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Voința Miercurea Ciuc — a 

doua victorie la

lui Dinamo
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învingători scontați
MIERCUREA CIUC, 6 (prin telefon de la trimisul nostru). — 

Turul al treilea al campionatului republican de hochei pe 
gheață continuă în mijlocul unui interes general. Organizarea 
este foarte bună, temperatura se menține foarte 
(minus 7 grade), terenul de joc se 
țiuni.

Primul MECI AL ETAPEI de joi, 
desfășurat dimineața, a opus echi
pele Steaua și Știința Cluj. Milita
rii au menținut formula de echipă 

o experimentează în 
acest turneu (Calamar, 
fundaș, Varga centru a- 
tacant), și, profitînd de 
slăbiciunile adversarului 
care a intrat pe teren 
cu un lot foarte re
dus), au făcut un bun... 
antrenament. Scorfil a 
fost net favorabil bucn- 
restenilor : 14—1 (6—1,
2—0, 6—6), golurile fi
ind marcate de Hollo 
(3), Varga (3), Vacar (2), 
Trăușan (2), Peter, Ca
lamar, Szabo I, Ștefa- 
nov, respectiv Cazan I 
Au condus arbitrii Gu- 
bernu si Enciu

favorabilă
prezintă în bune condi-

mai activ și reușește să 
egaleze, prin golurile 
obținute de Gali (min. 
33) și Torok I (min. 38). 
în a treia repriză, Dinamo 
își impune însă superio
ritatea și se detașează 
net, obtinînd alte patru 
goluri prin Bașa (2), Cio- 
botaru și Ștefan. Au con
dus arbitrii Tiron și Bă
nică.

în ultimul meci al zilei, 
Voința Miercurea Ciuc a 
întrecut cu 9—0 (2—0, 
2—0, 5—0) pe Știința 
București. în ciuda sco
rului final, bucureșteniî 
au opus o vie rezistență 
localnicilor, mai ales în 
primele două reprize. O 
partidă bună a făcut-o 
tînărul portar al Științei, 
Cristescu. învingătorii aut' 
deschis scorul prin Szabo> 
II (mm. 7) și l-au ma
jorat prin Otvoș (min.. 
18). în a doua parte a 
întrecerii. Carol Antal n 
marcat de două ori (min. 
31 și 40). Următoarele 

cinci goluri au fost în
scrise de Szabo TI (2), 
Ioanovici (2)i și Andrei. 
Spre sfîrșituT meciului, 
jucătorul Barbu de Ia 
Știinta a fost sancționat eu 
eliminarea definitivă de 
pe teren. Au condus arbi
trii TuTceanu și Floresciv

Din programul zilei de 
vineri se detașează parti
da Steaua—Din a mo. Cele
lalte jocuri : Voința—Ști-* 
ința O'ij și Știința Bucu
rești—Tîrnava.

CĂLIN ANTONESCU

au început să se 
țară adunările 
SEAMA ANUALE
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DIN VIAȚA 
ORGANIZAȚIEI NOASTRE

TOATA ATMTIA

DE DĂRI DE SEAMA
La sfîrșitul anului trecut 

desfășoare în întreaga 
GENERALE DE DĂRI DE 

ale asociațiilor sportive.
Adunările anuale de dări de seamă constituie 

un prilej de analiză temeinică a activității spor
tive din cadrul asociațiilor, de evidențiere a re
zultatelor bune obținute pe linia transpunerii în 
viață a hotărîrilor luate cu prilejul adunărilor ge
nerale de alegeri.

Analizînd activitatea pe anul 1965, consiliile 
asociațiilor sporti- 

----------------- —-----------------  ve au posibilitatea 
~ să-și întocmească 

planuri de măsuri 
cuprinzătoare, cu 
acțiuni și date con
crete, să dezbată 
temeinic calenda
rul sportiv și bu
getul pe anul 1966 
in așa iei ca în 
acest an activita
tea sportivă 
ridice la un 
superior 
precedenți.

Dintr-o situație aflată Ia Consiliul General al 
UCFS reiese că la data de 3 ianuarie 1966 adu
nările de dări de seamă au avut loc în 4 644 de 
asociații sportive din cele peste 10 000 existente. 
Ținînd seama de timpul pe care consiliile aso
ciațiilor sportive l-au avut la dispoziție și de 
zilele ce s-au scurs de la data stabilită pentru a 
se începe această importantă acțiune, trebuie să 
apreciem că numărul asociațiilor în care au avut 
Ioc pînă în prezent adunări generale — nu este 
satisfăcător.

Acolo unde s-au luat din timp toate măsurile 
organizatorice, unde consiliile regionale și raio
nale UCFS au desfășurat o muncă concretă de 
îndrumare și control, rezultatele sint bune. în 
regiunile Dobrogea, Iași, Banat și Ploiești un nu
măr destul de mare de asociații și-au ținut adu
nările generale. Exemplul raioanelor Adamclisi 
și Măcin ca și al orașului Tulcea. unde s-au ținut 
adunări de dări de seamă în aproape toate aso
ciațiile de pe teritoriul lor, trebuie urmat pretu
tindeni, 
raionale 
temeinic 
lucrările 
un bun nivel. Ele au fost temeinic pregătite și acea
sta a făcut posibilă discutarea celor mai importante 
probleme ale activității sportive. Cu acest prilej 
s-au luat măsuri concrete pentru viitor, ținîndu-se 

(Continuare in pag. a 2-a)

• CONSILIILE REGIO
NALE DOBROGEA, 
IAȘI, BANAT SI PLO
IEȘTI - FRUNTAȘE ÎN 
ACEASTĂ ACȚIUNE » 
CELE MAI SLABE - O- 
RASELE BAIA MARE SI 
TG: MURES ® DE CE 
NU SE RESPECTĂ DA
TELE STABILITE?

IN „DESCHIDEREA' 
CUPLAJULUI programat 
seara, Dinamo București 
a repurtat o victorie 
scontată asupra Tîrnavei 
Odorhei: 6—2(1—0, 1—2, 
4—0). A fost cel mai viu 
disputat meci de pînă 
acum dintre aceste echi
pe. Dinamoviștii au des
chis scorul în minutul 8 
prin fundașul Pop. T.a 
1—0 pentru bucureșteni. 
odorheienii au ratat două 
mari ocazii prin Tarei si 
Gali. In repriza secundă, 
Dinamo înscrie din nou, 
la capătul unei acțiuni 
frumos concretizată de 
Tudor (min. 3). Din acest 
moment, Tîrnava joacă

Au fost stabilite cele 4 grupe
să se 
nivel 

anilor

în numeroase asociații, unde consiliile 
și ale cluburilor sportive s-au ocupat 
și au sprijinit asociațiile sportive, 
adunărilor de dări de seamă s-au situat Ia

Tn lunile de iarnă, cînd ambarcațiunile sportive stau în repaus, caiaciștii, 
canoiștii sau schifiștii nu cunosc „vacanța". Ei se pregătesc intens la bac si 
totodată, pentru menținerea și dezvoltarea forței, lucrează cu asiduitate, în săli 
adecvate, folosind variate mijloace printre care, după cum se vede, și sandou- 
rile. în fotografie, elevii antrenorului Paul Barcani la un antrenament... pe uscat

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNETRAGEREA LA SOKTI 
PENTRU „MONDIALELE 

DE VOLEI

ale tumeuhî fmal
al țampimtului mondial

de fotbal
In zilele de 7—9 ia

nuarie are loc la Roma 
ședința Consiliului ad
ministrativ al Federa
ției Internaționale de 
Volei, la care federația 
noastră de specialitate 
este reprezentată ' 
Armășescu. Intre 
cipalele puncte 
pe ordinea de 
ședinței : tragerea 
sorți a echipelor na

ționale care vor com
pune grupele prelimi
nariilor la campiona
tele mondiale clin a- 
cest an (masculin — Ce
hoslovacia, feminin — 
PeruT și stabilirea cri
teriilor de calificare 
pentru turneele olim
pice din 1968

din diferite centre 
țării participă la 
concurs de tenis 
masă care are loc 
tăzi și mîine, la Bra
șov. Competiția repre. 
zintă un "bun prilej de 
verificare a pregătiri
lor și posibilităților ce
lor mai mici sportivi 
care au îndrăgit teni
sul de masă

de C. 
prin- 

a fia te 
zi a 

la

CURS DE ARBsTRi 
DE MOTOCîCLISM

CONCURS DE TENIS 
DE MASA PENTRU COPII 

LA BRASOV

Comisia de motoci 
clis’m a orașului Bucu
rești va organiza în 
prima jumătate a lunii 
ianuarie un curs de ar
bitri, la care pot par
ticipa motocicliști .po 
sesori ai permiselor de 
conducere gradul I.

Iscrierile 
sediul 
nești 
din
Gheorghiu-Dej nr. 
astăzi după-amiază, în. 
tre orele 17—20.

Cei mai buni 20 de 
copii (pî-nă la 15 ani)

se fac la 
comisiei orășe- 
de motociclism 
Bd. Gheorghe

55,

„Cupa Italiei" la fotbal : 
Lanerossi—Internaziona- 
le 1—2, Milan—Florenti
na 1—3, Catanzaro—To
rino 1—0 (după prelun
giri printr-un gol mar
cat din penal ti), Juven
tus—Spăl 4—1 (după pre
lungiri).

La Blschofshoffen (A- 
ustria) — ’--- "
ieri 
„Cupa 
trambuline” la sărituri 
cu schiurile. In ultima 
manșă, victoria a re
venit finlandezului Vei- 
ko Kankkonen, cu să
rituri de 99 și 100,5 m, 
urmat de norvegianul 
Virkola și Dieter Neun
dorf (R.D.G.) In clasa
mentul general, după 
cele 4 manșe s-a clasat 
primul Kankkonen cu 

urmat de Ne- 
cu 866,5 p și

Virkola cu 863,0 p.

au luat 
întrecerile 

celor

869,5 p. 
undorf

sfirșit 
din 

patru

Aseară, la Londra, a 
avut loc tragerea Ia sorți 
a celor 
neului 
natului 
bal.

în cursul dimineții, 
cele 16 echipe au fost 
împărțite în 4 zone geo
grafice, pentru ca — în 
a doua fază — să se

4 grupe ale tur- 
final al campio- 
mondial de fot-

o e- 
zonă 
lucru 
se e-

tragă la sorți cîte 
chipă din fiecare 
geografică. Acest 
s-a făcut pentru a
vita un eventual caz în 
care ar fi intrat în com
ponenta unei grupe nu
mai formații europene 
sau numai sud-ameri- 
cane. .

Tragerea la sorți definitivă, făcută de președintele: 
F.I.F.A., Stanley Rous, a dat următoarele grupe :

I. - Anglia, Uruguay, Franța, Mexic.
II. - Argentina, R. F. Germană Spania, Elveția.
III. — Brazilia, Ungaria, Portugalia, Bulgaria.
IV. — Italia, U.R.S.S., Chile, R. P. D. Coreeană.
Primele două clasate în fiecare grupă se califică 

pentru sferturile de finală.

Complexul turistic Borșa Foto: A. Neagu

„Atelierele sportive61

HUȘI:
Liceul „Cuza Vodă“
Se cuvine să precizăm : este vorba 

de tradiție în sport. Fiindcă la liceul 
„Cuza Vodă" din Huși totalitatea re
zultatelor bune la învățătură s-a sta
tornicit de multă vreme. Promoțiile 
ultimilor ani au reușit în proporție 
de peste 70 la sută să treacă con
cursul de admitere în învătămîntul 
superior. La Iași sau Galati, la Bucu
rești sau Cluj, la Brașov sau Sucea
va, absolvenții acestui liceu se nu
mără azi printre viitorii ingineri și e- 
conomiști, profesori și medici.

Și în sport, îmi spunea profesorul 
Mihai Ciobanii, directorul liceului, 
se poate vorbi de un început de tra
diție. Spre edificare, vă rog să con
sultați documentele asociației spor
tive—

Profesorul Ciobanu ne-a recoman

dat documentarea directă nu pentru 
că nu ar fi fost în temă cu viata spor
tivă a liceului, ci fiindcă a conside
rat că este un mod mai concret de 
convingere.

Și iată ce spun documentele.
La liceul „Cuza Vodă" din Huși, 

mai bine de 800 de elevi și eleve 
participă la activitatea sportivă orga
nizată. Inițial — în orele de educa
ție fizică. Apoi, pe linia asociației, în 
cele de activități sportive. In ambele 
cazuri — sub îndrumarea profesori
lor de specialitate Constanța Busuioc 
și Cornel Teodoru. Se lucrează demix- 
tat (liceul din Huși este primul din 
regiunea Iași în care a fost introdusă 
demixtarea), pe „ateliere", respectîn- 
du-se o planificare foarte strictă;

Am văzut Ia lucru și cîteva „ateli
ere" : cele de atletism, gimnastică și 
volei. In toate cazurile se remarcă 
grija pentru selecție. Calitățile fizice

TIBERIU STAMA

(Continuare In pag. a 2-a)
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CARNET COMPETIȚIONAL

PATINAJ: Sportivii bucurcștcni în întrecere
Aminate o zi din cauza timpului 

nefavorabil, „regionalele" campiona
telor republicane de patinaj artistic 
au început ieri după-amiază pe drep
tunghiul de gheață artificială de la 
..Floreasca". In program au figurat 
exerciții de școală rezervate juniori
lor și perechilor de seniori.

Junioarele și juniorii au avut de 
•executat fiecare cîte 6 figuri impuse. 
Corpul de arbitri format din Irina 

:Minculescu, Vera Curceag, Mioara 
Morțum Niculae Malarciuc și Angliei 
Lupea au urmărit exactitatea desenu
lui, simetria lui, acoperirea urmelor 
<și ținuta. La fete ,cele mai mari note 
lle-a obținut Beatrice Huștiu, care s-a 
'detașat categoric, executînd cu pre- 
'<ăzie desenele cerute de regulament.

Clasamentul: 1. Beatrice Huștiu 
((Dinamo) 191 p, 2. Rodica Dîdă (Con- 
istruotorul) 174 p, 3. Constanța Iones- 
<eu (Constructorul) 171,9 p. Urmează 
Un ordine, Adriana Turcu (Construc
torul) și Cristina Oană (Dinamo).

La băieți, Dragoș Sandu, care pro
gresează de la un concurs la altul 
s-a detașat de ceilalți adversari, ocu- 
pînd primul loc în clasamentul „im
puselor" la o diferență apreciabilă, 
ceea ce-1 scutește de emoții la exer
cițiile liber alese.

Clasamentul: 1. Dragoș Sandu (Con
structorul) 181,9 p, 2. Eugen Tăujan 
(Dinamo) 156,2 p> 3. Dan Săveanu 
(Dinamo) 132 p.

La proba de perechi juniori a con
curat doar un singur cuplu format 
din Adriana Ionescu (Constructorul) 
și Marian Chiosea (Dinamo), care a 
totalizat 21 p. In schimb, la seniori 
și-au disputat întîietatea două perechi. 
După cum era și normal, Letiția Pă- 
curaru și Radu Ionian (Știința) au o- 
cupat primul loc cu 27,7 p iar ad
versarii lor, Liliana Georgescu-Dan 
Săveanu (Dinamo), au acumulat 25 p.

întrecerile continuă astăzi de la ora 
15,30 pe patinoarul Floreasca cu „im
pusele" seniorilor și „liberele" juni
orilor.

VOLEI: Junioarele confirmă!
* Printre formalize participante la cam

pionatul de volei al regiunii Brașov se 
«uinără și echipa Meteor din orașul de 
la poalele Tîmpei. alcătuită numai din 
junioare. Echipa brașoveană este bine
cunoscută amatorilor de volei. In anii 
1964 și 1964, sub denumirea de Lu
ceafărul, ea a cucerit titlul de campioană 
națională de junioare, performanță re- 
-iditată în 1965, devenind astfel, pen- 
»ru a treia oară, lideră a întrecerii ce- 

mai bune echipe de junioare din 
tară. Acrim, o întâlnim într-o competiție 
«ouă, în cadrul căreia, alături de alte 
«ece echipe, își dispută titlul în cam- 
ipionatul regional, utilizînd următorul 
lot de junioare: Demetriu, flie, Irimia, 
Pripiș, Tărfălaș, Popescu, Gheorgliiaș, 
Cotiughiu, Aldea, brăghici.

N-ar fi nimic prea deosebit dacă 
tinerele de la Meteor Brașov n-ar fi 
■'făcut „o ispravă" cu care puține echipe 
»e pot mîndri. Fără să se lase impre
sionate de faptul că restul echipelor au 
In lot senioare, multe dintre acestea cu 
• bogată experiență, junioarele de la- 
Meteor au privit cu toată seriozitatea 
«cest campionat, reușind să obțină, la 

.’finele primei părți, o dată cu primul 
tfoc în clasament, și maximum de puncte 
>«are puteau fi realizate. Este o ade
vărată performanță, dobîndită după o 
imuncă asiduă, în care meritul revine 
In egală măsură componentelor echipei 

antrenorului ei, profesorul Viorel 
Papuc, Atenta pregătire făcută în cele

antrenamente săptămînale (patru 
liber și unul în sală), seriozitatea

iRiare44, profesorul

cinci 
în aer 
participării la toate aceste ședințe de 
pregătire și-au spus cuvîntul.

Pe lîngă echipa
Viorel Papuc are o rezervă de aproape 
30 de jucătoare. Intr-un viitor apropiat 
acestea le vor putea înlocui pe actualele 
titulare, care în vara anului 1966 pă
răsesc Liceul nr. 4 (toate sînt eleve la 
acest liceu), îndreptîndu-și pașii spre 
institutele învățămîntului superior.

Este prematur să vorbim despre fi
nalul campionatului regional. Frumoasa 
comportare de pînă acum a tinerelor ju
cătoare de la Meteor-Brașov ne (ace 
însă să privim cu încredere viitoarea 
lor evoluție. Pentru drumul parcurs 
pînă acum și pentru frumoasele succese 
care au „punctat" acest drum, sincere 
felicitări 1

C. GRUIA -coresp. regional

Maestrul favorit cursasportului Cornel 
de slalom de

Tăbăraș,
pe Clăbucet

Foto: D. Stănculescu

de 1 metru. Sezonul poate începe!
Capricioasă iarnă... Acum o săptămînă concursul de 

deschidere a trebuit să fie amînat pentru că ninsese doar 
„de-o palmă", iar acum organizatorii își fac probleme 
deoarece zăpada depășește înălțimea de 1 metru ! Pro
blemele vor fi însă rezolvate, deoarece federația a luat 
măsuri din vreme și astfel duminică schiorii noștri frun
tași vor avea la dispoziție pîrtii bine bătute, pe care să 
parcurgă primele curse oficiale ale sezonului. Dintre 
participant: nu vor absenta binecunoscuții Cornel Tă
băraș, Kurt Gohn, Marin Focșeneanu, Mihaela Casapu, 
Liana Blebea, Dinu Petre, Stelian Drăguș, Gheorghe 
Cincu, Marcela Leampă. Iuliana Bbgozi și alți schiori 
de frunte ai țării. După cum am fost informați, probele 
de slalom și de fond vor începe concomitent, la ora 
10, pe Clăbucet și, respectiv, în Poliștoacă. Tot dumi
nică (ora 12), dar pe trambulina mijlocie din Poiana 
Brașov, își vor inaugura activitatea oficială săritorii. 
Este un eveniment așteptat cu interes de numeroșii iu
bitori ai acestei spectaculoase probe. în 
ția a fost deținută anul 
și V. Mărgiaeanu de la

care suprema- 
trecut de I. Eroș de la Dinamo 
Tractorul.

★
ultima vreme, unele din ceri 
organizate în (ară de F.R.S.B. 
Acestea sînt : Brașov (instrur

Datorită ninsorii din 
trele de inițiere în schi 
și-au început activitatea, 
tor C. Bîrsan), Săcele (prof. I. Tocitu), Borșa (instruc
tor A. Barei), Rîșnov (instructor I. Cimpoia) și Bușteni 
(instructor M. Aldescu). Zilele acestea își vor deschide 
„porțile" și centrele de la Predeal, Azuga, Sinaia, A- 
brud, Fundata și Cîmpulung Moldovenesc.

HANDBAL: Buletinul campionatului și
„MARATON HANDBALISTIC” 
DUMINICĂ, LA FLOREASCA

Pentru amatorii de handbal din 
București, ziua de duminică se anunță 
foarte încărcată. Se dispută nu mai 
puțin de opt meciuri : două în ca
drul campionatului republican femi
nin (Știința — Liceul nr. 4 Timi
șoara și Confecția — Tractorul Bra
șov) și șase în „Cupa F.R.H.". Cum 
aceste întâlniri nu se pot desfășura 
decît duminică în sala Floreasca și 
pentru ca, totuși, ele să aibă loc la 
ore convenabile, programul va în
cepe dimineața și se va încheia după

amiază. Iată ...traseul acestui „mara
ton handbalistic" :

Ora 9.45 : Știința — Rapid (m) ; 
ora 11 : Știința — Lie. nr. 4 Timi
șoara (f) ; ora 12 : Confecția—Trac
torul Brașov (f) ; ora 13 : Voin
ța — Progresul (f); ora 14.15 : Rafi
năria Teleajen — Dinamo (m) ; ora 
15.30 : S.S.E. nr. 1 — Fabrica de tim
bre (f) ; ora 16.30 : Voința — Steaua 
(m) ; ora 17.30: I.C.F. — S.S.E. nr. 2 
(f). Cum se vede, un program cu su
ficiente puncte de atracție pentru a 
justifica interesul din rîndurile iu
bitorilor handbalului.

ETAPA NR. 3 LA FETE

aceasta, 
jocurile 
destul 
interes,

Știința Galați (m) va juca

după o scurtă 
etapei a treia, 
de echilibrate 
iar dintre ele

1)
întreprin-

Campionatul republican feminin con
tinuă duminica 
întrerupere, cu 
Partidele sînt 
pentru a stîrni
cel mai mult ies în evidență Rulmen
tul Brașov — Mureșul Tg. Mureș, și, 
bineînțeles Știința București — Lie. 
nr. 4 Timișoara. In celelalte două me
ciuri ale zilei se întîlnesc Confecția 
cu Tractorul Brașov și Voința Odor- 
hei cu C.S.M. Sibiu (al cincilea a avut

al „Cupei F. R. H H

loc în cursul săptămînii : Știința Ti
mișoara — Rapid București 7—7)

MAI MULTA ATENTIE 
„CUPEI F R.H."! '

Se pare că unii jucători și unele ju
cătoare bucureștene nu prea acorda 
importanța cuvenită jocurilor din ca
drul „Cupei F.R.H.", competiție care 
asigură continuitate în pregătire și joc. 
Și nici birourile unor secții de hand
bal nu urmăresc Cu suficientă exigență 
prezența sportivilor lor la meciurile 
programate. Așa se explică faptul că 
la ultimele întîlniri unele echipe s-au 
prezentat cu efective incomplete, fiind 
nevoite să joace chiar în 6 jucători 
sau jucătoare de cîmp (Știința, Fabrica 
de timbre), ceea ce fără îndoială a 
dăunat calității spectacolelor, și com
petiției în sine. Sperăm că în etapele 
următoare nu vom mai avea ocazia 
să consemnăm asemenea neprezen- 
tări regretabile, ca urmare 
măsuri luate în consecință de 
cerile secțiilor și, bineînțeles, 
atitudini mai disciplinate din 
sportivilor,
mai mult atașament față de culorile 
clubului sau asociației lor.

a unor 
condu- 
a unei 
partea

care trebuie să manifeste

TOATA ATENTIA ADUNĂRILOR GENERALE
Echipa divizionară masculină de 

wolei Știința Galați, invitată de către 
{federația franceză, a acceptat să par- 
tticipe Ia un turneu care se va des
fășura In zilele de 8—10 februarie 
fia Paris. La competiție vor lua parte 
lirei echipe franceze, și anume: se- 
ilecționata de tineret a țării și două 
'echipe de club încă nedesemnate.

DE SEAMA
Junioarefe de la Meteor Brașov, după finala de la Timișoara, din 1965, 

cînd au cucerit pentru a treia oară titlul de campioane

„Atelierele sportive66

(Urmare din pag. 1) <" " " ;
:și deprinderile elevilor să fie cit mai sorul Teodoru ne vorbește 
ledecvate ramurii sportive pe care o 
îmbrățișează, iată un criteriu de bază 
[pentru cei doi profesori. Lucrul at- 
leților Ion Dincă și Rodica Bedreag 
m-a convins că selecția trece intr-a
devăr pe prim plan.

Un alt fapt care nu scapă observa
ției : seriozitatea acordată procesului 
'de pregătire. Cele 100 de minute re
zervate fiecărui antrenament sînt pre
țuite pînă la ultima secundă. Elevii 
sînt prezenți totdeauna cu mult îna- 
:inte de venirea profesorilor, întîrzie- 
rile le numeri pe degetele de la o sin
gură mină. Ca să nu mai vorbim de 
•bsențe, care sînt necunoscute.

Și încă un fapt demn de reținut : 
licoare elev susține Ia finele fiecă
rui trimestru cîte un „colocviu". Mai 
«exact — cîteva probe de control. Cei 
zare nu le îndeplinesc, Ie repetă pînă 
e» le realizează. Prin urinare, serio
zității în selecție trebuie să4 asociem 
^neapărat) și exigența în muncă.

iBtr-e „fereastră" a atelierului de

atletism pe care îl conduce, profe- 
despre 

bilanțul sportiv al liceului. Reținem : 
asociația sportivă are 75 de elevi legi
timați, dintre care 5 de categoria a 
II-a, 15 de categoria a IlI-a și 55 ju
niori. Dintre aceștia doi sînt campi
oni regionali la atletism și foarte 
mulți s-au clasat în primele trei 
locuri pe plan regional la atletism și 
gimnastică. In sporturile pe echipe 
asociația liceului a ocupat locul II 
pe regiune la baschet (băieți și fete) 
și volei (băieți) și locul III la hand
bal (băieți). „Rezerva" echipelor și 
sportivilor care vizează performanta 
se realizează prin intermediul cam
pionatului pe asociație, la ediția de 
anul trecut participarea fiind de sută 
Ia sută. Campionatul pe asociație, în 
cazul elevilor liceului din Huși, în
seamnă întreceri pe grupe sportive 
(respectiv clase) și intergrupe la atle
tism, gimnastică și jocuri sportive.

— Poate că acest bilanț ii veți 
găsi prea sărac, îmi mărturisește 
cu toată sinceritatea profesorul Teo-

doru. V-aș ruga însă să rețineți : ele
vii care au realizat bilanțul de mai 
sus activează doar din 1964. Firește, 
ei pot mai mult. Tocmai de aceea 
cu ei vrem să deschidem pîrtie tra
diției și în sport. Și aceasta în prin
cipal din două motive: ca sportul să 
însemne pentru elevi un prilej de 
menținere a sănătății și apoi ca din 
masa largă a elevilor să ne putem 
recruta viitorii performeri.

Că acest lucru este pe deplin po
sibil o demonstrează și condițiile e- 
xistenle: o sală bine utilată și un 
miG complex pentru atletism, gimnas
tică și jocuri sportive. De asemenea, 
o magazie de echipament (aproape de 
necrezut : fiecare elev și echipă au în 
inventarul lor cîte trei rînduri de e- 
chipament I), materiale pentru atletism 
(mai puțin sulițe și ștachete), spor
turi de iarnă (150 de perechi de schi
uri și aproape tot pe atîtea perechi 
de bocanci) și gimnastică (întreaga 
aparatură „clasică").

Altfel spus, încă un... argument de
cisiv în sprijinul tradiției I

(Urmare din pag.
seama de particularitățile 
derii, instituției sau cooperativei res
pective, de preferințele membrilor 
UCFS, de posibilitățile materiale. Așa 
s-a procedat la Tanantul Pitești, 
Voința Botoșani, G.A.S, Roșia. Pro
gresul stațiunea experimentală agri
colă Oradea, C.A.P. Dăieni raionul 
Hîrșova, ca să dăm doar cîteva 
exemple.

în unele regiuni însă adunările 
generale de dări de seamă nu au 
fost pregătite temeinic, iar în unele 
locuri nu s-au ținut la datele fixa
te. Așa se race că în regiunea 
Maramureș, la 3 ianuarie, din 421 
de asociații doar 121 ținuseră adunările 
în București doar în 233 din totalul 
de 868, iar in Regiunea Mureș-A.M. 
numai în 119 asociații din cele 503 
existente. Ceea ce este mai de ne
înțeles e ritmul de... melc în care se 
țin adunările în unele orașe reșe
dință de regiune, unde există un pu
ternic activ salariat și obștesc. în 
orașul Baia Mare, pină Ia 16 decem
brie nu se ținuse nici o adunare ge
nerală, iar în orașul Tg. Mureș doar 
5 ! ? Pe bună dreptate ne întrebăm 
ce au făcut organele sportive de 
aici ?

Datorită unei slabe munci de pre
gătire a adunărilor, de care se fac 
vinovate mai întîi consiliile asociați
ilor respective și apoi consiliile raio
nale și regionale UCFS, în unele aso
ciații calitatea adunărilor a fost nesa-

tisfăcătoare, fiindcă e bine știut că 
fără o bună participare a membrilor 
UCFS și o analiză temeinică nu pot fi 
luate niciodată cele mai bune holărîri 
și măsuri de îndreptarea lucrurilor. 
La Chimia Oradea și Proletarul Bacău 
au participat la adunări 13—20 de 
tovarăși. Aceasta înseamnă o muncă 
formală, iar adunările au fost — fi
rește — nestatutare. La Textila Bo
toșani, asociația cea mai mare din 
oraș și raion, datorită totalului dezin
teres manifestat de consiliul asocia
ției și a slabei munci de control din 
partea consiliului orășenesc UCI-S si 
chiar regional, adunarea s-a aniinat 
de mai multe ori, ultima dală fiindcă 
au fost prezenți numai 13 tovarăși, 
toți bărbați, deși in uzină lucrează 
aproape numai femei — 90 la sută !

în perioada care a mai rămas este 
de datoria tuturor organelor spor
tive, a activiștilor sportivi, a consi
liilor asociațiilor sportive de a 'ine 
adunările generale Ia data stabilită, 
de a le asigura acestora nivelul co. 
respunzător. Pentru îndeplinirea aces. 
tor obligații este necesară o bună 
organizare a muncii, o rodnică cola, 
borare cu organizațiile U.T.C. și sin. 
dicale, pentru ca în fiecare întreprin
dere, instituție, G.A.S., C.A.P. sau 
școală adunările generale ale asocia, 
țiilor sportive să constituie un prilej 
de analiză temeinică a activității, cu 
care ocazie să se ia cele mai cores
punzătoare măsuri pentru activitatea 
viitoare.



COLTUL SPECIALISTULUI

auze externe care pot influența negativ tirul de performanță
nu este neglijată de trăgătorii de 
performanță. Așa se și explică fap
tul că unii folosesc filtre la apara
tele de ochire, alții trag cu ochelari 
de diferite culori sau Tecurg la unele 
accesorii, cum sînt obloane sau vi
zoare de cauciuc, prelungitoare la tu
nelul port-cătare, discuri 
fentă, cătare 

Dar și aci. 
Iui, lupta nu 
în modul cel 
deplină cunoștință de ceea ce se poa
te întîmpla cînd se neglijează această 
problemă. Acțiunea luminii și, deci, 
influența ei negativă în tirul de per
formanță se datorează legilor ei de 
propagare și se exercită asupra tră
gătorului însuși, nu a proiectilului, 
cum se întîmplă în cazul vîntului. In 
drumul lor de la soare la corpurile 
luminate, razele de lumină nu ur
mează un drum perfect drept : ele 
se reflectă cînd dau de o suprafață 
lucioasă, se refractă (își schimbă di
recția), cînd trec dintr-un mediu în 
altul, se difractă (se împrăștie nere
gulat) cînd cad pe suprafețe neregu
late sau trec prin orificii, și sînt ab
sorbite (în parte sau total) cînd cad 
sau trec prin anumite corpuri.

Cunoașterea efectelor acestor feno
mene este de mare importantă pen
tru un trăgător de performanță. Nu
mai astfel el va ajunge să știe că fie
care din ele, într-un mod sau altul, 
fac ca ochiul. său să nu mai poată 
distinge perfect fie marginile aparate
lor de ochire, fie ale punctului ne
gru de pe țintă și, prin urmare, lua
rea liniei de ochire, nu se mai face 
în condiții normale. Cunoscînd astfel _ , 
cauza și efectul ei. trăgătorul va ști vînt sau între rafale, retragerea țevii 
cînd să-și afume aparatele de ochire, 
cînd să folosească filtrai de lumină 
și de ce anume culoare, cînd să 
mărească sau să micșoreze deschi
derile aparatelor de ochire etc.

Pentru a ne da mai bine seama de 
importanta acestui fenomen, vom da, 
iarăși, un exemplu : să presupunem 
că din cauza unei schimbări bruște de 
lumină, neobservată de trăgător, se 
face o eroare de ochire de 1 mm. 
Intr-un astfel de caz, glonțul plecat 
suferă o abatere de 3 cm de la traiec
toria lui anterioară, dacă se trage 
cu o armă la 50 m și de 8,5 cm. 
dacă se trage cu un pistolet la 25 m. 
în cazul fericit că atît trăgătorul cu 
arma, cit și cel eu pistoletul reglează

Irul de performanță, rezultatele 
■pind întotdeauna numai de per- 
rtea trăgătorului în a lua și a 
>la linia de ochi’e pînă la ple- 
glonțului din gura țevii. Chiar 

el a reușit să respecte în pro- 
de sută la sută condițiile de 
și de declanșare, rezultatul nu 

el mai bun dacă nu se ține sea- 
de alte cauze, obiective, cum 

vîntul, lumina și rezistența ae-

oricărui trăgător 
de a realiza re

i însă dorința 
formanță este

1 cît mai înalte, reiese implicit 
esitatea ca el să cunoască tot 
:e îl ajută sau îl împiedică în 
rea acestei dorințe. Ca atare, 
sc ca absolut necesară cunoaș- 
modului în care cauzele amin
ti sus influențează negativ pre- 
n lirul de performantă. Astfel, 
pul competițiilor de tir se văd, 
eori, pe poligon bețe înfipte 
nînt, de vîrful cărora flutură 
t bucăți de tifon. De asemenea, 
ini sînt trăgătorii care se gîn- 
incă dinainte de a începe tra- 
la avantajul sau dezavantajul 

tate oferi locul de tragere pe 
au, în raport cu modul cum 

nează curenții de aer în poli- 
ceste lucruri atestă preocupa- 
ăgătorilor pentru neajunsurile 
•roate provoca vîntul.
ența yîntului sau a mișcării 

este simțită și cunoscută de 
ițjâtorii datorită devierii glon- 
le la traiectoria lui normală. 
?a este întotdeauna în partea 
care bate vîntul și este urma- 
îsiunii exercitate pe suprafața 
ilului.
mea acestei presiuni și, prin 
, abaterea proiectilului de la 
i sa poate fi calculată ca orice 
\șa s-a putut constata că un 
re bate perpendicular pe direc- 
tragere (exact din dreapta sau 
îga) și cu o viteză de 4 m pe 
1, abate glonțu1 de calibru 

cu 3 cm la distanta de 50 m, 
m la distanța de 200 m și cu 
la distanța de 300 m. O devie- 
itică din punct de vedere al 
i — numai că sensul ei va fi 
sau în jos — se va produce și 
ntul va bale din spale sau din 
acă vîntul are o viteză mai 

4 m pe secundă sau bate oblic 
:ția de tragere, devierea a.min- 
reduce Ia jumătate, iar dacă 
viteză mai mare (vînt puter- 
vierea de la traiectoria nor- 
î dublează.
ilînd asupra acestor cifre, 
i își vor da cu ușurință sea- 
nare greșeală condt cînd trag 

cu o armă reglată pentru 
niștit, sau cînd trag între 
iu o armă reglată pe vînt. 
influenta negativă a luminii

'ști din țară
:a activitate in comuna 

VÎNATORI

nuna Vînători, raionul Sighi- 
rortul are mulți prieteni. Ti- 
inerele practică handbalul, vo- 
mnastica, fotbalul și atletis- 
curînd, a fost organizat aici 

rs de atletism la care au parti
de tineri și tinere. Cu acest 

-au evidențiat Rodica Boiu 
— S,8 sec), Nicolae Coman 

—- 9,50 m) și Ghizela Ne- 
ngime — 4.05 m).
trecute, peste 70 de tineri 

ecut într-un concurs de gim- 
S-au evidențiat Eugenia Savu 
Coman.
atea sportivă va continua și în 
ernii. Printre alte competiții 
vor organiza la Căminul cul- 
loc dc frunte sc situează între- 
i cadrul Spartacbiadei dc iarnă 
jlui.

ION TUR JAN, coresp.
OCIATIE SPORTIVĂ NOU 

CREATA
a luat ființă în cadrul școlii 

asociația sportivă 
siliul asociației 
ii, profesorii Ion 
s Oală, precum 
la învățătură Ion Mîmbraș, 
Florea, Delia Simoneti și 
itîniguță. Printre secțiile cele 
re. se numără cele de atle- 
baschet. Așa, de pildă, e- 

baschet se antrenează sub 
ea profesorului Ion Caza- 

în vederea întrecerilor 
care vor avea Ioc în curînd 
Oile orașului nostru.

prof. AUREL BĂDILA 
ectorul școlii generale nr.

Făgăraș

Meteorul, 
fac parte, 

Albescu și 
și elevii

4

opace cu 
metalică circulară etc. 
ca și în cazul vîntu- 
este dusă întotdeauna 
mai judicios și nici în

J

Imediat, el poate realiza cel mult un 
„op tar”.

O altă cauză, cu efecte la fel de 
însemnate, în influențarea negativă a 
tirului de performanță este rezistenta 
aerului.

Aerul este mediul prin care glon
tul își parcurge drumul de la ieșirea 
din gura țevii pînă la lovirea țintei. 
Prin frecare, aerul se opune mișcă
rii glonțului. Deci, este de la sine 
înțeles că dacă această frecare se 
mărește sau se micșorează și traiecto
ria proiectilului se scurtează sau se 
lungește. Ca atare, loviturile vor mer
ge mai jos sau mai sus, față de punc
tul pe care ar fi trebuit să-1 lovim. Se 
pune întrebarea: este oare posibil 
ca presiunea aerului să se schimbe 
chiar în cursul unei probe ?

Răspunsul este desigur afirmativ 
dacă ne gîndim la durata unor pro
be (armă liberă, pistol precizie), care 
depășesc una sau mai multe ore, sau 
la acele probe care se trag în două 
manșe (pistol viteză) și prin forța îm
prejurărilor o manșă se trage dimi
neața, iar cealaltă după-amiază. $i 
într-un caz și în altul, aerul are timp 
să se încălzească sau să se răcească, 
datorită fie căldurii razelor solare, fie 
altor cauze (înourări, curenți de 
aer rece) și în consecință și den
sitatea șa se schimbă.

Așa stînd lucrurile, este de la sine 
înțeles că reglarea armamentului nu 
este o operație cate o dată făcută 
rămîne neschimbată pînă la sfîrșitul 
probei. Cine procedează așa, greșește.

Reglarea armamentului, folosirea 
de filtre, obloane, vizoare, ochelari, 
grija de a trage numai pe rafală de

armei în interiorul poligonului pe 
vînt puternic, folosirea panglicei dea
supra țevii, toate acestea sînt mij
loace cu ajutorul cărora rezultatul 
în tirul de performanță poate fi fe
rit — mai mult sau mai puțin — 
de influente negative. Cît de mare 
poate fi această protejare depinde 
însă numai de felul și momentul în 
care trăgătorul recurge la aceste 
mijloace, iar acest lucru este strîns 
legat de cunoașterea profundă a mo
dului în care vîntul, lumina și den
sitatea aerului influențează elemen
tele de tragere în tirul de perfor
manță.

GH. CORBESCU
antrenor

TINER E TE..

^PEDEAPSA

cu 5-2 și 5-1

Imaginea ne era familiară. In du
minica aceea însorită, pe terenul 
de fotbal își făceau încălzirea două 
formații de juniori, pe un drept
unghi de zgură mai mulți handba- 
liști trăgeau la o poartă, pe tere
nurile de volei și oină se antrenau 
sportivi în treninguri, iar tinerii 
atleți profitau și ei de zilele blînde 
ale acestei ierni.

Un stadion dintr-un oraș ? Nu. o 
mică bază sportivă situată 
trul comunei Trăisteni din 
Cîmpina. După terminarea pregă
tirilor, terenurile s-au golit 
cu încetul. Au mai rămas 
cîțiva atleți și instructorul lor...

...Am rămas să urmăresc antre
namentul atleților. Tînărul instruc
tor nu mai prididea dînd îndru
mări. Intr-un moment de răgaz am 
intrat în vorbă.

— Pentru ce competiție vă pregă
tiți ?

— La sfîrșitul săptămînii viitoare 
vrem, dacă ne va permite timpul, 
să organizăm un concurs in aer li
ber, înainte 
in sala de .

II rugăm 
spună ceva i 
creat tinerii 
țiile necesare unei 
sportive, 
ținut că 
ușor, că 
ment și 
nizeze concursuri. Pentru amena
jarea modestei baze sportive au 
fost prestate sute de ore de muncă 
patriotică. Dornici de a practica 
sporturile preferate și în zilele fri
guroase, tinerii au amenajat în orele 
lor libere o sală în localul școlii, 
utilată cu panou de baschet, poartă 
de handbal, saltele și 
rate de gimnastică.

— E o plăcere — a 
nărui din fața mea — 
Si vîrstnici venind să 
Am ajuns să avem campioni regio
nali, iar pînă în prezent peste 150 
de fete și băieți au obținut Insigna 
de polisportiv. Cu atletele și echi
pa feminină de gimnastică ne-am 
calificat în faza de zonă a „Cupei 
agriculturii" Aruncătoarei de greu
tate Valeria Bîrligă, gimnastele 
Elena Crețut Elena Țintea și Elena

in cen- 
raionul

încetul 
doar

de a muta activitatea 
sport de la școală. 
pe interlocutor să 

despre 
i din

ne 
felul cum și-au 

Trăisteni condi- 
rodnice activități 
relatate, am re- 
nu a fost prea 

suficient echipa

Din cele 
începutul 

nu exista 
nici loc unde să se orga- 

concursuri.
modestei

diferite apa-

continuat ti
să vezi tineri 
facă sport

Ghindea constituie speranțele co
munei noastre. Avem secții de atle
tism, gimnastică, handbal, volei, 
oină și fotbal.

— Cine pregătește echipele ?
— Eu și soția mea. La absolvirea 

Școlii pedagogice din TirgOviște om 
fost repartizați aici...

Iată doi tineri profesori care, în- 
vățînd împreună s-au cunoscut, apoi 
s-au căsătorit și după ce au terminat 
școala au sosit în comuna unde au 
fost repartizați, puși pe fapte mari. 
De numele soților MIRCEA și MA
RIA ENACHE sînt legate cele mai 
multe dintre realizările asociației 
sportive, iar pasiunea și elanul eu 
care muncesc constituie premisa 
succeselor viitoare care vor fi, fără 
îndoială, și mai mari.

Ce înseamnă o competiție sportivă ? 
înseamnă o întrecere loială pentru în- 
lîietate între două sau mai multe e- 
chipe, între diferiți sportivi. In vede
rea susținerii acestor examene, echipele, 
sportivii se pregătesc cu asiduitate zeci 
și zeci de ore sub îndrumarea antreno
rilor. Și, o dată competiția începută, 
pentru a izbîndi, fiecare sportiv aruncă 
în luptă toate resursele sale, faoe apel 
la întregul său bagaj de cunoștințe, nu 
precupețește nici un pic de energie. Ge 
mare satisfacție aduce un astfel de 
succes, muncit, obținut Ia capătul unei 
dispute dîrze! Iată, așadar, în cîteva 
cuvinte, în ce constă farmecul unei 
competiții la orice sport și la reușita 
căreia, un rol deosebit, pe lîngă spor
tivi și antrenori, îl au și oficialii, ar
bitrii. Sînt însă și unele excepții, din 
fericire din ce în ce mai puține la nu
măr, cînd cei chemați să contribuie la 
buna desfășurare a unui concurs, în
calcă normele elementare ale onestității, 
ale regulilor 
compatibile 
exemplu.

In returul 
masă al Capitalei pe echipe -— sistem 
divizie — pe anul 
aibă loc cîteva 
Voința—M.T.Tc I 
Reprogramate de 
specialitate pentru data de 24 noiem
brie 1965 (după o primă amînare ce
rută de Voința), aceste partide nu s-au 
jucat nici atunci și totuși, în scriptele 
comisiei respective, au fdst consemnate 
rezultatele de 5—2 și 5—1 pentru
Voința care era cît pe ce să fie de
cretată campioană a orașului București. 
Spunem era, pentru eă 
„desfășurării" acestor 
în cele din urmă la 
lală-le.

La 24 noiembrie 1965, 
de peste 60 de minute 
pentru
M.T.Tc. I în sală nu se aflau decît ju
cătorii Opran (M.T.Tc), Detnian, Panait. 
antrenorul I. Pop (Voința) și arbitrul 
meciului A. Andricu. Deci, formații in
complete și conform regulamentului 
competiției, partida nu se putea disputa. 
Situație clară 
neprezentare).
G. Popescu 
torii secției 
de Ia M.T.Tc, arbitru și 
cretarul comisiei orășenești 
masă) pentru ca meciul să 
mat (pentru a treia oară), arbitrul A. 
Andricu a făcut pur și simplu abstrac
ție de îndatoririle care-i reveneau și nu 
a consemnat nimic pe foaia de arbitraj. 
Apoi, urma partida Voința—M.T.Tc II. 
De la Voința erau aceeași oameni dar 
adversarii au prezentat formația 
pleță. Din nou tov. G.
dează (??) — susținut și de antreno
rul I. Pop — pentru amînare (ncregu-

sportive, comit fapte in- 
cu morala noastră. Un

campionatului de tenis de

1965, mai trebuiau să 
meciuri, printre care 
și Voința-—M.T.Tc II. 

comisia orășenească de

adevărul asupra 
meciuri a ieșit 
iveală. Faptele ?

după o întîrziere 
peste ora fixații 

începerea meciului Voința—

de dublu „W—0“ (dublă 
Dar, la insistențele tov.

(unul din
de tenis

conducă- 
de masă 

totodată se- 
de tenis de 

fie reprogra-

com-
Popescu ple-

ta intervenția hotărîtă a
Săndulescu (M.T.Tc 11) ar-

lamentară). 
jucătorului 
bitrul A. Andricu a fost nevoit să în
scrie de data aceasta scorul de 5—0 
prin neprezentare pentru M.T.Tc II.

Surprinzător — peste cîteva zile cele 
două meciuri au fost omologate — așa 
cum spuneam mai înainte — cu scorurile 
de 5—2 și 5—1 pentru Voința 1 t 1 Cer
cetările ulterioare au dus la aflarea se
cretelor acestor „victorii". Tov. C. Po
pescu a întocmit—pentru primul meci — 
o foaie de arbitraj fictivă (cu data de 
25 nov.) în care erau trecuți alături de 
Opran, Panait și Demian și jucătorii 
Andone, Băcioiu și Hidvcghi absenți la 
data jocului. Documentul respectiv era 
semnat pentru echipa „învingătoare" de 
antrenorul I. Pop, pentru formația în
vinsă de E. Stoenescu (președintele 
subcomisiei de disciplină din comisia 
orășenească și președintele colegiului 
central de arbitri din F.R.T.M.) și de... 
arbitrul A. Andricu. Cît privește al doi
lea meci (Voința—M.T.Tc II) tov. (5. 
Popescu nu s-a mai obosit să mai ti
cluiască vreo altă foaie de arbitraj ci 
a trecut direct pe tabelul cu rezultate 
al comisiei, scorul de 5- 
ința, în ciuda W—0-ului dat 
A. Andricu.

Cum au fost posibile toate 
nopere frauduloase? Numai 
atitudinii de gură-cască a 
membrii comisiei orășenești 
în ultimul moment — cînd 
lumină în aceste treburi — au conside
rat că este vorba de o chestiune minoră, 
în cel
ușoară. Aceasta reflectă, fără îndoială, 
și un 
de îndrumare și control.

Faptele capătă un accent de gravi
tate dacă ne gîndim că autorii lor — 
în afară 
activiști 
cum am 
punderi 
nisului de masă. Adică, de la asemenea 
oameni se aștepta un aport însemnat 
în bunul mers al activității acestui sport 
și nu astfel de isprăvi care n-au nimic 
comun cu ceea ce trebuie să fie un a- 
devărat activist sportiv, salariat sau 
ncsalariat.

Cît privește pe antrenorul I. Pop, a- 
cesta a pretins cu seninătate în plină 
ședință — în pofida evidenței — că 
meciurile amintite „s-au jucat". El mai 
are la activ cîteva neprezentări ale e- 
chipei Voința, fapt pentru care a mai 
fost criticat în ziarul nostru, 
greu să ne închipuim cum se 
acest antrenor ca pedagog și 
în fața sportivilor cu noua sa 
vizită.

Considerăm elocvente faptele iar orice 
alte comentarii de prisos.

1 pentru Vo- 
de arbitrul

aceste ma- 
din cauza 
unora din 
care, pînă 
s-a făcut

mai rău caz de o neglijență

stil defectuos de muncă, lipsă

de antrenorul I. Pop — 
voluntari, oameni care — 
arătat — aveau funcții și 
importante în conducerea

Ne este 
prezintă 
educator 
ca te de

TK. IOANIȚESCU
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CONSTANTIN COMARNISCHI

cîștiguri în valoare de

LOTO

PRONOEXPRES
In anul 1965 s-au distribuit , „ 

circa 400 milioane, din care 35 de premii de 120 000 lei, 
65 premii între 50 000—100 000 lei, 400 excursii peste 
hotare și sute de mii de premii în obiecte și bani.

Din datele de mai sus se poate constata că LOTO-PRO- 
NOSPORT a continuat în 1965 acțiunea de a găsi noi 
formule avantajoase pentru participanți, cum sînt : auto
turisme și cu 2 numere la LOTO, acordarea de autotu
risme cu numai 5 numere cîștigătoare la PRONOEX
PRES, mărirea numărului de autoturisme la fiecare serie 
specială loz plic, introducerea experimentală a premiului 
excepțional la Pronosport etc.

Alături de miile de mari cîștiguri, toate aceste siș- 
teme au atribuit în anul 1965 alte sute de mii de premii 
în obiecte și bani, contribuind în același timp la dezvol
tarea bazei materiale a mișcării de cultură fizică și sport 
și la realizarea altor obiective social culturale.

• Tragerea LOTO de azi va avea loc în sala Flo- 
rcasca la orele 19,30 înaintea spectacolului ,Cu fotbal, 
fără fotbal".

• LOTO-PRONOSPORT COMUNICĂ :
Din cauza timpului nefavorabil, buletinele jucate la 

concursul Pronoexpres din 5 ianuarie 1966, la unitățile —— . - ——------- ‘
din regiunea Dobrogea cu excepția raionului Macin, și la Rubrică redactată de Lolo-Pronospo^

PRONOSPORT 1QR5
luUU j.

/ ț

unitățile din raionul Fetești — regiunea București., 
nu au sosit la timp la Direcția generală, vor ■ 
la concursul Pronoexpres din 12 ianuarie 19'
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Astăzi, începe la Sofia

Turneul internațional de tenis de ma

înaintea semifinalelor din „C.C.E." la polo
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Meci de lupte libere 
in echipament de 
hochei ? Nu ! Fază 
dintr-un meci in ca. 
drul campionatului 
echipelor profesio
niste de hochei din 
S.U.A. Oricum, faza 
nu e lipsită de dina

mism...

g£<$
de hochei
Viena
international deîn turneul 

hochei pe gheață ce se des
fășoară la Viena s-a'u înregis
trat rezultatele: Kitzbuehel 
(Austria) — Partizan Belgrad 
20—3; Sel. Berlin — Sel. Bel
grad 10—7 ; Sel. Leipzig — Sel. 
Budapesta 13—3 ; Spartak Praga 
— Fiissen tR.F.G.) 6—2

Bill Kidd pe primul loc 
la slalom special

DINAMOVIȘTIIBUCURESTENI AU PROBLEME DE... TACTICA
dinProba de slalom special 

cadrul concursului internațio
nal de schi de la Hindelang a 
fost cîștigată de Bill Kidd 
(S.U.A.) care a realizat în cele 
două manșe timpul total de 
82 sec. 92/100. El a fost urmat 
în clasament de Jules Melqu- 
iond (Franța) 84 sec. 74/100, 
Karl Schrantz (Austria) 84 sec. 
79/100, francezii 
85 sec. Ui 00 și 
85 sec. 94/100.

țării

Guy Perillat 
Luis Jauffret

0 săritură excelentă
cu schiurile

ultimului concurs 
cu schiurile con-

|____  „Turneul celor 4
trambuline”, care va avea loc 
la Bischofshofcn, în apropiere 
de Salzburg, a avut loc un an
trenament în cadrul căruia 
cehoslovacul Joseph Matous a 
obținut excelentul rezultat de 
103 m (recordul pîrtiei este de 
104,5 m). Gollner (R.F.G.) a rea
lizat 102 m, iar coechipierul său 
Ohlmeyer a obtinut 101 m. Li
derul turneului, după trei 
probe, este Neundorf (R:D.G.) 
care în cadrul antrenamentului 
a sărit 97 rn

înaintea 
de sărituri 
tînd pentru

Patinatorii în plină 
activitate

într-un concurs internațional 
de patinaj viteză desfășurat în 
localitatea Inzel (R. F. Ger
mană), patinatorul vest-german 
Erhard Keller a stabilit un 
nou record al R. F. Germane 
în proba de 500 m cu perfor
manta de 41,1. Pe locul doi s-a 
clasat Wittmer (Elveția) care 
cu timpul de 42,1 a corectat 
recordul țării sale.

Proba de 3 000 m a revenit 
lui Gerd Zimmermann (R. F. 
Germană) cu 4:34.0.

Așadar, jucătorii de polo de 
la DINAMO BUCUREȘTI se 
află în fața unor noi întreceri 
din cadrul „Cupei campionilor 
europeni". Pentru a doua oară 
consecutiv, campionii
noastre au trecut turul preli
minar, calificîndu-se în semi
finalele competiției. De data 
aceasta însă, mai hotărî ti ca 
oricînd de a trece cu succes 
acest obstacol, pentru asigura
rea unui loc în turneul final.

Pregătirea turneului de la 
Zagreb implică însă și unele 
greutăți obiective. La Zilina, 
„preliminariile" s-au desfășurat 
într-un bazin de 50 m și an-

trenamentele dinamoviștilor 
din decembrie s-au efectuat in 
condiții normale. Acum însă 
— avînd în vedere că meciurile 
semifinale se vor juca într-un 
bazin de 25 m — bucureștenii 
sînt nevoiți să-și modifice exer
cițiile tactice pentru limitele 
unui cîmp de acțiune mai re
dus. Iată de ce antrenorul C. 
Korcek urmărește în aceste 
zile ca elevii săi să-și îmbu
nătățească procedeele tehnice 
individuale pentru apărare și 
precizia loviturilor la poartă 
de la distanță, decisive în ase
menea condiții de joc.

îmbucurător este faptul că 
atît jucătorii consacrați (Zahan, 
Kroner, Grințescu, Blajec, Măr- 
culescu) cit și cei mai tineri 
(Frățilă, Novac, Mihăilescu. Fle- 
șeriu. Popa, Zamfirescu) sînt 
puternic animați de dorința 
unei cît mai bune pregătiri, 
care să-i scutească de emoții 
în partidele oficiale. (a-v.).

Surii Vlasov s-a răzgindit
MOSCOVA. — într-un inter

viu acordat ziarului „Moskovski 
Komsomoleț44 lurii Vlasov, re
cordmanul mondial de haltere la 
cat. grea, a declarat că în pri-. 
măvara anului acesta își va re
lua activitatea competițională, 
participînd la concursuri oficiale.

„După Olimpiada de la Tokio 
— a spus Vlasov — am avut 
intenția să abandonez definitiv 
sportul și timp de un an nu am 
călcat în sala de antrenament. 
In acest timp am slăbit cu 10 
kilograme. Dar e greu să renunți 
prea devreme la sportul care ți-a 
adus atîtea satisfacții. 
palul meu obiectiv este 
egalez recordul mondial la ca
tegoria grea, trei stiluri — 580 
kilograme".

Vlasov a mai declarat că în

anii următori recordul mondial 
la categoria grea poate ajunge 
la peste 610 kilograme. Fără în
doială, că și ceilalți mari ași ai 
categoriei, în frunte cu labotin- 
ski și Gubner, vor avea un cuvînt 
de spus.

E3■ <

Princi- 
să-mi

• Pe stadionul „Bislet" din 
Oslo a avut loc un concurs 
de patinaj viteză cu participa
rea celor mai buni sportivi nor
vegieni. Proba de 500 m a re
venit lui Willy Haugen cu 
timpul de 41,8. Fred Anton 
Maier a cîștigat cursa de 
3 000 m cu 4:30.0.

PE SCURT
• într-un meci internațional 

de handbal masculin desfășurat 
la Dresda echipa acestui oraș 
a învins cu scorul de 19—18 
(8—10) selecționata Belgra
dului

• Turneul internațional de 
baschet de la Karlovy-Vary, 
rezervat echipelor de juniori, 
a luat sfîrșit cu victoria selec
ționatei Cehoslovaciei care în 
meciul decisiv a învins echipa 
Poloniei cu scorul de 51—42.

• Pe patinoarul central al 
orașului Tampere s-a disputat 
meciul internațional de hochei 
pe gheață dintre reprezentati
vele de tineret ale Finlandei 
și Cehoslovaciei. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de ega
litate : 3—3 (0—1, 2—1, 1—1).

• Atletii sovietici, care se 
află în turneu în Noua Zee- 
'ftpdă, au evoluat la Auckland.

principalele rezultate în-

registrate : disc femei: Tamara 
Press (U.R.S.S.) 55,13 m(
100 yarzi femei: Matthews 
(Australia) 11,0. Irina Press 
(U.R.S.S.) s-a clasat pe locul 
doi cu 11.1 ; 1 milă : John Da
vies (Australia) 4:02,8; 3000 m 
obstacole: Victor Kudinski
(U.R.S.S.) 8:51,0.

• Campionatul masculin de 
șah al Ungariei a luat slîrșit 
cu victoria marelui maestru L. 
Portisch, care a totalizat 15,5 
puncte din 21 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Honfi cu 14,5 puncte și Barcza 
cu 14 puncte.

• Continuîndu-și turneul în 
S.U.A. selecționata masculină 
de baschet a Poloniei a evoluat 
la Cleveland în compania 
echipei universității Ohio. 
Gazdele au terminat victorioase 
cu scorul de 70—61 (32—24).

i

SOFIA, 6 (prin telefon de Ia 
corespondentul 
de trei zile, de 
duminică, sala 
Sofia va găzdui 
ediție a turneului internațional 
de tenis de masă la care și-au 
anunțat participarea echipe 
masculine (seniori și juniori) 
din România, Polonia, Ceho
slovacia, R. D. Germană și 
Bulgaria. Concurează jucători 
cunoscuți ca cehoslovacul 
Kunz, campionul polonez Sku- 
blicki, multiplul campion al R.D. 
Germane, Lemke. Din România 
sînt prezenți Bodea, Demian, 
Sentivani și juniorii Dumitri u

nostru). Timp 
vineri și pînă 
Slivnița din 

cea de a IV-a

și Panait. Din partea ge 
lor vor lua startul frații 1 
și Todor Velikov, Kostov, 
lev, Gheorghiev și Petrov, 

Turneul începe vineri cu 
putarea întrecerilor pe ec 
Formațiile sînt alcătuite 
trei jucători la seniori, i< 
juniori din doi sportivi.

Vineri, juniorii român 
întîlnesc cu selection 
Bulgariei I, II și Cehoslov 
iar seniorii vor susține 
dele cu reprezentativele 
Germane, Bulgariei I și :

TOMA HRIST

SELECȚIONATA DE HANDB/ 
A ORAȘULUI BUCUREȘTI 
JUCAT DIN NOU LA BERLI 

DYNAMO
A

19-17 CU
BERLIN 6 (prin telefon). 

Miercuri seară selecționata 
rașului București a susținut o 
nouă întîlnire, de data aceasta 
cu o durată normală (2 repri
ze a 30 minute), în compania 
formației Dynamo Berlin. Intîl- 
nirea a prilejuit un spectacol 
bun, datorită ambelor echipe, 
care au creat numeroase faze 
spectaculoase. Victoria a revenit 
handbaliștilor români la scorul 
de 19—17 (12-12). Rezultatul
strîns se explică prin jocul slab 
practicat în apărare de echipa

o-

O nouă victorie obținută
de Fiorin Gheorghiu

LONDRA, 6 (Agerpres). — 
Marele maestru international 
Boris Spasski continuă să fie 
liderul turneului internațional 
de la Hastings. în runda a ,7-a 
șahistul sovietic a obținut o 
victorie ușoară în fața engle
zului Lee. Campionul României, 
Florin Gheorghiu, a obtinut o 
'nouă victorie de data aceasta 
în fața lui Littlewood (Anglia) 
pe care l-a învins în 19 mu
tări. în mod surprinzător ma
rele maestru iugoslav, Gligorici

a suferit o nouă înfrîngere, 
fiind întrecut de Hartston (An
glia). Vasiukov (U.R.S.S.) l-a 
învins pe Pfleger (R. F. Ger
mană), iar Uhlmann (R. D. 
Germană) a dispus de W. Ni
colai (R. F. Germană).

După 7 runde clasamentul 
arată astfel: 1. Spasski 6
puncte, 2. Uhlmann 5,5 puncte, 
3. Vasiukov 5 puncte, 4. Gli
gorici 4,5 puncte, 5—6. Gheor
ghiu și Pfleger cu cîte 4 puncte.

noastră. Dacă acțiunile < 
ve au fost bine conceput 
finalizate în mare par 
schimb în apărare s-au 
unele greșeli, care s-au 
cu goluri. De altfel, tab< 
marcaj a indicat de 13 oi 
litate, iar la începutul ri 
a doua (cînd echipa jnc 
5 oameni, Costache II fi 
liminat pe 5 minute) a 
pe Dynamo în avantaj (c 
12 și 16—14). Jucătorii 
mâni însă (din rîndul 
s-au remarcat în special 
Nica, Oțclea și Goran) 
venit puternic și au obțin 
toria. Formația : Redl, B< 
Iacob 7, Costache I (cr 
accidentat), Marinescu, 
the II, Oțelea 3, 
Goran 2, Hnat 2, 
Nica 1. La Dynamo 
marcat Petzold (5), 
mann (2), Meissner

Echipa bucureșteană a 
la Rostock, unde sîmbătă 
minică va participa la i 
neu internațional.

Gr 
Mc

s-
Z

(2)

Aseară în finala turner 
ternational de handbal 
culin) care a avut loc la 
echipa Vorwărts Berlin 
vins cu 15—8 (4—4) s< 
nata Zagrebului.

(Serviciul nostru de r
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CELE MAI BUNE ECHIPE NAȚIONALE 
DE PE CONTINENT

Revista săptămînală 
de specialitate „Fran
ce Football'* a alcătuit 
recent clasamentul ce
lor mai bune selecțio
nate europene de fot
bal pe anul 1965. Clasa
mentul se prezintă ast
fel : 1. " * “
garia, 
4—5. ’
6—7.
U.R.S.S.,
400 DE VICTORI!

Anglia, 2. Un-
Portugalia, 

Bulgaria, 
Germană, 

Franța,

3. 
Italia, 
R. F.

8—9.

Învingînd cu 5—1 
pe Tottenham, echipa 
Manchester United a 
obținut cea de-a 
400-a victorie din cele 
819 întîlniri susținute 
de acest club în ul
timii 20 de ani în 
cursul acestor întîlniri 
au fost realizate 192 
meciuri nule. De 227 
ori Manchester a pă
răsit terenul învinsă. 
Fotbaliștii englezi au 
înscris în această 
perioadă 1 652 goluri 
și au primit 
ultimii 20 
Manchester 
ficiat de 
unui singur 
Matt Busby.

1 174. în 
de ani, 
a bene- 
serviciile 
antrenor:

R. D. Germană, 10—12. 
Belgia, Țara Galilor, 
Cehoslovacia, 13—15.
Austria, Scoția, ROMA
NIA, 16—18. Spania, El
veția, Iugoslavia, 19—21. 
Irlanda de Nord, Nor
vegia, Polonia, 22—24. 
Danemarca, Irlanda, O- 
landa, 25—26. Finlanda, 
Suedia, 27—29. Albania, 
Grecia, Turcia, 30—31. 
Cipru și Luxemburg.

La victoriile echipei 
Manchester United, a 
contribuit — firește — șl 
unul dtn cel mai buni 
atacanfi ai săi: Denis 
Law.

INTR-O declara
ție făcută repre
zentanților presei 
spaniole, Di Stefa
no (Espanol Barce
lona) a spus : „Voi 
continua să joc 
fotbal atîta timp 
cit corpul meu va 
putea face fafă e- 
forturifor. Prefer 
de o mie de ori să 
fiu jucător declt 
antrenor".

ANGLIA — POLONIA
1—1 !

LONDRA, 6 (Ager
pres). — La Liverpool, 
jțn prezența a 50 000 de 
spectatori s-a disputat 
meciul internațional a- 
mical "1 ‘ “ r ’ ’
reprezentativele 
rea " s-a terminat la 
galitate 1—1, după
la pauză echipa R. 
Polone conducea 
1—0.

Scorul a fost deschis 
în minutul 42 de către 
Sadek, englezii obți- 
nînd egalarea în minu
tul 75 prin golul 
scris de Moore.

de fotbal dintre
_ —---------- — — Angli-
el șl Poloniei. Intîlni- _ ......—. — e_ 

ce
P. 
cu

• în vederea 
neului final al < 
pionatului mon 
echipele Angliei 
R.F. Germane vor 
ține un meci an 
la 23 februarie 
stadionul Wem 
din Londra, 
trenorul vest - 
man Helmut S 
intenționează să- 
tilizeze și pe Scl 
linger.

PELE SE CĂSĂTOREȘTE!

Ziarele braziliene anunță că „perla 
neagră” se va căsători în acest an, înaintea 
campionatului mondial de fotbal. Viitoarea 
soție este Rosemarie Cholby, o. vînzătoare 
într-o casă de discuri, pe care a cunoscut-o 
în urmă cu 5 ani. După doi ani — Pele 
s-a logodit în secret cu Rosemarie, care 
atunci avea 18 ani. în ce privește cere
monii căsătoriei, Pele a declarat că va 
face o nuntă într-un cadru strict familiar... 
Motivul ? Dacă Pele și-ar anunța ziua nunții 
— scriu ziarele din Sao Paulo — atunci 
ceremonia ar trebui să aibă loc cel puțin 
pe stadionul Maracana...

Helnz Sc

cei mai

Karl 
linger este azi 
dintre 
fundași europeni,
batistul vest-ge 
activează la Milai 
nu poate juca dec 
consimțământul a< 
club în reptezen 
R. F. Germane.
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