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LA SLATINĂ*

„Cupa de iarnă11 la volei
Zilele trecute s-a desfășua 

rat în sala de sport a asocia-* 
tiei Aluminiul din Slatina o> 
frumoasă competiție de volei 
dotată cu „Cupa de iairnă“. La: 
întreceri și-au măsurat forțele 7. 
echipe de băieți, 6 din Slatina 
și una din comuna Potcoava; 
Trofeul a revenit, după o luptă 
dîrză, formației Aluminiul Sla
tina care a dispus de cea de- 
a doua clasată, Știința Potcoa
va, cu 3—2.

C. GHIȚESCU - coresp»

PLENARA CONSILIULUI GENERAI
AL UNIUNII RE fuirvRĂ iiAlCA $1 SPORT

î • 0Q ...«me a.c. a avut loc plenara Consiliului
In ziua |a care au participat membri și membri

c^reanți " ai Consiliului General, președinții consiliilor
regionale, secretari ai cluburilor sportive și alți activiști 
ui mișcării sportive, precum și reprezentanți ai Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, ai Uniunii lineretului Comunist și ai altor 
organizații obștești și de stat. . (

La plenară au luat parte tovarășii Alexandru Drăghici, mem
bru al Comitetului Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., secretar al C.C. al P.C.R., și Petre Lupu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C al P.C.R.

Plenara a analizat activitatea organelor și organizațiilor 
UCFS pentru dezvoltarea educației fizice și a sportului de 
masă, îndeplinirea măsurilor referitoare la continua dezvoltare 
a sportului de performanță și a aprobat planul de venituri și 
cheltuieli al UCFS pe anul 1966.

In încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul tovarășul Alexan
dru Drăghici.

Plenara a adoptat unele măsuri organizatorice. A fost eli
berat din funcția de membru al Comitetului Executiv al Consi
liului General al UCFS și de președinte al UCFS tovarășul 
Aurel Duma, care a primit alte însărcinări, pe linie de stat. 
Plenara a ales pe tovarășul Anghel Alexe, președinte al Con
siliului General al UCFS.

De asemenea, Plenara a eliberat din funcția de membri ai 
Comitetului Executiv al Consiliului General al UCFS pe tova
rășii Aure! Ardeleanu și Constantin Cîrțînă și din funcția de 
membru supleant al Comitetului Executiv al Consiliului Ge
neral al UCFS pe tov. Nicolae Lețea, care au primit sarcini 
în alte domenii de activitate. Au fost aleși ca membri ai 
Comitetului Executiv al Consiliului General ol UCFS tovarășii 
Ion Popescu — secretar al C.C. al U.T.C. și Ion Necșoiu — ad
junct de șef de secție la C.C.S., iar ca membru suoleant iova- i 
râsul Leon Teodorescu - rectorul Institutului de Cultură Fizică.

invitație..la pwMEȚiE Canipîonaiul republican
Mă gîndesc

uneori
în zori
cît sînt de bogat.

Întind un braț și alint ușurel ochii albaștri ai Dunării, 
mîngîi pe creștet 
blumingurile
și cuptoarele de azi ale Hunedoarei
si cele de mîine ale Galaților, 
horbota serpentinelor de distilare 
ale Craiovei sau Ploieștilor

și ' "titatea ovalurilor de beton ale stadioanelor
Ăr îfebui, îmi spun, să dau o scurtă raită

pe moșia ogoarelor
să văd cum mai e cîmpul,
pe la reactorul atomic
să văd ce mai e nou prin cîmpul 
reacțiilor nucleare, 
prin sălile de sport 
să cercetez graficul în urcare 
al performantelor, 
sau pe la șantierele navale 
să văd cum stau cu sticlele de șampanie • 
sticle pîntecoase și grele 
pentru botezul navelor mele, 
șampanie clocotitoare ca mările 
despicate de cargourile
agere,
tinere, 
ale tinerei
Românii
Socialiste

Mă gîndesc
uneori
în zori
r’t sînt de bogat -
' ăresc cum excavaioorele

'naltă cupele pline, a toast 
parcă ciocnesc cu soarele.

MIRCEA BONDA

Cnfeaue’e din jurai Brașovului vă așteaptă!
Iarna n-a intîrziat isă so

sească pe meleagurile Brașo
vului. Ninsoarea, căzută In 
mun}i, te îmbie la excursii, la 
schi. In Poiana Brașov, în Pos
tăvar sau la Predeal se poate 
schia în bune condițiuni. Mai 
mult, chiar și schiorii de per
formantă Iși pot acum începe 
pregătirile pentru întrecerii# 
noului sezon.

Așa că... fiți gata de drum !
In ceea ce privește cabanele 

din jurul Brașovului, toate sini 
pregătite pentru Intlmpinarea 
oaspeților. Gospodari, așa cum 
îi cunoaștem, cabanierii de pe 
meleagurile brașovene au luat 
din timp toate măsurile care 
să asigure o găzduire cît mai 
plăcută.

Și dacă, totuși, se ridică vreo 
problemă, aceasta este doar de 
domeniul... alegerii. Cred că 
ne va ii greu să ne decidem 
unde să poposim. Sînt atît de 
multe cabane care-și așteaptă 
„musafiri “, Incit abia după ce 
le vom înșirui, vom vedea ce 
greu este să... alegi.

Pe lingă minunata stațiune 
Poiana Brașov, care este de 
mult pregătită cu toate caba
nele de care dispune și, mai 
ales, Hotelul „Sport" și noua 
sa anexă, sînt gata să primeas

Pentru continua îmbunătățire a calendarului sportiv local

că tui iști și cabanele Rențea, 
Piatra Mare, Plrlu! Rece, Ce
hia, Curmătura, Plaiul Foii, 
Bonloc, Postăvarul și Cristian, 
ca și cele din Bucegi cum sini 
Diham și Mălăiești.

Tentația de a vizita. In aces
te zile, cabanele este cu atît 
mai mare, cu cit turiștii care 

Cabana Cristianul maie

doresc pot să petreacă la ca
bane și revelionul. Cabanele 
„brașovene" organizează și ser
barea revelionului.

Așadar, nu aveți prea mult 
timp de gîndit. Pregătiți-vă 
rucsacurile și porniți la drum.

C. GRUIA

de baschet

Rapid-Dinamo 73-69
Steaua - Știința 78 - 72

A doua zi a turneului inter-* 
bucureștean a stat tot sub sem
nul echilibrului. Din păcate, dacă 
elementul spectacol a fost parțial 
salvat prin dramatismul evoluției 
scorului, latura strict tehnică, 
baschetbalistică am spune, a su
ferit mult. S-a jucat slab, foarto 
slab și impasul în care se gă
sește baschetul nostru se vădește 
ca o realitate. Cele două principal» 
pretendente Ia titlu, Dinamo, ac
tuala campioană și Steaua, secon
dantă îndeaproape, echipe de la 
care avem pretenții mari, ne-atr 
dezamăgit. Steaua a rămas, deo
camdată, singura formație neîn> 
vinsă. dar s-a „clătinat" în față 
a două echipe al căror principal 
merit a fost totala mobilizare, în- 
trucît diferența teoretică de va
loare a loturilor de care dispu
neau nu le dădea dreptul la fi- 
naluri incerte și chiar la victorii 
în fața liderilor... In plus, sen
zația de slăbiciune a formațiilor 
a fost accentuată și de eleitțentul 
arbitraj, care suferă actualmente 
de o criză de concepție, maniera 
fiecărui arbitru constituind notă 
aparte și prilej de nemulțumiri. 
Ba chiar, am putut asista ieri 
la două arbitraje consecutive alo 
aceluiași I. Petruțiu (în... formă 
slabă), pentru că arbitrii delegați 
nn s-au prezentat. Comentariile 
sînt inutile...

Ziarul nostru a publicat zilele tre
cute CALENDARUL COMPETIȚIILOR 
REPUBLICANE pe anul 1966. Ca 
lendarul central reprezintă docu
mentul pe baza căruia consiliile 
r^’bnale și raionale ale UCFS, 
clt-. urile și asociațiile sportive ur
mează să-și întocmească propriile ca
lendare, în funcție de situațiile con
crete locale, de sarcinile privind 

dezvoltarea și ridicarea nivelului di
verselor discipline sportive pe care 
Ie are stabilite fiecare regiune în 
parte.

întocmirea calendarului competiții
lor locale constituie una din sar
cinile care trebuie privite cu cea 
mai mare atenție, deoarece calenda
rul reprezintă documentul principal 
de planificare a activității sportive.

în condițiile unei exigente tot mai 
sporite față de planificarea procesu
lui instructiv-educativ din secții — 
necesitate obiectivă a creșterii per- 
fc-manțelor sportive — calendarul 

e parte integrantă a acestei pla
nificări. Este evident că fixarea în- 
tr-un document a numărului de com
petiții și datelor de desfășurare a 

acestora determină periodizarea pro
cesului de instruire, stabilirea eta
pelor și ciclurilor de antrenament, 
conținutul acestora, evoluția formei 
sportive.

De aceea, calendarul sportiv este 
considerat, pe bună dreptate, prin
cipalul criteriu obiectiv de verificare 
a calității procesului instructiv-edu- 
cativ din secții, a muncii desfășurate 
de antrenori și sportivi.

în sistemul de organizare a educa
ției fizice și sportului din tara noa
stră, calendarul — respectiv între
cerile sportive — constituie o verita
bilă forță motrice care joacă un rol 
determinant, atît în continua lărgire 
a bazei de masă cît și în ridicarea 
nivelului performanțelor sportive.

Măsurile de continuă îmbunătățire 
a sistemului competitions! luate de 
către organele UCFS, ca și de Minis
terul Tnvățămîntului, au fost însoțite 
în ultimul timp și de o mai atentă 
preocupare a organelor UCFS și a 
celor școlare, pentru elaborarea pro
priilor lor calendare și pentru contro
lul desfășurării acestora la un nivel 
tehnic și organizatoric corespunzător.

Ar fi cu totul greșit să considerăm 
că în orientarea, elaborarea și, mai 

ales, în desfășurarea calendarului 
sportiv intern nu s-au manifestat și 
lipsuri care au scăzut deseori efi
ciența acestuia și pe care considerăm 
util să le amintim cu acest prilej.

Una din cele mai frecvente lipsuri 
în această direcție o constituie de
sele schimbări de date ale diverselor 
competiții sau chiar anularea unora.

La nivelul regiunilor, unde această 
practică este mai puțin frecveniă, se 
remarcă alt fenomen cu efect nu mai 
puțin negativ, cum ar fi renunțarea 
la organizarea unor competiții pre
văzute în calendarul regional.

In afară de latura disciplinară pe 
care o comportă respectarea integra
lă a planificării competițiilor prevă
zute in calendar, este de menționat 
faptul că asemenea practici aduc se
rioase perturbări în organizarea și 
desfășurarea antrenamentelor din 
secții și, în ultimă instanță, scad in
teresul față de competiția respectivă, 
față de pregătirea propriu-zisă. Ele 
sint în totală opoziție cu eforturile 
ce se depun pentru a imprima mun
cii secțiilor un caracter cît mai or
ganizat. De aceea, stabilitatea calen
darului constituie una din cerințele

inși garanțiile muncii de calitate 
secții.

Nu toate comisiile regionale au gă
sit soluțiile corespunzătoare pentru a 
prelungi activitatea unor sporturi de 
sală (practicate mai ales de elevi și 
studenti) și pe timpul vacanțelor șco
lare (iunie—septembrie). De aceea, 
în aceste luni asistăm, de obicei, la 
o foarte slabă activitate in unele dis
cipline cum ar fi baschetul, voleiul 
și chiar atletismul, efectivul secțiilor 
și numărul competițiilor destinate ju
niorilor scăzînd vizibil pe timpul va
canțelor școlare.

în desfășurarea calitativă a cam
pionatelor republicane una din lipsu
rile cele mai frecvente ale multor 
cluburi și organe locale ale UCFS 
o constituie insuficientul control asu
pra modului cum se pregătesc și cum 
prezintă propriii sportivi în tir.aleie 
campionatelor sau în alte competiții 
importante.

Este evident că asemenea lipsuri 
au influențat uneori destul de vizibil

ION BARBU

(Continuare in pag. a 2-a)

Revenind la meciuri. trebuie 
arătat că în primul, Steaua—• 
Știința, victoria le-a revenit cu 
greu militarilor . din echipa că
rora s-a evidențiat în mod deo
sebit Em. Nicutescu. un adevă
rat exemplu nu numai de se
rioase cunoștințe baschetbalis- 
ticc, dar și de dîrzcnie lucidă și 
dragostea de echipă. Victoria echi
pei Steaua n«a convins prea mult, 
studenții conducîud la pauză și 
cedînd cu adevărat doar în ulti
mele 5 minute. Scorul final i 
Steaua—Știința 78—®2 (35—44). 
Au înscris NOVAGEC 22. Ba
rau <8. NICIJLESCU 16, l'opa 2, 
Gheorghe 12, SAVU 18 pentru 
învingători, Coslescu 2, Diaco- 
nescu 16, IECUELI 21. Teo
dorii 6, DUDESCU 12, Filip 6 
și Furcă’eanu 9 pentru învinși..

In ce privește meciul-vedetă,

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare in pag. a 4-a)



SCRIMĂ: „Clipa de iarnă" a încheiat sezonul competițional pe anul 1965
Cu întrecerile din cadrul „Cupei de 

iarnă" la floretă băieți s-a încheiat 
Sezonul competițional pe anul 1965. 
Concursul, organizat de asociația 
■portivă Gloria a Grupului școlar 
M.I., s-a bucurat de un meritat suc
ces. Au participat trăgători aparți-

nînd asociației organizatoare, clubu
lui sportiv Electroputerc Craiova . și, 
în afara concursului două... floretiste 
fruntașe de la asociația sportiva 
S.P.G., Rodica Văduva și Sanda Tu- 
dorache.

întrecerea a avut și un caracter de

Rodica Văduva (S.P.C.) una din protagonistele concursului de floretă dotat 
cu .Cupa de iarnă", întrecere cu care s-a încheiat activitatea compelifio- 

nală de scrimă pe anul 1965

verificare a trăgătorilor care vor fi 
prezenți, în-cepînd de luna viitoare, la 
asalturile etapei I a campionatului 
republican pe echipe.

După o dispută foarte dîrză, locul 
I a fost ocupat de tînărul floretist 
craiovean Constantin Duțu, cu 8 vic
torii. Principalul său adversar a fost... 
Rodica Văduva care, la finele tur
neului a realizat tot 8 victorii. A fost 
necesar un meci de baraj, 
de Duțu, dar mai greu 
rezultatul (5—-2).

O notă bună 
mușca, foarte 
asalturilor.

Clasamentul
Duțu (Electroputere Cv) 
Rodica Văduva (S.P.C.) 
Nicolae Tomușca (Electroputere) 7 v. 
4. Aurel Ștefan (Gloria) 5 v. 5. Sanda 
Tudorache (S.P.C.) 4 v. 6. Tudor Pe- 

Ginuț Cornea 
Romică Negrea

și pentru 
activ în

final : 1.

(Elect^uT?.,4 V; J’ 

(Electroputere) 2 v.
în meciul pe echipe

ria—S.P.C. a cîștigat în fața formației 
Electroputere cu scorul de 15—9.

De remarcat buna organizare a com
petiției la care și-au adus aportul an
trenorii J. Istrate (București) și Paul 
Ghinju (Craiova).

combinata Gio-

Extinderea activității sportive
1 Pe lîngă asociația sportivă Dună
rea Giurgiu vor funcționa anul viitor 
Încă trei secții: de rugbi, box și 
yolei.

Datorită muncii neobosite depuse 
»e un grup de cunoscători ai rugbiu- 
lui, în special a fostului jucător al 
G.S.M.S. Iași, -— Andrei Anghel, a 
luat ființă secția de rugbi. La antre
namente participă peste 20 de tineri. 
Este prima echipă de rugbi din o- 
rașul Giurgiu. Secția urmează să se

afilieze la Federația de specialitate și 
să-și desfășoare activitatea în cam
pionatul de calificare.

Boxul, sport cu tradiție în Giur
giu, a prins din nou viață, de data 
aceasta printre tinerii de la Șantie
rul naval.

Cît privește secția de volei, anul 
viitor, echipa va participa la cam
pionatul raional.

ION TUDOR, coresp.

SCHI: în ajunul noului sezon

Constantin
8 v.d.b.
8 v.d.b.

cîștigat 
decî t arată

Nicolae To-
majoritatea

Focșeneanu, una din talentatele noastre schioare care va concu 
la primele locuri in întrecerile viitorului sezon

Foto : D. Stănculescu 

cință, tradiționalul concurs de ,d'"scl 
tu™ nu se va mai disputa <L' '.r 
aceasta la Predeal ci, probabil, pe 
o săptămină tot la Predeal. Dacă pî 
atunci Clăbucetul nu va fi acoperit 
zăpadă, concursul inaugural va fi ga 
duit de pîrtiile Postăvarului sai Bu< 
gilor.

• După concursul de deschidere c 
ganizat de F.R.S.B., schiorii vor m 
lua parte, în luna ianuarie, la o sei 
de concursuri programate săptămînal 
Poiana Brașov și în Bucegi. Aces 
concursuri sînt : „Cupa școlarului 
„Cupa Postăvarul", „Cupa Dinamc 
„Cupa A.S. Armata11 (toate în Post 
var), „Cupa orașului Sinaia" (în Bi 
cegi). Comisia de schi a regiunii Pli 
iești va organiza și un concurs reze 
vat copiilor sub denumirea „Cupa or; 
șelor".

• Lotul de juniori și tineret al țăr
a participat, zilele trecute, la un cor 
curs de verificare Ia care au fost inv 
tați și doi seniori : C. Tăbăraș și l 
Gohn. Aceștia au dominat probele d 
slalom uriaș și slalom special, clasîn 
du-se pe primele două locuri: 1
„uriaș" și Tăbăraș la „special". l)in lo 
tul de tineret, cel mai bine s-a compor 
tat M. Focșeneanu, clasat al treilea 1 
slalom uriaș. întrecerile s-au desfă 
șurat în Postăvar.

• Noul sezon este așteptat prii 
intense pregătiri și de schiorii din Rîș 
nov. Elevii antrenorilor Gh. Piștea 
I. Cimpoia și C. Vlădea, s-au antrena 
un timp pe „uscat", iar în ultima vre
me, profitînd de zăpada căzută, ai 
început pregătirile pe schiuri. Sporti
vii asociațiilor F.S.R. și Metalul, ca 
și cei de la Ș.S.E., au venit cu mull 
entuziasm pe pîrtii, antrenîndu-se cu 
rîvnă. (C. GRUIA — coresp. regional),

• Nici în acest sezon sein,,.:; nu_șj 
încep activitatea oficială la data stabi
lită inițial. Cauza, aceeași ca în anii 
trecuți —- lipsa de zăpadă. In conse-

Bogată activitate internațională la handbal
■ Selecționatei orașului București 

n Dinamo București

O dată cu noul an pentru handba- 
liștii noștri fruntași începe o 
etapă de pregătire în vederea cam
pionatului mondial din 1967. 
ianuarie, selecționata orașului 
rești își va inaugura turneul în R.D. 
Germană, prin participarea la o tra
dițională competiție denumită „Tur
neul de Anul Nou“ de la Berlin, a 
cărui ultimă ediție a fost cucerită de 
selecționata orașului București.

Organizatorii acestei întreceri, a- 
junsă la a X-a sa ediție, au anunțat 
că la startul ei se vor prezenta opt 
reprezentative de orașe, repartizate 
în două serii : de o parte Praga, Bel
grad, Jonkoping (Suedia) și Berlin, 
de alta București, Copenhaga. Buda
pesta și Leipzig. Jocurile din ca
drul seriilor (în 2 reprize a 10 mi
nute) se vor disputa la 1 ianuarie. 
Primele două clasate vor alcătui apoi 
o nouă grupă, ca și ultimele două 
clasate din serii. De data aceasta, 
echipele vor juca — la 2 ianuarie — 
după „sistemul încrucișat" : prima 
din seria A cu a doua din seria B,1 
B cu 2 A,1 A cu 1 B etc. (în 2 reprize 
a 15 minute). Programul echipei noas
tre din ziua de 1 ianuarie este ur
mătorul : București — Budapesta, 
Copenhaga — București și București— 
Leipzig. La 2 ianuarie, selecționata

altă

La 1 
Bucu-

pleacă azi în R.D.G. și R.F.G. 
la turneul de la Koln

inbucureșteană va susține meciuri 
raport cu locul ocupat în serie.

După acest turneu, jucătorii 
mâni vor evolua și în alte orașe (care 
urmează să fie stabilite, ca și datele 
jocurilor), iar la 8 și 9 ianuarie vor 
fi prezenți la turneul internațional de 
la Rostock. De aici, ei își vor '■on- 
tinua turneul în R.F. Germană, după 
următorul itinerar : 11 ianuarie la
I.iibeck, 12 sau 13 ianuarie la Braun
schweig, 15 ianuarie la Dankersen, 
18 ianuarie la Essen și 19 ianuarie la 
Rheinhausen.

în vederea acestui turneu, lotul e- 
chipei București pleacă în cursul zi
lei de astăzi, cu următorul efectiv : 
Redl și Bogolea (portari), Ivănescu, 
Nica, Costache I și II, Hnat, Nodea, 
Oțelea, I. Popescu, Gruia, 
Iacob, Goran, Marinescu și 
chiv.

• Campioana țării, Dinamo 
reșt, a acceptat o invitație de

ro-

Moser, 
Paras-

Bueu- 
a 

ticipa la un turneu internațional 
se va desfășura la 22 ianuarie în 
șui Koln (R.F. Germană).

• Dinamo Bacău și-a încheiat 
neul în R.D. Germană și a revenit în 
țară. în ultima partidă, susținută la 
Aue, băcăoanii au pierdut cu 26 —14 
meciul cu Wismut.

par- 
care 
ora-

tur-

Pentru continua îmbunătățire 
<t calendarului sportiv local

(Urmare din pag. 1)

Calitatea unor competiții, constituind 
un impediment în eforturile depuse 
pentru continua ridicare a nivelului 
tehnic și al performanțelor sportive.

Tintnd seamă de experiența acumu
lată in ultimii ani, calendarul spor
tiv intern pe anul 1966 are în vc- 
’flere, în primul rînd, o mai judici
oasă repartizare a competițiilor de-a 
lungul Întregului an (atletism, box, 
lupte, înot, scrimă, baschet, handbal 
?ja.ț. Această măsură înlătură o ve- 
c6e lipsă, aceea a muncii .sezoniere", 
âleoarece prelungirea perioadei com- 
petiționale va contribui Ia mărirea 
interesului pentru pregătire, la an
grenarea unui număr sporit de spor
tivi In pregătire, ceea ce va permite 
Afirmarea de noi talente în sportu
rile respective.

O atenție deosebită s-a acordat unei 
mai judicioase corelări a competiții
lor interne cu cele internaționale, 
astfel îneît prin programarea finale
lor campionatelor republicane îna
intea marilor confruntări internațio
nale, acestea să constituie un bun 
pifâsj de selecție a loturilor și echi

pelor reprezentative în vederea cam
pionatelor europene și mondiale. Este 
cazul la atletism, caiac-canoe, cano
taj, înot, volei, hochei și altele.

O măsură pozitivă și necesară o 
constituie despărțirea competițiilor de 
juniori în juniori-mici și juniori-mari 
la box și haltere, sporturi în care 
dozarea efortului trebuie făcută cu 
deosebită grijă la această vîrstă.

Este de menționat, de asemenea, 
faptul că în programarea diverselor 
competiții de juniori și copii s-a ți
nut seama, cu mai multă grijă, de 
perioadele de teze și examene, pen
tru a nu supraîncarcă elevii și a 
perturba astfel preocupările și înda
toririle lor principale față de școală.

Ar mai fi de subliniat ca o nou
tate a calendarului pe anul 1966 fap
tul că o serie de federații, pe baza 
propriei experiențe și a propunerilor 
făcute de unele organe și organiza
ții ale UCFS, au adus îmbunătățiri 
în formula unor campionate. Astfel, 
la lupte, campionatul pe echipe se
ria A la greco-romane și libere se 
va desfășura numai tur, cu 3 etape 
primăvara și 3 toamna. Campionatul 
pe echipe seria B se va disputa cu 
un număr de 9 echipe în loc de 8 în 
fiecare serie, însă întâlnirile nu vor 
mai fi bilaterale, ci pe grupe de cite 
3 echipe, organizîndu-se numai turul.

La schi, „Cupa României* se va 
desfășura într-o singură etapă, iar 
la handbal și la volei se vor elimina 
turneele finale.

Avînd în vedere multiplele laturi 
ale calendarului sportiv (tehnic, or
ganizatoric, administrativ) precum și 
lipsurile manifestate pe parcursul 
realizării lui în acest an, se reco
mandă comisiilor pe ramură de sport, 
cluburilor și asociațiilor sportive să 
preceadă elaborarea calendarului pe 
1966 cu o scurtă analiză pentru ca, 
pe baza concluziilor generale, ca și a 
propriilor învățăminte, să se poală 
elabora un program competițional 
realist, în strînsă concordanță cu po
sibilitățile organizatorice și materiale 
existente, în funcție de propriile ne
voi și de sarcinile stabilite în acest 
an cu ocazia conferințelor de dări 
de seamă și alegeri și de plenara 
Consiliului General al UCFS.

Pentru realizarea acestor dezidera
te, considerăm necesar să subliniem 
cu prioritate:

— necesitatea planificării și orga
nizării fazelor de masă a campiona
telor republicane în toate asociațiile, 
realizării unei mai bogate activități 
locale și completarea spațiilor de 
timp libere în calendarul federațiilor 
cu competiții regionale, raionale și 
mai ales orășenești.

O pondere tot mai mare în calen
darele locale vor trebui să aibă com
petițiile destinate juniorilor și copii

lor. în acest sens, se impune o strîn
să colaborare cu secțiile de învăță- 
mînt ale sfaturilor populare și cu con
ducerile școlilor. Organele UCFS au 
datoria să acorde tot ajutorul pen
tru desfășurarea la un nivel tot mai 
ridicat a campionatelor școlare și 
universitare ;

— o atenție deosebită să se acorde 
planificării competițiilor la sporturile 
olimpice, pe o durată cît mai înde
lungată, pentru a prilejui depistarea a 
cît mai multor talente și a asigura ca
drul competițional în care să se rea
lizeze obiectivele planificate de an
trenori, precum și realizarea unui nu
măr cît mai mare de recorduri și de 
sportivi cu clasificare superioară ;

— pentru disciplinele sportive în 
care numărul secțiilor este redus, se 
recomandă ca în organizarea cam
pionatelor regionale sau orășenești să 
se apeleze la formula cu mal multe 
tururi și retururi, pentru a prelungi 
cît mai mult perioada competițională.

Comisiile regionale și orășenești pe 
ramură de sport vor trebui să ma
nifeste mai multă grijă și operativi
tate în planificarea și organizarea în 
timpul vacanțelor școlare a unor com
petiții destinate elevilor și studenți
lor, indiferent dacă aceștia aparțin 
sau nu asociațiilor din orașele res
pective. Vacanțele reprezintă un bun 
prilej de a asigura o bogată activi
tate sportivă care pe lîngă faptul că 
contribuie la continuitatea activită
ții sportive a elevilor și studenților, 
la întărirea sănătății acestora, per
mite, în același timp, depistarea de 
noi talente pentru secțiile de perfor
manță din asociațiile școlare sau clu
burile studențești.

O grijă sporită va trebui acordată 
respectării integrale a calendarului, 
precum și stabilității acestuia, con- 
tribuindu-se astfel la crearea unei 
tradiții locale, a unui interes mereu 
crescut față de aceste compet>H4.

Consiliile regionale și raio> 
UCFS să acorde mai multă 
ganizării unor competiții în r«. 
de sport care sînt mai bine o 
tate In regiunea respectivă și ca. 
devină tradiționale (exemplu: k 
la Lugoj, box Ia Galați și Craio<, 
gimnastică Ia Cluj etc.).

Tn această perioadă este de datoria 
sectoarelor tehnice ale organelor 
UCFS să ajute cît mai concret comi
siile pe ramură de sport, cluburile și 
asociațiile sportive în întocmirea ca
lendarului sportiv local pe anul 
1966, pentru ca acesta să reflecte cît 
mai bine cerințele sporite ale ’“•apei 
actuale, să contribuie cît mai , .rcace 
Ia progresul sportului.

Folosind din plin propria expe
riență, sarcinile orientative generale, 
să ridicăm valoarea calendarului spor
tiv, eficiența lui în dezvoltarea acti
vității de masă, în creșterea calita
tivă a pregătirii și — ca urmare —• a 
nivelului performanțelor sportive.

Acordind atenția cuvenită pla
nificării activității sportive, dirijînd 
mijloacele materiale cu prioritate spre 
sporturile stabilite a fi dezvoltate în 
fiecare regiune în parte, pregătind 
din timp condițiile organizatorice și 
materiale, vom contribui la ridicarea 
valorii competițiilor locale și 
cane, bază sigură a viitoarele. „ 
cese sportive pe plan intern și ir 
național.



NATAȚIE: C. Nedelcu, Dacia Schileru și Irinel Popescu 
primii campioni la sărituri pentru copii 

formația Clubului sportiv școlar campioană pc echipe

„Echipa și-a regăsit busola..."
— De vorbă cu Nelu Nunweiller —

?<>’ s-a petrecut la bazinul Florcas- 
<ț • an eveniment deosebit. Pentru pri- 
irj. dată, cei mai tineri săritori de la 
trambulină din întreaga țară și-au 
disputat vtlurile de campioni republi
cani. Cinstea de a li se organiza un 
campionat pro, riu (pînă acum cel mai 
important concurs era campionatul de 
juniori, unde, bineînțeles, erau evident 
handicapați) a fost pe deplin înțeleasă 
și, ca urmare, micii săritori s-au în
trecut pe ei înșiși în a executa sal
turi cu cea mai mare eleganță și co
rectitudine. Lupta a fost strînsă la 
unele categorii (fete 10—11 ani, băieți 
12—13 ani), unde copiii s-au dovedit 
de valori sensibil apropiate. Pînă la 
urmă, victoria a revenit celor mai

Constantin 
al țării,

Nedelcu, campion de copii 
executînd o spectaculoasă 

săritură

Foto : V. Bageac

Ultimele două zile la tragerea 
Loto a Revelionului
Noua formulă primită cu mare interes

i

Sîmbătă, 1 ianuarie 1966, LOTO- 
PRONOSPORT organizează tradițio
nala tragere a Revelionului la LOTO.

Se atribuie 20 de autoturisme, ex
cursii în R.S. Cehoslovacă și R.D. Ger
mană, premii fixe în bani pentru 3 și 2 
numere cîștigătoare.

Noua formulă asigură șanse sporite 
de cîștig.

— De dou,ă ori și jumătate mai mari 
’gurile cu 3 numere și o dată și 
*e mai mari la cîștigurile cu 

7f*g 'e-
. Premiile suplimentare se atri- 
pe 11 categorii în loc de 10 ca

lorii ca la tragerile speciale ante- 
joarc.
— Se atribuie premii pentru 2 nu

mere din 3 extrase, indiferent ordinea 
extragerii.

— Se pot obține, pe același bilet, 
premii cumulate la extragerile obișnui
te și cele suplimentare.

Jucați neapărat la cea mai mare tra-
țgere LOTO — tragerea Revelionului.

• O surpriză pentru participant» la 
speoMș-oIul „Cu fotbal, fără fotbal" 
(S'Xr porturilor FJoreasca) din seara 
ziîiTWe 1 ianuarie 1966 : La ora 19.30, 
vor asista la operațiunile tragerii 
LOTO a Revelionului.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Prono- 
expres nr. 52 din seara zilei de 29 
decembrie 1965 au fost extrase din 
urnă următoarele numere de bază:

27 28 21 32 46 25

Numere de rezervă : 19 4
Fond de premii; 669.651 lei.

: CÎȘTIGĂTORII DE AUTOTURIS
ME DE LA CONCURSUL SPECIAL 
PRONOEXPRES DIN 22 DECEMBRIE 

1,1965:
'*r^>V;ÎPa tragerii la sorți, cîștigăto- 

■’irismelor de la categoriile 
’II-a sînt următorii:

Constantin din Bucu- 
‘ I urg-Lux" (fără radio); 

bine pregătiți și mai puțin... emoțio
nați. Au fost însă și favoriți, care 
și-au cucerit drepturile fără drept de 
apel. Constantin Nedelcu (asistat cu 
multe emoții de frățiorul său Dorn 
— viitor concurent) a confirmat că 
este elementul cu cele mai mari per
spective și, participînd la categoria 
copii „mici". I-a depășit net pe cîști- 
gătorul categorici superioare, deve
nind astfel dublu campion al țării. La 
fete 12—14 ani, Dacia Schileru și-a 
dominat net partenerele de întrecere, 
datorită gradului de dificultate mai 
mare al săriturilor, cîștigînd primul 
și, sperăm, nu și ultimul ei titlu. In 
sfirșit, al treilea titlu a fost cucerit 
de Irinel Popescu, care a avut de în
fruntat asaltul colegei sale de club. 
Mariana Voinea.

In afară de campioni, am mai re
marcat promițătoarea evoluție a lui 
I. Ilieș, A. Găvozdea, R. Grama, Ma
riana Voinea și Doina Săvulescu.

Dar iată clasamentele individuale : 
BĂIEȚI 10—11 ANI : 1. CONSTAN
TIN NEDELCU (C. S. Ș.) 149,49
n — campion republic»” ; 2. A. Găvoz
dea (S S-E. Sibiu) 118,43 p; 3. R. 
arama (C.S.S.) 114,09 p ; 4. W. Kre
mer (S.S.E. Sibiu) 51,08 p ; 5. G. Bin
der (S.S.E. Sibiu) 35,45 p ; BĂIEȚI 
12—14 ANI: ION ILIEȘ (Progresul 
București) 126,71 p ; 2. A. Muhlsteffen 
(S.S.E. Sibiu) 120,40 p ; 3. D. Ionescu 
(C.S.S.) 92,34 p ; 4. F. Constantinescu 
(C.S.S.) 87,35 p ; 5. I. Gros (S.S.E. Si
biu) 86,98 p ; FETE 10—11 ANI: 1. 
IRINEL POPESCU (Clubul sportiv 
școlar) 105,66 p — campioană republi
cană ; 2. Mariana Voinea (C.S.S.) 
103,55 p ; 3. Freia Muhlsteffen (S.S.E. 
Sibiu) 63,18 p ; 4. Beatrix Rois (Cri- 
șul Oradea) 50,70 p ; 5. Edda Witten
berger (S.S.E. Sibiu) 50,05 p ; FETE 
12—14 ANI 1. DACIA ȘCHILERU 
(Clubul sportiv școlar) 127,40 p — 
campioană republicană ; 2. Doina Să
vulescu (C.S.S.) 103 p ; 3. Maria Donca 
(Crișul) 84,53 p ; 4. Ingrid Sireteanu 
(S.S.E. Sibiu) 53,10 p.

Net superioară prin valoarea și nu
mărul concurenților, formația Clubu
lui sportiv școlar (antrenoare Minodo- 
ra Florian) a cucerit și titlul de cam
pioană republicană pe echipe.

D. STĂNCULESCU

Pardos Ștefan, comuna Vulcan reg. 
Hunedoara „Wartburg-Lux" (fără ra
dio); Dumitra Maria din Slatina reg. 
Argeș „Fiat 850"; Duma Vasile din 
București „Wartburg-Standard"; Flo- 
rescu Trifan din Dornești reg. Sucea
va „Fiat 600“; Stănculescu Gheorghe 
din Drăgășani reg. Argeș „Fiat 600“; 
Dumitrașcu Virgil din Brașov „Tra- 
bant-Combi",- Mureșeanu Victor din 
București „Trabant-Combî" si Roman 
Ionel din Focșani „Trabant-limuzină".

LOTO

Premiile întregi și sferturi la trage
rea Loto din 24.XII.a.c.:

Suplimentar I: — și 2 a 40.265 lei; 
suplimentar II; 4 variante a 17.895 
Iei și 2 a 4.473 lei; categoria D 4 
variante a 14.641 lei și 6 a 3.660 lei; 
categoria a II-a: 7 variante a 8.053 
lei și 12 a 2.013 lei; categoria a III-a: 
31 variante a 2.221 lei și 21 a 555 
lei; categoria a IV-a : 41 variante a 
1.477 Iei și 54 a 369 lei; categoria a 
V-a: 67 variante a 889 lei și 94 a 
222 lei; categoria a Vl-a : 95 varian
te a 625 lei și 135 a 156 lei; catego
ria a Vll-a: 163 variante a 366 lei 
și 227 a 9L lei; categoria a VIII-.a : 
124 variante a 480 lei și 175 a 120 
Iei.

Cîștigători supliment I sfert:

București — ENE DUMITRU.
București — MARIN DRAGOMI- 

RESCU-ION.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ZILEI REPUBLICII SI A ANULUI 
NOU 1966, ÎNTREPRINDEREA DE EXPLOATARE A BAZELOR 
SPORTIVE TRANSMITE URĂRI DE SĂNĂTATE, FERICIRE SI 
SPOR LA MUNCĂ SPORTIVILOR, SPECTATORILOR COM
PETIȚIILOR SPORTIVE, ACTIVIȘTILOR CLUBURILOR SI ASO
CIAȚIILOR SPORTIVE, PRECUM SI DIFUZORILOR VOLUN
TARI DE BILETE.

■ .....................___________...........

Nelu Nunweiller (într-o atitudine caracteristică) îi „suflă" balonul lui Viorel Mateianu

Hai să-i zicem telepatie: mă gln- 
deam la un interviu cu Nelu Nun
weiller, unul dintre eroii de pe sta
dionul San Siro, clnd, cine-mi intră 
pe ușă ? Nelu in carne și oase I

— Felicitări pentru articolul cu 
Constantin. M-am bucurat pentru el.

— Te-nțeleg: solidaritatea Jucăto
rului aparținlnd aceluiași leat...

— Poate și asta. Oricum, a stat pe 
tușă nemeritat.

— Ce-a fost a trecut. Mi te laudă 
presa italiană. Zice că un așa ..libero" 
mai rarissimo 1

— Erou fără... glorie.
— Nu-i chiar așa. Anul trecut 0—6, 

acu’ 11 metri cu clntec la 0—0; ma
gul Herrera devenise „băiat de 
mingi", pe Mazzola l-ați scos, pur și 
simplu, din mină. Ai auzit ? Duminică, 
cu Bologna, a ratat 11 metri Ia 0—0. 
Era tot in min. 67 și tot pe San Siro...

— Ne Încălzește și nu prea. Am 
ratat meciul vieții și asta nu se uită 
ușor...

— ... mai ales de Frățilă.
— Este drept, a dat cu piciorul... 

calificării, dar, sinceri să fim, i se 
poate Intlmpla oricui. A plins In ca
bină ca un copil.

— Nu-i vreme de plins. Ce facem 
de aci Înainte ?

— Să ne pregătim cu mai multă 
încredere în posibilitățile noastre. In
tre noi și „Inter" nici anul trecut n-a 
fost diferență de șase goluri.

— Și atunci ?
— Să abordăm toate jocurile de Ia 

egal. Ce-o ieși, vom vedea. Amin- 
tiți-vă de jocurile disputate 
„acasă" ca Cehoslovacia și Portuga
lia, de primul nostru meci cu 
„Inter" clnd le puteam „da" mai 
miile. Da, da, la „moral" stăm cam 
prost. „Respectăm" prea mult adver
sarul, supraapreciindu-i valoarea.

— Subscriu lntrutotul. Am Insă im
presia că, după felul în care ați în
cheiat sezonul, echipa s-a regăsit 
mult.

— Ne-am și pregătit serios. In aiară 
de cele două jocuri cu „Inter", n-am 
jucat rău nici cu Farul, nici cu Știin
ța Cluj.

— Gum „vezi" returul ?
— In culori mai trandafirii pentru 

noi, mai ales că echipa și-a regăsit 
busola.

— In special apărarea. Cred că ești 
de acord...

— Jucăm iar In formula din cam
pionatul trecut, ne ajută enorm și 
cei doi mijlocași...

— Te referi Ia Ghergheli și la Ște
fan ?

— Exact.
— Au cam clștigat întrecerea cu 

Petru Emil și Popescu Octavian...
— Azi, fără mijlocași care să-ți a- 

lerge neobosit din „16 In 16" poți să 
te predai dinainte.

— Zi-mi ceva și de linia de atac.
— In revenire și ea, în special 

Plrcălab, dar mai are de lucru. Haidu 
și Frățilă nu insistă în acțiuni, mani- 
festînd o teamă nejustificată de ad
versar, „vlrfurile" centrale nu leagă 
suficient, n-au forță de pătrundere și 
de finalizare. Din cauza asta mă gln- 
desc să renunțăm și la ideea cu „li
bero", deși, sincer să fiu, mi-ar su- 
rlde...

— ?/?
— Jucînd cu „libero" ai nevoie în 

față de oameni rapizi, buni tehnicieni, 
In stare să rezolve totul In mare 
viteză.

— Sigur. E legea contraatacului...
— Or, sistemul cu „măturător" im

plică retragerea unui înaintaș spre 
liniile dinapoi.

— Adică un „vlrf" mai puțin In 
atac.

— Firește. Și noi avem, oare, ne
voie să slăbim atacul sau să-l întă
rim ?

— Spune-mi, Radu s-a refăcut ?

ANUNȚ
AGENȚIILE Șl FILIALELE O.N.T. din întreaga țară au 

pus în vînzare locuri pentru concediu de odihnă și trata
ment în lunile ianuarie, februarie și martie 1966.

- pentru odihnă, în serii de 3-12 zile la : Sinaia, Predeal, 
Borsec, Sovata și Tușnad ;

- pentru tratament, în serii de 18 și 20 zile la : Buziaș, 
Borsec, Bazna, Călimănești, Căciulata, Olănești, Herculane, 
Govora, Ocna Sibiu, Pucioasa, Siănic-Moldova, Sovata, 
Sîngeorz, Victoria 1 Mai, Victoria 9 mai, Sinaia, Tușnad și 
Vatra Dornei ;

- 50% reducere la transportul C.F.R. și I.R.T.A.

- cazare gratuită și 50% reducere la masă pentru copiii 
pînă la 7 ani, care nu solicită pat separat;

- 50% reducere la cazare pentru copii între 7—14 ani;

- tarife reduse de sezon în stațiuni.
Informații și înscrieri la agențiile O.N.T. din întreaga 

țară.

— Aproape complet. Sperăm ca în 
retur să-l putem folosi fără pauze.

— Nu prea se stabilește pe un anu
mit post. Dumneata... ca un frate mai 
mare, ce loc i-ai găsi în echipă ?

— înaintaș central, dacă mă gin- 
dese bine. Protejează bine balonul, se 
descurcă pe spații mici și are și șut.

— Așadar, In linii mari, este schi
țată echipa pentru retur. Pe ce loc 
veniți la sfirșit ?

— Ca să fiu modest, doar pe... lo
cul 3.

— Același loc la care speră și 
Constantin ?

— Nu-i nimic. N-ar fi prima oară 
clnd ne lntrecem cu Steaua. De data 
aceasta li „lăsăm" pe cei de la Rapid 
sau de la Petrolul să „cadă" cu 
Inter...

G. NICOLAESCU

Arbitrii ișl continuă 
pregătirile

Nici în aceste zile fără fotbal ar
bitrii bucureșteni de categorie repu
blicană (A, B, C și de juniori) nu 
cunosc odihna. Sub conducerea prof.1 
Gh. Marcel, ei participă la antrena
mente de pregătire fizică, care se 
efectuează la stadionul Dinamo.

Printre arbitrii cu activitate mai re
gulată la aceste pregătiri cităm pe 
D. Isăcescu, C. Iofciu, Șt. Lazăr, Mir
cea Bică, D. Sîrbu, N. Jujat, N. Dima, 
M. Cîțu și Fr. Coloși. Din păcate nu
mele mai „sonore" lipsesc...



transmite:

Trimisul nostru special C. MANTU

Selecționata de tineret 
E C. Twente 1-1 (1-1)
ENSCHEDE (prin telefon). — Fot

baliștii selecționatei noastre de tineret 
au susținut aseară cel de al doilea joc 
din turneul pe care-1 întreprind, întâl
nind în nocturnă formația F.C. Twenfe, 
aflată pe

Primiți 
de fotbal 
locală — 
victorie a 
kirchen — 
aibă o comportare frumoasă și în 
lalelelor negre* 1 x ’
l-au și realizat ieri pe stadionul , 
man* din localitate. Rezultatul 
cu care s-a încheiat partida 
cat Moldoveana, printr-un șut de la 18 
m. după ce a driblat patru adversari 
(1—0 în min. 16) și Bulgatovic (1—1 
în min. 35), care a expediat un șut pn- 
rabil și pe care Constantinescu l-ar fi 
reținut cu ușurință dacă n-ar fi alunecat 
— nedreptățește, după părerea specialiș
tilor și ziariștilor olandezi, formația 
mână. Echipa noastră a jucat foarte 
bine, depășind jocul în fo-ită al olande
zilor prin finețe tehnică, prin acțiuni 
bine construite, spectaculoase. Cu acest 
meci selecționata noastră oe tineret a 
terminat anul 1965 neînvinsă!

Încheiem aceste rînduri arătînd că 
partida s-a desfășurat înlr-un decor... 
polar (temperatura —15°), cei 5000 de 
spectatori prezenți Ia meci urmărind în
tâlnirea înveliți în pături.

locul 5 în clasamentul cam- 
de fotbal olandez.

cu cjm k de către amatorii 
olandezi, ca și de tatrx.

care a consemnat frumoasa 
fotbaliștilor români la Neun- 

- jucătorii noștri au ținut să 
1 / ‘1 «țara

lucru pe care, de altfel.
1 „Dick- 
de 1—1
au mar

Trimisul nostru special la Budapesta, RADU udziceanu, ne transmite

Presa budapestană se ocupă azi pe 
larg de turneul internațional de ho
chei dotat eu „Gupa Dunării*. în una
nimitate, redactorii de specialitate 
consideră că echipa bucureștea-na a 
fost de departe cea mai bună dintre 
cele patru formații care — cu excep
ția celei iugoslave — se confundă cu 
înseși echipele naționale respective.

Ziarul „N£PSPORT‘ scrie că ro
mânii au fost superiori tehnic, tactic 
și ca put 
BADSÂG — 
organizare a jocului nostru, de

.utere de lupta. „NfîPSZA- 
J“ remarcă, îndeosebi, buna 

’ î an
samblu și faptul că hocheiștii bucureș- 
teni, atunci cînd au intrat în posesia 
pucului n-au atacat la întîmplare, ci 
au urmărit scheme tactice bine pre
gătite. „MAGYAR NEMZET- sub
liniază mai ales spactaculozitarea 
jocului prestat de echipa bucureșteană 
în fața Belgradului cînd, detașați de 
preocuparea pentru rezultat, hocheiștii 
români au făcut o aplaudată de- 
mostrație, iar "’arul „NRPSZAVA* 
scoate în evidență faptul că bucureș- 
tenii cîștigă trofeul pentru a patra 
oară consecutiv.

Conducătorul delegației iugoslave, 
Vukasin Nikolici, nc-a spus: „îi vom

a e-
putut 
corn- 

se-

fede- 
re-

a

Un nou gol înscris de echipa noastră in meciul cu selecționata orașului 
Belgrad. Ferenczi, în dreapta, a pasat lui Szabo l, care marchează 

nestingherit.

revedea cu plăcere la campionatele 
mondiale pe români, care prestează 
un hochei modern, rapid, cu combi
nații variate. E o îneîntare să-i vezi 
jucînd pe frații Szabo și mărturi
sesc că în întîlnirea de marți seara, 
dc^i ere».» ©e banca de rezerve 
chipei Belgradului, nu m-am 
opri să nu aplaud de cîteva ori 
binațiile primei linii de atac a 
lecționatei bucureștene".

în declarația sa, președintele 
rației maghiare, Anton Eros, a
marcat omogenitatea formației româ
ne și faptul că ea a avut comporta
rea cea mai sportivă. De altfel, în 
trei meciuri românii n-au primit decît 
14 minute de eliminare, situîndu-se, 
astfel, pe primul loc și în clasamen
tul sportivității, în care sînt urmați 
de Sofia (25 minute), Belgrad (30) și 
Budapesta (44).

Antrenorul 
Pandev. ne-a 
competiției : 
ca observator 
pot spune ca 
chipa română 
nivel superior. Ferenczi l-a înlocuit 
bine pe Calamar în centrul primei li
nii de atac, o linie care poate juca 
cu succes în orice formație europeană. 
Remarcabilă, de asemenea, compor
tarea lui Varga și Pană. Meciul nostru

echipei bulgare, Leo 
declarat la încheierea 
„Am fost la București 
la turneul de baraj 
aici, la Budapesta, 
s-a prezentat la

e- 
un

cu românii, pe care l-am pierdut 
2—5, ne-a lăsat impresia că ne-am 
apropiat de clasa echipei antrenate 
de Flamaropol și Tiron ; următoarele 
jocuri și, mai ales, cele dintre ro
mâni și gazde, ne-au arătat însă că 
mai avem mult de învățat pentru a 
ne măsura de la egal la egal cu ve
cinii noștri de peste Dunăre44.

în ceea ce ne privește, un lucru ți- 
— deocamdată — să subluniem 

după cele trei jocuri ale hocheiștilor 
bucureșteni pe „Kiastadion* : lăuda
bila lor putere de luptă, disciplina 
tactică, dorința vie de a cîștiga tro
feul. Am reușit lJ)cru țn condi_
ții mai dificile decît pînă acum. pe 
terenul principalului adversar (echi
pa Budapestei — aflată, de altfel, în 
evident progres) și în fața unui pu
blic care și-a încurajat frenetic fa- 
voriții.

Munca serioasă de pînă acum le-a 
asigurat hocheiștilor noștri succesul 
cu care au încheiat atît prima etapă 
a pregătirii lor (turneul de baraj cu 
Italia și Franța), cît și pe cea -de a 
doua, recenta „Cupă a Dunării*. Nici 
de acum înainte, cind se angajează 
pe drumul obiectivului „nr. 1“ 
sezonului, campionatul mondial, 
li se cere altceva decît tot muncă 
meinică, disciplină și seriozitate 
pregătire.

cu

al 
nu 
te-
în
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Campionatul republican de baschet

ATLETISM. La Melbourne : Black
wood a alergat 10 000 m în 28:58,6 ; pe 
80 m.g. Pamella Kilborn a realizat 
10,7 iar la lungime a sărit 6,40 rn; la 
Mobile (S.U.A.), în concurs de sală 
John Pennel a sărit cu prăjina 4,90 
m, iar la înălțime Ross a sărit 2,05 m.

BASCHET. Honved Budapesta a 
cîștigat turneul de la Bologna, învin
gând în ultimul joc formația italiană 
Alcisa cu 80—61. La Madrid, în cam
pionatul european de juniori, Spania 
a dispus de Izrael cu 80—69.

NATAȚIE. Campionatele orașului 
Moscova. Cele mai bune rezultate : 
200 m spate ; Mazanov 2:15,0 (record 
unional), 20D m liber femei : Tamara 
Sosnova 2:19,6, 200 m liber bărbați : 
Beliț Geiman 2:02,0. Juniorul Viktor 
Alexeev (15 ani) a cîștigat probele de 
liber la 100 și 200 m cu rezultate de 
56,3 și respectiv 2:06,9, iar pe 200 m 
bras femei Ira Pozdniakova a realizat 
2:50,8! Câștigătoarea are abia 12 ani !

HANDBAL. La Leningrad : U.R.S.S. 
— Finlanda (masculin) 26—11 (11—5).

HOCHEI. La Winnipeg (Canada) : 
Finlanda — .Selecționata juniorilor 
din Monitoba 7—1 (3—0, 2—0, 2—1).

i la hochei!
NEW YORK 29 (Ager,pres). In tur

neul internațional de hochei pe 
gheață dotat cu „Cupa Allan Brown" 
care se desfășoară la Colorado 
Springs (S.U.A.) s-a disputat jocul 
dintre reprezentativele U.R.S.S. și Ca
nadei. Hocheiștii sovietici au termi
nat învingători cu scorul de 6—2 (1—0, 
3—1, 2—1).

In urma acestui rezultat, pe pri
mul loc în clasament se află U.R.S;S. 
cu 4 puncte, din două meciuri jucate, 
urmată de Cehoslovacia cu 2 puncte 
(dintr-un singur joc).

Sanîana La învins pe Emerson!
SYDNEY 29 (Agerpres). — Au luat 

sfîrșit întrecerile finalei competiției 
de tenis pentru „Cupa Davis“. Edhi-pa 
Australiei a cucerit din nou trofeu], 
repurtînd victoria cu scorul final de 
4—1, în întîLnirea cu 
victorie a oaspeților 
de Manuel Santâna, 
CU 2—6, 6—3, 6—4,
Emerson. In ultimul 
australianul Fred Stolle a cîștigat cu 
6—2, 6—4, 8—6 partida cu GiSbert.

Spania. Singura 
a fost realizată 
care l-a învins 

15—18 pe .Roy 
meci al finalei.

I

(Urmare din pan- Ij

a 
Pe

desigur că dramatismul amintit 
reușit să uiulțumească oarecum 
spectatori. Important este însă fap
tul că presupusa diferență valorică 
dintre lotul campionilor și cel al 
giuleștenilor era mai marc decît în 
7>rimtrl meci, și totnși (a cita oară?) 
s-a dovedit că puterea de luptă, ar
monios îmbinată cil disciplina tac
tică, răstoarnă multe calcule... Me
ritul rapidiștilor este acela de a fi 
reușit să joace aproape tot meciul 
cu 100% potențial tehnic, tactic și 
chiar fizic. Dinamoviștii n-au reali
zat mai mult de 50%... De altfel, 
indisponibilitatea de moment a lui 
Albit a reprezentat un handicap sub
stanțial. Chiar așa însă nu le era 
permis campionilor să piardă. Ne 
exprimăm nedumerirea și față de for
mația pe care a utilizat-o Dinamo, 
în care menținerea unor apărători 
care n-au marcat n-a rezolvat deloc 
problema. Scor final: Rapid—Dinamo 
73—69 (42—36).

Evoluția scorului a atins doar în 
două ocazii im avantaj de 10 puncte 
(min. 13 și 18 36—26, 38—28 și, 
respectiv, 42—32 în favoarea Ra- 
pidifltn), dar — în general — până 
în min. 40 nu s-a putut ști cine va 
câștiga. Nu putem trece sub tă
cere ratările din poziții clare (de am
bele părți, dar mai mult la Dinamo) 
și, din non și din păcate, nici ar
bitrajul. în care aprecierea contac- 
le^- personale este deseori discu
tai ilă

'unet-elc au fost realizate de SPI
RIDON 17, Negoiță 4, Visner 2, 
Giurgiu 4, Novac 18. Piciu 6, Scor- 
tescu 2, DRAGOMIRESCU 16 pen
tru Dinamo și Va*tlesru 4. CIM-

l’OIAS 13, 11ANEȘ 6, Olteana 3, 
Popoviei 4, TURSUGIAN 7, PO
PESCU l^.PREDULEA 18 și Lun- 
geanu 4 pentru Rapid.

Astăzi, programul cuprinde me
ciurile Rapid—Știința și Dinamo— 
Steaua. In deschidere, dc Ia crra 15.30 
joacă din 
pit alei cu 
n io a re.

nou Iotul feminin al Ca
lo tul republican de ju-

★
La Timișoara, jucînd în cadrul ul

timei etape a turului, echipa locală 
Știința a întâlnit miercuri formația 
Steagul roșu Brașov de care a dis
pus 'cu 82—4)7 (35—27). Întrecerea 
a fost echilibrată în majoritatea tim
pului, studenții deLașîndu-se doar 
spre sfîrșit. In general, jocul a ofe
rit un spectacol frumos, apreciat de 
numerosul public. Ambele echipe au 
excelat în contraatacuri și aruncări 
de la seinidistanță. S-au evidențiat 
Spâttxru (cel mâi bun fie pe teren) 
și Iofiesou de la gazde, Di'&ntz și Si
mon dc la oaspeți. Bun 
prestat de cuplul oră dean 
Dutka.

P. ARCAN -cores p.
★

Știința Cluj a jucat, tot în ca- 
(ItuI ultimei etape, cu echipa Farul 
Constanța pe care a învins-o cu 94— 
51 (58—23). in prima repriză clu
jenii au jucat excelent și au realizat 
o diferență de scor apreciabilă. In 
parteii a doua a meciului, gazdele au 
fost de nerecunoscut, evoluând 
mult sub posibilități* $i 
constănțenii nu au reușit 
handicapul, deoarece s-au comportat 
foarte slab. Cei mai buni 
Demifin și Jurudeanu de la Știința, 
Cincu de la Farul

P RABVANI-coresp.

arbitrajul 
An dor și

regional

cu 
așa, însă, 
să refacă

jucători:

ÎN ULTIMUL timp s-au afir
mat două autentice talente la 
atletism. .Aruncătorul de cio
can Evgheni Konovalenko 
(U.R.S.S.), în vârstă de numai 
17 ani, a realizat recent o per
formanță de 63,60 m. Specia
liștii sovietici susțin că el va 
fi un demn urmaș al campio
nului olimpic Klim. Al doilea 
atlet tînăr, cu mari perspecti
ve. este finlandezul Alarotu, 
care a sărit 4,90 m la prăjină 
îrâtr-un concurs de sală orga
nizat nu de mult la Lahti.

;DUPA CE a fost supus unei 
operații, recordmanul mondial 
Valeri Brumei a declarat 
vor trece cel puțin doi 
pînă âși va putea relua 
trenamentele.

JUN accident .stupid cu 
final tragic s-a petrecut recent 
la Tokio. La un antrenament 
de haltere, o mare speranță 
a sportului cu haltere din Ja
ponia, Hitoshi Tanaka (17 ani) 
și-a pierdut viața. Tânărul hal
terofil a încercat să ridice o 
bară peste puterile lui, nu a 
reușit să o fixeze deasupra 
capului și a scăpat-o din 
mâini. In cădere, bara de o- 
țel i-a căzut pe piept produ- 
cîndu-i grave leziuni în urma 
cărora a încetat din viață.

IN PRIMÂVARA ................
viitor se proiectează un med 
de box la Londra între Cas
sius Clay și Brian London. 
Partida urmează să aibă loc 
în nocturnă și să fie televizată 
în Europa și America. Sume
le oferite de organizatorul par
tidei Jack Solomons, sînt de-a 
dreptul fabuloase : Cassius 
Clay va primi 2,7 milioane de 
dolari, iar London — 706 000 
de dolari. Pentru a se face în
casări cit mai mari, întîlnirea 
se va desfășura in aer liber, 
pe stadionul Wembley.

ȘI INCA o știre legată de 
| Cassius Clay. Aroganța și în-

că 
ani 
an

un
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Caleidoscop
fumurarea acestui boxer au 
■devenit proverbiale. Recent, la 
Chicago, mașina prietenului 
său nu avea număr de circu
lație, motiv pentru care poli
țistul a fost nevoit să-i amen
deze cu 25 de dolari. Clay a 
coborât din mașină l-a insultat 
și l-a amenințat pe polițist : 
♦,Ce, nu mă cunoști, eu sînt 
cel mai tare om din lume... 
Lasă că te învăț eu minte... 
Polițistul a tăcut și i-a dresat 
un .proces verbal. Clay a fost 
invitat la chestura poliției 
unde se pare <că n-a luat po
ziția celui mai tare om din 
lume...

SCHIORUL Măntiranta și at
letul Penti Nikxila vor candida 
in 1966 la alegerile pentru Par
lamentul finlandez.

ÎNOTĂTORUL Dick Roth,

al campionatului mondi
de fotbal

La Florența s-a desfășurat ieri 
treilea meci din preliminariile campi 
tului mondial dintre reprezentat] 
Bulgariei și Belgiei. Fotbaliștii bu 
au cîștigat partida cu 2—1 (2—0)

calificată in turneul fna

ASPARUHOV

lificîndu-sc astfel în turneul fii 
campionatului mondial de fotbal. I 

lată câteva amănunte de la acest! 
La început, atacă belgienii, dar t| 

echipa bulgară preia inițiativa și îj 
20 Asparurhov marchează primul 
Nu trece nici un minut și echipl 
gară înscrie din nou, tot prin Jspcl 
ieri cel mai bun de pe teren. 11 
pauză fotbaliștii bulgari au inii 
La reluare belgienii nu câteva I 
foarte periculoase, dar Naidenov, 11 
formă reține totul. Belgienii redl 
handicap în min. 76, prin autogol 
Gaganelov. De notat că ambele fl 
au evoluat cu cei mai buni jucatul 
Irene nil cehoslovac Vitlacyl, care 
tește echipa Bulgariei, a recurs 
acest meci la serviciile unor j’"'l 
marc experiență ca Naidenov, 
Abadaiev. A arbitrat italianul l
De la belgieni n-au lipsit Nicola 
blest, Jurion, ban Himst.

Și acum, lisla completă a e 
calificate: 1. BRAZILIA (deții 
titlului), 2. ANGLIA (țară o 
loare) — ambele calificate din 
3. BULGARIA, 4. R.F. GERM./ 
FRANȚA, 6. PORTUGALIA, 7. 
ȚIA, 8. UNGARIA, 9. U.R.S 
ITALIA, 11. SPANIA, 12. URI 
13. CHILE, 14. ARGENT! N 
MEXIC, 16. R.P.D. COREEANĂ

Turneul final al campionatuh 
dial se va desfășura între 11 și 
1966 în Anglia.

campion olimpic și record
man mondial la 400 m ’.mixt, 
a primit trofeul " 
anul 1965 care se acordă anual 
celui mal bun sportiv amator 
din S.U.A.

PELE a obținut pentru a 
noua oară titlul de cel mai e- 
ficace jucător brazilian. La 25 
de ani nu este de loc rău, 
spun ziariștii.

MRAZ, Jucător la Sparta— 
Praga, este un bun fotbalist 
și în același timp la fel de bun 
student. El intenționează să-și 
continue studiile la Universi
tatea din Viena. Clubul Rapid 
din capitala austriacă l-a soli
citat pe Mraz să joace sub 
eufonie sale. Se așteaptă auto
rizația federației de fotbal ce
hoslovace.

Sullivan pe

Marile performanțe în sport nu se mai pot obține azi decît 
prin mari eforturi la antrenamente. Pentru a ne convinge de 
acest lucru publicăm fotografia .alăturată a campionului olimpic 
Lyn Davies (Anglia). lată-l pe săritorul în lungime, .alergînd 
„înhămat” pentru a învinge forța de tragere a colegului său, 
care ține cu toată forța cele două sfori...

B3

P

PENTRU prima dată î 
tria, un jucător de 
fost condamnat de *cf 
tribunal civil la trei 
chisoare I Este vorba 
ner, de la Vienna, 
lovit pe Liposinovic,
țional iugoslav, care j 
Linz.

STANLEY MATTEWS 
venit voiajor. Un voiaj 
un fel deosebit. Astfel
presa britanică — de _ 
Stanley Mattews a hot 
se retragă din sportul 
sionist a început să 
în cele patru colțuri ale 
fie pentru a disputa un
ciuri amicale (R.A.UJ)., f 
tru a prezida diverse r 
fotbalistice.

TOT mai mult se v 
ideea că federația de 
engleză este 
crearea unei Uniuni 
profesioniste _ __
In particular — seri 
sportivă — este vorbr, 
rea unor „măsuri de 
a jucătorilor contra 
lor de televiziune, 
să transmită și să retr 
meciurile din cadrul 
natefor mondiale.

COMISIA de disciplin 
vest-germane de fotbal 
de curând măsuri foa 
portante pe linia cLsci 
jucătorilor. Astfel, fo 
Bordel și Schultz de la 
Bremen au fost suspen 
3 săptămîni pentru pro 
de incidente în 
Partizan 
„C.C.E.“.

ÎN cel 
susținut 
R. P. Chineze, la Pekin, e 
feminină japoneză de v« 
suferit o surprinzătoare î 
gere cu 1—3 1 Aceasta a 51* 
prima înfrîngere după ? 
victorii consecutive î

de ac

a fot

meci
susținut în

de al doilea 
in compania er

tr
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