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Ninsoarea căzută săptămîna 
trecută a acoperit munții pa
triei noastre cu prima zăpadă 
a acestei ierni. „Evenimentul” 
a produs multă bucurie în rîn- 
dul iubitorilor de schi, care 
vor putea să petreacă de a- 
cum înainte sfîrșitul de săptă- 
mînă pe pîrtii. Cei mai pasio
nați au folosit prima zăpadă 
pentru a face coborîrile inau
gurale ale sezonului. Pinii la 
coborîre îi așteaptă, însă, ur
cușul, pe care îl parcurg foar
te comod cu telefericul, așa 
cum face familia din imagi
nea de mai sus, aflată în 
drum spre Clăbucet-plecare.

Foto : A NEAGU

PROMISIUNE PENTRU REZULTATE
Șl MAI BUNE

Pe marginea consfătuirii cu profesorii 
de educație fizică din regiunea Ploiești
orașele și satele regiunii 

>ti, în cadrul liceelor, școli- 
enerale și profesionale, își 

, șoară activitatea peste 500 
rofesori de educație fizică, 
; care 208 cu calificare me- 
i superioară. Pe o parte din
ți i-am întâlnit de curînd, 

frumoasă sală de festivi- 
Sin orașul aurului negru, cu 
ul unei consfătuiri menite să 
la

ive
or.
M.
ărcL 
d, i 
t au relevat faptul că spor- 
școlar ploieștean a obținut
■ rezultate bune, că din rîn- 
e elevilor s-au ridicat ele- 
e de perspectivă, că s-au rea-
performanțe care fac cinste 

■^sorilor de educație fizică.
numeroase licee și școli ale

■ conduceri și cadre didactice 
.ă toată lauda pentru activi-

pe care o desfășoară în 
uitarea educației fizice, în a- 
rea unei mase tot mai mari 
levi în practicarea sportului, 
ubîndirea unor importante suc- 
la campionatele școlare, pre- 
și la alte competiții rezervate 

lor. Printre acestea se nu-
i Liceul nr. 1 Buzău (hand-

Liceul nr. 2 Ploiești (vo-
liceele nr. 1 și 5 Ploiești

inastică) ș.a.
ar cum nu ne putem mulțumi

îmbunătățirea activității 
în rîndurile școlarilor și 
Materialul prezentat de 
Gașpar, șeful secției de 

,a Sfatului popular re- 
ca și discuțiile ce s-au

niciodată cu ce am făcut, cu pri
lejul acestei consfătuiri au fost 
criticate o serie de rămîneri în 
urmă, rezultate slabe, care, fără 
îndoială, umbresc încă activitatea 
unor profesori de educație fizică 
din școlile și liceele ploieștene. 
Cei prezenți au fost întru totul de 
acord că rezultatele obținute de 
elevii din regiunea Ploiești la 
campionatele republicane școlare 
și de juniori sînt departe de 
nivelul cerințelor actuale. Intr-o 
regiune cu un număr atît de mare 
de elevi, — peste 260 000 —
cum este regiunea Ploiești, prea 
puține au fost echipele și spor
tivii care au reușit să se impună 
atenției spectatorilor, prea pu
țini sportivi elevi ai școlilor din 
orașele Ploiești, Buzău, Tîrgo- 
viște, Cîmpina au intrat pe „por
țile" loturilor noastre naționale de 
juniori. Fără îndoială, cel mai 
greu cuvînt în remedierea acestor 
rămîneri în urmă îl au profesorii 
de educație fizică. Din partea lor 
se cere o muncă mai susținută 
atragere a elevilor pe terenul 
sport, de pregătire a acestora, 
organizare în cele mai bune con- 
dițiuni a competițiilor sportive 
școlărești. Dar, pentru realizarea 
acestor deziderate este nevoie de 
pasiune în exercitarea meseriei 
pe care profesorii de educație

de 
de 
de

CONSTANTIN ALEXE
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Azi, meciul de fotbal:

ill derbiul voleibalisfic de ieriDinamo a întrecut Steaua
0 singură echipă neînvinsă In „A“: Politehnica Galați

Meciul masculin de volei DI
NAMO—STEAUA, desfășurat a- 
seară la Floreasca, a fost în mare 
parte, așa cum prevăzusem, un 
recital voleibalistic; dar — con
trar „pronosticului" — un reci
tal susținut mai mult de o echipă. 
Și anume, de campioana europeană 
Dinamo care, depășindu-și cu 
destulă autoritate adversara, atît 
sub raportul pregătirii fizice, dar 
mai ales al celei tehnieo-tactiee, 
a învins cu 3—0 (14, 12, 3), în 
73 de minute de joc, o echipă pe 
care în finalurile seturilor a sur
clasat-o net. Cu toate acestea, nu 
a fost o victorie realizată... fără 
probleme. Ca dovadă, în primul 
rînd rezultatele strînse ale pri
melor două seturi șî, în general, 
evoluția scorului (desigur, pînă 
la impresionantul finiș al dina- 
moviștilor și, în consecință, pînă 
la căderea din setul trei a volei
baliștilor de la Steaua) : 0—3, 
1—3, 1—7, 2—7, 3—8. 8- 8. 
8—9. 13—9, 13—10. 13—13,
14— 13, 16—14; 4—0, 4—1. 5—1,
5—11. 11—11, 11—12. 75—12; 
12—0. 12-1, 14—1, 14—3,
15- 3 !

Steaua a început judicios par
tida, cu inteligența^ tactică a unor 
âtaeiiri-surpriză, cel mai des din 
pasă directă și finalizate de ri
dicătorul lor stîngaci Cristiani. 
Pînă la 1—7 din setul prim, de 
aci încolo Dinamo replicînd... cu

aceeași monedă (atacuri din pasă 
directă ale propriului ridicător 
stîngaci, Cozonici), apoi prin blo
caje din ce în ce mai agresive, 
prin viteză în atac, combativitate 
crescută și o maximă concentrare 
de atenție în execuția dublajelor. 
Atributele acestea din jocul dina- 
moviștilor. împreună cu insufi
ciențele tot mai pronunțate ale tră
gătorilor de la Steaua, iată de
terminantele căderii psihice a în
vinșilor în finalurile primelor două 
seturi și imposibilitatea lor de 
a se mai redresa în setul trei.

S-au evidențiat : Corbeanu, Der- 
zei, Smerecinschi, Stoian. Cozo
nici (Dinamo), Cristiani și Bartha 
(Steaua). A arbitrat, cu scăpări, 
C. Mușat (Constanța), secondat 
bine de M. Bolintineanu (Bucu
rești).

...Așadar, prin înfrîngerea su
ferită ieri de Steaua, în categoria 
A o singură echipă a rămas ne
învinsă : POLITEHNICA GALAȚI. 
O vom vedea duminică în Ca
pitală, înfruntând dorințele de rea
bilitare ale echipei Steaua !

CONSTANTIN FAUR

Lomânia Italia 4-1, Ia hochei
Dc la ora

ioaia 
a a 
mod 
?. ?*ejuit

care a 
fost un 

pentru 
italieni, 

o luptă 
s-au cheltuit 

două meciuri.

cflzut 
adversar 

hoeheiști i 
Disputa lor a 

foarte tlîrză, în 
eforturi cît pen-

marți 
foarte 

ro-

18,30, arc loc o nouă întîlnire
In min. 23 De Toni a egalat ia 
o greșeală a lui Dumitraș. După 
trei minute o frumoasă combinație 
pe contra-atac a fraților Szabo s-a 
încheiat cu un gol spectaculos în
scris de Geza.

Cel mai frumos gol al partidei

Arbitrii elvețieni Olivieri 
Vuillemin
ROMÂNIA:
Csaka, Varga (Pop), Făgăraș— 
Szabo I, Calamar, Szabo II; Ște
fan, Biro, Bașa; Pană, Florescu, 
Ștefanov; Moiș; ITALIA : Viale 
— G. Darin, Altera, Verocaî, 
Brivio, Bernardi — Ghedina, A. 
Darin, Mastel; Holzner. Crotti, 
De Toni; Picolruaz I, Rabanser, 
Picolruaz II.

ASTÂ-SEARĂ, DE LA ORA 
18,30, FORMAȚIILE ROMÂNIEI 
ȘI ITALIEI SE VOR INT1LNI 
DIN NOU PE GHEAȚA PATI
NOARULUI „23 AUGUST".

R. VILARA

au condus formațiile: 
Dumitraș—Ionescu,

® Oaspeții — finaliștii ediției

Un cu dificultate

jucători de la Slavia au făcut
nou atac al echipei noastre respins 

de portarul italian

trecute a „C. C. E." ® Trei

Prima 
dștilor 
iar și 
ii

repriză a aparținut ho- 
noștri, dar ~
frații Szabo 

favorabile, ca
Darin, de altfel.

rga a șutat puternic de la tre- 
e, Viale a respins la Iuliu 
tho, care a deschis scorul. In 
iriza următoare, presiunea echi- 
î noastre a crescut, dar cei 
re au marcat au fost oaspeții.

Ștefan, Ca- 
au ratat o- 
și italianul 
In min. 19

în inin. 30, cînd 
însă un jucător

a fost marcat 
italienii aveau 
eliminat pentru rănirea lui Varga. 
Pucul s-a pNmbat de la I. Szabo 
la Csalsa, din nou la Szabo, cen
trare în fața porții și Calamar 
a reluat direct: 3—1. Al patru
lea punct al echipei române a fost 
înscris de fundașul Făgăraș în 
min. 52. Așa dar, România— 
Italia 4—1 (1—0, 2—1. 1—0).

HOCHEI PE GHEAȚA : 
Patinoarul „23 August”, ora 
18,30 : întîlnirea internațio
nală amicală dintre echi
pele României și Italiei.

BASCHET : Sala Flo- 
reasca, ora 19,30 : meciul 
Steaua — Slavia Praga (în 
cadrul turului 
„C.C.E.").

VOLEI : Sala 
ora 17 : C.P.B. 
(în cadrul 
republican feminin cat. A).

BOX : Sala Dinamo, ora 
19 : Steaua — Sel. Galați 
(în cadrul turneului final 
al campionatului republi
can pe echipe).

II al

Giulești,
Dinamo 

campionatului

ROMANIA-IIRAEL
Nafionala noastră de fotbal 

își încheie azi activitatea pe 
1966 întîlnind într-un meci a- 
mical echipa reprezentativă a 
Izraelului. Este cea de a 194-a 
partidă internațională pe care 
o susține echipa României, de-a 
lungul celor 44 de ani de acti
vitate.

Meciul de la Tel Aviv nu se 
anunță prea ușor pentru culo
rile noastre, deoarece echipa 
pregătită de antrenorul iugoslav 
Milovan Cirici este destul de 
periculoasă pe teren propriu, 
unde a învins Finlanda cu 7—1 
și 3—0, cedînd la limită (1—2)

Bulgariei și Uruguayului. La 
cartea de vizită a gazdelor tre
buie, de asemenea, adăugat 
titlul de campioană a Asiei pen. 
tru echipele de tineret,

La fluierul arbitrului Monos- 
tiriotis (Grecia) vor fi aliniate 
formațiile :

ROMÂNIA: M. Ionescu — 
Popa, Nunweiller III, G. Dan, 
Mocanu — Ghergheli, Badea — 
Pîrcălab, Naghi, Iancu, Lu- 
cescu.

IZRAEL : Mihaeli — Primo* 
Bellu — Liscinscki, Druker, 
Rosenthal — Taibi, Spiegler,-. 
Burba, lassis, Yang.

ASTA-SEARA, DE LA ORA 19,30 LA FLOREASCA

Un meci de baschet de mare atracție: STEAUA—SLAVIA PR AGA

parte din selecționata Euro

pei ® „Rezultatul depinde

în mare măsură de apărare"

declară antrenorul emerit

C. Herold

Iubitorii baschetului din Capi
tală au prilejul să urmărească 
astă-seară unul dintre cele mai a- 
tractive meciuri 
dată de sala 
vorba de prima 
echipele Steaua 
din cadrul celui 
al „Cupei campionilor europeni".

Campionii țării noastre, califi
cați în urma dublei victorii asu
pra formației Kuenring Energie 
Viena, au de astă-dată o sar
cină dificilă. Slavia Praga este 
o echipă deosebit de puternică, 
cu un palmares impresionant. 
Este suficient să amintim, de 
pildă, că în ediția trecută a 
„C.C.E.“ Slavia s-a calificat pînă 
în finală unde a cedat, după 
două jocuri de mare spectacol, 
în fața campioanei Italiei, Sie-

găzduite vreo- 
Floreasca. Este 
întîlnire dintre 

și Slavia Praga 
de al doilea tur•u

menthol Milano. Lotul oaspeților 
cuprinde numeroși jucători inter
naționali, dintre care amintim de 
Zidek, Zednicek Ammer care 
au făcut parte chiar în această 
toamnă din selecționata Europei. 
Lotul complet al Slaviei Praga 
este următorul : Ruzicka, Zidek, 
Zednicek, Kovar, Ammer, Blazek, 
Kriva, Stastny, Kraus, Knop, 
Konopasek și Lizalek. Mai tre
buie să precizăm că formația stu
denților praghezi a cucerit ulti
mele două campionate 
cane.

In fața unui adversar 
valoros, campionii țării 
sînt hotărîți să aibă o 
tare cît mai bună. Ne-au 
acest lucru pregătirile efectuate 
în ultima vreme cu o deosebită

republi-

atît da 
noastre 
compor- 
dovedit

seriozitate, cu o conștiinciozitate 
exemplară. în acest sens este e- 
locventă declarația antrenorului 
emerit C. Ilerold : „Știm că vom 
întîlni o echipă de mare valoare 
și ne-am pregătit cu toată aten
ția. Rezultatul depinde în mare1 
măsură de 
băieții noștri 
apărare**.

In această 
care promite 
col baschetbalistic, 
folosi următorul lot :

hotărîrea cu care- 
vor ști să lupte în.

interesantă partidafy 
un splendid specta^ 

Steaua va 
j___  Novacek,
Niculescu, Nosievici, V. Gheorghe^ 
Barău, Savu, Popa, Dimancea, 
Dikai, Tudosi și Bulat

Meciul va începe la fora 19,30 
și va fi condus de arbitrii E. 
Kassai (Ungaria) și G. Pastor 
(Iugoslavia)-



Spartachiada de iarnă Amănunte
primii învingători... I la jocurile categorici B

La 3 decembrie a început în întreaga 
tară prima etapă a Spartachiadei de 
iarnă. Numeroase asociații sportive au 
trecut la organizarea diferitelor con
cursuri, angrenînd — chiar de la 
început — în întreceri sute și sute 
de tineri și tinere. Iată cîteva vești 
de la corespondenții noștri.

ORAȘUL GIIEORGHE GHEOR
GHIU-DEJ. In cursul zilei de dumi
nică a avut loc, în majoritatea asocia
țiilor sportive din localitate, festivi
tatea de deschidere a marii competiții. 
Programul a cuprins și întreceri la di
ferite ramuri sportive. Astfel, la aso
ciația Constructorul, halterofilii și-au 
disputat întîietatea în primul concurs, 
jucătorii de tenis de ta Petrolul și-au 
desemnat învingătorii întrecerii inau
gurale, iar la Olimpia, Știința și Zo
rile au luat loc la mesele de șah nu
meroși iubitori ai acestui sport.

In aceeași zi, juniorul V. Bularda 
do la Combinatul de cauciuc sintetic a 
dat un simultan (la 12 mese de șah) 
în sala Casei de cultură a orașului.

GH. GRUNZU

CUGIR. Primele concursuri ale Spar- 
tachîndoi de iarnă au reunit la start 
zeci de participanti. Pe foile de ar
bitraj ale întrecerilor de șah, haltere 
și tenis de masă desfășurate sîmbătă 
la asociațiile Metalurgistul, Oțelul și 
Știința au figurat 161 de participant. 
Cîțiva dintre învingători : Cornel Ga- 
vriș, Mihai Dogaru (tenis de masă), 
Mihai Vîlceanu (șah) și Gh. Barjica 
(haltere). întrecerile continuă.

O. NICOLAE

ORÂȘTIE. După frumoase demon
strații sportive, prilejuite de deschi
derea festivă a Spartachiadei de iarnă, 
au avut loc primele concursuri. Con
siliile asociațiilor sportive Dacia, Stă
ruința, Sănătatea și Voința au reușit, 
datorită măsurilor întreprinse în aș
teptarea startului, să atragă numeroși 
tineri și tinere în întrecerile de șah, 
tenis de masă și popice. Dovedind o 
mai bună pregătire, Teodor Hopîlteanii 
(tenis de masă), Vintilă Voinea (șah), 
Gavril Luchini (popice) ș.a. au obți
nut victoria în confruntarea cu colegii 
lor.

N. OPRIȘ

I IIIIIIII
IIIII

0 promisiune pentru rezultate
(Urmare din pag. 1)

fi/ica și-au ales-o, de o pasiune con
cretizată prin muncă continuă, la înalt 
nivel, așa cum desfășoară profesorii C. 
Predescu și M. Simion de la Liceul nr. 
1, Gh. Mătușa de la Liceul nr. 5, St. 
Stuparu (Liceul nr. 6) din Ploiești, Va- 
sile Torje, N. Mătușa, M. Dumitrescu și 
N. Danielescu (Liceul nr. 2 Ploiești), 
Ion Matei din Sinaia. C. Căpățînă din 
Buz.ăUj Vasile Dragomir din comuna Să- 
rățcanca, raionul Buzău, ca să dăm doar 
cîteva exemple. Alții, însă, încearcă să 
justifice slaba lor activitate, invocînd... 
greutăți obiective". Unii au arătat că 
directorii de licee sau de școli nu-i spri
jină, alții că nu au încă terenuri de 
sport. Firește, argumentele n-au avut o 
bază serioasă.

S-a discutat cu acest prilej o pro
blemă de mult cunoscută de profesorii 
de educație fizică : aceea a amenajării 
în curțile școlilor a unor terenuri simple, 
a căror realizare cere doar inițiativă, 
spirit gospodăresc, participare activă a 
tuturor factorilor — conduceri de școli 
sau licee, cadre didactice, părinți, elevi. 
In urmă cu aproape 3 ani s-a întocmit pe 
regiune un plan de amenajare a unui 
mare număr de terenuri de sport în 
Curțile școlilor. Datorită eforturilor fă- 
C&te, s-au realizat 3 micro-stadioane, 35 
jjc terenuri de volei, baschet și handbal, 
p3 terenuri simple și sectoare de 
Jktlctism. Din materialul prezentat și din 
'discuții a reieșit faptul că la liceele nr. 
1, 2 și 5 din Ploiești, la Liceul nr. 3 
din Tîrgoviște și la Grupul școlar pe- 
trol-chimie Ploiești, prin hărnicia profe
sorilor, elevilor și comitetelor de părinți 
au fost amenajate frumoase baze spor
tive simple pc care profesorii își pot 
desfășura în bune condițiuni activitatea. 
1° bcuri, însă, (orașul Tîrgoviște

SERIA I MASCULIN

Progresul București — Unio Satu 
Mare (71—35). Avînd mai multă pre
cizie în aruncările la. coș, Progresul 
a obținut o victorie categorică. (CR. 
POPESCU — coresp.).

A.S.A. Sibiu — Voința București 
(40—60). Gazdele au pierdut în fața 
unei formații mai tehnice și mai ex
perimentate. (ILIE IONESCU — 
coresp. principal).

Aurul Brad — Farul Constanța 
(56—64). Disputat la Hunedoara, me
ciul a fost cîștigat de echipa care a 
manifestat mai multă combativitate. 
(I. SIMION — coresp.).

Petrolul Ploiești — A.S.A. Bacău 
(66—42). O victorie meritată a gaz
delor care au dovedit mai multă efi
cacitate. (A. VLĂSCEANU — coresp.).

Comerțul Tg. Mureș — Constructo
rul Arad (77—49). Superiori în ac
țiunile ofensive, mureșenii au învins 
la scor.

FEMININ
Progresul București — Voința Ora

dea (65—36). Derbiul etapei a fost 
cîștigat La o diferență elocventă de 
formația bucureșteană, mai tehnică 
și mai bine orientată tactic. (P. CRIS
TIAN — coresp.).

Spartac Salonta — Șc. sp. Craiova 
(74—47). A fost o partidă frumoasă, 
cu multe puncte înscrise de la semi- 
distanță de către ambele formații. 
Gazdele s-au impus în special în pri
ma repriză. (GH. COTRaU — coresp.)

Șc. sp. Brașov — Viitorul Dorohoi 
(53—49). Un joc echilibrat, cîștigat 
de brașovence care au greșit mai 
puțin în final. (E. BOGDAN — 
coresp.).

Șc. sp. Satu Mare — A.S.A. Cluj 
(46—61). în ansamblu, jocul a fost 
interesant. Oaspetele au fost mai pre
cise în aruncările la coș și s-au de
tașat treptat. (A. VERBA — coresp.).

Voința Tg. Mureș — CI. sp. șc. 
București (60—55). Mureșencele s-au 
distanțat în repriza secundă, dar- au 
fost egalate și de abia în final au 
reușit să-și asigure victoria.

SERIA A II-A MASCULIN

Politehnica II București — Politeh
nica Cluj (62—91). Luînd un avans 
de 10 puncte încă din primele 8 mi
nute, clujenii l-au majorat simțitor.

Construcții București — Medicina 
Timișoara (81—67). La capătul unui 
meci încîlcit, cu multe greșeli perso
nale, bucureștenii au învins, fără 
însă a impresiona.

bune
de pildă) treburile se cam tărăgănează, 
la unele școli se așteaptă ca totul să 
vină de la sine, fără pic de preocupare 
și efort. Această stare de lucruri nu mai 
poate dăinui.

In cadrul discuțiilor a luat cuvîntul și 
un tînăr profesor, Octavian Băltcanu, de 
la Școala generală din comuna Berccni— 
Ploiești. Acest profesor lucrează aici de 
un an, de cînd a absolvit institutul. Cu 
vădită emoție, el a arătat succesele ob
ținute în școala sa. Cu sprijinul părinților, 
al directorului școlii—Roman Seniatinschi 
(profesor de matematică — nu de sport, 
dar care îndrăgește sportul), al clubului 
Petrolul și al întreprinderii de carton 
„Tcleajen" au fost amenajate terenuri 
de handbal, de volei, iar în magazia de 
materiale sportive sînt acum 10 mingi, 
saltele de trîntă, cîteva aparate de gim
nastică, aproape 70 de tricouri. In acest 
an, cei 200 dc elevi din Berccni au luat 
parte la numeroase întreceri sportive, iar 
70 dintre ei au cucerit Insigna de poli
sportiv. Am dat acest exemplu cît se 
poate de elocvent în ceea ce privește 
realizările ce se pot obține atunci cînd 
profesorul de educație fizică este en
tuziast, cînd știe să ceară și să obțină 
sprijinul celorlalți factori.

In regiunea Ploiești funcționează 30 
de școli profesionale în care învață mii 
de elevi. Numai la Grupul școlar Petrol- 
cluinie din Ploiești — să dăm un exem
plu — sînt 2 000 ! Dar la Tcleajen, Mo- 
reni, Cîmpina, Tîrgoviște? Iată de ce nu 
putem să ne explicăm faptul că în aceas
tă consfătuire s-a vorbit foarte puțin de 
activitatea sportivă din școlile profesio
nale. La discuții, nimeni, dar absolut ni
meni nu ■ spus uu cuvînt!

Pedagogic Oradea — Politehnica 
Iași (46—82). Un meci fără istoric în 
care ieșenii au jucat excelent. (V. 
SERE — coresp.).

Politehnica Brașov — Universitatea 
București (88—85). După o partidă 
pasionantă, brașovenii au învins pe 
merit în prelungiri. (C. GRUIA — 
coresp. principal).

Universitatea Craiova — Știința 
Petroșeni (95—31). Scorul exclude 
orice comentariu. Cel mai bun de pe 
teren : Groșan (Univ.). (T. ȘTEFĂ- 
NESCU — coresp.).

FEMININ

Universitatea Timișoara — Arhi
tectura București (53—50). Un joc de 
mare luptă, cîștigat de timișorence 
în ultimele minute. (C. CREȚU — 
coresp.).

Construcții București — Politehnica 
Brașov (63—61). în penultimul minut 
al prelungirii, brașovencele conduceau 
cu 61—59, dar în ultimele 60 dc se
cunde Moldoveanu a înscris do-uă 
coșuri și a adus victoria echipei Con
strucții.

Medicina Iași — Universitatea 
București (48—70). Oaspetele, cu o 
pregătire superioară, au pus stăpîni- 
re pe joc încă din primele minute. 
(I. LEIZERUC — coresp.).

Medicina Tg. Mureș — I.C.F. Bucu
rești (31—87). A șaptea victorie con
secutivă a bucureștencelor a fost rea
lizată tot la un scor categoric. (A. 
SZABO — coresp).

Medicina Cluj — Pedagogic Con
stanța (59—61). Clujencele au condus 
pînă în ultimele minute, cînd au ra
tat nepermis de mult permițînd con- 
stănțencelor să cîștige. (M. RADU — 
coresp.).

Întrecerile din cadrul „Cupei F.R.H." au furnizat amatorilor de handbal din 
Capitală cîteva jocuri frumoase. în care fazele dinamice. palpitante nu au 
lipsit. în fotografia noastră: tînăra jucătoare Elena Gheorghe (Rapid) a depășit 
apărarea echipei I.C.F. și aruncă la poartă din plonjon, înscriind un nou gol. 
(Rezultatul final 16—6 pentru Rapid). Foto: N. Aurel

FRIZERIE... SPORTIVA
Sportivii din cadrul asociației Tor

pedo de pe lingă D.R.T.A. Pitești 
aveau toate motivele să fie mulțu
miți de felul cum arăta pînă nu de 
mult magazia lor cu echipament și 
material sportiv. Rafturi pline, fru
mos aranjate, cu obiecte în valoare 
de 30 000 lei, te impresionau plăcut. 
Desigur că n-ar fi stricat în plus și 
niște schiuri, patine, mese dc tenis 
sau jocuri de șah, cu ajutorul că
rora să se poată lua un start bun 
în Spartachiada de iarnă. După cum 
ne informează însă corespondentul 
nostru M. Șerbănoiu, membrii con
siliului asociației sportive sînt oa
meni cu idei și de „inițiativă*• 
Iama, și-au zis ei, sînt peisaje a- 
trăgătoare care merită fotografiate,

La stir fitul săptâmin

Întîlnirea internațională amicale 
România — R. S. S. Letonă

Sfîrșitul acestei săptămîni va fi mar
cat de o importantă întrecere interna
țională. La București, se întîlnesc în 
meci amical reprezentativele de șah 
ale României și R.S.S. Letone. Partidele 
sînt programate în zilele de sîmbătă și 
duminică după amiază, pentru cele două 
tururi, urmînd ca eventualele întrerupte 
să fie continuate în cursul zilei de luni.

Interesul pentru această întîlnire în 
fața tablelor cu patrate albe și negre 
este motivat, în primul rînd, de reapa
riția jucătorilor reprezentativei noastre, 
care n-au mai evoluat în Capitală de 
la participarea lor la Olimpiada de la 
Havana. De asemenea, iubitorii șahului 
sînt dornici de a vedea în întrecere pe 
jucătorii letoni, a căror forță este bine 
cunoscută în arena șahistă internațio
nală. Oaspeții deplasează o garnitură 
puternică, din care fac parte A. Gipslis,

AZI, C. P. B. - DINAMO, 
UN INTERESANT MECI 
DE CAMPIONAT 
ÎN SALA CIULEȘTI

Astăzi după-amiază, de la ora 17, în 
sala Giulești se desfășoară meciul fe
minin de categorie A între echipele 
C. P. BUCUREȘTI Și DINAMO BUCU
REȘTI. Partida, care se joacă în cadrul 
ultimei etape a turului și e de aștep
tat să dea loc unei frumoase dispute, 
trezește un dublu interes. Pe de o par
te, pentru că echipa tipografelor a do
vedit în cele două etape anterioare o 
apreciabilă revenire în formă, care se 
cere desigur confirmată azi, și, pe de 
altă parte, deoarece jocul constituie 
totodată, pentru cealaltă formație, a 
campioanelor, ultima verificare în ve
derea Dinamoviadei de la Berlin, unde 
va pleca miine.

așa că n-ar strica să cumpere un 
aparat de fotografiat și dăcă se 
poate chiar unul dintre cele mai 
scumpe. Apoi, iarna sînt zile geroase 
cînd nu-ți vine să scoți nici nasul 
afară. Ce poate fi mai plăcut decît

NOTE
să stai la o cafeluță și să asculți 
pe Remo Germani, Constantin Dră- 
ghici, Dalida sau Holliday ? Un 
magnetofon și cît mai multe benzi 
cu ultimele șlagăre ar fi cel mai po
trivit, și-au spus in continuare to
varășii de la asociația sportivă Tor

I, Klovan, A. Petersen, I. Smit. I. i 
leika, A. Kapengut, A. Vitolins, 
Ergle, B. Villerte, V, Rojlapa.

Se va juca la 10 mese, cite două p 
tide (tur-retur). Fiecare formație 
prinde 6 jucători, 2 jucătoare, un 
nior și o junioară. Componența formal 
reprezentative a țării noastre nu ne-a îl 
comunicată încă.

Un nou turneu 
la Tg. Mureș

Orașul Tg. Mureș, care a fost si 
tămîna trecută gazda întrecerilor c 
cadrul finalei campionatului republic 
de șah pe echipe, este din nou lo< 
de întîlnire a cîtorva reputați inaeș 
și candidați de maeștri. în organizar 
Consiliului regional UCFS Tg. Mtrțeș, 
desfășoară aici un interesant Jțîîrn 
masculin de șah, cu participarea a ’ 
concurenți.

Pe lista înscrierilor figurează nur 
cunoscute, ca acelea ale maeștrilor Ti 
ian Stanciu, Șerban Nearațu, Edg 
Nacht și ale candidaților de maesti 
Dan Bondoc, Emil Ungureanu, Zoltj 
Naghi, Gheorghe Melau. Printre part 
cipanți se numără și o... participant 
jucătoarea bucureșteancă Eleonora Jian

După cum ne transmite coresponde 
tul nostru principal din Tg. Mureș, Ioc 
Păuș, interesul pentru acest turneu ess 
deosebit de mare și se așteaptă 
afluență de spectatori egală ca acer 
de la recenta finală pe echipe.

A • . 1 1(f. ,Asemenea concursuri suit deosebit d 
utile, ele constituind un bun prilej d 
verificare a stadiului de pregătire î 
care se găsesc șahiștii noștri fruntaș 

întrecerile au început aseară.

NANDBAL

LA SIBIU Șl TG. MUREȘ

„Cupa
Sportul popular"

In ultimele zile au continuat să n< 
sosească Ia redacție vești privind deșt 
fășurarea întrecerilor din cadrul prime 
etape a „Cupei Sportul popular", tra 
diționala întrecere rezervată echipeloj 
de handbal de juniori și junioare.

TG. MUREȘ. — în localitate s-s 
disputat, la sfîrșitul săptămînii trei 
cute, o nouă etapă în competiții do 
tată cu „Cupa Sportul popular". Iât! 
rezultatele înregistrate: JUNIOARE: 
Șc. sp. Odorhei — Șc. sp. II Tg 
Mureș 12—15 (6—3), Bolyai Tg. Mu 
reș—Șc. sp. III Tg. Mureș 27—2 
(19—0), Șc. sp. III Tg. Mureș—Mu
reșul Tg. Mureș 24—3 (11—1) ; JU
NIORI : Metalotohnica Tg. Mureș—Șc. 
sp. Odorhei 17—2 (10—8). în parti
dele feminine s-au remarcat jucătoarele 
Hoher (Șc. sp. Odorhei), Naghi (Șc. 
sp. II Tg. Mureș), Cordoș (Bolyai), 
Szebeni (Șc. sp. I. Tg. Mureș): în 
clasamentul întrecerii junioarelor situa
ția după consumarea etapei a IlI-a este 
următoarea: 1. Șc. sp. I Tg. Mureș 
6 p.; 2. Bolyai 5 p. ; 3. Șc. sp. Odor
hei 3 p.

I. PAUȘ — coresp. principal★
SIBIU. — La „Cupa Sportul popu

lar" participă cîte 6 echipe în cele 
două turnee rezervate echipelor de ju
niori și junioare. în ultimul meci, Șc. 
sp. III Sibiu a învins Textilistul Cis- 
nădie cu 10—3 (4—1).

ILIE IONESGU — coresp. principal 

pedo. Modificînd pe dată proverbul 
„unde merge mia, meargă și suta", 
au destinat cîteva miișoare bune și 
pentru aceste mici distracții.

De curînd, sportivii de la Torpedo 
Pitești au avut și o altă surpriză. 
Conducerea D.R.T.A. a ajuns la 
concluzia că in magazia asociației 
sportive ar putea încăpea și o... fri
zerie. Ni-i și închipuim pe membrii 
consiliului stînd la căldurică ji aj- 
teptîndu-și rîndul. Nu ni-i putem 
închipui însă dcsfășurînd o activi
tate serioasă, într-o frizerie, unde la 
ordinea zilei vor fi rasul, tunsul și 
frecția.^ Așa u, uitasem... perdaful. 
Acesta credem că se cuvine în pri
mul tind celor care au luat o ase
menea năstrușnică hotârîre.



Schimb de lovituri intre V. Tudose (stingă) și A. Murg
Foto: A. Neagu

BOX

FOTBAL
Echipa României a parcurs primul tur 

în campionatul european
Sfîrșît de sezon șî pentru reprezentativa 

de fotbal a țării noastre, care — sus- 
tinînd toate cele trei meciuri în perioada 
2 noiembrie—3 decembrie — a încheiat 
primul tur în grupa a Vl-a preliminară 
a campionatului european. Rezultatele 
(4—2 cu Elveția, 1—3 cu Italia, 5—1 
cu Cipru) au dus la următoarea clasi
ficare, valabilă cel puțin pînă la 22 
martie 1967, data proximei întîlniri: 
Cipru—Italia.

România 3 2 0 1 10:6 4
Italia 1 1 0 0 3:1 2
Elveția 1 0 0 1 2:4 0
Cipru 1 0 0 1 1:5 0

Privind clasamentul și analizînd evo
luția echipei noastre naționale în sezo
nul de toamnă, comportarea ei poate 
primi calificativul MULȚUMITOR. Și 
cînd facem această apreciere ne gîndim, 
firește, la prima repriză a meciului cu 
Elveția (o repriză de zile mari, în care

(Ghergheli, Dobrin, Nunweiller III) s-a 
situat foarte aproape de nivelul dorit, 
reușind să umple, în bună măsură, go
lurile lăsate de indisponibilitățile de care 
vorbeam.

Dar, ce a fost a trecut ; cele trei evo
luții ale echipei noastre naționale au 
fost analizate la timpul lor. întrebarea 
care se pune acum — după încheierea 
primului tur — este următoarea: vor 
ciștiga jucătorii noștri „duelul** cu se
lecționata Italiei, care după eșecul din 
„World Cup“ încearcă să restabilească 
prestigiul fotbalului peninsular ?

Greu, foarte greu de răspuns de pe 
acum — dat fiind faptul că în această 
dispută poate interveni indirect și El
veția — dar țelul urmărit de fotbaliștii 
români este realizabil. Firește, cu anu
mite corective care vor trebui aduse jo
cului primei noastre formații și care ne 
sînt sugerate îndeosebi de cele văzute 
în meciul cu puternica Squadra azzura. 
Prima observație în acest sens este una 
de ordin general, vizînd concepția de

perioada care precede reluarea campio
natului, echipele noastre de club vor tre
bui să-și reprofileze planurile de pre
gătire, astfel îneît să asigure, greutatea 
necesară tuturor factorilor antrenamen
tului. Pentru că numai o pregătire te
meinică, la toate capitolele,, efectuată la 
cluburi în perioada de întrerupere și 
după aceea în jocurile de campionat, va 
duce Ia situația ca Iotul nostru repre
zentativ să posede elementele de care 
are nevoie. Abia atunci munca de omo
genizare și finisare se va efectua pe 
baze solide, abia atunci se va putea 
vorbi cu adevărat de șansele primei 
noastre reprezentative in „duelul** cu re
dutabila Squadra azzura.

G. NICOLAESCU

în grupa a Vf-a a campionatului eu
ropean, programul viitoarelor meciuri este 
următorul : 22 martie 1967: Cipru— 
Italia ; 23 aprilie: România—Cipru; 24 
mai : Elveția—România ; 25 iunie : Ro-

Dispute pasionante in întilnirea
TEAUA-REGIUNEA OLTENIA
Astâ-searâ, in sala Dinamo, Steaua-Sel. Galafi

Atrași de perspectiva unui spectacol 
'gilistic de calitate, iubitorii sportu- 
. cu_Jiănuși au umplut pînă la refuz, 
u seara, sala Floreasca. întrecerea 

, jtre echipa Steaua și selecționata re- 
inii Oltenia nu a dezmințit așteptă- 
?. Majoritatea întîlnirilor s-au carac- 
izat printr-o luptă spectaculoasă, și, 

ciuda scorului (16—4 pentru 
baua), uneori foarte echilibrată. Ne 
erim, îndeosebi, Ia meciurile Ciucă— 
p, Iliescu—Buzuliuc, Dobre—Hodo- 

41, .Stumpf—Constantinescu și chiar 
ivăr—Maidan.
Firește că militarii porneau favoriți 
această tradițională confruntare. Dar 
au trecut prin multe emoții, chiar de 
primul sunet de gong. Prima sur- 

iză, la care era gata-gata să asistăm, 
constituit-o desfășurarea partidei din- 

! „muștele** Ciucă și Pop. Deși boxe- 
l de la Steaua acumulase un infim a- 
ntaj în primele două reprize, totuși, 
cea de a treia, fiind pus în situație 
groggy, numai datorită rutinei sale 

putut să păstreze avantajul acumulat, 
astfel să fie

ringător.
^ categoria 

/Adversarul
aiărit permanent lovitura decisivă dar, 
reușindu-i, a încasat repetate lovituri 
riatc ale campionului categoriei co- 
ș. Lupta „penelor** Iliescu—Buzuliuc 

oferit spectatorilor multe momente 
tensiune, avantajul punctelor alter

ed cînd de-o parte, cînd de alta. în 
priza a treia, după ce Iliescu a pri- 
t un just avertisment din partea ar- 
srului Ștefan, ambii boxeri au fost 
mărați, ca urmare a unor schimburi 
ternlce de lovituri. Meciul încheindu-se 
b semnul deplinei egalități, judecă
rii n-au avut de consemnat pe buletine 
cît decizia de „nul“.
Prima și ultima victorie a oltenilor 
obținut-o Mihai Goanță, la categoria 
miușoară. Acesta l-a învins prin aban- 
n pe Petre Vanea, care n-a făcut 
cît obstrucție. înainte de a urca în 
ig, reprezentantul clubului Steaua la 
tegoria ușoară, Tudose Voicu, a acu- 
ț o luxație la mînă, fapt care nu i-a 
rmis să-și întrebuințeze puternicele 
»le lovituri. Adversarul său, Anton 
urg, a luptat curajos, uneori chiar 
dominat, dar nu atît de concludent 

intru a obține decizia. Rezultatul de 
alitate oglindește perfect cele petre- 
te în ring.

declarat — pe drept —

cocoș, Gîju a „jonglat** 
său, Ivanovici, care a

2—2 inpas de...

la Neapo-meciul de

jenat de

șutat la poartă, dar

in extremis, cu pi

Picchi, Frăjilă

Sarti va respinge,

le. Deși

reprezentativa

lată faza în careI mâniei a fost la un

Așa cum a luptat în primele două 
reprize, eram convinși că lui Ilodoșan 
nu-i va „scăpa" victoria. Reprezentan
tul Olteniei a plasat excelente lovituri 
la ficat, urmate 
figură, 
Dobre, 
repriză 
seama 
nu va 
lovitura decisivă. Și aceasta a venit în 
ultimele secunde ale reprizei a treia, 
cînd cu un clasic croșeu plasat la băr
bie l-a pus pe Ilodoșan în situație ex
trem de dificilă. Numărat de arbitrul 
Dimulescu, Ilodoșan n-a mai putut con
tinua lupta, fiind declarat astfel învins 
prin abandon.

Destul de slab inspirat s-a dovedit 
Emil Constantinescu (Oltenia) care, a- 
gitîndu-se inutil, a dat posibilitate ad
versarului său, II, Stumpf, să acumu
leze în final punctele necesare (e drept, 
foarte puține), pentru a i se acorda I _ <r___ ___
decizia de învingător. Reprezentantul I parcursul căreia fotbaliștii români
Olteniei 1a categoria mijlocie mică, I • • •
Gheorghe Maidan, a dat o replică vigu
roasă campionului nostru Gheorghe Chi-1 nejustificată), 

tactice boxerul de la Steaua s-a im
pus cu tărie, obținînd o meritată vic
torie la puncte.

La categoria semigrea, Traian Cîrcio- ________ _______
rari (Oltenia) — un boxer tenace dar 1 primi o notă de trecere în urma ‘celor 
rudimentar — l-a pus deseori în dificul- | 
tate pe Vasile Trandafir care, în re
priza a doua, evitînd asaltul adversa-I 
rului și aplicînd cu succes lovituri pe I 
contraatac, și-a temperat partenerul de I 
luptă, punîndu-1, Ia rîndul său, în si- * 
tuație dificilă. Aceasta l-a determinat 
pe antrenorul Duduleanu să arunce pro
sopul punînd astfel capăt unei < 
care devenise inegală. Deci învingător 
prin abandon. V. Trandafir. în ultima 
partidă a galei, tînărul Ion Sănătescu 
(Oltenia) l-a dominat (rep. I) pe M. 
Gheorghioni, însă lipsit de pregătire fi-1 
zică și handicapat de gabaritul lui 
Gheorghioni a fost nevoit, în repriza a 
doua, să abandoneze.

Cea de a treia gală a turneului 
nai se va disputa azi, de Ia ora 
în sala Dinamo. Se vor înrilni 
„careul magic** echipa Steaua și selec
ționata regiunii Galați.

de clasice croșee la 
pe care adversarul său, Vasile 

nu Ie-a putut evita. In ultima 
însă, boxerul militar și-a dat 

că situația este pierdută dacă 
încerca totul pentru a... găsi

dorul.

pur și simplu„11**-le nostru a făcut
k.o. un adversar destul de apreciat în 
arena internațională), Ia partea a doua 
a jocului cu selecționata Ciprului (pe 

.1 au 
reușit să-și impună evidenta lor supe
rioritate, depășind perioada de prudență 

. . . - —j—dl---- ca și la evoluția de an-
văr. Datorită * bunei pregătiri fizice și | samblu a formației noastre în meciul 

cu reprezentativa Italiei, alcătuită pe 
scheletul lui Internazionale Milano, una 
dintre cele mai valoroase din lume.

Reprezentativa noastră de fotbal poate

joc. Va trebui, astfel, să privim lucru
rile mai REALIST și să înțelegem prin 
noțiunea de echipă un bloc omogen, la 
fel de solid în ambele situații ale jo
cului : de apărare și de atac. Pentru 
că, a contrastat puternic organizarea 
temeinică a sistemului defensiv opus de 
fotbaliștii italieni (cu presing efectuat 
de la înaintași, cu marcaj strict în a- 
propierea suprafeței de pedeapsă și cu 
un „libero- acționînd în spatele ultimei 
linii) și apărarea în zonă, insuficient 
pusă la punct, prezentată de formația 
noastră. Și astfel, în timp ce Pîrcălab, 
I’rățilă, Dridea, Lucescu s-au simțit 
mereu stînjeniți de marcajul sever prac
ticat de Facchetti, Bianchi, Guameri și 
Landini, jucătorii Mazzola, De Paoli și 
Juliano au găsit, deseori, breșe în dis
pozitivul nostru de apărare, 
destul de lejer.

Mai mare preț va trebui 
MIJLOCULUI TERENULUI. 
} regătire a acțiunilor ofensive, 
de stopare a atacurilor declanșate de 
adversar. în această zonă, 4—5 jucători 
italieni, dirijați de Corso (deci atenție 
și la alegerea jucătorului COORDONA
TOR) închideau de regulă unghiurile 
spre poarta lui Sarti sau — în situația 
inversă — deschideau „evantaiul**, ata- 
cînd cu superioritate numerică, prin in
filtrări frontale (Juliano, Corso, Bianchi) 
sau laterale (Facchetti, Corso).

Se înțelege de aici că acest perma
nent flux-reflux, vizibil în jocul echi
pelor mari, se sprijină pe o PERFEC
TA PREGĂTIRE FIZICA, factor căruia 
jucătorii noștri de fotbal nu îi acordă 
încă atenția cuvenită, lată de ce, în

mânia—Italia ; Z noiembrie : Italia— 
Cipru ; 8 noiembrie : Elveția—Cipru ; 18 
noiembrie: Elveția—Italia; 21 februarie 
1968 : Cipru—Elveția.

LA ZI «LA ZI
StMBĂTA, la mediaș

Aminată din etapa a XlII-a a ca
tegoriei B, seria a Il-a, partida Gaz 
metan Mediaș — Clujeana va avea 
loc sîmbătă, la Mediaș, cu începere 
de

trei „examene** susținute în „sesiunea*4 
abia încheiată, dacă avem, de asemenea, 
în vedere dificultățile întîmpinate de an
trenori în alcătuirea echipei : accidenta
rea unor titulari în partide de campionat 
(Ghergheli, Badea, Nunweiller III, Nun- 

Iweiller VI), precum și lipsa de formă a
Iui Mocanu, D. Popescu și Sorin Avram, 
componenți de bază ai fostului. „11** 
care a evoluat în preliminariile campio
natului mondial. Toate acestea au pus 
în fața antrenorilor Ilie Oană și Ștefan 
Covaci probleme greu de rezolvat în ceea 
ce privește omogenizarea diferitelor cu
pluri, linii, a întregii echipe, căci, tre
buie recunoscut, nu este ușor să înlo- 
cuiești într-o scurtă perioadă de timp 
aproape jumătate din jucătorii de 
cîmp fără ca „ansamblul** să sufere. 
Din fericire, aportul noilor veniți (Barbu, 
Frățilă, Lucescu, Deleanu) ca și acela 
al jucătorilor recuperați pe parcurs

I
fî- 
19» 
în

I
I

uianevrînd

acordat și 
spațiul de 

dar și

la ora 14.

LA JUMĂTATEA 
C AMPION ATULUI 
REGIUNII CLUJ

Recent, cele 24 de echipe din 
ambele serii ale campionatului 
de fotbal al regiunii Cluj au dis
putat jocurile ultimei etape 
rului. Clasamentele, lăsînd 
parte cele două restanțe, sînt 
toarele :

SERIA

a tu
ia o 
urmă-

R. CALARĂȘANU I
LOTO • LOTO • LOTO • LOTO • LOTO • LOTO • LOTO • LOTO •
NOUA FORMULĂ LA LOTO 

CONTINUĂ

La tragerea Loto din 25 noiembrie 
ia aplicat pentru prima oară noua for- 
xilă prin care s-au extras din urnă 
! numere din 90, putîndu-se cîștiga 
dar cu trei numere din toate cele 12 

atrase.

Rezultatele obținute după introducerea 
5ii formule au depășit orice prevederi, 
;alizîndu-se: de trei ori mai multe pre- 
ții față de tragerile anterioare.

Astfel, la tragerea Loto din 18 no
iembrie, omologată după vechea formu
lă, au fost înregistrate 1.803 premii.

La tragerea din 25 noiembrie au fost 
atribuite 5789 cîștiguri, ceea ce repre
zintă o creștere dc 321%.

Subliniem în mod special ultima ca
tegorie, la care s-au înregistrat peste 
3.500 premii în valoare de 250 lei Ia 
întreg și 62 Ici la sferU

Participați la tragerea Loto de vineri 
9 decembrie 1966, Ia care se extrag în 
continuare 12 numere I

TRAGEREA AUTOTURISMELOR 
LOTO DIN 6 DECEMBRIE 1966

FAZA I (BILETE DE 10 Șl 20 LEI)

Extragerea 1 75 86 56
Extragerea a 11-a 1 79 67
Extragerea a li l-a 82 43 50
Extragerea a IV-a 85 82 56
Extragerea a V-a 51 76 19

FAZA A li-A (BILETE DE 8 Șl 20 LEI)

Extragerea a Vl-a 21 8 59
Extragerea a Vll-a 70 69 87
Extragerea a Vlll-a 69 87 11

Rubrică redactată de Administrația de 
stat Loto-I'ronosport.

Extragerea a IX-a 21 41 55

FAZA A III-A (BILETE DE 4 LEI)

Extragerea a X-a 69 76 17
Extragerea a Xl-a 83 65 40

FAZA A 1V-A (BILETE DE 2 Și 20
LEI)

Extragerea a Xll-a 79 40 36

Fond de premii : 1 770 884 lei.

SOMEȘ

1 Gloria Bistriț» 11 9 2 0 39— 5 20
2 Tehnofrig Cluj 11 9 0 2 29— 9 18
3 Progresul Năsăud 11 6 3 2 24—14 15
4 Someșul Beclean 11 6 1 4 30—24 13
5 Victoria Uriu 11 6 0 5 16—20 12
6 Rapid Jibou 11 5 1 5 21—22 11
7 Vulturul M. Gherlei 11 4 2 5 17—19 10
8 Progresul Răscruci 11 4 1 6 13—24 9
9 C.I.L. Gherla 11 2 3 6 15—30 7

10
10—222 6

6
5

Hîrtia Prundul Bîrgăului
11 2

Steaua roșie Zalău 
Energia Mănăstirea

SEBIA. MITKEȘ

11
12

1 Unirea Cluj 11 6 5 0 33—10 17
2 C.F.R. Cluj 11 6 3 2 26— 9 15
3 Arieșul C. Târzii 11 5 4 2 11— 9 14
4 Arieșul Cîmpeni 11 5 3 3 20—13 13
5 Olimpia Aiud 10 4 5 1 12—12 13
6 Minerul Baia de Arieș

11 5 3 3 15—18 13
7 Locomotiva
At. „16 Feb“. Cluj

11 4 3 4 20—12 11
8 Victoria Someșeni 9 4 2 3 9— 8 10
9 Chimia Turda 11 3 3 5 20—16 9

10 Vlădeasa Huedin 11 1 3 7 11—35 5
11 Cimentul Turda 11 0 4 7 9—21 4
12 Moții Abrud 10 2 0 8 11—34 4

N. Todoran-coresp.
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Echipa Indici pentru prima oarăUN MECI IMPORTANT IN „C.C.E.”Debut victorios al Universității Timișoara
9-8 cu Gornik Sosnicaîn „CCE." la handbal VASAS-INTERNAZIONALE

KATOWICE (prin telefon, de la 
redacția ziarului „Sport Katowice**)

Marți seara a avut loc în Sala spor
turilor din Gliwice, prima * întîlnire 
dintre echipele feminine Gornik Sos- 

i nica și Universitatea Timișoara, con- 
i tînd pentru turul I al „C.C.E." la 
handbal. Partida a fost extrem de 
disputată, cu un final dramatic chiar, 
și s-a încheiat cu victoria românce
lor la scorul de 9—8 (5—5).

Universitatea Timișoara a avut ini
țiativa din primele minute, conducînd 
cu 2—0, dar în minutul 8 tabela de 
marcaj indica scor egal (3—3). Iri re
priza secundă, handbalistele de la Gor-

nik au atacat cu multă 
min. 28 ele conduceau 
plica formației timișorene, mai bine 
pregătită fizic și tactic, a fost însă 
promptă. O serie de combinații reuși
te între Frantz, Szekeli, Neagoe și 
Moșu au străpuns în două rînduri apă
rarea gazdelor și în min. 33 scorul 
a devenit din nou egal : 8—8. Un mi
nut mai tîrziu, Frantz — cea mai 
bună jucătoare de pe teren — a mar
cat golul victoriei. Pînă la sfîrșit mai 
pot fi menționate cîteva intervenții sa
lutare ale portarului Lucreția Anca, 
precum și faptul că în min. 38, Ne- 
mcț a ratat un „7 metri".

vigoare și în 
cu 8—6. Re-

în finala „Cupei Davis*

Tinerele noastre handbaliste 
și-au început turneul in R. F. Germană,

Meciul revanșă din optimile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni* dintre 
Vasas Budapesta și Internazionale este 
așteptat cu un legitim interes de 
torii fotbalului de pe continent, 
cum se știe, în primul joc Inter a 
gat cu 2—1, golul decisiv fiind 
cat în ultimele minute de Corso, din 
lovitură liberă.

Acum, se pune întrebarea dacă Fasas
— neînvinsă în campionatul Ungariei
— va putea cîștiga această partidă la 
2 goluri diferență. O asemenea victo
rie a gazdelor ar constitui, firește, cea 
mai mare surpriză a actualei competiții.

Întîlnirea de joi seara de la Buda
pesta va pune față în 
cîțiva jucători cu o certă clasă inter
națională. Pe de o parte Mazzola, Corso, 
Facchetti, iar pe de altă parte, Farkas. 
Puskas, Meszoly etc.

fn finala interzonală: India —Brazilia 3-2

A

obținind trei victorii
KREFELD, 6 (prin telefon). — Se

lecționata feminină de tineret a orașu
lui București și-a început turneul în 
R. F. Germană jucînd în ziua de 2 de
cembrie în localitatea Essen. Cu acest 
prilej tinerele handbaliste românce au 
întilnit selecționata Niederrhein, pe care 
au întrecut-o cu scorul de 10—7 (4—4). 
Echipa noastră a făcut un joc bun, 
manifestînd o evidentă superioritate în 
special în atac, unde varietatea și vi
teza acțiunilor au surprins apărarea se
lecționatei gazdă. In acest joc, antre-

CAMPIONATELE

MONDIALE
DE CICLISM

Federația de ciclism a Elveției și-a 
depus candidatura de a organiza în 
1969 campionatele mondiale de ci- 

i clism (pistă și șosea pentru profe
sioniști și amatori). Forul elvețian a 
mai organizat această competiție în 
1961 la Berna și Zurich.

norii au folosit următoarea formație: 
Buzaș (Simo) — Arghir (1), Nicolae, 
Oancea, Metzenrath (3), Dobîrceanu, 
Sramco, Soos (2), Neghină (2), Ilie 
(2).

A doua zi, echipa de tineret a Capi
talei a evoluat în orașul Rheinhausen, 
unde a avut ca adversar formația TUS 
Rheinhausen. La capătul unei interesan
te întreceri, în care handbalistele ro
mânce s-au dovedit superioare — în 
special In prima repriză — victoria a re
venit echipei noastre cu scorul de 13—5 
(7—1). A fost folosită următoarea for
mație*. Buzaș (Simo) — Soos (4), 
Ilie (2), Arghir (2), Micloș, Domșa, 
Oancea, Dobîrceanu (3), Sramco (2), 
Nicolae.

In continuarea acestui turneu, selec
ționata română a evoluat în seara zilei 
de 5 decembrie la Krefeld, unde a în
vins echipa orașului (din care au lipsit 
patru jucătoare de bază, selecționate 
In reprezentativa R. F. Germane) cu 
scorul de 22—3 (16—0).

Turneul echipei feminine de tineret 
a Bucureștiuluî continuă în R. F. Ger- 

la 
se- 
D.
Și

mană prin disputarea unor jocuri 
Lindtfort și Leverkusen, după care 
lecționata noastră va juca tn R. 
Germană la Magdeburg, Dessau 
Dresda.

Campionatele
internaționale 
de tenis de masă
ale Poloniei

VARȘOVIA. — La Varșovia se des
fășoară campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Poloniei, la care 
participă sportivi din Cehoslovacia. 
R.D. Germană, Bulgaria, Franța, Sue
dia, Ungaria, Polonia și alte țări.

In sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați s-a înregistrat o sur
priză : cunoscutul jucător cehoslovac 
Btepanek a fost eliminat cu 3—0 de 
maghiarul Borzsei. Pentru semifinale 
s-au mai calificat Lemke (R.D. Germa
nă), Kunz (Cehoslovacia) și Harczor 
(Ungaria).

în turneul feminin, sportiva ma
ghiară Eva Koczian a învins-o cu 3—0 
pe Rihter (R.D. Germană), iar Nilson 
(Suedia) a întrecut-o cu 3—2 pe Geis
ler (R.D. Germană).

iubi- 
l)upă 
cîști- 
mar-

fafă

I

CALCUTTA 6 (Agerpres). Pentru 
prima oară în istoria competiției inter
naționale de tenis „Cupa Davis" o țară 
asiatică se califică în finală. Această 
performanță a obținut-o selecționata 
Indiei, care a cîștigat cu 3—2 întîlnirea 
susținută cu echipa Braziliei. In par
tida decisivă, indianul R. Krishnan l-a 
învins Ia capătul unui meci dramatic 
pe T. Koch cu 3-6, 6—4, 10—12, 7—5, 
6—2. In precedentul joc de simplu, 
brazilianul Mandarino egalase scorul 
intilnirii învingindu-1 pe Mukerjea cu 
9—7, 3—6, 6—4, 3—6, 7—5.

Este interesant de remarcat că ulti
mul meci care urma să decidă echipa 
câștigătoare, a fost întrerupt din cau
za întunericului la scorul de 2—1 la 
seturi în favoarea brazilianului Koch.

Concurs international (triunghiular) de scrimă
Capitala țării noastre va găzdui 

zilele de 9, 10 și 11 decembrie un 
teresant concurs internațional de scri
mă. Este vorba de un „triunghiular" la 
care vor participa două echipe bucu- 
reștene, Progresul și Universitatea, și 
alături de ele formația poloneză Gornik.

Programul a fost stabilit după cum

în 
in-

urmează : vineri 9 decembrie : meciu
rile pe echipe; sîmbătă 10 și duminică 
11 decembrie: turneele individuale (or
dinea probelor nu a fost încă stabilită). 
Concursul va avea loc în sala Dinamo.

Scrimerii polonezi urmează să so
sească în cursul zilei de astăzi.

Specialiștii, care știau că Krishnan 
se „încălzește" mai greu, au pronosti
cat victoria lui Koch, considerînd că la 
reluare îi va fi ușor să mai cîștige un 
set. Dar, a doua zi, jucătorul indian 
a infirmat pronosticurile și, jucînd cu 
multă ambiție, a refăcut handicapul^ 
iar setul decisiv l-a cîștigat relativ 
ușor.

Echipa Indiei urmează să întîlnească 
în finala „Cupei Davis44 selecționata 
Australiei, deținătoarea trofeului. Me
ciul va avea loc la sfîrșitul lunii c|£r 
cembrie, la Melbourne.

Comentatorii subliniază faptul că 
actuala ediție a „Cupei Davis44 a fost 
marcată de numeroase surprize, dintre 
care amintim eliminarea echipelor 
S.U.A. și Spaniei, două dintre princi
palele pretendente la calificarea în 
finala competiției.

ȘTIRI
REZULTATA

LUPTĂTORII DINAliOVIȘTI
au încheiat neînvinși turneul din Suedia

Aseară s-a înapoit în Capitală echi
pa de lupte greco-romane Dinamo, 
care a întreprins un turneu de două 
săptămîni în Suedia. Dinamoviștii au 
repurtat victorii în toate meciurile pe 
care le-au susținut. Astfel, în întîl
nirea de la Trolhetan, cu formația 
locală, ei au ieșit învingători cu sco
rul de 6!/2—I'/a- Din formația gazdă 
a făcut parte și P. Svensson, „omul 
nr. 1“ al „naționalei** suedeze, pe care 
N. Martinescu l-a întrecut la puncte.

C. Turturea, I. Alionescu, L. Buha 
și Gh. Popovici au învins, de aseme
nea, la puncte. In continuare, la 
Sundsvall, luptătorii dinamoviști au 
cîștigat partida cu 7—1. I. Alionescu, 
I. Țăranu șî Gh. Popovici au avut 
cea mai bună comportare. La Salla, 
Dinamo a întîlnit o formație puter
nică, reușind o frumoasă victorie cu 
6—2. Ultima întîlnire a avut loc du
minică la Torebuta, în care sportivii 
români au învins cu 7—1.

Campionatul mondial de fotbal din 3 în 3 ani?
9 Propunerea U, E. F. A. • Proiectul Americii

de Sud 9 Părerea lui Stanley Rous
comitetele executive ale
F.I.F.A. au ținut o ședință
Zurich, în cadrul căreia co-

Recent, 
U.E.F.A. și 
de lucru la 
mitetul executiv U.E.F.A. a propus (și 
majoritatea membrilor comitetului execu
tiv F.I.F.A. au fost de acord), ca viitoa
rele campionate mondiale de fotbal să 
se desfășoare din trei în trei ani și nu 
din patru în patru ani ca pînă acum.

Pentru a avea sorți de izbîndă, pro
punerea U.E.F.A. trebuie să cucerească, 
in primul rînd, sufragiile federațiilor de 
fotbal din America de Sud. După cum 
se știe, sud-americanii au și înaintat 
la F.I.F.A. un proiect de modificare a 
regulamentului de desfășurare a C.M., 
dar proiectul respectiv nu conține nici o 
propunere în legătură cu micșorarea in
tervalului dintre două campionate. El se 
referă, în principal, Ia sistemul de dis
putare. propunînd ca doar semifinalele 
și finala să se joace în țara aleasă ca 
gazdă a campionatului mondial. Proiec
tul sud-american are în vedere și as
pectul economic al desfășurării G. M. : 
jucarea doar a semifinalelor și a fina
lei în țara gazdă facilitează eforturile

ARBITRI DE VOLEI ROMÂNI LA CONDUCEREA
UNOR INTILNIRI INTERNATIONALE PESTE HOTARE

Săptămîna aceasta șî cea următoare, 
trei dintre arbitrii internaționali de 
velei români vor conduce cîteva im
portante meciuri peste hotare. Este 
vorba despre : M. Oancea (care va ar
bitra la Tel Aviv astăzi și, probabil, 
sîmbătă, întîlnirea tur-retur din 
»,C.C.E.44 între campioanele feminine

ale Izraelului și Bulgariei), M. Albuț 
(care va arbitra duminică la Buda
pesta primul joc masculin din „C.C.E." 
între campioana Ungariei și cea a 
Franței) și N. Mateescu (care va con
duce, săptămîna viitoare, cîteva parti
de la Berlin, în cadrul Dinamoviadei).

ISTANBUL. — Turneul internațional 
de baschet masculin de la Istanbul s-a 
încheiat cu victoria echipei Cehoslova
ciei, care în meciul decisiv a învins 
reprezentativa Turciei cu scorul de 
83—79 (40—37). Selecționata României 
s-a clasat pe locul patru, fiind întrecu
tă în ultimul joc de echipa Iugoslaviei.

PNOM PENH. — In capitala Cam- 
bodgiei au continuat întrecerile Jocu
rilor sportive Ia care participă mat. 
multe țări asiatice. La ciclism, cursa 
de fond, desfășurată pe o distanță de 
200 km, a fost ciștigată de sportivul 
cambodgian Yi 
6h 47:7.

Young, cronometrat in

organizatorice — și deci intervalele din
tre C.M. pot fi mai mici. Așadar, din 
acest punct de vedere, propunerea 
U.E.F.A. ar putea primi sprijin din 
partea Confederației de Fotbal Sud- 
Americane, precum și voturile țărilor cu 
mai puține posibilități de organizare a 
C.M. după sistemul actual.

In favoarea desfășurării campionatu
lui mondial din trei. în trei ani s-a de
clarat și sir Stanley Rous, președintele 
F.I.F.A. După părerea sa. ar fi indicată 
și o nouă formulă de calificare pentru 
turneul final al campionatului mondial. 
Președintele forului suprem este de 

părere că diferitele competiții continen
tale (ca de exemplu „Campionatul eu
ropean44 sau „Campionatul Americii de 
Sud“) pot sâ servească drept criteriu 
de calificare pentru turneul final al 
C.M. „zTceasta — a declarat Stanley 
Rous — ar corespunde mai bine gradului 
de dezvoltare a fotbalului din Asia și 
Africa și ar 
judicioasa a 
preliminar și 
pentru ediția 
ticipe la un 
echipe — cele mai bune — din Europa, 
America de Nord, America de Sud, Asia 
și Africa, iar acestea să desemneze pe 
cele 16 finaliste ale „Cupei Jules Ri
me tu.

duce la o repartizare mai 
locurilor pentru turneul 
final11. După părerea sa, 

din 1974 ar urma să par- 
tumeu preliminar cîte opt

Desfășurarea C.M. de fotbal la inter
vale mai mici ridică și unele probleme 
care pot Impieta — după părerea unor 
îeviste de specialitate — asupra calită
ții campionatului. „Existența prea multor 
competiții internaționale — scrie revista 
„France Football14 — ne va pune în si
tuația ca fotbaliștii să dea semne de 
oboseală. Europa are deja multe compe
tiții: „Cupa campionilor europeni",
„Cupa cupelor", „Cupa orașelor tirguri", 
..Campionatul european de fotbal", 
„Cupa prieteniei". „Cupa Alpilor1*, 
..Mitropa Cup" etc., iar desfășurarea 
C.M. la un interval mai mic de 4 ani 
ar fi obositoare44. ,

După părerea unor ziariști francezi, 
campionatul mondial de fotbal desfășu
rat din trei în trei ani poate duce și la 
suprapunerea lui cu Jocurile Olimpice. 
Presupunînd că proiectul U.E.F.A. ar fi 
adoptat, el ar putea să intre în vigoare 
după 1970, deci după C.M. de fotbal 
din Mexic. In acest caz, campionatele 
mondiale s-ar desfășura în 1973, 1976, 
1979, 1982. 1985, 1988, 1991 etc., iar 
J.O. — după regula știută, din 4 în 4 an* 
— adică în 1972, 1976, 1980. 1984, 
1988, 1992 etc. Deci, în anii 1976 și 
1988, cele două mari competiții s-ar 
suprapune.

Deocamdată, propunerea U.E.F.A. abia 
a fost enunțată. Fără îndoială că pe 
măsură ce ea va fi discutată se vor ivi 
argumente „pro“ și „contra41. Un răs
puns definitiv la această propunere ni-1 
va da doar Congresul F.I.F.A. care va 
avea loc anul viitor.

CIUDAD DE
Bernard Vifian
etapă a turului ciclist al Mexicului; 
acoperind distanța de 142 km în 3h 
32:13. în clasamentul general continuă 
să conducă Heriberto Diaz (Mexic); 
urmat la 22 sec. de rutierul englez Pe
ter Buckley și la 56 sec. de 
Guellar (Mexic).

MEXICO. — Elvețir—iți 
a cîștigat cea de-a

Gabriel

de ho- 
inceput

BERLIN. — Reprezentativa 
chei pe gheață a U.R.S.S. și-a 
turneul în R.D. Germană, întilnind la 
Karl Marx Stadt selecționata țării. Ho- 
cheiștii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 6—1 (2—1, 2—0, 2—0) prin 
golurile marcate de Ragulin, Almetov; 
Alexandrov, Romișecski, Iaroslaveț si 
Ionov.

HOUSTON. — S-a stabilit ca întîl
nirea de box dintre Cassius Clay și. 
Ernie Terrell să aibă loc la 6 februa
rie 1967 în sala „Astrodom" din Hous
ton. Sala, care a găzduit și meciul 
Cassius Clay — Cleveland Williams^ 
are o capacitate de 70 000 de locuri.

REYKJAVIK. — Intr-un meci inter
național de handbal, disputat Ia Reyk
javik, selecționata masculină a R.F. 
Germane a învins echipa Islandei cu 
scorul de 26—19 (12—9).

Fotbaliștii juniori învinși în Turcia
MERSIN. — Marți s-a disputat în 

localitate întîlnirea amicală de fotbal 
dintre reprezentativele de juniori ale 
Turciei și României.

Victoria a revenit formației gazdă 
cu scorul de 1—0 (1—0) prin punc
tul înscris de Ender în min.' S.

întîlnirea revanșă se JdesfășoărS 
joi, la Antalya.

VARȘOVIA. — Duminică, la Varșo
via, s-a disputat întîlnirea internațio
nală de floretă dintre echipele mascu
line ale Poloniei și Franței. Oaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 10—6 
Revenu (Franța) s-a dovedit cel ma: 
111 .formă floretist al meciului.
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