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După cum s-a mai 
anunțat, echipa noas
tră reprezentativă de 
hochei pe gheață va 
întreprinde în această 
perioadă un turneu de 
trei jocuri în Uniunea 
Sovietică. Recent forul 
dc specialitate ^sovietic 
a anunțat programul a- 
cestiii turneu: 17 
nuarie la Kiev, 19 
nuarie la Riga și 
ianuarie la Riazan.

* cliipa noastră urmează 
să plece din București 
sîmbătă 15 ianuarie.
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AZI, LA BRASOV, 
STEAGUL ROȘU - 

LOTUL U.E.F.A.
Azij la Brașov, Steagul 

roșu, care se pregătește 
pentru meciul-tur cu Espa- 
nol Barcelona, întîlnește 
într-un joc de verificare lo
tul de juniori U.E.F.A.

SAPTAMTNA VIITOARE, 
ÎN CAPITALA 

ROMÂNIA - U.R.S.S. 
LA TENIS DE MASA

La sfirșitul săptămînii vi
itoare va avea loc în Capi
tală o interesantă întrecere 
de tenis de masa între cei 
mai buni jucători sovietici 
și români. Vineri 21 ianua
rie se vor desfășura parti
dele dintre reprezentativele 
feminine șl masculine ale 
României și U.R.S.S. Sîmbă-

Turneu! feminin de baschet
din Cehoslovacia

Richterova 10, Joskova 7, 
Holkova 7 pentru Ceho
slovacia. Demian 14 și Ra- 
coviță 11 
rești. S-au 
Kyzlinkova 
Snliman și 
la oaspete, 
arbitrat de 
slavia) și Fabri (Italia).

Turneul continuă pînă , 
sîmbătă, inclusiv, la Bra
tislava.

pentru Bucu- 
mai remarcat 
de la gazde, 
Diaconescu dc 
Jocul a fost 

Kavcic (lugo-

Și

a

PRAG A, 12 (prin telex). 
Turneul internațional fe
minin de baschet a conti
nuat după cum am mai 
anunțat, în localitatea Jih- 
lava. In primul meci s-au 
întîlnit o selecționată lo
cală și reprezentativa Ita
liei (sub numele de „Mi
lano"). Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 62— 
58 (22—26), după o luptă 
dîrză pe care spectatorii 
din sala Spartak au aplau
dat-o deseori. Au arbitrat 
Ncgolescii (România) 
Strunke (Suedia).

în a doua întîlnire
zilei s-au reîntîlnit selec
ționata Cehoslovaciei și cea 
a Bucureștiului. Și de a- 
ceastă dată au cîștigat 
gazdele : 55—49 (29-—
25). Jocul a fost foarte 
echilibrat pînă la jumă
tatea reprizei secunde, cînd 
jucătoarele cehoslovace au 
realizat un „salt" și au 
luat conducerea Ia o dife
rență de 16 puncte (52— 
36), iar spectaculoasa re
venire a bueureștencelor 
n-a mai putut înclina de 
partea lor balanța victoriei. 
Jele mai bune realizatoare 
au lost Spcjchalova 16,

JAN POPPER

tă 22 Ianuarie, sportivii ro
mâni și sovietici vor lua 
parte la un turneu indivi
dual.

Oaspeții vor deplasa cele 
mal bune garnituri, la 
fete : Grinberg și Rudno- 
va, iar la băieți : Amelin, 
Vardanian și Gomozkov.

UN NOU PATINOAR 
ÎN CAPITALA

La centrul de antrena
ment nr. 2 (fost Doherty), 
din calea Plevnei colț cu 
str. Știrbei Vodă, s-a des
chis un nou patinoar natu
ral, care funcționează zil
nic între orele 10—13 și 15 
—19.
HANDBAL: ȘTIINTA CLUJ 
- SPARTAC CONSTANȚA 

14-7 (7-1)
CLUJ 12 (prin 

Victoria în meciul 
din campionatul 
seria a Il-a, a revenit for
mației locale Știința, care 
a dispus cu 14—7 (7—1) de 
Spartac Constanța.

P. EADVANI, coresp.
ULTIMELE ȘTIRI 

EXTERNE
• In „Cupa campionilor 

europeni” la hochei pe 
gheață s-au întîlnit la Oslo, 
campioana Norvegiei. Ver- 
laem și S. V. Fiissen 
(R.F.G.). Meciul a luat sfîr- 
șit cu rezultatul de 3—3.

© La Grihdelwăld, în 
ziua a doua a concursului 
internațional feminin de 
schi, proba de slalom 
uriaș a revenit elvețiencei 
Therese Obrecht, urinată 
de austriaca Edith Zim
mermann.

© Echipa de fotbal Rapid 
Viena a jucat la Quito cu 
campioana Ecuadorului. 
Din cauza unei ploi toren
țiale meciul a fost întrerupt 
la scorul de 0—0. (Servi
ciul nostru de radio).

telefon), 
restant 

feminin,

PETRE CAPRA 
președintele Consiliului orășenesc 

UCFS București

Gabriela Tulcea în vîrstă de numai 9 ani a îndrăgit 
tenisul de masă și face parte din centrul de copii AS/i 

din Capitală. Iat-o pe tînăra sportivă în timpul 
unui recent concurs

Foto : A. Negrea

In vara anului 1965. 
cînd cluburile și a- 
sociațiile sportive 

din Capitală au organi
zat, pe baza indicațiilor 
Consiliului General UCFS, 
centrele de inițiere ia 
sport pentru copii, mulți 
părinți s-au întrebat : 
Cum sînt organizate a- 
cestc centre ? Ce scop au 
ele ?

Consiliul orășenesc 
UCFS, cluburile și aso
ciațiile sportive au răs
puns la timp acestor în
trebări. popularizînd pe 
larg foloasele practicării 
exercițiilor fizice și spor
tului sub influenta bine
făcătoare a aerului, apei 
și soarelui, aportul lor la 
dezvoltarea fizică multi
laterală a copiilor și au 
indicat modul de înscrie
re și participare a copiilor 
la diferitele centre de 
inițiere, care urmau să-și 
înceapă activitatea. A- 
ceste acțiuni de popu
larizare au deschis drum 
unui număr însemnat de 
copii spre centrele de ini
țiere în sport. La clubul 
Steaua peste 3 000 dc co
pii au pătruns „tainele” 
atletismului, fotbalului și 
ale altor sporturi ; la Di
namo 2 000 de copii, la 
Rapid — 1 500, la Pro
gresul — 1 000, la Ștran
dul Tineretului — peste 
5 000, la Constructorul, 
Olimpia etc. alte sute și 
sute de copii au făcut cn-

nostință, sab îndrumarea 
cadrelor calificate, cu ac
tivitatea sportivă organi
zată.

★

Era o adevărată plăcere 
să privești cum soseau 
zilnic la aceste centre 
grupuri numeroase de 
copii, sub supravegherea 
profesorilor, a instructo
rilor de pionieri, a unor 
părinți organizați cu 
schimbul, sau a celor mai 
răsărit! și mai isteți ..spor
tivi” de pe o stradă sao 
alta.

Cu acest prilej ne-am 
dat seama că și copiii își 
au conturate, încă de la 
această vîrstă fragedă, 
simpatiile pentru un club 
sportiv sau altuL Deși, a- 
fanci cînd am organizat 
centrele, am țintit cont 
de repartizarea lor pe ra
ioane pentru a da posibi
litate copiilor să se de
plaseze cu ușurință la ba
zele sportive unde aveau 
loc antrenamentele, mulți 
dintre aceștia au preferat 
să străbată distanțe mari 
pentru a participă ta 
cursurile organizate do 
clubul lor favorit. La cen
trele de inițiere ale clu
burilor sportive
Rapid, Dinamo, Progre
sul ș.a. s-au înscris copii 
din toate raioanele Capi
talei.

Steaua,

(Continuare în pag. a 2-a)

Și la Brașov patinoarele Microinterviul nostru

Amânuntc din meciul 
handbalișlilor noștri io Liihcch

Ora tîrzie la care ne-a 
parvenit rezultatul meciului 
susținut de handbaliștii 
noștri la Liibeck, în primul 
meci din cadrul turneului 
lor în R.F.G., nu ne-a în
găduit să dăm mai multe 
amănunte. Revenim astăzi 
cu cîteva date interesante. 
Partida București — Lti- 
beck (31—16) s-a disputat în 
fața unei asistente cifrate 
la 2 500 de spectatori, care 
au urmărit un joc extrem 
de spectaculos, în special 
din partea echipei noastre. 
Echipa gazdă, alcătuită din 
jucători masivi și comba-

și-au deschis porțile 5 MINUTE
tivi, a dat o replică dîrză 
și timp de 34 de minute 
scorul s-a menținut strîns 
(5—3, 14—10, 14—12). Apoi, 
jucătorii noștri au început 
să facă un joc mai atent 
în apărare, au folosit des și 
bine contraatacul și au 
creat faze cu o largă și ra
pidă circulație și... s-au de
tașat și ca scor. Formația : 
Bogolea, Reții — lacob 
Costache II 2, Nodea 
Goran 2, Ivănescu 4, 
rinescu 3, I. Popescu
Gruia 6, Moser 3, Hnat, Pa- 
raschiv.

5.
2,

Ma
li

Timpul prielnic a permis des
chiderea patinoarelor din orașul 
de la poalele Tîmpei. Un număr 
însemnat de tineri și tinere și-au 
dovedit măiestria pc gheața lu
cioasă a patinoarelor Voința și 
Tractorul, precum și la cel al 
clubului sportiv orășenesc, dat în 
folosință deocamdată parțial. în 
aceste zile se curăță zăpada că
zută șt la Metrom, Hidromeca
nica și în parcul Tractorul, unde 
vor funcționa patinoare pentru 
iubitorii patinajului din aceste 
cartiere. Tot în aceste zile, la 
cele cinci licee și la trei școli

generale din Brașov se vor des
chide centre de inițiere ce vor 
fi organizate cu sprijinul clubu
lui sportiv orășenesc și al secției 
de învățămînt a sfatului popular 
din localitate. Amenajarea aces
tor patinoare se face cu forțele 
proprii ale școlilor respective. 
Profitînd de darea în folosință 
a patinoarelor, tinerii din sec
țiile de patinaj artistic dc Ia Vo
ința și Steagul roșu și-au început 
pregătirile pe gheață în vederea 
participării lor la concursurile o- 
ficiale din acest sezon.

C. CRUIA— coresp. reg.

CU ION TIRIAC

•ecție de sezon pe tema na.b.c.-ul schiului , Se explică ocolirea în plug.

Cu toate că activitatea competi- 
tională la tenis a încetat de cîteva 
luni, sportivii nu au pus rachetele 
în cui. Dimpotrivă, pregătirile an 
început mai de mult, fiecare strădu- 
indu-se ca viitoarele concursuri 
(„Gupa de iarnă" di» februarie va 
inaugura întrecerile de tenis pe 
1966“) să-l găsească în plenitudinea 
posibilităților.

Infr-una din zilele trecute am pri
mit la redacție vizita campionului 
tării, profesorul Ion Tiriac. Am fo
losit acest prilej pentru a ” ~
ceva din proiectele celui 
tenisman român.

Cu ce gloduri pornești
Mi-am pi opus să realizez multe. 

In primul rinei am un obiectiv ex- 
trasportiv, dar foarte important și 
imediat: trecerea concursului de
admitere la Facultatea de drept, la 
fără frecventă, spre sfirșitul acestei 
luni. Cit plivește dorințele sportive, 
ele sin! numeroase. După o perioadă 
de odihnă activă, pentru refacere, 
am fost obligat la o pauză forțată, 
cauzată de uri accident : o smulge
re de ligamente la pumnul drept. 
Acum slnt vindecat și sper să eiec- 
Aiez pregătirile în condiții bune 
pentru a ti gaia de start in vederea 
obiectivului principal: noua ediție 
a „Cupei Davis", programată cu tu
rul I în luna mai. Pină atunci, toate 
celelalte competiții constituie pen
tru mine obiective intermediare, pri
lejuri de verificare.

— Pe cine contezi ca parteneri 
în reprezentativa tării pentru 
„Cupa Davis". 2

— Cred, la ora 
mureanu și Bosch

afla cîte 
mai bun

în 1966?

actuală, că 
la simplu

consemnat

Mâr- 
și C.

deInterviu _
C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a)



Triunghiularul de biatlon

România-R. D. Germană-Suedia
9 LA POIANA BRASOV SE DISPUTĂ „CUPA DINAMO" 

• REZULTATELE UNOR CONCURSURI DE LA BORȘA 
SI BORSEC

fi Dumitru Zanțțor, asistați de antrenorul de 
efectuează un antrenament

Moise Stoian
în vederea triunghiularului

tir 
<le

Centrele de inițiere In sport
(Urmare din pag. 1)

Plecați ieri de la Altenberg, biatlo- 
niștii echipelor României, R. D. 
Germane și Suediei au sosit în a- 

ceeași zi în Capitală, pornind mai de
parte spre Predeal, unde vineri și du
minică se va desfășura a doua „manșă" 
a triunghiularului. Componcnții celor 
trei echipe efectuează azi un antrena
ment de acomodare cu pista din I’o- 
liștoacă, care — după ninsoarea masivă 
de săptămîna trecută — se prezintă 
într-o stare excelentă. De asemenea, 
concurent ii execută trageri de reglaj pe 
poligonul reamenajat în toamna anului 
trecut în Valea l’oliștoacă. Cît privește 
întrecerile, comisia de organizare a sta
bilit ca ele să se desfășoare după ur
mătorul program : vineri ora 10 : proba 
individuală (20 km), duminică ora 
10,30: proba de ștafetă (4x7,5 km).

<i j vum ni ; juniori: 1,
Szabo (Știința) ; 2. Vasilc Timiș 

3. Grigore 
4. B. 

junioare : 
: 1. Ștc- 

(Știința) ; 2. W. Schit 
3. Gavrilă Malic (Centrul 

schi Borșa). (P. GOI EA — coresp.).

D ebutul schiorilor clujeni în activi
tatea pe anul 1966 a fost făcut 
pe frumoasa pîrtie de la Borșa, 

în regiunea Maramureș. La întreceri au 
luat parte și tinerii schiori de la centrul 
de inițiere de la Borșa. lată rezultatele 
probei de slalom uriaș 
Tomori (Știința Cluj) 
(Știința) ; 3. G. 
II. Dobreanu (Știința) ;
miș (Centrul de schi Borșa) ; senioare : 
1. Carmen

seniori: 1. I*.
2. A. llamuș 

Speck (Știința) ; 4.
; 5. Dumitru Ti-

I’osticescu (Știința) ; 2.

Aurelia Tomori (Știința); juniori: 
Aron f
(Centrul de schi Borșa); 
Timiș (Centrul de schi Borșa) ; 
lordache (Liceul nr. 11 Cluj) ;
1. Maria Imre (Știința); copii 
fan Hambric (Știința) ; 2. 1 
(Știința) ; 
de ' ’ ~

Ui:
s. s.

numeros 
concursul

Borsec
E. Tg.

public 
de schi 

pentru
Mureș.la

torii probelor : fond, juniori cat. I 
(4 km) : Teodor Mihai; cat. a ll-a (2,5 
km.) : Petru Covaci ; junioare cat. 1 
(2,5 km) : Rozalia Torok ; cat. a ll-a 
(2,5 km.) : Ema Chert is ; slalom uriaș, 
juniori cat. I : Teodor Mihai ; cat. a 
II-a : Petru Covaci; junioare cat. I : 
Rozalia Torok; cat. a ll-a: Cristina 
Covaci. (ION CRISTEA — coresp.).

Slalomiștii și săritorii din Brașov 
și de pe Valea Prahovei’ vor con
cura sîmbătă și duminică pe pîr- 

tiilc Poienii Brașov în cadrul unei com
petiții de tradiție: „Cupa Dinamo*. 
Dintre participant! nu vor lipsi cîștigă- 
torii concursului de deschidere, adică 
C. Tăbăraș, Ilona Micloș, Constanța 
Măzgăreanu, Dan Cristea, Florea doi
nea și D. Lupu.

HOCHEI: Regulamentul și disciplina
Regulamentul acestui joc nu este toc

mai simplu. Am putea spune că dintre 
jocurile sportive hocheiul pe gheață are 
cel mai complicat, dar și cel mai com
plet regulament. Aceasta este într-o 
oarecare măsură principala cauză că în 
hochei un arbitru se formează greu și 
ajunge să se descurce în „hățișul* ali
niatelor și sublinierilor regulamentului 
numai după o lungă practică. în plus, 
meciurile sînt în majoritatea lor foarte 
rapide și cer, deci, arbitrului o atenție 
sporită, pentru ca el să poată interveni 
prompt și corect din punct de vedere 
regulamentar.

în consecință, nu s-ar putea spune că 
sarcina unui arbitru de hochei este prea 
ușoară. Dar, în ultima vreme ea a de
venit și mai dificilă, deoarece jucă
torii noștri au ajuns și ei un fel de... 
arbitri. La fiecare decizie se uită în
trebător la conducătorul jocului, se 
miră, dau din mîini a... „lehamite*, co
mentează hotărîrea luată sau se dezvi
novățesc. Cine sînt sportivii care pro
cedează astfel ? Sincer vorbind, cînd am 
încercat să așternem pe liîrtie numele 
lor, am epuizat aproape spațiul rezervat 
acestui articol.

Cu alte cuvinte nc aflăm în fața unei 
veritabile „maladii* a hocheiului nos
tru. care a ieșit mai mult în evidentă 
în acest sezon, cînd volumul competiți
ilor interne a crescut în mod simțitor. 
Din această cauză partidele nu mai au 
o desfășurare normală, sînt întrerupte 
mai mult decât se obișnuiește și, ceea 
ce este mai grav, își fac loc câte
odată și atitudini de-a dreptul huliga
nice, cum s-a întîmplat la Miercurea 
Ciuc, cînd jucătorul Daradici (Tîrnava) 
a sărit să lovească 
tru 
transformarea 
tr-un loc de... 
interminabile 
crederii pe care 
in posibilitățile

Nu dorim să 
o pledoarie în 
este în intenția 
atît mai mult cu cît „cavalerii fluieru
lui* greșesc destul de frecvent și, une
ori, chiar grav. Pledăm însă pentru res
pectarea regulamentului. Primii care au 
datoria si întreprindă ceva în această

direcție — alături de antrenori, bineîn
țeles — sînt chiar arbitrii. Ei trebuie 

orice 
în legătură cu deci

mai ales că regulamentul le 
dispoziție o variată gamă de 
Și dacă toți vor proceda 

se vor învăța încetul 
stăpînească nervii

sînt chiar arbitrii. Ei 
să sancționeze imediat orice gest, 
comentariu făcut 
ziile lor, 
pune la 
eliminări, 
sportivii 
cetul să-și st 
fie disciplinați.

Cil
și

așa. 
în
să

CĂLIN ANTONESCU

Făcînd bilanțul activității noastre 
din acest prim an de organizare a 
centrelor de inițiere în sport pentriț 
copii, se desprind cîteva concluzii im
portante, care pot fi generalizate.

Popularizarea susținută prin interme
diul celor mai variate forme și mij
loace de propagandă și agitație, a fo
loaselor practicării exercițiilor fizice 
și a sportului pentru dezvoltarea și 
întărirea sănătății copiilor, precum și 
a tuturor datelor cu privire Ia organi
zarea centrelor de inițiere (adresa ba
zei sportive, mijloacele de transport 
în comun care merg spre ea, progra
mul acestor centre, condițiile și mo
dul de înscriere și participare etc.) 
constituie prima condiție în asigura- 
rea unui număr mare de copii acestor 
centre.

Organizarea centrelor, coordonarea 
minuțioasă a activității lor trebuie fă
cută cu toată seriozitatea, cu ajutorul 
celor mai competenți profesori și an
trenori, 
dificarc 
dițiilor 
trebuie 
fie convinși că de instruirea sportivă 
și educarea copiilor lor se ocupă oa
meni pricepuți și în același timp pă
trunși de răspunderea ce o au.

Cluburile sportive 'bucureștene au 
reușit să se achite în bune condițiuni 
de această sarcină. La baza sportivă a 
fiecărui centru de inițiere în sport a 
fost organizat din timp, de către clu
bul respectiv, un colectiv format din 
10—15 activiști și cadre tehnice, fie
căruia dintre aceștia revenindu-i sar
cini concrete pe întreaga perioadă a 
activității centrului. Pentru a fi cu
prinși un număr cît mai mare de copii, 
instruirea acestora a fost planificată 
pe ore și grupe de vîrstă. Grupele da 
copii au fost repartizate pe antrenori. 
Aceștia și-au alcătuit o evidență pre 
cisă a copiilor din grupă, notîndu-și 
în caiet numele și pronumele, data 
nașterii, școala și clasa, adresa, situa
ția la învățătură și avizul medical. La 
înscriere, fiecare elev era obligat să 
prezinte carnetul cu situația școlară, 
sau în cazuri excepționale să fie în
soțit de către unul din părinți caie 
să prezinte conducătorului cursului si
tuația la învățătură a copilului.

în cadrul fiecărei grupe constitui
te, antrenorul a numit cîte un căpitan 
de echipă, pentru jocuri, sau res
ponsabil la sporturile individuale, caie 
avea sarcina să primească și să îm
partă echipamentul sportiv, să dea 
raportul antrenorului la începerea lec
ției, să adune grupa după pauză, să 
supravegheze echiparea și dezechipa- 
rea etc. Acești copii au fost de un 
real folos profesorilor de educație fi
zică și antrenorilor în organizarea 
procesului instructiv-educativ.

La începutul cursului, antrenorii și 
profesorii i-au inițiat pe copii, din 
punct de vedere teoretic, asupra im
portanței sportului în dezvoltarea or
ganismului și asupra caracteristicilor 
ramurei de sport respective. De alt
fel, fiecare lecție avea o parte in
troductivă teoretică, urmată de o e- 
xemplificare practică executată inițial 
de antrenor, după care se trecea la in
struirea practică a grupei. Cantitatea 
de lucru practic efectuată de copii a 
fost astfel repartizată, îneît aceștia să 
nu fie obligați să facă eforturi prea

fără să se admită vreo mo- 
a programului anunțat, a con- 
dc participare etc. Părinții 
să aibă încredere în noi, să

mari. Astfel, s-a început cu 10—15 
minute lucru practic, pentru ca în ul
tima parte a cursului să se ajungă la 
25—30 de minute. După efectuarea 
orei ce le era afectată, copiii din fie
care grupă mai asistau aproximativ o 
oră la instruirea grupei următoare, 
pentru a-și fixa mai bine cunoștințele 
acumulate.

Preocupați de selecționarea elemen
telor celor mai talentate pentru spor
tul de performanță, antrenorii au ur
mărit în mod deosebit evoluția zilni
că a celor mai buni elevi, acordîn- 
du-Ic mai multă atenție în instruire și 
cultivîndu-lc totodată dragostea pen
tru ramura de sport pe care și-au a- 
les-o. Unii dintre aceștia, deși aflați 
Ia vîrsta copilăriei, au pășit cu acest 
prilej pe calea anevoioasă, dar plină 
de satisfac,... a obținerii măiestriei 
sportive. înțelegem prin aceasta că, 
pășind pragul secțiilor cluburilor spor
tive. ei vor munci intens pentru dez
voltarea ca! iilor. pentru realizarea 
unei pregătiri sportive pe baze știin
țifice.

Buna organizare a centrelor de ini
țiere în spoit, competența și simțul de 
răspundere manifestat de profesorii de 
educație fizică și antrenorii care le-au 
condus au cîștigat de partea sportu
lui nu numai pe copiii care le-au frec
ventat. ci și pe părinții acestora. In 
numeroase scrisori sosite pe adresa 
Consiliului orășenesc UCFS București, 
oamenii muncii din întreprinderi și 
instituții și-au exprimat în cuvinte e- 
moționante satisfacția față de rezul
tatele obținute de copiii lor prin frec
ventarea acestor cursuri. Iată ce ne-a 
scris I. Marinescu, tatăl unui copil : 
„Intr-una din zile am citit în 
tramvai un aliș al UCFS în care se 
vorbea despre centrul de învățarea 
înotului de la Ștrandul Tineretului, 
pentru copii în vîrstă de la 5 la 1? 
ani. Cîteva zile m-am gîndit ce să fac. 
să-l înscriu și pe băiatul meu Danul, 
care are 5 ani și jumătate ? Am dis
cutat cu soția mea. Știindu-1 pe copil 
tare neastîmpărat, ne venea greu să 
ne hotărîm să-l înscriem, de frică să 
nu i se întîmple ceva. Teama mi-a 
fost înlăturată de cîțiva colegi de ai 
mei, ai căror copii frecventau aceste 
centre de învățarea înotului. Ca să mă 
conving, într-o zi liberă m-am depla
sat pînă la Ștrandul Tineretului și am 
avut astfel prilejul să asist la înscrie
rea unor copii care și-au început acti
vitatea, organizat, sub supravegherea 
atentă a unui profesor. Așa s-a ajuns 
ca în fiecare zi Dănuț al meu să mear
gă însoțit de bunica lui, la acest curs. 
După cîteva zile, cînd mi-a povestit 
entuziasmat că a învățat să înoate, nu 
prea îmi venea să-l cred. Aveam să 
mă conving însă la sfîrșitul celor două 
săptămîni cît a durat cursul, cînd am 
fost invitat să asist, împreună cu alți 
părinți, la examenul micilor înotă
tori. Mă așteptam să găsesc acolo un 
bazin mic, așa... pe măsura copiilor. 
Cînd însă m-am văzut în tribuna u- 
nui bazin normal, cu adîncime de 3— 
4 m, teama a început să încolțească 
din nou. Poate o să vi se pară curios, 
dar eu la 40 de ani nu știu să înot. 
Din această cauză eram îngrijorat, 
deși Dănuț pe care îl descoperisem 
printre ceilalți copii era foarte dega
jat. ...Cînd s-a dat startul și copiii, 
printre care era și Dănuț, au sărit cu
rajoși în apă, mi-am pus mîinile pe 
ochi. După ce s-a terminat cursa și

micii înotători au ieșit voioși din apă, 
nu m-am uitat că după Dănuț șiroia 
încă apa, l-am îmbrățișat și l-am să
rutat, de bucurie că știe într-adevăr 
să înoate, că la cei cinci ani și ju
mătate ai lui și-a luat primul examen 
cu foarte bine.
Cît privește pe neastîmpăratul meu 

Dănuț, vă mărturisesc cinstit că este 
de nerecunoscut : rnănîncă fără să mai 
facă mofturi, se spală singur și vor
bește cuviincios — așa cum de altfel 
ne-a mărturisit că l-a învățat tovară
șa profesoară de la înot.

Vă mulțumesc dragi tovarăși !“
Această scrisoare este una dintre 

multe altele asemănătoare prin care 
oamenii muncii își manifestă satis
facția pentru crearea acestor centre, 
pentru modul cum muncesc profesorii 
și antrenorii în cadrul lor și pentru re
zultatele obținute în sport de către 
copiii lor.

Bilanțul acestui prim an de orga
nizare pe scară largă a centrelor de 
inițiere în sport pentru copii a scos 
însă la iveală pe lîngă aceste rezulta
te pozitive și unele deficiențe, de care 
va trebui să ținem seama în activi
tatea ce o vom desfășura în acest 
meniu în anii viitori.

De pildă, nu toate cluburile (cx. 
pid, Progresul ș.a.) au organizat 
timp centrele de inițiere, astfel 
cît ele să-și înceapă activitatea ime
diat ce copiii au intrat în vacanță.

La centrele de inițiere organizate, 
cluburile sportive nu au asigurat cadre 
tehnice pe măsura posibilităților ce le 
au, limitîndu-se în general la profe
sorii de educație fizică și antrenorii 
din colectivele de conducere ale aces
tor centre. Astfel, au fost folosiți în 
mică măsură sportivii fruntași, maeșr 
trii emeriți și maeștrii sportului, cunos- 
cuți și iubiți de copii, de la care aceș
tia doreau și ar fi putut s„ învețe 
„tainele11 sporturilor în cart se ini- 
țiau.

Desigur că o parte din aceste lipsuri 
se datoresc și greutăților inerente în
ceputului unei activități noi. De acum 
însă nu ne mai lipsește experiența și 
trebuie să luăm din timp toate măsu
rile pentru ca vacanțele elevilor să ne 
găsească bine pregătiți, cu centre de 
inițiere în sport temeinic organizate.

îmbunătățind colaborarea cu orga
nele și organizațiile U.T.C., cu secții
le de învățămînt, vom avea posibili
tatea să mobilizăm un număr mai 
mare de copii la aceste centre, adu- 
cîndu-se astfel o contribuție sporită 
la călirea și educarea tinerei gene
rații.

Cluburile și asociațiile sportive sînt 
datoare să nu-și precupețească efortu
rile pentru a organiza cît mai bine 
activitatea sportivă a copiilor și a ti
neretului școlar, izvor nesecat de ca
dre pentru sportul de performanță, să 
folosească pe scară largă în acest scop 
centrele de inițiere în sport, care și-au 
dovedit pe deplin utilitatea.

5 MINUTE

do-

Ra- 
din 
în-

CU ION ȚIRIAC

ședință dc comunicări in probleme 
de cultură îizică șl sport lu Cluj

Năstase la dublu, slnt cei mai in
dicați să intre In vederile selecționă
rii pentru întrecerea „Sa'.atierei de. 
argint", troleu cu care este dotată 
„Cupa Davis". Aștept cu nerăbda
re Începerea competiției și... aștept 
și putină șansă la tragerile la sorti

cu crosa un albi
ți?). Nu mai vorbim de faptul că 

terenului de gheată în- 
parlamentări și discuții 

influențează și asupra în- 
arbitrii trebuie s-o aibă 
lor.
se creadă că facem aci 
favoarea arbitrilor. Nu 
noastră acest lucru, cu

In 
tații 
anul 
cație 
cilor 
științific de pe lingă Consiliul re
gional al UCFS — Cluj a orga
nizat la Casa de Cultură a stu
denților „Gheorghe Gheorghiu-Dej" 
din Cluj cea de a 12-a ședință de 
comunicări științifice avînd ca te
mă de bază „Probleme privind 
metodica și conținutul antrenamen
tului la copii și juniori".

Au participat specialiști în do
meniul culturii fizice și sportului 
din orașul și regiunea Cluj și nu
meroși invitați din țară.

Lucrările au fost deschise de că
tre prof. dr. VIOREL GLIGORE, 
președintele cabinetului metodico- 
științific de pe lingă Consiliul re
gional al UCFS Cluj, care a men
ționat importanța activității de 
cercetare științifică în lumina Di
rectivelor celui de al IX-lea Con
gres al P.C.R. și a expunerii fă
cute de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., la recenta Sesiune a Marii 
Adunări Naționale. In continuare 
prof. dr. Viorel Gligore a arătat 
rolul important pe care-1 are co
laborarea dintre profesor, antrenor

vederea valorificării activi- 
de cercetare științifică pe 
1965 a profesorilor de edu- 
fizică, antrenorilor și medi- 
sportivi, cabinetul metodico-

și medicul sportiv pentru 
rezultatelor sportive de

A fost prezentat referatul; „Spor
tul la copii și juniori, particulari
tăți morfo-funcționale" (de dr. ONO- 
RIU CHEȚEANU), în care s-a 
accentuat rolul și importanța con
ținutului și metodicii antrenamen
tului sportiv la copii și juniori 
privit prin prisma particularități
lor morfo-funcționale ale vîrstei de 
creștere.

Conținutul acestui referat a fost 
întregit de coreferenții lector FR. 
LORINCZY prin lucrarea „Par
ticularități metodice și de conți
nut în instruirea sportivă a copiilor 
și juniorilor" și dr. V. ACHIM, 
prin expunerea lucrării „Particula
ritățile biologice și biochimice ale 
vîrstei tinere în antrenamentul 
sportiv".

Au fost expuse apoi 12 comuni
cări interesante, cu caracter apli
cativ, dintre care voi cita: PROF. 
OPRINA STROE, D. ALMAȘAN 
„Sistematizarea mijloacelor pentru 
dezvoltarea vitezei, forței, rezisten
ței și îndemînării și metodica dez
voltării 
copii și 
„Aspecte 
emotivă

obținerea 
valoare.

acestor calități fizice la 
juniori, DR. V. ACHIM, 
clinice de supraexcitare 

— emotivitate patologică",

LECTOR FR. LORINCZY, 
STENT R. SOTEIU „Din 
riența aplicării principiului 
pensatiei în pregătirea jucătorilor 
de handbal", ANTRENOR GH. 
GHEORGHIAN „Unele observații cu 
privire la 
namentului 
fotbal".

Un deosebit interes a stîrnit ino
vația . antrenorului de gimnastică 
D. SZABO („Bîrna protejată") pre
cum și comunicarea profesorului 
de educație fizică din Turda A. 
HOBEȚ „Din experiența predării 
înotului la copii (6—12 ani)". Șe
dința de comunicări a fost în
cheiată cu lucrarea asistentului I. 
FEȘNIC „Culegere de exerciții 
aplicative pentru clasele I—Vili".

Lucrările prezentate au fost viu 
comentate de către participanții la 
sesiune. Ele au avut un conținut 
de un ridicat nivel științific și 
contribuie la elucidarea unor pro
bleme privind antrenamentul spor
tiv la copii și juniori în principa
lele sporturi olimpice cum ar 
atletismul, gimnastica, înotul etc.

ASr- 
expe-- 
com-

particularitățile antre- 
la copii in jocul de

fi

prof. TIBERIU CORNEIȘAN 
secretarul Cabinetului metodico- 

științific — Cluj

— Dintre viitorii coechipieri 
pentru „Cupa Davis" nu ai citai 
nici un nume nou. Este vorba df 
vreo scăpare sau... ?

— Nu I Nu am avut nici un lap
sus. Jucătorii tinerei generații nu 
justiiică Încă participarea in con' 
cursuri atit de grele. Progresele lu. 
Ilie Năstase intirzie, același lucre 
se poate spune și despre Dron. Pro. 
inovarea trebuie să se facă 
pe criteriul strădaniilor de la 
namente și al valorii atinse 
exclusiv pe cel al tinereții.

— Alte proiecte 1
— Sper ca la competițiile la cart 

voi concura să obfin rezultate cart 
să le coniirme pe cele de anul tre. 
cut și chiar să le Întreacă. Aș dor 
tare mult să joc și cu spaniolul San 
tana — tenismanul nr. 1 al lumii — 
cu indianul Khrisnan (cu aceștia 
nu m-am intîlnit niciodată), cu 
mai 
ales

Si, 
care 
se 
pe 
la 
pe 
vinși, alături de Pietrancțeli, Ulrich 
Bungert, Sangster, Fox, Dell, Lejus 
Fletcher, Hewit, Davidson și alt; 
nume de rezonanță mondială.

mima 
antre- 
și nt

do 
ci 

mamulfi jucători de valoare, 
australieni.
finind seama de dîrzenia 
o are, de seriozitatea cu cart 

antrenează și valoarea crescînde 
care o manifestă de la un concur; 
altul, Ion Tiriac poate adaug; 
cartea sa de vizită, printre în

jx



A ORIZONT—ESPANOL BARCELONA!
;ea ca în... cîntecul lui Gilbert 
I. Fulgi mari dansau monoton, 
ud argintiu pe fondul negru-al- 
al cerului.

aflăm în orele dimineții. Ade- 
„cetate" a zăpezii — terenul 

conjurat de dealuri albe unde 
;ti că se află tribunele — sta- 

Tineretuîui din Brașov este 
unei animații surde. în scrîș- 

lăpezii, crampoanele a douăzeci 
echi de ghete lasă mii de urme 
ina lor neobosită. Ați ghicit, 
il, este vorba de un antrena
te fotbal. Al cui ? Cu două 
ini înaintea datei primului meci 
lanol, cine pot fi ? Stegarii, 
eles !
ia remarcă — înainte de a 
i vreun cuvînt cu cineva— an- 
mtul este foarte tare ! Ne pla- 
credem că este așa nu numai 
i gerului. Se pare că mulți din- 
renorii noștri au ajuns la con- 
că forma superioară a jucăto- 
obține muncind din greu, pre
ia „poezie", după... cantitatea 

it, fiind falimentara.
a 3 după-amiază. Peste 30 de 
începe cel de-al doilea antre- 
pe ziua de azi al echipei Stea- 

u." Băieții n-au sosit încă dar 
are se observă o oarecare miș- 
ela baci, cu-n termometru în 
controlează din 10 în 10 mi- 
emperatura apei din bazinul 
: masaj. El știe că refacerea 
lui după antrenament este cel 
>t atît de importantă ca și ali- 
1 jucătorului. La rîndul său, 
re, cizmarul, a adus ultimele 
eparate, așa că la începutul

Noutăți 
la f. n. Fotbal

18 JUCĂTORI
.A VIZITA MEDICALA !

toate că pînă la primele 
5i internaționale din acest 
i este multă vreme, antre- 
echipei reprezentative, Ilie 
și Ștefan Covaci, sînt preo- 
de pe acum de jucătorii pe 
vor folosi.

a acțiune: 16 jucători au 
arte acum cîteva zile la un 
> control medical: M. Iones- 
tcu, Suciu, Popa, Nunweil-
Nunweiller IV. Hălmăgea- 

reavu, C, Dan, Ghergbeli, 
pescu, Pircălab, Dridea I, 
Haidu (Dinamo București), 

îescu. Peste cîteva zile vor 
teastă vizită medicală și ju- 
Sasu și Marcu, care n-au 

i prezenți împreună cu cei- 

camdată, ne-a spus antre- 
lie Oană, în vederile noas- 
t 18 jucători dar acestora 
ir mai adăuga și alții pentru 

cum am mai spus și altă 
orțile echipei naționale sînt 
e tuturor celor care se vor 
ia".

CTIVUL FEDERAȚIEI - 
PE TEREN!

13—23 ianuarie, F.R. Fot- 
face un prim control asupra 
i de pregătire a echipelor 
rrea returului campionaiu- 
vor avea în vedere con- 

de desfășurare a pregăti- 
nalizele secțiilor de fotbal, 
sa obiectivelor pentru anul 
grija pentru reamenajarea 
sportive, activitatea corni- 

sgionale de fotbal etc. 
:eastă primă etapă vor fi 
regiunile Iași (Dincă Schi- 
tntrenor federal), Oltenia 
■ăpușneanu, antrenor fede- 
ilați (FI. Tănăsescu, secre- 
teral al F.R. Fotbal și G. 
antrenor federal), Cluj și 
(I. Bălănescu, antrenor fe- 
Ploiești (Ilie Oană, antre- 
echipei naționale), Brașov 
trescu, antrenor federal), 
(Ion Alexandrescu, secre- 
eral adjunct al F. R. Fot- 
tcău (Vasile Grigore, acti- 
F. R. Fotbal).

antrenamentului nu există gheată că
reia să-i lipsească vreun crampon sau 
care să aibă cel mai mic defect. Toți 
se gîndesc la meciul cu Espanol. Te
renul de joc, surprinzător de neted, 
pare o imensă masă albă de biliard. 
Aflăm că a fost amenajat de către ju
cători cu mijloacele lor... specifice : la 
volanul a patru camioane Steagul 
roșu, Campo, Sigheti, Naghi și Năf- 
tănăilă l-au „călcat" metru cu metru, 
făcîndu-1 neted ca-n palma.

Au sosit jucătorii. Veseli, bine dis
puși, sînt gata să mai facă cîteva 
zeci de „flotări" cu care-i amenință, 
glumeț, nea Silviu. Antrenorul Ploeș- 
teanu îi iartă însă de data aceasta 
și anunță program cu mingea. După o 
ușoară încălzire, urmează un tempera
mental intermezzo rugbistic și, la 
urmă, un meci la două porți. Iese 
pregnant în evidență seriozitatea parti
cipării fiecărui jucător la momentele 
antrenamentului. La sfîrșitul lui, i-am 
solicitat antrenorului Ploeșteanu un 
scurt interviu ad-hoc.

— Urmărind cele două antrenamente 
de azi, am remarcat caracterul lor in
tensiv, precum și stadiul avansat de 
pregătire a echipei. V-aș întreba, îu 
ce moment al pregătirii, pentru meciul 
cu Espanol, se află echipa dv ?

— Raportînd programul echipei la 
data meciului-tur — 26 ianuarie la 
Barcelona — am împărțit perioada 
pregătitoare în două etape: 15 de
cembrie — 8 ianuarie, 8 ianuarie — 23 
ianuarie. In prima etapă, care tocmai 
s-a încheiat, ponderea a căzut pe pre
gătirea fizică multilaterală — obiectiv 
atins pe deplin — introducînd treptat 
elementele tehnice. De la 8 ianuarie, 
urmăresc omogenizarea echipei și pre
gătirea ei în condiții cît mai apro
piate jocului de la Barcelona.

— Sinteți, așadar, mulțumit de sta-> 
diul în care se află echipa ?

— Fără discuție, da !
— Deci, implicit, optimist ?
— Realist — mi se pare termenul 

mai potrivit. Privesc cu încredere, dar 
și cu răspundere acest meci foarte 
greu. Dacă n-am avea în față un de
calaj de temperatură de peste 30 de 
grade (la noi, ieri, a fost —12°, iar la 
Barcelona a fost +22°), aș privi lucru
rile cu și mai multă liniște. Oricum, 
rezultatele bune obținute de echipa 
noastră în multe meciuri internațio
nale (3—0 cu Bonsucceso, 5—2 cu se
lecționata Algeriei, 3—1 cu Sarajevo, 
3—0 cu Fenerbahce, 4—2 cu Levski, 
1—0 cu Zenit Leningrad, 3—0 cu 
Szeged, 6—0 cu Olimpiakos și altele) 
dovedesc că echipa noastră n-arc 
complexe în fața echipelor străine ju- 
cîndu-și, cu convingere, șansa.

— Referindu-ne la Espanol, ați mai 
aflat ceva de echipa lui Di Stefano ?

— Am aflat că spaniolii s-au pre
zentat în general bine în ultimele 
două meciuri. Despre Di Stefano, 
am auzit că-i, din nou, într-o formă 
remarcabilă.

— Ați auzit că Real Madrid i-ar fi 
propus un nou contract lui Don Al
fredo ?

— Da. O veste uluitoare. Mă întreb 
cît va mai uimi lumea acest mare ju
cător ?

— Să nu uimească și Brașovul...
— Avem un exemplu recent — is

toric, aș zice — pentru echipele româ
nești : Corso, Picchi, Sarti i-au mul
țumit Madonei că au trecut de ambi
țioșii dinamoviști bucureșteni. Jucă
torii de la Steagul roșu au învățat 
multe din această lecție.

— în concluzie, care-i ultimul cu
vînt cu care propuneți să închei acest 
interviu ?

— Scrieți cuvîntul ÎNCREDERE !

MARIUS POPESCU

AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE
Scurta vacanță a. echipelor noastre de primă categorie a luat sfîrsit. Fotbaliștii de la Rapid, Steaua,

Știința Cluj, U.T.A., Știința Timișoara, Dinamo Pitești etc s-au reîntîlnit, fiecare la cluburile lor, pentru a-și 
începe pregătirile in vederea returului.

LA TELEFON, CLUJUL
10 ianuarie 1966, ora 15,30. Pe 

un cer puțin întunecat, studenții clu
jeni au făcut cu balonul prima „pîr- 
tie" pe stadionul din parcul orașului. 
La primul antrenament au putut fi 
observații Gaboraș (complet resta
bilit), Moguț, Tarcu, V. Alexandru, 
Pîrvuleț, Neșu, Marius Bretan, Adam 
și Oprea, ultimul un junior promovat 
acum. Au lipsit motivat i Anca și 
Țegean, plecați la lotul U.E.F.A., 
Grăjdeanu, care are o pauză pentru 
refacere de pe urma accidentului suferit în Olanda, Rin- 
glieanu și Szabo, reținuți la examene, Suciu, Georgescu 
și Marcu, prezenți la facultate în calitatea lor de asis
tenți universitari. Mustățea va suferi o intervenție chi
rurgicală, iar Ivansuc se pregătește intens pentru exa
menul de stat din sesiunea de iarnă. Au absentat nemo
tivat — după cum ne-au declarat antrenorii formației 
studențești — Szoke, Cîmpeanu și Pexa.

Antrenamentul, efectuat sub conducerea lui Șepci și 
Cosmoc, a durat o oră și jumătate și a constat din pre
gătire fizică generală. în continuare antrenamentele vor 
avea loc de șase ori pe săptămînă: de trei ori în aer 
liber și de trei ori în sala de sport (în mod alternativ).

După cum vedem, în ciuda faptului că studenții clu
jeni se află cu cîteva zile înaintea sesiunii de examene, 
ei se pregătesc intens și pentru «sesiunea fotbalistică" 
din retur. Ei sînt hotărîți ca această simbioză să se sol
deze cu un dublu succes. Ceea ce le dorim și noi.

IOAN BRAȚAN — coresp.

24 DE JUCĂTORI LA PRIMUL ANTRENAMENT
Jucătorii de la Știința Timișoara 

au efectuat în cursul săptămînii tre
cute vizita medicală. Duminică, fot
baliștii timișoreni au făcut primul 
antrenament al anului, care a durat 
70 de minute.

Antrenorul Voronkovschl s-a de
clarat mulțumit de jucătorii săi și a 
stabilit un ciclu săptămînal de șase 
antrenamente, patru în aer liber și 
două în sală.

In acest început de ianuarie, la Ti
mișoara timpul este prielnic pentru pregătirea fotbaliș
tilor în aer liber, temperatura menținîndu-se în jurul a 
—5°, —7°.

Iată lotul care a reluat pregătirile: Popa, Roman, Nea-

! DE PESTE HOTARE
BASCHET

In prezent se află în turneu în U.R.S.S. selecționatele masculine și f*- 
Iminine de baschet ale orașului Belgrad. Baschetbaliștil iugoslavi au evolua* 

Ia Moscova în compania echipelor clubului Dinamo Moscova. La băieți, vie- 
toria a revenit formației Dinamo (care se află în prezent pe locul V în 
campionatul U.R.S.S.) cu scorul de 59—52 (33—30). Cel mai bun jucător so* 

Ivietic a fost pivotul reprezentativei naționale, Petrov. Jocul dintre echipele 
feminine s-a terminat cu victoria baschetbalistelor de la Dinamo Moscova 
care au cîștigat cu scorul de 60—53 (39—24).

| fotbal

I® A început turneul internațional de la Ciudad de Mexico. In primul 
joc echipa mexicană America a terminat la egalitate : 0—0 cu formația 
braziliană Vasco da Gama.

I© Federația austriacă de fotbal a definitivat calendarul echipei repre
zentative pe anul acesta. Fotbaliștii austrieci vor susține următoarele par
tide ; cu U.R.S.S, (24 aprilie ia Viena). cu Irlanda (22 mai la Viena), cu 
Olanda (18 septembrie la Viena), cu Finlanda (2 octombrie la Helsinki), cu

I Suedia (5 octombrie la Stockholm) și cu Ungaria (30 octombrie la Budapesta).
• Intr-un meci demonstrativ de fotbal desfășurat la Abidjan (Coasta ( 

de Fildeș) echipa braziliană F. C. Santos a învins cu scorulI 
Ide 4—2 (1—1) o selecționată locală. Renumitul jucător Pele, împreună

cu colegii săi Orlando și Mengalvio, au apărut în repriza a doua în rîndul 1 
echipei locale, alți trei jucători din formația gazdă, evoluînd la F. C. Santos.

| TENIS DE MASĂ

I© Intre 31 ianuarie și 2 februarie se vor desfășura la Praga campiona
tele internaționale de tenis de masă ale Cehoslovaciei. La actuala ediție 
și-au anunțat participarea sportivi din 15 țări : Anglia, Austria, Bulgaria;

I Cehoslovacia, R. D. Germană, R. F. Germană, Finlanda, Franța, Iugoslavia, 
Olanda, Polonia, România, Suedia, Ungaria și U.R.S.S. Finalele probelor pe 
echipe se vor desfășura în ziua de 1 februarie, iar cele individuale în ziua

Ide 2 februarie.
• Uniunea europeană de tenis de masă a alcătuit lista celor mai 

buni jucători pe anul 1965. Iată clasamentele : masculin 1. Johansson (Suedia) ;

12. Scholer (R. F. Germană) ; 3. Alser (Suedia) ; 4. GIURGIUCA (ROMANIA) ; 
5. Stanele (Cehoslovacia) ; 6. Korpa (Iugoslavia) ; 7. Miko (Cehoslovacia); 
8. Amelin (U.R.S.S.) ; 9. Berczik (Ungaria) ; 10. Barnes (Anglia), feminin 1—2. 
Fbldi (Ungaria) și Shannon (Anglia) ; 3—4. ALEXANDRU (ROMANIA) și Grin*

Iberg (U.R.S.S.) ; 5. Rudnova (U.R.S.S.) ; 6. Luzova (Cehoslovacia) ; 7. J urile 
(Ungaria) ; 8. Rowe (Anglia) ; 9. CONSTANTINESCU (ROMANIA) ; 10. Lukacs 
(Ungaria).

| SPORTURI DE IARNA

I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

SCHI. Concursul internațional feminin de schi de Ia Grindelwald a în
ceput cu desfășurarea probei de slalom special. Campioana olimpică Ma
rtelle Goitschel a arătat o formă remarcabilă, terminînd învingătoare cu 
rezultatul total (în cele două manșe) de 88 : 69/100. Au urmat în clasament 
Nancy Greene (Canada) — 88:84/100, Christine Goitschel (Franța) — 89:98z100, 
Traudl Hecher (Austria) — 90:32/100 și altele.

PATINAJ. Federația austriacă de patinaj artistic a desemnat lotul pati
natorilor care vor reprezenta Austria la campionatele Europei ce se vor desfă
șura între 1 și 6 februarie la Bratislava.

Ea fete, lotul cuprinde pe campioana Europei Regine Heltzer, Lisl Mikula 
și Evelyn Nestler, iar la băieți, in fruntea selecționaților se află campionul 
european Emerich Danzer.

HOCHEI. La Klagenfurt s-a disputat întîlnirea de hochei pe gheață con- 
tînd pentru „Cupa campionilor europeni”, dintre campioana Cehoslovaciei 
Z.K.L. Brno și formația austriacă A.M.C. Klagenfurt. Hocheiștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de 7—2.

• Echipa canadiană de hochei pe gheață ,,Sherbrooke Beavers", cîștigă- 
toarea trofeului „Ahearne", întreprinde un turneu în Cehoslovacia. Oaspeții 
au evoluat la Kosice în compania selecționatei de juniori a R. S. Cehoslovace, 
in mod surprinzător tinerii hocheiști cehoslovaci au repurtat victoria cu 
scorul de 4—1 (3—0, 1—1, 0—0).

• In campionatul unional de hochei pe gheață s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : T.S.K.A. Moscova—Sibir Novosibirsk 14—1 (5—0, 3—1. 6—0); 
Aripile Sovietelor—S.K. Leningrad 4—2 (0—0, 1—2, 3—0) ; Lokomotiv Mosco
va—Spartak Moscova 3—2 (1—1, 1—0, 1—1) ; Dinamo Moscova—Torpedo Gorki 
3—0 (1—0, 1—0, 1—0).

SĂRITURI. In localitatea Suhl (R. D. Germană) s-a încheiat concursul de 
sărituri de la trambulină la care au participat 54 de schiori din Cehoslovacia, 
K. D. Germană, Iugoslavia, Polonia și U.R.S.S. Victoria a revenit sovieticului 
Piotr Kovalenko, care a totalizat 230,1 puncte, săriturile sale măsurînd 103 
și 99 m. Pe locurile următoare s-au clasat Valeri Jemelianov cu 218,4 p (92 și 
102 m) și Dieter Neuendorf (R. D. Germană) cu 217,5 puncte (90 și 103 m).

Pronosport

gotă, Surdan, Hodrea Pclrovici, Răcelescu, Speriosu, 
Mihăilă, Morovan, Grizea, Rus, Cotormani, R. Lazăr, M. 
Popa, Regep, Lereter, Mițaru, Stan, Loncer, Cucu, Lau- 
rențiu, Gherghe, Pîrvu.

U.T.A. SE GRĂBEȘTE !
Mai grăbiți decît colegii lor de la alte echipe, jucă

torii de Ia U.T.A. au reînceput antrenamentele în ziua 
de 7 ianuarie.

Pregătirea lotului se desfășoară în aer liber șl în sală.
Antrenamentele echipei sînt conduse deocamdată de 

antrenorul secund Reinhardt (antrenorul principal N. 
Dumitrescu aflîndu-se într-un schimb de experiență în 
Italia).

Lotul textiliștilor cuprinde pe toți jucătorii pe care 
U.T.A. i-a avut în tur, efectivului de atunci adăugîn- 
du-i-se juniorii Șchiopu și Hodrea care, împreună cu 
portarul Coman, se află în momentul de față în lotul 
de juniori U.E.F.A.

Jucătorii de la UsT.A. vor efectua patru antrenamente 
pe săptămînă.

PITEȘTENII, ÎN BUNĂ DISPOZIȚIE

Considerați în deplină formă fizică 
de către... vizita medicală care a avut 
loc la începutul acestei săptămîni, 
dinamoviștii piteșteni au ieșit ieri la 
primul antrenament al anului.

Toți jucătorii au dovedit o exce
lentă dispoziție.

Iată fotbaliștii care vor fi folosiți 
în al doilea „semestru" al campio
natului: Niculescu, Matache, Oltea- 
nu, Ioachim Popescu, Barbu, Ilie Ste- 
lian. Badea, Dobrin, Țîrcovnicu, Pop,
C. Ionescu, Țurcan, Naghi, David, C. Radu și Zimmer, 
Lor li se adaugă două tinere talente în care se pun 
mari speranței este vorba de juniorii Ion Niță și Vasile 
Zdrenghea.

După cum vedeți, lipsesc Corneanu, Halagian și Gh. 
Radu, scoși din lot.

Programul de pregătire a echipei i pînă la 21 ianuarie, 
antrenamentele se vor desfășura Ia Pitești; între 21 
ianuarie și 5 februarie, fotbaliștii își vor continua pre
gătirile după un program special Iar de la 5 februarie, 
Dinamo Pitești va susține o suită de meciuri cu formații 
de categoria G, B și A în următoarele zile i 6. 13, 20, 
27 februarie și 6 martie.

I. UDRESCU — coresp.

Concursurile Pronosport A 3 și B J | 
de duminică 16 ianuarie 1966 vor bene
ficia după toate probabilitățile de re
port. Programul acestor concursuri este 
alcătuit cu meciurile din campionatul 
italian A și B.

Față de interesul pe care îl prezintă 
concursurile, am solicitat telefonic pro
nosticul directorului general de la TOTO ( 
CALCIO ROMA, domnul Ferruclo Col- I 
luci.

Iată acest pronostic :
I. Catania — Milan 1 x

n. Foggia — Cagliari 1
III. Lanerossl — Bologna x 2
IV. Lazlo — Florentina x 2
V. Sampdoria — Juventus 2

VI. Spăl — Brescia 1
VII. Torino — Atalanta 1

Vin. Varese — Roma x 2
IX. Alessandria — Pro Patria 1
X. Padova — Modena x

XI. Potenza — Catanzaro x
XII. Venezia — Palermo 1

XIII. Internazionale — Napoli 1x2
• Tragerea Loto de mîine va avea loc 

la București în sala Clubului Finanțe 
Bănci din str. Doamnei nr. 2, la orele 
19. Ea va fi urmată de un film artistic.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoex- 
pres nr. 2 din 12 ianuarie 1966 au 
lost extrase din urnă următoarele nu
mere :

38 1 46 42 41 27
Numere de rezervă: 26 11
Fond de premii: 700.458 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 19 ianuarie a.c. în București.

LOTO

Premiile întregi și sferturi de la 
tragerea Loto din 7 ianuarie 1966.

Suplimentar 1: 2 variante sfert a 
40.231 lei,- Suplimentar II: 5 a 12.378 
lei și 6 a 3.094 lei; Categoria 1: 6 
a 11.494 lei și 4 a 2.873 lei; Cate
goria a II-a: 12 a 5.549 lei și 10 a 
1.387 lei; Categoria a III-a: 27 a 
2.298 lei și 32 a 574 lei; Categoria 
a IV-a: 49 a 1.287 lei și 54 a 321 
lei; Categoria a V-a: 69 a 396 lei 
și 83 a 224 lei; Categoria a Vl-a i 
90 a 681 lei și 112 a 170 lei.; Cate
goria a VII-a: 136 a 443 lei și 182 
a 110 lei; Categoria a VlII-a : 185 a 
315 lei și 280 a 78 lei.

Cîștigători la premiul suplimen
tar I sfert: Popescu Ioan din Brăila 
și Raicu Ilie din București.

I Rubrică redactată dc Loto-Prono- 
I sport.



Italia,

acum 
parte

plăcute sau mai puțin plăcute atît din timpul desfă- 
lor, cît și din competițiile intercluburi de mare interes.

surprizeMomente, fapte și...
din activitatea fotbalistică
internațională a anului 1965
Preliminariile campionatului mondial de fotbal s-au încheiat și 

cunoaștem, în sfîrșit, pe cele 16 echipe naționale care vor lua 
la turneul final din Anglie :

Brazilia, R.F.G., Franța, Portugalia, Elveția, Ungaria, U.R.S.S., nuna, 
Spania, Argentina, Chile, Uruguay, Mexic, R.P.D. Coreeană, Bulgaria 
și Anglia, ca țară organizatoare.

In ultimă analiză, aceste nume de țări sînt tot ceea ce a mai rămas 
din preliminarii, care din toamna anului 1964 au ținut încordată atenția 
cercurilor fotbalistice din cele cinci continente. La aceste nume se 
adaugă rapoartele de arbitraj care au consemnat rezultatele celor 126 
de întîlniri necesare pentru desemnarea finaliștilor, precum și - bine
înțeles - amintiri 
șurării preliminarii

Vă prezentăm în rîndurile care urmează un scurt film al celor mai 
interesante momente din activitatea fotbalistică internațională, desfă
șurată de-a lungul celor 12 luni ale anului 1965.

ÎNCEP PRELIMINARIILE AMERICANE

Luna ianuarie a marcat debutul 
echipelor din America Centrală și 
de Nord în preliminariile C. M. Seria 
celor 24 de meciuri avea să se în
cheie mai tîrziu cu victoria Mexicu
lui.

In același timp, alte echipe — de 
data aceasta sud-americane—se pre
gătesc pentru aceleași preliminarii. 
O mare surpriză la Montevideo : R.D. 
Germană — Uruguay 2—0 ! Un sem
nal de alarmă pentru foștii campioni 
mondiali cărora — după cum se va 
vedea — le-a prins bine acest „duș 
rece”, pentru că pînă la urmă și-au 
consolidat formația și și-au ciștigat 
biletele de drum pentru Anglia.

La Lisabona, Portugalia calcă cu 
dreptul in preliminarii, dispunînd 
în primul meci din grupa a IV-a eu
ropeană, de Turcia cu 5—1. „Perla 
neagră” din Mozambic, Eusebio, își 
face datoria: 3 goluri, la care va 
mai adăuga ulterior încă 4, deve
nind golgeterul grupei, cu 7 din cele 
9 goluri marcate de Portugalia...

lumii” se însene primul eșec al anu
lui. Și nu va fi ultimul...

Două echipe neînvinse — totuși 
eliminate: F. C. Koln și F. C. Bar
celona sînt silite de... sorți să pără
sească competițiile („Cupa cupelor” 
și, respectiv, „Cupa orașelor tîr
guri”), după ce terminaseră de trei 
ori la egalitate cu Liverpool și, res
pectiv, Strasburg. Sorții au fost 
vorabili acestora din urmă.

JUBILEUL MATTHEWS

BENFICA DIN NOU ÎN FINALA?

Februarie... După rezultatul de 
5—1 în meciul cu Real Madrid se 
părea că așa va fi. Și a și fost, pen
tru că după această victorie netă 
formația portugheză și-a netezit dru
mul spre finala „C.C.E.”.

Tot în februarie se încheie o pri
mă etapă a preliminariilor din Ame
rica de Nord și Centrală.

INTER LA PRIMUL EȘEC !

Activitatea devine mai intensă în 
martie. De data aceasta, însă, pe pri
mul plan sînt marile competiții in- 
tercluburi. în „C.C.E." se înregis
trează o surpriză: Inter părăsește în
vinsă faimosul stadion Hampden- 
Park din Glasgow, cu scorul minim 
(0—1) care nu-i va da prea multe 
dureri de cap lui H. Herrera, dar 
in cartea de vizită a „campionilor

ATLETUL francez Mi
chel Jazy a fost desemnat 
cel mai bun sportiv euro
pean al anului 1965 în urma 
unei anchete inițiata <le a- 
genți a poloneză P.A.P. la 
care au participat redacți
ile sportive a 22 de agen
ții de presă. Iată clasa
mentul acestei anchete 
sportive : 1. Michel Jazy
(Franța) atletism ; 2. Irena 
Kirszenstein (Polonia) atle
tism : 3. Ludvik Danek (Ce
hoslovacia) atletism ; 4.
Gvnht Zsivotszki (Ungaria) 
atletism ; 5. Manuel Santa
na (Spania) tenis ; 6. .1(1.-- 
gen Mav (R.D.G.) atletism.

ACADEMIA sporturilor 
din Franța și-a desemnat 
laureațli pe anul 1965. Ma
rile premii ale Academiei 
au fost decernate sportivi
lor francezi Alaln Calmat, 
campion mondial de pati
naj artistic și Christine Ca
ron, recordmană de natațle. 
Academia a oferit un pre
miu automobilistului Jim 
Clark (Anglia) pentru re
marcabilele performante 
Înregistrate anul trecut în 
cele mai importante com
petiții internaționale.

DUPĂ cum se știe, me
ciurile de Ia Londra din 
cadrul turneului final al 
campionatului mondial de 
fotbal se vor disputa, pe 
stadionul Wembley. Totuși 
există o excepție : la 15 iu
lie, se va disputa un meci 
al campionatului mondial 
pe stadionul White-City. 
Cauza 1 O concurență foar
te... serioasă. In ziua aceea, 
stadionul Wembley va fi 
ocunat de... curse de clini !

PRESA sportivă australi
ană a publicat o fotografie

fa-

esteLa 27 aprilie „bătrînul” Stan 
sărbătorit Ia Stoke pentru cei 50 de 
ani împliniți. Un eveniment rar în 
istoria fotbalului, cu atît mai mult 
cu cît sărbătoritul a și jucat în se
lecționata Marii Britanii în meciul 
cu o reprezentativă a Europei. A fost 
un joc de o rară frumusețe, de neui
tat, ca un omagiu adus de jucători 
celui care și-a înscris cu litere de 
aur numele în istoria fotbalului 
mondial.

Fotbaliștii din R.D.G. produc din 
nou surprize: la Viena, în prelimina
riile C.M., reușesc să țină în șah pe 
jucătorii austrieci (1—1), iar în fi
nala Turneului de juniori U.E.F.A, 
răstoarnă toate pronosticurile, termi- 
nînd învingători cu 3—2 asupra An
gliei.

Infrîngerea echipei Iugoslaviei
mai mare surpriză a anului fotbalistic 1965. 
brafe pe jucătorii norvegieni.

gazdă: West Ham United—Milnchen 
1860 2—0 în „Cupa cupelor".

Prima calificată pentru Londra: 
Mexic, rămasă neînvinsă în turneul 
final al zonei Americii de Nord și 
Centrale.

Meci dramatic la Dublin: Irlanda 
învinge Spania (cu 1—0), printr-un 
gol marcat din lovitură liberă. Por
tarul Iribar a scăpat mingea în pla
să... Un gol neașteptat, care va duce 
la al treilea meci.

Vice-campioana mondială Ceho
slovacia a pierdut numai cu 1—0 
la București, un joc care a fost la 
dispoziția echipei României.

IUGOSLAVIA Sl-A PIERDUT ȘANSELE 
LA OSLO

MAI - LUNA FINALELOR

Prima a găzduit-o Milano. Inter
naționale, după un usturător eșec 
cu 3—1 la Liverpool, a trăit mo
mente de mare satisfacție : revanșă 
cu 3—0 asupra echipei engleze și 
apoi victorie cu 1—0 în fața cam
pioanei Portugaliei. Benfica. Și ast
fel, cu toate eforturile epuizante ale 
portughezilor (la un moment dat cu 
Germano în... poartă, în locul lui 
Costa Perreira, accidentat), „Cupa 
campionilor europeni" a rămas pen
tru încă un an în vitrina clubului 
milanez.

A doua finală a avut loc la Londra 
și a dat cîștig de cauză tot echipei

16 iunie. O dată pe care fotbaliștii 
iugoslavi n-o vor uita. In această zi; 
Norvegia a produs poate cea mai 
mare surpriză a anului, obținînd o 
victorie (cu 3—0) la care nu se aș
teptau nici cei mai optimiști susți
nători ai echipei. Cu acest rezultat, 
șansele iugoslavilor 
au scăzut simțitor, 
baliștilor francezi 
aceeași proporție.

Se califică Uruguay, neînvinsă. în 
grupa ei.

La Lisabona, reprezentativa Ro
mâniei face o impresie deosebită. 
Agențiile de presă subliniază că n-a 
lipsit mult ca jucătorii români să 
egaleze pe portughezi după pauză.

Ultima finală intercluburi: Fe- 
rencvaros furnizează o mare surpri
ză, învingînd pe Juventus la Torino 
(1—0) și cucerind ediția 1964—65 a 
„Cupei orașelor tîrguri”.
BRAZILIENII DIN NOU IN EUROPA

Ca de obicei, înaintea marii com
petiții mondiale, brazilienii au evo-

pentru Londra 
iar cele ale 
au crescut

fot- 
în

C4I.EIOOSCOP
pais a spus : „Numai da
torită scrimei pot face 
splendide voiaj e în cea mai 
mare parte a țării și a 
lumii".

IN ULTIMELE zile ale 
lunii decembrie. ziariști 
specialiști în box au de
semnat pe cei mai buni bo
xeri al lumii pe 1965. A- 
mericanii l-au votat în una
nimitate pe Cassius Clay, 
francezii pe Marcel Cerdan 
și Jacques Marty, care au 
întrunit același număr de 
voturi, englezii pe Johnny 
Pritchett (cel mai bun tî- 
năr boxer profesionist) și 
pe irlandezul Jim Mac Co
urt (la amatori), japonezii 
pe compatriotul lor Masa- 
hiko Harada, iar italienii 
pe Nino Benvenutti. In sala 
de recepții „Etoile” din Pa
ris, cunoscuții artiști Mau
rice Chevalier șt Line Re
naud au înmînat celor doi 
francezi. Cerdan și 
premiul „Oscar” la 
*85,

■

de către 
O mare

din nou

reprezentativa Norvegiei (0—3) poate fi considerată drep 
de oameni a invadat terenul de la Oslo pentru a-i pur

(Norwaypli

pe continentul nostru, 
început la sfîrșitul

luat
Turneul și l-au 
lunii iunie în Africa, unde au termi
nat învingători cu 3—0 meciul cu 
Algeria, și apoi l-au continuat în 
Europa (0—0 cu Portugalia și 2—1 
cu Suedia). In încheiere, la 4 iulie, 
am putut admira pe micul ecran 
măiestria fotbaliștilor brazilieni, care 
au triumfat cu 3—0 în întîlnirea de 
la Moscova. Campionii mondiali s-au 
înapoiat în țara lor neînvinși.

In rest, nimic interesant de sem
nalat în iulie. In Europa intervine 
pauza de vară, iar în America da 
Sud continuă preliminariile, cu re
zultate normale.

un 3—2 muncit la Budapes' 
R.D.G.; Portugalia — prin ob 
punctului de care mai avea 
(0—0 cu Cehoslovacia) și, în 
Franța — după victoria cu 1- 
lizată în fața Iugoslaviei. Tot 
tombrie, statisticienii noteaz 
rezultate care confirmă încă 
că „balonul este rotund”: Be 
Bulgaria 5—0 și Scoția — 
1—2 !!

Evoluînd sub așteptări, su 
bilitățile dovedite în alte o 
pe care aveau să le confirme 
ciul cu Portugalia, fotbaliștii 
au pierdut meciul cu Turcia 
tara (1—2) și odată cu el i 
șansă de calificare.

ÎNCEPE O NOUA EDIȚIE 
ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE SE CALIFICA ELVEȚIA. DAR <

a jucătorului Santana plîn- 
gînd. Marele jucător de te
nis — au scris ziarele —• 
după ce a pierdut un meci 
în fața iul Stolle, în „Cupa 
Davis", meci pe care îl do
minase tot timpul, la sfîrșlt 
nu și-a putut reține lacri
mile. Ca și Jazy la Tokio, 
Santana a cedat In ultime
le secunde. Dar el — con
chide un ziarist — va avea 
tot timpul să se... răzbune 
pe această înîrîngere.

BRIGITTE GAPAIS, seri- 
meră, este una din cele 
mai bune zece sportive ale 
Franței pe anul 1965. Ea 
s-a născut la 25 aprilie 1915 
și este studentă Ia Facul
tatea de litere în 1964 a 
ciștigat campionatul lumii 
la junioare și pe cel 
al Franței la senioare. 
Titlul de campioană uni
versitară a lumii l-a obți
nut în anul trecut. Intr-o 
declarație dată presei Ga-

SIMETRIE... Un foto-reporter din Milnchen a sur
prins o fazi, interesantă din meciul Milnchen 1360 — 
Borussia Dortmund (2—1). înaintașul Konletzka (Miln
chen) a lansat șutul, in timp ce ambii fundași de 
la Borussia (Redder și Sturm), ca la o comandă, exe
cută aceeași mișcare cu aceeași intenție : să oprească 
balonul. Remarcați simetria mișcării lor.

Marty, 
box pe

fotbal 
internațională 

‘ " „bote-
Astfel,

SPECIALIȘTII în 
din presa 
s-au preocupat de 
zarea*' idolilor lor. 
cei cinci laureați ai fotba
lului european pe *65 au 
fost denumiți : 
„Pele 
chetti : 
Suarez 
Him st 1 „ ___
Charlton : „Săgeata blondă’

pe *65 
Eusebio : 

europeanul", Fac- 
„Steaua lui H.H.** 

; „Metronomul",' Van 
„Forță și finețe",

în luna august se reia pe conti
nent activitatea fotbalistică interna
țională. Au loc tragerile la sorți în 
cele trei mari competiții rezervate 
formațiilor de club care înregistrează 
un adevărat record de participare 
In preliminariile C.M., Argentina 
are o comportare bună (termină ne
învinsă grupa) și se califică în tur
neul final.

în Europa am notat o surpriză în 
meciul amical desfășurat la Stock
holm: Suedia—Finlanda 2—2! A fost 
oare un preludiu la eliminarea 
dezilor din turneul final ?

UWE SEEIER REDIVIVUS

sue-

Intr-adevăr, echipa Suediei nu a 
mai fost acea formație solidă din 
1958, ând cu un Hamrin, Bergmark. 
Persson în formație ea s-a calificat 
în finală. In septembrie, Suedia a 
pierdut meciul decisiv susținut pe 
teren propriu cu R.F. Germană (1—?) 
si... totodată biletele ventru Londra ! 
Reprezentativa R.F. Germane, bina, 
pusă la punct, a meritat victoria, 
gratie unui Uwe Seeler (reintrat în 
echipă după o absență de cîteva 
luni in mare formă st care a marcat 
„golul de aur“). Iu Praga — decepție 
pentru noi. Fotbaliștii noștri, pe 
care-i însoțeau multe speranțe ale 
sportivilor din tară, cedează cu 3— 
1 în fața unei formații remaniate a 
Cehoslovaciei, Consecința : scad șan
sele de calificare.

Dintre competițiile rezervate echi
pelor de club am reținut perfor
manța lui Inter, care — după un 
3—0 la Milano, și 0—0 la Buenos 
Aires, cu Independiente — a dovedit 
că este cea mai bună formație a 
lumii. Echipele românești, Dinamo 
București, în „C.C.E.” și Știința Cluj 
în „Cupa cupelor", au luat un start 
frumos. Pentru prima oară o echipă 
sovietică participă într-o competiție 
europeană rezervată echipelor da 
club: Dinamo 
lor", în care 
presie.

In noiembrie, elvețienii 
mari emoții. Adversarul lor 
era echipa Irlandei de Nori 
în cazul unei victorii obțin 
Tirana cu Albania, în ultimi 
ar fi fost calificată în turnei 
Dar, meciul dintre Irlanda < 
și Albania s-a terminat la e 
(1—1), deși britanicii au conâ 
spre sfîrșitul jocului... Al 
Zhega egalează, primind d 
compensă pentru calificarea 
un ceas „Schaffhausen”...

Alte două echipe obțin caii 
R.P.D. Coreeană, care susți 
două meciuri cu Australia 1 
neutru în Cambodaia (6—1 
și Spania. Ibericii susțin al 
meci cu Irlanda la Paris și t 
mari emoții. Dar cîstigă, g 
1—0!

în ultimul meci din grupa 
echipa României are o f 
comportare, învingînd cu 2— 
Portugaliei din care n-au li] 
rile stele ale fotbalului cont 
Eusebio, Coluna. Germano...

Dintre meciurile amicale 
subliniată comportarea exce 
fotbaliștilor sovietici în Am 
Sud. Firește, meciul nul (2— 
Rio cu campionii mondiali 
apreciat ca o veritabilă sen

INTERNAZIONALE ÎNVII 
LA BUCUREȘTI

OCTOMBRIE :

Kiev, în „Cupa cupe- 
lasă o frumoasă im-

LUNA CALIFICĂRILOR

în preliminariile campionatului 
mondial se dau ultimele bătălii pen
tru calificare. Nu mai puțin de 5 
echipe își cîștigă dreptul de a se nu
măra printre cele 16 finaliste dan 
Anglia: Chile — îrt urma unui meci 
de baraj cu Ecuador ; U. R. S. S. —• 
care, deși învinsă cu 2—1 la Cardiff 
de Țara Galilor, are un suficient 
bagaj de puncte; Ungaria — după

Luna decembrie a fost b 
competiții fotbalistice, unele 
țări fiind așteptate cu un 
interes. Inter a fost la un i 
fi eliminată din „C.C.E.” d 
Dinamo București.

Echipa Italiei a trecut p: 
emoții înaintea partidei de< 
Scoția, dar rezultatul de 3— 
firrnat superioritatea netă 
lor. Italia a devenit astfel 
echipă calificată, iar în ultii 
ale anului, Bulgaria a inch 
tonul celor 16 care se vor îs 
acest an în Anglia pentru 
prem.

1

★
Si astfefl a căzut cortina 

gatul an fotbalistic 1965 ! 
ridica din nou pe „scena 
a fotbalului mondial din li 
nu va fi alta decît turneul 
campionatului mondial din 
La 11 iulie pe „ Wembley J 
din Londra va avea loc „sp 
inaugural", iar la 30 iulie, 
„spectacolul de gală”, finala

1
1
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