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După etapa a XIII-a (incompletă) la fotbal, 
Iniversitatea Craiova a revenit in fruntea clasamentului

ACTUALITĂȚI
u

Reprezentativa masculină de baschet a României a plecat 
ieri la Istanbul pentru a participa la tradiționalul turneu „Cupa 
Bosforului”, alături de selecționatele Iugoslaviei, Cehoslovaciei, 
Bulgariei, Austriei, R.F. Germane și Turciei.

TREI PARTIDE
AU FOST AMINATE

Prima zăpadă nu i-a lăsat indiferenți 
pe copiii cartierului „Balta Albă**.

Două importante 
concursuri interne de 
tenis de masă. în luna 
decembrie jucătorii 
noștri vor lua parte 
pe lîngă o serie de în- 
tîlniri internaționale și 
la două competiții in
terne. Este vorba de 
campionatul de califi
care pentru echipele 
feminine și masculine, 
care se va desfășura 
la Galați între 9 șl 11 
decembrie, și returul 
campionatului republi
can pe echipe (femei 
șl bărbați), la Cluj în
tre 23 și 25 decembrie.

Constructorul Arad 
s-a calificat în catego
ria B la baschet mas
culin. Meciul de baraj 
pentru calificarea în 
categoria B, disputat la 
Arad, între echipa lo
cală Constructorul și 
Voința Oradea, s-a în
cheiat cu victoria gaz
delor la scorul de 64-42 
(27-13). Constructorul 
Arad va juca in seria 
I a categoriei B, la 
baschet masculin (ȘT. 
IACOB — coresp. prin
cipal).

IN DJSCUȚIE

Pregătirea și specializarea 
sportivă timpurie

Simbătă și duminică, la Cluj, o interesantă consfătuire
metodico-științifică
Cabinetul metodico-științific al Consiliului regional UCFS 

luj, sub îndrumarea Secției de instruire sportivă, documentare 
hnică și cercetări științifice

Consiliului General al
CFS, organizează în zilele

3 și 4 decembrie a.c., în 
așul Cluj, o consfătuire- 
etodico-științifică cu tema :

REGATIREA ȘI SPECIA
LIZAREA SPORTIVĂ 

TIMPURIE

HOCHEI. Patinoarul „23 Au- 
»st", de la ora 18,30 : Selec- 
>nata Capitalei - Torpedo 
insk (meci international 
nical).

1-0 (1-0)

1. UNIVERSITATEA CRAIOVA 13 8 1 4 18-19 17
2. DINAMO BUCUREȘTI 13 7 2 4 22-15 16
3. PROGRESUL 13 6 3 4 13-11 15
4. FARUL 11 5 4 2 19-14 14
5. DINAMO PITEȘTI 13 7 0 6 20-19 14
6. RAPID 12 5 3 4 20-11 13
7. JIUL 13 5 2 6 25-18 12
8. STEAUA 12 5 2 5 18-13 12
9. PETROLUL 11 5 2 4 12-10 12

10. U.T.A. 13 3 6 4 14-16 12
11. UNIVERSITATEA CLUJ 13 3 4 6 11-16 10
12. POLITEHNICA TIMISOARA 13 3 4 6 15-22 10
13. C.S.M.S. 12 3 4 5 16-27 10
14. STEAGUL ROȘU 12 2 3 7 12-24 7

Trei partide care urmau 
să se dispute in etapa de 
ieri au fost 
cauza terenurilor 
cabile.

La Brașov, cu 
forturile depuse 
nizatori pentru înlăturarea 
zăpezii de pe teren, par
tida Steagul roșu—C.S.M.S. 
nu s-a _....................
pentru că 
începutul 
vremea se 
terenul va 
re curățat 
vea loc, _

Cuplajul din București : 
Rapid — Petrolul și Steaua 
— Farul a fost amînat 
pentru o dată ce urmează 
a fi stabilită, deoarece 
echipele menționate dau 
jucători „naționalei*  care 
pleacă joi în Cipru.

amînate din 
impracti-

toate e- 
de orga-

putut desfășura 
a nins pînă la 
meciului. Dacă 
va îmbunătăți 

fi în continua- 
și jocul va a- 

probabil, astăzi.
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La schi...

: ing. I. ZORILĂ
-Brașov

Selecționata orașului București - Torpedo Minsk,
o reușită demonstrație de hochei
Oaspeții evoluează miine in cel de al doilea joc

Foto : A. Neagu
Citiți in pagina a IV-a cronica meciului de aseară

Decorați cu ordinul „Meritul Sportiv"

MIHAI T. IONESCU, 
avînd o îndelungată acti
vitate și multă experien
ță pedagogică, conferen
țiar' universitar, șeful ca
tedrei de educație fizică a 
Universității din București, 
a adus un aport substan
țial la organizarea spor
tului studențesc din țara 
noastră. El a fost distins cu 
ordinul „Meritul Sportiv" 

clasa a III-a.

Conferențiarul universi
tar GHEORGHE GHISOIU 
de la Institutul de Cultură 
Fizică se bucură de meri
tate aprecieri pentru eru
diția și capacitatea sa în 
problemele privind studiul 
gimnasticii ca și pentru 
activitatea pe care o des
fășoară neobosit, în direc
ția pregătirii viitoarelor ca
dre de profesori și antre
nori. El a fost decorat cu 
ordinul „Meritul Sportiv" 

clasa a III-a

ALEXANDRU CSIPLER 
este unul dintre cei mai 
valoroși antrenori de scri
mă din țara noastră. In 
„laboratorul" său au învă
țat alfabetul măiestriei 
sportive numeroși scrimeri, 
care s-au afirmat în are
na internațională. Pentru 
activitatea sa rodnică, an
trenorul Csipler a primit 
ordinul „Meritul Sportiv" 

clasa a III-a

De mulți ani, antrenorul 
PETRE MIHAI îndrumă 
spre măiestrie pașii tineri
lor pugiliști din Galați. 
Tehnician cu cunoștințe 
multilaterale, priceput, pe
dagog, antrenorul gălățean 
a pregătit o pleiadă de va
loroși pugiliști. Pentru ac
tivitatea sa rodnică. Petre 
Mihai a fost distins cu or
dinul „Meritul Sportiv" 

clasa a III-a

SĂPTĂMÎNA VIITOARE, 
MECIUL DE VOLEI 
Di™-STEAUA!

Unul din principalele 
puncte de atracție ale pro
gramului competițional de 
săptămîna viitoare din Ca
pitală este meciul mascu
lin de volei între echipele 
de categoria A Dinamo și 
Steaua. Partida, < are se va 
disputa marți 6 decembrie, 
cu începere de la ora 17, 
în sala Floreasca, este de 
o deosebită însemnătate 
pentru ordinea în clasa
ment la finele turului.

CE COMPETIȚII 
ORGANIZAȚI ’ 
ÎN TIMPUL IERNII?

Din relatările 

corespondenților noștri

Apropierea iernii se simte din 
plin în asociațiile și cluburile spor
tive, ca și la consiliile UCFS, unde 
se pun la punct amănuntele organi
zatorice ale activității competition 
nale din timpul sezonului rece. Pe 
această temă, a pregătirii întrece
rilor sportive din lunile de iarnă, 
corespondenții noștri ne-au trimis o 
serie de scrisori. Iată cîtcva dintre 

■ ele :

Numeroase întreceri la Galați

Membrii UCFS dintr-o serie de 
asociații sportive din regiunea Ga
lați vor avea în această iarnă un 
bogat program competițional. Con
siliul raional UCFS Galați, de exem
plu, are în planul său de muncă 
organizarea, pe lingă concursurile 
Spartachiadei de iarnă, a unor în

treceri de trîntă, haltere și tenis de 
masă în asociațiile sportive mai mari 
de pe cuprinsul raionului. La aceste 
întreceri dotate cu „Cupa 30 Decem
brie" vor participa tinerii din coope
rativele agricole de producție și din 
gospodăriile agricole de stat. Tot in 
mediul sătesc vor avea loc, în lunile 
ianuarie și februarie, concursuri do
tate cu „Cupa mecanizatorul" la care 
tinerii din stațiunile de mașini și 
tractoare își vor măsura forțele la 
trîntă, haltere, popice, șah și tenis 
de masă.

Unele asociații sportive din orașul 
Galați, cum sînt Ancora și Tehnome- 
tal, au prevăzut în calendarul lor 
competițional organizarea unor în-

(Continuare in pag. a 2-a)



A.

în așteptarea sezonului de schi, 
să ne pregătim intens

Pornind do la adevărul că practîca- 
rea eficace a oricărui sport necesită o 
pregătire fizică prealabilă, cu atît mai 
pretențioasă' cu cit urcăm pe scara va
lorică a performanțelor, antrenamentul 
schiorului trebuie conceput ca un proces 
continuu de pregătire de-a lungul între
gului an, atît pe „uscat*  cît și pe ză
padă.

Fără îndoială că antrenamentele pe 
zăpadă sînt esențiale pentru pregătirea 
tehnică și tactică, dar nu trebuie pier
dut din vedere faptul că tehnica mo- 
'(Iernă solicită existența unor calități 
fizice specifice care trefuie dezvoltate 
cu precădere în această perioadă. In 
felul acesta se creează o bază de pre
gătire fizică specifică a cărei valoare 
poate fi transferată în activitatea spe
cifică pe zăpadă. Pregătirea fizică 
generală înlesnește însușirea sau prac
ticarea oricărui sport, dar eficacitatea 
maximă — performanța — nu poațe fi 
asigurată decît printr-o pregătire spe
cifică.

în schiul alpin, pregătirea specifică 
se poate realiza a- 
tît pe „uscat*  (în 
fajja premergătoare 
căderii zăpezii), cît 
și pe zăpadă, în a- 
lunecarea pe schiuri.
în general, efortul reprezintă o combi
nare de volum și intensitate. Solicitarea 
anumitor organe, sisteme și funcții nu 
este însă aceeași în toate sporturile și 
de aceea procesul de pregătire și adap
tare a organismului trebuie dirijat, în 
special spre acele organe, sisteme și 
funcții care sînt cel mai mult solicitate 
în sportul respectiv, prin eforturi cu in
tensitate identică sau apropiată de e- 
fortul specific de concurs.

Schiul alpin face parte din grupa 
sporturilor de îndemînare în care as
pectul tehnico-tactic constituie veriga 
fundamentală a pregătirii. Din punct 
de vedere fizic, efortul este de intensi
tate maximală, și submaximală, cu ca
racter predominant de forță, viteză de 
execuție și reacție. Acestea fiind carac
teristicile efortului specific, este necesar 
ca și pregătirea specifică să constituie 
un proces de adaptare fiziologică, de 
perfecționare structurală și funcțională 
pe direcția specializării, elemente care 
se obțin prin mijloace și metode adec
vate. $i, întrucît schiul alpin se carac
terizează mai mult prin intensitate decît 
prin volum, dinamica antrenamentelor 
tiebuie să se bazeze pe elemente de in
tensitate, cum ar fi: viteza de execu
ție și de deplasare, variația pauzelor și 
mărirea încărcăturilor. Toate acestea 
depind, bineînțeles, și de calitatea exe
cuției mișcărilor.

Trecînd de la teorie la aspectele con
crete ale pregătirii schiorului alpin în 
această perioadă, consider că se pot 
folosi cu succes exerciții de mobili- 
litate articulară și acrobatice, alter
nate cu poziții statice, precum și aler
gări scurte în teren variat. Eforturile 
trebuie să fie scurte ca durată., dar de 
intensitate maximă, 
loace sînt: jocurile sportive (fotbal cu 
ghete fără crampoane, pentru a ajuta 
echilibrul, baschet, pentru viteză de e- 
xccuție și de reacție), ciclism (în cobo
rîre și în urcuș, cu șaua lăsată mai

prof. MIHAI BÎRĂ
— antrenor —

jos decît în poziția normală pentru 
dezvoltarea forței musculaturii picioare- 

și a abdomenului), coborîrea pe pîr-lor
tia de schi în alergare cu pași mărunți. 
In această alergare la vale este indicat 
să se facă viraje foarte dese pentru 
solicitarea articulațiilor și ligamentelor. 
De asemenea, este util să se execute 
sărituri laterale, uneori cu încărcătură 
în spate. Coborîrea trebuie să dureze 
între 25 și 45 de minute, iar caracte
rul foarte intens. In coborîre se fac 
opriri în timpul cărora schiorii iau po
ziții de coborire (corecte), după care 
se continuă alergarea. Toate mișcările se 
fac cu brațele lipite de corp, In felul 
poziției de căutare de viteză. După 
10—15 minute de coborîre se fac pau
zele pentru exercițiile de mobilitate ar
ticulară și pentru relaxare. Alte exerci
ții utile sînt cele dinamice și statice 
pentru dezvoltarea musculaturii abdo
minale, dorsale și a coapselor, exerci
ții de echilibru și acrobatică ușoară.

în această perioadă de pregătire, an
trenamentele trebuie

Cuvîntul specialistului

efectuate zilnic, cu 
o durată între 60 și 
90 de minute și 
să se apropie de in
tensitatea maximă 
de concurs. Sînt re
comandabile chiar 
antrenament pe zi, 

dar cu efort
cîte două lecții 
cu durată mai 
maxim. în prima lecție se vor face a- 
lergări în teren variat sau coborîri în 
pantă, iar în cea de a doua, jocuri 
sportive.

Cele arătate mai sus se vor face, 
bineînțeles, după un plan de pregătire, 
sub conducerea și 
t tenorului.

în încheiere vom 
pentru acei schiori 
sau de performanță) 
condițiile de pregătire pe care le oferă 
muntele sau localitățile în care sînt pîrtii 
de schi.

Pentru acești schiori este absolut ne
cesară practicarea zilnică, dimineața și 
după-amiaza, a unui complex de exer
ciții de gimnastică care să*  le asigure 
dezvoltarea forței musculare abdominale 
și a coapselor, menținerea mobilității 
articulare, o capacitate de efort ridi
cată. In plus, este necesar ca duminica 
să practice alergări în aer liber pe te
ren variat, combinate cu exerciții sta
tice și dinamice pentru echilibru, forță 
și acrobație. Bineînțeles că și aici se 
urmărește o execuție corectă a mișcări
lor, cu o intensitate cît mai apropiată de 
valoarea maximă. Pentru modul de des
fășurare a lecțiilor zilnice de antrena
ment, metoda cea mai potrivită este a- 
ceea în circuit. Ea cuprinde un număr 
de 10—12 exerciții alese in mod strict 
individual, în funcție de calitățile defi
citare sau obiectivul propus, exerciții 
care se execută în mod succesiv, fără 
întreruperi. Fiecare exercițiu din circuit 
se repetă de 10—15 ori, iar întregul 
circuit se repetă de 2—3 ori. Exercițiile 
trebuie astfel alese incit să repete miș- 

violentă. Alte tnij- .cările specifice din schi. După 15—20 
de repetări, exercițiile din circuit se 
schimbă sau, se folosesc aceleași, însă, 
îngreuiate. Ritmul poate fi crescut sau 
micșorat, modif icindu-se și caracterul 
pauzelor ele.

de 
scurtă,

supravegherea an-

da cîteva indicații 
(de valoare medie 
care nu dispun de

Cu sprijinul ziarului
Pe urmele materialelor publicate

Din ultimele răspunsuri sosite la 
redacție în legătură cu deficiențele 
semnalate de ziarul nostru în munca 
unor organe și organizații sportive 
constatăm cu satisfacție că eficiența 
materialelor critice a crescut simți
tor. Iată cîteva exemple:

★
In articolul intitulat „Sînteți mul

țumiți de rezultate ?“ apărut în ziarul 
nr. 5092, consiliul asociației sportive 
Petrolul Băicoi era criticat că nu a- 
cordă importanța cuvenită Insignei 
de polisportiv. Apariția articolului 
mai sus amintit i-a determinat pe 
membrii consiliului asociației Petro
lul Băicoi să-și revizuiască atitudinea 
și să ia măsurile necesare pentru îm
bunătățirea activității în acest dome
niu.

„Ne însușim pe deplin critica fă
cută — se arată în scrisoarea de răs
puns a consiliului asociației — și ne 
angajăm ca în viitor să ne ocupăm 
cu toată seriozitatea de concursurile 
pentru trecerea probelor Insignei de 
polisportiv. Ne-am propus și ne vom 
strădui să realizăm pînă la sfirșitul 
anului un număr de 200 noi purtători 
ai Insignei de polisportiv".

★
La rubrica „Mat intr-o mutare" din 

ziarul nr. 5092 se critica lipsa de co

CE COMPETIȚII
(Urmare din pag. 1)

de 
la

treceri devenite tradiționale, ca 
exemplu, „Cupa 30 Decembrie" 
șah, tenis de masă, volei, tir, handbal 
și lupte. Pregătirile pentru aceste 
competiții au și începui. Astfel, la 
A. S. Tehnometal este în curs de a- 
menajare un club unde, pentru iubi
torii 
tenis

sportului, se vor instala mese de 
și de șah.

S. Constantinescu

Sibiu, concursuri pentruLa .
stabilirea celor mai buni spor
tivi ai anului în sportul de 

masă
multe din asociațiile sportive 

orașul Sibiu perioada ~de iarnă 
activității

In 
din 
va însemna continuarea 
competiționale. Astfel, la asociațiile 
Voința, Automecanica, Independența, 
Steaua roșie, Dumbrava'^! altele 
campionatul asociației va fi în con
tinuare la ordinea zilei. Tinerii se vor 
întrece la o serie de sporturi de iar
nă și de sală, ca de pildă, schi, tenis 
de masă, haltere, șah etc.

Paralel se vor organiza în unele 
asociații și concursuri pentru Insigna 
de polisportiv la probele 
turism și tir.

După cum ne-a relatat 
Aurelia Trămbițaș, secretar 
blemele organizatorice la C.S.M. Sibiu, 
la sfirșitul acestui an vor avea loc 
tradiționalele întreceri pentru desem
narea celor mai buni sportivi ai a- 
nului din Sibiu. La această manifes
tare vor lua parte sportivi din aso-

de schi,

tovarășa 
cu pro-

Ultima restanță in campionatul pe echipe
CONSTANȚA (prin telefon). Aștep

tată cu mare interes, ultima res
tanță din campionatul republican de 
box pe echipe, dintre selecționatele 
regiunilor Dobrogea șl Galați, n-a 
corespuns. Oaspeții ar putea invoca 
motivul că rezultatul intîlnirii nu mai 
prezenta interes pentru ei, întrucit, 
oricum, își asiguraseră dreptul de a 
participa la turneul final al competi
ției. Cum rămîne, insă, cu respectul 
datorat echipei adverse, ca și spec
tatorilor care au umplut Sala sportu
rilor ?

Formația Dobrogei a cîștigat cu ca-

tegoricul scor de 15—5, cinci din cele 
zece partide revenindu-i înainte de 
limită. Arbitrajele prestate de bucu- 
reștenii V. Popescu, B. Robert, E. 
Lazăr și M. Marcel — foarte bune.

Rezultate tehnice: N. Stanciu (D) 
b. ab. 2. V. Nicolae (G), O. Chenan 
(D) egal cu AL Dumbravă (G), D. 
Răgălie (D) b. ab. 1 N. Munteanu (G), 
A. Simionescu (D) b. p. M. Săvescu 
(G), R. Dinu (G) b. p. Gh. Anton 
O. Baciu (D) b. ab. 2 P. Baltă (G), 
Enache (G) b. dese. 2 I. Olteanu 
I. Plțu (D) b. ab. 2 Gh. Bunea 
Gh. Preda (D) b.p. V. Perianu 
N. Motoc. (D) b. dese. 1 P. Zeca

Un gest cu totul nejustificat l-a 
avut gălățeanul B. Baltă care, averti
zat de arbitrul Robert pentru atacuri 
cu capul, a... părăsit ringul!

CH. GOLDENBERG-coresp.

or-laborare între diferiți factori în 
ganizarea galelor de box din orașul 
Tîrgu Mureș. Comisia regională de 
box Tg. Mureș ne face cunoscut că 
critica ziarului a prilejuit o bineve
nită ședință de analiză a activității 
pugilistice din acest oraș, ședință în 
care delegații asociațiilor sportive 
s-au angajat să-și unească eforturile 
pentru progresul continuu al boxului 
din Regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară.

★

In ziarul nostru nr. 5089 a apărut 
o notă critică în care se arăta că sta
dionul din Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nu este bine întreținut, din 
care cauză el nu oferă condiții cores
punzătoare de joc.

„Cele relatate în 
Iui sînt juste — ne 
soarea sa Consiliul
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej. Tere
nul este, într-adevăr, prost întreținut 
de asociația sportivă Chimia. Vă in
formăm că s-au luat măsuri pentru 
ca in viitor această bază sportivă să 
fie gospodărită cu mai mult simț de 
răspundere".

coloanele ziaru- 
răspunde în scri- 
UCFS al Orașu-

scrum

Anul acesta, calendarul întrecer 
de scrimă s-a îmbogățit cu o n 
întrecere — „Cupa României".

Această primă ediție s-a organ 
la toate probele (floretă masei 
feminin, spadă și sabie), numai 
dividual, ea fiind rezervată, în 
clusivitate, sportivilor cu o 
sificare superioară.

„Cupa României' programează ai 
finala, care va avea loc la sfîrț 
acestei săptămîni în- Capitală, 
planșe vor evolua primii 12 c 
ficați la fiecare armă, plus pr 
4 clasați de lș campionatul r< 
blican individual. Participă, așa 
cei mai valoroși scrimeri ai noștri 
poate spune deci că vom asiste 
o reeditare a campionatului re 
blican din primăvară.

Cîștigătorul la fiecare probă 
primi o cupă. De asemenea, va p: 
o cupă și clubul cu cei mai v 
roși participanți. întrecerile ' 
avea loc în sala Constn^4" 
(fostă Recolta) după următorui-i 
gram: simbătă, de la ora 9 fio 
masculin și spadă,- duminică, de 
ora 8,30 floretă feminin și sabie

e.

ORGANIZAȚI IN TIMPUL IERNII?
ciațiile orașului care în cursul anu
lui 1966 s-au evidențiat în diferite 
competiții de masă.

Trebuie să amintim de inițiativa 
luată de A. S. Independența care a 
instituit o cupă transmisibilă ce va 
fi decernată grupei sportive cu cele 
mai bune rezultate în atragerea mem
brilor ~UCFS in practicarea sportului.

I. Ionescu

Competiții de hochei, patinaj 
și alte sporturi

Consiliul raional UCFS Rădăuți, în 
colaborare cu asociațiile sportive Vo
ința, Metalul, Lumina și Tractorul 
S.M.T., a luat o serie de măsuri pen
tru organizarea unor competiții in 
timpul iernii.

Dintre numeroasele manifestări 
sportive prevăzute in calendarul aso
ciațiilor sportive se detașează, în 
primul rind, întrecerile de hochei pe 
gheață, și anume „Cupa tînărului ho- 
cheist”, campionatul școlar și „Cupa 
Cravata roșie". Patinoarul pe care 
vor avea loc meciurile de hochei este 
pregătit și așteaptă doar... gerul. De 
asemenea se va organiza o competi
ție de amploare -la patinaj, „Cupa 
școlarului”, la care vor participa e- 
chipe din toate școlile orașului. Au 
și început amenajările celor trei pa
tinoare pe care 
concursurile.

Dintre celelalte 
avea loc în orașul 
amintim „Cupa Voința" la șah 
popice, concursuri de sală la atletism 
precum și cele două cupe, 
bun halterofil" și „Cel mai 
laș" ce le vor organiza 
sportive din mediul sătesc.

V. Ștefănescu

raimanului, el constituind pe: 
mulți un prilej de afirmare.

Asociația sportivă Caraiman, 
are un merit deosebit în descoț 
rea și promovarea unor șgjiori 
valoare, este hotărîtă să cont: 
tradiția și în această iarnă, prin 
ganizarea mai multor concursuri 
schi la care vor fi atrași sute de 
neri începători. O dată cu căd 
zăpezii cunoscuta pîrtie din V 
Albă va găzdui întrecerile dumini 
organizate de asociație, precum 
cele din cadrul Spartachiadei 
iarnă. Calendarul intern al comț 
țiilor de masă la asociația spoi 
Caraiman Bușteni mai prevede 
cursuri deschise 
neclasificați.

tuturor șahiș

V. ZLa

Pregătiri în asociațiile spori 
timișorene

se vor desfășura

competiții ce vor 
și raionul Rădăuți 

i“ îs» cah și

„Cel mai 
bun trîn- 
asociațiile

Vești din Bușteni

Sezonul sportiv de iarnă este aștep
tat cu nerăbdare de majoritatea spor
tivilor din orașul de la poalele Ca-

Și în orașul de pe malul B 
sezonul de- iarnă este așteptat 
un viu interes de numeroși spot 
Cele mai multe dintre asociațiile s 
tive timișorene au făcut în acest 
intense pregătiri, asigurînd fi» 
mul rînd baza materială. In im 
stadionului C.F.R. au fost ament 
două săli de sport care vor gă: 
pe lingă antrenamente, întreceri 
gimnastică și lupte, ce se vor c 
niza in timpul iernii. Tot aici a 
reamenajat și bacul necesar pr 
tirii în timpul iernii a canotoi 
Sporturi de iarnă, ca schiul și pai 
jul, vor avea și ele condiții op 
de practicare. La Timișoara vo 
deschise in această iarnă șapte | 
noare și un centru de schi care 
sta atît la dispoziția sportivilor 
sacrați, cît și a celor începători, 
se vor organiza săptâminal concui 
la care cele 88 de asociații din 
iși propun să atragă un număt 
mai mare de participanți.

F. Pet

Corespondenții ne scriu desp,

Selecționatele regiunilor Galafi
și Oltenia in turul final

(D), 
Gh.
(D), 
(G), 
(G), 
(G).

ACTIVITATEA IN ASOCIAȚIILE SPORTIVI

Ultima restanță a campionatului 
publican de box pe echipe, cea dintre 
selecționatele regiunilor Dobrogea și 
Galați, a pus punct întrecerilor preli
minare din cadrul acestei importante 
competiții. Se cunoșc acum formațiile 
care alături de Dinamo și Steaua vor 
lupta in turneul final, pentru cuce
rirea titlului de campioană a țării: se
lecționatele regiunilor Galați și Olte
ni*.

re- Clasamentul final al „seriilor" arată
astfel:

ȘERIA I
1. Galati 8 6 0 2 101: 59 20
2. Dobrogea 8 5 12 100: 60 18
3. București 8 5 0 3 95: 65 18
4. Argeș 4-Ploiești 8 3 14 80: 76 15
5. Iași+Bacău + Suceava 8 0 0 8 20:136 5

SERIA A n-A
1. Oltenia 8 6 0 2 105: 55 20
2. Cluj + Hunedoara 8 5 0 3 94: 66 18
3. C r ișana+Ma raniureș 8 4 13 80: 78 17
4. Banat 8 3 2 3 80: 78 16
5. Brașov + Mureș-A. M. 0 0 17 45:105 8

campionatul asociației se bucură de 
multă popularitate. Astfel, la Știin
ța peste 1 000 de elevi participă cu 
multă plăcere la întrecerile de atle
tism, handbal, șah, volei, tenis de 
masă și orientare turistică. în bune 
condițiuni se desfășoară această 
competiție și la asociațiile sportive 
Sănătatea (261 de participanți) și 
VoIanuL O mențiune pentru consi- 

tre de inițiere pentru copii la tenis asociației Volanul care mun-
de masă și lupte. De pregătirea 
micilor sportivi se ocupă instructorii 
E. Turoș (fotbal). Al. Verzar (tenis 
de masă) și Fr. Gyarmati (lupteJ

- I. Păuș

IN ORAȘUL ȘIRET

NUMEROASE COMPETIȚII 
LA „COMERȚUL" TG. MUREȘ

In cele 9 grupe sportive ale aso
ciației „Comerțul" membrii UCFS 
participă la întrecerile organizate 
în cadrul campionatului asociației. 
De curînd au luat stărtul în cam
pionat amatorii de șah, popice și 
tenis de masă. Paralel cu campiona
tul asociației funcționează și cen-

cește intens pentru atragerea unui 
mare număr de tineri Ia acțiunile 
turistice.

V. Ștefănescu

LA VICTORIA CALAN, NUMAI
FOTBAL

Intr-o serie de asociații sportive 
din orașul Șiret (regiunea Suceava)

Zilele trecute, am stat de vorbă 
cu cîțiva tineri iubitori ai sportu-

m-au surp 
ani, și ohia 
handbaliști 

aveau o fi

lui din Călan de la care am : 
unele lucruri care 
în urmă cu cîțiva 
campionatul trecut, 
la Victoria Călan
binemeritată. In ultimul campi 
regional (1965—1966) ei au tern 
pe un loc fruntaș. Aeum, însă, 
n-au mai fost înscriși în compe 
Motivul ? N-are cine să se o 
de acest sport. Consiliul asoci. 
în întregime, își îndreaptă ab 
spre echipa de fotbal care activ 
în „C-.

- Păcat, tinerii din Călan iube 
alte sporturi și ac vrea să Ie j 
tice în mod organizat l

N. Sbucl



Universitatea Craiova a revenit in fruntea clasamentului
UNIVERSITATEA CRAIOVA- PROGRESUL 1-0 (1-0) U.T.A.-DINAMO BUCUREȘTI 0-0

rtudenții, neinvinșî 
pe teren propriu
CRAIOVA 29 (prin telefon, de la 

'itnisul nostru). — Soarele care și-a 
icut apariția — festiv — cu cîteva 
ținute înainte de primul fluier al ar
bitrului n-a consolat decît pe specta- 
>rii din tribune. Terenul — deși gu
ițat de zăpadă prin grija organiza
ților — s-a transformat curînd în- 
•-o baie de noroi și la sfirșitul me
iului jucătorii arătau ca niște oameni 
eniți să facă... ghiol. în aceste con
diții s-a jucat, și numai în relație di- 
-ctă cu ele pot fi apreciate realiza
ble și erorile celor două echipe, ale 

• ucătorilor.
Spre lauda lor, fotbaliștii craioveni 

1 bucureșteni și-au unit eforturile, 
■ eușind să învingă acest a'dversar co- 

lun și să furnizeze un spectacol agre- 
bil, pe parcursul căruia s-a făcut o 
normă risipă de energie.

‘ ținutul 10 a adus unicul gol al 
ri dei. în timpul unei învălmășeli, 

reu de descris, în interiorul careului 
'rogresului, Oblemenco a șutat .,1a 
oroc“ și mingea s-a strecurat în plasă 
ub privirile furioase ale celor șase 
părători ai oaspeților care încerca- 
eră toate mijloacele pentru a o în
depărta de poartă. Mîndru, „mascat', 
l-a mai putut interveni eficace, deși 
. plonjat instinctiv în direcția mingii.

înainte de gol și după aceea, echi- 
ia care a acționat mai clar a fost Pro

Dominare insistentă, 
victorie meritată

CLUJ, 29_ (prin telefon). — La Cluj 
ermometrul a coborît aproape de li- 
nita cind apa prinde pojghiță. In tri- 
iune 10.000 de spectatori și multe e- 
noții. O dată jocul început, termome- 
rul din tribune’ a urcat spre... cani- 
■ulă. Nu-i de mirare. Studenții au luat 
ocul pe cont propriu, parcurgînd cu 
nultă dezinvoltură culoarele create de 
■i spre poarta lui Urziceanu. Aproape 
ă nu lp venea să creadă că echipa lui 

_ obrin și Barbu, care a făcut multe 
iile amare altora, joacă timid, inex
plicabil de timid.. Să fi fost de vină 
«are întinderea suferită de Barbu în 
nin. 8, care l-a obligat să părăsească 
ierenul ? Se poate. Totuși, chiar în a- 
:este condiții, Dinamo n-a fost decît 
> umbră a formației cunoscute de noi 
ii poate fi mai mult decît mulțumită 
:ă în final a părăsit terenul doar cu 
! goluri in plasă. Dacă scorul era 5—0 
l-ar fi surprins pe nimeni, nici chiar 
ie dinamoviști !

Fotbaliștii din Valea Jiului 
au repurtat-pe merit- 

o nouă victorie
PETROȘENI, 29 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Am găsit Valea 
Jiului acoperită de prima nea a a- 

• cestei ierni. Coborînd din tren, am 
admirat în primul moment decorul 
dar, apoi, m-am gîndit cu o umbră 
de regret la condițiile grele în care 
aveau să lupte fotbaliștii în aceas- 

ultimă etapă a turului. La Petro- 
.i, însă, n-a fost cazul — ca la 

București și Brașov — ca arbitrul 
să amine partida. Prin grija organi
zatorilor, zăpada a fost curățată și 
conducătorul jocului, Aurel Bentu, 
după o prealabilă verificare a tere
nului, a putut da semnalul de înce
pere a meciului. Firește, cu toate 
lăudabilele eforturi depuse de local
nici, terenul nu s-a prezentat în con
diții optime de joc și cele două e- 
(Chipe au trebuit să lupte din greu 
pentru a conduce mingea (echili
brul — o problemă I). în aceste con
diții, victoria nu și-o putea apropia 
decît echipa cu o pregătire fizică su
perioară, cu jucători care să alerge 
ușor și să paseze „dintr-o bucată*.  
Și formația care a întrunit calitățile 
menționate a fost Jiul. „Spiridușii*  
din înaintarea minerilor (Peronescu, 
Martinovici, Casandra) au alergat 
mult, s-au simțit mai puțin jenați de 
existenta „patinoarelor*  cu care era 
presărat terenul de joc și au asal
tat — făr pic de răgaz — poarta 
lui Popa. In spate, ei au avut o 
„rampă de lansare" a șuturilor: pe 

gresul. Folosind cu predilecție pasa 
lungă, la semiînălțime, echipa bucureș- 
teană încheagă acțiuni de atac duse 
pînă la poarta lui Vasilescu. Mingea 
este mereu scoasă la marginile spa
țiului de joc, acolo unde este terenul 
mai bun și, în special pe partea 
dreaptă unde bucureștenii se infiltrea 
ză, forțînd egalarea.

Ei înscriu prin Șoangher (min. 25), 
dar arbitrul anulează golul pentru 
hențul comis de Mateianu înainte de 
a pasa. Egalarea părea iminentă în 
min. 32, în clipa în care Țarălungă ră
măsese — singur — cu poarta goală, 
la cîțiva metri. A ezitat, și. apărarea 
studenților a rezolvat situația dificilă 
în care se afla.

Spuneam că Progresul a jucat mai 
bine orientat în această perioadă, gîn • 
dindu-mă la faptul că studenții au 
preferat pasa scurtă, pe jos, combi
nații pe spațiu redus (lucru nereco 
mandabil avînd în vedere starea te
renului), cheltuind astfel foarte multă 
energie. Ivan, îndeosebi, a fost contra
ponderea (din echipa craioveană) lui 
Peteanu, destrămînâ multe din acțiu
nile atacului bucureștean, ieșind fru
mos — cu mingea — din apărare în 
atac. Suplimentul de efort a echilibrat 
balanța jocului și sfîrșitul primei ju
mătăți a partidei consemnează prezen
ța' insistentă _a craiovenilor în fata 
porții lui Mîndru.

Acesta, de altfel, trece prin mare 
emoție în min. 40, cînd un șut al lui 
Cîrciumărescu șterge, efectiv, stîlpu’ 
sting al porții.

UNIVERSITATEA CLUJ - DINAMO
• Studenții clujeni au ținut — și au 
reușit — acum, în final de tur, să în
cheie cu o victorie evoluția pe teren 
propriu. Ei au dominat cu autoritate 
mai bine de 70 de minute. Minute în 
șir s-a jucat aproape numai în jumă
tatea de teren dinamovistă. 30 de șu
turi, 2 bare și 2 goluri — un bilanț 
pozitiv ce merita să fie și mai sub
stanțial. Multe mingi s-au izbit însă 
de un portar vigilent și, în cîteva rîn- 
duri, de pripeala inaintașilor clujeni. 
In concluzie, o victorie meritată, ur
marea modului de aplicare a așezării 
4—3—3. O evadare, acum in final, de 
pe fatidicul loc... 13. Rămîne ca pri
măvara să confirme finișul bun.

Se cuvin a fi subliniate cîteva din 
fazele care aii ridicat tribunele în 
picioare. Va trebui să consemnez doar 
fazele clujenilor, pentru că bilanțul 
contribuției piteștenilor la joc este 
mediocru : abia 7 șuturi la poartă.

După șuturile expediate pe rînd de 
Petru Emil (min. 5) și Adam (min. 
7) tribunele „se încălzesc" în min. 9 
cind Adam trimite milimetric pe lin
gă bară. Motoarele clujenilor acționea
ză cu turație maximă și în min. 17 
inevitabilul se produce : Adam cen-

Libardi care-i pregătea mereu baloa
nele lui Crăciun.

Ca în mai toate jocurile susținute 
în deplasare, studenții timișoreni au 
venit la Petroșeni cu gîndul la apă
rare. Au intrat pe teren cu 3 fundași 
centrali — Răcelescu, Petrovici, Le- 
reter — ultimul un fel de „libero*.  
Ce să te faci, însă, cu un jucător 
lent — Lereter — pe un. teren alu
necos, în fața unor înaintași care nu 
stau un moment locului I ? Rezulta
tul : totul s-a rezumat la respinge
rea mingilor de către această apă
rare aglomerată, la trimiterea ba- 
loanelor către linia de mijlocași (un
de se instalase și Surdan) și la pa
sarea lor la infinit, pentru că la îna
intare nu mai rămăsese aproape ni
meni. Mițaru a stat „cuminte*,  unde
va pe stînga, Regep nu și-a găsit lo
cul pe dreapta, iar Popanică — sin
gur între jucătorul cu talie de bas
chetbalist (Stocker) și Pop — n-a 
avut nici un moment sorți de izbîn- 
dă în acțiuni. Acestea sînt explica
țiile următorului bilanț: în primele 
45 de minute, Ion Vasile a fost o 
singură dată încercat de șutul de la 
25 m al mijlocașului Mihăilă, în 
timp ce la poarta cealaltă, Popa nu 
avea timp nici să răsufle. Ca să enu
merăm ocaziile minerilor nu ne ar 
ajunge spațiul oferit acestei cronici... 
Amintim doar că Ionescu (min. 4), 
Casandra (min 13, 14, 16) și Marti
novici (min. 23 și 24) au avut golul... 
în vîrful bocancului, dar l-au ratat. 
Gazdele au deschis scorul în min 27: 
Peronescu a centrat înalt și mingea 
a alunecat printre mîinile portaru
lui Popa, intrînd în plasă.

La reluare, în min. 48, gazdele în
scriu din nou prin Casandra care a 
șutat de la up metru o minge ce se 
oprise din cauza zăpezii după un 
șut al lui Martinovici. La 0—2, fi

După reluare, Progresul a apărut cu 
o modificare în formație : Oaidă în 
locul lui Al. Constantinescu, nerefăcut 
complet.

Jocul, reînceput la aceeași tensiune 
scade sub raportul vigorii, al tempo- 
ului. Peteanu se Iasă dus de Sfîrlo- 
gea de cîteva ori și, în min. 58, Oble
menco are o poziție de șut magnifică : 
la 7 metri de poartă, doar cu Mîndru 
în față, și pe o direcție perpendicu
lară cu centrul porții, șutează anemic.

Cu cinci minute înainte de sfîrșit, 
Mateianu ratează și el o bună ocazie 
de a înscrie. Și, în pofida dorinței 
evidente de a modifica scorul, bucu
reștenii părăsesc terenul învinși de o 
echipă în care fiecare jucător a dat 
totul pentru a obține victoria.

Este și motivul pentru care scriu 
aici că a meritat-o.

A arbitrat foarte bine A. Macovei 
(Bacău), ajutat la tușă de M. Ispas 
(Mediaș) și E. Gheorghiu (Craiova). 
Arbitrul de tușă Calugherovici (Bra
șov) nu s-a prezentat Ia meci.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Va
silescu 7 — Mihăilescu 8, Bîtlan 7, 
Marin Marcel 7, Deliu 6 — Strîmbea- 
nu 6, Ivan 8 — Niță 6, Sfîrlogea 7, 
Oblemenco 7, Cîrciumărescu 6.

PROGRESUL : Mîndru 8 — Popes
cu 7, Măndoiu 7, Peteanu 7, Staicu 7 
— Alex. Constantinescu 6 (Oaidă 6), 
Mafteuță 7 — Țarălungă 6, Mateianu 
7, Matei 6, Șoangher 6.

VALENTIN PAUNESCU

PITEȘTI 2-0 (2-0)
trează magistral de pe extremă, iar 
Barbu (Universitatea) trimite cu capul 
în plasă. Presiunea continuă și în 
min. 21 Urziceanu este pentru a doua 
oară K. O.: Adam șutează fulgerător 
și cu efect, portarul piteștean a crezut 
că mingea iese afară, dar aceasta a 
intrat în plasă chiar pe mijlocul por
ții. In min. 40 și 47 șuturile lui Ivan- 
suc intilnesc bara. Ultima ocazie ra
tată de clujeni are loc în min. 90 
cînd Barbu de la numai 5 m trimite 
cu latul peste bara transversală.

Nota 10 pentru excelentul arbitraj 
prestat de Vasile Dumitrescu ajutat 
bine de tușierii C. Prelici și Al. Vă- 
duvescu — toți din București.

UNIVERSITATEA : Gaboraș 7 — 
Szoke 7, Pexa 7, Anca 8, Cîmpeanu 7
— Petru Emil 8, Neșu 7 — Ivansuc 
8, Mustețea 9, Adam 9, Barbu 7.

DINAMO: Urziceanu 8 — I. Popes
cu 7, Barbu (din min. 8 Vulpeanu 6)
— Ilie Stelian 8, David 7 — Prepur
gel 7, Dobrin 4 — Ionescu 4, Naghi 
5, Țurcan 4 (în min. 69 a părăsit te
renul accidentat), Radu 4.

VICTOR MOREA, coresp. principal 

J1UL—POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-,1 (1-0)
rește, oaspeții nu mai aveau ce jjier- 
de. Și-au dat și ei seama și au pus 
accentul pe ofensivă, reușind — în 
unele perioade — să echilibreze jo
cul și, apoi, să reducă scorul prin 
Surdan (min 70): 2—1. In min 84, 
gazdele majorează scorul, de data 
aceasta fără contribuția... naturii: 
Peronescu centrează și Casandra 
reia cu capul înscriind la colț: 3—1.

în condițiile foarte grele de joc, 
cînd noroiul făcea uneori imposibilă 
deosebirea tricourilor celor două e- 
chipe, arbitrul Aurel Bentu și cole
gii săi de linie, Mircea Sadoveanu 
și Simion Mîndreș (foarte utili) — 
toți din București — au dovedit un 
spirit de observație excelent și ar
bitrajul poate fi calificat, în aceas
tă partidă, ca foarte bun. Faptul că 
a anulat două goluri (unul marcat 
de Ionescu în min '38 și altul de 
Peronescu în min 74) nu justifică 
protestele unor spectatori, deoarece 
aceste goluri fuseseră înscrise din 
situații neregulamentare: primul cu 
mina, iar cel de al doilea după ce 
Peronescu își oprise balonul, tot cu 
mîna, pentru a-1 putea șuta.

JIUL : I. Vasile 7 — Dan 7, Stocker 
3, Pop 7, Mihai 7 — Crăciun 8, Li
bardi 8 — Martinovici 8, Casandra 
7, Ionescu 7 (min. 83 — Toia), Pe
ronescu 8.

POLITEHNICA: Popa 7 — Bodro- 
jan 7, Răcelescu 6, Lereter 6, Rota
ru 8 — Mihăilă 7 (min. 61 — Gri- 
zea), Petrovici 6 — Regep 5, Surdan 
6, Popanică 5, Mițaru 5.

CONSTANTIN ALEXE

Meci viu disputat, 
rezultat echitabil

ARAD, 29 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Așadar, 0—0 în întîl- 
nirea tradițională între U.T.A. și Di
namo București, dar energia consu
mată de cei 23 de fotbaliști ar fi 
fost suficientă și pentru zece goluri, 
într-atît de disputat a fost acest meci, 
în care ambele echipe, neobosite nici 
o clipă, au luptat cu o ardoare demnă 
de admirat pentru obținerea victoriei.

Frumusețea meciului a reieșit și din 
faptul că cele două formații și-au 
etalat cunoștințele și posibilitățile în 
mod diferit : în timp ce U.T.A. și-a 
bazat jocul pe un elan dublat de o 
pregătire fizică debordantă, Dinamo 
București — cu o experiență net su
perioară — a jucat tehnic, cu schim
buri de pase și deplasări derutante, 
și totuși cu economie de forțe. Există 
un echilibru între compartimente, 
ceea, ce dă antrenorilor dinamoviști 
posibilitatea să facă schimbări care 
să nu aibă repercusiuni asupra va
lorii echipei. De pildă, cu toate că au 
venit la Arad fără Popa și fără Pîr- 
călab, randamentul general al echipei 
nu a suferit.

Dintre jucători merită a fi remar
cați în mod special : Oct. Popescu și 
Birău. în meciul de azi Oct. Popescu 
a fost un fel de Corso al dinamoviș- 
tilor — prezent în apărare cînd pe
ricolul o cerea, infiltrat în linia de 
atac în momentul imediat următor. 
Dintr-o astfel de acțiune extrem de 
rapidă el a și marcat un gol (min. 
53) anulat de arbitru pentru poziție 
de ofsaid. De partea cealaltă, Birău a 
strălucit în apărare și a ajutat în 
mare măsură atacul echipei sale.

începutul partidei îi arată pe fot
baliștii de la U.T.A. setoși de goL 
Ca urmare, ei asaltează poarta dina
movistă. Birău (min. 2), Jac (min. 5) 
și Axente (min. 8) îi dau primele 
emoții lui Datcu. Practicînd un joc 
foarte elastic, bucureștenii se apără 
uneori cu toți 11 jucători, pentru ca 
în minutul următor toți să fie în atac.

AGENDA INTERNAȚIONALĂ A SĂPTĂMÎNII
• Campionate în diferite țări

Iată meciurile mai importante 
din competițiile europene de fot
bal, care vor avea loc în această 
săptămină :

MIERCURI. „C. C. E.“ : Celtic 
Glasgow — Nantes (tur). Real 
Madrid — Munchen 1860 (în tur 
0—1). „Cupa cupelor*  : Vittoria 
Setubal — Juventus (în tur 1—3), 
Slavia Sofia — Strasbourg (în tur 
0—1), Chemie Leipzig — Standard 
Liege (tur).

SIMBATA : Cipru — România 
Ga Nicosia, in campionatul euro
pean).

IUGOSLAVIA, 
pelor fruntașe in

Iată poziția echi- 
clasament;

1. Sarajevo 13 9
2.—3. Radnicki Nlș 13 8
2.-3. Dlnamo Zagreb 13 6

4. Vojvocfina 13 5

3 1 20: 8
14 18: 9
5 2 18: 9
8 2 21:16

21
17
17
16

AUSTRIA : In etapa de dumini
că s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Wiener Sport Klub — Wac
ker Innsbruck 1—-2, Austria Vie- 
na — Wienerneustadt 2—0, Austria 
Klagenfurt — Rapid Viena 0—L 
Schwartzweis Bregenz — Wacker

PRONOSPORT
Deși campionatul de fotbal a luat 

un binemeritat repaus, totuși amato
rii sportului cu balonul rotund din 
țara noastră au ocazia să urmăreas
că în continuare concursuri atracti
ve cu echipe din campionatul ita
lian.

Vă prezentăm acum programul 
concursului Pronosport nr. 49 de 
duminică 4 decembrie 1966 :

I. AS.A. Tg. M. — C.F.R. Timișoara 
n. Minerul Lupeni — Crlșul Oradea 
HI. Minerul B. M. — Ind. Slrmei C. T.
IV. Unirea Dej — Vagonul Arad
V. Poiana Cîmpina — Știința Buc.

VI. C.F.R. Pașcani — Din. Vie. Buc.
VII. Siderurgistul — Dinamo Bacău

VIII. Bologna — Internazionale
IX. Cagliari — Lazio
X. Mantova — Napoli

XI. Milan — Fiorentina

O ocazie excelentă creează Chivu (min. 
14), dar toți atacanții arădani se 
încurcă în minge ; Axente (min. 22) 
alunecă tocmai cînd', în poziție foarte 
bună, se pregătea să șuteze ! De abia 
în min. 24 expediază Dinamo primul 
șut pe poartă (Ene II).

Spre mijlocul meciului, U.T.A. a 
avut un „punct mort". Ca urmare, 
acțiunile dinamoviste au o consis
tență tot mai mare. Și astfel, în min. 
27, bucureștenii au ocazia să deschidă 
scorul, dar șutul lui Oct. Popescu în- 
tîlnește spatele lui Birău, iar în min. 
32 Ene ÎI își face Ioc cu eleganță 
printre apărătorii arădani, dar nu 
poate trece și de Gornea. în min. 51 
este rîndul lui Frățilă să rateze, iar 
2 minute mai tîrziu Oct. Popescu 
marchează din ofsaid golul de care 
a fost vorba mai sus. Neacordarea 
punctului îi face ne Ghergheli și Ene 
II să-1 bruscheze pe arbitrul Oct. 
Comșa — Craiova — care, impasibil, 
nu ia nici o hotărîre mai drastică.

Spre sfîrșit, U.T.A. revine puternic 
în atac și are 5 cornere în 4 minute. 
Echipele trec pe lingă victorie : un 
splendid contraatac Frățilă—D. Ene 
— Frățilă (min. 88) nu poate fi fruc
tificat pentru că Frățilă a expediat 
balonul în bară, iar în min. 90 min
gea trimisă de Axente se plimbă pe 
bara transversală a porții lui Datcu 
și iese.. în aut.

Deci, un meci disputat, cu faze 
spectaculoase, aplaudat, dar în ace
lași timp greu de condus pentru că în 
teren au avut loc diverse... altercații 
(Igna, Grozea, Birău—Oct. Popescu. 
Ghergheli—Axente), dar arbitrul n-a 
luat nici o măsură (!).

U.T.A. : Gornea 7 — Birău 9, Ba- 
coș -7, Mețcaș 7, Igna 7 — Jac 5, 
Chivu 6 — Schiopu 6, Traian Popes
cu 6, Țîrlea 4, Axente 5.

DINAMO : Datcu 8 — Pîrvu 6, 
Nunweiller III 8, Nunweiller IV 7, 
Stoenescu 7 — Ghergheli 7, Octavian 
Popescu 9 — Grozea 4, Frățilă 6, 
Ene II 6, Haidu 5 (min. 77 Daniel 
Ene).

MIRCEA TUDORAN

Viena 2—0,
3—2, Grazer

Admira — Kapfenberg 
A. C. — Vienna 0—0.

SPANIA : In etapa a 11-a, Real 
Madrid a jucat în deplasare, la Cor- 
runa, unde a terminat la egalitate cu 
echipa locală: 1—2. Campioana țării, 
Atletico Madrid a dispus cu 2—0 de 
Granada. Alte rezultate : F.C. Barce
lona — Hercules 4—1, Elche — Ponte- 
vedra 3—1, Espanol — Sabadell 1—0, 
Cordoba — Saragossa 1—1, Valencia— 
Sevilla 3—0, Atletico Bilbao — Pal
mas 4—2. Poziția echipelor fruntașe:

1. Real Madrid 11 7 3 1 17: 8 17
2. Valencia 11 6 4 1 24: 9 10
3. Espanol 11 7 2 2 18:10 16

PORTUGALIA. — în etapa a 7--a,
Benfica Lisabona a suferit cea mai 
mare înfrîngere din ultimii ani din ca
drul campionatului portughez. Echipa 
lui Eusebio a fost învinsă cu 4—0 de 
formația Braga ! în etapa a 8-a, Ben
fica a cîștigat cu 3—0 meciul cu Por
to, păstrîndu-și primul loc în clasa
ment cu 13 p. Pe locul 2 se află for
mația Academica (11 p).

FRANȚA. — Poziția liderului (Nan- 
tes-23 p) este amenințată de St. Etien
ne (22 p) și de Lens (21 p).

xn. Roma — Juventus 
XIII. Torino — Atalanta

• Tragerea Pronoexpreă de astăzi 
va avea loc la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din str. 
Doamnei nr. 2.
• La 6 decembrie, după cum am 
mai anunțat, Loto-Pronosport orga
nizează o nouă tragere a autotu
rismelor la Loto.

Și de această dată participanții au 
posibilitatea să cîștige autoturisme 
în număr nelimitat. .
Cumpărați-vă bilete din vreme, 
pentru a nu rămîne în afara aces
tei importante trageri.

Luni 5 decembrie, ultima zi de 
vînzare a biletelor.
Rubrică redactata de Administra

ția de stat Loto-Pronosport



TORPEDO MINSK - SELECȚIONATA ORAȘULUI BUCUREȘTI 5-1! REMANIEREA COMISIEI DE ARBITRI A F.I.F.
® Hocheiștii sovietici susțin joi — ora 18,30

Iubitorii hocheiului care au venit 
ieri seară în tribunele patinoarului 
„'23 August” n-au avut ce regreta. Ei 
au putut urmări o întîlnire intere
santă și o evoluție remarcabilă a 
formației sovietice Torpedo din 
Minsk După părerea unanimă a spe
cialiștilor noștri aceasta este cea mai 
bună echipă sovietică de hochei care 
ne-a vizitat. Oaspeții au impresionat 
printr-un patinaj exceptional, printr-o 
viteză debordantă și printr-o circu
lație a pucului extrem de rapidă, dar 
și foarte precisă. în plus jucătorii so
vietici au și o forță remarcabilă. în 
atari condiții, Torpedo Minsk a ob
ținut o victorie clară cu scorul de 
5 —1 (3—0, 1—0, 1—1) în fata unei 
echipe a Bucureștiului care nu s a 
prezentat însă la înălțimea așteptă
rilor. Jucătorii noștri ni s-au părut 
destul de lenți și, cu excepția ultime
lor 10 minute, ei n-au reușit să dea 
o replică pe măsura adevăratelor lor 
posibilități.

Jocul a început cu atacurile sus
ținute ale formației sovietice ale că

SPORTIVII IfSENI AU EVOLUAI LA CHIȘINÂU
La Chișinău au avut loc noi întîlniri între sportivii din localitate și 

echipa din orașul Iași. La tenis de masă, elevul ieșean Corneliu Macovei, 
în vîrstă de 13 ani, a cîștigat toate întîlnirile susținute, iar la șah echipa 
lașului a învins cu 5,5—2,5 selecționata orașului Chișinău (Lutikov a remi
zat cu Vaisman). în turneul de handbal masculin, echipa lașului a întrecut 
cu 10—6 formația orașului Tiraspol.

Pregătiri pentru

DE PE TERENURILE DE HOCHEI
• • CZFRNY, LA AL 100-LEA JOC TN REPREZENTATIVA CEHO
SLOVACĂ • ZIMIN-STARSINOV -B. MAIOROV, CEA MAI 

EFICACE LINIE A ECHIPEI SOVIETICE • AZI, PRIMUL 
MECI U.R.S.S.-SUEDIA

rei „dantelării" de pase au surprins 
în mai multe rînduri descoperită 
apărarea echipei bucureștene. După 
ce Dumitraș a rezolvat, în ultimă in
stanță, cîteva situații dificile, în 
min. 6 a fost „bătut" de șutul lui 
Sitkovski. După patru minute, un șut 
puternic de la treime al fundașului 
Malkov a dus la majorarea scorului. 
Pînă la sfîrșitul primei reprize Tor
pedo mai înscrie o dată, în min. 15 
(Kokorin). în repriza a Il-a oaspeții 
domină insistent dar nu mai mar
chează decît un gol prin Koșelev 
(min. 38), ai noștri avînd două-trei 
contraatacuri ratate de Szabo II și 
Florescu. în ultima parte a meciului, 
după ce Torpedo majorează scorul 
la 5—0 (Gurievskih, min. 50), jucă
torii noștri au o puternică revenire, 
presează cu insistență și înscriu (Ga- 
lamar, min. 56) după cîteva faze de 
toată frumusețea.

Arbitrii Fl. Marinescu și M. Hușanu 
au condus formațiile: SELECȚIO-

BREVIAR OLIMPIC

albă" de la Grenoble
Olimpiadă. Reglementarea se va face 
atît pentru J. O., cit și pentru „Săp- 
tămîna preolimpică internațională" 
care se va desfășura în iarna anului 
1967.

• Orașul Torino (Italia), a anun
țat că își va pune candidatura pen
tru organizarea Jocurilor Olimpice de 
iarnă din anul 1976. Reamintim că în 
1972, gazda J. O. de iarnă este locali
tatea Saporro (Japonia).

• Intre 20 ianuarie și 19 februa
rie 1967 se vor desfășura la Grenoble 
diferite probe care figurează în ca
drul J.O. de iarnă din anul 1968. Ele 
vor avea drept scop să verifice insta
lațiile care sînt gata, cît și compor
tarea sportivilor în mediul respectiv. 
Probele vor începe cu patinaj viteză 
și se vor sfîrși cu cele de schi.

tehnică) și o mare omogenitate și 
spontaneitate în atacurile purtate cu 
mare viteză. Linia Koks—Sevcik— 
Farda a fost excelentă și a marcat 3 
goluri, ca și linia Nedomanski— 
Grandtner—Czerny. Cu prilejul aces
tui meci a fost sărbătorit Josef Czerny 
veteranul echipei, care a jucat a 100-a 
oară în reprezentativa Cehoslovaciei.

Echipa U.R.S.S. a făcut un joc bun, 
scrie comentatorul agenției TASS, 
dar portarul Cinov, încercat în acest 
joc, nu a dat satisfacție. Accidenta
rea fundașului Romișevski a diminuat 
randamentul apărării. In atac, cea 
mai eficace linie a fost cea alcătuită 
din Zimin—Starșinov — B. Maiorov.

La 30 noiembrie și 1 decembrie, e- 
chipa U.R.S.S. primește, la Moscova, 
vizita echipei Suediei.

al doilea meci

NATA BUCUREȘTI: Dumitraș (Cri- 
șan) — Ioncscu, Osaka, Varga, Făgă
raș — Szabo I, Calamar, Szabo II, 
Pană, Florescu, Ștefanov, Ștefan. Moiș 
(Tarei), Bașa; TORPEDO MINSK: 
Paleev — Malkov, Miliughin, Silov, 
Dujii, Rjanikov — Sitkovski, Iaro- 
slavțev, Gremeakin, Loscinin, Korov
kin, Koșelev, Tarașenko, Kokorin, Gu
rievskih.

JOI SEARA, LA ORA 18,30, PE 
PATINOARUL „23 AUGUST" VA 
AVEA LOC O NOU A ÎNTÎLNIRE 
AMICALĂ ÎNTRE CELE DOUĂ 
ECHIPE.

ROMEO VILARA

Corespondentă specială pentru „Sportul popular

Perspectivele sezonului sportiv de iarnă 
in R. D. Germană

De cînd unii sportivi ca Helmut 
Recknagel și Hary Glass s-au impus 
pe plan mondial la săriturile cu schiu- 
rile de pe trambulină, de cînd patina
torii Helmut Kuhnert și Helga Haase 
au evoluat cu mult succes in marile 
competiții mondiale și îndeosebi de 
cînd echipa de hochei a R. D. Ger
mane s-a calificat in prima grupă a 
campionatului mondial, sporturile de 
iarnă sînt in centrul atenției in R. D. 
Germană.

Iată de ce, sezonul sportiv al ano
timpului rece este așteptat și în a- 
cțst an cu un deosebit interes. O 
scurtă trecere in revistă a viitoarei 
activități de iarnă ne va edifica asu
pra principalelor preocupări ale spor
tivilor din R.D.G.

Cei mai harnici s-au dovedit a fi 
pină acum hocheiștii. Ei și-au în
ceput de mai multă vreme pregătirile 
specifice, verificindu-și posibilitățile 
in cadrul jocurilor de campionat și 
al unor meciuri internaționale. In 
acest an sarcina hocheiștilor noștri 
nu este de loc ușoară, deoarece, pen
tru a-și menține locul în grupa A, 
ei vor trebui să ocupe un loc printre 
primele 6 clasate la viitoarea ediție 
a C. M. de la Viena. In programul 
internațional sint prevăzute partide 
amicale cu Cehoslovacia, Suedia. 
Norvegia, Finlanda, România, Canada 
și U.R.S.S.

La mijlocul lunii noiembrie, schiorii 
și-au dat întîlnire in cunoscuta sta

Comisia de arbitri a F.I.F.A. — una 
dintre cele mai importante comisii ale a- 
cestui for — a fost remaniată săptămîna 
trecută. Sir Stanley Rous nu mai este 
președintele comisiei, ci va rămîne doar 
ca delegat al Comitetului F.I.F.A. pe 
lîngă comisia de arbitri. In locul său a 
fost ales ca președinte Mihailo Andreje- 
vic (Iugoslavia). Alți patru membri (Es- 
cartin-Spania, Lindborg-Elveția, Alvarez- 
Argentina și Bromm-Suedia) au fost în
locui ți cu Aston (Anglia), Zouiten (Tu
nisia), Codesal (Uruguay) și R. Masson 
(Franța).

După cum se știe, comisia de arbitri 
are printre alte atribuții și pe aceea de 
a propune modificarea regulamentului de

Jonny Nilsson 
este gata !

La fiecare început 
de sezon, patinato
rii viteziști din Sue
dia se deplasează 
spre*  nordul țării, 
unde pistele natura
le de gheață oferă 
posibilități ideale de 
antrenament. Și în 
acest an, pe pista 
de la Vălădalen a 
putut fi văzut ex- 
campionul mondial 
Jonny Nilsson (in 
foto) care-și pregă
tește cu grijă rein
trarea.

• Ministrul tineretului și sportului 
din Franța, dl. F. Missoffe, a făcut 
zilele trecute o vizită la Grenoble. In 
cursul acestei vizite, el a inspectat 
lucrările de la Saint Nizier, unde 
trambulina de 90 de metri este aproape 
gata, și a prezidat lucrările „Comite
tului de coordonare", la Villard de 
Lans.

în cursul ședinței comitetului s-a 
discutat modul cum se va desfășura 
ceremonia de deschidere a Jocurilor 
Olimpice de iarnă. Ceremonia se va 
ține aproape de satul olimpic, pe un 
teren special amenajat. Ideea de a 
se ține în nocturnă — cu un fast 
deosebit, datorită jocurilor de arti
ficii — este pe punctul de a fi a- 
bandonată.

Ta aceeași ședință, s-a discutat și 
problema facilitării obținerii vizelor 
necesare pentru intrarea în Franța 
a tuturor sportivilor participanți la

Peste 30 000 de spectatori au asis
tat la cele două meciuri disputate la 
Palatul sporturilor din Moscova între 
selecționatele de hochei pe gheață ale 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei. Această 
dublă confruntare dintre primele două 
clasate la ultimul campionat mondial 
s-a terminat la egalitate. Hocheiștii 
sovietici au cîștigat primul meci cu 
6—4, iar cehoslovacii și-au luat re
vanșa, a doua zi, obținînd victoria 
cu 8—6.

Analizînd aceste două partide, co
mentatorul agenției TASS, Atexandr 
Ermakov, scoate în evidență solidi
tatea și forța de joc ale echipei ceho
slovace. îu care și-au făcut debutul 
mulți jucători tineri. In meciul cîști
gat. oaspeții au arătat pe lîngă ca
litățile lor cunoscute (patinaj perfect,

Foto :
PRESSENSBILD

țiune de iarnă de la Oberhof. Nu insă 
pentru un concurs, ci pentru ca an
trenorii lotului să prezinte programul 
de pregătire a competițiilor interne 
și internaționale. In centrul atenției 
sînt săritorii de pe trambulină, care 
in timpul verii s-au pregătit pe tram
bulina de material plastic de la Ober
hof, unde s-au obținut rezultate de 
circa 75 metri (recordul trambulinei 
este de 77,5 m). In lot, nici o schim
bare față de anul trecut. Se pun mari 
speranțe in performanțele vice cam
pionilor mondiali, Dieter Neundorf, 
și ale recordmanului mondial, Peter 
Lesser.

Veteranii de la combinata nordică 
(Flaugel, Dietei'și Meinel) s-au retras 
din activitatea competițională făcind 
loc elementelor tinere, cu perspectiv 
ve. O autentică speranță se anunță 
a fi Ralph Pohlnad (20 de ani), cla
sat pe locul al IV-lea la campiona- 
tale mqpdiale din anul trecut.

Schiorii din R. D. Germană se pre
gătesc intens pentru jocurile preolim- 
pice de la Grenoble, a treia ediție a 
„Cupei prieteniei" la sărituri de pe 
trambulină ca și pentru concursurile 
internaționale de la Falun, Lahti, 
Zakopane, Poiana Brașov și
Oberhof. Pentru săritori, con
cursurile de la Obersdorf și
Holmenkollen sint, fără îndo
ială, cele mai importante.

Și biatloniștii au un bogat ca

joc, stabilirea și unificarea regulile 
arbitraj*  și aplicare a regulamentul’ 
ganizarea cursurilor de arbitri inf^rg 
nali și desemnarea arbitrilor pent^ 
petițiile organizate de F.I.F.A.

Hans Walch, președintele fede 
austriece de fotbal, a declarat că Au 
Iugoslavia, Ungaria și Gehoslovack 
candida pentru organizarea în corn 
campionatului mondial de fotbal 
anul 1978 (în 1970 el se desfășoa 
Mexic, iar pentru 1974 și-au depus 
didatura Spania și R.F.G.). Conforn 
nului pe care îl vor prezenta, mec 
turneului final se vor desfășura îi 
pitalele fiecăreia dintre aceste patru 
iar finala — la Viena.

Jocurile sportive 
de la Pnom Pen
PNOM PENH, 29 (Agerpres). 

capitala Cambodgiei au conții 
Jocurile sportive la care parti 
sportivi 'din mai multe țări asia 
întrecerile concursului de atletisr 
fost dominate de sportivii din 
Chineză, care au terminat învingi" 
în patru probe.

A început și turneul de tenis 
care s-au înregistrat urmăîoarelt 
zultate : R. P. Chineză — C-:mbo 
3—0; Singapore — Ceylon 3—1. 
competiția de haltere, Ia categ 
pană, pe primul loc s-a clasat s> 
tivul Hsiad Ming-sian (R. P. Chin; 
care la totalul celor trei stiluri a 
Uzat 393 kg.

lendar competițional. Pe prim plan ; 
campionatele mondiale de la Alt 
dorf. Locuitorii acestui orășel al 
nerilor din apropierea graniței 
Cehoslovacia vor face totul pen 
ca oaspeții veniți din toate colții 
lumii să se simtă aici cit mai bi 
Cu toate că in această regiune :ăp 
nu s-a așternut încă, membrii lotîilui 
majoritate de la Dynamo Zinnwald' 
A.S.K. Vorwărts Oberhof) și-au cf 
tinuat pregătirile pe „uscat". D 
camdată, ei se antrenează pe polig 
nele de tir și fac alergări pe te 
variat. ,

De la patinatorii artistici se aște 
tă mai mult decit anul trecut. < 
briele Seyfert (17 ani), vicecampioi 
a lumii, va ataca virful piramidei 
— poate — nu fără succes.

In fine, cîteva cuvinte despre c 
curentele de la săniuțe, care s 
impus la ultima ediție a J.O. de 
Innsbruck. Ele se pregătesc pen 
campionatul european de la Friei 
chroda, „Cupa națiunilor" ți „mon 
ale". Deocamdată, pină se va aște 
primul strat de zăpadă, ele se p 
gătesc pe „cartinguri"...

MANFRED SEIFER 
redactor la „Deutsches Sported-

Roger Bambuck și Enrique Figuert
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CAIRO. — Echipa sovieti
că de fotbal S.K.A. Rostov 
pe Don, clasată pe locul doi 
în campionatul unional, și-a 
început turneul în Africa, ju- 
cînd la Cairo cu o selecționată 
a Republicii Arabe Unite. In- 
tîlnirea s-a încheiat cu scorul 
de 2—1 (1—1) în favoarea ju
cătorilor sovietici.

LONDRA.—Cunoscuta îno
tătoare engleză Linda Lud- 

grove (medalie de argint în 
proba de 100 m spate la „eu
ropenele" de la Utrecht) a 
hotărit să se stabilească în 
Australia, pentru a se putea 
antrena în cele mai bune 
condiții, în vederea J.O. din 
Mexic. Ea va locui la Sidney.

AMSTERDAM. — în Olan
da s-au dat primele starturi 
în concursurile de patinaj vi

teză. La Amsterdam, pe pis
ta noului patinoar artificial 
„Jan Eden", campionul eu
ropean absolut Ardt Schenk 
a cîștigat proba de 3 000 m 
cu timpul de 4:43.7.

RANGOON. — Continuîn- 
du-și turneul în Asia, echi
pa sovietică de fotbal Zenit 
Leningrad a fost învinsă cu 
2—0 de selecționata Birmani- 
ei, in meciul disputat la Ran

goon în fața a 50 000 de spec
tatori.

RIO DE JANEIRO.—Pre
sa sportivă braziliană anun
ță că Vicente Feola, antre
norul echipei braziliene de 
fotbal la ultimul campionat 
mondial, a primit oferte din 
partea federației de speciali
tate din Peru.

NEW YORK. — Boxerul 
portorican Carlos Ortiz l-a 
învins prin k.o. in repriza a

14-a pe filipinezul Gabriel 
„Flash” Elorde, intr-un meci 
contînd pentru titlul mondial 
profesionist la categoria u- 
șoară. Intr-un alt meci pen
tru titlul mondial, desfășurat 
la Dallas (Texas), semimijlo- 
ciul american de culoare 
Curtis Cokes a dispus la 
puncte de francezul Jean Jos- 
selin, pe distanța a 15 re
prize.

se vor intîlni la Havana
Ta 10 și 11 decembrie, la Havana, 

avea loc un concurs de atletism, la care '. 
fost invitați să participe trei renurr 
atleți francezi: Roger Bambuck, campi 
european la 200 m și la 4x100 m, M. E 
riez, medalie de argint la Budap’esta 
Lurot — campionul Franței la 800 m.

Cu această ocazie, Bambuck se va i 
tîlni în proba de 100 m plat cu Enriq 
Figuerola care, la „Săptămîna preolimpic 
desfășurată în acest an la Ciudad de M 
xico, l-a învins pe cunoscutul sprint 
Tommie Smith (S.U.A.). _
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