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Campionatul republi

can de box pe echipe, 
disputat anul trecut, nu 
și-a adus contribuția la 
ridicarea calitativă a a- 
cestui sport. Scriam, în- 
tr-unul din numerele tre
cute ale ziarului, că spe
cialiștii,. federației studi
ază anumite propuneri 
menite să îmbunătățeas
că această competiție. 
Acum sîntem în măsură 
să informăm iubitorii

IARNA —
anotimpul pregătirilor

boxului asupra noutăți
lor pe care le oferă cam
pionatul ce se va dispu
ta în 1966. In acest scop, 
am solicitat prof. MIHAI 
TRANCĂ, secretar gene
ral al federației de box, 
un scurt interviu.

„Campionatul pe echipe, 
diția 1966, prezintă multe 
outăți. In primul rînd, 
lenționez faptul că întrece- 
ile vor angrena boxerii 
runtași într-un sistem com- 
etițional de mai lungă du- 
ită, că meciurile vor fi 
lult mai echilibrate. Și iată 
e ce. Spre deosebire de a- 

trecut, de data aceasta 
lua startul în competi- 

numai 12 echipe (față 
24). Dintre acestea, 10 
vor disputa șansele în 

serii", iar 
or intra in 
eul final".
— Pînă 
outăti...
— Cele 10 formații nu vor 

ia! reprezenta cluburi sau 
sociații sportive, ci vor 
institui SELECȚIONATE 
E REGIUNI, iar acolo unde

Interviu consemnat de
R. CÂLARÂȘANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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celelalte două 
întrecere !n tur-

acum, puține

Amatorii de sport își Îndreaptă atenția în lunile de iarnă — cum este 
și firesc — spre sporturile specifice „sezonului alb". Hocheiul, schiul și 
unele sporturi care-șl desfășoară activitatea în sală polarizează interesul 
și... comentariile spectatorilor. Ce fac însă sportivii ale căror întreceri vor 
începe la primăvară ? Pe ei spectatorii i-au uitat (deocamdată). Asta nu 
înseamnă însă că ei., hibernează. Iarna nu mai reprezintă de mult un 
„sezon mort", ci constituie cea mai importantă perioadă, anotimpul in care 
se pun bazele solide ale viitoarelor performanțe, fn aceste luni, deși ter
mometrele înregistrează multe grade sub zero, sportivii transpiră din plin 
datorită eforturilor făcute la antrenamente. Tocmai aceste aspecte am vrut 
să le surprindem în raidul întreprins prin citeva secții de performanță.

350 DE COPII BAT LA PORȚILE... 
ATLETISMULUI

Se poate spune din capul locului 
că ploieștenii au început-o bine. 
„Cupa speranțelor", întrecere atleti
că tradițională, le-a prilejuit, în anul 
recent încheiat, antrenorilor și teh
nicienilor posibilitatea de a selecțio
na dintre copiii ploieșteni, pe cei mai 
talentați. 350 dintre ei se află de 
acum încadrați în secțiile cluburilor 
și asociațiilor sportive. Antrenorii 
Andrei Barta, Xenofonte Boboc, Al. 
Mazilu, Vasile Roșea, Ion Smădu 
și ceilalți au început serios munca 
de pregătire cu viitorii performeri. 
Desigur, nici atletii evidențiați cu pri
lejul sezonului trecut sau cei „con- 
sacrați“ nu sînt lăsați pe planul doi.

Pentru fiecare categorie, în unele 
cazuri chiar pentru fiecare atlet în 
parte, există planuri detaliate de pre
gătire. Colegiul regional de antrenori 
a decis — pentru mai buna pregătire 
a atleților și, implicit, pentru crește
rea nivelului performanțelor — ca 
pregătirea să se desfășoare pe grupe 
specializate. Astfel, săritorii se vor 
antrena împreună, sprinterii vor par
curge un program comun de pregă
tire, ca și aruncătorii. Pentru fiecare 
grupă au fost desemnați antrenorii 
specializați în proba respectivă. An
trenamentele au loc atît în sală cît 
și în aer liber. La copii accentul cade 
pe pregătirea fizică multilaterală, la 
cei avansați se urmărește eliminarea 
deficientelor semnalate în sezonul 
trecut și — în general — se acordă 
atenție îmbunătățirii tehnicii. Crosu
rile alternează cu antrenamente de
gimnastică în sală, cu jocuri sportive | 
și ore de pregătire tehnică. Totul ’ 
este îmbinat armonios pentru ca an
trenamentele să aibă și un caracter
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Actualități
VINERI Șl DUMINICA 

LA FLOREASCA
întrecerile de handbal din 

cadrul „Cupei F.R.H.” și 
campionatului republican 
feminin continuă săptămîna 
aceasta în sala Floreasca. 
Iată programul jocurilor :

Vineri, ora 20.15 : S.S.E. 
nr. 2—S.S.E. nr. 1 (£) 1 ora 
21.15 : Voința—știința (m), 
în „Cupa F.R.H.".

Duminică, ora 13 : Rapid 
—Rafinăria Teleajen (m) • 
ora 14,15 : Fabr. timbre— 
I.C.F. (I); ora 15,15 : S.S.E. 
nr. 2—Voința (f) ; ora 16,15: 
Steaua—Știința (m) ; ora 
17.30 : Progresul—S.S.E. nr. 
1 (f) ; 18.30 : Rapid—Con
fecția (f) — în campionatul 
republican : 19.30 : Dinamo 
—Voința (m).

SIMPOZION CU TEMA 
„FOTBAL"

Ieri, Ia Predeal

rectitudini la articolul 12 
din regulament”, „Dinamo— 
Internazionale* și „România 
—Portugalia'*.

Simpozionul va începe la 
ora 17.

Foto: A Neaga
dificultăților de transport^ 
nu poate sosi la timp.

A ÎNCEPUT SEZONUL 
ALPIN DE IARNA

Primul concurs oficial 
al anuluiscrima

I 
I

I
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Azi, la clubul Uniunii co
operației meșteșugărești 
din str. Enăchlță Văcăreseu 
nr. 20 (Piața Unirii), clubul 
sportiv Voința București 
organizează un simpozion 
oe tema „FOTBAL". Se vor 
dezbate următoarele pro
bleme : „Ce este și cum se 
joacă fotbalul modern” și 
„Despre sistemul cu patru 
fundași”.

Vor vorbi Ing. Virgil Eco- 
nomu și antrenorul Colea 
Vilcov.

Va urma apoi o gală de 
filme din cinemateca cen
trului de documentare „23 
August": „Greșeli și inco-

A FOST SCHIMBATA 
DATA MECIULUI C.S.M. 
CLUJ - OLYMPIA LJU
BLJANA DIN „C.C.E." LA 

TENIS DE MASA

Partida masculină de te
nis de masă, C.S.M. Cluj- 
Olympia Ljubljana, contînd 
pentru sferturile de finală 
ale „CCE” va avea loc 
miercuri 19 ianuarie în 
București și nu la 18 ianua
rie cum s-a anunțat ante
rior. Această amînare s-a 
făcut la cererea formației 
iugoslave, care a comunicat 
telegrafic că, din cauza

in ultimele zile. în munți 
iarna a Intrat în elemen
tul său. Zăpada abundentă 
ca și înghețul creează con
diții optime desfășurării 
turelor alpine de iarnă. 
Da aceea, comisia centra
lă de turism și alpinism 
a stabilit ca sezonul oficial 
alpin de iarnă să înceapă 
de la data de 1 ianuarie 
1966. In această perioadă 
se pot efectua ture de cla
sificare sportivă, iar an
trenorii și instructorii de 
alpinism trebuie să încea
pă pregătirile în vederea 
participării la etapa I, de 
iarnă, a Alpiniadei republi
cane.

za
juniorilor Mircea 
Golescu și Gheorghe 
Burtea, clasați de 
altfel pe primele 
locuri. O mențiune 
și pentru Laurențiu 
Meleca (12 ani I), 
care a fost la un 
pas de realizarea u- 
nei frumoase per
formanțe : prezenta 
între primii 8 tră
gători. Oricum, Me
leca promite mult 
datorită îndeosebi 
seriozității și dîrze- 
niei cu care abor
dează fiecare asalt. 
Așteptăm prilejul 
de a confirma aceste 
aprecieri.

O caracteristică 
a ambelor probe: 
cîștigătorul a tre
buit să susțină cîte 
un asalt de baraj. 
La floretă, Mircea 
Golescu în compania 
lui Gheorghe Burtea 

care l-a întrecut cu

5—3), iar la spadă între 
Ion Popa și Florin Tu
dor (a învins Popa tot cu 
5—3).

Iată și primii clasați... 
FLORETĂ : 1. Mircea Go
lescu (Știința), 2. Gheorghe 
Burtea (Progresul), 3. 
Gheorghe Cătuțoiu (Clubul 
sportiv școlar), 4. Aurel 
Ștefan (S.P.C.), 5. Gheor
ghe Zăinescu (Universi
tate). SPADA: 1. Ion
Popa (Universitate), 2. 
Florin Tudor (S.P.C.), 3. 
Traian Bălan (Universita
te), 4. Constantin Micu 
(Progresul), 5. Teodor 
Chifor (Clubul sportiv 
școlar).

La sfîrșitul acestei , săp- 
tămîni, campionatul va 
continua cu probele de 
floretă fete și sabie.

HOCHEI PE GHEAȚĂ

Dinamo București și-a luat... maturitatea
Este neîndoielnic că 

dintre cele trei „manșe" 
ale campionatului de ho
chei pe gheață care au a- 
vut loc pînă acum, aceea 
recent încheiată la Mier
curea Ciuc poate primi 
calificativul de cea mai 
disputată. Afirmația noas
tră este susținută nu 
numai de faptul că de a- 
ceastă dată s-a înregis

trat prima surpriză de 
proporții (Dinamo a în
trecut net pe Steaua), 
care a infirmat o ierar
hie valorică ce părea 
stabilită pentru toată 
durata competiției, ci și 
de palpitanta evoluție a 
scorului din alte întîlni- 
ri, în care n-a lipsit mult 
ca să consemnăm .rezul
tate neașteptate (Știința

București—Știința Gluj ; 
Dinamo—Tîrnava ; Tîr- 
nava—Știința Cluj ; Di
namo—Știința București). 
Această „regrupare" — 
dacă-i putem spune așa 
— a forțelor survine după 
consumarea a două tu
ruri ale campionatului, 
ceea ce ne îndreptățește 
să apreciem, din nou, ca 
foarte utilă actuala for-

la de sport a Facultății 
drepte a avut loc pri

ll concurs oficial de 
rimă din acest an. Este 
rba de întrecerile din 
drul campionatului de 
liori al Capitalei, cu 
rticiparea trăgătorilor de 
tegoria a Ill-a și necla- 
icați la probele de flo- 
ă băieți și spadă.
Concursul a relevat buna 
Cgătirc a multora dintre 
igători și în special a

în pag.
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Handbaliștii români 
învingători în primul meci 
din R. F. Germană

Jucînd aseară la Liibeck (R. F. G.), cu selecționata 
orașului, reprezentativa masculină de handbal a Bucu- 
reștiului a cîștigat cu 31—16 (14—10).

La 13 ianuarie, handbaliștii români vor evolua 
în localitatea Wittingen.

ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII DE INSTRUIRE- 
D PREOCUPARE ZILNICĂ A ANTRENORILOR

Tînărul portar C. Dumitraș (Dinamo) s-a remarcat nu numai în jocurile de la 
Miercurea Ciuc, ci și de-a lungul întregului sezon. Credem că și de acum înainte 
el va munci cu aceeași seriozitate, menținîndu-se in lotul portarilor fruntași din 

țara noastră
Foto : P. Romoșan

multă de disputare a 
principalei competiții a 
hocheiului. Semnalăm, 
totodată, primele ei roa
de, oglindite în creșterea 
maturității unor formații 
(în special Dinamo), care 
acum sînt capabile să 
joace la o valoare mult 
mai apropiată de aceea 
a fruntașelor clasamen
tului.

După această aprecie
re generală, îmbucură
toare pentru dezvoltarea 
hocheiului nostru, se cu
vine să așezăm la loc de 
cmste în însemnările 
noastre excelenta com
portare a echipei Dina
mo București, care poa
te fi socotită, pe dirept 
cuvînt, revelația între
cerii de la Miercurea 
Ciuc. Dinamoviștii „bat" 
cu răbdare la... ușa con
sacrării de mai bine de 
doi ani, fiind mereu la 
un pas de a realiza o 
victorie care să confirme 
munca ce o depun. De 
fiecare dată însă echi
pele „din față" (Steaua 
si Voința) au reușit să 
se impună. Acum însă, 
după ce în jocul cu Vo
ința au fost mai aproape 
ca oricind de obținerea 
mult așteptatei victorii, 
dinamoviștii au trăit o 
mare satisfacție, între-

CĂLIN ANTONESCU
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nalizînd stadiul de dezvoltare a sportului de performanță din țara noastra, plenara 
din ianuarie 1965 a Consiliului General al UCFS a stabilit un plan de măsuri în care, 
printre altele, sînt cuprinse acțiuni menite să contribuie la îmbunătățirea muncii de 

instruire și antrenament din cadrul secțiilor pe ramură de sport ale cluburilor și asociațiilor 

sportive. oada care a urmQt aceste; p|enare/ organele și organizațiile UCFS și-au în
dreptat mai mult atentia spre asigurarea unei permanente acțiuni de îndrumare și control 
asupra modului în care se desfășoară procesul de instruire și antrenament, punînd îndeo
sebi accentul pe generalizarea metodelor științifice de pregătire, pe promovarea experienței 
pozitive, cu roade bogate în creșterea nivelului performanțelor sportive.

Desigur că măsurile elaborate, precum și preocuparea sporită manifestată în toate 
verigile mișcării noastre sportive față de ridicarea calitativă a procesului de instruire și 
antrenament au dat rezultate. în numeroase secții de performanță au crescut durata, inten
sitatea și varietatea mijloacelor folosite în antrenamente, iar în alte cazuri s-au întărit 
disciplină și conștiinciozitatea în muncă, respectîndu-se obiectivele pe etape 
cuprinse în planurile de pregătire. Sînt realizări remarcabile, pe care ziarul nostru le-a 
evidențiat cu ocazia unor analize ale activității sportive de performanță dintr-o serie de 
regiuni sau cluburi sportive, subliniind - în același timp - rezultatele 'obținute și con
cretizate în îmbunătățirea generală a performanțelor.

Nu este însă mâi puțin adevărat că în această direcție nu s-a făcut tot ce era necesar, 
finînd seama, în special, de posibilitățile existente în cluburi și asociații. Mai sînt încă mulți 
antrenori care privesc cu superficialitate eforturile ce se fac pentru promovarea unor 
metode noi de antrenament, care acordă un credit nelimitat cunoștințelor lor - de multe 
ori depășite de evoluția rapidă a cercetării științifice în domeniul sportului -, care neglijează 
principii de muncă esențiale cum sînt disciplina, punctualitatea, conștiinciozitatea, fermitatea 
în respectarea sarcinilor. Acești tehnicieni uită, de fapt, că procesul de instruire și antre
nament este producția lor zilnică, este „cartea de vizită" a capacității, a randamentului lor în 
muncă. Asemenea atitudini mai dăinuie încă, iar uneori prind chiar rădăcini și datorită slabului 
control sau îndrumării necorespunzătoare a unor organe și organizații UCFS, ai căror activiști 
nu înțeleg că procesul de instruire și antrenament trebuie să aibă un caracter perma
nent și organizat, incluzînd toate etapele depistării, promovării și creșterii marilor sportivi.

De aceea, ne propunem ca în viitor să acordăm o atenție și mai mare, felului în 
care se desfășoară procesul de instruire și antrenament. Rubrica deschisă acestei probleme 
va fi și o tribună a tehnicienilor în vederea promovării metodelor noi și științifice de 
antrenament, pentru generalizarea experienței celor mai buni antrenori din țara noastră.

zilnică

in urmărirea... punctualității la antrenamentele

citorva echipe brașovene —

în Brașov.Nu de mult am poposit
Cum era sfîrșit de săptămînă, nume
roase afișe atrăgeau atenția trecăto
rilor asupra evenimentelor sportive 
găzduite de orașul de la poalele Tîm- 
pei. în program : box, handbal, volei, 
baschet... Și îndată încep și nelipsi
tele comentarii. Pentru că aid, fie 
că este vorba de meciuri de campio
nat republican, fie de competiții re
gionale sau locale (nici nu mai vor
bim de cele cu caracter internațional) 
ele sînt așteptate cu un deosebit in
teres. Dovadă — sălile pline în zilele 
de întreceri.

în aceste săli, ca — de altfel — 
și în alte locuri destinate practicării 
sportului, am fost înșă și în preziua 
competițiilor.

Am folosit deci, prilejul pentru a 
asista la dteva din antrenamentele 
unor sportivi brașoveni fruntași, ur
mărind în mod special prezența și 
punctualitatea lor. S-ar putea ca uno
ra să li se pară că este vorba de o 
.problemă minoră**. Totuși, acest as
pect dan pregătirea sportivilor are 
importanță și încă foarte mare. Nu 
trebuie risipit nici un minut din tim
pul afectat antrenamentului și pentru 
aceasta se impune în primul rînd 
punctualitate, mai ales în condițiile 
unor săli mult solicitate, cu un pro
gram calculat la... secundă. Orice de
rogare de la orarul stabilit aduce se
rioase perturbări.

Am pornit, deci, prin Brașov în ur
mărirea... punctualității, prezentîndu- 
vă un „scurt metraj" al vizitelor 
noastre.

® în mijlocul 
voleibaliștilor

Prima... haltă — la sala „Tractorul". 
Aici iși făceau ultimul antrenament 
săptămînal jucătorii echipei Tracto
rul. Prezențe la ora anunțată : șase 
titulari și un junior. Doi întîrziați: 
studentul Bălan, reținut de cursuri, 
și Dumitru, care insă — acuzlnd o- 
boseală (lucrase mult în ziua aceea 
la uzină) — a luat loc în tribună. Și 
un absent — Szocs, — care a anun
țat că este bolnav. Condiții de lu
cru puțin satislăcătoare, cu o aseme
nea prezență. Și discuțiile purtate cu 
secretarul tehnic al clubului, V. Tu
dor, și jucățorui Fieraru au confir
mat faptul că datorită programului 
de lucru și de învățătură diferit al 
jucătorilor, aceștia cu greu pot fi 
strlnși toți in același timp, și că 
punctualitatea și prezența nu pot pri
mi decît calificativul „satisfăcător". 
Am mai reținut, însă, un amănunt — 
esențial — și anume că lipsa unui 
antrenor calificat (în prezent pregăti- 

sini conduse de jucătorul

Schmidt) are repercusiuni asupra pre
zenței, punctualității și conștiințiozită- 
ții jucătorilor, ca și asupra calității

sperie zăpada. Ei iși continuă antre-

Foto : Eugen Bogdan, Brașov

ne-am oprit 
Marea lor 
cu regulari- 
insă, dificul-

St/s; Jucătoarele echi
pei de handbal Tracto
rul iși fac apariția in sală, 
inainte ca să ia sfîrșit 
antrenamentul formației 
Rulmentul. Pe primul 
plan, de la stingă la 
dreapta: Iuliana Naco, 
Maria Pescaru și Herta 
Konicek. -

Jos: Pe atleții Steagului roșu 
namentele pe stadionul Tineretului.

antrenamentului și muncii de perspec
tivă. Incit, pentru îmbunătățirea pro
cesului de instruire, sub toate aspec
tele lui, se impune rezolvarea foarte 
urgentă a problemei antrenorului. Nu 
se poate concepe o echipă de catego
ria A fără un antrenor calificat!

Atleții continuă 
chiar pe zăpadă

un neavizat cu greu ar 
că aici se pot pregăti 
totuși... Elevii antreno- 
(grupa de demifond) și 

Potrivit... graficului orar al antre
namentelor zilei, ne-am deplasat apoi 
la stadionul Tineretului. Terenul era 
acoperit cu un strat destul de gros 
de zăpadă și 
fi presupus 
sportivii. Și 
iilor S. Toth
M. Szoke (grupa de aruncări), din 
secția de atletism a clubului Steagul 
roșu, erau prezenți și gata echipați 
cu mult înainte de ora fixată.

— Nu întrerupem de loc activita
tea — ne-a răspuns la întrebare an
trenorul Toth. Facem 4 antrenamente 
cu seniorii și 3 cu juniorii, conform 
planificării, Ia orele stabilite, dimi
neața sau după masă, în raport 
programul de lucru sau de școală 
celor 36 de atleți din grupa mea

<n 
al

al celor 32 din grupa colegului de Ia 
aruncări. în ce privește prezența, 
punctualitatea și participarea la an
trenamente, nu avem de ce să ne 
piîngem, și nici de dotarea secției cu 
echipament și material sportiv.

De aceste lucruri ne-am convins și

@ în sala „Armata44
Ea handbal

Pașii ne-ctu purtat, după aceea, spre 
sala „Armata", unde ne-am înlî/nit 
cu handbalistele echipei Tractorul. 
Prezența — bună. Antrenamentul a 
suferit însă un mic decalaj, dar nu 
din vina jucătoarelor, care au sosit 
la timp, ci a programului, foarte 
încărcat în această sală.

Am răsfoit caietul antrenorului 
D. Popescu-Colibași și 
la evidența sportivelor, 
majoritate a participai 
late la pregătire. „Ain, 
lăți — a ținut să ne precizeze antre
norul echipei Tractorul. E drept, sînt

motive obieclive, dar deranjează in
tr-o măsură desfășurarea instruirii cu 
întregul lot. Am jucătoare studente 
și eleve care nu pot lua parte la

L
• Problema punctualității și prezenței sportivilor la antrenamente 

trebuie tratată cu mai multă seriozitate de antrenori și de birourile sec

țiilor. Oricît de neînsemnat ar părea un minut sau chiar sfertul de oră... 

academic, el are totuși o mare importanță, mai ales cînd ești legat de 

ore fixe.

• Birourile de secții și secretarii tehnici ai cluburilor, în primul rînd, 

trebuie să vegheze asupra respectării orelor de antrenament, să impună 
folosirea judicioasă a fiecărui minut.

• De asemenea, colegiile locale de antrenori și metodiștii din 

consiliilor regionale UCFS trebuie să exercite cu mai multă exi-cadrul
gență controale la antrenamente și asupra prezenței și punctualității | 

sportivilor. La Brașov, acest control trebuie accentuat.

Firește, însă, că sportivii sînt primii care trebuie să facă dovada unei
conștiinciozități demne de titlul de „sportiv fruntaș", îndeplinindu-și înda- 8 

toririle elementare, care încep cu prezența și punctualitatea ia antre
namente

îmbunătățirea Dinamo Bucuroșii
și-a luat... maturitatea

(Urmare din pag. 1)muncii
de instruire
o preocupare

a antrenorilor
loate antrenamentele de după-amia 
ză. Din această pricină rezerv ore 
și dimineața, însă numai pentru lu
cru individual. Și în acest caz punc
tualitatea nu suferă".

Acest aspect al antrenamentelor 
echipej Tractorul se bucură de ace
leași bune aprecieri și din partea sec
torului tehnic al consiliului regional 
UCFS.

la „Tractorul44
De la sala „Armata" troleibuzul nr. 
ne-a dus din nou la „Tractorul**,

facul- 
Zere- 
vine. 
însă,

9
de unde plecasem cu cîteva ore înain
te. Reveneam pentru a urmări pregă
tirile echipei de baschet Steagul roșu. 
La ora fixată pentru începerea an
trenamentului, în vestiarg se găseau 
6 titulari, precum și un junior (cu 
perspectiva promovării în primul lot). 
După începerea — cu intirziere — a 
antrenamentului și-a făcut apariția 
Franz, care lucrase mai mult în ziua 
aceea Ia uzină. N-au venit de loc: 
Brotea, care avea cursuri la 
late (deci absență motivată) și 
ies, care a comunicat că nu 
fiind ușor accidentat. Se pare, 
că în cazul acestui jucător este vorba 
și de unele pretexte sau, dacă vreți, 
„mofturi". De altfel, antrenorul C. 
Negrea, cu care am stat de vorbă, 
ne-a lăsat să înțelegem că și în alte 
ocazii a avut de întîmpinat greutăți 
asemănătoare. Iar tov. D. Furnică, vi
cepreședinte cu probleme tehnice al 
Consiliului regional UCFS, ne-a con
firmat că — în general — in secția 
de baschet a Steagului roșu există 
o stare de lucruri nesatisfăcătoare, 
fapt care a rezultat și din ședința de 
analiză. Biroul secției nu există decît 
prin președintele său (ing. A. Marin- 
covici) și antrenorul echipei. Condu
cerea clubului este singura în măsură 
(și trebuie s-o facă) să rezolve aceas
tă situație neplăcută, pentru a asi
gura un proces de instruire cores
punzător sub toate aspectele lui, în- 
cepînd cu prezența și punctualitatea 
jucătorilor. Secția de baschet trebuie 
adusă pe linia de plutire.
★ ★

a capătul acestor vizite se cuvine să facem cîteva sublinieri :
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I r-înd de o manieră cateqorică va
loroasa echipă Steaua. Rezultatul 
și comportarea generală din acest 
joc, pentru care întreaga echipă 
— în frunte cu antrenorii M. Fla- 

maropol și G. Cosman — merită 
felicitări, implică însă și obligații 
pentru viitor. Cu atît mai mult cu 
cit Dinamo București este o for- 

| mafie tînără, cu frumoase perspec- 
I tiive, dar și cu oarecari tendințe de 

înfumurare, evidente, de altfel, și 
la Miercurea Ciuc în ultimele două 
jocuri.

Dintre celelalte formații fruntașei 
s-a detașat, țimînd seama de ex- 

j celenta comportare din ultimul 
| ioc, echipa Steaua. în derbiul cam

pionatului, hocheișlii militari au fă
cut dovada bunei lor pregătiri teh
nice și tactice, învingînd pe teren 
propriu Voința M. Ciuc. Este cert 
ca în realizarea acestei victorii, 
care a pus echipa la adăpost de 

l orice surpriză în lupta pentru titluJ 
1 un rol mare l-a avut și sudura 

'idletească dintre jucătorii de bazăl 
le la Steaua. Numai în acest fell 
i fost posibil ca cu un efectivi 
mult redus în comparație cu all 
idversarilor, echipa să se mobilii 

zeze șl să depășească momentelel 
critice, nu puține în acel joc. I

Voința Miercurea Ciuc a luptai 
mult în partidele decisive pentru al 
realiza un rezullat cît mai buni 
Exemplara dîrzenie si ambiție al 
jucătorilor acestei formalii nu au] 
puiuț totuși suplini lipsurile de or-l 
din tehnic și tactic, care au ieșil 
pregnant în evidență tocmai itJ 
meciurile—„cheie". Este o saroil 
nă de prim ordin pentru aceasta 
echipă, care reprezintă orașul undi 
' ocheiul constituie sportul „nr. 1" 
să-și îmbunătățească pregătireJ 
tehnică, mai ales știind că în ulti-l 
mul tur al competiției va trebui 
să dea o serioasă bătălie penlril 
menținerea locului secund în cla. 
samentul general.

în încheiere, cîteva cuvinte deși 
pre organizare. Întrecerile de k 
Miercurea Ciuc s-au bucurat dk 
condiții bune de desfășurare, da- 
lorilă, in special, eforturilor făcute 
de inimoșii iubitori ai hocheiulu 
din localitate. Organele sportiva 
locale au acordat și frumoase pre
mii care au revenit lui C. Dumi 
traș (Dinamo) — cel mai bun por 
tar , D. Varga (Steaua) — cel mal 
bun fundaș; 1. Szabo (Voința) — 
cel mai bun atacant și formație 
Dinamo — cea mai disciplinată el 
chipă. Arbitrajele au fost și ele—I 
cu mici excepții — de o bună cal 
litate, așa îneît se poate spune cA 
ideea organizării acestui tur al 
campionatului la Miercurea Ciuc A 
fost cît se poate de binevenită.
r 'iifflwmiaBgMWi'tii'im'mnnnrmwtiw

I Campionatul de box
pe echipe—ediția I966-

îmbunătățit radical
Urmare din pag. 1)

nu se poate alcătui o selecționat 
puternică, regulamentul permit 
să se constituie COMBINATE D 
REGIUNI. Cele 10 participante io 
fi împărțite în două grupe. In ir 
trecerile din „serii** vor particip, 
selecționatele regiunilor Oltenii 
Banat, Cluj, Dobrogea, Galați, Bre, 
șov, combinatele Argeș — Ploiești 
Bacău—Iași, Crișana—Baia Mar< 
și o selecționată sindicală a ora
șului București. Meciurile di 
„serii" se vor disputa tur-retur.

— Ce măsuri vor fi luate pentr 
a se înlătura simpla prezență 
unor boxeri în ring, în dorința d 
a cuceri un punct, cu orice preț

— Ne-am gindit și la acest a; 
pect. Pentru a nu se mai incuraj 
formalismul, goana după mult di; 
cutatul punct, noul regulamei 
prevede ca învingătorul să pr 
mească două puncte, Ia meci eg; 
se acordă cîte un punct fiecărui 
dintre boxeri, iar ÎNVINSUL N 
MAI PRIMEȘTE NIMIC.

— Care sînt celelalte forma ț 
participante la turneul final ?

— Steaua și Dinamo. Dar și 1< 
le-am rezervat, ca să spun așa, 
surpriză. In turneul final, cîștigi 
toarele celor două „serii" pot < 
pela la boxerii de care au nevoi 
din celelalte selecționate care a 
participat în seria respectivă. Tu: 
neul final nu va mai fi elimin; 
toriu, ci se va boxa după sistemi 
„fiecare cu fiecare". In felul ace 
ta cred că se va stabili un echil 
bru valoric între toate echipej 
participante la întrecere.



N VIATA1
iGANIZATIEI NOASTRE Rezultatele
ipsei de interes și preocupare
vizitat nu de mult frumosul oră- 

ilău de la poalele munților Me- 
i. Ne interesa activitatea spor- 
ce se desfășoară prin aceste 
. Am întîlnit aici mulți tineri 
ere iubitori ai sportului, la în- 
aderea raională Steaua roșie — 
Idă — la Școala medie, în alte 
rinderi și instituții. în oraș sînt 
ociații sportive. Dar care este 
atea lor ? — iată întrebarea pe 
îe-am pus-o.
la bun început trebuie să pre- 
că din toate cele 14 asociații 

re din Zalău numai cîteva răs- 
din cînd în cînd „prezent" la 
atea sportivă de mase. Să dăm 
le. Asociația sportivă Steaua 
(președinte ing. V. Crișan) nu- 
821 de membri UCFS. Are o 
de fotbal cu o echipă care ac- 
i în campionatul regional, o 

de atletism cu 28 de tineri 
care 6—7 fete cu un instructor 

ar (Simion Pop). Din cînd în 
pe la cîtc o competiție apar și 
de la Steaua roșie. Mai are și 

ccții : de baschet, volei, tenis 
np și turism, toate afiliate la 
țiile de specialitate. Despre pri- 
rei n-am notat însă nimic fiind- 
dispun de nici un fel de teren 

i, nici de activitate nu poate fi
Cineva din Zalău spunea că 

oarte rar în poienele Meseșului 
(firește, în timpul verii) jocuri 

ei și baschet
tac este asociația cooperatorilor 
iară 185 de membri. Cam mică

dar cu toate acestea, cîte ceva tot se 
face aici. De pildă, în secția de tenis 
de masă (afiliată) activează 4—5 ju
cători. „Spartac" mai are și o secție 
de scrimă cu un număr de 35 de ti
neri (sub 15 ani) dornici de a pă
trunde tainele acestei discipline spor
tive. Șt. Cilog, Al. Matei, și Rodica 
Dîrgan dau chiar mari speranțe an
trenorului K. Iuhas

Școala medie din localitate are si 
ea o asociație sportivă, Stăruința, care 
se numără, de altfel, printre cele mai 
mari din localitate, cu 960 de membri 
UCFS. Dar ce se poate spune despre 
activitatea acestora ? Elevii se mul
țumesc să-și plătească cotizația, iar la 
orele de educație fizică ies pe te
renurile de sport din curtea școlii și 
se relaxează... Aceasta este oare acti
vitate sportivă ?

Să continuăm, însă, șirul exemple
lor. Asociația sportivă Voința (preșe
dinte L. Ciopo) are 360 de membri 
UCFS. în secția de tenis de masă ac
tivează 5 băieți și 3 fete, la atletism 
4 băieți și 3 fete, iar la șah vin în 
fața tablelor cu pătrățele 25 de ama
tori. Nu încheiem însemnările despre 
această asociație fără a aminti și 
existenta echipei de volei (feminină) 
instruită de profesorul de educație fi
zică I. Domuța. Se spune că această 
echipă joacă ori de cîte ori este so
licitată. Numai că solicitările... lip
sesc aproape cu desăvîrșire. în rest 
am putea aminti de amatorii turis
mului, care n-așteaptă invitații de la 

togralie de sezon: o excursie la Cota 1 400, străbătînd drumul șerpuit, mărginit de brazi lainici, 
a căzută din abundență îngreunează ascensiunea. Și totuși — după cum se poate vedea pe chipurile 
lui de excursioniști din imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru Aurel Neagu — urmele oboselii 
isipit repede. Micii excursioniști, reprezentanți ai Școiii sportive de elevi nr. 2 din Capitală, specialiști 
lis de cîmp, au reușit să învingă diiicultățile drumului și acum imortalizează momentul sosirii aproape 
ită. în dreapta lor, antrenorul Gheorghe Cobzuc, inițiatorul acțiunii, ultima din această vacanță de 
care s-a încheiat cu cîteva zile în urmă...

asociație și nici din altă parte ; cînd 
e vremea bună se string cîte 15—20 
și pornesc la drum... Cam la atît se 
rezumă activitatea sportivă de aici.

Am mai vizitat asociațiile sportive 
Meseșul (are o echipă de handbal în 
campionatul regional) și Sănătatea 
(cu o echipă de volei în același cam
pionat), Recolta (președinte St. Si- 
laghi), C.F.R. (I. Gherman), Energia 
(1. Costin) și Constructorul (D. Traș- 
că), dar peste tot am găsit o slabă 
preocupare pentru activitatea sportivă 
de mase. Dintre acestea Energia (în
treprinderea de electricitate) și Con
structorul (întreprinderea de gospo
dărie raională) n-au încasat nici un 
ban din cotizația membrilor UCFS pe 
anul 1965 1? Ce fac consiliile asocia
țiilor sportive respective ? Așa stînd 
lucrurile la Zalău, este firesc să în
trebăm cum își justifică acestea exis
tența ? Doar în scriptele consiliului 
raional UCFS ? Amintim în treacăt 
că în urmă cu ani (ce-i drept, cam 
mulți) la Zalău existau 22 de echipe 
de baschet — 12 feminine și 10 mas
culine.

COSTIN CHIRIAC

P.S. Nu mai întrebăm consiliul ra
ional al UCFS și nici activiștii aces
tuia cum stau cu munca de îndrumare 
și control. La ce bun, fiindcă n-ar 
putea să ne răspundă. Cele văzute de 
noi pe teren sînt cît se poate de con
vingătoare.

C. CIL

Cititorii ziarului au cuvîntul!

ECOURI EA MATERIALELE PUBLICATE
în articolul „ Știința Cluj răspunde 

la cîteva întrebări", publicat la 19 de
cembrie 1965 în ziarul nostru, au fost 
analizate cauzele comportării nesatisfă
cătoare ale Științei Cluj tocmai în se
zonul care se anunța La orizont ca cel 
mai frumos pentru studenți.

Cu toate că de la apariția acelui arti
col au trecut mai mult de trei săptă- 
mîpi, nu am primit de la clubul clujean 
nici un răspuns. Ne-au scris în schimb 
foarte mulți simpatizanțî ai echipei de 
pe malurile Someșului.

Iată cîteva extrase din scrisoarea tri
misă din Cluj de tov. ION BURCĂ 
intitulată „De ce atîta nepăsare : 
„(...) Comportările Științei Cluj în ul
tima parte a campionatului ne-au deza
măgit pe noi suporterii. Cine sînt vi- 
novați de acest lucru ? Antrenorii 
conducerea clubului care au lăsat ca 
lucrurile să meargă la întîmplare. Iar 
rezultatele nu s-au lăsat prea mult aș
teptate : din 13 meciuri de campionat, 
Știința a cîștigat doar 2! (...) Prin
fata ochilor mi se perindă amintiri, a- 
mintiri frumoase, amintiri trăite cu 
emoție : (...) juniorii Știnței în frunte 
cu Brelan și Curul, fac turul de onoare 
pe stadionul Republicii — învingători 
în campionatul republican; lor le-au 
urmat după aceea seniorii în „Cupa Ro
mâniei" (...) Dar amintirile sînt amin
tiri și fotbalul e fotbal: in turneul efec
tuat în China, în loc să-și încerce ju
niorii, antrenorii s-au mulțumit să 
cheme de urgență în lot pe Popanică 
de. la A. S. Aiud și Pexa de la Arieșul 
Turda. (N. R. După înapoierea din a- 
cest turneu, Popanică a jucat în con
tinuare tot la A. S. Aiud). (...) Țe- 
gean a debutat și el și cu asta a ră
mas ! Ca suporter al Științei nu pot 
trece cu vederea asemenea fapte care, 
toate la un loc, au dus la situația din 
a doua parte a campionatului (...) Ce 
spun antrenorii? Dau declarații în 
„Sportul popular", că echipa e mai omo
genă, că s-a comportat mai bine ca în 
uiți ani, căutînd să ne amăgească pe

PREOCUPĂRI
Recent am făcut o vizită la liceul 

nr. 2 din Pitești, unde am întîlnit 
șase dintre jucătorii echipei locale 
Dinamo. Ei așteptau să intre în clasă 
pentru a-și susține examenele de 
terminare a studiilor medii, la cursul 
fără frecvență. Printre ei Ilie Stelian, 
C. Ionescu, Ion Pop și alții.

Interesîndu-mă de ceilalți am aflat 
că Matache și Țîrcovnicu se pregă
tesc în vederea examenelor de anul 
I și, respectiv, anul II la I.C.F., pe 
care le vor susține în martie. Ace
eași preocupare o are și Barbu, pe 
care îl așteaptă examenele la Institu
tul Pedagogic din Pitești.

Pe scurt, jucătorii de la Dinamo 
Pitești se pregătesc intens pentru ter
minarea studiilor.

AL. MOMETE — coresp. reg. 

noi, spectatorii. Dar, oare, noi nu vedem 
realitatea ? Tovarăși antrenori ! Nu lă- 
sati talentele să se piardă în mediocri
tate. De ce nu luafi exemplu de la 
Știința Timișoara care a promovat multi 
jucători crescuți în pepiniera proprie 
Sau v-ali molipsit de la alte cluburi și 
așteptați să mai crească pe undeva un. 
Grăjdeanu, Pexa, Gaboraș, Adam, V. 
Alexandru ?...“

In același sens ne-a scris și tov. 
ing. CONSTANTIN ZOICA : „Sintem 
recunoscători ziarului „Sportul popular* 
pentru atitudinea justă pe care a luat-o, 
arătînd lipsurile existente în pregătirea 
echipei Știința Cluj. Ne miră, tovarăși 
antrenori, cum putefi fi mulțumiți mai 
ales de ultimele jocuri ale Științei. Noi 
nu sintem mulțumiți! Echipa poate da 
mai mult, dar pregătirea ei lasă de 
dorit (...) Sperăm că veți folosi bine 
timpul rămas piuă la retur pentru a 
aduce echipa în forma maximă și nu 
vefi fi mulțumiți cu un loc mediocru, la 
numai cîtiva pași de lanterna roșie. Do
rim succese cit mai frumoase Științei 
Cluj în returul campionatului*.

PRONOSPORT
Programul concursurilor Pronosport 

A3 și B3 de duminică 16 ianuarie 1966 
cuprinde în întregime întîlniri din 
campionatul italian A și B.

Pentru a veni în ajutorul partici- 
panților la completarea pronosticuri
lor, dăm mai jos rezultatele ultimelor 
întîlniri dintre echipele care alcătuiesc 
programul :

I. Catania — Milan
1964 — 1965 = 1—1 ȘÎ 1—1

II. Foggia -— Cagliari
1964 — 1965 = 1—2 șî 1—0

III. Lănerossi —■. Bologna
1964 — 1965 = 1 — 1 Și 0—3

IV. Lazio —■ Fiorentina
J 964 — 1965 = 0—1 Și 0—1

V. Sampdoria — Juventus
1964 — 1965 = 1—0 Și 0—2

VI. Spa! — Brescia
1964 — 1965 = 2—1 Și 0—2

VII. Torino -— Atalanta
1964 — 1965 = 1—1 și 0—0

VIII. Varese -— Roma
1964 — 1965 = 1 — 1 și 2—5

IX. Alessandria — Pro Patria
1964 — 1965 = 3—1 Și 0—2

X. Padova — Modena
1964 — 1965 = 0—0 Și 0—2

XI. Potcnza — Catanzaro
1964 — 1965 = 1 — 1 Și 0—0

XII. Venezia — Palermo
1964 — 1965 = 4—5 și 2—1

XIII. Internazionale — Napoli
1962 — 1963 = 1—0 Și 5—1

• Tragerea din urnă a autoturis
melor la Loto (Tragerea Revelionului) 
va avea loc azi la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din str. Doam
nei nr. 2 la orele 18, după care va ur
ma tragerea PRONOEXPRES.

Rubrică redactată de 1. S. Loto-Prono- 
sport.

OA-ANOTIMPUL PREGĂTIRILOR
(Urmare din pag. 1)

interesant, atractiv. Prof. Ni- 
hidu, vicepreședinte al con- 
regional UCFS Ploiești, ne 
despre speranțele pe care le 
ridicarea calitativă a perfor- 
■ atleților ploieșteni. „Mun- 
continuare așa, dedieîndu-se 

oste activității de ridicare a 
nte în atletism, antrenorii 
or putea face ca atletismul 
m să aibă o pondere din ce 
ii mare pe plan național".

ORII CLUJENI SE PREGĂTESC 
INTENS

iondentul nostru din Cluj, 
idvani, ne-a trimis ample 

despre modul cum fo- 
îotătorii din localitate sezo- 
ar-nă. Mai înainte se cuvine 
amintim că de la 25 noiem- 
itorii natației au primit în 

bazinul renovat. Au fost 
arderobele, a fost înființat un 
nedical ș.a. Un lucru deosebit 
rtant este acela că a fost 
tă o sală de forță, utilată cu

aparatajul necesar. Pentru selecțio
narea viitorilor performeri a fost dat 
în folosință un bazin mic (12,5 m 
lungime, 4 m lățime și 90 cm adîn- 
cime) în care s-a deschis un centru 
de inițiere pentru copii.

Așadar, înotătorii clujeni au acum 
la dispoziție un complex de pregăti
re utilat pentru un proces instruotiv- 
educativ de înaltă calitate. Și, se pare, 
ei folosesc din plin condițiile create. 
„Pînă la deschiderea bazinului — 
ne relatează corespondentul nostru — 
sportivii de la C.S.M. au lucrat în 
aer liber, în programul de pregătire 
figurînd jocuri sportive și probe atle
tice. Antrenorii A. Iordachi, C. Bog
dan și M. Benedek și-au împărțit a- 
cum înotătorii în grupe, fiecare dintre 
ei răspunzînd de pregătirea unui lot 
de sportivi. în fiecare zi au loc an
trenamente intense în care un rol de 
seamă îl au nu numai „cronometrele" 
ci și indicațiile privind tehnica de 
alunecare, respirația etc. La Știința, 
antrenorul O. Mladin nu se lasă mai 
prejos. Angajat într-o întrecere prie
tenească cu colegii săi de la C.S.M. 
el a mărit volumul de lucru și se 

aîlă în momentul de față în plină bă
tălie pentru îndeplinirea programe
lor de antrenament. Desigur, din a- 
ceastă întrecere are de cîștigat în 
primul rînd natația clujeană".

MOTOCICLIȘTII 
IN PRAGUL NOULUI SEZON

Printre cei dintîi care vor începe 
activitatea competițională se vor nu
măra și motocicliștii. Tocmai de aceea 
și pregătirile lor sînt foarte avansate. 
Am surprins zilele trecute la „lucru* 
secția de motociclism a asociației 
sportive Poiana-Cîmpina. Antrenorul 
Ion Spiciu, împreună cu „elevii** săi 
C. Cicerone, Gh. Ștefan, C. Goran, I. 
Pușcașu și ceilalți se aflau pe dealul 
Muscelului. Deși traseul era imprac
ticabil, băieții se străduiau să pună 
în practică indicațiile antrenorului. 
„Pe un astfel de traseu — ne spunea 
antrenorul Spiciu — se dezvoltă mai 
bine îndemînarea sportivilor, prezen
ța lor de spirit*.

— V-am ruga să ne spuneți cîte 
ceva despre programul de pregătire 
pe care-1 efectuați în aceste zile.

— Pregătirea noului sezon se îm
parte, la noi motocicliștii, în două 
părți distincte: lucrul la mașini și 
antrenamentele cu sportivii. în ceea 
ce privește mașinile, muncim în fie

care zi cu toți membrii secției pentru 
a aduce mașinile la nivelul cerut de 
campionatul republican de motocros. 
Pregătirea sportivilor se desfășoară 
în patru ședințe săptămînale. La fie
care antrenament lucrăm între 150 și 
240 de minute. Facem două antrena
mente la sală în timpul cărora folo
sim mingile medicinale, halterele și 
aparatele de gimnastică și două șe
dințe în aer liber: crosuri, ieșiri pe 
mașinile de antrenament și, uneori, 
cînd timpul este bun, chiar jocuri pe 
terenul de volei sau handbal.

— Ce obiective v-ați propus pen
tru noul sezon ?

— Locul I în „Cupa României" la 
motocros.

— Vă urăm succes I

PE MUREȘ Șl LA... BAC

Sportivii arădeni, ne referim la iu
bitorii canotajului academic, s-au an
trenat pe Mureș pînă cînd ploaia și 
lapovița i-au... alungat. Despre pregă
tirile pe care le fac în continuare ne-a 
scris corespondentul nostru Ștefan Ia- 
cob. „Pentru a afla cum este folosită 
perioada acutală l-am vizitat pe an
trenorul Petre Lascu de la Voința 
Arad. L-am găsit în saia de gimnasti
că a liceului nr. 2 conducînd antre
namentul sportivilor de la „acade
mic". Printre cei 20 de sportivi care 
executau cu conștiinciozitate exerci
țiile indicate de antrenor se aflau și 
Ecaterina Vereș, Elena Chiorean, 
Margareta Stoian și Ileana Bărbătei — 
componentele echipajului de 4+1 

care Ia finala campionatului republi
can de senioare din anul trecut a ocu
pat locul II. Antrenamentul a înce
put cu exerciții de pregătire fizică 
generală și a continuat cu cele pen
tru dezvoltarea forței, folosindu-se 
pentru aceasta aparatele de gimnasti
că, halterele, mingile medicinale etc. 
L-am întrebat pe antrenorul Lascu 
cîte ședințe de pregătire efectuează i 
pe săptămînă. Din răspunsul său am 
aflat că sportivii din Arad (canotaj) 
academic) fac două antrenamente pel 
săptămînă la sală și unul la bac, iar 
caiaciștii două antrenamente la bac 
și unul la sală. Așadar, de la Mureș i 
la bac, pentru ca o dată cu primăvara 
sportivii să poată realiza din nou pe 
Mureș și pe alte piste de apă rezul
tate superioare**.

•ir
Am vizitat și alte secții pe ramură ; 

de sport (ciclism — Dezrobirea Bra-j 
șov, rugbi — C.S.M.S. Iași ș.a.) con-' 
statînd aceeași dorință de muncă, a-' 
ceeași conștiinciozitate în realizarea 
obiectivelor de pregătire. Vă veți în
treba: în toate secțiile antrenorii și' 
sportivii lucrează cu aceeași rîvnă ?, 
Din păcate, nu ! Mai sînt încă antre
nori care consideră această perioadă 
un fel de... concediu plăcut și care — 
împreună cu sportivii lor — amină 
de la o zi la alta începerea pregătirii. 
Am socotit însă că trebuie să dăm 
prioritate celor care-și îndeplineso 
planurile de pregătire, urmînd ca în- 
tr-unul din numerele viitoare ale zia
rului nostru să-i înfățișăm și pe... co-, 
dași.



Spoitul

ALTENBERG

pe.

TRIUNGHIULARUL DE BIATLON
N. BARBAȘESCU PE LOCUL III

11 (prin telefon). Marți s-a des
fășurat proba de 20 km din 
cadrul trunghiularului de biatlon 
R.D. Germană—Suedia—România. Iată 
rezultatele tehnice : 1. Schnabel (R.D. 
Germană) Ih26,08 (6 min. penalizare) ; 
2. Kiopscb (R.D.G.) Ih26,14 (5) ; 3. 
BĂRBĂȘESCU (România) lh26,23 (6) ; 
4. Harras (R.DG.) Ih26,57 (7) ; 5. 
CIMPOIA (România) lh27,06 (7) ; 6. 
Olsen (Suedia) 11128,42 (8) ; 7. Koschka 
(R.D.G.) lh30,38 (12) ; 8. VILMOȘ 
(România) lh30,47 (11) ; 9. Petrusson 
(Suedia) lh31,15 (9) ; 10. Speer (RDG) 
lh31,59 (13); ...12. BĂDESCU (Ro
mânia) lh33,48 (11). Au participat 22 
de concurenți. Carabela, accidentat 
ieri (un concurent străin l-a lovit 
din greșeală cu bățul și l-a rănit) nu 
a concurat.

Desigur, așteptările s-au îndreptat 
spre Vilmoș. Din păcate, vremea l-a 
stînjenit mai mult decît pe alții. Atît 
el, cît și Koschka (R.D.G.), doi dintre 
favoriți, au avut de înfruntat rafale 
de vînt violent în timpul tragerii și- 
penalizările și-au spus cuvîntul. De 
altfel, a fost frig (minus 12 grade) și 
ceață aproape tot timpul concursului.

Miercuri, toate cele formații sosesc 
în România, pentru a se întrece la 
Predeal

MARCEL STUPARU
antrenor

Cine sint viitorii adversari ai dinamo viștilor bucureșteni
Grupa semifinală a „Cupei campionilor europeni" de la Zagreb ridică 

pentru jucătorii de polo de la DINAMO BUCUREȘTI cîteva semne de 
întrebare privind viitorii adversari. Cu excepția echipei dinamoviste din 
Magdeburg, celelalte două formații calificate — Partizan Belgrad și Amateur 
Duisburg — vor fi pentru prima oară partenere de întrecere ale campioni

lor noștri.
Reprezentanta Iugoslaviei este una 

dintre cele mai bune formații de club 
din lume. Partizan a cîștigat de trei 
ori în ultimii 5 ani campionatul iugo
slav, terminînd învingătoare și în pri-

Activitatea la baschet

Campionate de fotbal în țările europene

glob
Sezonul interna

tional de hochei 
este în plina des
fășurare. Echipele 
reprezentative sus- 
Jin jocuri de veri
ficare în vederea 
competiției supre
me a acestei discipline, campionatele mondiale.

Cu mult interes a fost urmărit recentul turneu de la Colorado Springs, care a reunit echipele U.R.S.S., 
Canadei, Cehoslovaciei și Suediei.

în fotografie : aspect din meciul U.R.S.S. - Suedia, cîștigat de sportivii sovietici cu 4-3.

Norvegia pregătește „mondialele' de schi
DIN PRESA STRĂINĂ

O dată cu intensificarea sezonului 
sportiv de iarnă, în numeroase țări ale 
lumii se fac pregătiri în vederea celui 
mai important eveniment din schiul nor
dic — campionatele mondiale. In Nor
vegia — gazda acestei competiții — 
pregătirile se apropie de sfîrșit. In le
gătură cu această problemă ziarul „JA
PAN TIMES14 scrie următoarele :

„Cuvîntul de ordine în sportul schiu
lui în 1966 este Ilolmenkollen. (Regiune 
din apropierea capitalei norvegiene unde 
se vor desfășura întrecerile. N. R.). 
Oslo, unde schiul este foarte aproape 
de inimile tuturor cetățenilor, va găzdui 
campionatele mondiale de schi — pro
bele nordice, între 17 și 27 februarie. 
Acesta necesită o atentă preocupare și 
comitetul de organizare afirmă că pregă
tirile se desfășoară după planul pre
văzut.

Inscripții pe stînci ne dovedesc că 
norvegienii schiau încă în epoca de pia-

în preajma semifinalei „C.C.E?* 1 2 * 4 la polo

• A luat sfirșlt turneul internațional 
de baschet de la Bialystok (R.P. Polonă) 
rezervat echipelor de junioare ale Româ
niei, Ungariei șl Poloniei. La Întreceri a 
participat în afară de concurs și echipa 
de tineret a Poloniei. Competiția a fost 
cîștigată de selecționata Poloniei, care 
în jocul decisiv a învins formația Unga
riei cu scorul de 52—35.

Echipă României s-a clasat pe locul 
doi. In ziua a doua a turneului baschet
balistele românce au pierdut în fața echi
pei Poloniei cu scorul de 46—50, iar în 
ultima zi au Învins echipa de tineret a 
Poloniei cu 57—51.

<• Cont.inuîndu-și turneul în S.U.A., 
selecționata masculină de baschet a Po
loniei a jucat cu echipa Universitatea 
Tenessee. Baschetbaliștli americani au 
cîștigat cu scorul de 80—70 (40—23).

• Turneul international masculin de 
baschet de la Madrid s-a încheiat cu 
victoria echipei italiene Ignis Varese care 
în finală a dispus cu 66—59 (32—24) de 
COrinthians S.A.O. Paulo.

ITALIA. (Etapa a 16-a). Bologna—Ju
ventus 0—1 1 (Leoncini—Juventus, Bulga- 
relli și Haller—Bologna au fost eliminați 
din joc în min. 89). Lazlo—Internazionale
1— 3 (pentru Inter au marcat Domenghi- 
nl. Mazzola și Jair în prima repriză). 
Milan—Lanerossi 1—1, Napoli—Sampdoria
2— 2. Atalanta—Foggia 1—3, Brescia—Vare
se 2—2, Cagliari—Roma 4—0, Florentina— 
Spat 1—0, Torino—Catania 4—0. Clasa
ment : Inter 24 p. Milan 23 p, Napoli 22 
p etc

SPANIA. (Etapa a 17-a). Real Madrid— 
Betis 2—0, Atletico Bilbao—Pontevedra 
2—0, Malaga—Valencia 2—1, Saragossa— 
Espanol 1 - 0, Barcelona—Sabadell 5—0, 
Sevilla—Cordoba 2—1, Elche—Atletico Ma
drid 0—0. Clasament : Atletico Madrid 
24 p. Real Madrid 23 p, Pontevedra 22 p. 
Esnanol se află pe locul 10. cu 15 p.

ANGLIA. (Etapa a 2S-a). Liverpool—Ar
senal 1—0, Burnley—Fulham 1—0, Chelsea

1 Seducția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16, telefon ti.10.05. Interurban 72 șl 286- Telex: sportrom bue. 180. Tiparul-. L P. .Informația'’, sti. Brezolanu 23—25 .
PREȚUL ABONAMENTULUI; 1 lună: 6,50 lei | 3 luni: 19,50 lei) 6 luni: 39 lei» i an : 78 leL 4

ma ediție (1964) a „C.C.E.* Anul tre
cut în turneul final al celei de a doua 
ediții, jucătorii din Belgrad au cedat 
la mare luptă (0—1) în meciul decisiv 
echipei Pro Recco Genova. Formația 
obișnuită folosită de belgrădeni : Mus- 
katirovici — Ciukvas, Perisici, Tedes- 
chi, Jivkovici, Sandici și Jankovici, 
toți componenți ai formației vice-cam- 
pioane olimpice la Tokio. Alături de 
ei, Partizan dispune și de cîțiva tineri 
jucători (Maniei, Novakovici, Glitici, 
Ciolovici) de valoare apropiată titu
larilor.

Amateur Duisburg — o altă ad
versară inedită a bucureștenilor cons
tituie scheletul de bază al reprezen
tativei din R.F. Germană. Ea a parti-

—Tottenham Hotspur 2—1, Everton—Aston 
Villa 2—0, Manchester United—Sunderland
1— 1, Newcastle United—West Ham United
2— 1, Northampton—Blackburn Rovers 2—1, 
Nottingham Forest—Sheffield United 1—0, 
Leicester City—Sheffield Wednesday 2—1, 
Stoke City—Blackpool 4—1, Leeds United 
—West Bromwich Albion 2—1. Clasa
ment : Liverpool 38 p (din 26 1), Burnlev 
36 p (25 j), Leeds United 31 p (22 j), 
Manchester United 30 p (24 j), Tottenham 
Hotspur 30 p (25 j), Chelsea 28 p (23 j). 
Stoke Cltv 28 p (24 j) etc.

FRANȚA- (Etapa a 21-a). Nice—Stras
bourg 3—1, Monaco—St. Etienne 1—1, Sta
de Francais—Angers 2—1, Red Star—NÎ- 
mes 3—3 Rennes—Valenclnnes 1—1, Se
dan— Sochaux 1—0, Rouen-Cannes 2—1, 
Bordeaux—Lyon 4—1, Lens—Nantes 1^—1, 
Toulouse—Lille 2—0. Clasament : Nantes 
34 p, Valenciennes 29 p, Bordeaux 26 p, 
etc.

tră. tn fapt, cea mai veche mărturie de 
acest fel din Norvegia are o vechime 
de 2 500 de ani. Dar schiul modern are 
în aceasta țară o vechime dc numai 100 
de ani și a apărut în regiunea Telemark 
unde Sondre Nordheim, băiatul unui fer
mier din Morgedal, a modernizat și a 
revoluționat acest sport. Folosind la 
schiuri legături care asigurau călcîiul, 
el a fost în stare să execute întoarceri 
în mare viteză, fără ca schiurile să se 
desprindă.

Ca un preludiu la campionatele mon
diale, se va celebra aniversarea cente
narului schiului modern printr-o „caval
cadă" pe schiuri ce va avea loc la 5 și 
6 februarie 1966. Dacă Telemark poate 
pretinde, pe bună dreptate, că este lea-

cipat și la prima ediție a „C.C.E." 
unde — după ce a trecut de grupele 
preliminare — a ocupat locul 3 în tur
neul final, fiind învinsă doar de cîș- 
tigătoarea trofeului. Iată și formația 
standard a jucătorilor din Duisburg : 
Brauer — Hawerkamp, Noack, Harz- 
heim, Heise, Ginzel, Bucholz, Ossel- 
menn, Schultz.

In sfîrșit, Dynamo Magdeburg, cel 
de al treilea adversar din grupă, este 
o veche cunoștință a campionilor noș
tri. O formație experimentată cu multi 
jucători internaționali : portarul Fehn, 
Kluge, Ballerstedt, Zein, Hermans, 
Vohs și Betzold. Numai în anul tre
cut cele două formații s-au întîlnit 
de trei ori. La Eskilstuna (7—6) și la 
Eger (4—3) victoria ă fost de partea 
bucureștenilor, în timp ce formația 
din Magdeburg nu a cîștigat decît o 
dată, pe teren propriu, cu 4—3 (a.v.).

Casele de bilete pentru C M. 
de fotbal luate cu asalt...

LONDRA, 11 (Agerpres). — Vînza- 
rea biletelor de intrare pentru primele 
întîlniri ale preliminariilor turneului fi
nal al campionatului mondial dc fotbal 
continuă într-un ritm accelerat, anunță 
agențiile internaționale de presă. După 
tragerea Ia sorți pentru alcătuirea gru
pelor, care a avut loc zilele trecute la 
Londra, aflîndu-se că eebipa Braziliei, 
campioana mondială, va juca în orașul 
Liverpool, amatorii englezi de fotbal 
au luat casele cu „așalt*, cumpărînd 
biletele în abonament. într-o declarație 
făcută presei, directorul financiar care 
coordonează vînzarea biletelor Ia Liver
pool a spus următoarele : „tn momentul 
cînd s-a aflat că llrazilia va evolua la 
Liverpool, într-o singură zi am vîndut 
bilete de intrare mai mult decît în două 
luni9.

gănul schiului modern, Oslo — cu o 
justificare egală — poate pretinde că 
e9te azi capitala schiului. „Sperăm că 
vom putea confirma această afirmație 
prin organizarea perfectă a întrecerilor 
campionatului mondial1* — a declarat 
Per Landmark, secretarul general al co
mitetului de organizare. „500 de con- 
curenți din peste 20 de țări și sute de 
mii de spectatori vor participa probabil 
la marele festival al schiului ce va avea 
loc la Holmenkollen în ]066u — a adău
gat el.

Campionatele cuprind probe de fond 
masculine și feminine, sărituri de la 
trambulinele dc 70 și 90 de metri și 
combinata nordică compusă din sărituri 
de la trambulină și curse de fond. Toate 
întrecerile se vor desfășura în regiunea 
Holmenkollen care domină capitala nor
vegiană. Campionatele mondiale oferă un 
bun prilej pentru a se reaminti supor
terilor schiului că Nosvegia nu este ex
clusiv țara schiului nordic, a săriturilor 
dc la trambulină sau a curselor de fond 
pentru schiorul de competiție sau pentru 
cel care dorește să-și petreacă vacanțele 
pe schiuri. Norvegia, țară muntoasă, are 
și numeroase pîrtii pentru coborîre și 
slalom. De altfel, slalom este un cuvînt 
de origine norvegiană, folosit de fer
mierii din regiunea Telemark în urmă 
cu 100 de ani pentru a descrie felul 
în care mergeau ei pe schiuri. Astăzi, 
slalomul și coborîrea cunosc o adevărată 
renaștere în Norvegia. Se manifestă o 
„mecanizare** în continuă creștere și rar 
întîlnești vreo localitate care să nu aibă 
mici funiculare*.

Din toate
ATLETISM

In cadrul turneului pe care-1 întreprind 
în Noua Zeelandă, atleții sovietici au e- 
voluat în orașul Napier. Recordmana 
mondială Irina Press a cîștigat proba de 
80 m garduri, realizînd timpul de 11 sec. 
Ea a învins-o pe campioana țării Brendâ 
Matthews. In proba de 100 yarzi, victo
ria a revenit Brendei Matthews, crono
metrată cu 11 sec. înaintea Irinei Press, 
care a realizat același timp. Tamara 
Press a cîștigat probele de aruncarea 
greutății (17,06 m) și aruncarea discului 
(54,57 m). Raiko (U.R.S.S.) s-a clasat pe 
primul loc la 880 yarzi în 1’51’8.

SCHI
Concursul internațional masculin de 

schi de la Adelboden a programat a doua 
probă de slalom uriaș. Victoria a revenit 
lui BUI Kidd (S.U.A.), care a realizat tim
pul’ de 1:49,59. Ștefan Kaelin (Elveția) și 
Guy Perillat (Franța) au ocupat locurile 
următoare cu timpurile de 1:49,84 și res
pectiv 1:50,0. După cele două probe de 
slalom uriaș, în clasamentul combinatei 
conduce Bill Kidd (S.U.A.) cu 6,34 puncte, 
urmat de Willy Favre (Elveția) — 13,74 
puncte, și Edmund Bruggmann (Elveția) 
— 13,85 puncte.
PATINAJ

La campionatele europene de patinaj 
viteză ce vor avea loc în localitatea De
venter (Olanda) în zilele de 22 și 23 ia
nuarie și-au anuntat participarea nînă în 
prezent sportivi din 7 țări ; U.R.S.S., An
glia, Austria, Finlanda, Franța. Norvegia, 
Olanda și Ungaria. Se așteaptă noi con
firmări de participare
HOCHEI

A Reprezentativa de hochei pe gheată 
1 a Finlandei, aflată în turneu în Canada,

Citeva amănunte 
după primele două zi 

ale turneului de basci
11 (serviciul nostru de telex), 

de marți, în care formațiile feri 
de baschet ale Italiei, R.D. Geri 
Bucureștiului și Cehoslovaciei s 
plasează la Jihlava, se dovedeș 
intermezzo binevenit pentru 
comentarii. Este, intr-adevăr, ur 
neu al surprizelor. Mai întii, ? 
victoria prea puțin scontată a 
reștiului asupra Italiei (n.r. In 
maresul România—Italia, întîl 
feminine au luat sfîrșit de 5 c 
victoria italiencelor și doar o 
cu aceea a reprezentantelor 
trei). Apoi, tot în prima zi, c< 
ricul 68—48 (32-21) realizat de 
chetbalistele din R.D. German 
dauna gazdelor.

In întîlnirea Cehoslovacia— 
rești — scor final 60—52 (32-7 
oaspetele au condus (6:—2; 
8—6) pînă in min. 6, dar apoi g. 
dornice de a se reabilita în fa! 
blicului, au forțat și și-au as 
încă înainte de pauză un avan 
14 puncte (30—16 I), decisiv j 
rezultatul final, deoarece bucur 
cele n-au putut recupera integr 
remarcat apărarea în zonă el 
a oaspetelor, foarte eficace. I 
palele marcatoare: Joskova li 
chrova 16, Jirtdrova 7, Kyziink 
pentru Cehoslovacia, Racoviț 
Suliman 8 și Simon 7 pentru 
rești. Au arbitrat Kavcic (Iugo: 
si Strumke (Suedia).

JAN SO

sporturil
a întîlnit în localitatea Saint Joi 
mația locală din liga a 3-a „Moose 
Hocheiștii finlandezi au repurtat • 
cu scorul de 13—2 (5—0 ; 4—1 ; 4-
• Campioana Cehoslovaciei la 

pe gheață, formația Z.K.L.Brno 
prinde lin turneu în Suedia. Hc 
cehoslovaci au evoluat în localita 
enersborg în compania selecționa 
tineret a Suediei pe care au învi 
scorul de 4—3 (0—1 ; 3—2 ; 1—0).

© Intr-un meci amical internați 
hochei pe gheață, disputat la Ma 
(R.F. Germană), echipa cehoslovac 
Pardubice a întrecut formația loc? 
Mannheim cu scorul de 6—3 (2—2 
2—0).

HANDBAL
La sfîrșitul săptămînii trecute a i 

la Rostock, în R.D. Germană, un 
internațional feminin, cîștigat de 
ția Empor Rostock. Iată rezu 
Empor Rostock—Akademik Sofis 
H. G. Copenhaga—Frigg Oslo 8—2 
Berlin—Akademik 13—3, Empoi 
Copenhaga 4—3, Akademik—Frig 
T.S.C.—H. G. Copenhaga 7—5, 
Frigg 6—2, H. G. Copenhaga—Al 
4—1, Empor—Frigg 11—4 și Empor 
7—4.

TENIS DE MASA
In cadrul „Cupei campionilor ei 

la tenis de masă (feminin) la Lj 
echipa Spartak Fraga a învins ci 
de 5—2 pe Olimpia Ljubljana. lat 
tatei? înregistrate : Jitka Kar 
Zrimec 2—0 : Marta Luzzova—Krs 
Jarka Karlikova—Pire 1—2 : Li 
Zrimec 2—0 ; Jitka Karlikova—Pi 
Jarka Karlikova—Kralj 0—2 ; L 
Pire 2—0.


