
dezvoltarea economiei și culturii, cu 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
celor ce muncesc, educația iizică și 
sportul au căpătat în țara noastră un 
car'-Aer de masă și o bună funda- 
mi!' ’jre științifică.

îndrumată și sprijinită de partid 
și guvern, mișcarea noastră sportivă 
a obținut o seamă de rezultate remar

cabile atît în ceea ce privește atra
gerea maselor Ia practicarea exerci
țiilor fizice, în forme variate și atrac
tive cît și în obținerea unor perfor
manțe valoroase în competițiile in
ternaționale.

— circa 400 000 de tineri și tinere. 
Pentru elevi și studenți se organizea
ză în fiecare an campionate școlare 
și universitare. Cluburile, școlile spor
tive de elevi, liceele cu program 
special de educație fizică oferă tine

• Educația fizică, factor de întărire a sănătății 
și capacității de muncă ® Sportul 
și perfecționarea fizică și psihică

Cîteva date în această privință 
sînt elocvente. Cu ocazia Spartachia- 
dei republicane din anul 1964 au rea
lizat norme de clasificare 27 600 de 
tineri, au fost doborîte 800 recorduri 
regionale și 221 recorduri republicane. 
Anual participă la campionatele țării 
— organizate în 38 ramuri de sport

retului posibilitatea să practice sis
tematic sportul preferat.

In perioada 1960—1965 sportivii 
români au câștigat 17 titluri de cam
pioni mondiali, 20 de campioni euro
peni, au cucerit 22 medalii olimpice 
la Roma și Tokio și 12 cupe de cam
pioni europeni. De remarcat că a-

multă energie, nepermițînJ nici
odată adversarilor să se distan
țeze și au realizat astfel un meci, 
pentru care, deși l-au pierdut, 
merită toate laudele. Ca nivel teh
nic, întîlnirea a avut mult de su
ferit din cauza numeroaselor pase 
greșite, ratări și a altor greșeli 
de tehnică. Cît privește preocu
parea pentru tactică, ea s-a văzut 
destul de rar. Scorul a fost rea
lizat de: Spiridon 7, Alba 15, No
vac 13, Giurgiu 8, Cernea 6,

Vistier 11, Dragomirescu 9, Vi
ciu 6 pentru Dinamo, Costescu
5, Purcăreanu 12, Diaconescu 21, 
Filip 9, Dudescu 11, Iecheli 13, 
Paraschivescu 2 pentru Știința.

Se părea că și jocul dintre 
Steaua și Rapid va avea o desfă
șurare asemănătoare cu primul. 
Rapidiștii au acționat organizat 
în prima repriză și în consecință 
au terminat-o cu un avantaj de 
două puncte. La reluare, însă
meciul a devenit dezlînat (ne-
referim Ia ambele echipe), fapt
de care au profitat militarii care
s-au distanțat la un moment dat 
la 14 puncte (min. 33: 63—49). 
In continuare, jocul se menține la 
un nivel tehnic scăzut și, în ciuda 
eforturilor vădite, rapidiștii nu 
reușesc decît să reducă din han
dicap, deoarece Steaua (care a 
făcut o partidă sub posibilități) 
a utilizat în ultimele minute 
mai mult atavurile „lungi“. Sco
rul de 79—72 (33—35), a fost 
realizat de Novacek 19, Niculescu
6, Barau 10, Gheorghe 8, Savu 
8, Dimancea 2, Nosievici 10, 
Popa 6, Dicai 2. Tudosi 8 pentru 
Steaua și de Cr. Popescu 21, 
Vasilescu 10, Popovici 4, Tursu- 
gian 21, Predulea 14 și Lungeanu 
2 pentru Rapid.

Arbitrajele au fost și ele în 
nota nivelului tehnic al meciurilor, 
adică slabe. Cuplurile M. Tănă- 
sescu—E. Niculescu la primul joc 
și Gh. Dinescu—I. Șerbănescu 
la al doilea au făcut multe greșeli 
de interpretare, fapt care nu scu
ză însă protestele repetate ale 
jucătorilor. De altfel, trebuie sub
liniat că doi dintre arbitrii pro
gramați inițial (P, Marin și L. 
Vasilescu) au anunțat în ultimul 
moment că nu pot conduce jocu
rile și au fost înlocuiți cu arbitri 
găsiți în sală (E. Niculescu și 
I. Șerbănescu) care nu au încă 
experiența necesară conducerii u- 
nor partide decisive. Așteptăm ca 
la întîlnirile de azi și miine s’* 
vedem în teren pe cei mai buni 
arbitri din Capitală 1

In încheiere, amintim că tur 
neul interbucureștean (contînd îr» 
turul campionatului republican) 
continuă azi în sala Floreasca, do 
la ora 17, cu meciurile Steaua— 
Știința și Dinamo—Rapid. In 

deschidere, la ora 15,30, un meci 
de verificare între selecționatele 
de senioare și de junioare ale 
țării.

D. STANCULESCU

Pronosticurile au fost confir
mate. Selecționata de hochei 
pe gheață a orașului Bucu
rești a cucerit pentru a patra 
oară consecutiv „Cupa Dună
rii", încheindu-și participarea 
la această ediție a competiției 
fără să cunoască înfrîngerea. 
întreaga comportare a hoche- 
iștilor noștri a lăsat o foarte 
bună impresie în capitala Un
gariei, rezultatele lor consti
tuind o nouă dovadă a formei 
manifestată de ei încă de la 
începutul sezonului.

în ultimul joc echipa noastră 
a avut o sarcină mai puțin di
ficilă, deoarece a întîlnit se
lecționata orașului Belgrad. 
Ținînd seama de acest lucru, 
antrenorii români au folosit 
întregul lot de care dispun, 
utilizînd mai mult liniile de 
atac a Il-a și a III-a și mena- 
]înd prima noastră linie, care 
a depus eforturi deosebite în 
meciul anterior, cu echipa Bu
dapestei. De asemenea, în a- 
ceastă partidă s-a urmărit mai 
mult realizarea unor combina
ții de atac și apărare, în mul
te momente ale jocului sporti
vii români preferind să pună 
accentul mai mult pe latura 
spectaculară, decît pe efica
citate. Semnificativ în această 
direcție este faptul că în ulti
mele 5 minute ale partidei 
cînd echipa iugoslavă a fost 
in inferioritate numerică (Pro- 
haszka a lost sancționat cu o 
eliminare pe 5 minute, singura 
din tot jocul pentru lovirea 
adversarului), formația bucu- 
reșteană n-a mai insistat .

Superioritatea hocheiștilor 
români a fost evidentă chiar 
din primele minute. Nici nu a- 
pucaseră bine spectatorii să-și

Gh. Vilmoș învingător 
în „Cupa României" la biatlon
PREDEAL, 28 (prin telefon). 

A doua ediție a „Cupei Româ
niei" la biatlon a reunit, marți, 
pe pîrtia din Poliștoacă, pe cei 
mai buni practicanți ai acestei 
discipline sportive. întrecerea, 
desfășurată pe o zăpadă „grea“, 
care a handicapat evident pe 
concurenți, a constituit o bună 
verificare a pregătirilor efectua
te în vederea competițiilor in
ternaționale ale sezonului 1966. 
Trofeul a fost cucerit de maes
trul sportului Gheorghe Vilmoș 
(Dinamo Brașov) care a parcurs 
20 de km în lh40:37,0 și a reușit 
19 focuri din cele 20 posibile. 
Urmează, în clasament : 2. C. 
Carabela (A.S. Armata Brașov) 
lh41:02,0 (19); 3. Gh. Bădescu 
(Dinamo) lh41:39,0 (16) ; 4. N. 
Bărbășescu (A.S.A.) lh43:15,0
(20) ; 5. D. Zangor (A.S.A.) 

ia locurile în tribune și a- 
tacurile susținute ale formației 
noastre s-au soldat cu goluri 
frumoase. In min. 2 — Bașa și 
în min. 3 — Tarciu au finali 3—0, 1—0).

Fază din primul joc disputat de hochciștii noștri în cadrul 
„Cupei Dunării", in care au intilnit selecționata Soliei, fn 
imagine un atac la poarta echipei bulgare pe care sportivul 
român Ștefan nu il fructilică.

zat două combinații subtile, du
pă care reprezentanții noștri 
au cules de multe ori aplauze 
pentru spectaculozitatea ac
țiunilor lor. In repriza secundă, 
Ștefan majorează scorul (min. 
29) înscriind după a combinație 
cu Andrei, apoi Vacar (min. 31) 
șutează puternic de Ia treime, 
pucul oprindu-se în plasă. 
Prima noastră linie de atac își 
„punctează" prezența pe gheață 
printr-o frumoasă acțiune pe 
care o finalizează Ferenczi 
(min. 33). în ultima repriză, 
jocul își pierde din ritm, ho- 
cheiștii din Belgrad reușind să 
se descurce mai bine în trei
mea lor de apărare. Totuși, în

lh44:55,0 (19) ; 6. I. Țeposu
(Dinamo) lh46:07,0 (18) ; 7. M. 
Stoian (A.S.A.) lh50:38,0 (17) ; 
8. Șt. Drăguș (A.S.A.) lh55:57,0 
(17) ; 9. D. Soiu (A.S.A.)
11159:43,0 (14) ; 10. Gh. Cimpoia 
(A.S.A.) lh59:44,0 (10).

Joi se desfășoară proba de 
ștafetă 4 x 7,5 km.

★
Tot marți a avut loc și un 

concurs de verificare a fondiis- 
telor care se pregătesc pentru 
campionatul mondial de la Oslo. 
Clasament (5 km) : 1. Marcela 
Leampă 21:47,0; 2. Iuliana B6- 
gozi 23:36 ; 3. Rodica Cimpoia 
24:06,0 ; 4. Eugenia Vișan
24:15,0 ; 5. Maria Drăghici
26:07,0.

C. GRUIA — coresp. regional 

ceste succese au cuprins un larg dia
pazon de discipline: atletism, caiac- 
canoe, lupte, handbal, volei, rugbi, 
scrimă, tir, box, tenis de masă, gim
nastică și canotaj feminin.

Orientarea materialist-dialectică în 
interpretarea și rezolvarea multiplelor 
aspecte ale teoriei și practicii educa
ției fizice și antrenamentului sportiv, 
folosirea tot mai largă a fiziologiei, 
pedagogiei, psihologiei, biomecanicii, 
a cuceririlor mondiale în acest do
meniu, precum și generalizarea ex
perienței și cercetărilor științifice pro
prii au dus la formarea sistemului 
nostru de educație tizică, sistem a

EMIL GHIBU
doctor în pedagogie, vicepreședinte 

al Consiliului General al UCFS

(Continuare in pag. a 3-a)

min. 44 ei sînt depășiți șl 
Vacar, bine intercalat în atac, 
marchează din apropiere, sta
bilind scorul final: 6—0 (2—0,

Foto M.T.I.
Partida dintre echipele Buda

pestei și Sofiei s-a încheiat cu 
victoria hocheiștilor maghiari, 
care au cîștigat cu scorul de 
7—0 (2—0 ; 2—0 ; 3—0).

Ca urmare a acestor rezul
tate, primul loc în clasamentul 
competiției a fost ocupat de 
echipa Bucureștiului cu 6 
puncte din 6 posibile. Pe locu
rile următoare, s-au clasat în 
ordine echipele Budapestei, So
fiei și Belgradului.

APTIIAI ITĂȚ! 
hui unui

FLORIN GHEORGHIU 
A PLECAT LA HASTINGS

Marele maestru Florin Gheor
ghiu a plecat ieri dimineață în 
Anglia, la Hastings, pentru a 
participa la tradiționalul turneu 
internațional de șah care se orga
nizează anual, în această locali
tate, cu prilejul sărbătorilor de 
iarnă.

La actuala ediție, a 41-a, tur
neul are un caracter jubiliar, săr
bătorind aniversarea a 900 de ani 
de la istorica bătălie care a avut 
loc la Hastings.

UN NOU CONCURS DE TENIS 
DE MASĂ PENTRU COPII 

Șl JUNIORI

Astăzi după amiază, cu începere 
de la ora 17, sala de la stadionul 
Republicii va găzdui un nou con
curs de tenis de masă pentru 
copii și juniori. Este vorba de 
competiția organizată de consiliul 
asociației sportive AS A, pentru ti
nerii jucători (și jucătoare) legiti
mați și nelegitimați pînă la 17 ani.

PRIMUL CAMPIONAT DE SĂRI
TURI ÎN APA PENTRU COPII

De ieri, au început la sala de 
gimnastică de la ștrandul Tinere
tului întrecerile primei ediții a 
campionatului republican de să
rituri în apă pentru copii. S-au 
desfășurat probele de gimnastică, 
care au fost dominate de săritorii 
de la Clubul sportiv școlar Bucu
rești. Concursul propriu-zis de să
rituri are loc azi de la ora 9,20 
și de la ora 16, la bazinul Flo
reasca. Participă cei mai tineri 
săritori de la C.S.Ș. și Progresul 
București, Crișul Oradea și S.S.E, 
Sibiu.

CONCURS DE PATINAJ 
ARTISTIC

Comisia de specialitate a orașu
lui București organizează astăzi 
un concurs de patinaj artistic, în 
programul căruia figurează exer
ciții liber alese. întrecerile, cară 
au loc pe patinoarul Floreasca 
între orele 15—18.30 sînt deschisă 
tuturor categoriilor de sportivi.

„VITEZIȘTI1" ÎN ÎNTRECERE

La Tușnad se desfășoară astăzi 
— în organizarea comisiei de pa
tinaj a consiliului regional UCFS 
Mureș-Autonomă Maghiară — un 
concurs la care și-au anunțat par
ticiparea „viteziștii“ fruntași de la 
cluburile Dinamo București, Mu
reșul Tg. Mureș, Dinamo Brașov, 
Știința Cluj, Avîntul Miercurea 
Ciuc etc. In program figurează 
probe pentru seniori și juniori.



SPORTIVĂ DE MASE
DIN ACTIVITATEA

învațăde sport
LA SIBIU.

...ȘI OCNA SIBIULUI

M. AVANU-coresp.

Elevii Școlii profesionale tehnice de 
maiștri din Sibiu desfășoară o bogată 
activitate sportivă. Pînă nu de mult, ei 
puteau să facă sport numai în sezonul 
cald. Iarna se limitau la cîteva exerci
ții care se desfășurau în sălile de cla
să. Conducerea școlii a luat recent mă
suri ca într-o hală să se amenajeze 
o sală de sport. In acest scop au fost 
alocate fondurile necesare, majorita
tea lucrărilor executîndu-se prin mun
că voluntară de către elevii și profe
sorii școlii. Noua sală este parchetată 
și iluminată fluorescent, are două pa-

Un om căruia nu-i place

Nici copiilor din comuna Armășești 
(raionul Urzlceni) nu le displace să 
zburde, să bată mingea, să joace, să 
alerge. Așa sînt copiii. Dar la Armășești 
e totuși un „ceva", o excepție. La sfatul 
popular comunal, tov. secretar Dumitru 
Mihai, se împotrivește acestui drept al 
copilăriei 1 Cum ? Foarte simplu des- 
filnțlnd terenurile de joacă ale copiilor. 
Șl lată cum. Nu de mult, elevii Școlii 
generale din Armășești, conduși de pro
fesorul de educație fizică L Bănescu, au 
amenajat în curtea școlii un mic teren 
de sport, pe care jucau handbal, volei, 
fotbal, practicau atletismul. Dar a venit

dis- 
pe

— Vine secretarul sfatului. Vom 
avea un nou teien de sport...

— Da, dar... desființat I
într-o zi secretarul sfatului și a dat 
poziție ca terenul să fie desființat, 
motiv că se pot sparge geamurile școlii... 
Și nu s-a mulțumit cu atît. El s-a dus și 
în satul Bărbulești, unde a procedat la 
fel, desființând terenul de handbal. Fiind 
întrebat de directorul școlii, tov. Vizitiu, 
și de profesorul Bănescu. de ce a stricat 
terenul sportiv, Dumitru Mihai a răspuns 
în doi peri : „Aceasta nu-i treaba dumi- 
tale ! Eu răspund de învățămînt în co
mună, iar dumneata să-ți vezi de treabă, 
să nu mai alergi copiii prin sat !” Ciudat 
răspuns, dar și mai ciudată atitudine !

După o corespondentă primită de la
prof. M. DUȚÂ

SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI
ORAȘUL GHEORGHE GHEORGHIU- 

DEJ. — întrecerile în asociațiile sportive 
din oraș au început chiar din primele 
zile ale lunii decembrie. Pînă în prezent, 
peste 1 200 de tineri, chimiști, construc
tori și energeticieni s-au întrecut la 
gimnastică, trîntă, haltere, tenis de masă 
șah și orientare turistică. Cele mai fru
moase rezultate le-au obținut asociațiile 
sportive Victoria și Progresul.

în același timp, trebuie semnalată de
lăsarea unor consilii, ale asociațiilor spor
tive Automobilul, Făclia, Sănătatea și 
Stejarul, care n-au organizat nici o în
trecere, cu toate că au trecut mai bine 
de trei săptămîni de la ziua startului în 
Spartachiadă.

AL. ANDRONESCU-COresp.

ILIA. — în majoritatea asociațiilor 
sportive din raionul Ilia s-a dat startul 
în Întrecerile Spartachiadel de lamă a 
tineretului. Au fost organizate întreceri 
la șah, tenis de masă, trîntă, haltere și 
popice în asociațiile Voința ilia, Aurul 
Certej, Unirea Gurasada, Minerul Mun- 
cel, Victoria Dobra și altele. La între
cerile organizate de asociația Voința Ilia 
participă peste 70 de concurențl. în fie
care ri, la Casa de cultură și Ia popi- 
Cari® pot fi vizionate dispute atractive.

y. POPA-coresp. 

nouri de baschet și poate fi folosită și 
pentru handbal în 7.

M. VIȘA — coresp.

In stațiunea balneară Ocna Sibiului 
încăpere anexă â căminului cultural 
fost transformată in sală de sport.

o
a
Din inițiativa profesorului de educa
ție fizică E. Opriș, și prin contribuția 
materială a sfatului popular și a școlii, 
s-au confecționat rame cu plasă de 
sînmă pentru protecția geamurilor. In 
prezent, sala (24 x 11 m) are panouri 
de baschet și porți montabile de hand
bal în 7. De asemenea, în sală se poa
te juca și volei. Acum, cei 600 de elevii 
ai liceului din localitate, elevii Școlii 
generale ca și tinerii din asociațiile 
sportive Recolta și Fabrica de cuțite 
au unde să-și desfășoare activitatea în 
timpul iernii.

D. SOLOMEI — coresp.

„Nea Bibi* a rămas același pe care 
l-am cunoscut in urma cu ani. Vînjos, 
drept. Dar nu numai înfățișarea îi este 
neschimbată, ci și pasiunea. îndrumă 
primii pași ai puștilor din bătrînul 
Tomis pe calea descifrării tainelor spor
tului cu balonul rotund. Pentru el, 
foarte mulți ani o zi se aseamănă 
următoarea. Antrenamente dimineața 
după-amiaza, iar intre ele — vizite 
școli și la domiciliul copiilor,

— Cel care vrea să învețe cum 
lovească cu măiestrie balonul să 
bun și la școală sau la meserie 
spune nea Bibi.

Și nu o dată, o notă proastă sau o 
purtare necuviincioasă au atras „sus
pendarea* elevului din activitatea gru-

de
cu 
si 
la

să
fie

Concursuri pentru Insigna de polisportiv
Multe din consiliile asociațiilor spor

tive din raionul Tîrnăveni acordă o im
portanță deosebită atragerii tineretului 
în concursurile Insignei de polisportiv. 
Astfel, în 35 de asociații sportive din 
cele 65 cîte sînt în raion, s-a muncit 
cu rezultate bune pe această linie. Si
tuația purtătorilor insignei se prezin
tă astfel : 1 091 de purtători la catego
ria de vîrstă 12—15 ani (dintre care 
259 fete), 526 de tineri sînt posesori 
ai insignei de gradul I și 224 la gra
dul II.

Metode bune pentru atragerea tine
rilor în concursuri s-au folosit 
ciațiile sportive de la Liceul nr. 1, 
Școala profesională de chimie, 
generală de 8 ani — toate din

la aso-

Școala
Tîrnă-

SIBIU. — La consiliul raional UCFS 
sosesc zilnic rezultatele obținute de aso
ciațiile sportive în cadrul Spartachiadei 
de iarnă. La unele probe disputate în 
sală se cunosc campionii pe asociație. 
Iată lista campionilor asociației Ocna 
Sibiului, una dintre asociațiile sportive 
fruntașe din raion : tenis de masă — Ni- 
colae Munteanu (simplu masculin), Hdico 
Vajman (simplu fete), Nicolae Munteanu 
și Nicolae Petrescu (dublu masculin), 
Hdico Vajman și Marinela Rădulescu 
(dublu fete), Nicolae Munteanu și Hdico 
Vajman (dublu mixt); șah — Ion Takacs ; 
haltere — Nicolae Mureșan ; trîntă — 
Gheorghe Tudor.

Pînă în prezent, s-au evidențiat pentru 
buna organizare asociațiile din Mîrșa, 
Avrig, Rășinari și orașul Cisnădie.

S. DUMITRU-coresp.
DRAGANEȘTI. — Pînă zilele trecute, în 

raionul Drăgănești-Vlașca, regiunea Bucu
rești, peste 2 000 de tineri s-au înscris 
la întrecerile Spartachiadei de lamă a 
tineretului.

Cei mai mulți participanțl s-au înscris 
în comunele Bujoreni, Botoroaga, Novaci 
și Epurești.

X PROTOPOPESCU-coresp.

sportul 
preferat

• Consiliul asociației sportive Pro
gresul din Tîrgoviște acordă o deosebită 
atenție tinerilor talente care vor să prac
tice voleiul. Recent, consiliul asociației 
a redeschis cursul de inițiere, la care 
pot participa tineri și tinere între 14 și 
18 ani.

• în cadrul asociației sportive Co
merțul din Tg. Mureș a luat ființă de 
curînd un centru de inițiere pentru copii 
la lupte libere. în prezent, 35 de copii 
învață tainele acestui sport sub îndru
marea antrenorului Fr. Gyarmati. Copiii 
au fost repartizați în două grupe de vîrs- 
tă și fac antrenamente de 3 și 4 ori pe 
săptămînă. Printre cei care prezintă reale 
aptitudini de a deveni buni luptători se 
numără : M. Ciobanu, M. Gabor, T. Mo- 
zeș, I. Huszar s.a.

I. I’ÂUȘ-coresp. reg.

PASIUNE.
pei de viitori fotbaliști. De-a lungul 
anilor, zeci și zeci de tineri au „prins* 
a.b.c.-ul fotbalului sub îndrumarea lui 
nea Bibi. Amintim dintre aceștia cîteva 
nume: Bîtlan, Strîmbeanu, Pleșa, Mă- 
nescu, Tănase.

Nea Bibi, pe numele său Gheorgbe 
Smărăndescu, este acum unul dintre 
antrenorii centrului de copii și juniori 
ai clubului Farul. Printre tinerii de 
care se ocupă în prezent se afla cîțiva 
(Boțea, Golani, Trandafir, Bărbulescu) 
care, cu siguranță, vor deveni fotbaliști 
buni. Ei participă la campionatul oră
șenesc și echipa lor se află la încheie
rea turului pe locul doi, la egalitate 
de puncte cu prima clasată.

.„Petre Comăniță (responsabil), Oc-

veni, Avîntul Sona, înfrățirea Deaj, 
precum și asociațiile sportive școlare 
din comunele Gănești, Chiuciuș, Mica. 
Cerghid și Coroisînmartin.

Rezultatele puteau fi mult mai bune 
dacă o serie de asociații sportive mari, 
cum sînt Chimica, Sticla, Unirea — 
toate din Tîrnăveni, Spicul Crăiești, 
Liceul Jidvei ș.a. s-ar fi preocupat de 
organizarea întrecerilor pentru obține
rea insignei. In aceste asociații nu e- 
xistă nici un tînăr care să se poată 
mîndri că este purtător al Insignei de 
polisportiv.

I. HASAȘIU și I. DUNCAN
corespondenți

LA BOTOȘANI: DOAR 50 LA SUTĂ!
41 de asociații sportive sînt în evidența 

consiliului orășenesc Botoșani. în cadrul 
lor sînt cuprinși peste 12 000 de membri 
UCFS, tineri și tinere din școlile, insti
tuțiile și întreprinderile orașului moldo
vean.

Avînd în vedere cifrele , respective, 
ne-am așteptat să găsim în aceste zile 
în. asociațiile sportive din Botoșani un 
mare jiumăr, de tineri participînd: la în
trecerile din cadrul Spartachiadei de 
lamă a tineretului. Dar, așteptările n-âu 
fost confirmate, asociațiile sportive pe 
care le-am vizitat nu cunoșteau atmos
fera caracteristică întrecerilor sportive 
de mase. De ce ? Pentru că la data res
pectivă (21 decembrie) doar în vreo 20 
de asociații se desfășurau întrecerile, iar 
această cifră — luată de la consiliul 
orășenesc UCFS — era și ea... aproxima
tivă. în unele asociații, unde consiliile 
au desfășurat o bună muncă organiza
torică, cum ar fi la Flamura roșie, Lu
mina, Olimpia, Stăruința, Economistul 
sau Voința se organizaseră cîteva în
treceri la șah, trîntă, haltere, tenis de 
masă. în altele, însă, nici vorbă. în 
cîteva asociații n-a avut loc nici măcar 
deschiderea festivă, care fusese prevă
zută pentru 1 decembrie. Multe dintre

• Profesorul de educație fizică Ion 
Turcu, de la Școala generală nr. 2 din 
Sighișoara, este un pasionat al voleiu
lui. Din inițiativa Iui s-a creat la a- 
ceastă școală un centru de inițiere în 
volei a elevilor. Pentru început au fost 
selecționate aproape 20 de eleve cu 
aptitudini pentru acest sport din cla
sele 
care 
vină

a VllI-a ale școlilor din oraș, 
se pregătesc cu asiduitate să de- 
bune voleibaliste.

fotograife: prof. I. Turcu înîn
timpul unei lecții de învățare a pasei. 

Foto: Șt. Ciotloș.

mai 
Pi
lor 

spe-
pa-

tavian Brînzei (fostul internațional), 
Adam Munteanu și Ion Zlotea sînt cei 
lalți pasionați care formează colectivul 
de antrenori al centrului. înființat în 
luna august. Colectiv tînăr la un cen
tru la fel de tînăr. care numără 120 de 
copii și juniori. Sînt cei care au ră
mas după trecerea prin... sita rigu
roasă a selecției: întreceri între străzi, 
cartiere și școli, organizate pentru cei 
peste 2 000 de amatori de a deveni 
„ași ai balonului rotund*. Concomitent 
s-a continuat pregătirea acelora caro 
în curînd vor completa prima garnitură 
a clubului: Tănase, Biliboacă si Suli- 
man care evoluează deocamdată în e- 
chipa de juniori din campionatul re
publican (locul doi în serie, la un 
punct de Rapid). în afara acestor gru
pe, o a treia, de juniori, participă la 
campionatul orășenesc, cu rezultate 
modeste (locul șapte) însă Nuțu, 
zireanu și Solomon, ca și colegii 
nu se dau bătuti. își pun mari 
ranțe pentru primăvară. Cea de a 
tra grupă este formată din începători 
Învață să alerge, să sară, să lovească 
balonul. Zeci, sute de repetări..,

...Un mănunchi de foști sportivi cu 
o pasiune comună — fotbahil, a pășit 
cu dreptul în activitatea căreia vor să 
i se dedice în viitor. Entuziasmul, buna 
pregătire teoretică și practică caracte
rizează colectivul.

— Dorim să readucem clubului titlul 
de campioni republicani, de juniori r— 

precizează prof. Petre Comăniță.
Si sînt... semne / 

P. VINTII.Ă

aceste asociații au un număr mare de 
membri UCFS, condiții materiale satisfă
cătoare, dar din lipsa de preocupare a 
consiliilor asociațiilor respective față de 
activitatea sportivă de mase, față de an
grenarea tineretului în activitatea spor
tivă nu s-a făcut nimic. Iată cîteva exem
ple grăitoare în această privință : Textila 
(președinte A. Gîrneață) are 1 875 de 
membri UCFS, Confecția (președinte V. 
Galan) 1 050, I.R.C. (președinte I. Șerban) 
347, Locomotiva C.F.R. (președinte P. Vie- 
ru) 250, Uzina de reparații (președinte Gh. 
Parfenie) 225 și Sănătatea (nu mai po
menim numele președintelui deoarece 
acesta s-a mutat de mult cu locul de 
muncă, iar consiliul asociației este des
completat) cuprinde nu mai puțin de 
1186 de membri UCFS.

Făcînd acest bilanț, care ne arată că 
în mai puțin de 50 Ia sută din asociațiile 
sportive din Botoșani s-au organizat în
trecerile Spartachiadei de iarnă, desprin
dem necesitatea luării unor măsuri or
ganizatorice temeinice din partea con
siliului orășenesc UCFS și sprijinirea a- 
cestuia de către consiliul regional, pen
tru ca în orașul Botoșani activitatea 
sportivă de mase, și în special Sparta- 
chiada de iarnă, să se desfășoare în mod 
corespunzător.

C ALEXE

din competițiile locale
„CUPA DE IARNA" LA VOLEI

Zilele trecute s-a desfășurat In 
sala de sport a asociației Aluminiul 
din Slatina o frumoasă competiție de 
volei dotată cu .Cupa de iarnă". La 
Întreceri, care au fost urmărite de un 
număr mare de spectatori, și-au mă
surat for/ele 7 echipe de băieți, 6 
din Slatina și una din comuna Pot
coava. Trofeul a revenit, după o luptă 
dină, iormafiei Aluminiul Slatina 
care a dispus de cea de a doua cla
sată, Știinfa Potcoava, cu 3—2. Pe 
locul III s-a clasat Agro Slatina. Din
tre jucătorii remarcați amintim pe 
V. Cristian, cel mai bun om al tur
neului (Știinja Potcoava), C. Anghel 
(Aluminiul), C. Sluparu și S. Bolo- 
ga (Agro) și P. Pieroiu (Tractorul Sla
tina). ___ \

C. GHIȚESCU — coresp.
HANDBAL DE CALITATE 

LA CALARAȘI
Timp de trei zile, orașul Călărași a 

fost gazda campionatelor regionale de 
handbal — juniori, junioare, seniori 
și senioare. La terminarea competi
ției s-au făcut unele constatări Îm
bucurătoare : cea mai Însemnată este 
aceea că handbalul din regiunea 
București a început să se dezvolte 
promițător, atît la sate cît și la orașe. 
La Întrecerile finale au participat 11 
echipe la juniori, 10 la junioare, 10 
la seniori și 3 la senioare. Formațiile 
au dovedit o bună pregătire, oferind 
meciuri dinamice și spectaculoase. 
Pe primele locuri s-au clasat Voința 
Călărași — la seniori. Confecția Că
lărași — la senioare. Știința Călărași 
— la juniori și Tehnica Brănești — 
la junioare. De remarcat succesul 
handbaliștilor din orașul Călărași,
3 echipe din localitate clștiglnSjrij, v 
rile de campioni ai regiunii * *

A. IONIȚA — coresp.**

VOLEIBALIȘTII SCOLARI 
IN ÎNTRECERE

Bistrița a avut loc recent etapa La 
raională a campionatului republican 
școlar de volei ieminin. După dispu
te st rinse, titlul de campioană raio
nală școlară a revenit, pe merit, for
mației Liceului nr. 2 din localitate. 
S-au remarcat spoitivele Ceteraș, 
Szentesi și Gabriela Petrie, O com
portare meritorie au avut și sporti
vele liceelor din Prundul Birqăului 
și Teaca, care au cedat însă in fata
localnicelor, mai bine pregătite ^din 
punct de vedere fizic. La volei r' s- 
culin, echipa Victoria-Bistrifa. lipsită 
de aportul unora dintre cei mai buni 
jucătoii, a pierdut meciul disDutut la 
Dej cu formația Sănătatea

L TOMA — coresp.

NICI UN MECI PIERDUT 
IN TURUL CAMPIONATULUI

în comuna Albești, raionul Negru 
Vodă, regiunea Dobrogea, activează 
o echipă de fotbal care se află pe 
primul loc în campionatul raional, la 
o diferență de 7 puncte față de cea 
de a doua clasată. Recolta Al
bești nu a pierdut nici un meci în 
turul campionatului, cîștigind 10 și 
terminind unui la egalitate. Tot în 
această comună există și o echipă 
de handbal în 7 masculin care Jl 'i- 
vează cu bune rezultate In caffi’ 
natul raionului Negru Vodă

GH. CROITORU — coresp.



FESTIVITATE VOLEI: în scria a Il-a (m) a categorici A...
îi știm cu toții. La meciurile de 
î stadionul „23 August" străjuiesc 
iminți terenul și orice minge scă- 
ită în aut este repusă în joc — cu 
utorul lor — în mare viteză. Asta 
>re 1 ,rfda fotbaliștilor care „trag de 
mp"?*Lor, însă, orice minut de joc 

este prețios. Vor să vadă fotbal.
Pe acești copii care noaptea se vi- 
:ază înscriind goluri ca Pele și dri- 
înd ca Pîrcălab, i-am văzut dumi- 
ică într-o ipostază solemnă, sărbă- 
irească. La centrul lor, centrul de

copii și juniori „23 August", părinți, 
antrenori, specialiști ai federației ro
mâne de fotbal și, bineînțeles, o mul
țime de mici fotbaliști au luat parte 
la analiza activității centrului. O ana
liză care pînă la urmă a întrunit 
toate atributele unei festivități.

După darea de seamă care a rele
vat succesele incontestabile dobîn- 
dite de centru în activitatea sa, au 
urmat discuțiile. Au luat cuvîntul 
părinți, copii, antrenori. Părin-

turistică bănățeană in 1065
Pe marginea conferinței comisiei

Activitatea turistică și de alpinism 
in regiunea Banat a cunoscut în anul 
165 un frumos succes. Este suficient 
i enumerăm doar cîteva cifre care de- 
lonstrcază convingător pasiunea maselor 
enlru turism: peste 300 000 de parti- 
panți la cele 3 620 de acțiuni turis- 
ce (drumeții, serbări cîmpenești, ciclo- 
îrism, excursii cu trenul, cu vaporul, 
î autocarele, excursii pe motociclete 
ic.). Toate acestea reprezintă rezultatul 
nci intense munci depuse de comisia 
Jg^ »p>Jă de turism și alpinism, de 
îek? comisii raionale, precum și de 
msiliile asociațiilor sportive, care au 
cordat «importanța cuvenită acestei fru- 
toase activități. Amintim dintre asocia- 
i: Vagonul Arad, U.T.A., Știința Ti- 
iișoara, Plastica Timișoara, Electromo- 
>r, Vulturii U.M.T., Metalul Oțelul 
>șu, I.P.R.O.F.l.L. Balta Sărată. Li
sele nr. 1 și 2 Lugoj, Voința Lipova 

altele.
Se poate spune că și pe tărîm compc- 

țional s-au obținut în acest an unele 
accese. Fazele preliminare ale campio
nului republican de orientare turistică 
e 1965 au angrenat în întreceri nume- 
iși sportivi din 50 de asociații spor- 
ve, cîștigători ai fazei regionale fiind 
oința Timișoara la fete (Gertrude 
lann și Ute Thomas) și Electromotor 
imișoara la masculin (A. Cîrje și V. 
etitjean). Ultimii doi au reușit fru- 
loasa performanță de a se clasa pe 
icul II în finala pe țară a campionatu- 
li. In afara campionatului republican 
u mai fost organizate o serie de reușite 
impetiți de orientare, ca de pildă,

regionale de turism și alpinism
„Cupa Electromotor44, „Cupa Semenic44, 
„Cupa Zarandului44 și altele. Turiștii 
bănățeni au participat la importante con
cursuri la Sibiu, Brașov, Cîmpia Turzii 
etc.

Activitatea de alpinism a fost mar
cată de o performanță meritorie: Este 
vorba de efectuarea, pentru prima oară 
în țara noastră de către o echipă fe
minină, a unui traseu de mare dificul
tate — gradul V B. (în Valea Albă—Bu- 
cegi). Escaladarea a fost făcută de spor
tivele Sofia Nesneva și Ștefania Betec 
(Sănătatea Arad). De asemenea, au luat 
ființă în regiune trei 
nism, la asociațiile 
Timișoara, Sănătatea 
Reșița.

Conferința a scos 
scrie de aspecte negative, ca de pildă 
organizarea unui număr prea mic de 
excursii în apropierea orașelor, lipsa de 
interes din partea organizatorilor pentru 
îmbinarea excursiilor cu întreceri spor
tive etc. Unele comisii de turism nu 
s-au preocupat de organizarea concursu
rilor de orientare, cum a fost cazul la 
Reșița, deși aici turismul are mulți prie
teni, iar în anii trecuți, turiștii reșițeni 
au participat cu succes la finala pe țară 
a campionatului de orientare. Un exem
plu elocvent: în anul 1964, ei au ocupat 
locul 3, în schimb în 1965 n-au avut 
dreptul să participe nici măcar la faza 
regională a competiției deoarece n-au 
concurat în etapele anterioare.

noi secții de alpi- 
sportive Plastica 

Arad și C. S. M.

în evidentă și o

ții reluau 
motiv i „De 
centrul „23 
s-a schimbat 
că merge regulat la antrenamente, 
nu-și neglijează școala, dimpotrivă. 
Are note bune, profesorii sînt mulțu- ■ 
mi ți de el. Acasă este ordonat, ajută 
chiar Ia mici treburi gospodărești". 
Aceste mărturisiri atestă faptul că Ia 
centrul ,23 August", în afară de în
vățarea șutului cu ambele picioare, 
a „un-doi'-urilor etc, muncii peda
gogice, de educație a tinerilor fot
baliști, i se acordă atenția cuvenită, 
centrul nefiind doar o „școală de fot
bal" ci și o „școală de formare a ca
racterelor".

Micii fotbaliști, la rîndul lor, mul
țumind pentru deosebita grijă pe 
care Federația română de fotbal le-o 
acordă, au promis să învețe cu sîr- 
guință cele predate de antrenorii lor, 
pentru a răspunde speranțelor pe care 
specialiștii și le pun în ei.

Luînd în încheiere cuvîntul. Ion 
Alexandrescu, secretar general ad
junct al Federației române de fotbal, 
a subliniat frumoasa activitate a teh
nicienilor acestui centru (ing. Virgil 
Economu — coordonator tehnic, N. 
Bacinschi, N. Vîlcov, F. Fabian, N. 
Tătaru, P. Stănilă), a mulțumit părin
ților pentru concursul pe care îl dau 
în cadrul lui, iar copiilor le-a adresat 
felicitări pentru progresele realizate, 
urîndu-le succese în continuare în 
activitatea fotbalistică, dorindu-le ca 
ei, „schimbul de miine" al fotbalu
lui nostru să-l ridice pe treptele cele 
mai înalte ale sportului mondial pen
tru faima țării noastre.

pe rînd o 
cînd este 

i August", 
mult. “

idee leit- 
inscris la 

fiul meu 
Deși îl văd

M. POPESCU

P. ARCAN - coresp. regional

...în urma rezultatelor
în etapa din 26 decembrie, 
tul arată astfel;
1. Electroputere Craiova 8
2. C.S M.S. Iași 8
3. Știința Buc. 8
4. Progresul Buc. 8

■ 5. Știința Petroșenl 8
6. Viitorul Bacău 8
7. Alumina Oradea 8
8. înainte Timișoara 8
9. Ind. sîrmei C. Turzii 8

10. Banca Tg. Mureș 8

înregistrate 
clasa men-

5
5
5
5
4
4
4
3
3
2

13
13
13
13
12
12
12
11
11
10

Ultima etapă a turului în campio
natul republican masculin la s-ria a 
II-a a categoriei A se desfășoară du
minică 9 ianuarie 1966: Viitorul Ba
cău — Știința București, Alumina 
Oradea — Progresul București, Banca 
Tg. Mureș — Electroputere Craiova, 
Ind. sîrmei C. Turzii — Știința Pe- 
troșeni, înainte Timișoara — C.S.M.S. 
Iași.

PRONOSPORT
Proqramul concursurilor 

SPORT A. 1 și B. 1 primele 
1966, cuprinde meciuri din 
natul italian, A și B.

Dar să vi-1 prezentăm :
I. Bologna — Brescia 

II. Catania — Spăl
III. Lanerossi — Torino
IV. Milan — Atalanta

Napoli — Cagliari 
Roma — Foggia 
Sampdoria — Lazio 
Varese — Fiorentina 
Messina — Padova 
Livorno — Modena 
Potenza — Mantova 
Pro Patria — Genoa 
Juventus — Internazionale

PRONO- 
din anul 
campio-

la domicilia asupra datei cînd ur
mează a se prezenta pentru ridicarea 
premiilor.

PRONOEXPRES

v.
vi. 

VII.
VIII. 

IX.
x. 

XI. 
XII. 

XIII.

Premiile concursului special 
Pronoexpres nr. 51 din 22 decembrie 

1965

Categoria 1: 6 variante a 28.365 
lei; categoria a II-a: 22 variante a 
8.380 lei; categoria a IlI-a: 176 a 
1.128 lei; categoria a IV-a: 1.245 va
riante a 205 led; categoria a V-a: 3.849 
variante a 66 lei; categoria a Vl-a: 
17.070 variante a 20 lei.

PREMII SUPLIMENTARE

SO-
sc.

Cîștigătoril premiilor oferite de 
LOTO-PRONOSPORT la concursul 
„Cu mască șl fără mască" :

Premiul X: Flichs Magdalena -Leni 
str. Litovoi Voivod nr. 7 — București.

Premiul D: Buculei Ecaterina 
Calea Victoriei nr. 31 — Buc.

Premiul IU: Boiciuc Iuliana, 
șeaua Mihai Bravu — Bloc D. 14 
5 ap. 185 — București.

Premiul IV : Vernescu Florentina 
—str. Victor Babes nr. 2 —- București.

Premiul V: Ștefănescu Emil — str. 
Popa Farcaș nr. 64 — București.

Premiul VI: Filipaș Florica — ca
lea Văcărești nr. 62 București.

Premiul VII: Vintonic Vladimir — 
str. Popa Soare nr. 35 — București.

Cîștigătorii vor fi anunțați în scris

Categoria 1: 1; categoria a II-a: 6; 
categoria a IlI-a 42; categoria a IV-a: 
105; categoria a V-a: 89; categoria a 
Vl-a: 581; categoria a Vll-a; 1.368; 
cateaoria a VIII-a: 2.589.

Tragerea la sorți a autoturismelor 
va avea loc azi la București, după 
tragerea Pronoexpres.

• NU UITAȚI !
Azi ultima zi în care vă 

cumpără biletele pentru 
SPORTEXPRES nr. 13.

Rubrică redactată de 
nosport.

EDUCAȚIA FIZICA Șl SPORTUL
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mai puteți 
concursul

Loto-Pro-

De la I.E.B.S. LA NIVELUL ȘTIINfEI CONTEMPORANE (I)
B Pentru jocurile de baschet din 

idrul „Turneului celor 4" de astăzi 
miine de la sala Floreasca și la 

rre participă echipele bucureștene 
asculine Dinamo, Steaua, Știința și 
apid, biletele se găsesc de vînzare 
i casa specială din str. Ion Vidu.
■ Pe perioada vacanței elevilor, 
patinoar funcționează un curs spe- 

al de inițiere în patinaj pentru copii 
itre 6 și 14 ani. înscrierile se pri- 

PE ECRANE
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI

scenariul: ION BÂIEȘU 
regia: VIRGIL CALOTESCU

cu: LUMINIȚA LACOBESCU, ION BESOIU, SILVIU STĂNCULESCU, 
CONSTANTIN RAUȚCHI, AMZA PELLEA, DUMITRU RUCAREANU, 
ȘTEFAN MIHAILESCU-BRAILA, FLAVIA BUREF, GEORGE AURELIAN, 

TITUS LAPTEȘ, GEO BARTON

imaginea: Ion Anton ; muzica : George Grigoriu ; 
decoruri: Ștefan Maritan

mese zilnic la patinoar, între orele 
10 și 17.

■ Săptămîna aceasta patinoarul 
„23 August" va fi deschis pentru pa
tinaj public, astfel: joi, orele 17—19; 
vineri orele 16—18 și duminică, orele 
10—13 și 16—18.

■ La bazinul acoperit Floreasca 
funcționează și in timpul iernii, 
cursul de inițiere la înot pentru copii, 
înscrierile se fac la bazin.

(Urmare din pag. J)

unor

cărui valabilitate este continuată de 
viață.

Fără îndoială că indicii crescuți ai 
dezvoltării fizice a tineretului nostru 
de astăzi (talie, perimetru toracic etc) 
se datoresc alimentației mai bune, 
condițiilor generale de viață și igie
nă, dar și faptului că practicarea 
sporturilor în rîndurile tinerei gene
rații a căpătat o frumoasă extindere.

Cu toate progresele făcute, în 
multe unități ale mișcării noastre 
sportive calitatea și eiiciența muncii 
nu țin pasul cu cerințele actuale.

Formalismul, rutina, slaba preocu
pare pentru cercetarea și introduce
rea noului, precum și documentarea 
superficială sînt fenomene care frî- 
nează mersul înainte într-o serie de 
sectoare ale muncii noastre.

Pentru continua perfecționare a 
sistemului nostru de pregătire fizică 
și sportivă, de cuprindere a 
mase cît mai largi de cetățeni, a în
tregului tineret în practicarea exer- 
cițiilor fizice, este necesar să îmbu
nătățim calitatea muncii noastre, să 
ridicăm contribuția acestei activități 
în înfăptuirea vastului program de 
dezvoltare multilaterală a. patriei ela
borat de Congresul al IX-lea al Par
tidului Comunist Român.

In acest scop, se impune intensifi
carea preocupărilor pentru funda
mentarea științifică tot mai temeini
că a aspectelor și problemelor-cheie 
ale educației fizice.

Știința trebuie folosită pe o scară 
mai largă în explicarea factorilor 
care determină întărirea sănătății și 
■capacității de muncă, dezvoltarea fi
zică multilaterală, obținerea perfor
manțelor înalțe, precum și în perfec
ționarea mijloacelor prin care ,se pot 
atinge aceste obiective.

Este limpede că față de contribuția 
pe care educația fizică trebuie să o 
aducă astăzi în educarea tineretului 
nostru, în întărirea sănătății maselor, 
îață de performanțele ce se obțin în 
competițiile internaționale, folosirea 
tot mai largă a datelor științiîice, a 
rezultatelor cercetărilor metodice de
vine o necesitatea de primă impor
tanță.

Profesorul de educație fizică și an
trenorul trebuie să fie și cercetători

problemele com-pasionați, deoarece 
plexe — de ordin pedagogic, fiziolo
gic, biomecanic, biochimic — care se 
împletesc organic cu practicarea e- 
xercițiilor fizice au nevoie de o re
zolvare științifică.

Obiectivele de mare răspundere 
care stau în fața activității noastre 
de educație fizică și sport reclamă 
cunoașterea și aplicarea cuceririlor 
și metodelor noi, necesitatea studiu
lui și a unor cercetări continue și 
judicios orientate.

Stabilirea celor mai eficiente mij
loace de practicare a exercițiilor fi
zice de către masele de copii, adoles
cenți și tineri, a celor mai raționale 
metode de pregătire sportivă, în ve
derea consolidării prestigiului obți
nut de sportul românesc în arena in
ternațională, constituie probleme de 
mare însemnătate pentru toți specia
liștii și activiștii noștri sportivi. Este 
necesar să folosim din plin posibili
tățile în continuă creștere ale vieții 
noastre economice și culturale, în 
condițiile avîntului desăvîrșirii con
strucției socialiste.

VIAȚA OMULUI CERE MIȘCARE!

In viața societății moderne practi
carea exercițiilor iizice capătă noi 
semnificații pe fondul creșterii impor
tanței acestei activități. Solicitările 
intelectuale intense, volumul tot mai 
mare de cunoștințe ce trebuie asimi
late de elevi și studenți, ținerea pa
sului cu ritmul impresionant de dez
voltare a tehnicii și științei, mecani
zarea și automatizarea proceselor de 
producție, dezvoltarea televizunii etc, 
fac ca sportul, mișcarea în aer liber 
să devină o parte integrantă a regi
mului de viață, un factor prețios al 
echilibrului fiziologic și psihologic, 
al combaterii efectelor negative ale 
sedentarismului, atît Ia tineri cit și 
Ia vîrstnici.

Viața, dezvoltarea normală a omu
lui, cer cu necesitate mișcarea.

Dezvoltarea fizică armonioasă și 
sănătatea nu pot fi concepute fără 
mișcare, exercițiu fizic, iar sănătatea 
este nemijlocit legată de capacita
tea de muncă a omului, de punerea 
in valoare a calităților sale intelec
tuale și morale.

echili-

educa- 
învăță-

Sănătatea — această comoară de 
neprețuit a omului — legătura dintre 
intelect, moral și sănătate au fost încă 
de mult puse în evidență de filozofi, 
de oameni de știință. In acest sens a 
înțeles-o și JUVENAL în clasicul dic
ton „Mens Sana în corpore sano“.

Cît de frumos exprimă J. J. ROUS
SEAU aceste aspecte: „Corpul tre
buie să aibă vigoare pentru a asculta 
de suflet" „Un corp debil slăbește 
sufletul". Ca și, de altfel, marele nos
tru scriitor TUDOR ARGHEZI: „Ca 
să fie o cultură, cultivarea fizică tre
buie 6ă-și anexeze cultivarea intelec
tuală, cartea, învățătura. Fizicul cîș- 
tigă de la intelect, ceea ce cîștigă 
intelectul de la fizic"..; „Trupul ba
lansează mintea, mintea cîntărește 
trupul. Oprit la mijlocul dintre tale
re, limba cîntarului nu se mai leagănă, 
indicînd la mijlocul brațelor 
bru stabil".

In zilele noastre extinderea 
ției fizice în programele de 
mînt, ca și includerea practicării cu 
regularitate a sporturilor și turismului 
în cadrul organizării timpului liber 
al maselor au devenit probleme so
ciale însemnate.

Odihna, recreația, vacanțele trebuie 
să compenseze mai mult încordările 
nervoase cotidiene, să destindă siste
mul nervos, să pună în mișcare prin
cipalele grupe de mușchi, să stimule
ze marile funcțiuni.

Sportul este un vinunat mijloc de 
odihnă activă, plăcută, antidotul prin
cipal al inerției fizice. Lipsa de miș
care contribuie Ia debilizarea orga
nismului, la scăderea puterii lui de 
apărare împotriva diferitelor maladii, 
la tulburarea metabolismului și al e- 
chilibrului endocrin, se reflectă in 
starea sistemului cardio-vascular. In
suficiența activității musculare creea
ză condiții favorabile obezității și ar- 
tero-sderozei, fenomene 
zura organismului. Ia 
timpurie.

Acțiunea exercițiilor 
complexă, ea influențind 
asupra rezistenței și adaptării orga
nismului Ia factorii mediului extern, 
asupra capacității mușchiului cardiac, 
a circulației periferice și a procese
lor de asimilație.

ce duc la u- 
imbătrinire

fizice este 
favorabil



SCHIORII AUSTRIECI IN FAȚĂ 

UNUI SEZON DIFICIL

•— Scrisoare
Vie activitate la hochei

ECHIPELE CEHOSLOVACIEI ți U.R.S.S. 
ÎNVINGĂTOARE LA COLORADO 

SPRINGS

început turneul internațional de 
hochei pe gheață „Cupa Allan 
Brown14 de la Colorado Springs. La

actuala ediție participă reprezentativele 
Canadei, Cehoslovaciei, Suediei și 
U.R.S.S. Anul trecut competiția a fost 
cîștigată de echipa U.R.S.S., urinată 
de selecționatele Cehoslovaciei și Cana
dei.

Meciul inaugural s-a disputat între 
echipele Cehoslovaciei și Suediei. La ca
pătul unui joc de un bun nivel tehnic 
și în care hocheiștii cehoslovaci au fost 
net superiori, victoria le-a revenit cu 
scorul de 8—3 (1—0, 4—1, 3—2). Cel 
mai bun jucător al învingătorilor a fost 
Nedonanski, autorul a 3 goluri.

In cel dc-al doilea joc al turneului 
echipa U.R.S.S. a dispus de cea a 
Suediei cu 4—3 (1—1, 1—0, 2—2).

★

La Davos au continuat întrecerile 
turneului internațional de hochei 
pe gheață dotat cu „Cupa Speng

ler*. La această competiție participă 
echipele „Vasteras* (Suedia), Dukla 
Jihlava (Cehoslovacia), Kitzbuhcl (Aus
tria), Grasshoppers și Davos (Elveția). 
In ziua a doua a turneului s-au întîlnit 
echipele Vasteras și Davos. Hocheiștii 
suedezi au repurtat victoria cu scorul 
de 6-0 (2—0, 1—0, 3—0). După 
două etape în clasamentul competiției 
conduce Vasteras urmată de Dukla Jih
lava și Kitzbuhel.

★
chipa canadiană de hochei pe 
gheață „Shcrbrecke Beavers*, 
cîștigătoarea cupei Allan, va

întreprinde în luna ianuarie a anului 
viitor un turneu în R.S. Cehoslovacă. 
Hocheiștii canadieni vor evolua la Ko
sice (6 ianuarie), Zilina (8 ianuarie) 
și Elamouc (9 ianuarie).

Orașui francez Grenoble va găzdui Jocurile Olimpice de 
iarnă din 1968. în vederea asigurării unei organizări optime, 
oficialitățile franceze au și început pregătirile.

în fotografie, panorama orașului. în prim plan două baze 
sportive care vor fi reamenajate în patinoare artificiale pentru 
patinaj artistic și viteză.

Schiul austriac trece printr-o criză 
financiară acută. La alarma dată de 
federația de specialitate din Austria, 
unele ministere, în frunte cu cel al 
învățămîntului ca și marile întreprin
deri nu au acordat subvențiile pro
mise, astfel că situația materială nu 
a fost redresată. Un procent apre
ciabil din aceste fonduri ar fi fost 
alocate pentru pregătirea loturilor de 
tineret și schiului feminin. Greută
țile persistă și la seniori, deoarece 
cheta publică instituită recent nu dă 
randamentul dorit, ca urmare nu se 
știe încă dacă echipa Austriei va 
participa la campionatele mondiale de 
«chi de la Portillo (Chile).

Recent, la Badgastein s-a organizat 
un cantonament, în cadrul căruia 
pregătirile s-au desfășurat în condi
ții optime și, bineînțeles, rezultatele 
au fost bune. Aceasta a fost și pă
rerea celor doi antrenori, Herman 
Gamon (la femei) și Hans Senger (la 
bărbați). Stînd de vorbă cu ei, am 
aflat că schiul alpin austriac va avea 
de înfruntat în actualul sezon adver
sari cu mult mai puternici decît în 
anii trecuti. Antrenorii mi-au mărtu
risit că schiorii francezi se află în 
prezent, într-o formă sportivă excep
țională, aceasta datorită faptului că 
ei și-au început antrenamentele cu 
mult mai devreme decît austriecii, 
în condiții climaterice mai bune (pe 
zăpadă). Pe de altă parte, subvențiile 
primite de francezi au fost substan
țiale, ei avînd asigurate condiții pen
tru a se pregăti bine în vederea cam
pionatelor mondiale din Chile. în 
fine, antrenorii consideră că fran
cezii au un mare avantaj fată de 
austrieci, deoarece în acest sezon au 
deja numeroase concursuri „în pi
cioare", în timp ce austriecii — nici 
unul.

Schiorii cei mai valoroși din Aus
tria au provenit timp de decenii din 
Tirol și Vorarlberg. Acum, se pare 
că situația se mai schimbă, pentru că 
alături de aceste regiuni au apărut 
schiori fruntași și din Stiria și Carin- 
tia. La ultimul cantonament, cele mai 
bune rezultate le-au obținut Tritscher

din Viena ■—
n-aș fi avut vreun accident. Sper cs 
în actualul sezon să-mi recapăt form; 
de acum doi ani. Marii noștri rival 
sint, desigur, francezii in frunte ci 
Jean Claude Killy și Leo Lacroix cart 
în prezent sint într-o formă extraor 
dinairă. Cred că și Guy Perillat v« 
reveni și va scoate performanțe bum 
la slalom special și uriaș. Alături d< 
francezi, Ludwig Leitner (R.F.G.) el 
vețianul Jos Minsch, ca și cîțiva a 
mericani, nu trebuie neglijați. Anul 
acesta ne așteaptă o luptă epuizantă 
poaite cea mai grea de pină acum 
pentru obținerea unor poziții frun 
tașe“.

Iată și marile concursuri din ia
nuarie 1966 la care vor lua startul 
schiorii austrieci : BĂRBAȚI: 5—( 
ianuarie la Hindelang (R.F.G.); 15—lf 
ianuarie la Lauberhorn (Elveția); 22— 
23 ianuarie la Hahnenkamm (Aus 
tria). Din lot fac parte Karl Schranz, 
Sodat, Zimmermann, Nenning Nindl 
Digruberg, Messner, Rudi Seiler etc.; 
FEMEI: 7—8 ianuarie la Oberstauler 
(R.F.G.); 11—14 ianuarie la Grin- 
delwald (Elveția); 19—20 ianuarie le 
Badgastein. Din lot fac parte JĂ 'di 
Zimmermann, Stocker, Hecher, Brauer 
Rohrbach etc.

KURT CASTKA 
corespondentul ziarului 

„Sportul popular"

Cine va fi cea de a XVI-a participantă 
în turneul final al C. M. de fotbal?

Preliminariile campionatului mondial lungi discuții, federațiile de specialitate 
nu au căzut de acord asupra orașului 
în care să se dispute partida. Forul

de fotbal se încheie azi, Ia Florența, 
cu partida de baraj dintre reprezenta-

(„jucătorul cu ochelari*), Verbiest și un
Fază din returul partidei Belgia—Bulgaria (5—0). în stingă belgianul Jurion 
(„jucătorul cu ochelari"), Verbiest și un fundaș bulgar in cursă după balon.

FOTO BELGA

bulgar a propus orașe din Austria, Ce
hoslovacia și R.F. Germană, iar cel bel
gian localități din Elveția, Izrael, 
Franța.

Și acum echipele calificate în turneul 
final: 1. BRAZILIA 2. ANGLIA 3. 
R. F. GERMANĂ 4. FRANȚA 5. POR
TUGALIA 6. ELVEȚIA 7. UNGARIA 
8. U.R.S.S. 9. ITALIA 10. SPANIA 
11. URUGUAY 12. CIULE 13. 
GF.NT1NA 14. MEXIC 15. R.P.D. 
REEANĂ 16. Belgia sau Bulgaria.

Breviar

AR- 
C0-

(19 ani) din Stiria și Erika Schinegger 
(18 ani) din Carintia — care se anun
ță mari performeri ai schiului alpin. 
Se pare că Christi Haas — campioană 
olimpică la coborîre — este urmărită 
de ghinion. Recent, ea a suferit un 
nou traumatism, care a scos-o deo
camdată din pregătire. în revenire se 
află celălalt campion olimpic, Ego 
Zimmermann, care după cum se știe 
a suferit anul trecut un grav accident 
de automobil, fiind nevoit să intre 
într-un repaus de un an. La Badgas
tein el s-a prezentat bine și se aș
teaptă de la Egon să devină din 
cel mai rapid „alpinist".

Iată ce mi-a declarat el după 
minarea cantonamentului: „Mă 
din nou în deplină forță, parcă

Gerhard Nenning unul dintre cei mai 
valoroși schiori austrieci

nou

ter- 
simt 
nici

ÎN CÎTEVA BÎNDURI

fotbalistic
• După cum se știe, Omar Sivori 

parte din sutele de fotbaliști pe 
Argentina i-a trimis în Europa în cursul 
ultimilor 40 de ani. Pînă acum, Brazilia 
a „exportat” 106 jucători, Uruguayul 67, 
Paraguayul 28 și Chile 12. în total, fot
balul european a achiziționat 450 jucă
tori din America de Sud. Dar... exportul 
fotbaliștilor din țările latine din Ameri
ca de Sud spre Europa continuă.

face 
care

• Tînărul înaîntaș Pereda de la Bar
celona a fost declarat cel mai bun fot
balist catalan al anului 1965. El a primit 
premiul decernat de federație avînd una 
din mîini în gips. El 
va fi indisponibil timp
• Un fotbalist englez 

tivitate, Sam Lawrie 
Bradford, fost la

a fost operat și 
de două luni.
aflat încă în 
(în prezent 

Middlesbrough
ac- 
la
Șl

tivele Belgiei și Bulgariei. Așadar, 
după ce preliminariile s-au întins pe o 
durată de aproape doi ani, azi voni cu
noaște cine va Ii cca de a XVI-a parti
cipantă la turneul final din Anglia. Fi
rește, este jjreu de răspuns la această 
întrebare. După cum se știe, la Sofia au 
învins fotbaliștii bulgari cu 3—0, iar 
la Bruxelles — cei belgieni, cu 5—0. 
în meciurile cu Izrael, atît belgienii cît 
și bulgarii au realizat victorii. Prin ur
mare, a fost nevoie de un al treilea 
joc — decisiv. Golaverajul este net fa
vorabil belgienilor, dar el va fi luat în 
considerare numai într-un singur caz: 
dacă meciul de azi se termină ncdecis 
și după prelungirile regulamentare.

lată acum clasamentul înaintea acestui 
meci :
1—2 Belgia 
1—2 Bulgaria

3. Izrael
Locul de dsfășurare 

a fost fixat de U.E.F.

4 3
4
4 0

3
0
0 
o

1 11: 3
10: 6 

1:13

6
6
0

1
4
Florența — 

A. deoarece după

EUSEBIO —cel mai bun fotbalist european al anului
PARIS, 28 (Agerpres). — Cunoscu

tul internațional portughez EUSEBIO, 
de la Benfica Lisabona, este cîștigăto- 
rul trofeului „Balonul de aur“ ce se 
acordă de către revista „France Foot
ball” celui mai bun fotbalist european 
al anului.

In urma referendumului la care au 
participat ziariști din 21 de țări, Euse
bio a obținut 67 de 
clasament, jucătorul 
urmat în ordine de 
nazionale Milano) 59
Suarez (Internazionale Milano) — 45 
de puncte, Paul Van Himst (Ander- 
lecht) — 25 de puncte, Bobby Charlton 
(Manchester United) — 19 puncte, 
Florian Albert (Ferencvaros Budapes
ta) — 14 puncte, Rivera (A.C. Milan)

puncte. In acest 
portughez este 

Facchetti (Inter- 
de puncte, Luis

— 10 puncte, Voronin (Torpedo Mos
cova), Asparuhov (Levski. Sofia), Maz
zola (internazionale Milano) — toți ou 
cîte 9 puncte, Denis Law (Manchester 
United) & puncte, Schnellinger (A.C. 
Milan) 6 puncte, J. Baxter (Sunder
land) 5 puncte, Iașin (Dinamo Mosco
va) și Corso (Internazionale Milano) 
fiecare cite 3 puncte.

Eusebio este al 10-lea fotbalist care 
primește acest trofeu. Laureații pre- 
cedenți au fost : Stanley Matthews 
(Blackpool) în 1956, Di Stefano (Real 
Madrid) în anii 1957 și 1959, Kopa 
(Stade de Reims) în 1958, Suarez (Bar
celona) în 1960, Sivori (Juventus To
rino) în 1961, Masopoust (Dukla Pra- 
ga) în 1962, Iașin (Dinamo Moscova) 
în 1963 și Denis Law în 1964.

Charlton) a jucat pe 91 din cele 92 de 
terenuri ale federației engleze de fotbal. 
El este singurul fotbalist de categorie 
superioară care nu cunoaște terenul e- 
chipei Chelsea.
• West Ham și Miinchen 1860 au primit 

o diplomă de onoare din partea 
U.N.E.S.C.O. pentru sportivitatea și dis
ciplina în joc dovedite în cadrul com
petiției fotbalistice „Cupa cupelor".
• Emisarii lui F. C. Barcelona au luat 

legătură în secret cu Otto Gloria, pentru 
ca actualul antrenor (brazilian) al Spor- 
tingului și al echipei naționale portu
gheze să „ia în mîini”, în sezonul viitor, 
„soarta” clubului catalan.
• Liga vest-germană de nord a inter

zis folosirea pe stadioane de către spec
tatori, a diferitelor materiale de suflat 
ca: sirene, claxoane, trîmbițe. Un ziarist 
glumeț scria: „Bine că această interdic
ție nu se referă la tălăngi, petarde și 
alte materiale asemănătoare folosite de 
suporterii înflăcărați".
• Foarte mulți belgieni au fost mîh- 

niți cînd au aflat că arbitrul internațio
nal M. Schaut n-a fost desemnat să 
conducă jocuri la campionatul mondial. 
Este adevărat, dar vinovat este dl. M. 
Schaut, care nu și-a prezentat candi
datura. Motivul ? După cum s-a aflat 
ulterior, în fiecare an arbitrul își ia 
concediul său binemeritat în luna iulie 
și el nu vrea tsă-și sacrifice, după cum 
a declarat, viața familială pentru cam
pionatul mondial !
• în prezent este în curs de desfășu

rare un campionat de fotbal al marilor 
companii aeriene. Astfel, la Copenhaga, 
în optimi de finală, Sabena a învins pe 
S.A.S. cu 4—2. Sabena va întîlni în sfer
turi de finală pe Austrian Airlines, la 
Viena.
• Keino, recordman mondial și cam

pion al Kenyei, la fond, a declarat recent 
următoarele : „în afară de atletism eu 
mai am două pasiuni : fotbalul 
„beatles”. Am cumpărat și ascult 
plăcere ultimele discuri ale acestor 
tăreți zvăpăiați, dar tot cu aceeași 
cere joc adesea și fotbal.

și... 
cu 

cîn- 
plâ-

ECHIPA AUSTRALIEI A CUCERII 
„CUPA DAVIS''

SYDNEY. Proba de dublu din final 
„Cupei Davis", la tenis pe care și_o dis 
pută la Sydney echipele Australiei j= 
Spaniei, a revenit cuplului australia: 
Newcombe-Roche, care a întrecut C’ 
scorul de 6—3, 4—6, 7—5, 6—r iereche 
spaniolă Santana — Arilla.

In urma acestui rezultat, > ’Vali 
conduce cu 3—0 și cîștigă pentru țr 13- 
oară tradiționalul trofeu.

OTTO GLORIA: „CEI MAI BUN 
LA FOTBAL..."

LISABONA. Otto Gloria, antreu n 
echipei de fotbal a Portugaliei, a de 
clarat că Brazilia și Anglia sînt la or 
actuală cele mai puternice echipe d 
fotbal și vor fi principalele favorite 1 
campionatul mondial de anul viitor. I 
ce privește echipa Portugaliei, aceast 
poate intra în semifinale.

Antrenorul portughez a spus că, dup 
părearea sa, Iașin este cel mai bu 
portar din lume, Facchetti cel mai bu) 
apărător și Pele cel mai bun atacan

TURNEUL DE BASCHET 
DE LA BOLOGNA

BOLOGNA. In ziua a doua a turneu 
lui internațional de baschet (masculir 
care se desfășoară la Bologna s-au în 
registrat următoarele rezultate : Honve 
(Ungaria) — Levski (Bulgaria) 74—5 
(38—25) ; Candy (Italia) — Alcisa (Italis 
85—76 (37—30).

„TOUR DE L*AVENIR* 1966

PARIS. Competiția internațională d 
ciclism „Tour de L’ Avenir", rezervat 
cicliștilor amatori, se va desfășura în 
tre 2 și 14 iulie 1966. Traseul va măsur 
1955 km (față de 2 185 km în 1965) îm 
părțiți în 12 etape. Cursa prevede dou 
etape contracronometru, una pe echip( 
în prima zi a întrecerii și alta indivi 
dual în ziua a 7-a.

Cea mai lungă etapă este cea de-a 9-a 
Ugine — St. Etîenne, care măsoară 22 
km. Trei etape se vor desfășura î 
munții Alpi. Startul se dă cBn. orașt 
Albi, iar sosirea va avea Io* 5 Paris

2 ' - ' Redacția și administrația ț str Vastle Conta nr. 16. telefon II 10 05, Interurban 72 șl 286. Telex t sportrom boa. 180. Tiparul i L P. .Informația*, st». Brezolanu 23—25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI 1 1 lună: 6.50 leii 3 luni: 19,50 leii 6 lunii 39 lei | 1 an: 78 lei.


