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SUCEAVA

RVA’-ent, sala U.R.C.M. din 
așvd Suceava a găzduit 
nsfăluirea profesorilor de e- 
c-atie fizică din această re- 
ane. Atît din referatul pre- 
ntat, cit și din discuțiile 
re au urmat, a ieșit în evi- 
nfă deosebita însemnătate a 
ctiei de educație fizică și a 
elor de activități sportive 

dez’^Aiarea multilaterală a 
evil or.
în unele școli sucevene, 
să, acestor ore nu li se a- 
rdă importanța cuvenită, de 
uite ori ele constituind, mai 
,es la clasele mici, fie un 
paus total, fie o oră de me- 
tații la alte obiecte I I Aceas- 

practică neindicată ar tre- 
iî să formeze obiectul unei 
rioase analize din partea 
inducerii școlilor și mai ales 
secțiilor de învătămînt ale 

aturilor populare.
A reieșit din consfătuire, 
“ asemenea, că foarte multi 
ofesori nu-și pregătesc cum 
ebtiie ora, aceasta pierzîn- 
i-și astfel caracterul orga- 
zat și sistematic.
Se constată că în lecțiile 
ultor profesori predomină 
ementele de jocuri și sînt 
glijate, aproape total, atle- 
;mul și gimnastica. Si nu în- 
nplător la aceste ramuri 
ortivEf regiunea Suceava se 
lă mult în urmă fată de alte

AUREL BREBEANU
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Ultima întrecere a anului la haltere

CAMPIONATUL REPUBLICAN PE ECHIPE
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© Consfătuire
metodico-științifică

Cabinetul metodico-științific 
al Consiliului regional UCFS 
Iași, în colaborare cu cabine
tele metodico-științifice ale 
regiunilor Galați și Ploiești, 
sub îndrumarea Secției in
struire sportivă, cercetări 
științifice și documentare a 
Consiliului General al UCFS, 
organizează în zilele de 9—10 
dec. a.c. — în orașul Iași — 
o consfătuire metodico-știin- 
țifică cu tema :

„Efectele exercițiilor fizice 
în dezvoltarea fizică și întă
rirea sănătății tineretului”.

© Poloiștii de la Dinamo

© Finala celor mai

Z. Fiat (Steaua) va concura la categoria cocoș. De la acest 
tînăr halleroiil așteptăm un rezultat valoros

Foto :
După o pauză îndelungată, cei 

mai buni halterofili ai țării se 
vor întrece din nou. De vineri și 
pînă duminică, în sala clubului 
„Comerț și Cooperație" din str. 
Șelari nr. 8, un număr de 12 
formații se vor întrece pentru 
titlul /le campioană republicană 
pe echipe.

Printre formațiile participante 
se numără Steaua, Dinamo, C.S.M. 
Cluj, care prezintă pe cei mai 
buni halterofili și deci, sînt prin
cipalele candidate la cucerirea 
titlului de campioană republicană. 
Printre halterofilii fruntași, de

A. NEAGU I
deo-

Min-
Holzer, A. 

Ol. Gris-

rezultate 
Fiat, Gh. 
A. ~

Ila care așteptăm 
sebite, se află Z. 
cu, Gh. Teleman, 
Zakarias, M. Cri stea, 
iescu ș.a.

Campionatul republican de hal
tere pe echipe — competiție cu 
care se încheie activitatea ofi
cială din acest sezon •— va trebui 
să constituie pentru fiecare con
curent un prilej de afirmare, un 
adevărat examen de fine de an.
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Acordarea

s-au înapoiat In Capitală
Aseară s-a înapoiat în Ca

pitală echipa de polo Dinamo 
București care, așa cum se 
știe, a eliminat din „C.C.E.” 
pe campioana Italiei, Pro 
Recco, calificîndu-se în finala 
competiției. Dinamoviștii ur
mează sa întîlnească în fi
nală pe cîștigătoarea din cel 
de al treilea meci între Par
tizan Belgrad și Dinamo Mag
deburg.

VOLEI: Ieri la Giuleștî
DINAMO —C.P.B (I) 3-»

Meciul feminin de volei 
Dinamo—C.P.B., jucat ieri la 
Ciulești, în cadrul ultimei e- 
tape a campionatului categOr 
riei A, s-a încheiat cu victo
ria dinamovistelor la scorul de 
3—0 (14, 11, 8).

săritori

tineri

Nixolae Gîju (Steaua) în ofensivă, în meciul cu I. 
Jipa (Sel. Galați).

• STEAUA
Foto : T. Roibu I

SELECȚIONATA GALAȚI
13-7, LA BOX

Azi, la Floreasca, ora
Intîlnirea disputată aseară 

în sala Dinamo, între Steaua 
și Selecționata regiunii Ga
lați a fost de slabă factură 
tehnică. Ambele formații (și 
îndeosebi gălățenii) au pus ac
cent pe boxul în forță, pe lo
vituri dure, lăsînd spectaco
lul pe plan secund. Mai bine 
pregătiți fizic, boxerii de la 
Steaua și-au adjudecat vic
toria cu scorul de 13—7.

Rezultate tehnice : 
iescu (S) 
N. Gîju

C. Gru- 
b. ab. ni M. Aurel; 

(S) b. p. I. Jipa ; A.

19 : Dinamo-Sel. Oltenia
Simion (S) egal cu P. Cova- 
liov ; Al. Murg (S) b. p. N. 
Băleanu ; R. Dinu (G) b dese, 
n C. Gîndac ; I. Vișinescu 
(G) b. p. Al. Stănciulescu ; H. 
Stumpf (S) b. p. D. Șandru ; 
Gh. Chivăr (S) b. p. V. Peri- 
anu ; V. Trandafir (S) b. ab. 
I T. Felea : Șt Cojan (G) b.p. 
M. Gheorghioni.

AZI, —
SALA 
—SEL.

DE LA ORA 19. IN 
FLOREASCA. DINAMO 
REGIUNII OLTENIA.

R. CALARĂȘANU

• IH CAPITALĂ: Centru pentru închirierea materialelor
echipamentului sportiv
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întreprinderea de exploa
tare a bazelor sportive a 
inaugurat un centru special 
unde amatorii de sport pot 
închiria diferite sorturi de 
echipament și material : ruc
sacuri, pantaloni și bocanci 
pentru schi, hanorace, ghete 
cu patine, pulovere etc.

Noul centru își are sediul

Oradea 
dumi- 

întrecerile campionatu- 
republican de sărituri 

__La finale au 
fost invitați cei mai talentați 
sportivi ai secțiilor fruntașe 
din întreaga țară.

• Turneul reprezentativelor (tineret) de tenis de masă

Bazinul acoperit din 
va găzdui sîmbătă și 
nică 
lui 
pentru copii.

la stadionul Republicii, str. 
Puțul cu apă rece nr. 59 și 
este deschis în fiecare zi în
tre orele 10 și 18.

© Echipele de volei Dinamo

București pleacă astăzi

la Berlin

l
f
I

ale R. P. Chineze In țara noastră
Ieri au sosit în Capitală 

jucătoarele chineze de 
tenis de masă Li Ho-nan, 
Ciu Pao-cin, 
însoțite de 
Van Ciuan-iao.

unor

Liu la-cin, 
antrenorul 
Astăzi ur-

mează să mai sosească și 
un lot de băieți. Sportivii 
oaspeți vor susține o serie 
de meciuri amicale în com
pania jucătorilor români.

Echipele de volei Dinamo 
București pleacă azi în R. D. 
Germană, în vederea Dina- 
moviadei de la Berlin. Echi
pa feminină face deplasarea 
cu întregul său lot de jucă
toare, în schimb echipa mas
culină se deplasează fără 
unul dintre trăgătorii ei de 
bază, Corbeanu, rămas în 
tară pentru examene.

t
I
I
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In „C. C. E.“ la baschet

10MÂNIA - IZRAEL 
Z-1 (1-1) LA FOTBAL

STEAUA - SLAVIA PRAGA

TEL AVIV 7 (prin telex), 
stăzi după amiază, pe sta- 
lonul Bloomfield, în fata a 
3 000 de spectatori, a avut 
>c întîlnirea amicală de tot
al dintre reprezentativele Ro- 
lâniei și Izraelului. Echipa 
oastră națională a obținut o 
ouă victorie, dar mult mai 
ificil decît ne așteptam. Me
iul s-a desfășurat pe un le
an bun, gazonat, însă la o 
emperatură de + 28° 1

Gazdele au jucat foarte bi- 
e, desfășurînd, după decla- 
atiile antrenorului, iugoslavul 
lirici, cea mai bună partidă 
in acest an. Fotbaliștii izrae- 
ieni au abordat meciul cu 
barte multă ambiție, au aler
tat extraordinar, desfășurînd 
in joc organizat, surprinzîn- 
lu-ne prin dezinvoltura acțiu- 
lilor lor.

Echipa noastră a început 
jneciul timid. Se comit multe 
freșeli, îndeosebi în apărare. 
Primul sfert de oră nu este 
be măsura posibilităților echi- 

p dată cu căderea primei nin- 
wri, sportivii din loturile re
publicane de biatlon și schi 
ond și-au început pregătirile 
Pe zăpadă. Pentru început, ei 
pun un accent deosebit pe 
rerleefionarea tehnicii alune
cării. In imaginea alăturată 
fotoreporterul nostru Aurel 
Neagu a surprins una din 
ședințele de antrenament des
fășurate pe valea Polișioaca 

din Predeal 

pei. In min. 17 Yang combi
nă cu Cohen. Ultimul trimite 
mingea în adîncime la Burba. 
C. Dan, în loc să atace, se 
retrage, ezită. M. Ionescu iese 
din poartă, și Burba trimite 
mingea în poartă, pe lingă ei. 
In min. 20 avem o posibilitate 
de a egala. Portarul Mihaeli de
gajează greșit. Naghi expedia
ză balonul cu capul, dar Dru
cker salvează de pe linia por
ții. Balonul ajunge la Gher-

AUREL NEAGU
trimisul special al revistei 

.Fotbal'
(Continuare în pag. a 4-a) I

distincții sportive
Printr-un Decret al Consiliu

lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a fost con
ferită medalia „Meritul Spor
tiv" unor sportivi fruntași, an
trenori și profesori de educa
ție fizică, pentru rezultate deo
sebite obținute în competițiile 
sportive internaționale, precum 
și pentru contribuția valoroa
să adusă la dezvoltarea cultu
rii fizice și sportului din țâra 
noastră.

Au fost distinși cu medalia 
„Meritul Sportiv" clasa I: Je- 
nica Aitel, Ion Arnăutu, Cris
tina Balaban, Elias Baruch, 
Constantin Bucur, Vicol Cala- 
biciov, Anton Calenic. Lavren- 

tie Calinov, Constantin Ciucă. 
Serghei Covaliov, Zoltan Cza- 
ka, Ion Ferencz, Nicolae Geor
gescu, Emanuel Hașoti, Dimi- 
trie Ivanov, Florin Jipa, Petre 
Maxim, Albin Moraru, Traian 
Panaitescu, Stan Dumitru Po
pescu, Octavian Popescu, Fer
dinand Popescu, Elena Sima, 
Aurel Simionov, Gineta Stoe- 
nescu, Martie Ștefănescu, Va- 
leriu Sturza, iar cu medalia 
„Meritul Sportiv" clasa a II-a: 
Arcadie Camenitzki, Ion Dinu, 
Traian Georgescu, Miron Hu- 
sarenco, Tatiana Isar, Emil 
Jecu, Ileana Jipa, Ileana Sima, 
Mihai Tătărăscu, Edith Treibal.

76-72
Meciul internațional <le baschet 

masculin dintre echipele Steaua 
și Slavia Fraga, desfășurat a- 
seară în sala Floreasca în cadrul 
celui de al doilea tur al „C.C.E.", 
s-a încheiat cu victoria sportivi
lor români la scorul de 76—72 
(37—39).

Au înscris : Nosievici 19, Nova-

ROMÂNIA-ITALIA 13
la hochei

Beneficiind de condiții at
mosferice superioare, al doilea 
joc dintre selecționatele de

(37-39)
cek 16, Tudosi 11, Barau l(ț 
Gheorghe 8, Dimancea 4, Popa 
4, Savu 2, Niculescu 2 pentru 
Steaua; Zidek 43 (!), Ruzicka 8, 
Ammer 6, Zednicek 6, Stasny 5, 
Konopasek 2 și Krivy 2 pentru 
Slavia.

Au arbitrat E. Kassay (Unga
ria) și G. Pastor (Iugoslavia)*

pe gheață
hochei pe gheață ale Româ
niei și Italiei a oferit specta
torilor o dispută mai dîrză, în 
care au abundat acțiunile ra
pide la ambele porti. Victoria 
a revenit hocheiștilor români, 
cu scorul de 4—3 (1—1, 0—1. 
3—1). Fată de prima partidă, 
echipa oaspe a jucat mai bi
ne, dovedind progresul în ca
re se află hocheiul italian. Se
lecționata română, a cărei lip
să de formă din acest începute 
de sezon s-a manifestat și 
în meciul de astăzi, a trebuit 
să facă eforturi serioase pen
tru a se impune, ea reușind 
aceasta abia în ultima repri
ză.

Golurile au fost marcate, în 
ordine, de ; Ghedina (min. 11, 
cînd echipa noastră se găsea 
în inferioritate numerică), Ca- 
lamar (min. 15), Holzner (min. 
24), Biro (min. 44), G. Szabo 
(min. 52), I. Szabo (min. 57) 
și A. Darin (min. 60). Au arbi
trat corect G. Olivieri șl A. 
Vuillemin (Elveția).
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Din scrisorile cititorilor
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Țesătura 
urmă au
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Mai multi iubitori 
tutui de la sectorul 
șei al întreprinderii 
Iași ne-au trimis în 
citeva luni o scrisoare, în ca
re arătau că activitatea spor
tivă din această mare între
prindere ieșeană este neco- 
corespunzătoare. Zilele trecu
te, am primit o adresă din 
Dartea Consiliului regional 
UCFS Iași în care ni se adu
ce la cunoștință că C.S.M.S., 
care îndrumă asociațiile spor
tive din Iași, a luat o serie de 
măsuri, ajutind în mod concret 
consiliul asociației Țesătura să 
redreseze activitatea sportivă. 
Astfel, s-au reorganizat biro
urile grupelor sportive și s-a 
trecut la organizarea urioi 
competiții sportive de masă, 
cum este campionatul asocia
ției ia tenis de masă, șah ș> 
orientare turistică.

In privința terenurilor spor
tive. se studiază posibilitatea 
amenajării în primăvară a u- 
nui teren de volei și a unei 
arene de popice.

Se va rezolva și „of"-ul fot
baliștilor : echipa, care a ju
cat in campionatul regional, 
va fi reînființată, dar va tre
bui s-o ia de la inceput, adi
că să joace in campionatul o 
rasenesc de fotbal

★
Dan Vintllă din Brașov ne-a 

trimis o scrisoare in care ne 
arată că sala de sport Arma- 
'a din localitate unde se des
fășoară, de regulă, meciuri de 
volei și handbal, nu este bine 
întreținută.. Concret, 
rea săli) este 
toare, podeaua 
plasele perji lot

Cit aricește
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iluming- 
necorespunză- 

este denivelată 
sînt rupte etc. 
felul cum se

programează aici meciurile, se 
ivesc unele deficiente. Simbă- 
tă, 26 noiembrie. de pildă 
cind s-a organizai o competi
ție de handbal, au apărut în 
același timp și echipele de vo
lei AS.A. Brașov și Metalul 
Copșa Mică să-și dispute un 
meci restantă Au urmat dis 
cutii intre antrenori și jucă
tori, amina ea cu o oră și 
nmătate a meciurilor 
nandbai, neplăceri care 
lean fi evitate orintr-o 
gramare 
lor.

de 
pu- 

pfo- 
judicioasă a meciuri

i

ir
cititori din Baia Ma- 
adus la cunoștință a- 
huliganică a totbahș- 

Bau

J
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Cîfiva 
re ne-au 
t It ud i nea 
tuor echipei Electrica 
Mare din campionatul regio
nal. In meciul cu formația Lu
mina Cîmpulung pe Tisa, ce a 
avut loc ' 
iri urrnă
ucătorii 

invit pe 
împreună 
spart geamurile 
cu care au venit 
e /ucătorii oaspeți.

Pentru fapta lor incalifica
bilă, /ucătorii A. Bud, Al. Gu- 
ia, Al. Oșvath, Gh. Faem și 
£. Apiok au fost scoși din ac
tivitatea competijională, M. 
Petrovan, C. Suci, P. Fe/er și 
l. Buian au fost suspendați pe 
timp de 
Electrica 
liminată 
fără de 
date de ____ . ____
UCFS Maramureș, organele de 
miliție au întocmit acte de da
re în judecată pentru lucito
rii și spectatorii care s-au fă
cut vinovaji de aceste acte 
huliganice

la Valea Borcutulin 
cu două săptămîni 
de la 
arbitrul
cu al ti

Electrica au 
meciului și 
huligani, au 
autobuzului 

la Baia Ma

doi ani, iar echipa 
Baia Mare a fost e- 

din campionat. In a- 
aceste sancțiuni 

Consiliul regional

I
I

★
de posesori de a- 
de intrare la me- 
lotbal din Craiova 

faptul că de

I
I 
I
I
I
I!
U

Un grup 
bonamente 
ciurile de 
ne-au sesizat 
multe ori nu pot viziona în 
bune condiții meciurile e- 
cliipei Universitatea, deoarece 
locurile lor sînt ocupate de 
alte persoane. După cum ni 
se arată în adresa Consiliului 
regional UCFS Oltenia, sesi
zarea este întemeiată. I.G.O. 
Craiova, proprietara stadionu
lui, a vîndut la unele meciuri 
bilete in picioare și de aici au 
provenit toate încurcăturile. 
De mai bine de o lună de zi
le, se arată in adresă, nu se 
mai vind bilete fără loc.
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Rezultate din „Cupa F.R.H.“
In numeroase centre din țară continuă să se 

desfășoare întrecerile din cadrul «Cupei F.R.H.'.
BRAȘOV. Partidele disputate la sfîrșitul săptă- 

mînii trecute în «Cupa F.R.H.” au scos în evidentă 
iorma bună a echipelor Dinamo Brașov (masculin) 
și Rulmentul Brașov (feminin). Iată rezultatele dir. 
etapele a III-a și a IV-a t MASCULIN, ETAPA 
A III-A: Tractorul — Politehnica 15—14, Textila 
Si. Gheorghe — Colorom Codlea 11—10. Dinamo
— Chimia Făgăraș 22—14 ; ETAPA A IV-A : Trac
torul — Chimia Făgăraș 17—17, Dinamo — Textila 
Sf. Gheorghe 37—4, Politehnica — Colorom Codlea
17—16; FEMININ: (III) Rulmentul — Măgura 

Codlei 19—6, Liceul nr. 2 — Tractorul 15—11, Par
tizanul roșu — Voința Sighișoara 13—8 ; (IV) Mă
gura Codlei — Voința Sighișoara 4—2, Rulmentul
— Liceul nr. 2 10—7, Partizanul roșu — Tractorul 
16—12. (V. POPOVICI).

BUCUREȘTI. Rezultate din primele două etape t 
(I) MASCULIN: Steaua — Rafinăria Teleajen 15— 
11, Universitatea — Politehnica 16—15, Rapid — 
Unirea Fabr. de ace 18—13. Voința — I.C.F. 32—17; 
FEMININ : Șc. sp. nr. 2 — Universitatea 12—14, 
Voința — Progresul 6—19, Rapid — Științe Eco
nomice 28—2, Politehnica — I.C.F. 9—17 ; (II) 
MASCULIN: Rapid — Steaua 14—19, Voința — 
Dinamo 11—30, I.C.F. — Rafinăria Teleajen 17—21, 
Unirea Fabr. de ace — Politehnica 12—13; FE
MININ: Rapid — Politehnica 28—4, Progresul — 
Științe Economice 18—2, Universitatea — X oința 
12—8, Confecția — Șc. sp nr. 2 13—8.

Juniorii n-au loc in echipele care-și dispută titlul republic
La distanță de un an, șahiș

tii Constructorului București 
repetă performanta de a cu
ceri titlul republican de șah pe 
echipe. Cu mai puțină dezinvol
tură ca la ediția trecută, dar cu 
aceeași siguranță în întîlnirile 
decisive, campionii au forțat în 
finiș, acumulînd cu 3 puncte 
mai mult decît următorii cla
sați, echipierii Electronicii. Și 
— intrînd de la început în do
meniul retrospectivelor statis
tice — să menționăm că acest 
avans de 3 puncte a fost obținut 
la mesele fetelor. La cele 4 
mese ale băieților, Constructo
rul și Electronica au punctaj 
egal : 15. în schimb, la cele 
două mese ale fetelor, prima 
echipă a marcat 12*/z puncte(l), 
iar cea de a doua 9’/s. Con
cluziile sînt lesne de tras și ele 
ne indică — pentru a cîta 
oară ? — ponderea deosebită pe 
care o are elementul feminin 
in stabilirea rezultatelor între
cerii noastre republicane pe 
echipe.

O întrebare se pune : atîta 
timp cît Constructorul benefi
ciază de aportul celor două 
maestre internaționale, Alexan
dra Nicolau (6 puncte din 7 
partide) și Margareta Teodo- 
rescu (6*/s din 7), care echipă 
poate emite pretenții de a de
poseda de titlu pe campioni ? 
Evident, concentrarea celor mai 
bune jucătoare la cîteva echipe 
creează un handicap greu de re
cuperat pentru celelalte for
mații.

O altă problemă care revine 
periodic în cronicile noastre, la 
finalele întrecerilor pe echipe, 
este aceea a absenței din rîndu- 
rile acestor formații mixte a 
unui . loc rezervat anume ele
mentelor tinere. Oare o con
fruntare între juniorii acestor 
echipe nu are valoare în stabili
rea superiorității ? Poate că 
tocmai obligația de a prezenta 
și un junior în echipă (actual
mente avem 2 jucătoare — 
dintr-un total de 6 echipieri) 
ar crea obligații pentru sec

țiile de șah de a acdpț’ 
multă atenție creșterii* c 
cadre de șahiști.

Dacă Constructorul a 
în confruntările feminine 
tronica a înregistrat scorui 
la băieți : maeștrii Em. Re: 
M. Nacu au acumulat 
cîte 5 puncte din 7 p 
Cel mai bun rezultat în , 
rile echipei clasată pe 
trei, Petrolul Ploiești, 
maestrului C. Radovici, ca 
făcut o frumoasă reintri 
p. din 6 posibile. De 
și.buna comportare a Eli 
Polihroniade (5 din 7, fi 
frîngere) ca și a tinerilo: 
pieri ai Universității Bu 
(Segal — Pantazi — Zi 
Wolf).

O mențiune și pentru 
lenta organizare asigurați 
lei de către forurile de i 
litate din Tg. Mureș.

RADtr'r

ÎNSEMNĂ!

SPARTACHIADA DE IARNĂ
In întreaga țară se desfășoară 

întrecerile primei etape a Spar- 
tachiadei de iarnă. La startul 
probelor s-au prezentat pînă a- 
cum numeroși tineri și tinere dor
nici să se numere printre cei 
mai buni șahiști, halterofili, lup
tători sau gimnaști din asociațiile 
din care fac parte.

Zilele trecute ne-am deplasat 
în mai multe asociații sportivă 
bucureștene pentru a vedea, acum, 
la începutul competiției', cum se 
desfășoară aceste întreceri.

SEMNE DE SUN AUGUR
Primul obiectiv al raidului nos

tru a fost asociația sportivă Spar- 
tac. Aici am găsit aproape 200 de 
concurenți adunați în jurul meselor 
de șah și tenis. S-au evidențiat Alex. 
Mateescu (Metalimport), V. Rogo- 
jeanu (Industrialimport), St. Bahrin- 
cu (Mineralimport) — la șah, N. Di- 
nescu și Ana Constantinescu (M.C.E.), 
Gh. Dumitru (Agroexport) și Maria 
Popa (Mașinimport) — la tenis de 
masă. Pe poligonul Dinamo s-au 
prezentat luni după-amiază nume
roși tineri și tinere din grupele aso
ciației . sportive Spartac. Rezultatele 
cele mai bune le-au obținut T. Mar- 
dare (Industrialimport) 45 p, M. A- 
dam (Industrialexport) 45 p, V. Ni- 
lescu (Cartimex) 43 p și C. Nisto- 
rescu (Chimimport) 42 p. Frumos 
inceput i Am aflat apoi că, de fapt, 
nu acesta era începutul. Cu o zi îna
inte, opt echipe de volei masculine 
și feminine inauguraseră competiția. 
Este vorba de Tehnoimport, Fruct- 
export, I.C.S, Victoria, Școala pro
fesională N. Kretzulescu, I.A.P.I.. 
Central, I.H.R. Ambasador, Carti
mex și O.C.L. Textila I.

COLABORARE STRiNSĂ

La Flacăra roșie am stat de vor
bă cu tov. Ion Neg, locțiitor a! se
cretarului comitetului U.T.C. El ne-a

cretar ?
— SPARTÂCHI ADA, că au ve

nit unii să mă întrebe de ea I

Umoristul Al. Clenciu in vizită 

la asociația sportivă 

„Industria bumbacului A-

Interviul prinde viață
Și se deapănă ușor:
— Cum stafi cu Spartachiad
—- Stăm... picior peste oii-

-fr

Iu plecare, secretarul,
Mi-a șoptit cu plan subțire :
— De mai -vii pe la Bumbacul,
Fii atent, că-mi ies din... fire 1

— Echipa de fotbal s-a deșt 
iritat pentrucă avem specific fi 
minin. în schimb dispunem de 
echipă de. handbal.

— ...femei ?
— Nu,... bărbați I

relatat că, în strînsă colaborare, co
mitetul U.T.C. și consiliul asocia
ției au întocmit un plan de acțiu
ne în care s-a prevăzut ca între
cerile din cadrul primei etape să 
înceapă în ziua de 10 decembrie. 
Intîrzierea deschiderii competiției, 
ne-a spus el, este scuzabilă, deoa
rece sportivii de aici n-au terminat 
încă competițiile în care sînt an
grenați. Nu sîntem de acord cu mo
tivele întîrzierii. Este evident că a 
fost irosit 10 la sută din timpul a- 
fectat primei etape.

LA BIOFARM LIPSESC... 
TONICELE

Președintele asociației sportive 
Biofarm, Gh. Gheorma, ne-a răspuns

Pl.OIEȘT I -— I mu finea de mai sus fă redă lin aspect din întrecerea de lupte 
organizată cu prilejul demonstrațiilor din programul deschiderii festive n Spar
tachiadei de iarnă. După aceasta, în asociațiile sportive din cadrul clubului Pra
hova au început întrecerile. Clubul sportiv Prahova a pus la dispoziția asocia
țiilor 40 de, garnituri de șah, haltere și alte materiale sportive. De asemenea, 
antrenorii Gh lătaru. Gr. Suciu — lupte și Alex. Cristea — haltere stau la 
dispoziția participanților pentru a-i sfătui și pentru a-i pregăti în vederea obți
nerii unor rezultate bune.

Foto: Șt. Constantin

la întrebările noastre, referitoare la 
organizarea întrecerilor spartachia- 
dei, cu ridicări din umeri, rugîn- 
du-ne apoi să nu începem de acum 
cu critica, tiindcă mai este timp 
pînă la... încheierea etapei. Consi
liul asociației de aici nu și-a întoc
mit nici măcar un plan de acțiu 
ne, deoarece membrii lui n-au reu
șit să se... adune într-o ședință.

Să sperăm că Biofarmul va găsi 
cît mai curînd „stimulentul” care 
să învioreze activitatea sportivă.

„CRINUL" CARE NU ÎNFLO
REȘTE

Cei 1100 de membri UCFS de la 
asociația „Crinul” participă rareori 
la întreceri sportive. Membrii consi
liului asociației se mulțumesc a se 
plînge că le lipsesc săli pentru ac
tivitatea sportivă din sezonul rece, 
dar nu întreprind nimic pentru a 
rezolva această problemă. La doi 
pași se află Flacăra roșie, unde ar 
putea să organizeze și ei întreceri 
de șah și tenis de masă. De altfel, 
una din mesele de tenis ale „Crinu
lui” zace pe undeva, pe la Flacăra 
roșie. Așadar, ar fi nevoie doar de 
colaborare între cele două consilii 
ale asociațiilor sportive, de inițiati
vă.

Despre întrecerile spartachiadei 
nici vorbă. Tinerii de aici nici nu 
au aflat despre deschiderea compe
tiției. Este nevoie de intervenția ho- 
tărîtă a clubului Olimpia.

CU ÎNCETINITORUL
La „Timpuri Noi” am găsit întreg 

consiliul asociației adunat în biroul 
președintelui. In centrul discuției nu 
stăteau problemele Spartachiadei de 
iarnă, ci eternul fotbal. Nici chiar 
la întrebările noastre, membrii con
siliului n-au răspuns fără să stre
coare o nemulțumire în legătură cu 
arbitrajul meciului de cupă. Printre 
...altele, am aflat că pînă acum s-au 
făcut numai înscrierile amatorilor de

sport din uzină și că săptămîna 
toare se va face tot posibilul 
tru organizarea primelor intri 
Considerăm, de asemenea, ta> 
acțiunea de popularizare a co 
tiției prin afișe, deoarece aceste 
sosit abia în ziua de 5 decent 
întîrzierea fiind din vina ciul 
Olimpia I 1

ÎN CĂUTAREA AFIȘELO

Membrii consiliului asociației 
torul (de la Uzina de prelucra 
maselor plastice) au început pi 
tirile în vederea startului Sp. 
chiadei la 26 noiembrie, cînd a 
întocmit — la insistențele cluf 
Metalul — un plan de acțiune, 
vorbă, un plan bun, dar din 
nu s-a realizat pînă acum t 
„confecționarea” a două afișe. L< 
căutat însă zadarnic. Nu le-am- 
sit nici la sectorul II, unde n 
spusese că se află unul din ele 
nici la poarta întreprinderii 
aflat, apoi, că acesta a fost înlq 
cu un altul care anunță... Revi 
nul).

La despărțire, președintele ase 
ției, Gh. Iordache, ne-a asigurat 
ne va invita după 15 decembrie 
primele întreceri 1 1

NICI MĂCAR CE SE POA

Conducerea asociației „Zefirul 
fabricii Suveica) și-a propus să 
ganizeze, în cadrul actualei ediți 
spartachiadei, concursuri de șah, 
nis de masă șî haltere. La prin 
două ramuri de sport, deocamd 
nu se pot organiza întreceri, în 
cît nu este spațiu pentru instala 
meselor. Dar, nu putem să nu ci 
căm atitudinea nejustificată a m 
brilor consiliului asociației față 
organizarea de concursuri la ha 
re. Cele două haltere n-au fost î 
folosite, deși astfel de dispute : 
foarte populare în rîndul tiner 
din atelierele fabricii.



Baschetul orădean trăiește din amintiri FOTBAL
Cn ani în urmă, Oradea se număra 

printre cele mai puternice centre ale 
^baschetului românesc. De aici s au ri

dicat numeroși jucători și jucătoare 
(Deli Paraschiva, lolanda Darabaș, Ana 
Penez. Rozalia Kiss, Eva Ilalasz, Ana 
Moldovan. L. Nagy, L. Mocoș ș a.) care, 
ani de-a rîndul, au făcut parte din 
echipa reprezentativă la campionate eu
ropene, balcaniade și în alte întreceri 
internaționale. Terenurile din Oradea 
erau solicitate zilnic de sute și sute 
de copii și tineri care, în antrenamente 
organizate sau în simple „miuțe", își 
însușeau tehnica acestui frumos joc 
sportiv.

Treptat, însă, valoarea baschetului din 
Oradea a scăzut, fapt oglindit în pri
mul rînd de „performantele* formațiilor 
din localitate. Echipa Dinamo se află 
pe locul IX în campionatul republican 
masculin, iar Crișul pe locul X în cam
pionatul republican feminin, ambele a- 
vînd acum drept obiectiv... evitarea re
trogradării. Nici formațiile de juniori 
nu stau prea strălucit. La finalele cam
pionatelor republicane școlare, Oradea 
nu a avut reprezentantă nici la băieți 
și nici la fete, iar la campionatele re
publicane de juniori doar echipa de bă- 
ie£f a Școlii sportive a reușit să se 
califice în turneul final, unde a ocupat 
locul IV. Cît privește formația de ju
nioare (cîndva Școala sportivă a fost 
campioană a țării), ea a fost eliminată 
întruna din „zonele” de calificare.

Pentru această stare de fapt a existat

o cauză obiectivă : lipsa unei săli co
respunzătoare (vechea sală, friguroasă 
și fără a avea instalațiile igienico-sani- 
tare necesare, nu permitea desfășurarea 
antrenamentelor în condiții mulțumi
toare).

Dar, au fost și motive subiective. 
Astfel, vechii antrenori au părăsit bas
chetul, iar locul lor a fost luat de 
profesori eu „jumătăți de normău. Or, 
pregătirile efectuate în aceste condiții 
s-au dovedit formale, lipsite de volu-

Din activitatea 
sportivă 
de performanță

mul și intensitatea cerute de procesul 
modern de instruire. De asemenea, alît 
din cauza insuficientului interes mani
festat de către unii antrenori și profe
sori de educație fizică pentru atragerea 
tineretului către baschet, cît și ca ur
mare a desființării unor terenuri, nu
mărul practicanților acestui joc sportiv 
a scăzut în mod considerabil.

Ce se petrece acum ? Care sînt pers
pectivele baschetului orădean ?

Un prim răspuns la aceste întrebări 
ni l-a dat președintele comisiei regio-

CLASAMENTELE LA ZI
CATEGORIA A FEMININ

1. Rapid București
2. Politehnica Buc.
3. Mureșul Tg. Mureș
4. Universitatea Cluj
5. Voința Brașov
6. Universitatea Iași
7. Voința București
8. Constructorul Buc.
9. Crișul Oradea

10. Olimpia T.V. Buc.

6 6 0 423—262 12
5 5 0 310—197 10
6 3 3 326—298 9
6 3 3 332—318 9
6 3 3 327—341 9
6 3 3 322—360 9
5 3 2 239—245 8
6 2 4 265—334 8
6 1 5 249 —323 7
6 0 6 256—371 6

7. Voința Tg. Mureș
8. Se. sp. Satu Mare
9. Șc. sp Craiova

10. Șc sp. Brașov

SERIA A II-A

CATEGORIA B SERIA I MASCULIN

1. Farul Constanta
2. Comerțul Tg. Mureș
3. Voința București
4. Progresul București
5. Unio Satu Mare
6. A.S.A. Bacău
7. Petrolul Ploiești
8. Aurul Brad
9. A.S.A. Sibiu

10. Constructorul Arad

4 4 0 264—201 8
4 3 1 2~l—190 7
4 3 1 241—201 7
3 3 0 202—142 6
4 1 3 213—272 5
4 13 200—270 5
3 1 2 158—177 4
3 12 181—175 4
4 0 4 199—253 4
1 0 1 49— 77 1

1. Politehnica Cluj
2. Politehnica Iași
3. Politehnica Brașov
4. Construcții Buc.
5. Universitatea Craiova
6. Universitatea Buc
7. Medicina Timișoara
8. Știința Petroșeni
9. Pedagogic Oradea

10. Politehnica II Buc.

4 2 2 191—252 6
4 13 168—245 5
4 1 3 159—196 5
4 1 3 198—226 5 

MASCULIN
7 6 1 644—477 13
7 6 1 535—420 13
7 5 2 482—430 12
7 4 3 475—507 11
7 3 4 468—412 10
7 3 4 561—530 10
7 3 4 448—493 10
7 3 4 347—480 10
7 2 5 450—517 9.
7 0 7 341—485 6

FEMININ

FEMININ

1. I.C.F. București
2. Pedagogic C-ța
3. Universitatea Tim.
4. Arhitectura Buc.
5. Universitatea Buc.
6. Medicina Tg. Mureș
7. Medicina Cluj
8. Construcții Buc.
9. Politehnica Brașov

10. Medicina lași

7 7 0 588—277 14
7 6 1 427—326 13
7 5 2 416—375 12
7 5 2 310—317 12
7 4 3 324—332 11
7 3 4 275—367 10
7 2 5 329—331 9
7 2 5 332—433 9
7 1 6 322—420 8
7 0 7 262—407 7

nale, tov. L. Csilag: „Este foarte ade
vărat că timp de aproape 10 ani bas
chetul orădean a bătut pasul pe loc. 
De abia în ultima vreme au fost luate 
o serie de măsuri menite să readucă pe 
„linia de plutire" această ramură spor
tivă. Dar, în momentul de față există 
un „golu de 10 ani, ilustrat prin pre
zența în echipe a unor jucători și ju
cătoare fie trecuți de 30 de ani, fie 
avînd mai puțin de 20 de ani. Noi, 
membrii comisiei regionale, sîntem con
vinși însă că în cițiva ani vor fi ros
tite din nou cuvinte frumoase despre 
valoarea baschetului nostru. La Școa
la sportivă se muncește mai bine, 
selecția se face țtnîndu-se seama de 
toate criteriile necesare. Aceste elemente, 
ca și faptul că actualii antrenori ai sec
țiilor fruntașe sînt hotărî ți să muncească 
cu pasiune, ne dau speranța că bas
chetul orădean va renaște. Am luat 
măsuri pentru organizarea cît mai mul
tor competiții, în special pentru tinerii 
baschetbaliști, ne interesăm de greută
țile pe care le au secțiile și căutăm să 
le îndepărtăm, urmărim antrenamentele 
echipelor.“

Desigur, acest optimism ne bucură, 
mai ales că el este bazat pe fapte con
crete. De altfel, trebuie amintit că. 
datorită în special priceperii și pasiunii 
antrenorului Traian Constantinescu de la 
Dinamo. în ultima vreme s-au ridicat 
la Oradea cîțiva jucători de valoare, 
selecționați în lotul republican de ju
niori (Tarău, Caloș, Săuca). Din pă
cate, însă, și aceștia au plecat din lo
calitate. ,

O bază există, deci- Rămîne doar ca 
drumul pe care s-a pornit să aibă o 
linie ascendentă, care să readucă bas
chetul orădean la un nivel corespunză
tor. Pentru aceasta mai este necesar ca 
numărul terenurilor de baschet să creas
că simțitor (acum, de pildă, la Școala 
sportivă există unul singur), antreno
rii și profesorii de educație fizică să 
ducă o muncă sistematică de selecție 
și instruire a copiilor și juniorilor, pre
gătirile echipelor participante la cam
pionatele republicane, ca și cele ale se
lecționatelor școlare și de juniori să 
aibă volumul și intensitatea corespunză
toare.

In felul acesta, baschetul orădean, 
care timp de 10 ani a trăit. . din a- 
mintiri, va putea contribui din nou la 
progresul - general al acestui joc sportiv 
în țara noastră.

D. STĂNCULESCU

ieri jucători, azi
Poșta ne-a adus ieri 

o scrisoare care ne 
bucură. lat ăi cuprin
sul : „Prin intermediul 
ziarului nostru vreau 
6ă aduc cele mai sin
cere mulțumiri și, în 
același timp, să-l felicit 
pe arbitrul Simion Mîn- 
dreș din București care, 
ajutat la tușă de Silviu 
Stăncescu și Ovidiu 
Maior, a condus exce
lent partida C.F.R 
Roșiori—Stuful Ttilcea 
din cadrul categoriei 
C, seria Sud, disputată 
în ziua de 27 noiembrie 
la Roșiori. Cu toate că 
echipa pe care o an
trenez a fost învinsă 
cu 2—0, am fost 
impresionat de mani
era corectă și compe
tentă în care a condus 
acest cavaler al fluie
rului . Scrisoarea este 
semnată de V. Georges
cu, antrenorul echipei 
din Tul cea.

Cum am spus, astfel 
de scrisori — care în 
ultima vreme s-au în
mulțit — ne bucură. 
Dar ne mai bucură și 
un alt fapt: alături de 
Simion Mindreș, un ar
bitru cunoscut, sînt e- 
vidențiați și cei doi tu- 
șieri, aflați la începu
tul activității lor de ar
bitri. Și totuși, apor
tul lor a fost deosebit 
de important.

Faptul are o explica
ție: și unul și altul au 
part ici pat astă-vară la 
o „școală" organizată de 
Colegiul central de an
trenori PENTRU FOȘ
TII FOTBALIȘTI CARE 
DORESC SA DEVINĂ 
ARBITRI. Timp de 
zece zile, dimineața și 
după-amiază, cei 20 de 
elevi și-au însușit re
gulamentul de fotbal, 
teoria si practica con
ducerii jocurilor. Absol
venții au fost apoi de
legați să arbitreze 
jocuri mai ușoare, iu
tii la tușă și apoi la 
centru, parcurgînd în 
scurtă vreme drumul, 
uneori anevoios, de la 
campionatul raional 
pînă la categoriile C 
și chiar B.

Neam bucurat dumi
nică seara auzindn-i pe 
corespondenții noștri 
transmițîndu-ne numai 
cuvinte de laudă pentru 
modul în care s-au achi
tat de sarcinile lor foș
tii internaționali Alexan
dru Caricaș, Constantin 
Dinulescu și Nicol ae 
Tătaru, care au condus 
la centru partidele Stu
ful Tulcea—-Muscelul 
Cîmpulung, Electrica 
Fieni—C.F.R. Roșiori și 
Rapid Mizil—Petrolul 
Moinești. Alături de ei, 
trebuie remarcat și de

arbitri!
butul la centru al unui 
alt elev al școlii, amin
tit și la începutul rîn- 
durilor noastre : Silvia 
Stăncescu. De menționați 
că pentru început ei au I 
fost „asistați" la tușă 
de arbitri internațio
nali recunoscuți, cum 
ar fi Andrei Rădulescii 
sau Nicolae Mihăilescu. <

Al. Caricaș, C. Di
nulescu, N. Tătaru și 
S. Stăncescu nu sînt 
singurii elevi ni școlii 
de astă-vară promovați 
la conducerea partidelor 
din categoria C. Au 
mai debutat pînă acum: 
Ovidiu Maior-București, 
Emil Căibăjos-Cluj, Gh. 
Botescu- Cîmpina, Sî- 
mion Vlcv-Reșița, lu- 
liu Boroș-Timișoara. 

îmbucurător e faptul că 
arbitrajele lor au fost 
dintre cele mai bune. 
Aceasta, desigur și pen
tru faptul că toți sînt 
foști fotbaliști.

Am fost informați că 
în urma succesului, ac
țiunii inițiate astă- 
vară, Colegiul Central 
de (wițrfevșri va orga
niza, sub directa sa 
supraveghere, și alte 
școli de acest fel în 
1967.

Pînă atunci, felici
tări. inițiatorilor și nu
mai foarte bine noilor 
arbitri I

Cheia succesului: COLABORAREA

1. Progresul București
2 Voința Oradea
3. Viitorul Dorohoi
4. Spartac Salonta
5. CI. sp. sc. București
6. A.S.A Cluj

4 4 0 260-152 8
4 3 1 212—208 7
4 2 2 235—178 6
4 2 2 211—191 6
4 2 2 210—206 6
4 2 2 230 —223 6

Poloistiî de la Crîsul Oradea 
au obtinut 4 victorii

9

în R. D. Germană
Recent s-a întors în tară echipa 

de polo Crișul Oradea care a efec
tuat un turneu în R. D. Germană 
unde a susținut 7 meciuri. în aceste 
partide orădenii au obtinut 4 vic
torii și au pierdut de trei ori. Iată 
rezultatele tehnice: Crișul — S.C. 
Magdeburg 2—7 și 6—2 ; Crișul— 
S.C. Chemie Halle 2—6 și 6—2; 
Crișul — S.C. Karl Marx-Stadt 2—5, 
6—4, 4—3.

V. SERE-coresp.

Meciul masculin de volei Dinamo — Steaua (3—0), disputat cu două zile 
in urmă la Ploreasca. Un moment spectaculos al partidei, demonstrind cit 
de atent și de combativ a jucat Dinamo in defensivă. Executantul pre
luării prin pion ion, pe care Corbeanu și Cozonici îl urmăresc în acțiune, 
nu-i altul decit trăgătorul principal dinamovist Derzei, marji la fel de activ 

și de prompt in apărare ca și în atac.

De ce s-a desființat Foto : A. Neagu

(Urmare din pag. 1) 

regiuni, atît în ceea ce privește 
performantele elevilor, cît și ale 
celorlalți sportivi. Dar cum să pro
greseze sportul de performantă su
cevean, dacă masei elevilor — prin
cipală pepinieră — nu i se acordă 
atenția cuvenită ?

în cuvîntul lor, profesorii de edu
cație fizică au arătat că este timpul 
ca educația fizică în școală să nu 
mai fie o „cenușăreasă", ci un 
obiect de învătămînt de egală im
portanță cu celelalte. Directorii de 
școli să manifeste mai mult inte
res și mai multă exigență față de 
activitatea desfășurată de profesorii 
de educație fizică. Să nu uite că 
sînt, alături de aceștia, răspunzători 
de calitatea și reușita lecțiilor. Ei 
trebuie să acorde un sprijin sub
stantial profesorilor de educație fi
zică în amenajarea bazelor sportive 
simple în curțile școlilor, să asi
gure, pe cît este posibil, condițiile 
necesare ținerii orelor pe timp nefa
vorabil, repartizînd încăperi cores
punzătoare.

O altă problemă pusă în discuție 
a fost cea referitoare la importanta 
cercurilor pedagogice ale profesori
lor de educație fizică în îmbună
tățirea calitativă a ■ lecțiilor și spo
rirea atractivitătii lor în rîndul ele

vilor. Un exemplu pozitiv în acest 
sens este colectivul liceului din 
Vatra Dornei, unde profesorii Eugen 
Astaloș, Rodica Pali, Mibai Grigoraș 
și Marin Holovca lucrează cu multă 
pasiune. Aici se organizează foarte 
des consfătuiri care au ca temă fie 
discutarea unei cărți de specialitate, 
pe care o citesc toti, fie găsirea 
unor noi căi mai eficiente pentru 
pregătirea echipelor reprezentative. 
Foarte des profesorii asistă la orele 
colegilor lor, iar Ia cercuri își spun 
părerea asupra modului în care s-a 
desfășurat lecția, fac observațiile de 
rigoare, contribuind astfel la îmbu
nătățirea stilului de muncă al în
tregului colectiv.

Ni se pare, de asemenea, deose
bit de importantă inițiativa cadre
lor didactice de specialitate din acest 
liceu, de a contribui la ridicarea 
nivelului orelor de educație fizică 
la clasele I—IV prin sugestiile date 
învățătorilor, prin lecțiile demonstra
tive pe care Ie țin la aceste clase. 
Și considerăm acest lucru foarte 
util, deoarece lucrările consfătuirii 
au scos în evidentă slaba pregătire 
a elevilor care vin în clasa a V-a 
și cu care profesorii sînt nevoiti 
să înceapă lucrul de la primele no
țiuni. Din această cauză nu pot fi 
îndeplinite obiectivele prevăzute de 
programa de învătămînt, elevii ajun-

secția de haltere
de la Miercurea Ciuc?

în regiunea Mureș Autonomă-Maghiari 
există în prezent o singură secție de 
haltere. Cea de la Tg. Mureș, de pe 
lingă C.S.O. Mureșul, unde antrenorul 
Iosif Ziildes depune o frumoasă activi
tate. Din secția de haltere fac parte 15 
sportivi, care se antrenează de 3—5 ori 
pe săptămînă. ^Un inconvenient îl con
stituie lipsa întîlnirilor, existența unui 
calendar competitional sărac. Ar fi de 
dorit — deci — ea halterofilii acestei 
secții să participe la un număr mai 
mare de concursuri.

La Miercurea Ciuc a existat pînă în 
vara aceasta o secție de haltere în ca
drul asociației Mureșul. Cu toate stră
duințele antrenorului O. Eros, secția 
nu și-a putut duce activitatea încă (și 
s-a desființat). Motivul? Nu s-a găsit 
o sală de antrenament, iar consiliul ra
ional UGFS a privit cu multă indife
rență organizarea sportului cu haltere în 
localitate.

C. ALBU-coresp.

LOTO • PRONOSPORT • LOTO • PRONOSPORT
AZI, ULTIMA ZI LA LOTO

Numai astăzi mai aveți posibili
tatea să cumpărați bilete pentru 
tragerea Loto de mîine, la care se 
aplică în continuare NOUA FOR
MULĂ prin care se extrag din urnă 
12 rrumere din 90.

Calitatea acestei formule este 
oglindită în rezultatele obținute: 
5789 cîștigurl la tragerea din 25 
noiembrie, ceea ce reprezintă o 
creștere de 321»/, fată de tragerea 
anterioară.

Noua formulă este simplă și oferă 
șanse mari de cîștig.

Se extrag din urnă încă 2 numere 
în plus și se cîștigă pentru prima 
dată 'și cu 3 numere din 12.

Asigurați-vă participarea din pri
mele ore pentru a nu rămîne în 
afara acestei importante trageri.

® Tragerea Loto de mîine va avea 
loc în orașul Ploiești, cu începere 
de Ia ora 18,00.

PREMIILE TRAGERII LOTO (întregi 
și sferturi) din 2 decembrie 1966

Categoria I: 2 variante a 51586 
Iei; Categoria a Il-a: 4 a 25 793 lei 
și 8 a 6 448 lei; Categoria a IlI-a: 
105 a 1 329 lei și 201 a 332 lei; Ca
tegoria a rV-a: 375 a 445 lei și 817 a 
111 lei; Categoria a V-a: 1023 a 209 
lei și 1 816 a 52 Iei.

PRONOEXPRES Nr. 49 din 7 de
cembrie 1966

10 46 45 9 6 21 — 12 40

Fond de premii: 628 580 Iei din 
care report la categoria I: 106 665 
lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 14 decembrie 1966, la Bucu
rești.

în urma tragerii la sorti premiul 
de 25 000 lei atribuit unei variante 
de categoria a II-a de la concursul 
Pronoexpres nr. 48, a revenit parti
cipantului Stăncescu Iulian din Bucu
rești.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-pronosport.

gînd în clasa a IX-a fără a atinge 
nivelul corespunzător.

Trebuie, în același timp, să nu 
uităm importanta pe care o are lec
ția de educație fizică în formarea 
viitorilor performeri. Și profesorii 
care nu precupețesc eforturile pen
tru îndrumarea și ajutorarea învă
țătorilor și colegilor lor necalificați, 
vor avea satisfacția de a lucra mai 
tîrziu cu elevi bine pregătiți, ceea 
ce va ușura considerabil propria lor 
muncă.

Un lucru de care trebuie să țină 
seamă secția de învătămînt a Sfa
tului popular al regiunii Suceava 
este acela privind alegerea cadre
lor pentru predarea lecțiilor de 
educație fizică. S-a constatat că în 
unele școli au fost repartizați la ca
tedră absolvenți de liceu care, în 
perioada școlarizării, au fost... scu
tiți de educație fizică. Așadar...



despre meciul amical
Anglia-România

1 Simbătă după-amiază a avut loc 
la Londra întilnirea internațională a- 
micală de tenis de masă dintre re
prezentativele Angliei și României, 
cîștigată de gazde cu 6—1.

La întoarcerea în (ară, ne-a vizi
tat la redacție campioana republicană 
Eleonora Mihalca, pe care am ru
gat-o să ne relateze amănunte în 
legătură cu meciurile susținute sim- 
băta trecută la Londra de sportivii 
noștri. Partidele jucătorilor noștri 
cu cei englezi — ne-a spus Eleono
ra Mihalca — au fost așteptate cil 
interes de spectatorii londonezi. Mai 
mult chiar, meciurile au 
vizate.'

— Cum explicați scorul 
voarea echipei engleze ?

— Făcînd o apreciere

lost tele-

net în fa-

generală, 
trebuie să arăt că în timp ce Mary 
Wright (Shannon), Chester Barnes 
Si Denis Neale au acționat foarte 
hotărît, au fost deosebit de incisivi 
in analizări, Dorin, Radu si cu mi
ne am jucat mai rejinut, mai pu
țin deciși. Giurgiucă. de pildă, a 
fost uniform fn execuții — abuzînd 
de topspinuri — s-a mișcat cu... în
cetinitorul. Negulescu a reușit 
schimburi spectaculoase, dar a lost 
depășit in viteză și tăria lovituri
lor. In ceea ce mă privește, abia 
în setul al treilea — pierdut cu 
25—27 la Wright — am început să 
folosesc mai des loviturile puterni
ce. să fac un joc mai variat. Pînă 
atunci, Mary Wright deținuse me
reu inițiativa, fusese superioară în 
atacurile decisive.
nou despre colegii mei de echipă.

Vorbind din

Dorin și Radu, 
menționez că sin
gurul meci unde 
ei s-au prezentat 
mai aproape de va
loarea lor a fost 
cei de dublu băieți. Fac această a- 
Urmat ie nu pentru că ei au ieșit 
aici învingători, ci pentru că — de 
data aceasta — Giurgiucă și Negu- 
lescu au colaborat bine, s-au su
plinit unul pe celălalt, au utilizat 
o gamă variată de procedee tehnice, 
In special cele ofensive. Sper ca fn 
pregătirile care vor urma să adu
cem îmbunătățirile necesare jocu
lui nostru, astfel ca fn competițiile 
viitoare să avem o comportare co
re ^nunzătoare.

CALEIDOSCOP
RECENT, s-au împlinit 20 

de ani de cind echipa de 
fotbal Millwall, care acti
vează în liga a doua a cam
pionatului englez, nu a su
ferit nici o înfrîngere pe te
ren propriu !

ÎN ACTUALUL clasament al 
golgeterilor campionatului
englez, pe primul ioc se 
află cunoscutul internațional 
Hurst (West Ham United) cu 
17 goluri marcate din 19 me
ciuri. De menționat că p“ 
următoarele nouă 
pe listă nu figurează 
unul dintre jucătorii care 
evoluat la „mondiale"

POTRIVIT unei anchete 
teme sportive organizată 
agenția TASS. la care

nale, clasamentul 
bune 10 
1966 se 
1. Irena 
nla) — atletism ;
Prozumenscikova (U.R.S.S.) — 
înot : 3. Vera Ceaslavska 
(Cehoslovacia) — gimnastică: 
4. Marielle Goitschel (Franța)
— schi : 5. Natalia Kucins-
kaia (U.R.S.S.) — gimnastică; 
6. Eva Klobukowska (Polonia)
— atletism ; 7. Patty Caretto
(S.U.A.) — înot ; 8. Vera Ni- 
kolicl (Iugoslavia) — atletism; 
9. Karen Muir (Republica 
Sud-Africană) — înot ; 10.

Klavdia Boiarskih (U.R.S.S.) 
— schi.

ÎNOTĂTORUL suedez Erik 
Martin, în vîrstă de 64 de 
ani se pregătește pentru un 
„record". El dorește să treacă 
din Europa in Asia... înotîna. 
în vederea realizării acestui 
obiectiv, Erik Martin

Pe 
locuri de 

nici
au

pe 
de 

agtllllC* • -A X — —---- eu
răspuns 14 agenții lnternațio- 

‘ celor mai
sportive ale anului 

prezintă 
Kirszenstein

2.

astfel : 
(Polo- 

Galina

3.

„___ __  a ales
ruta cea mai scurtă : traver
sarea Bosforului. Cu toate că 
distanța nu este prea mare, 
o asemenea performanță va 
fi remarcabilă pentru virsta 
sa.

CLUBUL A.Z.S. din Varșo
via dispune în acest sezon de 
doi baschetbaliști care depă
șesc înălțimea de 2 m. Este 
vorba de Blaut (2,04 m) și 
Paciorowski (2,03 m).

UNA DIN casele de filme 
din S.U.A. pregătește un film 
despre viața cunoscutului 
boxer Ray Sugar Robinson. 
Este interesant de aflat că in 
acest film apar o serie de 
foste glorii ale t-oxului mon
dial, In frunte cu Archie 
Moore si Joe Louis.

NU DE MULT a apărut la 
Stockholm un curs pentru în
vățarea limbii italiene. Auto
rul manualului nu este altul 
decît cunoscutul antrenor de 
schi Bengt Herman Nilsson, 
care în urmă cu cîțiva ani a

funcționat ca antrenor al 
fondiștilor italieni. Perioada 
petrecută de Nilsson în Ita
lia a fost folositoare, atât 
schiorilor italieni (care în 
probele de fond s-au afirmat 
pe plan mondial), cît și lui 
personal, pentru că a învățat 
perfect limba italiană.

CONSTRUCȚIA patinoaru
lui acoperit de Ia Grenoble 
se află intr-un stadiu foarte 
avansat. Acest patinoar arti
ficial are 12 000 de locuri și 
o cupolă uriașă care cîntă- 
rește nu mai puțin de 10 000 
tone. „Bolta", pe care spe
cialiștii o consideră cea mai 
mare din lume, este construi
tă ’din mai multe straturi de 
beton armat.

BOXERUL Marcel Pinault 
(Franța) a cîștigat 1 000 de 
franci dar nu în urma unui 
meci de box, cum s-ar crede, 
ci- datorită 
pariat că 
cușcă cu 
„Amar- și 
vînt. La 
însă, Pinault a... leșinat.

FOTBALIȘTII de la Celtic 
Glasgow au hotărît să nu mai 
poarte numerele pe maieuri, 
ci pe... chiîoți. Pe teren moale, 
în urma inevitabilelor căză-

unul pariu. El a 
va intra într-o 

lei a circului 
s-a ținut de cu- 
ieșlrea din cușcă

De ce au pierdut tinerii noștri hocheiști
la Katowice

Echipa de tineret a României a 
participat zilele trecute la un tur
neu internațional de hochei pe ghea
tă desfășurat la Katowice. Cu acest 
prilej au fost înregistrate următoa
rele rezultate: cu Naprzod Janow 
3—10 (2—3, 1—3, 0—4), cu G. K. S. 
Katowice 0—8 (0—1, 0—3, 0—4) și

Interviurile noastre
cu Gornik Mtircki 3—7 (0—4, 2—2, 
1—1). Cele trei formații poloneze 
ocupă locuri fruntașe (4, 2 și, res
pectiv, 3) în campionatul tării. La 
înapoierea în Capitală am avut o 
discuție cu antrenorii 
sire, G. COSMAN 
care ne-au spus :

„Rezultatele nete 
învinși se datoresc 
tre care amintim : 
uitate a echipei (pînă la meciurile

Și
echipei noa- 
E. RADUCH,

care am fosten
unor factori fn- 

lipsa de omoge-

de la Katowice formația noastră nu 
făcuse nici un antrenament comun), 
lipsa de experiență competitională a 
unora dintre jucători și stadiul di
ferit de pregătire fizică al reprezen
tativei noastre de tineret In com
parație cu cea a adversarilor. Chiar 
în aceste condiții am fi putut 
registra rezultate mai strînse, 
portarii echipei (Stoiculescu Și 
special Radu Șerban) au primit cu 
extremă ușurință numeroase goluri, 
cele mai multe prin șuturi trase de 
la treime sau chiar din afara liniei 
albastre. în asemenea condiții echi
pa n-a mai putut acționa 
am fi dorit fn apărare și in 
mai ales in apărare.

Jocurile tinerilor 
in compania unor 
roși ne-au arătat 
lor, capitolele la 
lucrăm mai mult 
pentru a elimina 
nalate (r. vil.).

în- 
dar

In

așa cum 
atac, dar

hocheiștinoștri 
adversari valo- 

nouă, antrenori- 
care trebuie să 

de acum înainte, 
deficiențele sem

Politehnica București - învingătoare în „C.C.E.“
I TEL AVIV. 7 (prin telefon). Marți 

seara s-a disputat în localitate întîl- 
nirea din cadrul „Cupei campionilor 
europeni* dintre campioanele Româ
niei și Izraelului, Politehnica Bucu
rești și Maccabi Tel Aviv. Jucătoa
rele bucureștene au repurtat o netă 
victorie, cu scorul de 61—43 (23—18). 
Jocul s-a desfășurat tot timpul în 
nota de dominare a formației române, 
care și-a axat jocul pe intercepții și 
contraatac. Partida s-a disputat pe un 
teren de ciment, în aer liber, în fața a 
circa 1500 de spectatori, și a fost 
condusă bine de arbitrii Polinotis 
(Grecia) și Haitov (Bulgaria). Cam
pioana țării noastre a folosit 9 din 
cele 12 jucătoare care au făcut de-

Campioana țării noastre a dispus,
în deplasare, de Maccabi Tel Aviv cu 61-43

plasarea, punctele ei fiind înscrise de 
Ana Haralambie (5), Sanda Dumi
trescu (17), Cornelia Gheorghe (15), 
Ecaterina Vogel (11), Viorica Nicules- 
c t (9), Anca Demetrescu (4). Au mai 
jucat Margareta Pruncu, Gabriela 
Vartepniuc-Ciocan și Elena Tintores- 
cu. De la gazde cele mai bune jucă
toare au fost Ava Sipșis (8), Blanche 
Aviva (9) și Rita Zigelman (8).

Politehnica București va susține și 
două partide amicale, la Ierusalim cu 
formația locală Happoel și din nou 
la Tel Aviv, cu reprezentativa țării 
gazdă.

Știri, rezultate < Știri, rezultate
HAVANA. După cum s-a mai a- 

nuntat, în zilele de 10 și 11 decem
brie va avea loc la Havana un mare 
concurs internațional de atletism. 
La acest concurs vor participa atleți 
valoroși din Ungaria, Cehoslovacia, 
ROMÂNIA, U.R.S.S., Italia, Anglia, 
Spania, Bulgaria, Finlanda, R. D. 
Germană, Franța și Cuba. Printre 
participant figurează campioana o- 
limpică la aruncarea suliței Mihaela 
Peneș (România), Roger Bambuck 
(Franța), Ludvik Danek (Cehoslova
cia); Richard Taylor (Anglia), Gyula 
Zsivotski (Ungaria) și alții. Din de
legația României mai fac parte Gh. 
Costache (ciocan) și Z. Vamoș (3 000 
m obstacole).

VIENA. Hans Pesser a fost de
semnat de federația austriacă de 
specialitate ca antrenor al reprezen
tativei de fotbal a Austriei în locul lui 
Edi Friihwirt, care a demisionat. An
terior, Pesser a deținut funcția de 
antrenor al clubului vienez Admira, 
cîștinătoarea campionatului austriac.

BRUXELLES. Una din marile fi
guri ale ciclismului mondial, bel-

gianul Sylver Maes, a încetat din 
viață vineri seara. El era în vîrstă 
de 57 de ani. în îndelungata sa ca
rieră sportivă, Maes a cîștigat nu
meroase mari competiții internațio
nale printre care și „Turul Fran
ței*.

CIUDAD DE MEXICO. Cea de-a 
14-a etapă a Turului ciclist al Mexi
cului, desfășurată între localitățile 
Tlaxcala—Jalapa (173 km), a fost 
cîștigată de rutierul polonez Fran- 
ciszek Surminski, 
4 h 30:14,0. 
secunde de 
Kudra și la 
nard Vifian

în clasamentul general individual 
continuă să conducă sportivul me
xican Heriberto Diaz.

MOSCOVA. La Kaunas s-a desfă
șurat întilnirea de handbal dintre 
formațiile feminine Jalgiris Kaunas 
și Empor Rostok (R.D. Germană), 
contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni*. La capătul unui meci e- 
chilibrat, victoria a revenit gazdelor, 
cu scorul de 9—8 (4—4).

cronometrat în
El a fost urmat la 10 
compatriotul său Jan 
20 de secunde de Ber- 
(Elveția).

turi. acestea nu se mai 
distinge și deci jucătorul 
mai poate fi identificat 
ușurință. Suporterii echipei se 
întreabă : schimbarea a fost 
făcută pentru a deruta arbi
trul sau publicul ?

MULT AȘTEPTATUL meci 
de box pentru titlul mondial 
la categoria semi-mijlocie din
tre americanul Curtis Cokes 
(deținătorul titlului) și fran
cezul Jean Josselin, anunțat 
pentru 29 noiembrie la Dal
las (S.U.A.), nu a mai avut 
loc deoarece la cîntar Cokes 
a avut 68,492 kg, iar Josselin 
67.131 kg. Ambii pugiliști de
pășeau așadar limitele cate
goriei respective. Pentru Jos
selin, vinovat de depășirea 
greutății se face un hotelier 
din Dallas, de origină fran
ceză, care în ajunul meciului 
l-a invitat pe Josselin la 
masă si l-a făcut să mănînce 
prea mult. »

CLUBURILE engleze de 
rugbi sînt pe cale să interzică 
jucătorilor consumarea de 
„chewing gum“ pe timpul jo
cului. în răstimp de numai 
cîteva zile, s-a produs un al 
doilea caz de „asfixiere" a 
unui jucător. De data aceasta 
este vorba de Gordon Brit
ton. de Ia Newport, care în 
urma unei puternice lovituri 
la cap a căzut jos, asfixiat

excelent antrenament 
pentru boxeri. Iată-l pe cam
pionul lumii la toate catego
riile, Cassius Clay, 
securea un copac, a 
sime nu este dintre 
nuite.

tăind cu 
cărui gro- 
cele obiș.

gumă df* 
__ ___ ___ oprise în 

Medicul, John Whiles, 
abia a reușit să-l readucă M 
simțiri.______________________ V-

de un cocoloș de 
mestecat care i se 
git. Medicul,

ROMANIA IZRAEL
2-1 (1-1) la fotbal

(Urmare din

care șutează 
ocazie, ratată 
egalarea. In

P«g- 1)

afară. După o 
de Naghi, inter- 
min. 37, Dridea

gheli 
nouă 
vine 
îl găsește pe Badea cu o minge în 
adîncime. Un șut sec și... 1—1.

După pauză, gazdele atacă. în 
min. 48, Spiegler pierde o bună 
ocazie de a înscrie. In min. 52, Ba
dea face o cursă pe dreapta, cen
trează lung pînă la Lucescu care, 
liber, în loc să șuteze direct, vrea 
să-1 dribleze și pe portar. Reușeș
te, dar Mihaeli îl prinde cu ambele 
mîini de picioare și arbitrul acor
dă, cu fermitate, lovitură de la llm. 
Pîrcălab transformă impecabil: 2—1 
pentru România. în min. 60, Pîrcă
lab pierde o situație extrem 
de favorabilă de a înscrie, driblînd 
exageraț. Șase minute mai tîrziu, 
Dridea interceptează o minge de
gajată greșit de portar, dar se pri
pește și... ratează.

Din acest moment jocul echipei 
noastre slăbește din nou. Antreno
rii introduc pe Iancu. In min. 78, 
Yang profită de o greșeală a lui 
Nunweiller III, dar trage afară.

In general 
un joc slab, 
tulari fiind 
greu putem 
evidențiem pe Datcu pentru promp
titudine și curaj în intervenții, pe

Pîrcălab pentru unele acțiuni, I 
dea — pentru gol și jocul din 1 
priza a doua și, cu indulgență, 
Dan Coe pentru dăruire în joc. I 
echipa Izraelului s-au remarcat I 
sental, Spiegler, Cohen și Yang.

Arbitrul Alexandru Monastiric 
(Grecia) a condus foarte bine.

IZRAEL : Mihaeli (din min. 56 S 
ham) — Primo, Rosental, Druck 
Bello — Assis, Cohen, Spiegler 
Taibi, Burba, Yang.

ROMÂNIA: M. Ionescu (Dat-
min. 46) — Popa, Nunweiller 
Dan Coe, Mocanu — Ghergheii, 1 
dea (Dobrin min. 46) — Pîrcăl 
Dridea (Iancu min. 76), Naghi (1 
dea min. 46), Lucescu (C. Ra 
min. 62).

S1MBĂTĂ, LA HAIFA: SELECȚI 
NATA IZRAELULUI DE NORD 
SELECȚIONATA BUCUREȘTI.

La hochei pe gheață
R.D. Germană-U.R.S.S. 3-1

echipa noastră a făcut 
randamentul multor ti- 
necorespunzător. Cu 
face remarcări, totuși,

ECHIPA ROMÂNIEI VA EVOLUA 
R.D. GERMANA

A fost formală reprezentativa de șah a României 
pentru meciul cu echipa R.S.S. Letone

în cursul zilei de ieri a fost defini
tivată componența reprezentativei de 
șah a țării noastre, care la sfîrșitul a- 
cestci săptămîni va susține la București 
întilnirea internațională amicală cu e- 
chipa R.S.S. Letone. La cele zece mese 
ale formației vor apare, în ordine : Flo
rin Gheorghiu, mare maestru internațio
nal. Victor Ciociltea, Theodor Ghițescu, 
Dolfi Drimer, maeștri internaționali, 
Bela Soos, Caro! Partos, maeștri, Du
mitru Ghizdavu, junior, Alexandra Nico- 
lau, Elisabeta Polihroniade, maestre in
ternaționale. Sutana Makai, junioară.

După cum se vede, la primele mese 
figurează titularii echipei române care a

evoluat la recenta 
vana, mai puțin

Olimpiadă de la Ila- 
Traian Stanciu, care 

participă la turneul de la Tg. Mureș. 
Locul său în formație a 
maestrul Carol Partos. La mesele fete
lor vor putea fi urmărite cele două 
echipiere ale reprezentativei României, 
clasate pe locul doi la campionatul mon
dial pe echipe de la Oberhausen.

A fost fixată și sala în care se va 
desfășura întrecerea, programată sîm
bătă și duminică (ora 16,30). Se va 
juca în aula Universității—bd. Gheorghe 
Cheorghiu-Dej nr. 64. Șahiștii letoni 
sînt așteptați să sosească vineri dimi
neața.

fost luat de

BERLIN, 7 (Agerpres). — La Wt 
swasser (R.D. Germană), în p 
zența a 7 000 de spectatori, s-a c 
putat cea de-a doua întîlnire din 
selecționatele de hochei pe ghe 
ale U.R.S.S. și R.D. Germane. Mec 
s-a încheiat la egalitate 3—3 (2- 
0—1, 1—1), rezultat care constiti 
o performanță remarcabilă pen 
hocheiștii din R.D. Germană.

Echipa U.R.S.S. a condus cu 2- 
prin punctele marcate de Zimin 
Starșinov, dar gazdele au ege 
prin Buder și H. Novy. In uiți 
repriză, Starșinov a readus con 
cerea echipei sale, iar cu două t 
nute înainte 
renbauer a 
zator.

Meciul a 
cehoslovaci

de fluierul final, K 
marcat punctul eg

fost condus de aibi 
Bartok și Svoboda.★

Selecționata de hochei pe ghe 
a țării noastre va susține două 1 
ciur' în compania reprezentati 
R.D. Germane. Primul joc va a? 
loc vineri la Leuna, iar cel dt 
doilea duminică Ia Weisswasser.

in jurul balonului rotund
• ECHIPA INTERNAZIONALE A SOSIT CU 4 ORE ÎNTÎRZIERE LA BUDAPESTA • BORUSSIA DOR 

MUND ELIMINATA DIN „CUPA CUP ELOR"
® BUDAPESTA 7 (prin telex). — 

Pentru meciul de joi, dintre Vasas 
și Internazionale, din „C.C.E.“, toate 
biletele au fost vîndute. Terenul 
„Nepstadion“-ului a fost acoperit cu 
o prelată, pentru a-1 feri de intem
perii. Echipa Internazionale a sosit 
marți în capitala Ungariei cu o mare 
întîrziere, deoarece înainte de deco
lare direcțiunea aeroportului Mal
pensa din Milano a primit un telefon 
din Roma, prin care se anunța că 
în avionul special al fotbaliștilor 
italieni se afiă o bombă cu focos 
întîrziat. După cercetări care au 
durat 4 ore s-a constatat că a fost

vorba doar de o... glumă, făcută de 
un adversar al echipei milaneze.

La sosirea pe aeroportul din Buda
pesta, H. Herrera a declarat că este 
optimist în privința rezultatului și 
a calificării echipei sale. întilnirea 
va fi arbitrată de Schullenburg 
(R.F.G.), care a condus și partida 
Italia — România.★

Meciul Vasas — Inter va începe 
la ora 19 și va fi transmis de tele
viziunea română. ★

• în meci retur pentru „Cupa 
cupelor" s-au întîlnit la Dortmund

formațiile Borussia Dortmund 
Glasgow Rangers. Meciul s-a înc 
iat cu un rezultat de egalitate : 0-

Astfel, Borussia Dortmund, ci 
gătoarea ultimei ediții a „Cupei 
pelor“, a fost eliminată din corn 
tiție, deoarece primul meci a 
cîștigat cu 2—1 de formația Glas} 
Rangers.

© în „C.C.E.*. In meci rev3i 
Gornik Zabrze a învins cu 3—0 «•
Ț.S.K.A. Sofia. Echipa bulgară 
calificat în sferturile de finală, 
trucît a cîștigat primul mecL 
4—0.
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