
'■W

fi

% &

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VA!

0 D

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Anul XXII - Nr. 5151 * Marți 13 decembrie 1966 ♦ 4 pagini 25 bani

iimm

%$$$£■

■ <8

.t
f

8
'.::

ii jenai de Popov, Nosievici pătrunde șl va arunca la 
coș (Fază din meciul disputat duminică seara).

Foto : A .Neagu

București — Slavia Sofia
58 (41—28) la baschet

doua in tî Ini re dintre selec- 
ata masculină de baschet a 
italei și echipa Slavia Sofia, 
Tășurată aseară în sala Flo- 
>ca, a fost cîștigată tot de 
Țivii bucureșteni cu scorul de 
-58 (41—28). Antrenorul
£. *?opescu a folosit formația 
tinerel a cărei evoluție a plă- 

,, prin rapiditatea, cursivitatea 
eficacitatea acțiunilor.
u plăcut îndeosebi perioadele 
eare se aflau pe teren Diaco- 
|u, Novac, Denii an, lecheli și 
iring. Menționăm ca pozitiv 
ui că în acest meci, pe lingă 

iing și contraatac, a fost uti- 
t eu succes și jocul pozițional, 
asptții s-au străduit să țină 
sul" cu echipa noastră, dar 
fost depășiți de superiorîta- 
în pregătirea tehnică și fizică 

jucătorilor români.
u înscris : Novac 16, lecheli 
Demian 14, Bîrsan 6, Tursu- 

î 2, Diaconescu 20, Tarău 8, 
ring 5 pentru București, res- 
iv Mikev 5, Tvetkov 7, Dan-

kev 
kov
pov

13, Gicilov 6, Tokev 10, Rons-
8, Dimitrov 1, Citov 2, Po-
6.

SPARTACHIADA DE IARNĂ

ACTUALITĂȚI
ROMÂNIA - ITALIA LA 
FLORETĂ BĂIEȚI (SE

LECȚIONATE' DE 
TINERET)

A fost perfectat meciul din
tre selecționatele de tineret 
ale României și italiei, la flo
retă băieți. El va avea loc in 
ziua de 21 decembrie, la Bucu
rești.

Din selecționata țării noas
tre vor face parte, printre al
ții, Ștefan Weissbdck și Mi
hai Țiu, medaliați cu aur și, 
respectiv, bronz ia Campiona
tele mondiale de tineret din 
anul acesta de la Viena.

Prima etapă în plină desfășurare
Sălile de sport și cluburile 

din întreaga țară găzduiesc, in 
aceste zile, întrecerile primei 
etape a Spartachiadei de iarnă. 
Iată citeva vești de la corespon
denții' noștri.

CALAFAT. In 40 de asociații 
sportive din orașul și raionul 
Calafat a avut loc festivitatea 
de deschidere a competiției. O 
serie de asociații sportive ca 
Vînătorul Desa, înfrățirea Po
iana Mare, Viitorul Cujuria, 
Voința Calafat ș.a. au și trecut 
la organizarea concursurilor de 
șah, tenis de masă, gimnastică 
și haltere, angrenînd în între
ceri peste 8C0 de tineri și tinere.

ION ZAHARIA
ALEȘD. Peste 800 de tineri și 

tinere din 14 asociații sportive 
din raionul Aleșd (regiunea 
Crișana) au luat parte la pri
mele concursuri de șah, tenis 
de masă și haltere. Cei mai 
mulți concurenți aparțin asocia
ției sportive Forestierul Tileagd 
Rezultate bune în acțiunea de 
mobilizare a tinerilor la startul 
întrecerilor au mai obținut aso
ciațiile sportive Flamura roșie 
Pădurea Neagră, Minerul Bratca, 
Minerul Șuncuiuș și Bradul 
Aleșd. unde concursurile sau 
încheiat cu seri distractive.

V. SERE

Un

INIȚIATIVE : „CUPA 
METALURGISTUL 

LA ORADEA
In scopul atragerii unui 

număr tot mai mare de oa
meni ai muncii în practicarea 
organizată a diferitelor ra
muri de sport. Consiliul re
gional UCFS Crișana, în cola
borare cu Comitetul orășe
nesc al U.T.C., Consiliul local 
sindical și C.S.O.- Crișul, or
ganizează în prezent la Ora
dea, paralel cu întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de iar
nă, o competiție dotată cu 
„Cupa Metalurgistul". Sint 
prevăzute întreceri de șah, 
tenis de masă, popice, halte
re și trîntă.

REPREZENTATIVA DE 
FOTBAL A ROMÂNIEI 

S-A ÎNAPOIAT ÎN 
CAPITALĂ

Aseară s-a înapoiat în Ca
pitală, venind cu avionul de 
la Tel Aviv, reprezentativa de 
fotbal a României, care a e- 
voluat recent in Cipru si in 
Izrael.

aspect dintr-o spectaculoasă întrecere de trîntă, sport 
în cadrul Spartachiadei de iarnă.

Consfătuiri
încheierea acestui an coin

cide cu organizarea, la mai 
multe ramuri sportive, a unor 
consfătuiri metodice. Prilej 
de analiză retrospectivă a ac
tivității desfășurate timp de 
un an, de trasare a jaloane
lor muncii viitoare, prilej 
schimb 
cadrele 
mișcării 
această 
sint 
metodice la: ATLETISM 15—
17 XII, în sala Clubului sin
dicatelor din invățămint, sim
pozion internațional cu tema 
.Forma sportivă"; BOX 12—
18 XII, în sala Centrului ,23 
August", consfătuirea anuală a 
antrenorilor și arbitrilor (ana
liză și indicații); CICLISM

de 
de experiență pentru 
de specialitate ale 
noastre sportive. în 
săptămină, de pildă, 

programate consfătuiri

I

(uvîntul specialistului
I

16—18 XII, In sala Centrului 
.23 August", consfătuirea an
trenorilor (analiză și indica
ții); SCHI 12—15 XII, la Si
naia, consfătuirea antrenorilor 
(analiză și indicații). Alte acți
uni: Simpozion cu tema: „Spor
tul — prieten al tineretului" — 
15 XII orele 16,30, la Casa 
de cultură „Mihail Eminescu" 
a raionului „1 Mai" ; Clu
bul «Progresul* organizează in 
sala Clubului „Finanțe-Bănci" 
(str. Doamnei 2), marți 13 
XII, Prima consfătuire pe te
me medico-sportive și 
ce actuale.

Antrenorii, arbitrii, 
rii de educație fizică, 
sportivi și activiștii
sint invitați să ia parte.

metodi-

proîeso- 
medicii 
sportivi

cum spuneam intr-un 
anterior, rezultatele 

în schiul alpin, ca de

tșa 
icol 
Ite 
fel în orice ramură sporti- 

sînt condiționate de unita- 
tuturor factorilor antrena

ntului. Contribuția fiecărui 
tor la realizarea performan- 
diferă după caracterul ma- 

estării calităților 
iul 
ipa 
e, 
tic
.țială a pregătirii.
n mod teoretic, în scopul 
■gătirii unui sportiv sau a 
ii lot de sportiyi, antrena
ntul trebuie să se preocupe 
lultan atît de factorul fi- 
, cît și de cel tehnic, tac- 

psihologic etc. Procesul de 
imulare ar trebui să se des- 
oare în toate componentele 
■gătirii în mod simultan, în- 
a fOTmă gradată și planifl- 
ă, spre un salt în calitate, 
ndițiile geografice ale țării 
sstre și caracterul de'sport 
onier al schiului alpin fac, 
ă, ca forma ideală de pre- 
ire arătată pe scurt mai

alpin face 
sporturilor 
iar factorul 
constituie o

necesare, 
parte din 
de îndemî- 

tehnic și 
condiție e-

Cînd vor începe întrecerile 
in orașul Sighișoara?

doar In... planul alcătuit de 
consiliul asociației ? Dacă amin
tim că in aceeași perioadă a 
anului 1965 se aflau în plină 
desfășurare întrecerile 
nastică, tenis de masă, 
în cadrul cărora își

toate asociațiile 
organizarea con-

Au trecut 
sportive la 
cursurilor primei etape a Spar
tachiadei de iarnă ? Cum se 
desfășoară primele întreceri ? 
Iată întrebări la care .am căutat 
răspuns în cursul raidului făcut 
prin cîteva asociații sportive din 
orașul Sighișoara.

DE ZECE ORI MAI PUȚIN I

Primul popas l-am 
cea mai mare asociație 
din oraș, Faianța, care 
aproape 1 700 membri UCFS. 
Am constatat cu regret că ac
tuala ediție a Spartachiadei de 
iarnă este privită aici eu ne
păsare. Altfel cum s-ar putea 
explica faptul că popularizarea 
competiției și înscrierea concu- 
renților la cele 1Q ramuri de 
sport au rămas, pînă în prezent.

făcut la 
sportivă 
numără

Cum ne pregătim pe zăpadă 
pînă In începerea concursurilor'

modificări. Fac-sus, să sufere
torii componenți ai pregătirii 
sint atacați în mod succesiv. 
Astfel, în perioada pregătitoa
re (mai ales pe .uscat") an
trenamentul se caracterizează 
prin evoluția factorului fizic

Si absența pregătirii tehnico- 
tactice.

După căderea zăpezii, antre
namentele trebuie să fie mai 
îndelungate (4—5 ore zilnic, 
cel puțin un timp de 3—4 săp- 
tăiuîni), avînd volum mare și 
intensitate scăzută. Se va a-

corda o atenție deosebită per
fecționării procedeelor tehnice 
cunoscute, însușirii unor pro
cedee noi.

Ptof. MIHAI BÎRA
antrenor

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare In pag.

de gim- 
șah ș.a., 
disputau

a 2-a)

BASCHET. - Sala Flo- 
reasca, ora 19: Politehnica 
București - Voința București, 
meci feminin, restantă din 
campionatul categoriei A

HANDBAL. - Sala Di
namo, cu înceoere de ia 
ora 18,30 : meciuri de ju
niori în cadrul „Cupei 
„Sportul popular".

FOTA BITOLEANU
membru al Biroului

Consiliului General al UCFS

Devenită tradițională, întrecerea patriotică pentru în
frumusețarea localităților patriei cuprinde cu fiecare an 
mase tot mai largi de cetățeni. Pe întreg cuprinsul tării, 
gospodarii orașelor și comunelor — comitetele executive 
ale Sfaturilor populare — cu sprijinul efectiv al engani- 
zațiilor sindicale, organizațiilor de tinerei, de temei și al 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, au angrenat mii și 
mii de cetățeni la Înfăptuirea a numeroase obiective, Ia 
înfrumusețarea localităților, la mai buna lor gospodărire 
Pentru a avea o imagine a largii participări obștești 
această trumoasă acțiune, este de ajuns să
printre realizările acestui an amenajarea a peste 2700 de 
terenuri sportive simple, solarii și ștranduri, precum și 
a unei suprafețe de 7 600 hectare zone

la
enumerăm

întrecerea patriotică între 
orașe și între comune pentru 
înfrumusețarea și buna lor 
gospodărire

sprijinul 
al cetă- 
(pi intre 

numeroși

Primul antrenament pe zăpadă

verzi, cu 
entuziast 
tenilor 
care
membri ai asocia
țiilor si cluburi
lor sportive). Va
loarea totală a n- 
biectivelor date in 
pentru inlrumuso- 
miliard și 400 de

folosință in 1966, fn cadrul Întrecerii 
tarea localităților, este de aproape 1 
milioane iei.

• Menită să contribuie la înfrumusețarea șl buna gospo
dărire a 'orașelor și satelor patriei, Întrecerea patriotică 
dezvoltă la cetățeni, mai ales la cei tineri, dragostea față 
de localitățile în care trăiesc și muncesc, creează senti
mentul mlndriei de a fi contribuit la amenajarea unot 
locuri de odihnă, recreere șl agrement.

La eforturile făcute de stat pentru construirea a cit mai 
multe baze și terenuri sportive, se asociază participarea 
entuziastă a tineretului. Membrii UCFS au depus nenu
mărate ore de muncă patriotică, și-au adus contribuția 
la respectarea termenelor de realizare a bazelor sportive 
și a stadioanelor, au fost autorii unor prețioase inițiative, 
au propus comitetelor executive ale sfaturiloi populare 
realizarea unor locuri de sport, odihnă și joacă pentru 
copii, la orașe și sate, arătindu-și dragostea pentru ora
șul sau comuna în care locuiesc, pentru patria noastră 
socio listă.

Dind o înaltă apreciere Întrecerii patriotice intre loca-
IContinuare in pag. a 2-a)



Volei

REZULTATE Șl AMĂNUNTE 
DE LA ULTIMA ETAPĂ 
A TURULUI ÎN CATEGORIA B

HALTERE ECHIPA CAMPIOANA
De 13 ori campioană a țării (11 ani 

consecutiv) — iată palmaresul echipei 
Steaua de-a lungul celor 16 ediții ale 
campionatului republican de haltere 
pe echipe.

Iată-i pe componenții clubului 
Steaua care, prin comportarea lor, au 
adus clubului din Calea Plevnei titlul 
de campioană republicană pe echipe 
la haltere, pe anul 1966.

Z. Fiat — maestru al sportu-

lui — născut în 1944 — recordman re
publican la cat. cocoș, cu 320 kg; acti
vează de 4 ani la Steaua. A. Toma 
(1940); cea mai bună performanță : 330 
kg la cat. pană; de 5 ani la Steaua. 
Dragoș Niculescu (1941); cea mai bună 
performanță — 350 kg la cat. ușoară . 
de 3 ani la Steaua. Fr. Marton (1944) ; 
de 3 ani la Steaua. Cea mai bună 
performanță 357,5 kg la cat. semimijlo- 
cie. M. Cristea (1943) ; cea mai bună

Cind vor începe întrecerile

performanță — 420 kg la cat. mijlocie; 
de 4 ani la Steaua. D. Dolofan (1943); 
cea mai bună performanță — 410 kg 
la cat. semigrea; de 6 ani la Steaua. 
A. Vasarhely (1930>; 370 kg la cat. grea; 
de 15 ani la Steaua.

în fotografie, de la stînga la dreap
ta : Ștefan Achim (antrenor). Daniel 
Dolofan, Zoro Fiat, Dragoș Niculescu. 
Atiila Vasarhely, Alexandru Toma. 
Marin Cristea, Francisc Marton și 
Gh. Mănăilescu (antrenor).

Foto : T. KOIBU

A.S.A. Sibiu — Semănătoarea 
București (m) 3—1 (10, —9, 14, 9).
Sibienii au fost superiori în atac 
(remarcat Chinzeriub, cel mai bun 
de pe teren), în vreme ce oaspeții 
s-au prezentat slab la blocaj și în 
linia a doua. (I, BOȚOCAN-coresp.).

Farul Constanța — I.C. Arad (m) 
3—0 (4, 6, 3). . ....................
nută în 40 de 
PETRE-coresp.).

Electroputere 
Cluj (m) 3—0 (8, 9, 12). 
în formă bună, au dispus ușor de 
clujeni, încheind pe primul loc în 
clasament turul campionatului. S-au 
remarcat Nițoescu și Stoenică 
(Electroputere), respectiv Rusu și 
Lucaci. (T. COSTIN-coresp.).

Ind. sîrmei C. Turzii — Progresul 
I.R.A. Suceava (m) 3—1 (10, 16, 
—15, 13). 140 de minute de joc 
foarte frumos, în care s-au eviden
țiat Stan, Teutsch și Triteanu de la 
învingători, Păcuraru și Matei de 
la învinși. (P. ȚONEA-coresp.).

Progresul 
6). Gazdele, 
la fileu, au 
o ,oră. Ju- 
Gheorghiță,

Victorie 
minute

clară, obți- 
de joc. (E.

Craiova — C.S.M.
Craiovenii,

in orașul Sighișoara?
IUrmare din pag. 1) ACELAȘI REFREN...

tineri,, iarîntîietatea peste 300 de
anul acesta a avut Ioc pină acum nu
mai un concurs de șah cu 29 de jucă
tori. devine și mai clară atitudinea 
pasivă a consiliului asociației Faianța 

acestei marifață de noua ediție a 
competiții de masă.

PLANURI BUNE, DAR...

bază sportivăDeși dispune de o 
care ar putea găzdui in bune condi- 
țiuni concursuri de șah, tenis de masă 
și popice, întreceri așteptate cu ne
răbdare de 
de membri 
Voința n-a 
brie nici o 
Spartachiadei de iarnă. »

— Nu cumva sînteți în întîrziere ?...
— Ba da, ne-a răspuns activistul 

salariat Laurențiu Gulacsi, secretarul 
asociației Voința. Avem, totuși, timp 
să organizăm suficiente întreceri pînă 
la încheierea primei etape a Sparta
chiadei. Priviți — 
dosar cu planul de 
gramat concursuri 
sport.

Nimic de zis. un 
sar lipseau însă tocmai lucrurile esen
țiale : diagramele concursurilor, grafi
cele de eșalonare a întrecerilor și, ceea 
ce este mai important, listele de în
scriere ale concurenților din cinci din
tre cele opt grupe sportive...

mulți dintre cei peste 800 
UCFS, asociația sportivă 

realizat pînă la 9 decem- 
acțiune concretă în cadrul

și ne-a arătat un 
acțiune — am pro- 
la 10 ramuri de

plan bun. Din do-

La I.I.S. „6 Martie" am discutat cu 
tovarășul Ion Florea, președintele 
asociației sportive Textila, unde există 
825 membri UCFS.

— Aveți un plan de măsuri ? Cind 
încep întrecerile ?

Interlocutorul a rămas pe gînduri. 
După un timp de tăcere, a răspuns :

— Nu avem deocamdată un plan 
concret, dar vom organiza întreceri de 
șah, tenis de masă și popice. Toată 
activitatea se va desfășura la clubul 
și Ia arena de popice din întreprinde
rea noastră. Cit privește concursurile, 
a continuat pe un ton care nu trăda 
ingrijorare, avem destul timp să ne 
realizăm proiectele pină la 12 februa
rie, cind se termină

Așadar, la Textila 
roite pînă acum nici 
pentru organizarea 
cursuri, 
urmă 
avem timp". Dar timpul nu așteaptă...

★
în cele mai multe dintre asociațiile 

sportive din orașul Sighișoara, pînă la 
data vizitei noastre nu începuseră con
cursurile Spartachiadei de iarnă. Ex
plicația acestei situații trebuie căutată 
în siaba preocupare manifestată de 
Consiliul orășenesc UCFS și de con
siliile asociațiilor sportive. Ar fi cazul 
să se ia de urgență măsuri care să 
impulsioneze activitatea.

prima etapă, 
n-au fost întoc- 
măcar proiectele 
viitoarelor con-

motivîndu-se răminerea în 
cu același argument : „Mai

TRAIAN IOANIȚESCU

(Urmare din pag. 1)

Orașul nostru
ca o floare!

(Urmare din pag. 1)

Consiliul de Miniștri al Repu- 
Socialiste România.
Comisiei centrale 

rezultatelor 
printr-o 

premii și

înainte Timișoara — 
București (m) 3—0 (5, 6, 
printr-un foarte bun joc 
învins în mai puțin de 
cători remarcați: Weiss, 
Schlett (înainte), respectiv Vasiliu. 
(P. ARCAN-coresp. principal).

Medicina București — Universita
tea Craiova (m) 3—1 (—12, 3, 16, 9). 
75. min. de joc spectaculos, încheiat 
cu victoria bucureștenilor, supe
riori din toate punctele de ve
dere, dar mai ales la blocaj. S-au 
evidențiat : Șerbănescu, Șerban, Io- 
nescu, Băcăoanu și Popescu de la 
Medicina, iar de la craioveni — 
Bojan, Cernăianu și Chirițescu. 
(- C. F. —).

fel fără înfrîngere turul campion 
tului. Cei mai buni de pe terej 
Cristescu, Chirițoiu, Dumitres 
(I.C.F.), Cojocaru, Comarnischi 
Miiller de la gazde. (ST. BĂLC 
coresp. principal).

Politehnica Cluj — Construe 
București (m) 3—0 (13, 13, 14).

Pedagogic Tg. Mureș — Univer 
tatea București (m) 1—3 (—7, —î 
12, —15). Victorie meritată a oasț 
tilor, care au jucat mai calm, 
timp ce gazdele au acționat nerv 
în finalul meciului. (C. ALB 
coresp.).

Universitatea Timișoara — Pe 
tehnica Iași (m) 1—3 (11, —14, — 
—12). Joc frumos, de mare-Jup! 
în care s-au remarcat Pruneș-^fc 
ieșeni și Postolache de la timișbre 
(I. JURA-coresp.).

Drapelul roșu Sibiu — Progres 
București (f) 3—1 (6, —13, 9, 
Victorie clară, prin care gazdele . 
terminat turul campionatului nei 
vinse, pe primul loc în clasamei 
Bucureștencele s-au comportat ineg 
greșind mult în finalul meciului.

Tricotajul Brașov — Liceul 
Bălcescu” Cluj (f) 3—1 (—15, 6, 
6). Meci slab sub aspectul tehn 
(EUG. BOGDAN-coresp.).

Sănătatea Arad — Voința Botoșa 
(f) 1—3 (6, —12, —14. —7). Săr 
tatea — joc nervos și dezorganiza 
Voința — joc calm și o jucătoarei 
zi foarte bună, Iamandi. (GH.- NIC 
LAIȚA -coresp.).

Voința M Ciuc — Corvinul De 
(f) 1—3 (—9, —12, “ 
rezultat influențate _____
slab prestat de Fl. Borz (B. Mari 
(B. SEBOK-coresp.).

Progresul Tîrgoviște —

7, —16). Joc 
de arbitra

lități, 
bl ic ii 
nerea 
mărirea 
a acordat, 
însemnate 
în valoare de 3 450 000 de 
șelor regionale și raionale 
avut cele mai frumoase 
Premiul 
premiul 
premiul 
Orașele 
fost distinse cu mențiunea I și, res
pectiv, a ll-a. Dintre orașele raio
nale au primit premii: Gheor- 
ghieni (I), Vaslui (II) și Alba Iuha 
(III). In baza Hotăririi Consiliului de 
Miniștri, prin decizii ale Comitete
lor executive ale slaturilor populare 
cetățenilor fruntași in întrecerea 
patriotică ti se acordă insigne. Pen
tru sportivi acest, însemn al 
cier este, de asemenea, un 
de legitimă mîndrie.

tn noul an, asociațiile și 
rile sportive alături de celelalte or
ganizații de masă și obștești ișivor 
lărgi și mai mult contribuția la în
trecerea patriotică pentru continua 
înfrumusețare a localităților patriei. 
Este o datorie de onoare a tinere
tului sportiv să fie în primele rîn- 
duri ale acestei acțiuni, să contri
buie în mod direct la deplina ei 
reușită.

„Orașul, satul în care locuim, sd 
iie ca o floare 1”

la propu- 
pentru ui- 

intrecern, 
Hotărire, 
mențiuni. 
Iei, ora- 
care au 
realizări.

I a revenit orașului Pitești,
II — orașului Satu Mare,
III — orașului Botoșani. 

Piatra Neamț și Călărași au

hărni- 
motiv

clubu-

Știința Petroșeni — I.C.F. Bucu
rești (m) 2—3 (14, —6, 10, —5, 10). 
Joc de ridicată factură tehnică. 
Bucureștenii, cu o pregătire fizică 
mai bună, au învins, terminînd ast-

Fază din meciul masculin de categorie B, Medicina București — Unive 
silatea Craiova (3—t), jucat duminică in Capitală. Șerbănescu 
va „pune" mingea pe lingă blocajul craiovenilor Chirițescu și

Foto : T.

CUM NE PREGĂTIM PE ZĂPADĂ
începereaCu cît ne apropiem de 

concursurilor, antrenamentele trebuie 
să capete caracterul pregătirii, pen
tru acestea redueîndu-se volumul 
și sporind Intensitatea, în așa tel 
îneît să depășească uneori eforturile 
din concursuri. Este etapa scurtă in 
care se condensează calitativ numă
rul kilometrilor de coborîre, numă
rul mare de porți și diferentele de 
nivel parcurse în 
după căderea zăpezii. De fapt, aceas
tă mare cantitate de muncă tehnică 
și fizică specifică constituie baza 
viitoarelor performante. Și, repet, 
tehnica nu trebuie privită ca un 
scop în sine, ca o formă estetică de 
mișcare, ci trebuie subordonată sco
pului eficacitatea maximă exprima
tă prin economia de efort și de timu 
necesară realizării uneia sau mai 
multor mișcări.

Colea spre atingerea acestui scop

de 
ex- 

în 
ac-

volumul mare

este șlefuirea pînă Ia virtuozitate a 
tehnicii de competiție, prin repeta
rea în condiții cît mai variata de 
teren, zăpadă și stare a timpului și 
la viteze din ce în ce mai mari, a 
mișcărilor tehnice. Pare destul 
simplu în exprimare, dar este 
traordinar de greu de realizat 
practică. Numai cei hotărîți în
țiuni, numai cei cu voință de fier 
calități ale 
șese acest

Realizînd 
pe scurt și 
le metodice comentate, antrenamen
tele specifice de, după căderea zăpe
zii ar trebui să aibă următoarea 
structură :

— în primele 3—4 zile schi liber, 
coborîri lungi cu un număr cît mai 
redus de viraje. La început cu opriri 
intermediare, apoi coborîri continue ;

— după aceste 3—4 zile de schi 
liber, virajele devin- obligatorii prin 
marcarea cu fanioane. Marcajul se

marilor campioni — reu- 
Jucru.
sarcinile arătate mai sus 
respectînd caracteristici-

schimbă după fiecare coborîre. în 
prima parte sînt recomandabile tre
ceri prin trasee necunoscute, pe 
care schiorul le vede și la care se 
adaptează în mișcare, în coborîre. 
Este ceea ce se numește într-un ter
men propriu „schi-reflex” care se 
poate folosi atît pentru slalom uriaș, 
cît și pentru slalom special. Sînt re
comandabile 20—25 treceri prin 'tra
see de slalom uriaș și 20—25 tre
ceri prin slalom special ;
— urmează o altă etapă ce 
ar putea fi denumită „schi de preci
zie”, în care fiecare schior trebuie 
să parcurgă același traseu de trei 
ori. Prima dată prin slalom, fără să-l 
cunoască, cu viteză medie, a doua 
oară pe lingă el, pentru memorare, 
și a treia oară prin slalom, cu ma
ximum de viteză. Pentru proba de 
coborîre trebuie exersate pozițiile de 
căutare de viteză (înaltă și joasă), 
trebuie găsită poziția funcțională cea 
mai economică ca efort și aerodina-

mism, proprie fiecărui schior, tre
buie obținută o acomodare a sporti
vului cu vitezele mari și format un 
spirit ofensiv, dinamic față de difi
cultățile tehnice și de pe teren. Se 
înțelege de la sine că se recoman
dă folosirea 
de mijloace

După cum 
antrenament 
nificare prealabilă care trebuie privi
tă într-o formă elastică din cauza 
condițiilor atmosferice sau a grosi
mii stratului de zăpadă. Cind nu 
este posibilă o lecție de coborîre 
din cauza ceții sau zăpezii mari, se 
adaptează antrenamentul pentru sla
lom special sau uriaș pe porțiuni 
mai reduse, unde se poate bătători 
zăpada și unde vizibilitatea permite 
acest lucru.

într-o fază mai avansată se in
troduc controale cronometrate pe 
întregul parcurs sau numai pe anu
mite porțiuni.

acelor trasee deservite 
mecanice de urcare.
se vede, se practică un 
pe probe după o pla-

București (f) 3—1 (10, 13, —12 
Bucureștencele au jucat mai 
de valoarea lor doar în 
gat, în rest gazdele fiind destul 
clar superioare. (A. 
coresp.).

Universitatea Timișoara — 
cina Tg. Mureș (f) 3—0 (4, 13, 1 
Joc echilibrat, la capătul 
mișorencele, superioare net în 
mentele „cheie”, au terminat
vinse prima parte a campionatuli 
fiind campioane de toamnă. ( 
ARNĂUTU-coresp.).

Medicina București — Univer 
tatea București (f) 3—2 (—6, —1 
11, 5, 10). 100 min. de joc frumos 
echilibrat, victorie meritată a mei 
cinistelor, mai decise și în apăra 
și, mai ales, în atac. S-au remarca 
Grigore, Klein. Bărbulescu și Iaman 
de la Medicina, Ceamurian și Ai 
zuică de la Universitatea. {—C. F.-

Politehnica Brașov — Științe ec 
nomice București (f) 3—1 (—13, 1 
4, 8). Jucătoare evidențiate: Prip 
Sculeanu (Politehnica), respectiv C 
teanu și Stelescu. (T. MANII, 
coresp.).

Pedagogic Pitești — Politehni 
Galați (f) 3—0 (11, 8. 6). înving" 
toarele s-au impus prin atacuri m 
în forță și o apărare fermă în-lip 
a doua. (I. ONICEL-coresp.).

Universitatea Iași — Medicii 
Cluj (f) 3—0 (8, 4, 14). Victorie c 
modă a gazdelor, cărora clujence 
le-au opus oarecare rezistență do 
in ultimul set. (T. ONIGA-coresp
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BILANȚUL TABERELOR
• Copiii și juniorii — în centrul atenției

Grija pentru asigurarea „schimbului de mîine* în spor- 
de performantă constituie unul din obiectivele prin- 

ale ale organelor și organizațiilor noastre sportive, Ma- 
4 concursuri internaționale ale anilor din urmă au de- 
nstrat cit de importantă este selecția judicioasă și pre- 
irea timpurie a tinerelor elemente. Pe lista învingâto- 
>r la campionatele mondiale și europene, la Jocurile 
mpice de la Tokio s-au numărat mulți sportivi foarte 
eri, care au dovedit calități deosebite și o pregătire de-a 
:ptul excepțională.
inînd seamă de aceasta șî pe baza hotărîrilor adoptate 
ultimele plenare ale Consiliului General al UCFS, fede- 
iile au manifestat mai multă grijă pentru descoperirea

tinerelor talente, pentru îndrumarea lor pe drumul măies
triei sportive. Taberele de copii și juniori organizate in pe
rioadele de vacanță joacă din acest punct de vedere un 
rol însemnat Anul acesta au fost organizate tabere la 
baschet, handbal, hochei pe gheață, volei, tenis de cîmp, 
tenis de masă și popice cu un număr de 370 participanți 
(237 de băieți și 133 de fete). Procesul de instruire în aceste 
tabere a fost asigurat de 39 de antrenori, cei mai buni în 
sporturile respective. Din activitatea acestor tabere se des
prind o serie de constatări interesante privind selecția și 
instruirea copiilor și juniorilor. Vom încerca să le îm
părtășim in rîndurile ce urmează.

IIJĂ IN ALEGEREA LOCULUI

'ederațiile au luat din timp măsuri 
îtru asigurarea celor mai bune con- 
.i de lucru, cazare și masă, astfel 
taberele să-și poată atinge scopul 

■pus. în marea majoritate a cazu- 
>r s-au ales localități cu tradiție 
sportul respectiv, sau stațiuni de 
nte care oferă peisaje pitorești și 
idiții variate de teren.
,’oate fi evidențiată în mod deose- 

aS&vitatea din taberele de hand- 
', volei, tenis de masă și popice, 
li, datorită unei bune organizări, 
igramul de pregătire s-a desfășurat 
condiții favorabile.

OMUL POTRIVIT LA... 
SPORTUL POTRIVIT

EritțKyîie științifice de selecție ela- 
iate de federații sînt aplicate cu suc- 

■; de către tot mai mulți antrenori.

baschet, unde secții cu condiții t^une de 
lucru (Șc. sp. Timișoara, Liceul cu 
program de educație fizică din Iași, 
C.S.M.S. Iași și altele) nu au dat ta
berelor nici un element.

DRUM LIBER SPRE SPORTUL 
DE PERFORMANȚĂ

De la an la an taberele de pregă
tire contribuie tot mai mult la crește
rea și promovarea tinerelor elemente 
talentate în sportul de performanță. 
Cu ocazia organizării acestor tabere 
s-au remarcat mulți juniori și tineri, 
la baschet, volei, handbal, tenis de 
cîmp, tenis de masă, hochei.

în concluzie, se poate afirma că ta
berele organizate anul acesta au dat 
roade mai bune datorită experienței 
acumulate, a îmbunătățirii condițiilor 
de lucru, selecției și stilului de muncă 
al antrenorilor.

de bază și perfecționarea lor în 
condiții de joc. în toate taberele s-au 
constituit grupe de lucru cu tineri de 
valoare apropiată, fiecare grupă avînd 
antrenorul ei. Grupele au fost alcătui
te pe baza trecerii probelor de con
trol stabilite de fiecare federație, pro
be care vizau atît pregătirea fizică cit 
și nivelul pregătirii tehnice. S-au a- 
plicat noi forme de desfășurare a lec
țiilor de antrenament, pentru a trezi 
mai mult interes din partea copiilor 
și a juniorilor față de însușirea teh
nicii și tacticii în jocul respectiv. Ast
fel, la volei, fetele au făcut antrena
mente comune cu loturile A și B de 
senioare. în plus, s-au organizat 
jocuri cu echipe combinate de junioare, 
tineret și senioare ceea ce a stimulat 
pe participantele la tabără și le-a ri
dicat nivelul de pregătire.

Aplicarea liniei unitare metodice în 
jocurile sportive, începind cu copiii și 
juniorii și pînă la echipele divizionare,

tre«iorii federali și alți activiști ai 
lerațiilor au fost prezenți în centre- 

;ide copii, la competițiile republicane 
ntru copii și juniori precum și la 
ele trialuri, avînd posibilitatea să 
pisteze elementele dotate, cu pers- 
ctive. Așa s-a procedat la volei, bas- 
et, handbal, tenis de cîmp, tenis de 
tsă și rezultatele pot fi apreciate ca 
zitive. Federația de rugbi a dovedit 
igență in ceea cei privește selecția, 
țanizînd în orașul București (cen- 
il cel mai puternic din țară, care a 
t majoritatea sportivilor pentru ta
ră) antrenamente comune cu cei 
*i buni juniori și tineri, urmate de 

mai puțin de cinci trialuri la care 
asistat întreg colegiul central de an- 
mori, alături de antrenorii sporti- 
or participanți. Dacă, în general, la 
schet feminin, volei — masculin 
feminin, rugbi, popice selecția a 

st mai bună în comparație cu anii 
ecedenți, la unele ramuri de sport 
baschet — masculin, hochei și tenis 
cîmp ea nu a corespuns în totali-

;e. Astfel, Ia baschet dacă înălțimea 
îdie a fetelor a fost de 1,78 m, deci 
Ină, la băieți ’ în schimb, media de 
6 m nu poate rezolva o veche ne- 
șitate a baschetului nostru masculin, 
eea de a avea jucători înalți, con- 
mi cerințelor moderne ale acestui 
2 sportiv.
Proporția în care centrele din întrea- 

țară au contribuit la succesul a- 
stor tabere scoate în evidență preo- 
parea lor pentru creșterea tinerelor 
Smente. Astfel, la unele ramuri de 
ort (baschet, handbal, volei) numă- —

O LINIE METODICĂ UNITARĂ
Grija federațiilor față de asigurarea 

calității procesului de instruire în ta
bere s-a concretizat în primul rînd 
prin selecționarea atentă a antrenori
lor. în marea majoritate a cazurilor 
au fost aleși oameni cu experiență, 
care au dat și sportivi taberelor res
pective. De ex. : S. Danieleanu-Ploiești 
(baschet) ; I. Donca-Brașov, A. Hoff- 
man-Ploiești (handbal), M. Koin-Timi- 
șoara, M. Dumitrescu-Ploiești, V. Su- 
rugiu-București (volei) ; C. Munteanu- 
București (rugbi); V. Bălan-Craiova 
(tenis de masă) etc.

Procesul de instruire în tabere din 
acest an s-a axat îndeosebi pe însu
șirea corectă a procedeelor tehnice

a fost prezentă în preocuparea fe
derațiilor in perioada de funcționare 
a taberelor. Colectivele de antrenori 
care au lucrat în tabere au dezbătut 
pe larg această linie metodică , și i-au 
adus chiar unele îmbunătățiri la volei, 
handbal și tenis de masă. Considerăm 
deosebit de util faptul că antrenorii 
taberelor au întocmit pentru fiecare 
participant o fișă cuprinzînd, pe 
lingă datele personale și observa
ții de ordin tehnic: nivelul la care a 
ajuns sportivul respectiv, deficiențele 
manifestate și indicații pentru activi
tatea pe care urmează să o desfășoare 
in secții. Așadar, anul acesta procesul 
de instruire in tabere s-a îmbunătățit, 
a fost mai bine adaptat nivelului și 
cerințelor pregătirii tinerelor speranțe.

★★ ★ ★

Pentru activitatea viitoare a acestor elemente de perspectivă se impun o 
serie de măsuri care să asigure progresul lor neîntrerupt. Socotim că ar fi ne
cesare următoarele :

• încadrarea tinerilor în secții de performanță, avînd antrenori cu cali
ficare superioară și condiții bune de pregătire ;

• colegiile regionale de antrenori și comisiile regionale să analizeze pe
riodic activitatea tinerilor de perspectivă și să informeze federațiile despre ac
tivitatea acestora ;

• pe baza unei evidențe bine pusă la punct, federațiile și comisiile regio
nale să urmărească continuarea pregătirii tinerilor pe baza fișelor individuale 
întocmite in tabere ;

• promovarea progresivă și curajoasă a juniorilor în primele formații;
• organizarea și în regiuni a unor jocuri de trial ; comisiile locale să aibă 

îndeosebi această sarcină ;
• federațiile să verifice actualele criterii de selecție pentru tabere, să le 

completeze cu probe specifice și să fie mai exigente în aplicarea lor;
• să se coreleze perioadele de organizare a taberelor cu datele activității 

competiționale ;
• să se organizeze tabere și în vacanțele de iarnă și de primăvară la ho

chei și patinaj, în scopul efectuării unei prime selecții ;
• să se întărească colaborarea cu Direcția activității educative din Minis

terul invățămîntului, pentru a se asigura participarea la tabere a celor mai 
buni tineri ;

• să fie organizate, la încheierea taberelor unele întreceri speciale (con
cursul taberei, campionate, meciuri amicale cu echipe divizionare) și chiar 
competiții internaționale, pentru stimularea și afirmarea celor mai buni 
sportivi de perspectivă.

prof. VICTORIA COSTICÂ 
din Secția jocuri sportive a UCFS
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C/hc/ minute cu Stere Zeană

Ai să rizi, dar n-a fost ofsaid 1 
Desen de Neagu Rădulescu

nu alcătuiesc o cire

Zeană! A înai încărunțit 
un pic pe la tîmple dar ochii 
îi sînt iluminați de aceeași 
flacără nestinsă a dragostei 
pentru fotbal. E antrenor la 
«copiii Politehnicii Timișoa
ra*. A fost și la echipa-ntîi. 
Puțină vreme. Cum e obice
iul la... Timișoara. Acum, cu 
ochii antrenorului, privește ca 
spectator echipa pe care a 
antrenat-o. Și convorbirea are 
o plecare... ex abrupto.

— Ce zici de Poli
tehnica. din actuala edi
ție a campionatului ?

— Echipă, încă, nu ei Și 
ca să fiu înțeles, și mar ales 
pentru a nu face loc unei in
terpretări greșite, am să ex
plic mai pe larg ceea ce am 
spus. La Politehnica, tn lot, 
sînt mulți jucători buni, atît 
tineri cit și „bătrîni". Dacă aș 
aminti aici doar pe Rotaru, 
Regep, Surdan, Răcelescu, Le- 
reter, P. Popa, Mihăilă și ar 
fi de ajuns. Din păcate, insă,
să exprime valoarea lor adevărată. Cauzele sînt diferite, finind atît 
de viața personală a jucătorilor, de modul in care înțeleg să se de
dice și să învețe legile fotbalului cit și de factorii externi (publicul 
spectator, „prietenii' etc.), lată, un exemplu: Regep. După o serie 
de locuri de foarte bună valoare, a înregistrat, spre sfîrșitul turului,^ 
o „cădere' aparent surprinzătoare, dar care are rădăcini tocmai in 
cauzele arătate mai sus

— Două cuvinte despre pregătirea echipei?
-— Facem antrenamente pe terenuri diferite și deci nu-mi pot spune 

părerea. Aș vrea însă să mă refer la o chestiune de principiu, tn fot
balul nostru se face multă pregătire... teoretică, se discută aruncindu-se 
„pe masă" cuvinte frumoase — tactică, strategie, „bloc funcționai" etc. 
Mingea —, element absolut in fotbal — este uitată. Chiar și cînd lu
crurile devin mai... prozaice, mai aproape de gazon, accentul cade pe 
pregătirea fizică — jucătorii sînt alergați fără minge — și astfel atunci 
cînd ajung la „obiect" sînt obosiți, nu se pot concentra suficient pentru 
exersarea corectă a exercițiilor tehnice. Personal optez pentru o pre
gătire complexă, cu preocupare principală pentru perfecționarea pro
cedeelor tehnice. Cu tehnicieni desăvîrșiți este posibilă aplicarea ori
cărei teme tactice, fără cine știe ce „antrenamente" teoretice preala
bile. Vreți un exemplu? Iată-1: în toamna anului 1964, cu o zi înainte 
de meci, la Belgrad s-au întîlnit 14 jucători și 1 antrenor, de națio
nalități diferite, ca: Iașin, Eusebio, Seeler etc. Tehnica lor desăvâr
șită le-a îngăduit ca a doua zi să joace pe teren ca o echipă omogenă, 
să aplice cele mai variate scheme tactice, învingînd Iugoslavia cu 
7—2. Deci?

— Dacă „fentezi* problema pregătirii la Politehnica, ce părere 
ai despre felul cum joacă?
— Mă opresc asupra unui singur aspect: folosirea jocului în linie 

(la ofsaid) ca armă de bază a apărării. In privința valabilității princi
piului părerile sînt contradictorii. Eu stau alături de cei care-1 neagă. 
La noi în țară cel mai bine a jucat la ofsaid Metalul Cimpia Turzi: (e 
drept, cu trei fundași) și a... retrogradat. Cit privește pe Politehnica Ti
mișoara, cred că hazardul pe care-1 conține tactica jocului la ofsaid 
nu-i poate fi de folos mai ales în situația pe care o are în clasament.

Este o observație care sper că nu-mi va fi luată în nume de rău de 
către colegii mei de la conducerea tehnică a echipei.

— Perspective?
— Sînt convins că echipa va juca mult mai bine în retur și va ră- 

mlne în rindul formațiilor fruntașe din țara noastră.
Convorbire consemnată de V. PĂUNESCU

Meciuri amicale
STEAGUL ROȘU — METROM 

BRAȘOV 3—2 (2—1)

Pe stadionul Tineretului din Bra
șov s-a disputat meciul amical din
tre Steagul roșu și Metrom. Stegarii 
au cîștigat prin punctele marcate de 
Necula (2) și Pescaru. Pentru Me- 
trom au înscris Ardeleanu și Petres
cu.

C. GRUIA—coresp. principal

METALUL HUNEDOARA — A. S.
CUGLR 3—0 (0—9)

Liderul seriei Vest, a categoriei C, 
Metalul Hunedoara, a susținut un 
joc amical in compania unei forma
ții de categoria B, A.S. Cugir. A 
învins Metalul prin golurile realiza
te de Barbovschi (min. 64 și 75) și 
Dobindă (min. 36).

VOICU ALBU—coresp. principal

METALUL T1RGOVIȘTE — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 1—2 (0—2)

Med de bun nivel tehnic în po
fida terenului alunecos. Au marcat: 
Mateianu (min. 3) și Țarălungă (min. 
35) pentru Progresul, respectiv Chi- 
riță (min. 55).

M. AVANU—coresp. principal

DE LA /. E. B. S.
• Pentru întîlnirea internațională de 

baschet POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
MACABI TEL AVIV (f) din „Cupa cam
pionilor europeni*, de joi 15 XII de Ia 
sala Floreasca, biletele se găsesc de 
vînzare la casa specială din str. Ion 
Vidu.
• Aceeași casă vinde și bilete pen

tru jocul de volei RAPID—STEAUA (m) 
de sîmbătă 17 XII, din sala Floreasca.
• Săptămîna aceasta patinoarul „23 

August* este deschis pentru patinaj 
public joi și sîmbătă între orele 17—19 
și duminică între orele 10—13 și 16—18.
• La bazinul acoperit Floreasca con

tinuă în tot timpul iernii CURSUL DE 
INIȚIERE LA ÎNOT pentru copii. în
scrieri Ia bazin.
• PUTETI ÎNCHIRIA MATERIAL ȘI 

ECHIPAMENT SPORTIV DE LA CEN
TRUL DE ÎNCHIRIERE DIN STADIO
NUL REPUBLICII, CARE FUNCȚIO

NEAZĂ ZILNIC INTRE ORELE 9—13 și 
15—19. PLATA SE POATE FACE ȘI 
PRIN VIRAMENT.

ANUNȚ
întreprinderea de transporturi 

aeriene române „TAROM", cu sediul 
la Aeroportul" Băneasa, anunța con
curs pentru admiterea la cursul de 
însoțitori de bord.

înscrierile se fac la sediul între
prinderii, zilnic, între orele 12-15, 
pînâ la data de 15 decembrie 1966.

11 participanților din restul țării a 
st mai mare decît al celor din Ca- 
tală, în timp ce la rugbi și la hochei 
i fost selecționați din București cei 
ai mulți dintre participanți (hochei: 
din București și 2 din Rădăuți, rug- 
: 30 din București și 14 din restul 

rii).
Trebuie să arătăm, ca un aspect ne- 
țtiv, faptul că din echipele de volei 
iniori ale cluburilor Rapid, Dinamo, 
rogresul, Steaua (toate din Bucu- 
sști) nu a fost selecționat nici un 
>ortiv pentru tabăra de la Sibiu. Lu- 
urile nu au stat mai bine nici la

LOTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES • LOTO • PRONOSPORT • LOTO
Concursul Pronosport nr. 51 de du

minică 18 decembrie 1966. este compus 
din meciuri ale campionatului italian 
categoriile A și B.

Aceste întîlniri sînt foarte atractive 
prin surprizele care pot fi înregistrate 
indiferent de pozițiile echipelor în 
clasament.

Dăm mai jos programul acestui con
curs : I. Bologna — Brescia, II. Foggia
— Roma, III. Lazio — Internazionale, 
IV. Lecco — Spăl, V. Milan — Atalan- 
ta, VI. Napoli — Cagliari, VII. Torino
— Fiorentina, VIII. Venezia — Juven
tus, IX. Lanerossi — Mantova, X. Ge

noa — Varese, XI. Messina — Potenza, 
XII. Palermo — Sampdoria, XIII. Ve
rona — Padova.

• Noua formulă Loto — număr 
sporit de premii

Si cea de-a doua tragere Loto (2 de
cembrie) la care s-a aplicat noua for
mulă, a atribuit un număr sporit de 
premii față de cel acordat după ve
chea formulă.

Numărul total al premiilor la tra
gerea Loto din 2 decembrie a fost de 
4351 față de aproximativ 1800 premii 

cîte se atribuiau în medie la tragerile 
după vechea formulă.

Tragerile Loto care vor urma creea
ză largi posibilități de obținere a unor 
premii ridicate.

Jucați la tragerile Loto sâptămînale.
Joi ultima zi pentru cumpărarea bi

letelor.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 49 
din 7 decembrie 1966

Categoria a Il-a 1 variantă a 
58 924 lei și 1 variantă a 33 924 lei ;

Categoria a IlI-a 52 variante a 
1405 lei ;

Categoria a IV-a 212 variante a 
443 lei ;

Categoria a V-a 1066 variante a 
88 lei ;

Categoria a Vl-a 4664 variante a 
27 lei.

Report categoria 1: 144 295 lei.
Premiul de 25 000 Iei revenit unei 

variante de oategoria a II-a va fi 
tras la sorți miercuri 14 decembrie 
1966.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronqsport.



Șahiștii români au cîștigat la limită 
în tata echipei R. S. S. Letone: 10^-9^

Șase partide întrerupte 
urmau să decidă rezulta
tul final al întîlnirii in
ternaționale amicale de 
șah România — R.S.S. 
Letonă. Analize, calcule 
și pronosticuri, mai toate 
au fost infirmate ieri di
mineața, cînd era progra
mată reluarea întrerupte
lor. Motivul ? Destul de 
simplu. Convingîndu-se că 
echipa letonă nu avea 
șanse practice pentru men
ținerea rezultatului de e- 
galifate obținut în parti
dele încheiate la mesele 
de joc in cele două tururi 
ale întîlnirii, conducătorul 
oaspeților a anunțat că 
jucătorul leton Kapengut 
cedează la Drimer a doua 
partidă, propunînd remiză 
în toate celelalte. Propune
re care a fost acceptată.

Astfel, s-a creat situația 
destul de curioasă că re
zultatul întîlnirii a fost 
fixat fără ca nici o muta
re să mai fie efectuată pe 
tablele de șah.

Iată deci rezultatele teh
nice înregistrate pe foile 
de arbitraj : Kapengut — 
Drimer Vt-t/t, Villerte — 
Makai Klovan —
Ciocîltea //î—V», Drimer — 
Kapengut 1—0, Rojlapa — 
Polihroniade Vz—% Makai 
— Villerte Vz—Vz. Echipa 
României dispune astfel 
de cea a R.S S. Letone cu 
scorul de 10Vz—9Vz. Primul tur a fost 
cîștigat de șahiștii români cu 5'/z—47z, 
iar în al doilea scorul a rămas egal : 
5—5.

Rămînînd în domeniul cifrelor, să 
precizăm că victoria reprezentativei 
noastre a fost determinată de întâlniri
le masculine, unde am marcat scorul 
de 7Vz—4z/z. Realizatorii punctelor victo
riei sînt C. Partos (2—0) și D. Drimer 
(lz/z—z/z). Ceilalți echipieri ai noștri 
(Gheorghiu, Ciocîltea, Ghițescu, Soos) au 
obținut rezultat egal. La mesele fetelor 
scorul a fost de asemenea egal, nici 
una din șahistele noastre (Alexandra

Mihaela Peneș și Zoltan Vamoș 
învingători la Havana

HAVANA 12 (Agerpres). în cea 
de a doua zi a concursului interna
țional de atletism de la Havana, re
prezentanții României au cîștigat două 
probe. Zoltan Vamoș's-a situat pe 
primul loc la 3000 m obstacole, cu 
timpul de 9:09,5, întrecîndu-1 pe ce
hoslovacul Pavel Kantorek. Proba de 
aruncare a suliței femei a revenit 
atletei Mihaela Peneș cu rezultatul 
de 49,53 m. Pe locul doi s-a clasat 
Carmen Moreno (Cuba) cu 43,38.

Apropiata ediție a campionatului mondial masculin de handbal
va fi mai disputată ca oricînd!
- Interviu cu dl. Curt Wadmark, membru al Comisiei Tehnice 

a F. I. H. și antrenor al reprezentativei Suediei
Turneul internațional masculin de 

handbal care s-a desfășurat la Cluj între 
19 și 23 noiembrie a fost considerat 
drept unul dintre cele mai puternice de 
acest fel organizate în anul 1966 pe 
continent. Participarea valoroasă (patru 
echipe reprezentative de țări), apriga 
dispută pentru victorie și ridicatul nivel 
tehnic și tactic al jocurilor au confirmat 
acest lucru. Dar importanța acestui tur
neu a fost dovedită și prin prezența la 
Cluj a numeroși tehnicieni români și de 
peste hotare, dornici să vadă la lucru 
patru din cele 16 finaliste ale apropia
tului campionat mondial. Printre aceștia 
s-a aflat și dl. CURT WADMARK, 
membru al Comisiei Tehnice a F.I.H. și 
antrenor principal al reprezentativei Sue
diei, pe care l-am rugat să ne răspundă 
la cîteva întrebări legate de pregătirile 
handbaliștilor suedezi și de măsurile care 
se iau în această țară în vederea organi
zării celei de a VI-a ediții a campio
natului mondial.
• — Vă rugăm să ne spuneți care este 
stadiul preparativelor care se fac în țara 
dv. în vederea bunei desfășurări a cam
pionatului mondial ?

— Federația suedeză, ca organizatoare 
a acestei ediții a campionatului mondial, 
știe că are de făcut față unei sarcini 
destul de dificile. Aceasta, cu atît mai 
mult, cu cît în dorința de a da posi
bilitate unui număr mare de amatori 
de handbal să urmărească întrecerile, 
s-a liotărît ca meciurile să se dispute 
în cît mai multe orașe. Nu mai puțin 
de 21 de centre ale Suediei au primit 
act*astă sarcină de onoare și în fiecare 
dintre ele s-au alcătuit comisii de» or
ganizare, a căror activitate este coordo
nată de o comisie centrală ce își des
fășoară activitatea la Stockholm, pe 
lîngă federația noastră de handbal. Pot

In timpul întîlnirilor din al doilea tur

Nicolau, Elisabeta Polihroniade, Suzana 
Makai) nereușind să-și întreacă adver
sara directă. La ultima masă, a junio
rilor, D. Ghizdavu a fost net depășit : 
0—2.

Ca o concluzie, putem spune că În
tâlnirea cu șahiștii letoni a fost o utilă 
probă de verificare a stadiului de pre
gătire a lotului nostru reprezentativ. 
Socotim, de asemenea, că o victorie la 
limită nu reflectă în întregime posibili
tățile echipei române, care trebuie să-și 
mobilizeze mai activ forțele în viitoarele 
sale evoluții în arena șahistă interna
țională (RD. V.).

în proba de aruncare a ciocanului, 
cîștigată de Enrique Samuels (Cuba) 
cu 66,16 m, atletul român Gheorghe 
Costache a ocupat locul trei cu 61,90 
m. Alte rezultate: 200 m — Bam- 
buck (Franța) 21,0 ; 400 mg — Oli
vera (Cuba) 52,2 ; suliță — Fitzsim
mons (Anglia) 79.28 m ; triplusalt — 
Nemsovki (Cehoslovacia) 15,84 ; 800 
m — Toussaint (Franța) 1:50,6 ; lun
gime femei — Tatiana Talîșeva 
(LJ.R.S.S.) 6,18 m.

să vă anunț că toate sălile sînt pregă
tite și că ele se prezintă în condițiuni 
optime. De asemenea, în toate cele 21 
de orașe s-au luat măsuri ca oaspeții 
să aibă posibilitatea să-și completeze 
programul în mod cît mai variat. Trans
portul se va face, de la caz la caz, cu 
autocarele sau cu trenuri rapide.

— Totuși, sînt unele situații (ne re
ferim la seria B a campionatului) în care 
transportul constituie într-adevăr o pro
blemă. Cum se va rezolva această si
tuație ?

— Aveți dreptate. în seria B, echi
pele participante vor juca în localități 
foarte îndepărtate. De exemplu, orașul 
Kiruna este situat dincolo de Cercul 
Polar. Noi am liotărît ca echipele care 
se deplasează la Kiruna și Lulea să 
efectueze drumul cu avioane speciale.

— Cum sînt așteptate în Suedia în
trecerile din cadrul campionatului mon
dial ?

— Interesul este extrem de marc. Sînt 
orașe în care toate biletele au fost 
epuizate încă de pe acum. De altfel, noi 
sîntem foarte bucuroși de acest lucru, 
deoarece ideea organizării jocurilor în 
cît mai multe orașe se dovedește extrem 
de utilă din punct de vedere al popu
larizării handbalului. Așa că eforturile 
noastre, ca organizatori, vor fi pe de
plin răsplătite.

— Ce ne puteți spune despre pregă
tirile echipei Suediei ?

— Principala caracteristică a echipei 
pe care ne pregătim s-o aliniem la star
tul acestui campionat mondial este ti
nerețea. Față de formația care a repre
zentat Suedia la ultima ediție a cam
pionatului s-au produs unele modificări. 
De pildă, din echipa de atunci vor fi 
prezenți doar Lindblom, Jarlenius, Kem- 
pedal, Carlssou și Nedvall. In schimb,

Turnee in R.D.G. 
ale unor echipe 
românești

BERLIN (prin telefon). — Selec
ționata feminină de tineret a Capi
talei și-a început duminică turneul 
pe care îl întreprinde în R.D. Ger
mană. Tinerele handbaliste bucureș- 
tene au întîlnit în localitatea Mag
deburg reprezentativa secundă a R.D. 
Germane. La capătul unui joc viu 
disputat, în care cele două echipe 
s-au dovedit de forțe sensibil egalei 
victoria a revenit formației gazdă cu 
scorul de 11—9 (6—5).

în continuarea turneului, handba
listele românce vor juca astăzi în lo
calitatea Dessau, după care vor evo
lua la Dresda.

★
Ieri au părăsit Capitala, plecînd 

în R.D. Germană, echipele (mascu
lină și feminină) de handbal Politeh
nica Galați. Cele două formații stu
dențești din Galați vor întreprinde 
turnee de mai multe jocuri, evoluind 
în compania unor formații din R.D.G.

CAMPIONATE
Miercuri se vor desfășura urmă

toarele partide mai importante :
In „Cupa campionilor europeni" : 

Atletico Madrid — Vojvodina Novisad 
(in tur 1—3) ; F.C. Liverpool — Ajax 
Amsterdam (în tur 1—5).

In „Cupa cupelor ; Standard Liege 
— Chemie Leipzig (în tur 1—2).

DINAMO KIEV — 
CAMPIOANA A U.R.S.S.

Cu toate că în ultima etapă Dinamo 
Kiev a fost învinsă cu 3—1 de Dinamo 
Tbilisi, formația din Kiev a cîștigat 
într-o manieră categorică campionatul 
U.R.S.S. Iată poziția echipelor frun
tașe :
1. Dinamo Kiev 36 23 10 3 66—17 56
2. S.K. Rostov 36 20 7 9 54—44 47
3. Nefteanik Baku 36 18 9 9 56—28 45

Urmează Spartak Moscova cu 42 p,

Fază din meciul România — R. F. Germană, două din cele mai 
puternice reprezentative masculine de handbal din lume.

Partida a avut loc la București, anul trecut, și a prilejuit o dispută 
interesantă.

In iotogralia noastră, V. Hnat aruncă la poartă, protejat de Oțetea 
și Node a
selecționata noastră va beneficia de a- 
portul unor tineri handbaliști care s-au 
evidențiat în ultima perioadă de timp. 
Dintre aceștia, cele mai evidente pro
grese le-au făcut Hodin și Lenart Eriks
son, doi jucători buni în care ne punem 
mari speranțe. în general, însă, echipa 
noastră manifestă deocamdată lipsă de 
omogenitate. Lucru în parte firesc dacă 
ne gîndim că jucătorii sînt selecționați 
din 10 echipe, dintre care unele acti
vează în liga a 11-a a campionatului 
suedez.

— In încheiere, vă rugăm să ne spu
neți care sînt — după aprecierea dv. — 
echipele care au cele mai mari șanse de 
o cuceri titlul de campioană a lumii ?

ȘTIRI ...............
BERLIN. Aseară, în ziua a doua a 

„Dinamoviadei" de volei, echipa mascu
lină Dinamo București a dispus de 
Spartak Sofia cu 3—1 (7—13, 15—11,
15—9, 15—11). Alte rezultate : masculin: 
Dinamo Moscova — Gwardia Varșovia 
3—0: Dynamo Berlin — Spartak Sofia 
3—1; feminin : Dinamo Moscova — Ruda 
Hvezda Praga 3—1 ; Dynamo Berlin — 
Dozsa Budapesta 3—0.

BANGKOK. în cadrul Jocurilor 
sportive de la Bangkok s-au înregis
trat următoarele rezultate atletice 5 
100 m — Jegathesan (Malaezia) 10,5 ;

REZULTATE
£00 m — Barua (India) 1:49,0 ; 3000 
m obst. — Saruwatari (Japonia) 
8:53,6; 400 mg — Yut (Japonia) 51,7 ; 
ciocan — Sugwara (Japonia) 62,90 
metri.

LISABONA. Celebrul fotbalist 
portughez Eusebio s-a refăcut com
plet după accidentul suferit lunea tre
cută și a jucat la Benfica, în etapă 
de campionat, împotriva echipei CUF : 
3—0. Eusebio a înscris în această 
partidă două goluri și conduce în 
clasamentul golgeterilor cu 13 golurr 
marcate în 10 etape.

DE FOTBAL PE
Ț.S.K.A. Moscova 41 p, Torpedo Mos
cova 40 p, Dinamo Tbilisi 40 p) Dina
mo Moscova și Pahtakor Tașkent cu 
cite 38 p etc. In clasamentul golgete- 
rilor, locul 1 a fost ocupat de Datuna- 
șvili (Dinamo Tbilisi) cu 20 p.

DȚNAMO ZAGREB — STEAUA 
ROȘIE BELGRAD 2—1

în etapa de duminică a campionatu
lui iugoslav, Dinamo Zagreb a realizat 
o nouă victorie : 2—1 cu Steaua roșie 
Belgrad. Sarajevo a dispus în depla
sare cu 3—1 de Celik, iar Partizan 
Belgrad a surclasat (7—0) pe F.C. Za
greb. Campioana țării, Vojvodina, a 
terminat la egalitate (1—1) cu Velej. 
în clasament conduce Sarajevo cu 
24 p, urmată de Dinamo Zagreb și 
Partizan Belgrad cu cite 20 p.

— Este destul de greu de răspuns 
la această întrebare. Am urmărit cu aten
ție evoluția multor echipe reprezentative 
și vă pot spune că handbalul masculin 
a făcut mari progrese în multe țări. 
Titlul nu mai este disputat acum de 2—3 
reprezentative. Pentru victorie luptă, cu 
șanse egale, selecționatele României, 
K. D. Germane, Cehoslovaciei, Uniunii 
Sovietice, Iugoslaviei, Suediei. Dar echi
pele R. F. Germane și Danemarcei pot 
produce surprize. Un singur pronostic 
este cert : vom asista Ia cea mai dis
putată ediție a campionatului mondial !

(Interviu consemnat de 
CĂLIN ANTONESCU)

BUENOS AIRES. Rezultate d 
campionatul de baschet masculin 
Americii de Sud : Columbia — Eeă 
dor 73—56 (34—25) ; Uruguay' • 
Paraguay 81—68 (40—39) ; Peru 
Chile 74—62 (41—31) ; Peru — C 
lumbia 72—54 (33—28).

BEIRUT. Concursul internaționș 
de spadă de la Beirut a fost cî 
tigat de campionul mondial A. N 
kancikov (U.R.S.S.), care în fina

l-a învins cu. 5—1 și 5—4 pe franc 
zul Bourqaard. în sferturi de final 
Nikancikov l-a eliminat pc Meh 
El-Zein (Liban) cu 5—2, 5—1, iar 
semifinale a dispus cu 5—3, 5—6, 5— 
de Bogdan Gonsior (Polonia).

BERLIN. în întîlnirea intern 
țională amicală de handbal R.D. Ge 
mană — Ungaria, desfășurată 
Schwerin (R.D. Germană), gazdele s 
terminat învingătoare cu scorul <

ȘTIRI i
19—14 (8—6). Cel mai eficace juci 
tor de pe teren a fost Gantfcho 
(R.D.G.), care a înscris 9 goluri.

CIUDAD DE MEXICO. Tur 
ciclist al Mexicului s-a încheiat t 
victoria rutierului mexican Sabas Ce 
vantes, urmat în ordine de Soto (Mi 
xic) la numai 2 sec., Buckley (Angli) 
la 1:10, Balaszko (Ungaria) la 3:1 
Pe echipe, locul întîi a revSmt- foi 
mației ungare.

Takaci, extrema dreaptă de 1 
Vojvodina Novisad, este unu] dinți 
cei mai valoroși jucători ai can 
pioanei Iugoslaviei. Miercuri, 1 
Madrid, Vojvodina irit Unește i 

„C.C.E.* echipa Atletico

ESPANOL BARCELONA STOPATA

Echipa antrenată de Di Stefano, E: 
panol, care ocupă deocamdată loci 
al doilea în campionatul Spaniei, avîn 
18 p (după Real Madrid, 22 p), a foi 
învinsă duminică cu 3—0 de formați 
Pontevedra. Real Madrid a cîștigat 5 
deplasare (1—0 cu Cordoba). Pe loc> 
al treilea se află F.C. Barcelona < 
17 p, învingătoare duminică cu 2— 
în fața echipei Las Palmas. Alte r< 
zultate: Atletico Madrid — F.C. S< 
villa 3—0, Sabadell — Saragossa 3-4 
Elche — Granada 0—1.

Hocheiștii din R, D. German 
învingători și în al doilea jo 

cu selecționata României 
BERLIN 12 (prin telefon). — Cel j 

al doilea meci dintre selecționate 
de hochei pe gheață ale R.D. Ge| 
mane și României s-a disputat di 
minică seara în localitatea Weisl 
wasser. Acest joc a fost mai echilibri 
decît primul, hocheiștii' români m! 
nilestînd jnai multă omogenitate 
siguranță în apărare. Victoria a ri 
venit hocheiștilor germani cu scorț 
de 4—0 (1—0, 1—0, 2—0) prin pun 
tele înscrise de Kaatzsche (2) 
Proussa (2).

Cu această partidă, turneul seleț 
ționatei de hochei a României î 
R.D. Germană s-a încheiat Selecțiț 
nata română a plecat la Belgrt 
unde, începînd din 16 decembre 
va lua parte la întrecerile din ci 

' drul „Cupei Dunării".
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