
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ !

in CAPITALĂ

AZI
HALTERE: Sala clubului
Comerț și cooperație" (str. Șe- 
i nr. 8), de la ora 17: cam- 

onalul republican pe echipe 
itegoriile cocoș și pană).

MÎINE
HALTERE: Sala clubului
'omerț și cooperație", de la 
a 16: campionatul republi- 
n pe echipe (categoriile u- 
ară, semimijlocie și mijlo- 
e).
BOX: Sala Floreasca, ora 
': meciul Sel. Galați — Sel. 
Itenia In cadrul campionatu- 
i republican pe echipe.
SAH: Aula Universității
acuitatea de Drept; bd. 
h. Gheorghiu-Dej nr. 64), de 

ora 16,30: prima rundă a 
eciițlui internațional amical 
ntrfe echipele mixte ale Ro- 
âniei și R.S.S. Letone.
BASCHET: Sala Giuleșli de 

■ ora 17: Universitatea Buc.— 
mstrucții Buc. (F), Construc- 
rul Buc.—Voința Brașov (F), 
oința Buc.—Rapid Buc. (F) 

meciuri în cadrul campio- 
itelor republicane, categ. A 

B.
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IN AȘTEPTAREA MECIULUI STEAUA-POLITEHNICA GALAȚI, DE DUMINICĂ:

Sînt surprize victoriile voleibaliștilor gălățeni?
Pentru iubitorii voleiului, 

principalul punct de atracție 
al „agendei*' de la sfîrșitul a- 
cestei săptămini îl constituie 
partida masculină de categorie 
A care se va disputa duminică 
în sala Dinamo din Capitală 
și va opune, într-o extrem de 
importantă confruntare, echipe
le STEAUA BUCUREȘTI și 
POLITEHNICA GALAȚI. E 
prima apariție în Capitală din 
acest campionat a puternicei 
garnituri gălățene, neînfrântă în

In campionatul republican de box

Dinamo -Scl. Oltenia 13-î
Aseară în sala Floreasca. Dina- 
o București a învins Selecțio- 
;ta regiunii Oltenia cu scorul 

13—7. Meciurile au fost de 
tbă factură tehnică. Deși au 
țtigat, totuși boxerii dinamo- 
jti au dovedit. că nu se găsesc 
tr-o bună formă sportivă. 
Rezultate tehnice • G. Hoca (O) 
p. I. Nica ; I. Otvoș (O) b.p. D. 
1 vid eseu ; C. Stanef (D) meci 
ti V. Ivanovici ; Gh. Bădoi (D) 
p. M. Cîrciumaru ; V. Antoniu 
’) b.ab. III A. Șerban ; I. Ho-

doșan (O) b.p. C. Ghiță ; I. Co
vaci (D) b.p. E. Constantinescu ; 
I. O Ițea nu (D) b.p. Gh. Maidan ; 
I. Monea (D) cîștigă prin nepre- 
zentarea adversarului ; V. Ma- 
riutan (D) b.ab. n G. Schubert.

Sîmbătă, de la orele 19, se va 
disputa în sala Floreasca „der
biul provincialelor", Oltenia — 
Galați.

Tn pag. a 2-a, comentarii la me
ciul Steaua — Sel. Galați.

cele 7 meciuri de pînă acum, 
deținătoarea unei prestigioase 
„cărți de vizită”, avînd înscri
se pe ea, în frunte, trei mari 
succese realizate acasă, și anu
me : un 3—0 cu Tractorul Bra
șov, un 3—1 cu Dinamo Bucu
rești și un 3—0 cu Rapid Bucu
rești 1

Semne de exclamare. Adău
gate la rezultatele consemnate, 
ele au fost menite a sublinia, 
de fiecare dată, valoarea suc
cesului, iar nu înregistrarea u- 
nor surprize. Căci sînt cîțiva 
ani de cînd înfrîngerea la Ga
lați a Tractorului, a dinamo- 
viștilor și a rapidiștilor nu 
mai reprezintă de fapt sur
prize. Explicația se află în sîr- 
guincioasa pregătire pe care 
voleibaliștii Politehnicii o des
fășoară în cadrul celor 4 lecții 
de antrenament săptămînale, în 
valorosul lot de jucători de 
care dispune echipa, cu coor-

vitate a blocajului lor. Și, poa
te mai presus de orice, „cheia" 
victoriilor gălățene se află în 
înalta calificare a antrenorului 
lor, prof. Florin Balaiș, ale 
cărui calități au și determinat 
alegerea sa ca antrenor secund 
al reprezentativei României, 
medaliată cu „argint" la C.M. 
din 1966.

Pe scurt, aceasta-i Politeh
nica Galați, adversara de du
minică a echipei Steaua, in 
fața căreia, cum ne-a spus FI. 
Balaiș, vine decisă să confirme 
integral categoricele victorii 
de-acasă și să demonstreze tot
odată cum trebuie să lupți in 
deplasare... pentru a cîștiga. 
S-o vedem. Și, mai ales, să ve
dem cum va replica Steaua !

donatorii-ridicători Kramer (ar
gint viu !) și Iorga, cu trăgă
torii Szăcs, Ozum, Brandem- 
burg și ceilalți, în varietatea 
atacului, in remarcabila agresi-

De azi: 12 echipe se intrec 
pentru titlul de campioană la haltere

Citeva considerații după meciul Anglia—România
452,5 kg (record al țării egalat 
la „grea") și a depășit recordul 
republican la „aruncat" : 172,5 
kg. Gh. Teleman a depășit două 
recorduri republicane la juniori

De azi, halterofilii noștri 
untași se întrec în cadrul ce- 
i de a 16-a ediții a campio- 
stului republican pe echipe, 
impetiție cu care se încheie

Ștefan Herghelegiu (C.S.M. Cluj)

sala în care s-a desfășurat con
cursul au fost prezenți peste 
1 000 de spectatori.

★

Sperăm că cu prilejul cam 
pionatului republican pe echipe 
care începe azi în sala clubu
lui „Comerț și cooperație" din 
str. Șelari nr. 8, alături de 
componenții echipei reprezen
tative și alți halterofili vor 
obține rezultate bune.

La aceste campionate și-au 
anunțat participarea un număr 
de 12 echipe : Steaua, Dinamo, 
Olimpia, Rapid, Progresul și 
Metalul din București, C.S.M. 
Cluj, Electromotor Timișoara. 
Steagul roșu Brașov, Rapid Ora
dea, Tractorul Galați și Petro
lul Ploiești.

întrecerile se desfășoară după 
următorul program : vineri — 
de la ora 17 : categoriile cocoș 
și pană ; sîmbătă — de Ia ora 
16 : categoriile ușoară, semimij
locie și mijlocie ; duminică — 
de la ora 9: categoriile semi
grea și grea.

C.S.M. Cluj și Progresul București 
debutează in noua ediție a „C. C. E.“ 
la tenis de masă
Echipele de tenis de masă 

, C.S.M. Cluj (masculin) și Pro- 
I greșul București (feminin), 

campioane ale țării, debutează 
— sîmbătă — în .Cupa cam- 

I pionilor europeni*. Desigur, 
evoluția reprezentantelor te
nisului de masă românesc este 
așteptată cu un interes firesc. 
La băieți, competiția se află 
la cea de a șaptea ediție, ju
cătorii clujeni fiind de patru 
ori cîștigători ai trofeului (e- 
diția frîaugurală 1961 și de trei 
ori consecutiv 1964—1965—
1966). întrecerile feminine sînt 
la a patra ediție, primele două 
revenind Voinței București.

C.S.M. Cluj — calificată 
direct în sferturile de finală — 
va primi vizita campioanei 
Franței, C.S. Union Paris. Echi
pa oaspe cuprinde pe Vincent 
Purkart — unul dintre cei mai 
buni jucători francezi —, Andre 
Cassan și Jacques Lager. înain
te de a se califica In sferturile 
de finală, C.S. Union Paris a 
eliminat din concurs pe cam
pioana Olandei, Nedlloyd 
Amsterdam. Adversarei de 
sîmbătă, antrenorul emerit F. 
Paneth îi va opune un trio 
ales din următorul lot de ju
cători: Giurgiucă, Negulescu, 
Reti, Bodea, Cobirzan, Totfa- 
luși, Sentivani. Fără îndoială, 
sportivii români pornesc favo- 
riți și ei vor putea să-și fruc
tifice la maximum șansele dacă 
vor acționa cu toată seriozi
tatea.

Tot sîmbătă și tot în cadrul 
sferturilor de finală, dar în de
plasare (la Viena) formația fe
minină Progresul — și ea cali

ficată direct în sferturile de fi
nală — va avea de dat replica 
echipei campioane a Austriei, 
Polizei Viena. întrecerea se 
anunță deosebit de echilibrată.

DORIN G1URGIUCÂ

Echipa bucureșteană este for
mată din Maria Alexandru. 
Victoria Jandrescu și Carmen 
Crișan, în timp ce gazdele vor 
alinia — probabil — pe suro
rile Willinger și pe Scharfeg- 
ger. Dacă se contează pe trei 
puncte — ca și sigure — ale 
Măriei Alexandru, în schimb 
celelalte partide sînt deschide 
oricărui rezultat.

Inainica meciului internațional amical de șah România — R. s. S. letonă

ȘAHIȘTII REPREZENTATIVEI R. S. S. LETONE —
ADVERSARI REDUTABILI PENTRU ECHIPIERII NOȘTRI
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Iată-i discuți nd cu aprindere, în jurul tablei de șah, pe Ale
xandra Nicolau, Caro! Partos, Elisabeta Polihroniade, Dolii 
Drimer, Victor Ciociltea, Dumitru Ghizdavu, Suzana Makai și 

antrenorul Sergiu Samarian.

O zi ne mai desparte de prima 
întîlnire dintre șahiștii reprezen
tativelor României și R.S.S. Le
tone. Oaspeții noștri letoni se află 
încă pe drum, fiind așteptați să 
coboare în această dimineață din 
trenul care-i aduce de la Riga.

Și totuși „cărțile de vizită" ale 
viitorilor adversari s-au și schim-

Foto: V. Bageac

bat... Nu-am convins de aceasta 
făcînd un mic „raid", ieri dimi
neața, în cocheta sală Construc
torul, acolo unde se află baza 
de antrenament a șahiștilor repre
zentativei noastre. Cei zece echi
pieri români răsfoiau de zor fișe 
de partide, reviste, cărți de des
chideri, eronici de la ultimele tur

nee, toate într-un singur scop: 
cunoașterea mai apropiată a viito
rilor lor parteneri de întrecere. 
Din mutările diferitelor partide, 
din tabele și clasamente reiese 
tot mai limpede că cei zece jucă
tori letoni care vor evolua sîm
bătă și duminică în Capitală sînt 
fiecare adversari redutabili pen
tru reprezentanții noștri.

In fruntea echipei este maes
trul A. Gipslis, de trei ori fina
list în campionatul de șah al 
Uniunii Sovietice, fapt care-l re
comandă cu prisosință. Finaliști 
ai campionatului unional sînt, de 
asemenea, Klovan și Peterson, 
ultimul fiind o adevărată revela
ție a ultimelor sezoane. 11 cu
noaștem pe Kapengut de la cam
pionatul mondial studențesc des
fășurat la Sinaia, în 1965, cînd a 
făcut parte din reprezentativa so
vietică. Smit, Mileika și juniorul 
Vital ins an șt ei performanțe 
bune în palmares. Redutabile se 
anunță și cele trei jucătoare: 
Astra Ergle, Fia Rojlapa și Dina 
Fillerte. Primele două au jucat 
în finala campionatelor unionale, 
a treia este o talentata junioara.

Toate aceste scurte notații au 
darul să ne dea o indicație pre
țioasă asupra forței de joc a șa
hiștilor letoni, care vor evolua 
sîmbătă și duminică pe seena Au
lei Universității, în compania ce
lor mai buni jucători români.

(RD. V.)

SpartQchiada de iarna

întreceri la tg. jiu

■

ctivitatea din acest an. Inain- 
dc a ne referi la acest con- 

urs, considerăm că nu sint 
psite de interes unele amă- 
unte de la meciul Anglia — 
.ttmânia, desfășurat zilele tre- 
ute la Londra. Cu acest prilej, 
inii halterofili români, între 
are Gh. Mincu, Gh. Teleman 
: Z. Fiat au obținut rezultate 
>une. Gh. Mincu a totalizat

(cat. semigrea) : 415 kg la total 
și 140 kg la „împins". In fine, 
Z. Fiat a egalat recordul țării 
la „împins” : 105 kg. Ziarele
londoneze au elogiat calitățile 
unor halterofili români (Mincu. 
Fiat, Toma), considerând că întîl- 
nirea a constituit o bună propa
gandă pentru sportul halterelor, 
întrecerile la primele trei cate
gorii au fost televizate, iar in

tn Întreaga fără s-a dat startul In în
trecerile Spartachiadei. Mărfi 6 decem
brie 1966 am tăcut un scurt raid prin 
asociațiile sportive din Tg. Jiu, tncer- 
cind să aflăm cite ceva din preocupă
rile consiliilor asociațiilor in privința 
organizării Întrecerilor. La doi pași de 
Consiliul orășenesc UCFS se află aso
ciațiile sportive Progresul I.G.O„ Voinfa, 
Victoria și Flacăra.

La I.G.O. am găsit clteva lucruri deo
sebite : un club reamenajat, dotat cu 
mese de șah in fata cărora au și luat 
loc iubitorii acestui sport. Toate mesele 
sînt ocupate, disputele sint in toi și 
printre cei mai buni se află C. Lunqu, 
Gh. Diaconescu, Gh. Comșoreanu, Marin

Elena, V. Dobrescu, Gh. Icu, I. Vameș 
și I. Brezan. Nu lipsesc nici spectatorii, 
colegii de serviciu. Partidele sint foarte 
strinse și nimeni nu se îndură să plece 
fără să cunoască rezultatele.

tn apropiere se află sediul asociației 
sportive Flacăra. Seară de seară, focu
rile de șah și mesele de tenis sînt foarte 
solicitate. Aici pot fi intilniți C. Dănilă, 
V. Calotă, I. Ciort, Tr. Ungureanu, Flo
rentina și Grigore Tobescu și multi 
alții. în această asociație foarte îndră
git este și tirul. Cei mai buni fintași: 
I. Gheboș și N. Avram.

51 asociațiile sportive Viitorul, Voin
ța, Avintul și Olimpia organizează în
treceri la diferite ramuri sportive, in

care multi participant! obțin rezultate 
foarte bune. Aceste asociații sportive 
nu au posibilități prea mari de a orga
niza Întrecerile, dar ele au primit un 
sprijin deosebit din partea clubului 
Victoria care le pune permanent la dis
poziție sala proprie. Este un lucru bun, 
iar această colaborare face ca sportul 
din orașul Tg. Jiu să aibă noi adept i. 
Întrecerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă se desfășoară din plin. Numărul 
participanfilor este in continuă creștere 
și despre noile Întreceri și rezultatele 
obținute vom mai relata.

M ANOLE BALOI — corespondent



Răsplată învingătorilor...
Imaginea alăturată a fost sur

prinsă de fotoreporterul nostru 
Teodor Roibu la o festivitate de 
premiere care a avut loc recent 
la Școala generală nr. 30 din Ca
pitală, Timp de aproape o lună, 
cei mai buni fotbaliști din clasele 
5—8, alcătuind 21 de formații, s-au 
întrecut în campionatul propriei 
asociații sportive, .Școlarul". La 
încheierea turneului, celor mai 
talentați fotbaliști — Marin Vasile. 
Alex. Nichifor, Ion Dumitru, Ion 
Angelescu, Ion Scupra — li s-au 
înmînat (de către cunoscutul antre
nor Petre Steinbach) premii și di
plome, pe lista învingătorilor figu- 
rînd clasele a V-a E, a Vl-a C, a 
Vila C și a VlII-a B.

După cum sîntem informați, a- 
ceasta a fost prima acțiune din 
cadrul unui larg program de act» ■ 
vități sportive pe care și l-au

propus pentru acest an școlar 
membrii consiliului asociației. în 
curînd vor urma întreceri de tenis 
de masă și șah, iar din primăvară 
— handbal, atletism și din nou 
fotbal. De altfel, din această toam
nă, activitatea sportivă din cadrul 
Școlii generale nr. 30 cunoaște un 
impuls deosebit Au fost amena 
jate terenuri de volei, baschet 
handbal și fotbal (redus), s-au pro 
curat materiale și echipamente 
sportive suficiente pentru ca acti
vitatea să se desfășoare în condiții 
bune. în același timp merită a fi 
subliniată și grija pe care o mani
festă conducerea școlii (director — 
Victoria Lupușor, director admi 
nistrativ — Cornel Stănescu) pen
tru ca activitatea de educație fi
zică să se bucure de cea mai mare 
atenție.

FĂRĂ SPORTIVI ÎN SCOALĂ!"
Afirmația aparține directorului Școlii de cooperație din Rm. 

Vilcea dar, in ciuda ei, in școală există totuși sportivi. Elevii 
fesorul lor, Emil Efrim, trec, cu unele greutăți, desigur, peste 
„doctrină pedagogică" și-și văd de treabă.

In ultimii doi ani echipa de volei (băieți) a școlii a

ți pro- 
această

ocupat 
locul II pe oraș în campionatul școlar, echipele de handbal (băieți ți 
fete) se remarcă printr-o comportare bună, echipa de fotbal — de 
asemenea, iar la atletism tineri ca Gh. Dinu, Ion Dobrin, Anghel 
Vasile, Maria Laicof se afirmă de la un concurs la altul. Dacă mai 
adăugăm și participarea la întrecerile de lupte, șah, haltere, tenis 
de masă a unor elemente deosebit de dotate, ne dăm ușor seama 
că afirmația de mai sus este... o glumă.

Și totuși, tov. director NICOLAE RUSENESCU (să ne ierte că-i 
scriem numele cu majuscule) nu glumește I

— Noi nu trebuie să ne afirmăm! (n.n. și transformă sala de 
gimnastică în dormitor).

— Ce antrenamente 7 (Și transformă vestiarul in bibliotecă).
— Ce competiții... 

stadion. Etc., etc., etc.
Așa stau lucrurile 

peste 400 de elevi, în 
fășoară activitatea pe 
intenționat se... scutură covoarele, unde nu sint „posibilități" pentru 
procurarea unui furtun pentru udatul acestui „teren*. In timpul ier
nii, probabil, se va indica să se joace... „bîza".

Și totuși în școală se face sport — cam greu, dar se face!
Vor exista, tovarășe director, și performanțe. Campionatele repu

blicane pe anul 1967 ale școlilor profesionale și tehnice de 4 ani 
vor confirma acest lucru.

DUMNEAVOASTRĂ ce părere aveți?

Și închide poarta elevilor in drumul lor spre

Za Școala de cooperație din Rm. Vilcea, unde 
cadrul celor 30 de ore pe săptămână, îți des
tin teren de 10X30 m, unde simbăta in mod

N. POP
vicepreședintele Consiliului orășeneac UGFS

Km. Vilcea

După o partidă foarte disputată. 
Steaua a obținut victoria in jocul cu 
Slavia Praga, desfășurat miercuri sea
ră in cadrul celui de al doilea tur al 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet masculin, urmînd ca in ziua de 
14 decembrie să susțină la Praga me
ciul retur.

Succesul este meritoriu dacă ținem 
seama de valoarea formației pragheze, 
exprimată și prin prezența ei în finala 
ediției trecute a „C.C.E." și prin selec
ționarea a numeroși jucători de la Sla
via în reprezentativa Cehoslovaciei. In 
mod deosebit am putut remarca exce
lenta evoluție a lui Zidek, care a im
presionat prin eficacitate. De altfel. 
Zidek este considerat unul dintre cei 
mai buni pivoți din Europa, motiv 
pentru care a și fost selecționat in 
toamna aceasta în reprezentativa con
tinentului nostru. Miercuri, Zidek a în
scris 43 de puncte, ceea ce reprezintă 
59,70 la sută dm cît a marcat întreaga 
echipă !

Steaua a învins și performanța este, 
repetăm, meritorie. Dar, deși a obținut 
un rezultat favorabil, Steaua nu a ju
cat la valoarea reală. Dacă ar fi 
făcut acest lucru diferența putea fi 
evident mai mare. Pentru edificare, 
amintim lipsa de combativitate in apă
rare manifestată în prima repriză și 
exasperantele ratări (10 de sub coș '•) 
din partea a doua a întîlnirii. Să re
curgem însă și la cifre. în tot cursul 
partidei, Steaua a aruncat la coș din 
acțiune de 82 de ori și a înscris de 28

de ori (procentajul de 
34,10 la sută este cu totul 
nesatisfăeător), a recupe
rat de 5 ori in atac (Sla
via de 12 ori) și de 8 ori 
in apărare (Slavia de 14 
ori), a realizat 2 puncte 
din pătrundere (Slavia 10). 
Concludente sint și pro
centajele individuale la 
aruncări din acțiune: Ba- 
rău 30,70 la sută (13 arun
cări), Nosievici 33,30 la 
sută (18 aruncări), Gheor- 
ghe 42,80 la sută (7 arun
cări), Dimancea 50 la sută 
(4 aruncări), Tiidosi 50 la 
sută (9 aruncări), Novacek 
29,40 la sută (17 arun
cări), Savu 16,60 la sută 
(6 aruncări). Deci, dintre 
jucătorii folosiți mai 
mult, doar Tiidosi și Di
mancea au obținut pro
centaje mulțumitoare.

Cel mai mult a deran
jat insă 
a înscris 
Valoarea 
testabilă,
puncte se datoresc și gre
șelilor comise în apărare 
de echipa Steaua.

Se știa că Zidek este 
principalul realizator din 
echipa Slavia, dar jucăto
rii români nu au fost pregătiți — tac
tic — să-l anihileze.

faptul că Zidek 
43 de puncte, 
lui este incon- 
dar cele 43 de

• I

Luptă pentru balon intre Novacek și Zidek. V| 
recupera Zidek, cel mai bun jucător al Slavii 

(Foto: A. Neagu)
qfiiar, în atac nu s-a foi 
moment jocul pe Zide 

obliga să comită greșc
BOX

Meciul Steaua —Sel. Galați 
nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor 

echilibrată, fapt care i-a determinat 
judecători să acorde o justă decizie 
egalitate. Un meci plin de obstruc- 
au furnizat „semiușorii" Al. Murg 
N. Băleanu. Ambii boxeri, dar în

Cel mai... așteptat meci al reuniunii 
de miercuri seara, din sala Dinamo, 
a fost, fără îndoială, cel de categorie 
grea, în care au evoluat Ștefan Cojan 
și Mihai Gheorghioni. Dacă in întîlni- 
rea precedentă, cu primul greu al 
țării, (V. Mariuțan), boxerul gălățean 
n-a știut să-și folosească arma sa prin
cipală, croșeul de stingă, de data 
aceasta, în fața lui Gheorghioni, Cojan 
a lăsat să se întrevadă că a început 
să se acomodeze cu noua categorie de 
greutate, depășindu-1 net pe bucu- 
reștean. Acesta din urmă a recepționat 
nenumărate „stingi" la ficat, urmate 
de croșee la figură. Una dintre ele l-a 
șl adus în situația de groggy, în repri
za a doua, care însă nu a fost sesizată 
oportun de arbitrul italian Picca. La 
sfîrșitul celor nouă minute de luptă 
juriul l-a indicat, în unanimitate, în
vingător pe Cojan.

înlocuitorul lui Ciucă la categoria 
muscă, C. Gruiescu, a avut mult__ de
furcă cu tînârul brăilean Mihai Aurel, 
în primele două reprize lupta a fost 
in general echilibrată și exista pers
pectiva unei decizii de egalitate. în cea 
de-a treia, însă, la un clinei, Mihai Au
rel s-a ales cu arcada stingă deschisă, 
fapt care l-a determinat pe directorul 
de luptă să oprească meciul, declarin- 
du-1 învins prin abandon.

Dacă în primele două reprize cam
pionul „cocoșilor”, N. Gîju, nu a acu
mulat 
schimb, 
nul l-a 
viturile 
fiind mult gustate de spectatori. îi re
proșăm, totuși, lui Gîju faptul că nu 
știe să se impună în fața adversarilor 
și ia acțiunile ofensive, ceea ce va 
trebui să constituie pentru antrenorii 
săi o preocupare deosebită. Decizia 
a aparținut, firește, lui Giju.

Meciul „penelor" A. Simion - P. Co- 
valiov s-a caracterizat printr-o luptă

un avantaj substanțial, in 
în ultima repriză bucureștea- 
dominat net pe I. Jipa, lo- 
sale pe contraatac, eschivele.

Clasamentele la zi în categoriile A și B
CATEGORIA A CATEGORIA B

Masculin

9. 
UD.

Mai mult 
țat nici un 
pentru a-1 
personale. Elocvent : Novacek, advel
sarul său direct, a avut de execut: 
doar 6 aruncări libere. A „scos“ de 
3 faulturi. Mult prea puțin pentru' u 
pivot__

Urmează returul, iar Balcaniada ba1 
la ușă (Steaua dă reprezentativei 4 jt 
cători). Se impune deci o muncă m; 
organizată, dusă cu mai multă intei 
sitate și răspundere.

D. STANCULESCU

I. Dinamo 
-2. Steaua

Rapid _____ .r_
■■•4. Politehnica Galați 
'5. Tractorul Brașov 
*6. Petrolul Ploiești 
*7. Alumina Oradea
8. Minerul Baia Mar©
9. Viitorul Bacău

10. Politehnica Tim.
11. Progresul Brăila
12. Politehnica Brașov

Feminin
1. Dinamo București
2. Farul Constanța
3. Rapid București

• 4. Penicilina Iași 
® I.C.F. București 

Universitatea Cr. 
Țesătura P. Neamț 
C.P. București 
C.S.M Sibiu 
Universitatea Cluj

București
București 

București

11
9
8
7
»
7
8
8
7
7
8
7

9

7
7
4
3
2 
>
8
3
1
1

2
1
1
•
8
4
8
8
*
8
7
8

39: 9 
24: 9 
a: 5 
21: 4 
14:17
10:15
11:20
7:18 

12:16
7UT 
6:23
T.1S

MASCULIN

1 Electroputere Craiova 
X Farul Constanța
X înainte Timișoara
4. IncL sîrmei C. TurzU
5. I.C. Arad
6. C.S.M. Cluj 

Semănătoarea Buc. 
Frog. i.r_a. s-va. 
Progresul București 
A.S.A. Sibiu

7.
8.
9. 

10.

7
7
S
4
4
8
3
3
3
3

1
1
3
4
4
8
3
8
6
6

22: 8 
23: 9 
20:13 
13:16 
12:18 
16:18 
15:19 
14:19 
13:20 
1009

15
15
13
12
12
11
11
11
10
10
-■f

5. 
*. 

7.-8. 
7.-8.

9.

9
8
8
8
8
8
8
9
8

8
7
8
8
4
3
2
1
2

8 2

25: 6 
22: 6 
21: 9 
21:10 
12:17 
12:20 
10:20 
12:24 
10:21
9:21

17
15
14
14
12
11
1»
10
10
10

1. Drapelul
2. Progresul
3. Progresul
4. Corvinul_____

Metalul București 
Lie „N. Bălcescu1!
Cluj

Voința M. Ciuc 
Sănătatea Arad

5.
6.

7.
8.

roșu Sibiu 
București 
Tîrgovlște 
Deva

8
8
5
5
3

0
0
3
3
5

24: 3
24: 5
18:12
17:14
15:17

18
18
13
13
11

3
3
2

5
5
6

11:17
10:18
11:19

H
11
10

MASCULIN
1. I.C.F. București 8 8 0 24: 2 16
X Politehnica Cluj 8 8 2 22: 7 14
X Universitatea Craiova 8 5 3 17:13 13
4. Construcții București 8 5 3 17:16 13
5 știința Petroșenl 8 4 4 18:14 12
6. Universitatea Timiș. 8 4 4 14:15 12
7. Politehnica Iași 8 4 4 15:17 12
8. Universitatea Buc. 8 3 5 10:18 11
9. Pedagogic Tg. Mureș 8 1 7 7:21 9

10. Medicina București 8 0 8 4:24 8

« FEMININ

1. Universitatea Timiș. 8 8 0 24: 3 16
2. Medicina București 8 7 1 22 : 6 15
3. Medicina Tg. Mureș 8 7 1 21: 7 15
4. Universitatea Iași 8 3 5 13:17 11
5. Politehnica Galați 8 3 5 13:19 11
6. Politehnica Brașov 8 3 5 13:21 11
7. Universitatea Buc. 7 3 4 13:14 10
8. Pedagogic Pitești 7 3 4 13:16 10
9. Științe Econ. Euc. 8 2 6 10:20 10

10. Medicina Clui 8 0 8 5:24 8

Pe 
de 
ții 
Și
special Băleanu (care a și fost averti
zat de arbitrul I. Dobre în repriza se
cundă) au comis deseori neregularități 
și sintem convinși că nimeni nu i-ar 
fi reproșat arbitrului de ring dacă i-ar 
fi descalificat. Juriul l-a preferat pe 
boxerul de Ia Steaua.

Disputa dintre „ușorii" R. Dinu (Ga
lați) și C. Gindac s-a caracterizat prin- 
tr-o luptă inegală, boxerul gălățean 
dominind in general cu autoritate. R. 
Dinu a demonstrat cunoștințe tehnice 
șuperioare, în schimb adversarul său 
a comis o serie întreagă de neregulari
tăți, (îndeosebi atacuri periculoase cu 
capul), fapt care l-a determinat pe ar
bitrul Epureanu să-1 descalifice.

La categoria semimijlocie au evoluat 
I. Vișinescu (Galați) și Al. Stănciu- 
lescu. Vișinescu a dovedit mai multă 
luciditate în acțiuni, prestînd un box 
mai ordonat. în schimb, adversarul său 
a „mizat" mai mult pe forță, s-a arun
cat deseori necontrolat în atac, fapt 
de care a profitat Vișinescu, acumu- 
lind punctele necesare victoriei.

Reprezentantul echipei Steaua la ca
tegoria mijlocie mică, H. Stumpf, a 
demonstrat din nou remarcabile cunoș
tințe tehnice, ciștigind „fără proble
me" meciul cu gălățeanul D. Șandru. 
Stumpf și-a temperat deseori adver
sarul prin lovituri de ripostă (un- 
doiuri directe), s-a mișcat permanent, 
făcind inutile atacurile insistente ale 
lui Șandru, care în repriza secundă a 
primit și un just avertisment, pentru 
împingeri repetate. Decizia a aparți
nut, în mod normal, lui Stumpf.

Gh. Chivăr (Steaua) a Intimpinat o 
dirză rezistență din partea tenacelui 
pugilist brăilean, V. Perianu, care a 
urcat treptele ringului decis să-și a- 
pere șansele cu toate forțele. Totuși 
campionul mijlociilor a știut să-și 
croiască drum spre victorie, datorită 
cunoștințelor tehnice superioare. După 
un schimb puternic de lovituri, boxe
rul gălățean T. Felea a fost numărat de 
arbitrul Epureanu, pentru ca imediat 
să fie oprit de antrenorul său, Petre 
Mihai, consfințindu-se astfel victoria 
lui V. Trandafir, prin abandon. Sco
rul final al întîlnirii este 13—7 în fa
voarea echipei Steaua.

R. CALARAȘANU

POPICE

Campioana țării,
Rapid București,
învinsă!

Ultima etapă a turului campionatul 
Capitalei pe echipe a programat pârtie 
feminină dintre campioana țării — Răpi 
— și Gloria. Campioanele — din rî 
dul cărora n-au lipsit maestrele emeri 
ale sportului Elena Lupescu și Tint 
Balaban — au început bine partida da, 
de la schimbul 2, gazdele le-au 
o dirză rezistență pină la ultimele 
cînd Gloria a reușit 9ă clștige 
diferență de numai 4 p.d. Pentru

Aurelia Ivan 3f
Ana Marcu 426 p.d. (aceast* i

Tricotajul Brașov 
Voința Botoșani

Seria a ll-a

sfîrșitul săptămînii trecute a 
loc la Poiana Brașov finala

opi 
bil 

la 
a V

da scama cum a evoluai scorul acest» 
viu disputat îneci, redăm rezultatele ii 
dividuale, iu ordinea intrării sportiv 
lor pe pistă : Lucia Opaitz (Gloria) 3£ 
p.d. — Ținea Balaban (Rapid) 4< 
p.d., Constanța Nicolae 380 p.d., — j 

lexandrina Navon 378 p.d., Margate 
Bordei 383 p.d. 
p.d..
nără jucătoare a realizat la ultimul niz 
lat* 108 p.d.) — Elena Lupescu 3£ 
p.d., Creta Manolache 397 p.d. — Cri 
tina losifescu 429 p.d., Florica Neg 
țoiu 409 p.d. — Florica Lăpușan 39 
p.d. Rezultatul final: 2 380—2 376 p.c 
în favoarea Gloriei, ,

Obținînd această prețioasă victori 
echipa Gloria, antrenată de instructori 
Constantin Neguțoiu, conduce în clas 
ment cu 31 p, fiind urmată, în ordin 
de Rapid cu 31 p (punctaveraj m 
slab) și Frigul cu 29 p.

La băieți, primele trei locuri în clas; 
uientul turului sînt ocupate de Răpi 
eu 31 p, Gloria 27 p și Tranzistori 
27 p.

Câștigătoarele campionatului 
asociațiilor sportive Voința

avut
campionatului de tenis de masă al 
asociațiilor sportive Voința. Au luat 
parte reprezentativele regionale mas
culine și feminine. Organizarea a 
fost bună (de menționat și aportul 
comisiei regionale de tenis de

competiția 
deosebit

buct* 
succe.'. 
1. I6-'

masă Brașov), 
rîndu-se de un
Clasamente, echipe bărbați:
Cluj, 2. reg. Dobrogea, 3. reg. Mc
ramureș; echipe femei: 1. reg. Bana 
2. sel. orașului București, 3. rec 
Mureș-Autonomă Maghiară.



)e pe foile 
le arbitraj 
u și tara 
omentarii

La jumătatea 
campionatului republican de juniori

Cu gîiidul 
la retur...

• S. STĂNCESCU (Flamura 
ie Tecuci — Gloria Bîrlad) : 
m constatat că există dezinte- 

din partea consiliului asocia, 
i gazdă pentru întreținerea ba- 

sportive. Cu toate că sînt po- 
ilități, aspectul terenului lasă 
dt de dorit.“
Constatarea arbitrului Stăncescu 
ite constitui un semnal dc alar- 
i pentru consiliul asociației. Și 
n pîna la reluarea campiona- 
ui este destul timp, sperăm că 
vor lua măsuri pentru ca baza 
pectivă să fie reamenajată în 

fel îneît să constituie un 
act de atracție atit pentru 

din Tecuci cît și pentru 
ipețl.

I
I

A căzut cortina și peste turul 
campionatului republican al juniori
lor. Tinerii fotbaliști din cele 101 
echipe au luat o binemeritată va
canță.

Prima parte a campionatului a 
scos in evidentă faptul că tot mai 
mul th cluburi și asociații sportive a- 
cordă o atenție deosebită formații
lor de juniori, asigurîndu-le cele 
mai bune condiții de pregătire. Ast-

te, a atras atenția asupra faptului 
că în destul de multe localități, clu
burile și asociațiile sportive își în
dreaptă atenția numai asupra echi
pelor de seniori, neglijînd „schim
bul de mîine“. Terenurile sînt In 
multe cazuri improprii pentru antre
namente și jocuri, deplasările sîDt 
efectuate în condiții necorespunză
toare, juniorii nu au echipament

• GH. RETEZAN (Traotorul 
așov — Aurul Zlatna) : „Am 
minat pe Bălăneanu (Aurul), 
atru că m-a insultat, și pe Trăs- 
a (Tractorul) fiindcă a lovit 
piciorul un adversar cînd jocul 

i oprit pentru executarea unei 
rituri libere".
Jucătorii eliminați nu sînt la 
ima lor abatere. Brașoveanul 
ăsdea s-a prezentat anul tre- 
; de trei ori în fața Comisiei 

disciplină a F.R.F. : la ll.V. 
primit un sever avertisment, la 
î. un ultim avertisment și apoi, 
9.X1., a fost suspendat pe pa- 

i etape. Jucătorul Bălăneanu a 
»t discutat doar cu o lună în 

’ mă, la 11.XI.1966, de Comisia 
disciplină, fiind sancționat cu 

im avertisment. Reiese că cei 
i sînt obișnuiți să dea de lucru 
litrilor și activiștilor federației, 

data
ie să
te...

aceasta» «abaterile 
fie cît mai aspru

lor tre- 
sancțio-

: • n.
■ trolul

nesc Colegiului central
;ri pentru ajutorul pe care mi 

dat delegînd ca tușieri pe 
Mihăilescu și Ion Dumitrescu, 

nbii m-au ajutat în mod deo- 
jit.“

• A. GARICAȘ (Stuful Tul- 
i —« Muscelul Cîmpulung) : „O 
spunere pentru consiliul asocia- 
i Stuful: gardul înconjurător 
terenului de joc să fie mutat la 
distanță care să permită arbi- 
dui de tușă să se deplaseze. In 
izent distanța între gard și tușă 
e doar de 30 de cm.“
3 propunere care trebuie apli
că, pentru că n-am vrea să-i 
dem și pe tușieri în terenul 
ț.. joc. Nu de alta, dar regu- 
tieatul nu permite...

POMPIUU VINTILA

TĂTARU (Rapid
Moinești): „Vreau

Mizil— 
să mul- 
de ar-

I

Faze palpitante și la /umori
Foto : A. Neagu

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

Ieri, la Antalya

ROMANIA - TURCIA
(juniori) 1-1

în al doilea meci desfășurat 
sri, la Antalya, reprezentativele 
e fotbal (juniori) ale Turciei și 
României au terminat la. egali- 

■ ate * 1 -1.

fel, cele mai multe dintre ele au 
la dispoziție terenuri, material și 
echipament sportiv corespunzător, 
condiții bune de deplasare la me
ciuri, iar de pregătirea lor se ocu
pă — în cele mai multe cazuri — 
antrenori calificați. Con,diții bune 
de pregătire au fost create de clu
burile Rapid, Steaua și Dinamo 
din București, Universitatea Cluj, 
Crișul și Olimpia din Oradea, 
C.S.M.S. Iași, U. T. Arad. Rezulta
tele nu au întirziat să apară. Echi
pele cluburilor Steaua, Dinamo, Ra
pid, Crișul sînt pe primul loc în 
seriile respective. Datorită bunei lor 
comportări, unii juniori au fost pro
movați în loturile de seniori ale clu
burilor respective. Iată cîteva exem
ple : Cornel Dinu și Vladimir Ma- 
rica (Dinamo București), Alexandru 
Neagu (Rapid București), Etern 
liman (Farul Constanța), Petre 
dar (Steagul roșu Brașov).

Dar, în turul campionatului 
întîlnit și unele aspecte negative. 
Surprinzătoare a fost atitudinea u- 
nor secții, ca de exemplu, cele de 
la Metalul Rădăuți, Rapid Mizil, Mi
nerul Lupeni, Mureșul Deva, C.S.M. 
Reșița, C.F.R. Arad, Medicina Cluj, 
A. S. Aiud și Faianța Sighișoara, 
care nu au prezentat echipele de ju
niori Ia jocuri la ora oficială. De 
asemenea, formațiile Aurul Zlatna și 
S.N. Oltenița au absentat nemotivat 
de Ia un meci și astfel, conform 
regulamentului, echipele de seniori 
ale asociațiilor respective au pier
dut cîte o partidă în campionatul ca
tegoriei C, cu rezultatul de 3—0. 
Alte asociații (Minobrad Vatra Dor- 
nei, C.F.R. Caransebeș, Victoria Tg. 
Jiu, Metalul Buzău) au folosit jucă
tori care au depășit limita de vîr- 
stă sau au substituit pe unii com
ponent! ai formațiilor. Pe de altă 
parte, mai sînt destul de multe aso
ciații care nu creează condiții op
time de pregătire juniorilor. De 
altfel, în timpul desfășurării cam
pionatului de juniori, ziarul nostru, 
prin articolele și raidurile publica-

Su- 
Ca-

s-au

asociațiile sportive 
toată atenția echi- 
Numai așa ele vor

Cluburile si 
trebuie să dea 
pelor de juniori, 
putea să-și completeze echipele de 
seniori cu cadre proprii, fără să mai 
fie nevoite să alerge după jucători 
prin alte localități.

★
Iată clasamentele celor 10 serii >

4. Muscelul C-lung 9 3 4 2 13—14 10
5. Dunărea Giurgiu 9 3 3 3 8—15 9
6. Oltul R. Vîlcea 9 3 2 4 11—22 8
Ț. Politehnica Buc. 9 2 2 5 15—20 6
8. Dinamo Pitești 9 3 0 6 15—23 6
9. Progresul Corabia 9 1 1 7 11—22 3

10. C.F.R. Roșiori 9 0 2 7 8—29 3
SERIA A VI a

1. Jiul Petroșeni 9 6 1 2 17— 8 13
2. A. S. Cugir 9 6 0 3 20—11 12
3. Electroputere Cr. 9 5 1 3 16— 7 U
4. Met. Hunedoara 9 4 3 2 17— 9 U
5. Victoria Tg. Jiu 9 4 2 3 12—14 10
6. Universitatea Cr. 9 3 2 4 11—13 8
7. Autorapid Craiova 9 3 2 4 17—21 8
8. Minerul Lupeni 9 3 1 5 11—16 7
9. Mureșul Deva 9 1 3 5 5—15 S

10. Victoria Călan 9 1 3 S 6—18 5
SERIA A VH-a

1. U.T.A. 9 6 3 0 32— 4 13
2. C.F.R. Timișoara 9 6 1 2 33—13 13
3. Politehnica Tim. 9 5 3 1 11— 6 13
4. C.S.M. Reșița 9 4 2 3 22—11 10
5. Vagonul Arad 9 4 1 4 14—14 9
6. Minerul Anina 9 3 2 4 12—18 8
7. C.F.R. Caransebeș 9 3 2 4 12—24 8
8. C.F.R. Arad 9 3 1 5 12—20 7
9. Met. T. Severin 9 2 1 6 10—27 5

10. Progr. Strehaia 9 1 0 8 11—32 2
SERIA VIII-a

1. Crișul Oradea 9 8 1 0 39— 5 17
2. Olimpia Oradea 9 5 4 0 13— 6 14
3. Medicina Cluj 9 4 3 2 15—12 11
4. Minerul B. Mare 9 4 2 3 15—13 10
5. Recolta Cărei 9 3 3 3 16— 9 9
6. Unirea Dej 9 2 4 3 16—13 8
7. Steaua roșie S. 9 3 1 5 8—10 7
8. Minerul Bihor 9 3 1 5 10—17 7
9. Sătmăreana 9 2 0 7 10—25 4

10. Minerul B. Sprie 9 1 1 7 8—40 3
SERIA A IX -a

1. Universitatea Clu; 9 8 1 0 38— 4 17
2. Ind. sîrmei C. T. 9 7 0 2 19— 7 14
3. A.S-A. Tg. Mureș 9 5 2 2 19—10 12
4. Clujeana 9 4 3 2 14—15 11
5. Soda O. Mureș 9 2 5 2 13—16 9
6. Chimica Tîrnăveni 9 3 2 4 15—11 8
7 Arieșul Turda 9 2 3 4 9—10 7
8. Progresul Reghin 9 2 1 6 7—22 a
9. A. S. Aiud 9 1 2 6 6—17 4

10. Aurul Zlatna 9 1 1 7 3—31 3
SERIA A X- a

1. Șc. sp. Sibiu 10 7 2 1 24— 9 18
2. Tractorul Brașov 10 7 0 3 18—10 14
3. St. roșu Brașov 10 6 1 3 33— 7 13
4. C.S.M. Sibiu 10 6 1 3 17—17 13
5. Gaz met. Mediaș 10 6 0 4 21—14 12
fi. Chimia Făgăraș 10 5 2 3 26—20 12
7. Oltul Sf. Gh. 10 4 3 3 14—11 11
8. A.S.A. Sibiu 10 3 3 4 16—17 9
9. Met. Copșa Mică 1-0 1 2 7 10—24 4

10. Faianța Sighiș 10 1 1 8 7—23 3
11. Metrom Brașov 10 1 1 8 8—37 3

Ieri 
dacție 
dintre 
București. Excelent prilej pentru a 
afla cîteva amănunte privind acti
vitatea din această iarnă a jucă
torilor din șos. Ștefan cel Mare:

— Deocamdată, întreg lotul, mai 
puțin fotbaliștii aîlați in diferitele 
echipe naționale, se află într-o pe
rioadă de refacere. Jucătorilor li 
s-a recomandat să-și continue totuși 
pregătirea individuală și, săptăminal, 
cei care doresc participă la cîte 
două antrenamente individuale.

— Cînd vor fi reluate pregătiri
le?

— La 3 ianuarie întregul efectiv 
va fi ’
dical 
este 
1967. 
ședința de analiză. în cadrul 
cestor pregătiri pentru returul cam
pionatului este prevăzut și un tur
neu de trei meciuri în străinătate, 
intre 6—18 februarie, precum și mai 
multe meciuri cu echipe de catego
ria B și A din țara noastră. (M. T.)

dimineață ne-a vizitat Ia re- 
prof. Angelo Niculescu, unul 
antrenorii echipei Dinamo

la club pentru controlul me- 
iar a doua zi, la 4 ianuarie, 
fixat primul antrenament pe 
La 7 ianuarie este prevăzută 

a-

La baschet

ISERIA

1. C.S.M.S. Iași 9 7 1 1 31— 7 15
2. Locomotiva Iași 9 4 4 1 21— 8 12
3. Textila Buhuși 9 5 2 2 17— 6 12
4. Foresta Fălticeni 9 4 2 3 13—17 10
5. C.F.R. Pașcani 9 3 3 3 24—16 9
6. Minobrad V. Dor. 9 4 1 4 19—22 9
7. Ceahlăul P. Neamț 9 3 2 4 18—18 8
8. Victoria Roman 9 3 2 4 12—15 8
9. Chimia Suceava 9 2 3 4 10—21 7

10. Metalul Rădăuți 9 0 0 9 3—38 0

SERIA A Il.a

1. Progresul Brăila 9 6 0 3 18— 6 12
2. Ancora Galați 9 5 2 2 14— 6 12
3. Oțelul Galați 9 5 1 3 9— 6 11
4. Dinamo Bacău 9 5 0 4 17—15 10
5. Siderurgistul Gl, 9 4 1 4 15—11 9
6. Gloria CFR Gl. 9 3 3 3 11—12 9
7. FI roșie Tecuci 9 3 3 3 7—12 9
8. Petrolul Moinești 9 3 1 5 8—13 7
9. Gloria Bîrlad 9 2 3 4 13—18 7

10. Unirea Focșani 9 1 3 6 7—19 4

SERIA A IlI-a

1. Rapid București 9 8 1 0 49— 2 17
2. Metalurgistul B. 9 6 2 1 18— 5 14
3. Electrica C-ța 9 6 1 2 18—12 13
4. FI. roșie Buc. 9 6 0 3 20—12 12
5. Farul Constanța 9 5 0 4 20—10 10
6. S.N. Oltenița 9 4 1 4 13—11 9
7. I.M.U Medgidia 9 1 4 4 15—28 6
8. Portul Constanța 9 2 1 6 16—18 5
9. Tehnometal Buc. 9 0 2 7 5—32 2

10. Stuful Tulcea 9 0 2 7 6—44 2

SEK1A A IV -a

1. Dinamo București 9 9 0 a 48— 5 18
2. Viitorul București 9 6 1 2 33— 9 13
3. Șc. sp. nr. 2 B. 9 5 3 1 26— 8 13
4. Metalul Tg-viște 9 5 2 2 25—16 12
5. Petrolul Ploiești 9 4 1 4 18— 9 9
6. Poiana Cîmpina 9 3 3 3 16—14 9
7. Metalul Buzău 9 2 3 4 12—23 7
8. Flacăra Morenl 9 2 2 3 10—13 6
9. Rapid Mizil 9 0 2 7 3—33 2

10. Electrica Fienl 9 0 1 8 2—63 1

SERIA A V-a

1. Steaua București 9 9 0 0 47— 3 13
2. Dinamo Viet. B. 9 7 1 1 22—11 15
3. Progresul Buc. 9 6 1 2 18— 8 12

PRONOEXPRES

PRONOSTICUL CARICATURISTULUI 
NEAGU RADULESCU LA CON

CURSUL PRONOSPORT DE 
DUMINICĂ

Pentru concursul Pronosport de du
minică am solicitat părerea caricatu
ristului Neagu Radulescu, un bun cu
noscător al sportului cu balonul ro
tund.
Publicăm mai jos pronosticul său:2 

2 
x 
1

I. Atalanfa — Roma
II. Brescia - Napoli

III. Cagliari — Torino
IV. Fiorentina — Leoco

Concursuri de orientare turistică
„CUPA REGIUNII IAȘI“

Comisia regională de turism și al- 
lism din orașul Iași a organizat 
reușit concurs de orientare, la care 
participat 22 de echipe din regiu- 

e Brașov, Bacău, Cluj, Mureș- 
itonomă Maghiară, Galați și Iași, 
trecerea din pădurea de pe dealul 
pedea (traseul a măsurat 14 km 
ntru băieți și 12 km pentru fete) 
cerut din partea concurenților o 
nă pregătire fizică, tactică și teh- 
fîL Timpul ploios, diferența de ni- 
t a terenului, numărul mare de 
nete de control (17 pentru băieți și 
pentru fete) au făcut ca întrecerea 
aibă un grad accentuat de difi- 

Itate.
De o bună pregătire tehnică și tac- 
ă au dat dovadă Luminița Mușat

și Claus Schuller, care au cucerit 
locurile I în clasament.

Rezultate — FETE: 1. Luminița 
Mușat și Constanța Popa (Iași), 2. 
Gundel Mores și Hildegard Martini 
(Brașov), 3. Rodica Raiciu și Maria 
juverdeanu (Iași II); BĂIEȚI: 1. 
C. Schuller și R. Schuller (Brașov), 
2. O. Lexen și W. Gustav (Brașov 
II), 3. G. Simon și G. Horvath (Cluj). 
Cumulîndu-se punctajele, sportivii ie
șeni au cucerit cea de a doua ediție 
a .Cupei regiunii Iași".

N. POPESCU

CONCURS INTERREGIONAL LA 
BAIA MARE 

în urmă cu cîtva timp a avut loc 
în apropierea orașului Baia Mare 
concursul dotat cu „Cupa Gutinul“, la 
care au luat startul 13 formații mas
culine și 3 feminine reprezentînd o

serie de asociații sportive din regiu
nile Crișana, Cluj și Maramureș. Tra
seul lung de 12 km, cu o diferență de 
nivel de 700 m, a fost parcurs într-un 
timp mai scurt decît prevedea regu
lamentul de către majoritatea echi
pelor. Primele locuri în clasament au 
fost ocupate de: Al. Takacs și Ov. 
Nemeș (Minerul Baia Mare), I. Onadi 
și E. Ban (Sanîtas Oradea) la băieți 
și Eva Goguț și Doina Tor joc (Sani- 
tas Oradea), Doina Farcaș și Silvia 
Pustai (Sănătatea Baia Mare), la 
fete. Echipa Clujeana a primit o 
diplomă pentru cel mat bun timp rea
lizat în parcurgerea traseului.

Cu prilejul competiției, partici- 
panții au făcut o frumoasă excursie, 
vizitînd orașul Baia Mare și îm
prejurimile.

T. TOHĂTAN-coresp. principal

DINAMO BUCUREȘTI VA 
JUCA CU ROYAL IV BRUXEL 
LES IN „CUPA CUPELOR"

Deoarece echipa suedeză Duvbo 
Tăby a anunțat că s-a retras din 
„Cupa cupelor* la baschet masculin, 
Dinamo București s-a calificat în al 
doilea tur al competiției, urmînd să 
joace cu formația belgiană Royal IV 
Bruxelles. Datele celor două m?riuri 

au fost stabilite.

I.C.H.F. pe primul loc în 
campionatul Capitalei

Campionatul masculin de bas
chet al Capitalei și-a încheiat pri
mul tur. Pe primul loc se at.ă, 
neînvinsă, echipa ICHF, urma
tă de Electrificarea, Gloria ISPH, 
IPROMET, Tehnica Confecții, Să
nătatea. Proiectantul și Olimpia 
M.L

1
1
1
x
2
1
2
1
1

avea

V. Foggia — Mantova
VI. Internazionale — Venezia

VII. IJuventus — Bologna
VIII. ”

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

loc în orașul Ploiești cu începere de 
la ora 18.

I Lazio - Lanerossi 
Spăl - Milan 
Catania — Palermo 
Pisa — Genoa 
Sampdoria — Modena 
Varese — Livorno 
Tragerea Loto de azi va

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.

Abonati-vcC
I a SPORTUL

pe anul 1967
Zilnic, in paginile ziarului
• Cele mai importante știri sportive,

din țară și străinătate
• Corespondențe de la întrecerile

de masă și performanță
• Relatări de la marile competiții

internaționale



Echipa masculină de handbal Știința 
a ciștigat turneul de la Lindfort (R. F. G.)
ESSEN 8 (prin telefon). — Selec

ționata feminină de tineret a Capi
talei și echipa masculină Știința 
și-au continuat turneele pe care le 
întreprind în R. F. Germană.

Handbaliștii au evoluat luni în lo
calitatea Sollingen, unde au întîlnit 
echipa B.S.V. Sollingen 98, de care 
au dispus, după un meci frumos, 
cu scorul de 22—12 (11—5). Știința 
București a aliniat următoarea for
mație : Dincă (Tale) — Dumitriu (1). 
Dan Marin (2), Dinea (2), Popescu 
(5), Moldovan (3), Cosma (1), Coa
să (3), Pap (1), Kiscidt (1), Paraschiv 
(1), Roșescu (1), Hnat (1). După a- 
cest joc echipa română a luat parte 
la un turneu care a avut loc în lo
calitatea Lindfort, alături de alte 4 
formații din R.F.G. și de echipa 
Sittardia, campioana Olandei. In cele 
două serii preliminare ale acestui 
turneu s-au înregistrat următoarele 
rezultate: SERIA I: Știința — T.V. 
Oppum Krefeld 5—4 (3—0), B.u.S. 
Welinghofîen — Știința 5—6 (2—4), 
T. V. Oppum — B.u.S. Welinghofîen 
4—10 (2—7) ; SERIA A II-A : Sittar
dia — TUS Lindfort 5—4 (0—1),
Bayern Leverkusen 04 — Sittardia

6—2 (1—0), TUS Lindfort — Bayern 
Leverkusen 4—4 (2—2). în jocul final, 
Știința a învins pe Bayern Lever
kusen cu scorul de 12—8 (10—1). 
Meciul a plăcut mult numeroșilor 
spectatori, meritul pentru acest lu
cru revenind în mod deosebit hand- 
baliștilor români, ale căror combi
nații rapide și variate au smuls ro
pote de aplauze.

în completarea turneului de Ia 
Lindfort a avut loc și un joc fe
minin în cadrul căruia s-au întîlnit 
selecționata de tineret a Bucureș- 
tiului și o combinată alcătuită din 
jucătoarele formațiilor Bayern Uer- 
dingen și TUS Lindfort. Meciul s-a 
disputat în 2 reprize a 12 minute 
și s-a încheiat cu victoria handbalis
telor românce. Scor final: 13—3
(7—2), prin punctele înscrise de 
Dobîrceanu (3), Soos (2), Neghină 
(2), Metzenrath (2), Micloș (2), Ni- 
colae și Domșa.

Handbaliștii români vor juca azi 
în localitatea Monchen Gladbad, du
pă care vor reveni în țară. Echipa 
feminină va mai disputa un joc în 
R.F.G., la Velbert, iar apoi va evo
lua în R.D.G., la Magdeburg, Des
sau și Dresda.

Se inaugurează sezonul internațional de schi
PARIS. 8 (Xgerpres). — Sezonul pini .din Austria, Anglia, Belgia, El- 

internațional de schi va fi inaugurat veția, Franța, Olanda, Polonia, Suedia, 
la 14 decembrie la Val D’lsere cu tra- S.U.A. etc., va constitui un bun prilej 
diționala competiție „Criteriul primei dc verificare a „elitei" schiului mondial 
zăpezi". Întrecerea, la care și-au anun- înaintea „Săptămînii preolimpice" de la 
țat participarea cei mai buni schiori al- Grenoble.

Australienii se pregătesc pentru finala r.Cupei Davis’*
Echipa de tenis a Australiei va 

urma, timp de două săptămîni, un 
intens program de antrenament în 
vederea finalei „Cupei Davis', care 
va avea loc în zilele de 26, 27 și 28 
decembrie la Melbourne. Antrena
mentele 'se vor desfășura în orașul

Baschetbalistele 
de la Politehnica București

Adelaida și vor fi conduse de Harry 
Hopman, care a selecționat pe Roy 
Emerson, Fred Stolle, John New
combe, Owen Davidson și Bill Bow- 
rey. Componenții echipei austra
liene vor participa în această pe
rioadă la campionatele Australiei de 
Sud. La Adelaida, intr-un meci de 
verificare echipa Australiei a învins 
cu 4—2 selecționata S.U.A. în parti
dele decisive, Stolle, Emerson au 
dispus de Richey, Ashe cu 6—2, 6—2, 
iar Stolle de Richey cu 6—4, 3—6, 
6—4.

din nou învingătoare
In Izrael

TEL AVIV. 8 (prin telefon). Miercuri 
seara. în primul dintre cele două 
Jocuri amicale pe care le dispută în 
Izrael după partida din cadrul „Cupei 
campionilor europeni” cu Maccabi. for
mația feminină de baschet Politehnica 
București a dispus de o selecționată a 
cluburilor Happoel cu scorul de 67—44 
(40—19). Meciul a avut loc Ia Ierusalim, 
fn sală, in prezența a peste 1 ooo de 
spectatori, care au răsplătit cu puter
nice aplauze evoluția celor 12 jucătoa
re bucureștene Circulația rapidă a ba
lonului, intercepțiile și contraatacurile 
prompte, ca și reușita aruncărilor de 
la semidistanță (procentajul a fost deo
sebit de ridicat : 65 la sută) au contri
buit la aprecierea jocului româncelor 
ca fiind foarte aproape de nivelul me
ciurilor masculine. Punctele campioanei 
României au fost înscrise de Sanda Du
mitrescu (18). Ecaterina Vogel (11), Cor
nelia Gheorghe (10), Viorica Niculescu 
(10). Margareta Pruncu (8), Anca De- 
metrescu (4), Ana Haralambie (2), Ga
briela Vartepniuc-Clocan (3) șl Ileana 
Ghită (1).

Vineri seara. Ia Te1 Aviv. Politehnica 
București va iuca cu selecționata țării 
gazdă încheindu-și astfel turneul in 
Izrael.

»>L’Equîpe": lolanda Balaș
pe locul I în 1966

PARIS (Agerpres.) Ziarul fran
cez de sport „L'Equipe" continuă 
să publice clasamentele celor mai 
valoroase performante mondiale fe
minine ale anului 1966. în proba de 
săritură fn înălțime pe primul loc 
este trecută recordmana mondială 
lolanda Balaș, cu 1,84 m. Urmează 
Brown (Australia) cu 1,77 m, Șcelka- 
nova (U.R.S.S.) deține primul loc la 
săritura în lungime cu 6,73 m, fiind 
urmată de Viscopoleanu (România) 
cu 6,59 m.

De pe terenurile de fotbal

F. C. Santos a pierdut și al doilea meci 
din finala „Cupei Braziliei"
• F. C. Liverpool învinsă cu 5-1 de Ajax Amsterdam! • Dukla Praga

și Celtic Glasgow calificate In sferturile de finală ale „C. C. E.“
RIO DE JANEIRO, 8 (Agerpres). 

Cea de a opta ediție a „Cupei Brazi
liei* la fotbal a fost cîștigată de echipa 
Cruzeiros din statul Minas Gerais, care 
în meciul retur al finalei, disputat la 
Sao Paulo, a învins cu scorul de 3—2 
(0—2) formația F. C. Santos.

Cruzeiros cîștigase primul joc eu 
6—2 și susținătorii formației Santos, 
care au umplut pînă la refuz tribunele 
stadionului Pacaembu, sperau dacă nu 
la remontarea handicapului, cel puțin 
într-o binemeritată revanșă. Dar, infir- 
mînd toate pronosticurile Cruzeiros a 
reușit să întreacă cunoscuta formație a 
lui Pele și pe propriul ei teren.

Au marcat în ordine Pele, Toninho. 
Tostao, Lopez și Natal.

Referindu-se la acest meci, corespon
dentul Agenției „France Presse* re
marcă jocul sclipitor al echipei Cruzei
ros, noul port-drapel al fotbalului bra
zilian. Această finală, scrie ^France 
Presse*, marchează declinul echipei 
Santos și are drept consecință imediată 
transferarea centrului fotbalului brazi
lian de la Sao Paulo în statul Minas 
Cerais.

Cele două echipe au aliniat următoa
rele formații:

CRUZEIROS: Raul — Pedro, Paulo 
William, Procopio, Neco, Piazza, Lo
pez, Natal, Evaldo, Tostao, Oliveira.

SANTOS : Claudio — Carlos Alberto, 
Aroldo, Oberda, Lima, Zito, Mengalvio, 
Dorval, Toninho, Pele, Edu.

★

PARIS, 8 (Agerpres). — In optimile 
de finală ale „Cupei campionilor euro
peni* la fotbal s-au desfășurat alte 
trei întîlniri. La Amsterdam, echipa „A- 
jaxu, campioana Olandei, a produs • 
veritabilă surpriză, surclasînd In primul 
meci pe F. 6. Liverpool eu scorul de 
5—1 (4—0) ! Au înscris pentru învin

gători Klaas (2), Wolf, Crujff și Groot, 
Peste 60.000 de spectatori au asistat 
Ia acest meci în care olandezii au făcut 
• demonstrație de fotbal ofensiv.

• La Bruxelles, în prezența a 35 000 
de spectatori, echipa Dukla Praga a 
învins în meciul retur pe Anderlecht cu 
scorul de 2—1 (1—0) și s-a calificat 
în sferturile de finală. Au marcat 
Mraz, Nederost, respectiv Mulder.

★
• Calificarea pentru sferturile de 

finală a mai realizat-o și Celtic Glas
gow, care a dispus în meciul retur de 
F. C. Nantes cu scorul de 3—1. In tur,

fotbaliștii scoțieni cîștigaseră tot 
3—1.

MADRID, 8 (Agerpres). — La V 
lencia, în prezența a 50 000 de spec)
tori, s>-a disputat meciul de fot!
dintre selecționatele Spaniei Irlanî
contînd pentru grupa I a Campioij
tului Europei.

Fotbaliștii spanioli au obținut v? 
toria cu scorul de 2—0 (2—0). Goluț 
au fost înscrise de Jose Maria (m
20) și Pirri (min. 35).

Echipa Spaniei a aliniat următoai 
formație: Iribar — Sanchis, Galle. 
Violeta, Rieja, Pirri. Paquito, Jara, A 
sola, Luis, Jose Maria.

Aminat la prima lui programare pentru... contravenție la greutatea categ 
riei semimijlocii a ambilor boxgri, întilnirea dintre negrul american Curi 
Cokes și francezul Jean Josselin s-a desfășurat totuși la Dallas, inej 
indu-se cu o netă victorie a lui Cokes. Chiar Josselin ridică mii 

învingătorului...

In primele zile ale anului 1963

Suedia găzduiește cea de a Vl-a ediție
o

a campionatului mondial masculin de handbal
Pe măsură ce se apropie sfîrșitul 

acestui an, statisticienii și specialiș
tii din toate colțurile pămîntului în
registrează o creștere a activității 
competiționale internaționale la 
handbal masculin. Săptămînă de săp 
tămînă au loc numeroase jocuri in
ter țări și se organizează turnee cu 
o valoroasă participare. Explicația 
trebuie căutată în faptul că în prl 
mele zile ale lunii ianuarie, mai pre 
cis între 12 și 21, se va desfășura 
în Suedia cea de a Vl-a ediție a 
campionatului mondial masculin de 
handbal.

Programată la o dată neobișnuită 
față de edițiile precedente — care 
au avut loc toate în perioada fe
bruarie—martie — această nouă 
confruntare a celor mai puternice 
reprezentative masculine de handbal 
din lume a determinat o serioasă 
creștere a numărului competițiilor 
de verificare în acest sfîrșit de an 
și, firește, 
competiția 
1967.

Desigur că rezultatele numeroase
lor jocuri internaționale disputate în 
această perioadă interesează în ma
re măsură pe cititorii noștri, dornici 
să afle stadiul de pregătire în 
care se găsesc și alte echipe repre
zentative, nu numai selecționata 
noastră. Dar, în aceeași măsură, in-

teresează și unele amănunte legate 
de organizarea campionatului mon 
dial, pe care astăzi 
poziția lor.

La turneul final 
a întrecerii pentru 
prezintă 16 echipe, 
s-au calificat direct: ROMÂNIA, 
deținătoarea titlului de campioană 
a lumii, și SUEDIA, țara gazdă. 
Aceste 16 echipe au fost împărțite 
în 4 serii, in cadrul cărora se joa
că sistem turneu, primele două ca- 
lificîndu-se în sferturile de finală.

le punem la dis-

al acestei ediții 
titlul suprem se 

, dintre care 2

un interes sporit pentru 
care va inaugura anul

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
u .1

PRAGA. In cadrul turneului pe care 
h Întreprinde în Cehoslovacia, echipa 
de polo a Școlii sportive București a 
jucat la Praga cu formația de juniori 
Boheminas Praga. Întilnirea a luat sfîr
șit cu un rezultat egal : 2—2 (1—0, 1—1, 
0—0. 0—1).

BUDAPESTA. în „C C.E.” (baschet fe
minin) : M.T.K. Budapesta — Gerbe 
Montceau 85—57 (44—25). Au arbitrat D. 
Chirlae (România) și I. Macho (Austria).

CIUDAD DE MEXICO. Cea de-a 15-a 
etapă a Turului ciclist al Mexicului, 
desfășurată pe distanța Jalapa — Vera 
Cruz (119 km), a fost cîștigată de spor
tivul maghiar Janos Juszko, cronome
trat In 2h41:54,0. El a fost urmat la 11 
secunde de 
la 5:12.0 de 
clasamentul 
că rutierul

Tomas de Anda (Mexic) șl 
Fr. Surmlnski (Polonia). în 
general continuă să condu- 

mexlcan Heriberto Dtaz.

ca 
se-

vea centrul în Goteborg, urmînd 
partidele programate în această 
rie să se dispute și în orașele Vă- 
nesborg, Falkoping, Hamestad, Skara.

Acum, cîteva cuvinte despre se
ria C, în care joacă reprezentativa 
noastră. Echipele din această serie 
vor sta la Stockholm, disputîndu-și 
jocurile atît în capitala Suediei, cît 
și în alte orașe apropiate. Progra
mul jocurilor este următorul: JOI, 
12 IANUARIE: România — R. D. 
Germană la Stockholm, U.R.S.S. — 
Canada Ia Orebro ; VINERI 13 IA-

• 16 echipe participante la turneul final • Jocurile se 
vor disputa în mai multe orașe * Echipa României în seria 
C, alături de reprezentativele U.R.S.S., R.D.G. și Canadei

• Semifinalele și finala se dispută la Vesteras

Iată componenta celor 4 serii s 
SERIA A: Suedia, Iugoslavia, Po
lonia, Elveția ; SERIA B : R. F. Ger
mană, Ungaria, Norvegia, Japonia ; 
SERIA G: România, R. D. Germană, 
Uniunea Sovietică, Canada; SERIA 
D: Cehoslovacia, Danemarca, Fran
ța, Tunisia. Jucîndu-se sistem tur
neu, în cadrul fiecărei serii se vor 
disputa deci cîte 3 meciuri, progra
mate în zilele de 12, 
nu arie. De asemenea, 
va avea ca localitate 
mare oraș din Suedia, 
vînd însă loc și în 
centre. Astfel, fn seria 
vor fi cazate fn orașul 
meciurile se vor disputa In afară da 
MalmO și la Hălsingborg, Kristian- 
stad, Lund și Karlskrona. 
întîlnirile sînt organizate 
din nordul Suediei, unele 
limita sau chiar dincolo 
polar: tulea, Kiruna șl Malmberget. 
Cît privește seria D, aceasta va a-

13 Șl 15 ia- 
fiecare serie 
de bază un 
partidele a- 
diferite alte
A echipele 
Malmo, dar

In seria B 
In orașe 

situate la 
de cercul

NUARIE: România — Canada la
Borlănge (oraș situat la 250 km 
nord-vest de Stockholm), U.R.S.S. — 
R. D. Germană Ia Eskilstuna; DU
MINICĂ 15 ianuarie : România — 
U.R.S.S. Ia Stockholm, R. D. Germa
nă — Canada Ia Koping. La Stock
holm, jocurile echipei noastre se 
vor desfășura In „Eriksdalshallen* 
care are o capacitate de 3 000 de 
locuri, iar la Borlănge meciurile se 
vor disputa în Masserhallen, în tri
bunele căreia încap 2 000 de spec
tatori.

După consumarea jocurilor din se
rii se vor disputa sferturile de fi
nală, a căror desfășurare are un 
program schimbat față de edițiile 

'"trecute și — după părerea noastră 
— ceva mai complicat. In ziua de 
marți 17 ianuarie la Hălsingborg și 
Kristianstad se dispută jocurile din
tre echipele clasate în serii astfel 
AI—D II și, respectiv, D I—AII, iar, în 
orașele Stockholm și Linkoping par
tidele Bl—Cil și CI—BII. A doua

zi, 18 
se îh 
la Goteborg și Karlskrona șansa 
a lupta fie pentru locurile 5—6, 
pentru locurile 7—8.

Campionatul mondial va intra 
faza sa finală joi, 19 ianuarie ci 
la Vesteras se vor disputa semifi 
Iele în Rocklundahallen (8 000 
spectatori) în ordinea următoa; 
AI/DII—BI/CII și C.’l/BII— DIM 
Meciul final, ca și partida pen 
locurile 3—4 vor avea loc si mb 
21 ianuarie tot în Rocklundahal 
din Vesteras, cind va fi cunosc 
echipa campioană a lumii.

Pînă atunci, însă, să urmărim 
continuare febrilele pregătiri ale 
lor 16 selecționate participante 
turneul final, numeroasele lor jap 
de verificare din luna decemb 
ale căror rezultate ne pot da o ir 
gine asupra șanselor în marea disj 
tă care începe în primele ziie 
anului viitor.

ianuarie, cele 4 echipe înv 
aceste jocuri își vor dispi

CĂLIN ANTONESCi

Aseară, In „C.C.E." la fotb

Aseară, la Budapesta, în mei 
cu Vasas, echipa Internaționale 
obținut o meritată victorie cu 2 
ți—0). Astfel, echipa italiană, îm 
gătoare și în primul meci (cu 2- 
s-a calificat mai ușor decit se < 
dea In sferturile de finală ale „ț 
pei campionilor europeni' Ia fot*- 
Cele două goluri au fost marc 
de Mazzola In min. 41 și 66. 
condus arbitrul Rudolf KreitF 
(R.F.G).
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