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omitetul orășenesc Bucu- 
i al U.T.C. a organizat în 
ptea Anului Nou un carna- 
al tineretului în sălile Pa- 

lui Republicii.
cu luat parte mii de tineri 

întreprinderile și institu- 
r bucureștene, din instilute- 
de cercetări științifice și de 
ățămînt superior, elevi, stu- 

sți nomâai șt studenti stră- 
din aproape 70 de țări, a- 

i la învățătură în țara 
■stră. Tuturor celor pre- 
11, tovarășul Petre Enache, 

m-secretar al C.C. al U.T.C., 
i transmis tradiționalele 
iri de Anul Nou.
Xcest revelion al tinerelului 
avut ca oaspeți pe tova- 

?ii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
oica, Ion Gheorghe Maurer, 
sorghe Apostol, Alexandru 

.lădeanu, Emil Bodnaraș, 
nstantin Drăgan, Alexandru 
îghici, Paul Niculescu- 
ril, Leonte Răutu, Le'ontin

»- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sălăjan, Petre Blajovici, Petre 
Lupu, Ilie Verdeț, Mihai 
Dalea, Manea Mănescu, Vasilc 
Patilineț, Virgil Trofin. La 
sosire, ei au fost întîmpinați 
cu puternice urale și ovații.

Conducătorii de partid și 
de stat s-au prins în hore, 
petrecînd alături de tinerii 
bucuresteni.

'tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat călduros organi
zația tinerelului comunist, Co
mitetul Central al U.T.C., în
tregul tineret al țării noastre, 
urîndu-le un an rodnic, suc
ces în contribuția adusă la 
opera de desăvîrșire a 
strucției socialismului în 
noastră.

Cuvintele secretarului 
neral al C.C. al partidului 
nostru au fost primite de ti
neri cu îndelungi 
tr-o atmosferă de 
general. Au fost 
impresionante, un

con-
țara

ge-

ovații, în- 
entuziasm 
momente 

nou prilej

Tineretul sportiv a sărbătorit cu însuflețire venirea noului 
inchinînd pentru realizările din anul 1965, pentru noi 

- ’cese în muncă și în sport în anul în care am pâșit.

PRINTRE SPORTIVII 
DIN CAPITALĂ

Tn pragul noului an, troleibu- 
e care se îndreptau spre tine- 
e cartiere ale Capitalei au fost 
,rte aglomerate. Multe din a- 
te cartiere și-au sărbătorit 
mul lor Revelion.
Prima vizită am făcut-o în 
umul Taberei, blocul F 14, et.

In ușă, cu sâ-mbelnl pe buze, 
întâmpină maestrul emerit al 

vrtului Aurel Vernescu. Prin- 
invitații săi se numără fami- 
baschetbalistului Mihai Alba, 

antrenoarei federale de gifn* 
tică Sonia Iovan și viitorul 
tpion mondial... Petrișor Ver- 
cu.
tfară, orașul este în sărbă- 
we. Noul an a sosit și veselia 
e mare peste tot.
...In cartierul Pajura. Locuința 
trenorului de iahting Cheor- 
e Constantin este arhiplină, 
diștii au ținut, conform tradi- 
'i marinărești, să fie cu echi- 
jul complet. Alături, în apar- 
mentul rapidistului Cristian Po- 
•scu, se dansează. In... gră-

madă distingem pe rugbistul De- 
mian cu solia etc.

La multi ani! La multi ani cu 
noi succese !... Se ciocnesc pahare 
cu viu medaliat si se urează 
„noi medalii si nenlnt sportivii 
noștri". PAUL ROMOȘAN

ÎN CABANELE DIN BUCEGI

In ultima zi a anului am por
nit cu unul dintre acceleratele de

(Continuare în pag. 2—3)

de manifestare a dragostei și 
atașamentului profund pe 
care tineretul nostru le poartă 
Partidului Comunist Român și 
conducătorilor săi.

(Agerpres)

BOBERI ROMANI LA CAM-

PIONATUL EUROPEAN

DE TINERET

Ieri a plecat la St. Moritz lotul 
de bob-tineret al țării noastre 
pentru a participa la campionatul 
european de tineret (8—9 ianuarie). 
Au făcut 
Al. Oancea 
delcu — P.

deplasarea echipajele 
— N. Cotacu și K. Ne- 
Hristovici.

Dragi tovarășe și tovarăși.
Cetățeni ai Republicii Socialiste România, 
Peste cîteva minute ne vom despărți de anul 

1965 — an de mari înfăptuiri ale poporului 
român în toate domeniile activității sociale — 
și vom întîmpina, cu voie bună și optimism, 
anul 1966, care deschide patriei noastre noi 
perspective de progres și prosperitate.

Cronica socialismului va rezerva anului care 
a trecut pagini bogate în realizări și eveni
mente de mare însemnătate pentru dezvolta
rea orînduirii noastre, pentru mersul înainte 
al țării, pentru viitorul poporului român. Dînd 
viață politicii partidului, oamenii muncii au 
încheiat anul acesta cu succes planul de șase 
ani, au ridicat noi uzine și fabrici, au sporit 
producția de bunuri materiale și valori spiri
tuale, au făcut noi pași pe calea cunoașterii 
științifice, au îmbogățit și mai mult, prin 
munca lor, patria, făcînd-o mai puternică și 
mai înfloritoare.

Acest an a intrat în istoria partidului și a 
țării prin Congresul al IX-lea, care a adoptat 
directivele viitorului plan cincinal — progra
mul înfloririi multilaterale a patriei, al ridicării 
pe o treaptă superioară a procesului de desă- 
vîrșire a construcției socialiste. A fost adop
tată noua Constituție care consfințește victo
riile istorice ale poporului. România, stat su
veran și independent al celor ce muncesc, a 
fost proclamată Republică Socialistă. Poporul 
român, liber și stăpîn pe soarta sa, își fău
rește, sub conducerea partidului, viitorul fe
ricit, pășind mereu înainte spre culmile înalte 
ale civilizației — societatea comunistă.

Partidul și guvernul au elaborat măsuri me
nite să deschidă calea progresului neîntrerupt 
în domenii de mare însemnătate ale vieții so
ciale. Printre acestea se înscriu măsurile pri
vitoare Ia dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
și modernizarea producției agricole, îmbună
tățirea organizării și planificării agriculturii, 
precum și cele cu privire la perfecționarea or
ganizării și îndrumării cercetării științifice, la 
ridicarea rolului științei în dezvoltarea socie
tății.

Crește rolul organizator al statului în con
strucția socialistă, se perfecționează activita
tea organelor de stat, legăturile lor cu masele, 
se dezvoltă democrația socialistă. Partidul <>o-

Baschethalislii de la Steaua
au terminat neînvinși turul campionatului
în meciul decisiv: Steaua—Dinamo 92-73!

Ultimul act din turul cam
pionatului republican masculin 
s-a consumat joi seara în sala 
—- arhiplină — de la rloreasca. 
Dorind parcă să compenseze 
nu putinele dezamăgiri produse 
iubitorilor baschetului în 1965, 
jucătorii celor patru echipe 
bucureștene au reușit să ofere 
un spectacol deosebit de atrac
tiv și de 
ceptabil.

Partida 
exemplu, 
întreceri extrem de echilibrate, 
cu o evoluție a scorului care 
nu a lăsat să se întrevadă câș
tigătoare pînă în ultima se
cundă de joc. Scorul final — 
80—79 (39—42) în favoarea stu
denților — o dovedește. Am
bele echipe s-au bazat pe ac
țiuni rapide (mai tactice la giu- 
leșteni, în schimb mai vioaie 
la studenti), care alături de al
ternarea permanentă a avan
tajului, au dat spectaculozitate 
acestui meci. Nu e mai puțin 
adevărat însă că apărările au 
fost lipsite de fermitate, ceea 
ce a ușurat executarea arun
cărilor la coș. Au înscris: 
HANEȘ 23, PREDULEA 20,

un nivel tehnic ac-

Știința — Rapid, de 
a dat naștere unei

POPOVICI 14, CR. POPESCU 
13, Vasilescu 2, Olteanu 2 pen
tru Rapid, IECHELI 30, DIACO- 
NESCU 22, PURCAREANU 9, 
Ivan 6, Costescu 5, Dudescu 4, 
Filip 2, Paraschivescu 2 pentru 
Știința. Cît privește arbitrajul, 
bine pentru C. Armășescii,_ne- 
satisfăcător pentru M. 
sescu, care a dat multe 
anapoda, în special la 
tactele personale".

Mult așteptatul derbi 
principalele pretendente 
titlu a avut o desfășurare cu 
totul surprinzătoare. ' 
minutul 4 (scor 
Steaua) se părea 
fi echilibrat și că 
fi decis, așa cum 
mai întotdeauna 
dintre Steaua și 
ultimele minute sau chiar se
cunde. A urmat însă o lovi
tură de 
minutul
42—15 I
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ÎN „C.C.E." LA TENIS

DE MASA : C.S.M. CLUJ -

OLYMPIA LJUBLJANA

LA 18 IANUARIE

Campioana țării și deținătoarea 
;,C.C.E.” la tenis de masă, forma
ția masculină C.S.M. Cluj va juca 
în cadrul sferturilor de finală ale 
„C.C.E." cu echipa iugoslavă O- 
lympia Ljubljana, partida va avea 
loc la 18 ianuarie a.c. la București.

munist Român, urmat cu încredere de întreguF 
popor, își îndeplinește cu cinste înalta misiune 
de forță conducătoare a societății.

Zilele trecute, Marea Adunare Națională a 
votat planul de stat pe 1966 — primul an al 
cincinalului — stabilind în ,toate domeniile 
obiectivele de muncă ale noului an, a căror 
îndeplinire va asigura noi victorii în înflorirea 
economiei și culturii, va ridica bunăstarea ce
lor ce muncesc. Muncind cu elan și abnegație,', 
dînd viată acestor obiective, poporul român: 
va face să strălucească tot mai puternic chipuL' 
scumpei noastre Patrii.

Îngăduiți-mi să felicit cu prilejul Anului 
Nou, în numele conducerii partidului și sta
tului, pentru marile succese obținute, eroica 
noastră clasă muncitoare, harnica și priceputa1 
țărănime, valoroasa noastră intelectualitate, pe: 
toți oamenii muncii români, maghiari, germani 
și de altă naționalitate, tineri și vârstnici,, 
bărbați și femei, care alcătuiesc marea familie' 
a României Socialiste.

Angajat într-o intensă activitate construc
tivă, poporul român militează pentru dezvolta
rea colaborării internaționale, își dă contri
buția la lupta pc-ntru victoria cauzei socialis
mului, democrației și păcii în întreaga hin^

Partidul și guvernul țării noastre consideră’ 
de însemnătate vitală pentru soarta omenirii: 
întărirea unității și coeziunii sistemului mon
dial socialist, a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, mobilizarea în jurul 
acestora a tuturor forțelor înaintate ale socie
tății contemporane, care acționind unite sînf 
capabile să zădărnicească acțiunile agresive 
ale cercurilor imperialiste, să asigure progre
sul și securitatea popoarelor.

Fie ca noul an să aducă poporului român 
bucurii și împliniri (tot mai mari, noi succese 
în înfăptuirea aspirațiilor sale de fericire șf 
prosperitate, să sporească și mai mult puterea 
materială și spirituală a patriei noastre, să 
asigure noi victorii forțelor care luptă pentru 
progres social, pentru triumful păcii în lumcs

Vă urez tuturor, dragi prieteni și tovarăși, 
îndeplinirea dorințelor și năzuințelor dumnea
voastră de mai bine, sănătate și viată lungă, 
un nou an rodnic și fericit.

I.a multi ani 1

dintre
la

Tănă- 
decizii 

„con-

Pînă în 
6—4 pentru 
că jocul va 
rezultatul va 
s-a întîmplat 
în partidele 
Dinamo, în

teatru... prelungită : în
15 Steaua conducea cu
Cîteva momente in-

D, STĂNCUUESCU
G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare iu pag. 2—3)

PIONIERI ȘAHIȘTI

ÎN ÎNTRECERE

începu d de astăzi, la cercul de 
șah al Palatului Pionierilor din 
Capitală au loc întrecerile finale 
ale tradiționalei competiții pentru 
copil,- „Cupa Palatului". După 
mai multe concursuri eliminatorii, 
de selecție, cei mai buni jucători 
calificați în finală își vor disputa 
mult rivnitul trofeu.

In fotografie, în dribling, maestrul sportului Emil Nicu- 
lescu care a făcut în turneul final o adevărată demons

trație de virtuozitate baschet balistică 
Foto ; R. Paul



ANGAJAMENTE...
VOM VALORIFICA MAI BINE 

CONDIȚIILE EXISTENTE

încă de anul trecut activul consi
liului raional UCFS Cimpulung Mol
dovenesc și-a întocmit un plan de 
perspectivă pentru 1966. Iată cîteva 
din obiectivele pe care ne-am propus 
să le realizăm:

— creșterea cu 400 a numărului 
de membri UCFS numai în trimes
trul I, într-o serie de asociații spor
tive printre care Minerul Cimpulung 
Moldovenesc. Minerul Fundul Mol
dovei, Bradul Vama și Muncelul Sa
dova ;

— creșterea numărului sportivilor 
legitimați cu 40 și al celor clasificați 
cu 50 (4 de categoria a 11-a la schi, 
restul la categoria a IlI-a, la schi și 
popice) ;

— crearea de noi asociații spor
tive la liceul din comuna Vama și 
sectorul Energetic din Cimpulung 
Moldovenesc;

— creșterea exigenței în munca de 
'•ie ;

impulsionarea activității com- 
mnale la atletism, schi și popice, 

ari sportive care dispun de o 
' materială corespunzătoare și ca 

e pot să realizeze rezultate su- 
e. în mod special vom con

’d îndruma munca de pregătire 
ei atlete Ștefania Crăciunescu 
, sportivă nominalizată pentru 
limpic.
derăm că în raionul nostru 
ondiții pentru a obține rezul- 
It mai concludente nu numai

Tinerele speranțe ale sportului nostru își urează noi succese. în centru, campioana olimpică Mihaela Peneș 
zimbește promiținci noi victoiii

(Urmare din pag. 1) 

seară spre Brașov. La Predeal, am 
eoborit împreună cîteva zeci de „în- 
Jîrziați". Erau printre ei tineri de la 
„Electronica", uzinele „23 August", 
„Vulcan", cîțiva constructori de la șan
tierul din Balta Albă și alții. Afla
sem, înainte de plecarea din Capitală, 
că aproape 4 000 de iubitori ai dru
meției porniseră în această zi spre 

cabanele din munți și vilele a- 
Jlate în stațiunile pitorești. Tinerii 
:în mijlocul cărora mu aflam sfidau 
.entuziaști pe „Moș Ploilă" care îi întîm- 
țpinase, de parcă nu ne aflam în 
moaptea Revelionului, ci într-o zi de 
• toamnă tîrzie. Am pornit spre Diham. 
'■Un scurt popas la cabana Gura Diha- 
mului ne-a prilejuit cunoștințe noi. Ion 

'.Toma de la „Grivița Roșie" și Vasile 
Manta de la „Vulcan" ne-au oferit, în 
grabă, ceaiuri fierbinți. Restul drumu
lui a fost mai ușor. Ploaia încetase și 
un vînt rece aducea parfumul înălțimilor 
și freamătul pădurilor. La Diham, zeci 
de sportivi se aflau prinși în vîrtejul 
dansului. Sosiseră cu cîteva ore mai

■ înainte și găsiseră timpul necesar să-și 
îmbrace costumele de... gală. Fetele a- 
veau argint în păr și bujori în obraji. 
Domnea veselia binecunoscută a locu
rilor în care se află iubitori ai drume
ției, prieteni de muncă și de sport. A 
fost ușor să-i cunoaștem pe cîțiva din- 

'.tre cci prezenți aici: Vasile Eiculescu și 
■Irina, sofia lui, amîndoi ingineri la 
Ploiești, cîștigătorii a numeroase con
cursuri de orientare turistică, Marin 
Gabor, zidar la ICSIM București, Adela 
Lupan, desenatoare ele.

La miezul nopții ciocneam paharul cu 
alți iubitori ai drumeției, veniți să săr
bătorească Revelionul in Bucegi. Din

ANGAJAMENTE...
în activitatea sportivă de masă, ci și 
în cea de performanță. în acest sens 
ne angajăm să valorificăm cit mai 
bine condițiile existente.

MIHAI ZVARICI
președintele consiliului raional 
UCFS Cimpulung Moldovenesc

TOATE STRĂDANIILE PENTRU A NE 
MENȚINE FRUNTAȘI PE REGIUNE

Consiliul raional UCFS Dej, a cărui 
activitate pe anul 1965 a fost apre
ciată a fi printre cele mai rodnice 
din regiunea Cluj, este holărit să se 
mențină fruntaș și în noul an. în 
acest scop activiștii consiliului nostru 
și-au luat o serie de angajamente:

— mărirea numărului de membri 
UCFS cu încă 1 200, în special la 
asociațiile Unirea și Olimpia Dej, Fă
clia Poiana Blenchii și Minerul Cu- 
ciulala ;

— sporirea numărului de sportivi 
clasificați după cum urmează : la ca
tegoria I cu 4, Ia categoria a Il-a cu 
30, Ia categoria a III-a cu 250 ;

— afilierea a 6 secții noi pe ra
mură de sport la asociațiile Metalul 
Dej (handbal), Unirea Dej (gimnastică 
și box), Someșul Reteag (atletism și 
gimnastică) și Avîntul Beclean (bas
chet) :

— sprijinirea mai activă a consi
liilor asociațiilor sportive în organi
zarea concursurilor pentru trecerea 
normelor Insignei de polisportiv, astfel 
ca în 1966 să realizăm >ncă 1 400 de 
purtători;

— amenajarea a noi terenuri de 
sport cu zgură în cadrul asociațiilor 

Revelion 1966...

toate piepturile răsuna tradiționala u- 
rure: „La mulți ani!**»

AUREL CRIȘAN

LA TELEFON : BASCHETBALISTUL 
DAN PUȘCAȘU...

...Am format în noaptea de Revelion 
un nou număr de telefon din agenda 
mea. La capătul firului am recunoscut 
vocea baschetbalistului Dan Pușcașu. 
„La mine, alături de antrenorul C. 
Lache, mai sînt o serie dc colegi de 
echipă: ) vanici, Spătarii... Sărbătorim 
în această noapte mai multe evenimente: 
1. ui-am mutat în casă nouă; 2. am fost 
încadrat medic veterinar la C.A.P. 
Mehala; 3. ...Revelionul. Bineînțeles că 
din temele abordate nu lipsește bas
chetul ...timișorean, mai cu seamă că 
dorim ca în 1966 să avem o compor
tare cît mai bună“.

P. ARCAN-coresp. reg.

ÎN MIJLOCUL RUGBISTILOR
DE LA FARUL'

Sportivii constănțeni au petrecut Re
velionul cu mare entuziasm. Mane iu, 
portarul Farului, a fost invitatul U.T.C. 
la carnavalul de la Palatul sporturilor. 
Alți fotbaliști din echipă — Tîlvescu, 
Gref, Biikosi — au petrecut acest eve
niment în mijlocul familiilor lor.

Atmosfera cea mai însuflețită am în- 
tîlnit-o printre rugbiști. M, Pompiliu, 
Doiciu și Pîrvan, mîndri de performan
țele lor (primul loc în campionat dintre 
echipele din provincie) au ciocnit îm
preună pentru performanțe și mai bune 
în viitorul campionat.

Pretutindeni, voie bună împletită cu 
speranțe de viitor.

CORNEL POPA - corc-sp.

i
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I
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ANGAJAMENTE...
sportive Sănătatea și Progresul Dej, 
Someșul Beclean și Unirea Girbou.

prof. GHEORGHE GHERASE 
nreședintele Consiliului raional 

UCFS Dej

CÎT MAI MULTI TINERI SI VÎRSTNIC1 
PE TERENURILE DE SPORT

Consiliul asociației noastre sportive 
a stabilit la sfîrșitul anului trecut o 
serie de măsuri pe care să le reali
zeze în 1966. Este vorba, de fapt, de 
realizarea unor importante obiective 
referitoare la activitatea echipelor 
noastre de performanță și, mai ales, 
la acțiunea de atragere a unui număr 
cît mal mare de tineri și vîrstnici pe 
terenurile de sport. Iată cîteva din 
ele:

— să mărim numărul purtătorilor 
Insignei de polisportiv de la 200 la 
400 ;

— să atragem în asociația noastră, 
încă 200 de membri ;

— vom organiza campionatul aso
ciației la 8 ramuri de sport: atletism, 
handbal, șah, tir, fotbal, tenis de 
masă, volei și popice ;

— vom înființa o secție de atle
tism, pe care o vom afilia Ia fede
rația de specialitate.

Am luat măsurile corespunzătoare 
pentru buna pregătire a echipelor de 
volei și box, în așa fel ca acestea 
să reprezinte cu cinste uzina în cam
pionatul de calificare al orașului 
București și, respectiv, în campiona
tele republicane de seniori și juniori.

GHEORGHE ARTIN 
tehnician, asociația sportivă 

Semănătoarea. București

Foto : A Neagu
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La ce vîrstă este necesar să 
ticăm exercițiile fizice sub formă de 
gimnastică, sport, joc, turism ?

Răspunsul, verificat de practică 
și argumentat științific, este precis : 
LA TOATE VÎRSTELE !

Cu toate acestea, trebuie să subli
niem faptul că în perioada creșterii 
organismului influența practicării 
exercițiilor fizice este mai puter
nică și nu exagerăm de loc afirmînd 
că ea este hotărîtoare în realizarea 
sarcinilor acestei activități.

într-adevăr, toate tratatele 
specialitate, precum și bogata expe
riență a acestui domeniu de activi
tate din țara noastră demonstrează 
relații strânse între noțiunile educa
ție fizică și dezvoltarea fizică armo
nioasă, între sport și organizarea 
folositoare a timpului liber. Datele 
anatomiei, fiziologiei, pedagogiei, 
psihologiei demonstrează științific și 
perioada de creștere, de consolidare 
a principalelor aparate și sisteme 
ale organismului reprezintă cadru] 
cel mai propice pentru o eficiență 
crescută a exercițiilor fizice.

O mare parte din această pe
rioadă o constituie aceea a școlari
zării. în patria noastră toți copiii 
sînt cuprinși în învățămînt. Iată de 
ce educația fizică școlară trebuie 
să fie considerată drept verigă im-

Campionatul de Hochei se reia i-
După bogata activitate internațio

nală din luna decembrie a anului tre
cut, atenția iubitorilor hocheiului se 
îndreaptă acum spre competițiile in
terne, în fruntea cărora se situează 
campionatul național. Această între
cere programează, începînd de mîine, 
la Miercurea Ciuc cea de a treia 
..manșă" a sa, urmînd cu ultima 
parte, a patra, să aibă loc la sfîrși
tul lunii la București.

în vederea jocurilor de la Miercu
rea Ciuc, echipele participante (în or
dinea clasamentului: Steaua, Voința 
M. Ciuc, Dinamo București, Știința 
București, Tîrnava Odorhei și Știința 
Cluj) și-au continuat antrenamentele, 
fiind în acest moment gata de start. 
Lupta pentru ocuparea unui loc cît 
mai bun in clasament se anunță mai 
disputată acum, deoarece competiția 
intră în a doua jumătate, deci în fa
za hotărî toare. Pentru acest motiv, 
echipele s-au pregătit mai atent și 
— după cum ne-au declarat antre
norii — sînt decise să lupte cu ar
doare pentru fiecare rezultat.

La Miercurea Ciuc, întrecerea celor 
mai bune formații de hochei este aș
teptată cu mult interes. Organele lo
cale au luat toate măsurile în vede
rea asigurării celor mai bune condi
ții de desfășurare a competiției. Intr-o 
convorbire telefonică pe care am 
avut-o cu consiliul raional UCFS am 
aflat că luni 'la ora 11 temperatura 
era de minus 10 grade și că gheața 
se prezenta în condiții excelente. Deci, 
se poate afirma că spectatorii din a- 
cest oraș — mari iubitori ai hocheiu
lui — vor avea prilejul să asiste la 
meciuri echilibrate și de un bun ni
vel tehnic.

Echipele participante- sînt așteptate 
să sosească la Miercurea Ciuc în

Dinamismul și inimiiseței. 
ilustrate de această fază c 

in turul al ă

cursul zilei de marți, ur 
miercuri să se dispute primele 
Steaua — Tîrnava Odorhei; 
Cluj — Știința București; 
București — Voința M. Ciuc. 
acestea cu marc interes este 
•ntîlnirea dintre Voința M. t. 
cui II) și Dinamo București 
III), un veritabil derbi al prim'

VOLEI: Niveluri și tempouri scăzute
Echipa Alumina din Oradea — la 

prima apariție la București în ac
tualul campionat — a arătat că ar 
putea juca volei de calitate, dacă 
n-ar folosi... intervalele. Dacă de 
la primul pînă la ultimul punct n-ar 
trece de la „foarte bine" la... „in
existent" 1 Rareori am văzut la o 
echipă masculină asemenea fluctuații. 
Să exemplificăm cu cifrele scorului 
în setul întîi al meciului jucat du
minică de Alumina cu Știința Bucu
rești, după ce sînt conduși cu 9—1, 
orădemii urcă la 11—8 și au apoi de 
patru ori setbol, pentru r" -- piardă 
în final cu 19—21, după două greșeli 
elementare I Analiza ne-ar evidenția 
multe deficiențe. în primul rînd, ne-a 
surprins însă o gravă greșeală tac
tică : suprasolicitarea lui Moruț. Ori- 
cîte calități are — și duminică el le-a 
ilustrat concludent —, Moruț e to
tuși... un om, care nu posedă nelimi
tate resurse fizice și psihice.

în plus, echipa Alumina Oradea a 
avut multe de suferit din cauza lui 
Starinschi, care — culmea — e căpi

7

tanul ei ! în materie de d 
îl știm ca recidivist, cu mult 
țiuni la activ. Ar fi timpul 
țeleagă — și să fie ajutat la 
— că a ajuns în faza în c 
util ar fi să se îngrijească i 
priile și numeroasele-i greșeli 
să le... vîneze pe-ale altora. 1 
aceasta, total nejustificat, el 
testat permanent la deciziile 
lor D. Medianu și V. Voicu, cai 
făcut corect și competent date

Tot despre arbitraj. Cîteva 
cu privire la cuplul de la jocu 
greșul—înainte Timișoara. Z 
principal Em. Iliescu a-eosdas 
egalități în aprecierea infracți 
Aceasta se mai.poate întîmpla 
plăcut a fost însă faptul — ( 
scuzabil — că el nu a folos1 
o clipă ajutorul dat de arbit 
cund N. Ursulescu, con 
BUNĂ a acestuia.

DINU NICOLAU 
corespondent —

eficientă de practicare a exercițiilor fizic
portantă a sportului de masă și de 
performanță. într-adevăr, deprinde
rea de a practica cu regularitate și 
plăcere exercițiile fizice se for
mează mai ales în școală, începînd 
cu unitățile preșcolare, iar însuși
rea și perfecționarea în diferite ra
muri de sport se realizează, în prin
cipal, tot în anii școlarității.

în vederea îmbunătățirii educației 
fizice și sportului, Ministerul învă
țământului și Consiliul General 
UCFS au organizat nu de mult 
toate regiunile țării consfătuiri

pri-
edu- 

repu-
acti- 
elevi

al 
în

, • cu 
profesorii de educație fizică. în ca
drul acestor consfătuiri au fost dez
bătute principalele probleme 
vind desfășurarea lecțiilor de 
cație fizică, a campionatelor 
blicane școlare, precum și de 
vitatea școlilor sportive de 
etc.

Consfătuirile au scos în evidență 
bogata experiență a unora dintre 
cadrele noastre didactice, expe
riență care se cere generalizată. 
Astfel, un profesor de educație fi
zică din Sighetul Marmației arăta 
că pregătirea continuă, în tot timpul 
anului, constituie baza obținerii re
zultatelor de valoare. Ținînd o le
gătură strînsă cu părinții și cu di
recția școlii, el a putut organiza 
antrenamente de dimineață, înainte

de începerea programului, 1, 
vacantă cite 5—6 antrenament 
săptămână.

Cîțiva profesori din regiune 
șov și din alte regiuni au 
că orientarea lecțiilor de ed 
fizică spre rezolvarea sarcinii 
pregătire fizică generală are o 
sebită importanță în pregătire, 
viilor, iar 
stituie un 
tivitatea 
școală.

Consfătuirile au subliniat, j 
altele, importanța pe care 
pentru căliirea sănătății prac; 
susținută a exercițiilor fizice ! 
liber. într-o școală cu astfel 
tivitate, o epidemie 
cuprins elevii școlii 
profesoară arăta că 
unde funcționează au 
rezultate la gimnastică, deoas 
acordat o deosebită atenție 
ției și cunoașterii elevilor din 
punctele de vedere.

în consfătuirea din Capital, 
rectorul unui liceu cu rez 
bune și în activitatea sportivă 
ționa printre metodele folosit: 
urătoarele : direcția școlii, o 
zația de tineret, com-ltetul de p 
se preocupă de fre en(a eli 
la educația fizică; discuții o

performanța sportivi 
element important 
de educație fizic.

de grip 
respecți 
elevele 
obținut



CARNET COMPETITION AL

rcurca (iuc CUPA DE IARNA" IA PATINAJ ARTISTIC
„ Clipa de iarnă" Ia patinaj artistic 

a continuat pe patinoarul Floreasca 
cu întrecerile rezervate juniorilor ele 
categoria a II-a (perechi) și sportivilor 
din categoria de vîrstă 8—10 ani. 
Concurenții au executat numai figuri 
liber alese. Cele mai multe aplauze 
le-au cucerit micuții patinatori Car
men Stegărescu, Lucian Cozia și pe
rechea Beatrice Huștiu — Gh. Fa- 
zekaș, care au prezentat un program 
mai variat, cu sărituri și figuri mai 
dificile. Iată rezultatele: CÂT. 
ANI, fete (8 concurente): 1.

8—10
Car-

SCHI: Concursă de

sini cit se poale de bine 
7oința AI. Ciuc, disputat 
i republican

Folo : P Ronioșau

men Stegărescu (Constructorul) 
19,5 p ; 2. Elena Stanciu (Constructo
rul) 18,7 p; 3. Doina Mitricică (S.S.E. 
nr. 2) 18,1 p ; băieți: 1. Lucian Cozia 
(Constructorul) 18,1 p; 2. Octavian 
Goga (Dinamo) 17,7 p ; 3. George Po
pescu (Constructorul) 15,8 p. JUNIORI 
CAT. A II-A, perechi: 1. Beatrice
Huștiu — Gh. Fazekaș (Dinamo) 
20,7 p; 2. Ioana Bulearcă — Mihai 
Popescu (Constructorul) 17,5 p; 3. 
Anca Tănase — Doru Morariu (Di
namo) 17,5 p.

inaugurare a sezonului
Duminică la Predeal și Poiana

Zilele trecute a nins în toți munții 
tării noastre. Datorită acestui fapt, 
iubito-rii schiului și-au petrecut pri
mele zile ale noului an pe zăpadă, 
bucurîndu-se din plin de frumusețea 
acestui sport. Tot ca urmare a ninsorii 
masive, schiorii fruntași își vor putea 
începe activitatea oficială chiar du
minica aceasta în cadrul tradiționa
lului „Concurs de deschidere“ orga
nizat de federație pe pîrtiile Predea
lului. „Alpinii" 
Clăbucet proba de slalom special, 
vreme ce

Brașov
niorii pe 10 km, senioarele și 
niorii pe 5 km, iar junioarele pe

ju-
3 

km) pe pîrtia din Poliștoacă. Cît pri
vește pe săritori, aceștia se vor 
întîlni la Poiana Brașov, pe trambu
lina

Baschctbalistii de la>

terminal neinvinsi turul*

mare din pag. 1)
scorului:

20—6 ,- min.
din evoluția 

-4 ,■ min. 8 :
min. 13 : 32—11... După 

oată hotărirea (tardivă și 
i) cu care a intrat Dinamo 
rentru a recupera han- 
erența crește permanent, 

min. 27 la 29 de puncte 
culminind în min. 31 : 

, 33 de puncte 1 Din acest 
ariția dezinteresului în 
ia, dar și o reală apro- 
ma) la dinamoviști, face 
să scadă, iar în final vic- 
revină neînvinșilor din 

mpionat, la „doar" 19 
-73 (46—23).
ea desfășurare a partidei 

minimum de explicații, 
a noastră, factorul hotă- 
declanșat de altfel verti- 

irindere a învingătorilor, 
t apărarea surprinzător 
organizată și eficace a 
fața acestui adevărat zid 
îoviștii, și așa în mare 
rvoasă (ca să nu mai 
uzura manifestă din ul- 

n-au putut, practic, să 
îgheriți la coș nici măcar 
lus, s-au apărat deslînat 

hotărit, ceea ce a per- 
>aliștilor de la Steaua, 
ită vervă, să arunce mult

și... bine, 
„băieții

își vor disputa pe
_ ’ ’ în

fondiștii se vor întrece (se-

mijlocie.

unul

Antrenorul C. Herold și 
săi merită o primă felicitare 

„in corpore" pentru felul în care s-au 
pregătit și mobilizat în vederea aces
tei confruntări decisive. Dintre ei, 
însă, s-au desprins Emil Niculescu 
(actualmente cel mai bun jucător 
român) și Barau (exemplu de dîrzenie 
în atac și în apărare). Dinamoviștilor, 
în schimb, un blam colectiv pentru 
capitolul pregătire morală, care a de
terminat și o slabă comportare pe 
plan tehnic. Indisponibilitatea lui 
Albu nu scuză o asemenea evoluție 
a deținătorilor titlului. Aproape de 
valoare au jucat — în unele perioade 
— doar Viciu și Dragomirescu. Rea
lizatorii scorului: Barău 22, Novacek 
22, Savu 17, Nosievici 17, V. Gheor- 
ghe 8, Niculescu 6 pentru Steaua, 
Dragomirescu 16, Viciu 14, Kiss 10, 
Spiridon 10, Giurgiu 8, Negoiță 4, 
Cernea 4, Novac 4, Visner 3 pentru 
Dinamo. Corect arbitrajul cuplului 
Gh. Dinescu — L. Vasilescu.

CLASAMENTUL
1. Steaua Buc.
2. Dinamo Buc.
3. Știința Timișoara
4. Știința Cluj
5. Știința Tg. Mureș
6. Știința Galați
7. Dinamo Oradea
8. Știința Buc.
9. Rapid Buc.

10. Farul Constanța
11. St. roșu Brașov
12. Aurul Brad

Cincu (A.S. Armata Brașov) 
favorifii probei de iond ce se va 

desfășura in cadrul concursului 
inaugural

Foto: D. Stănculescu

S. C. Strasbourg—Selecționata 
de tineret a României 2-1 (1-0)

TURULUI
11 11 0 899—704 22
11 9 2 928—726 20
11 7 4 757—732 18
11 6 5 845—739 17
11 6 5 851—784 17
11 6 5 803—888 17
11 5 6 661—738 16
11 5 6 782—802 16
11 5 6 871—832 16
11 3 8 614—774 14
11 3 8 740—781 14
11 0 11 583—834 11

• Centrul de schi de la Săcelc 
(Brașov) a intrat în al șaptelea an de 
existență. An de an, sub îndrumarea 
competentă și plină de pasiune a prof. 
Ion Tocitu, au învățat să schieze 
aici sute și sute de copii. Anul tre
cut, de pildă, la centrul din Săcele au 
luat parte 185 
au concurat și 
desfășurate la 
deal și Rîșnov.

Pentru acest 
participarea la 
copii și tineri 
în afară de prof. Tocitu, și de in
structorii T. Mihalache, Gh. Bucu- 
renciu și S. Comța. (V. SECĂREANU 
—coresp.)

de copii și tineri care 
la o serie de întreceri 
Poiana Brașov, Pre-

sezon se contează pe 
centru a peste 200 de 
care vor fi instruiți,

STRASBOURG, 2 (prin telefon.) 
Primul meci internațional al anului 
1966 și cel de al treilea din cadrul 
turneului tinerilor noștri fotbaliști s-a 
disputat astăzi la Strasbourg în fața 
echipei locale, Racing. Rezultatul fi
nal nu ne-a fost favorabil, dar el nu 
oglindește nici pe de parte situația 
reală a jocului.

După frumoasa evoluție din R.F. 
Germană și Olanda ziarele din Stras
bourg au prezentat cu lux de amă
nunte formația noastră. Cotidianul 
„Dernieres Nouvelles" s-a ocupat în 
numărul său de Anul Nou sub titlul 
„Artiștii români ai fotbalului în fața 
profesioniștilor de la Racing" de pal
maresul echipei noastre și a sfătuit 
pe francezi să se întrebuințeze serios 
pentru a obține un rezultat bun.

Paul Frantz, antrenorul echipei fran
ceze, a declarat înainte de joc: „Nu 
vreau să riscăm nimic. Nu cunosc pe 
jucătorii români, nu vreau să am 
surprize de la începutul anului, de 
aceea vom face totul ca să cîștigăm".

Echipa lui Paul Frantz a jucat bine 
în prima repriză. Ea s-a dovedit o 
formație masivă, a practicat un fot
bal în forță, într-un cuvînt, a demon
strat că are clasă internațională.

Publicul din Strasbourg a primit 
cu multă simpatie pe jucătorii români, 
i-a aplaudat îndelung pentru bunele 
faze de joc realizate îndeosebi în re
priza a doua, perioadă în care meciul 
a fost la discreția noastră. Ambele 
echipe au trebuit însă să treacă peste un 
adversar comun: terenul, aproape in- 
practicabil din cauza ploilor căzute 
în ultimele zile.

La fluierul arbitrului francez Pierre 
Hoquerille s-au aliniat următoarele 
formații:

ROMANIA (tineret): Constantines- 
cu — Sătmăreariu, Boc, Stoenescu, 
Mocanu — Dobrin, Ștefănescu — 
Pantea (min. 46 Matei), Frățilă, Cu- 
perman (min. 67 Naghi), Moldovea
na

R. C. STRASBOURG: Schuth — 
Flauss, Sbaiz, Stieber — Merschel, De- 
vaux — Fleine, Kuntz, Schneider, 
Szepaniak, Farias.

Formația franceză atacă de la în
ceput în mare forță, obligînd pe Con- 
stantinescu să apere în min. 1 și 2 
două șuturi expediate de Schneider și 
Farias. Apoi este rîndul fotbaliștilor 
noștri să inițieze un atac, încheiat cu 
un șut al lui Frățilă, dar portarul fran
cez este la post. Primele zece minute 
se desfășoară în nota de supe
rioritate a echipei locale, care practică 
un joc combinativ. Cu timpul, jo
cul se echilibrează, dar în min. 20 
Szepaniak pătrunde în dispozitivul 
apărătorilor noștri, Boc alunecă și 
balonul expediat de înaintașul fran
cez se oprește în plasă: 1—0 pentru 
R.C. Strasbourg. Pînă la sfîrșitul 
reprizei asistăm la un joc echilibrat,

cu accent pe acțiunile purtate în forță 
din cauza terenului extrem de greoi. 
In min. 25, Frățilă (foarte bun în acest 
joc) se infiltrează pe aripa dreaptă, 
centrează în fața porții, dar mingea 
reluată cu capul de Cuperman este 
apărată in extremis de portarul 
Schuth. Zece minute mai tîrziu, Con- 
stântinescu este aplaudat la scenă des
chisă în urma blocajului excepțional 
efectuat la picioarele lui Farias. Cu 
3 minute înainte de sfîrșitul acestei 
prime reprize, Ștefănescu șutează pu
ternic de la 20 de metri, dar mingea 
lovește bara.

Imediat după reluare localnicii a- 
tacă în forță, dînd prilejul lui Con- 
stantinescu să apere un ș.tt puternic 
trimis de Schneider. Dar foarte repede 
inițiativa va trece de partea formației 
noastre care desfășoară un fotbal de 
calitate, cu acțiuni bine construite. In 
min. 56, Matei și Cuperman creează o 
fază de gol care rămâne însă ne
fructificată. Și în continuare superio
ritatea teritorială este de partei echi
pei noastre, dar șuturile expediate de 
Frățilă și Cuperman sînt imprecise. 
In plină dominare a jucătorilor noștri, 
gazdele înscriu golul al doilea: la'un 
contraatac desfășurat pe aripa dreap
tă, Mocanu ezită să degajeze balonul 
care va fi interceptat de Heine; ur
mează o pasă la Schneider și acesta 
împinge mingea în poartă: 2—0 pen
tru R.C. Strasbourg în min. 65.

Jucătorii noștri nu se descurejează, 
stăpînesc jocul la mijlocul terenului, 
de unde inițiază o serie de acțiuni care 
produc derută printre apărătorii fran
cezi. în min. 70, Matei încheie o fază 
de gol cu șut la poartă și balonul se 
oprește în plasă: 2—1. In continuare 
gazdele depun eforturi evidente pen
tru a stăvili atacurile fotbaliștilor 
noștri. Naghi șutează de la marginea 
careului de 16 m, dar balonul, care-1 
depășise pe portar, se oprește... în no
roi la cîțiva... centimetri de linia por
ții.

Numeroasele atacuri fășurate în 
continuare la poarta gazdelor ne aduc 
în min. 80 o lovitură liberă de la 25 m 
de poarta lui Schuth; execuția impe
cabilă trimite balonul în plasă, sus 
la păianjen, dar spre stupefacția tu
turor aukril acordă ofsaid... imagi
nar la Matei.

Ultimele minute se desfășoară 1ot 
în nota de superioritate a jucătorilor 
noștri.

In încheiere două declarații: Pierre 
Schwinte (arbitru internațional fran
cez): „Golul înscris din lovitură li
beră, în min 80, a fost perfect vala
bil".

Paul Frantz (antrenorul echipei 
R.C. Strasbourg): „în cel mai rău 
caz echipa română merita un meci 
egal, locul a fost frumos, desfășurat 
în limitele sportivității, dar mult in
fluențat de starea terenului".

IEI CONTEMPORANE (II)
icția școlilor cu elevii 
la diferite competiții 
Bențierea la sfîrșit de 

a elevilor fruntași în 
orirea absolvenților cu 
țață în sport.
progresele făcute, se 
n multe unități școlare 
ă nu-și aduce suficient 
î dezvoltarea fizică a
i creșterea performan-

cauze care generează 
lente în activitatea de 
:ă și sport din școli 
că sînt următoarele: 
întocmai a programe- 
deficiențe în construi- 

urarea lecțiilor ; densi- 
ntă, repetare mică a 
realizarea slabă a ca- 
pregătire fizică gene- 

jarea aspectului emo
țiilor ; folosirea insu- 
urilor de mișcare,- lec- 
c parte integrantă din- 
ciclu de lecții; slaba 

abelor și normelor de 
cupări insuficiente cu 
■pistarea și pregătirea 
alentate.
ncluziilor acestor con- 

conturat principalele 
» să ducă la îmbunătă-
ii de educație fizică, 
inile de bază ale a- 
ți se referă la : a) dez

voltarea fizică multilaterală și for
marea unei ținute corecte, educarea 
unor calități morale și de voință, 
creșterea potențialului de muncă, de 
însușire a materiilor școlare prin 
întărirea continuă a sănătății ele
vilor, b) cuprinderea maselor de 
elevi în competiții sistematice și 
creșterea performanțelor sportive. 
Aceste două grupe de sarcini sînt 
strîns legate între ele.

Aplicarea prevederilor noilor pro
grame de educație fizică și a Instruc
țiunii comune a Ministerului învăță- 
mîntu'lui și Consiliului General al 
UCFS nr. 819/1965 trebuie să ducă 
la mărirea contribuției fiecărei școli 
în dezvoltarea fizică armonioasă a 
elevilor, în selecționarea și instrui
rea tinerilor cu aptitudini deosgbite 
pentru sportul de performanță. Este 
neîndoios faptul că performanța 
sportivă în școală reprezintă, în 
primul rînd, unul din cele mai 
obiective criterii de apreciere a ni
velului de pregătire fizică a elevi
lor și a calității muncii la această 
disciplină.

Procesul de educație fizică tre
buie astfel orientat îneît să asi
gure dezvoltarea și pregătirea fi
zică multilaterală a masei de elevi, 
călirea organismului și formarea 
perseverenței, stăpînirii de sine, cu
rajului, spiritului colectiv și iniția
tivei. In acest scop se vor folosi 
mai ales mijloace din atletism și

gimnastică, laolaltă cu factorii na
turali. Instrucțiunile nr. 819 prevăd 
obligativitatea practicării atletismu
lui în toate școlile. Și aceasta, pe 
drept cuvînt, deoarece atletismul 
exercită o influență deosebit de 
favorabilă asupra calităților fizice și 
deprinderilor motrice de bază, re
flectă mai obiectiv nivelul pregătirii 
fizice și constituie principalul snort 
la Jocurile Olimpice.

Este necesar ca profesorii de spe
cialitate să acorde mai multă aten
ție dezvoltării forței, vitezei și mo
bilității elevilor lor, ca și formării 
dragostei pentru practicarea sportu
rilor, pentru doborîrea recordurilor. 
Pentru formarea deprinderilor de 
mișcare de bază și sportive este 
necesar ca materialul să fie astfel 
planificat îneît să se prevadă re
petarea suficientă și sistematică a 
exercițiilor. Este mai indicat să se 
planifice un material mai restrîns, 
dar care să fie însușit temeinic

în toate școlile evidența probelor 
și normelor de control va constitui 
oglinda potențialului fizic și sportiv 
al școlilor respective.

Școlile sportive de elevi și liceele 
cu program special de educație fi
zică trebuie să devină unități im
portante ale sportului nostru de per
formanță.

Realizarea acestor obiective va 
duce la îmbunătățirea calității mum 
cii, la mărirea contribuției educației 
fizice în dezvoltarea multilaterală a 
tineretului.

EMIL GHIBU
doctor în pedagogie 

vicepreședinte al Consiliului Gene
ral al UCFS

PRONOSPORT
LOTO

La tragerea specială LOTO a REVE
LIONULUI din 1 ianuarie 1966 au fost 
extrase din urnă următoarele numere :

EXTRAGEREA OBIȘNUITĂ
12 38 68 45 72 58 78 14 3 8 

Premii suplimentare : 29 90 13
EXTRAGEREA PENTRU PREMIILE 

SUPLIMENTARE
35 77 53 66 46 14 90 19 60 25 

Categoria A, B și C : 44 48 19 
Fond de premii : 3.629.586 lei

NUMERELE CÎȘTIGATOARE 
LA CONCURSUL SPORTEXPRES 
Nr. 13 DIN 2 IANUARIE 1966 
La tragerea concursului SPORTEX

PRES nr. 13, au fost extrase din urnă 
următoarele numere sau terminații câști
gătoare (la fiecare extragere sînt tre
cute în următoarea ordine : extragerea, 
numărul sau terminația cîștigătoare) : 

NUMERE DE 6 CIFRE : 837204 (2 auto
turisme „Renault 10 major"), II : 132501 
(2 autoturisme „Renault 10 major"), III : 
283825 (2 autoturisme „Wartburg-Lux"), 
IV : 613868 (2 autoturisme „Wartburg-
Lux"), V : 524578 (2 autoturisme „Fiat 
850”). VI : 657636 (2 autoturisme „Wart- 
burg-Standard'’), VII : 852226 (2 autotu
risme „Fiat 600"), VIII : 592680 (2 auto
turisme „Fiat 600") IX : 684000 (2 auto
turisme „Trabant-Combi"), X : 684764 (2 
autoturisme „Trabant 601").

Cîștiguri în obiecte au obținut biletele 
cu următoarele numeie sau terminații : 
XI : 382312, XII: 472307, XIII : 327383, XIV : 
518475, XV : 597611, XVI : 822140, XVII : 
760086, XVIII : 777066, XIX ; 193848, XX : 
976037, XXI : 817114, XXII : 943527, XXIII : 
554553, XXIV : 855227, XXV : 653802,
XXVI : 649318, XXVII : 997641, XXVIII : 
319860, XXIX : 429619, XXX : terminațiile 
67917 (excursii în Cehoslovacia și Unga
ria), XXXI : terminațiile 73090 (excursii 
în Cehoslovacia și Ungaria), XXXII : ter
minațiile 74433 (excursii în Cehoslovacia 
și Ungaria), XXXIII : terminațiile 15658, 
XXXIV : terminațiile : 12822, XXXV : ter

minațiile 6823, XXXVI : terminațiile 6097, 
XXXVII : terminațiile 2719, XXXVIII : 
terminațiile 6466, XXXIX : terminațiile 
921 (cîte 100 lei), XL : terminațiile 77 
(cîte 50 lei).

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres nr.

52 din 29 decembrie 1965 : 
Categoria I : 2x40.179 
Categoria a II-a : 9x9.672
Categoria a IlI-a : 58x1.616
Categoria a IV-a : 651x185
Categoria a V-a : 1522x79
Categoria a Vl-a : 5937x28

REZULTATELE CONCURSURILOR
PRONOSPORT

1—A și 1—B
ETAPA DIN 2 IANUARIE 1966

I. Bologna—Brescia 2—1 1
II. Catania—Spăl 0—0 X

III. Lanerossi—T< ’ino 0—0 X
IV. Milan—Atalanta 1—0 1
V. Napoli—Cagliari 2—0 1

VI. Roma—Foggia 1—0 1
VII. Sampdoria—Lazio 2—1 1

VIII. Varese—Florentina 1—1 X
IX. Messina—Padova 1—0 1
X. Livorno—Modena 4—2 1

XI. Potenza—Mantova 0—1 2
XII. Pro Patria—Genoa 1—0 1

XIII. Juventus—Internazionale 0—0 x
Fond de premii.
Pronosport A : 113382 Iei 
Pronosport B : 27328 lei.

De la I. E. B. S.
@ Săptămîna aceasta patinoarul „23 

August" este deschis pentru patinaj pu
blic, astfel : astăzi, orele 16—18; joi, ore
le 17—19; vineri, orele 16—19; simbătă, 
orele 17—19; duminică, orele 10—13 și 
1G—18.

® La patinoar funcționează un curs de 
inițiere în patinaj, pentru copii intre 6 
și Î4 ani. înscrieri între orele 10 și 17 ia 
patinoar.



Marile competiții sportive internaționale 
ale anului 1966

7966, deși nu este an 
olimpic, va cunoaște o ac
tivitate sportivă deosebită. 
In aproape toate discipli
nele sportive se organi
zează campionate mon
diale, europene, alte com
petiții de mare anvergură.

Urmărind programul ma
rilor concursuri ale anu
lui, desprindem desigur li
nele întreceri cure suscită 
un interes deosebit: cam
pionatul mondial de fot
bal din Anglia, campiona
tele europene de atletism 
de la Budapesta, campio 
notele mondiale de caiac- 
canoe, campionatele mon
diale și europene de lupte 
libere și greco-romane, 
campionatele mondiale de 
scrimă și volei ș.a.

Țara noastră va găzdui 
două campionate impor
tante : cel european de 
baschet feminin și cel 
mondial de popice.

Firește, la marile com
petiții ale arm lui și în spe
cial la cele care cuprind 
disciplinele prevăzute în 
programul Jocurilor Olim
pice din 1968 se așteaptă 
o participare masivă a ce
lor mai buni sportivi.

Anul 1966 va constitui 
o etapă importantă în 
pregătirea și verificarea 
sportivilor pentru Jocurile Olimpice din Iată în rîndurile de mai jos cîteva 
1968, de la Ciudad de Mexico și Gre- din marile competiții sportive ale anului 
noble. 1966.

ATLETISM
Crosul balcanic 10 aprilie Kolarovgrad (Bulgaria)
Campionatele europene 30 august—4 septembrie, Budapesta 
.locurile balcanice 16—18 septembrie, Sarajevo 
jocurile europene pentru juniori 24—26 septembrie, Minsk

AVIAȚIE SPORTIVA
Campionatele mondiale de parașutism 24 iulie—6 august, Leipzig

BASCHET
Campionatul european feminin 1—10 octombrie, Sibiu și Cluj 
Campionatul balcanic masculin 21—25 decembrie, Sofia 
Campionatul balcanic pentru juniori 26—30 octombrie, Izmir 
Campionatul balcanic pentru junioare 1—3 august, Banja Luka (Iugo

slavia)
Campionatul balcanic feminin, septembrie sau decembrie, Ljubljana 
Campionatul european pentru juniori 20—30 august, Italia

CANOTAJ
Campionatele mondiale (masculin) 7—11 septembrie, Bled (Iugoslavia) 
Campionatele europene (feminin) 21—23 august, Anglia

CAIAC-CANOE
Campionatele mondiale (masculin și feminin) 22—25 august, Grunau 

(R.D.G.'
CICLISM

Campionatele mondiale august R.F. Germană
Turul Franței 25 iunie—14 iulie 
Tour de l’Avenir 2—14 iulie Franța

FOTBAL
Turneul UEFA (juniori) 8—15 aprilie Iugoslavia 
Campionatul mondial (turneul final) 11—30 iulie, Anglia 
Finala „Cupei campionilor europeni** 11 mai (localitate nefixată) 
Finala „Cupei cupelor** 4 mai (localitate nefixată)

GIMNASTICA
Campionatele mondiale (masculin și feminin) 20—25 septembrie Dortmund

HALTERE
Campionatele mondiale și europene 23—27 octombrie Berlin

HOCHEI PE GHEAȚĂ
Campionatul mondial 1—16 martie Ljubljana și Zagreb

LUPTE GRECO-ROMANE ȘI LIBERE
Campionatele mondiale de lupte libere 16—18 iunie Toledo (S.U.A.) 
Campionatele mondiale de greco-romane 20—22 iunie Toledo (S.U.A.) 
Campionatele europene de lupte libere 6—8 mai Karlsruhe (R.F.G.) 
Campionatele europene de greco-romane 13—15 mai Essen (R.F.G.) 
Balcaniada de greco-romane 25—26 iulie Skoplje (Iugoslavia) 
Balcaniada de lupte libere 27—28 iulie Skoplje

NATAȚIE
Campionatele europene 20—27 august Utrecht (Olanda)

PATINAJ
Artistic: Campionatele europene 1—6 februarie Bratislava 
Campionatele mondiale 24 februarie—1 martie Davos

POPICE
Campionatele mondiale (masculin și feminin) 19—25 iunie, București

ȘAH
Campionatele mondiale pe echipe masculin 20 octombrie—20 noiembrie 

la 11 avana
SCRIMA

Campionatele mondiale 5—17 iulie Moscova
„Cupa Europei" (floretă masculin) 18—20 martie Paris 
„Cupa Europei" (spadă) 15—17 aprilie, Heidenheim (R.F.G.) 
Campionatele mondiale (tineret) 8—11 aprilie, Viena

SPORTURI DE IARNĂ
BOB : Campionatele mondiale

pentru 2 persoane 29-30 ianuarie Cortina d-A 
pentru 4 persoane b—o lenruarie

Campionatele europene de tineret, 8—9 ianuarie, St. Moritz.
B1ATLON: Campionatele mondiale 2—6 februarie, Garmisch Partcnkirchen 
SCHI : Campionatele mondiale (fond) masculin și feminin 17—22 februarie 

Oslo
Campionatele mondiale (probe alpine) masculin și feminin 31 iulie—9 au

gust, Portillo (Chile)
TENIS DE MASA

Campionatele europene 10—22 aprilie Londra
TIR

Campionatele mondiale 14—24 iulie Wiesbaden (R.F. Germană) 
Campionatele europene de talere 14—21 iunie Finlanda 
Balcaniada de talere mai Sofia

VOLEI
Campionatul mondial (m) 30 august—12 septembrie Praga
Campionatul mondial (f) octombrie Lima
Campionatele europene de juniori (m și f) 23—30 august, în Ungaria

'4'5 J

(probeAfișul campionatelor mondiale 
nordice)

„Turneul celor 4 trambuline"
GARMISCH PARTENK1RCHEN. — 

Tradiționala competiție de sărituri cu 
schiurile, „Turneul celor 4 trambuline", 
a programat la Garmisch Partenkirchen 
cel dc-al doilea concurs. Victoria a re
venit finlandezului Paavo Lukkarnicmi, 
care a totaliiat 215.3 puncte (săritu
rile sale au măsurat 86,00 m și 86,50 
m). Pe locurile următoare s-au clasat 
Bjoern Virkola (Norvegia) 212,6 puncte 
și Veiko Kankkonen (Finlanda) 210.1 
puncte. întrecerile au fost urmărite dc 
peste 35 000 de spectatori.

La OBERSTDORF în prima „manșe", 
victoria revenise finlandezului Veiko 
Kankkonen cu 213.8 puncte (săriturile 
sale au măsurat 72 și 72,50 m). Au 
urmat în clasament Dieter Neuendorf 
(R.D.G.) — 212,9 puncte și Paavo 
Lukkarniemi (Finlanda) 2’05,1 puncte.

TURNEUL
DE LA HASTINGS

Tradiționalul turneu international 
de la Hastings a ajuns la cea de-a 
cincea rundă. în clasament conduce 
iugoslavul Gligorici cu 4'/2 puncte, 
urmat de Spasski și Vasiukov 4 p, 
Uhlman 3>/2 p, Pfleger 3 p.

Reprezentantul nostru Florin Gheor
ghiu l-a învins în runda a doua pe 
englezul Hartson în 36 de mutări, 
apoi a pierdut la Gligorici și Spasski.

Luni a fost zi de odihnă.

FISCHER CAMPION AL S.U.A.
Marele maestru international Bobby 

Fischer, în etate de 22 de ani, a 
cîștigat pentru a 7-a oară consecutiv 
titlul de campion al S.U.A.

PE SCURT
BERLIN. — La Rostock s-a desfă

șurat un turneu internațional de hand
bal feminin cu participarea formațiilor 
Empor Rostock, TSG Wismar, Post 
Magdeburg (din R. D. Germană) și a 
campioanei Bulgariei, Akademik Sofia. 
Competiția a revenit echipei Empor 
Rostock, care a dispus pe rînd de TSG 
Wismar cu 9—5, de Post Magdeburg 
cu 14—4 și în meciul decisiv de Aka
demik Sofia cu 8—4. Pe locurile urmă
toare s-au clasat TSG Wismar și Aka
demik Sofia.

CALCUTTA. — Turneul internațional 
de tenis de la Calcutta a fost cîștigat 
de indianul Mukerjea, care în finală l-a 
învins cu 6—4; 6—3: 6—2 pe coechi
pierul său Krishnan. Este pentru prima 
oară cînd Mukerjea reușește săi în
vingă pe Krishnan.

LONDRA. — Cunoscutul automobilist 
britanic George Crossman, în vîrstă de 
37 de ani, a decedat în urma accidentu
lui suferit acum două zile cu prilejul 
competiției de viteză de la Brands 
Hatch (Kent). La o turnantă, automo
bilul Cooper-Ford, pilotat de el s-a răs
turnat, provocîndu-i arsuri și o fractură 
□ craniului, în urma căreia a încetat din 
viață.

MEXICO CITY. — Pentru a evita în 
viitoT orice cifră greșită, în ceea ce 
privește altitudinea exactă a orașului 
Mexico, Comitetul olimpic mexican a dat 
publicității un comunicat. Cifra exactă 
a altitudinii este de 2 240 m.

PARIS. — Studenții schiori francezi 
și-au început pregătirile în vederea U- 
niversiadei de iamă care, după cum se 
știe, va avea loc între 6 și 13 februarie 
în Italia la Sestrieres. Antrenorul echi
pei Georges Joubert a selecționat printre 
alții pe Cottet, Langlois, Jeannel, 
Mallein, Pascale Județ etc.

LONDRA. — Răspunzînd afirmativ 
invitației Federației americane de atle-

Gaston Roelants învingător

SAO PAULO (Agerpres). — Con
cursul internațional de cros care s-a 
desfășurat în nocturnă la 31 decem
brie pe străzile orașului brazilian 
Sao Paulo a fost cîștigat de belgianul 
Gaston Roelants care a realizat timpul 
de 21:20,1 (nou record al competiției). 
Este pentru a doua oară cînd Roelants 

își înscrie numele pe tabloul învin-

întrecerile internaționale de handbal 
de Ia Berlin

Echipa orașului București pe locul 3
BERLIN 3 (prin telefon). Tradi

ționalul „Turneu de Anul Nou“ la 
handbal masculin s-a bucurat, la 
a X_a sa ediție, de o participare 
selectă : unele reprezentative de 
oraș (Praga, Budapesta, Belgrad, 
București) au fost de fapt echipe na
ționale, iar altele au cuprins nume
roși jucători internaționali (Berlin, 
Copenhaga, Leipzig). Turneul s-a 
încheiat duminică cu victoria echipei 
pragheze (A most, Skarvan-Beneș, 
Bruna, Frolo, Havlik, Herman, Ko- 
neeny, Mareș, Razek, Seruga, Greno, 
Horvat). Reprezentativa Bucureștiului 
s-a clasat pe locul 3 ca urmare a 
unei comportări inconstante, sub va
loarea sa.

Sîmbătă, București a întrecut Bu
dapesta cu 9—4 (4—1), a terminat la 
egalitate, 7—7 (3—1), cu Copenha
ga și a cedat cu 6—7 (3—3) în fața 
Leipzigului. O caracteristică comună 
a acestor jocuri: echipa a avut su
perioritate la început și a condus 
(3—0, 5—1 cu Copenhaga, 2—0, 
3—2 cu Leipzig și tot timpul cu Bu
dapesta). în finalul ultimelor două 
partide, însă, a comis erori, mai ales 
tactice, și a ratat victoria. în plus, 
nu s-a acomodat (ca și duminică) cu 
ritmul jocurilor-fulger. Au fost fo
losiți jucătorii: Rcdl — Iacob 8, 
Costache II 2, Oțelea 4, Costache I 
(I. Popescu), Gruia 2, Nodea 2, Moser 
2, Nica (Ivănescu) și Hnat 2. Alte re
zultate: Leipzig — Budapesta 13—3, 
Budapesta—Copenhaga 8—7, Leipzig— 
Copenhaga 11—9, Berlin — Belgrad 
10—7, Praga — Jonkoping 11—1, 

Berlin — Jonkoping 9—3, Praga — 

tism, cunoscuții recordmani ai Angliei 
Lynn Davies, campion olimpic la sări
tura în lungime, Alain Simpson, John 
Whetton și Anne Smith vor pleca în 
cursul acestei luni în S.U.A. Ei vor 
participa la trei concursuri organizate 
Ia San Francisco, Detroit și Los An
geles.

CHICAGO. — Continuîndu-și turneul 
în S.U.A., echipa masculină de baschet 
a Franței a întîlnit la Chicago echipa 
„Falstaff**. Basehctbaliștii americani au 
repurtat victoria cu scorul de .93—86 
(47—36).

IIAGA. — într-un meci retur, con- 
tind pentru „Cupa campionilor europeni** 
la handbal (masculin) echipa suedeză 
Rik Gfiteborg a învins cu scorul de 21— 
14 (9—6), echipa olandeză „Operație 
55“. învingători și în primul meci 
(21—20), handbaliștii suedezi s-au ca
lificat pentru turul următor al competi
ției.

FOTBALUL LA ÎNCEPUT DE A
In primele zile ale noului an au con

tinuat campionatele de fotbal din dife
rite țări, iar unele echipe și-au conti
nuat turneele peste hotare.

ITALIA (etapa a XV-a): Bologna— 
Brescia 2—1, Catania—Spăl 0—0, Ju
ventus—Internazionale 0—0. Lanerossi— 
Torino 0—0, Milan—Atalanta 1—0, 
Napoli—Cagliari 2—0, Roma—Foggia 
1-—0, Sampdoria—Lazio 2—1, Varese— 
Fiorentina 1—1. Clasament: Interna
zionale și Milan cite 22 p, Napoli 21 
p, Bologna 19 p, Juventus 18 p. etc

SPANIA, (etapa a XVI-a): Espanol— 
Palmas 1—1, SabadeR—Real Madrid 

gătorilor tradiționalei competiții. El 
a fost urmat în clasament de Mike 
Wiggs (Anglia) 21:45,7, Antonio Ambu 
(Italia) 21:52,0, Werner Doesseger 
(Elveția) 21:58,0, Guy Caillet (Franța) 
22:00,6 etc. Roelants a dominat cu 
autoritate proba, desfășurată pe un 
timp ploios.

Belgrad 9—7, Belgrad — Jiinkc 
9—5, Praga — Berlin 4—2.

în jocurile de duminică, e< 
noastră (Redl — Iacob 3, Cost 
II, Oțelea 2, Costache I, Gruia 
Nodea, Moser 2, Hnat 1, Nica) a 
pus, în cel mai frumos meci a! 
de Praga cu 8—4 (4—1), dar a 
dut cu 5—3 (2—2) partida cu 
lin,. în care s-a comportat sub 
teptări. Celelalte rezultate f: 
locurile 1—4: Berlin — Leipzig 
Praga — Leipzig 6—5, Praga — 
lin (meci suplimentar) 8—7 (
4—4, 6—6); locurile 5—8: Belgi 
Copenhaga 8—5, Budapesta — 
koping 6—5, Copenhaga — Ji
ping 11—7, Budapesta — Be
11—4. Clasamentul: 1. Praga; 2. 
lin; 3. București; 4. Leipzig; 5. 
dapesta; 6. Belgrad; 7. Copenhaf 
Jonkoping.

La 4 ianuarie echipa Bucureș 
va participa la turneul de la 1 
nitz, iar la 5 ianuarie va juca 
Berlin, cu Dynamo.

Vie activitate la hoc
Turneul international de hochei } 

citpa „Allan Brown" a luat sfîrșit 
lorado Springs cu victoria e 
U.R.S.S.,- campioană mondială, c 
ultimul meci a învins cu 3—0 (0—0 
2—0) selecționata R. S. Cehosl 
Punctele au fost marcate de Br 
Starșinov și Firsov. Cel mai bun j 
de pe teren a fost portarul echipei 
tice Konovalenko. Este pentru a 
oară cînd echipa U.R.S.S. cucereși 
feul pus în joc de federația ame 
în memoria fostului președinte a 
de hochei pe gheață din S.U.A. 
Canada — Suedia s-a terminat la 
tate : 5—5 (2—2, 0—2, 3—1). Canada 
șit sîmbătă seară să învingă cu 3—: 
2—1, 0—0) echipa cehoslovacă.

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. 6 j 
2. Canada 3 puncte ; 3. R. S. Cehos 
2 puncte; 4. Suedia 1 punct.

★
Turneul internațional dotat cu 

Spengler" a luat sfîrșit la Davos < 
toria formației cehoslovace, Dukl 
lava.

în ultima zi a turneului, ho< 
cehoslovaci au dispus de echipa s 
Vasterăs cu scorul de 5—2 (2—0, 
0—2) iar Grasshoppers (Elveția) a 
pe Davos (Elveția) cu 4—3 (2—0, 
2—3).

în urma acestor rezultate, clasa 
final al competiției este următo: 
Dukla Jihlava 8 puncte; 2. Vasl 
puncte ; 3. Grasshoppers 4 pune 
Kitzbuehel (Austria) 2 puncte; 5. 
0 puncte.

★
în continuarea turneului pe cai 

treprinde în Suedia, echipa ceho 
SONP Kladno a întîlnit formația 
tea, pe care a învins-o cu scorul 
(0—1; 2—0; 2—1).

★
Pe patinoarul stațiunii de spor 

iarnă din Innsbruck s-a disputat 
amical dintre formația austriai 
Kitzbuehel și echipa Partizan I 
Hocheiștii austrieci au repurtat 
cu scorul de 20—3 (9—0, 5—1, 6—2).

(Age

1—1, Barcelona—Majorca 2—1 
gossa—Atletico Madrid 1—0, S 
Valencia 1—0. Clasament: Atleti 
drid 23 p, Pontevcdra 22 p, R< 
drid 21 p. etc. Espanol ocupă 
cu 15 p.

BELGIA. După 14 etape An 
și St. Trond sînt în frunte cu cî

ANGLIA. Cîteva rezultate dii 
a XXIV-a: Liverpool—Manchest 
ted 2—1, Tottenham—Everton 
Burnley—Blackburn Rowers 2— 
sament: Liverpool 36 p (25 j.), 
34 p (24 j), Tottenham 30 p 
Leeds United 29 p (25 j.), Ma 
United 29 p (23 j).

★
MECIURI INTERNAȚIONA 

Gottingen (R.F.G.): Slavia Sofi 
Gottingen 2—1; la Casablanca. 
Praga—Renaissance 2—2; la « 
vador: Slovnaft Bratislava— 
(Argentina) 1-^—1; la Brema: 
Bremen—Slavia Sofia 4—2,

★
Au fost fixate datele unor 

din sferturile de finală ale com 
europene: Internazionale—Fer 
(C.C.E.y. la 23 februarie lă ft 
2 martie la Budapesta; Celtic Cl 
Dinamo Kiev („Cupa Cupelor" 
ianuarie la Glasgow și 19 ian 
Tbilisi.
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