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Partide viu disputate 
n „Cupa Sportul popular" la handbal

SPARTACHIADA DE IARNA I
Vești de la corespondenții noștri

Măcin 
cadrul

• In orașul și raionul 
au început întrecerile din 
Spartachiadei de lamă. Chiar din 
primele zile sute de tineri și ti
nere s-au prezentat la startul pro
belor de șah, tenis de masă și 
gimnastică. Pentru felul cum au 
organizat primele concursuri me
rită evidențiate asociațiile spor
tive din 
Cîrjelari,

si
desfășurare 
șl-au dat

din cadrul spartachiadei tinerii să 
treacă și o parte din normele 
pentru cucerirea Insignei de po
lisportiv.

G. GROAPA

comunele 
Jijila, 

Voința

Dorobanții, 
Mircea Vodă, 

Măcin. La 
a între- 

contribuțla 
Z. Gheor- 
membri al

Cerna 
buna 
cerilor
N. Chiper, FI. Dache,
gbe șl Ileana Zamfir, 
comisiei raionale a spartachiadei.

I. JIPA și V. ALECSANDRI

• pînă în prezent, în raionul 
Rm. Vîlcea aproape 1700 de tineri 
și tinere 
întrecerile 
loch iadei 
1-a ..bătut" .____ ____
înregistrat 314 concurențl. ___
mează trînta cu 175, gimnastica cu 
156 etc. Cele mai reușite con
cursuri au avut loc în asociațiile 
Luceafărul Bălcești, Drumul 
șugului Bercioiu, Progresul 
destl. Recolta Racoviță etc.

au participat la 
din cadrul Spar- 

de iarnă. Recordul 
șahul unde s-au

Ur_

bel- 
Bu_

I
I
I
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ACTUALITĂȚI
FINALELE CAMPIONATE

LOR REPUBLICANE DE 
JUNIORI MARI LA SCRIMA

In zilele de 20, 21 și 22 de
cembrie vor avea loc în Ca
pitală, finalele campionatelor 
republicane rezervate junio
rilor mari. Programul a fost 
fixat după cum urmează :

• marți 20 decembrie: flo
retă băieți și fete ;

• miercuri 21 decembrie : 
spadă ;

• joi 22 decembrie : sabie, 
întrecerile vor fi găzduite de

sala Constructorul (fostă Re
colta) din Șos. Iancului.

. Fază din meciul Șc. sp. nr. 1 — Șc. sp. nr. 2, disputat ieri după amiază in sala Dinamo

• In raionul Roman au În
ceput să se desfășoare întrecerile 
din cadrul Spartachiacfei de iarnă 
la șah, tenis de masă și trîntă. 
Cel mai mare număr de partici- 
panți l-a înregistrat j)înă acum a- 
sociația sportivă Recolta Roman, 
unde pînă în prezent au luat star
tul peste 100 de tineri. Bine au 
fost organizate întrecerile șl in 
asociațiile sportive Viitorul Săbă- 
oani, Progresul Poienari, Progresul 
Răchițenl ș.a. Membrii consilii
lor acestor asociații sînt preocu 
pați ca o dată cu concursurile

C. MARINOIU
I

• După deschiderea festivă, la 
I.S.C.M. Brazi au început întrece
rile de șah, tenis de masă și hal
tere. Pînă în prezent au luat star
tul 60 de iubitori al sportului din
tre care s.au remarcat electricianul 
M. Despina, mentorul N. Mirițes_ 
cu. I. Burlacu, S. Georgescu, K. 
vi *4ocșptș. a.

C. NEGULESCU
GH. ALEXANDRESCU

Un poligon de tir dat uitării

I
I
I
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O PUTERNICĂ FORMAȚIE 
BULGARA DE LUPTE 

ÎNTREPRINDE UN TURNEU 
ÎN TARA NOASTRA

în ziua de 20 decembrie. 
Casa de cultură a tineretului 
din raionul 23 August găz
duiește o interesantă gală de 
lupte greco-romane între 
formațiile Metalul București 
șî Lokomotiv — Burgas (R.P. 
Bulgaria). Oaspeții prezintă o 
puternică garnitură din 
nu lipsesc campionii 
diali A. Kiriazov și K. 
balov ultimul deținător 
titlului olimpic de la
la categoria 97 kg. Din for
mația oaspeților vor mai face 
parte D. Kiriazov (57 kg), I. 
Nedelcev (63 kg), N. Kironov 
(70 kg), V Marinkov (cat. 
grea). Formația bulgară va 
mal susține două lntîlniri cu 
Electroputere Craiova șl cu 
A.S.M.T. Lugoj.

oara 
mon- 
Bim- 
și al 

Roma

La sfîrșițul sâptămînii trecute au continuat în întreaga 
țară jocurile din cadrul „Cupei Sportul popular". Ca și 
pînă acum, partidele ce au avut loc cu acest prilej au 
fost viu 
calitate,

FG. MUREȘ.
localitate

fidele din cadrul etapei a
-a a fazei pe centru din tra- 
ionala competiție dotată cu 
tipa Sportul popular". Iată 
uitatele înregistrate : JUNI- 
'RE : Șc. sp. Odorhei -— Mu- 
-ul Tg. Mureș 10-7 (3-4), Șc.

Tg. Mures I — Șc. sp. Tg. 
treș III (Unirea) 23-0 (12-0), 

«,’eul Bolyai—Șc. sp. Tg. Mu- 
; II 7-5 (4-1); JUNIORI: Șc.
Tg. Mureș I — Liceul Bo

ți 21-7 (14-5), Șc. sp. Odor-
I — Șc. sp. Tg. Mureș II
14 (11-4), Șc. sp. Tg. Mureș I 
Metalotehnica 19-7 (11-7), 

c-ul Bolyai — Șc. sp. Tg. 
ireș III 22-7 (13-2).

disputate și au oferit spectatorilor întîlniri de 
cu o desfășurare interesanta.
In sala I.M.F.
s-au disputat

avutau 
ultimele 

centru a

)N PĂUȘ, coresp. principal

BRAȘOV. Recent 
Ioc în orașul nostru 
partide din faza pe 
„Cupei Sportul popular" la ju
niori. lată rezultatele : Liceul 
nr. 2 I — Tractorul I 24-13, 
Șc. sp. Brașov I — Tractorul I 
12-11, Liceul nr. 2 I —- Șc. sp. 
Brașov I 32-20, Tractorul II — 
.iceul nr. 2 II 15-12, Tractorul 

I — Șc. sp. Brașov II 9-7. Ca 
urmare a acestor rezultate pe 
locul I în întrecerea rezervată 
echipelor de juniori s-a clasat 
prima echipă a Liceului nr. 2, 
antrenată de prof. L. Covaci.

V. POPOVICI, coresp.
TIMIȘOARA. Apropierea ul

timei etape din cadrul fazei pe 
centru face ca partidele din 
„Cupa Sportul popular" să fie 
din ce în ce mai interesante. 
Lată rezultatele : JUNIORI: Li-

ceul nr. 4 I — Voința 35-11 
(15-4), Liceul nr. 4 II — Con
structorul 23-13 (18-7), Șc. sp. 
I — Voința 42-19 (25-8); JU
NIOARE : Ind. Lînii — Liceul

(Continuare in pag. a 3-a)

Un tînăr strungar de la uzina 
„Emailul roșu1* din Mediaș, dor
nic de a participa la concursurile 
de tir din cadrul Spartachiadei 
de iarnă, ne-a relatat în timpul 
unei discuții avute cu el următoa
rele :

— Avem lingă stadionul Gaz 
metan un ștrand în incinta că
ruia se află și un poligon de 
tir. Dacă bazinul de înot și cele
lalte anexe sînt, de bine de rău, 
folosibile, în schimb, poligonul e 
lăsat, de ani de zile, în părăsire. 
Este singurul loc din oraș unde 
s-ar puica organiza întreceri de

tir și în zilele friguroase. Dar 
întrucît nimeni nu se îngrijește 
să-1 pună la punct, sîntem nevoiți 
să așteptăm vara pentru a face 
trageri pe un... deal 
orașului.

— Cui aparține
— Mulți ani l-a

prietate asociația sportivă Re
cord. Un prieten de la această 
fabrică mi-a spus acum cîteva

din marginea

poligonul? 
avut în pro-

TR. IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

inala juniorilor mari la gimnastică
a un scurt timp după fina- 
icampionatului republican de 
liii și juniori mici, orașul 
nișoara va găzdui o altă fi- 
ă la gimnastică, cea a cam- 
natului republican pentru 
dorii mari. Această intrece.- 
poate fi denumită, într-un 
.piatra de Încercare" a

gimnasticii noastre, deoarece 
la ea participă toate speran
țele de la care așteptăm re
virimentul în această ramu
ră sportivă.

Pentru finala de la Timișoa
ra au fost invitați, de către 
Federația română de gimnas
tică, peste 130 de sportivi și 
sportive din 20 de orașe ale 
țării. Competiția, așteptată cu 
mare interes, se va desfășura 
sîmbătă și duminică in Sala 
sporturilor.

CAPITALĂ

HOCHEI. — Patinoarul artifi- 
11 .23 August', ora 19: Olim- 
i - Șc. sp. nr. 2, meci în ca- 
j| primului tur al campiona- 
ui de juniori al Capitalei.

MÎINE

HOCHEI. - Patinoarul artifi- 
îl „23 August", ora 19 : Con- 
uctorul — Dinamo, meci în 
«irul primului tur al campio
nului de juniori al Capitalei. V

Colaborarea-Mâor important

în dezvoltarea sportului școlar
în sala de festivități a Liceului „Mihai Viteazu' s-a des

fășurat CONSFĂTUIREA PROFESORILOR DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ DIN ORAȘUL BUCUREȘTI. Discuțiile purtate pe mar
ginea materialelor prezentate au scos in evidență faptul că 
aplicarea cu succes a noilor instrucțiuni privind organizarea și 
desfășurarea activității de educație fizică a elevilor depinde 
în măsură hotărîtoare de mai mulți factori. Unul dintre cei 
mai importanți este colaborarea între PROFESORI, CONDU
CERILE ȘCOLILOR ȘI PĂRINȚI.

în cuvîntul său, profesorul 
EMIL MANEA a scos în relief 
rezultatele bune obținute de 
cplectivul de cadre didactice 
de la Liceul nr. 36. Astfel, 
echipa de baschet fete este 
campioană republicană și, în 
prezent, participă la campio
natul republican. Multe din 
componentele acestei formații 
fac parte din lotul reprezen
tativ de junioare. Dar, pentru 
a ajunge aici, spunea vorbi
torul, a fost nevoie de multă 
muncă, de o colaborare rod
nică cu direcțiunea liceului 
și cu părinții sportivelor. To
varășul director M. VASILIU 
ne-a sprijinit intens ori de cite 
ori a fost nevoie — a spus

prof. Emil Manea. A fost 
întotdeauna in mijlocul nos
tru. a participat la antrena
mente și este nelipsit de la 
meciuri. Se interesează per
sonal de situația la învățătură 
a elevilor din echipele 
Iii. Acolo unde 
zul stă de vorbă cu 
proiesorul dirigente, 
te cadre 
tode noi 
lăturarea 
șl elevii 
manență
nul directorului pentru dez-

șco- 
este ca- 
elevul, cu 
cu celelai- 
caută me- 
pentru în- 
Profesorii

didactice, 
și eficace 
lipsurilor.

liceului simt în per- 
înțelegerea și spriji-

PAUL IOV AN

(Continuare in pag. a 2-a)
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HANDBAL. - Sala Politeh- 
ca, ora 20,30: Universita- 
a - Științe economice (f), 
eci în cadrul „Cupei

UI

s
<
fio
O

O

Atletismul
Clubul sportiv orășenesc din Baia 

Mare este motorul activității de per
formanță a regiunii Maramureș. în 
secțiile sale își desfășoară activitatea 
numeroși iubitori ai sportului. Dorind 
să cunoaștem mai îndeaproape viața 
citorva secții, l-am căutat mai întii — 
firește — pe secretarul cu probleme 
tehnice al C.S.O., prof. Ion Marinescu.

CEL MAI BUN ATLET AL NOSTRU...

pe tov. Ma-

la „regiune'

fost campion

— Bună ziua. îl caut 
rinescu.

— Este Ia o ședință
11 cunoașteți ?

— Bineînțeles. Doar a
și recordman republican de juniori 
la săritura în inălțime, acum 8—9 ani. 
între timp însă a abandonat atletis
mul, nu-i așa ?

RESTANȚA IN CATEGORIA 
A LA BASCHET FEMININ: 
POLITEHNICA BUCUREȘTI - 

VOINȚA BUCUREȘTI 
64-39 (34-23)

Pe pîrtiile Postăvarului...

Foto: R. Teodor In la handbal

„sub lupaii
Dinamo București

va întîlni
— Da' de unde ! Și acum este cel 

mai bun atlet al nostru. A luat parte 
și Ia campionatul pe echipe, că n-am 
avut pe altcineva. (Dialogul de mai 
sus l-am susținut cu tov. Paul Szalka, 
secretarul cu probleme organizatorice 
al C.S.O.).

De altfel, din formația care a par
ticipat la campionatul republican pe 
echipe (categoria B, seria a Il-a) s-au 
remarcat in afara lui I. Marinescu și 
alți profesori de educație fizică : Fran- 
cisc Băban — 400 m g și 1 500 m obst, 
Rodica Făcăoaru — 80 m g, lungime 
și 4x100 m. Iar profesorul Zoltan 
Toth a participat în afară de concurs 
la aruncarea suliței, neavînd încă 
transferul făcut. Altfel...

Cele de mai sus ne-au determinat 
să punem „sub lupă" secția de atle-

tism a C.S.O. Baia Mare. Și iată ce 
am văzut:

E MAI SIMPLU LA ALTE PROBE!

fost în urmă 
bun semifondist. 
atlet activ cînd 
ocupe de pre- 

Din „pepiniera'’

Ferdinand Moscovici, 
cu cîțiva ani un 
și fondist era încă 
a început să se 
gătirea tinerilor.
Iui au plecat Irina Zegreanu-Mikloș 
(maestră a sportului, fostă campioană 
republicană la cros), Ovidiu Lupu șl 
Vasile Weiss (foști campioni republi
cani la fond) etc.

Iată insă că, de la un timp, cu 
F. Moscovici s-a petrecut o inexplica-

ADRIAN IONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

pe campioana
Poloniei

MUNCII EN 13. — La Wies
baden a avut loc tragerea la sorți 
a meciurilor din turul II (op
timi de finală) al „Cupei cam* 
pionilor europeni" la handbal mas
culin.

Echipa Dinamo București, care 
este calificată direct in această 
fază, va întîlni formația poloneză 
G.K.S. Wylorzario Gdansk. Alte 
meciuri: Urheilu Kerho Helsinki—- 
Trud Moscova; U. S. lvry 
(Franța)—G. F. Glosturup (Da
nemarca); Fredensborg S. B. 
Oslo—Medvesceak Zagreb ; Grass
hoppers Zurich (Elveția)— 
D.H.Î..K. Leipzig (R- D. Ger
mană); Dukla Fraga—H B. Du-
dciange (Luxemburg).



Cu inima veșnic tînără
La 65 de ani, antrenorul de box Vasile 

Baciu este neobosit. Din mina sa au ieșit 
multi purtători ai tricoului de campion. O 
noua promoție de tineri lucrează acum cu 
multă sîrguință sub îndrumarea lui V. Ba
ciu, care xne-a promis ,pe curînd" un nou 
campion. în imagine: în sala clubului 
„Portul" din Constanța, grupa de începă
tori face- cunoștințe cu sacul de antrena
ment.

Foto : P. Romoșan

ATLETISMUL „SUB LUPÂ“
(Urmare din pag. 1)

bilă „reprofilare": de cîțiva ani în
coace el pregătește specialiști pentru 
probe la care... nu este specialist. 
Ecaterina Tomanicska și Arpad Szabo 
(suliță), Petre Paul și Iosif Rusz (disc), 
Mana Mako (greutate și disc), Radu 
Florin (prăjină), Ștefan Blașko (înăl
țime, triplu, 110 m g) sînt doar cîțiva 
dintre cei pe care i-a antrenat și cu ale 
căror performanțe (52—53 m la suliță 
băieți, 36—37 m la disc fete etc.) se 
mîndrește F. Moscovici. Este drept, 
atît timp cit concurează la juniori 
mici, atleții săi se pot număra prin
tre primii din țară la unele probe : 
dar cînd ajung la seniorat, sau chiar 
mai devreme, la juniori mari, nici 
unul dintre ei nu se mai poate mă
sura cu fruntașii vîrstei respective. 
Incercînd să găsim o explicație reală 
a acestei situații am ajuns la conclu
ziile de mai jos :

Ferdinand Moscovici are un ochi 
foarte versat în depistarea juniorilor 
talentați, la capitolul selecție neputîn- 
du i-se aduce nici un reproș. Talentul 
nefiind însă suficient, el trebuie în
soțit de o muncă asiduă, care pre
tinde mari eforturi, atît atletului cit 
și antrenorului.

La sărituri și la aruncări, antrena
mentul cere un volum de muncă ceva 
mai mic, un tînăr de 15—16 -ani — 
bine dezvoltat și cu calități fizica — 
putînd ajunge mai lesne printre pri
mii din țară la valoarea categoriei 
respective. Dar, pe cînd antrenorii

Colaborarea — factor important 
in dezvoltarea sportului școlar

(Urmare din pag. 1)

voltarea educației fizice și a spor
tului. A dispărut cu desăvirșire con
cepția că sportul ar dăuna învăță
turii. Conducerea liceului și toate 
cadrele didactice au stat de vorbă 
cu părinții elevilor, le-au arătat că 
activitatea de educație fizică și sport 
din școală contribuie la întărirea să
nătății copiilor și Ia dezvoltarea ca
pacității de asimilare a noțiunilor. 
Că această colaborare a dat roade 
o atestă faptul că la toate competi
țiile la care participă sportivii li
ceului nostru, echipele sînt însoțite 
în permanență de cadre didactice și 
părinți. De aceeași atenție se bucură 
toate echipele reprezentative din 
liceu și acest lucru a făcut ca re
zultatele să fie foarte bune. Astfel, 
fotbaliștii au ciștigat campionatul 
Capitalei, iar formațiile de volei, 
handbal, atletism și gimnastică au 
ocupat și ele locuri fruntașe.

La baza tuturor acestor realizări 
a stat strînsa colaborare și înțele
gere care există între conducerea 
liceului, cadrele didactice și pă
rinții elevilor.

Directorul Liceului „Matei Basa- 
rab“ EMIL STANCU, a spus : „îmi 
place sportul. Am fost ales preșe
dintele asociației sportive, ceea ce 
mă obligă cu atît mai mult să spri
jin această activitate în liceu. Sînt 
conștient de rolul educației fizice 
și sportului în școală și pentru a- 
ceasta ajut pe cît îmi stă în pu
tință continua dezvoltare în li
ceul nostru a acestei frumoase ac
tivități. Mă bucură succesele spor
tive obținute de elevii noștri. Deși 
nu sînt de specialitate, cînd echi
pele noastre au insuccese caut să 
aflu cauzele care au generat lipsu- 

respective. Astfel, am aflat că 

conștiincioși și perseverenți încep 
de-abia acum greul muncii metodice, 
un antrenor comod își consideră trea
ba terminată.

Și astfel, după 10 ani și mai bine 
de activitate, cei mal buni atleți ai 
lui F. Moscovici sînt cîțiva săritori 
și aruncători, clasați între primii 6 sau 
10 din țară la juniori mici, în focul 
semifondiștilor și fondiștilor pe care, 
cu priceperea sa, putea să-i ridice.

Să dăm, în antiteză, exemplul unui 
alt mare fondist de pe vremuri, maes
trul emerit al sportului Dinu Cristea, 
care s-a dedicat doar de doi ani 
muncii de antrenor. Elevii săi de la 
Metalul București au de pe acum 
rezultate foarte bune, obținînd mai 
multe titluri de campioni, pre
cum și noi recorduri republica
ne la juniori. Explicația : Ion
Dima, Constantin Pascale și cei
lalți atleți ai lui „nea Dinu” se pre
gătesc pentru alergările pe distanțe 
lungi, la care „maestrul" este specia
list.

Și Ferdinand Moscovici, antrenor de 
categoria a Il-a, ar fi putut avea aler
gători buni dacă proceda la fel. Așa 
însă, ocupindu-se cu... „de toate pen
tru toți", fără a se specializa, fără a 
aprofunda metodica unui singur grup 
din multitudinea probelor atletice, re
zultatele nu pot fi altele.

COLECȚIE DE... SANCȚIUNI

în 1965, în secția de atletism a 
C.S.O. Baia Mare a fost angajat 
un nou antrenor, în persoana lui 
Francisc Baban, un tînăr de la care 
se aștepta să muncească cu mul- 

unii dintre elevii selecționați In 
echipe nu participau regulat la 
antrenamente. De ce? Părinții lor 
ridicau anumite obiecții printre care 
aceea că sportul îi sustrage de la 
învățătură. Am luat cataloagele și 
am văzut că elevii buni la sport 
aveau note foarte bune. Deci 
obiecțiile părinților erau neînteme
iate.

Profesorii noștri de specialitate 
muncesc acum din plin, pregătesc 
echipele pentru campionatele șco
lare, pentru concursurile rezervate 
elevilor. Diriginții au avut și au 
un rol foarte important. Intre ei și 
profesorii de educație fizică tre
buie să se păstreze o legătură per
manentă. Au fost cazuri cînd „vîr- 
furi sportive" au început să-și ia 
aere de „vedete". De la primele 
„simptome* au intervenit profesorii 
de educație fizică, diriginții și... pă
rinții. Și „vedetele* noastre au re
venit imediat cu picioarele pe pă- 
mînt. Azi putem spune că în li
ceul nostru rezultatele sînt bune, 
că în desfășurarea cu succes a ac
tivității sportive colaborarea strînsă 
și permanentă dintre cadrele didac
tice și părinții elevilor are un mare 
rol.

Și profesorii Marcela Ionescu, 
Constantin Tudor, Gh. Mitra, Emil 
Jecu, <3. Popescu și alții au vorbit 
despre importanța de netăgăduit a 
acestei colaborări care trebuie să 
existe în toate școlile din țara 
noastră. Realizarea pe deplin a aces
tui deziderat va duce la îmbunătă
țirea activității sportive în școli, și 
cele hotărîte în consfătuire vor pu
tea deveni fapte reale. 

tă pasiune și seriozitate. Iată, însă 
că, intr-un singur an, el a reușit 
să... colecționeze nu mai puțin de 
5 sancțiuni (!) din partea biroului clu
bului. Ultima a primit-o pentru că la 
etapa orășenească a campionatului 
republican de cros, unde trebuia să 
îndeplinească o serie de funcții orga
nizatorice (printre care și aceea de 
starter) a uitat pur și simplu să se 
prezinte.

Deși la Fr. Băban se observă dorința 
de a face ceva bun, pină la urmă toate 
încercările sale se încheie cu eșec. 
S-ar părea că există la el o oarecare 
dezorientare, dezorganizare în muncă. 
Poate că și unele frâmintări personale 
l-au influențat. Dar și clubul trebuia 
să-i dea un ajutor mai substanțial, nu 
numai prin sancțiuni, ci — mai ales — 
prin îndrumări, prin discuții de la om 
la om. Căci, un antrenor care a reușit 
în numai un an să „scoată" mai mulți 
recordmani regionali la copii, unii cu 
rezultate destul de bune (Grigore Șer- 
ban : 7,5 la 60 m și 5,70 m la lungime; 
Paul Leș : 7,8 la 60 m și 1,60 la înăl
țime) și care dovedește frumoase apti
tudini în profesiune, ar fi păcat să se 
irosească.

SAU NU
BANI PENTRU TRENINGURI?

Unul din motivele pe care F. Mosco
vici le invocă pentru slabele rezultate 
este și acela că atleții săi nu au suficien
te treninguri - și deci nu se pot antrena 
pe timp friguros. De acord cu antre
norul (numai la acest capitol !), secre
tarul tehnic al clubului ne arată că 
pentru echipamentul secției de atle
tism prevederile bugetare ale anului 
in curs erau de 15 000 lei, din care, 
pînă la ora actuală, s-au cheltuit nu
mai 6 240 lei (22 perechi de pantofi 
cu cuie și 100 de perechi pantofi de 
tenis). Pentru restul de 8 760 lei ne- 
cheltuiți tov. Marinescu spune că a 
întocmit un referat pentru cumpăra
rea unor treninguri, pe care însă 
Consiliul regional . UCFS nu l-a 
aprobat.

Pe de altă parte, tov. Andrei Pataki, 
șeful comisiei economice a Consiliului 
regional UCFSj, ne-a pus în față un 
document din care reieșea că pentru 
primele trei trimestre ale lui 1966, sec
ția de atletism avea prevăzută suma 
de 14 000 lei și a cheltuit... 24 671 lei ! ! 
Iar tov. Moza, președintele Consiliului 
regional, ne spunea că secția de atle
tism a avut destule treninguri, pe care 
le-a împărțit — cum era și normal — 
atleților, dar atunci cînd unii dintre ei 
au încetat să mai activeze, antrenorii 
nu s-au îngrijit să ia înapoi echi
pamentul dat. Deci, o lipsă de interes 
pentru bunurile primite, dovada unui 
slab spirit gospodăresc.

Un poligon de tir dat uitării
(Urmare din pag. 1)

zile că ștrandul a fost dat in folosință 
altei asociații. Poate aflați dv. cine 
sînt aceia care au preluat, o dată cu 
ștrandul, și nepăsarea de la foștii săi 
proprietari. Nu știu cum ' de-i rabdă 
inima să lase poligonul într-o totală 
degradare. N-ar strica să-i dați la ziar.

★
...In drum spre ștrandul orașului (a- 

flasem de la C.S.O. că îl administrează, 
începînd de anul acesta, consiliul aso
ciației sportive Textila de pe lingă uzina 
Tîrnata), ne mai stăruiau în minte cu
vintele mustrătoare ale tânărului care ne 
relatase starea poligonului. Și iată-ne 
la fața locului. Ceea ce vedem este de 
necrezut: un poligon, cu ștand de tra
gere pentru șase paturi, dotat cu toate 
încăperile auxiliare, lăsat — pur și 
simplu — în paragină. A început — 
semn că de multă vreme stă în pără

Trei activiști, trei variante ; fiecare 
prezintă lucrurile în alt fel.’ Cine să 
mai înțeleagă ceva ?

Intre sediul C.S.O. Baia Mare șl cel 
al Consiliului regional UCFS Maramu
reș este o distanță de maximum 100 
de metri. Dacă cele două foruri atît 
de apropiate nu reușesc să lămurească 
o chestiune, în fond, atît de simplă 
cum este cea privitoare la echipa
ment, trebuie să vină, pentru aceasta, 
cineva de la București, de la 626 km ?

IN FINE, PUȚINA SPECIALIZARE

Pină acum doi ani, Ferdinand Mos
covici a fost singurul antrenor de atle
tism din Baia Mare. Poate datorită 
și acestui fapt a fost tentat inițial să 
pregătească atleți pentru toate probele.

In prezent, secția de atletism este 
încadrată cu trei antrenori, toți cu cite 
o normă întreagă. Francisc Băban —■ 
dacă va munci mai temeinic — și Zol- 
tan Toth (sosit în luna octombrie a.c.) 
constituie pentru experimentatul Fer
dinand Moscovici două prețioase aju
toare. Acum ei își pot împărți munca, 
luerînd fiecare cu anumite grupe de 
probe. Conform hotărîrii biroului 
C.S.O., fostul sulițaș Zoltan Toth va 
pregăti grupele de aruncători, F. Mos
covici va lucra cu semifondiștii și fon- 
diștii (în sfîrșit !), iar Fr. Băban (fost 
alergător de semifond, garduri și ob
stacole) îi va pregăti pe alergătorii de 
viteză, garduri și obstacole.

Iată, dar, că s-a făcut un prim pas 
(și încă unul mare) pe calea speciali
zării. Va trebui făcut și al doilea, la 
fel de important, pentru asigurarea 
unei pregătiri calificate a săritorilor, 
căci — la ora actuală — F. Moscovici 
(prăjină) și Fr. Băban (înălțime, lungi
me, triplu) îi antrenează pe aceștia, 
fără să fi practicat vreodată probele 
respective.

Este timpul să fie găsit de urgență 
un antrenor și pentru probele de sări
turi, care să pregătească (este și cazul) 
un înlocuitor al... secretarului C.S.O.

în îndrumarea tinerilor pasionați de 
sărituri, atletul... Ion Marinescu poa
te să-și aducă contribuția (ca și pînă 
acum), în tripla-i calitate: de profe
sor de educație fizică, de antrenor și 
de membru al conducerii clubului.

Oricum, la C.S.O. Baia Mare există 
condițiile ca prin specializarea muncii 
antrenorilor și prin unirea eforturilor 
atleților, să se creeze un puternic nu
cleu maramureșan al atletismului.

sire — să se desprindă tencuiala de pe 
ziduri. Ușa prin care intri in poligon 
este scoasă din tocuri, iar paravanul 
protector de-abia se mai fine pe doi 
stîlpi putrezifi, lingă care se află azvîr- 
lit un pat de tragere. încă 3 paturi, a- 
coperite cu grămezi de paie, erau în
grămădite într-un coif al ștandului de 
tragere, care nu mai are nici un geam. 
Am găsit pe iarba din incinta poligo
nului o ușă de coteț și alte urme care 
aminteau că aici au trăit în voie păsări 
și animale... domestice. Sala arbitrilor e 
murdară, iar depozitul de muniții și gar
deroba au de multă vreme altă între
buințare. Amprenta neglijentei este pre
zentă în toată înfățișarea acestei cons
trucții sportive (am fost, informați că 
este al doilea poligon de tir existent 
în regiunea Brașov), care se distruge 
sub privirile nepăsătoare ale unor oa
meni lipsiți de spirit gospodăresc.

VOLE!

Azi șî mîine, 
trei importanter
meciuri oficiale 

la Ploiești, Brașo’ 
și Timișoara

Cele trei- meciuri restante din ca 
pionatul republican masculin de vt 
la categoria A, toate avînd o deos< 
tă importanță pentru determinarea 
dinei echipelor în clasamentul gri 
respective, se desfășoară astăzi și r< 
ne, la Ploiești, Brașov și Timișoi 
Azi, la Ploiești, Petrolul susține 
compania Politehnicii Galați un n 
echilibrat (prin înfrîngerea suferită 
gălățeni duminică în fața ech 
Steaua), iar la Brașov, Politehnica 
dă replica formației campioane Ra 
București care, în mod normal, 
prima șansă. A treia restanță s^J-O; 
mîine la Timișoara, unde Poliței» 
întîlnește pe Viitorul Bacău într-o pf 
tidă deschisă oricărui rezultat.

A mai rămas de disputat o sing 
restanță, Universitatea București—! 
dagogic Pitești, din, seria a Il-a 
categoriei B, feminin, care va 
loc duminică 18 decembrie, în s 
Ciulești din Capitală.

Clasamentele la-z 
in categoriile A și

Masculin

CATEGORIA A

1. Dinamo București 11 9 2 30: !
2. Steaua București 10 9 1 27:lt
3. Rapid București 8 7 1 21: I
4. Politehnica Galați 8 7 1 23: ‘
5. Tractorul Brașov 10 4 6 16:2l
6. Minerul Baia Mare 9 3 6 10:2(
7. Viitorul Bacău 835 15:11
8^ Petrolul Ploiești 8 3 5 11:11
9. Alumina Oradea 9 2 7 13:2î

10. Politehnica Timișoara 8 3 5 10:12
11. Progresul Brăila 9 2 7 9:?«
12. Politehnica Brașov 8 17 8;&

SERIA I

CATEGORIA B

Masculin

1. Electroputere Craiova
2. Farul Constanța
3. înainte Timișoara
4. Ind. sîrmei C. Turzii
5. I.C. Arad
6. C.S.M. Cluj
7. Semănătoarea București
8. Progresul I.R.A. Suceava
9. A.S.A. Sibiu

10. Progresul București

9 8 1 25: f 
9 8 1 26: î 
963 23:12 
954 16:17 
945 12:21 
936 16:21
9 3 6 16:22
936 15:22 
936 13:21
9 2 7 13:2J

Feminin

1. Drapelul roșu Sibiu 9 9 0 27: 4
2. Progresul București 9 8 1 25: 8
3. Progresul Tîrgoviște 9 6 3 21:13
4. Corvinul Deva 963 20:15
5. Tricotajul Brașov 9 4 5 16:1$
6. Metalul București 9 3 6 16:26
7. Liceul „N. Bălcescu*

Cluj 936 12:2C
8. Voința M. Ciuc 936 11:21
9. Sănătatea Arad 9 2 7 12:22

10. Voința Botoșani 9 18 7.*2£

JUDECIND CONTESTAȚIA făcută 
Tricotajul Brașov în urma meciului . 
cu Voința Botoșani, terminat pe te 
cu rezultatul de 3—2 pentru Voința 1 
toșani, Comisia centrală de compet 
din F.R.V. a omologat victoria cu 3 
(45:0) a echipei brașovene, deoar 
echipa din Botoșani a întrebuințat 
partida respectivă o voleibalistă /■ 
drept de joc. Conform. regulamentul 
formației penalizate nu i se adiționez 
punctul de prezentare la meciul 
cauză.

SERIA A II-A

Masculin
1. I.C F. București
2. Politehnica Cluj
3. Universitatea Craiova
4. Politehnica Iași
5. Construcții București
6. Știința Petroșeni
7. Universitatea Timișoara
8. Universitatea București
9. Pedagogic Tg. Mureș

10. Medicina București

Feminin

1. Universitatea Ținu
2. Medicina București
3. Medicina Tg. Mureș
4. Universitatea Iași
5. Politehnica Brașov
6. Pedagogic Pitești
7. Politehnica Galați
8. Universitatea București
9. științe economice Buc.

10. Medicina Cluj

9 9 0 27: 4
9 7 2 25: 7
9 5 4 18:16
954 18:18
954 17:19
945 20:17
9 4 5 15:18
945 13:20
918 8:24
918 7:25

9 9 0 27: 3
9 8 1 25: 8
972 21:10 
945 16:17 
945 16:22 
844 16:16 
936 13:22 
835 15:17 
927 11:23
9 0 9 5:27

CLASAMENTELE SlNT CALCULAI 
cu excepția meciului feminin Tricota 
Brașov—Voința Botoșani, în baza rezi 
latelor înregistrate pe teren. Modificări 
drept consecință a unor eventuale cr 
testații, vor fi operate și comunicate i 
terior.



BASCHET

Imânunle de la jocurile categoriei B
SftA I MASCULIN

Voința București — Aurul Brad 
5-81). Oaspeții au făcut o partidă 
rcelentă și au fost la un pas de vic- 
rie, pe care au ratat-o însă din 
uza unei greșeli făcută în ultimele 
cunde. Bucureștenii au intrat pe 
ren prea siguri de victorie.
Constructorul Arad — A. S. A. Si- 
u (56—48). Gazdele au realizat vic- 
ria datorită tempoului ridicat impus 

repriza secundă. (ȘT. IACOB — 
resp. principal).

jUnio Satu Mare — Comerțul Tg. 
ureș (70—66). A fost un joc dina- 
c, viu disputat, cîștigat de echipa 

ai combativă. (A. VERBA — co- 
sp.).
A.S.A. Bacău — Progresul Bucu- 
ști (78—74). Diferența mare de 
inele realizată în prima repriză de 
Itre băcăoani nu a mai putut fi re
ferată de oaspeți decît in parte. 
!H. DALBAN — coresp.).
Farul Constanța — Petrolul Plo- 
ști (75—49). Cu o mai bună preci- 

aruncările la coș, constăntenii 
: cîștigat clar. (M. SEULEANU — 
•resp.).

. -MININ

CI. sp. școlar București — Șc. sp. 
itu Mare (81—43). Timp de 11 mi
jite, partida a fost echilibrată. A- 
>i, mai bine orientate tactic, bucu- 
ștencele s-au distanțat treptat. 
'R. POPESCU — coresp.).
A. S. A. Cluj — Șc. sp. Brașov 
4— 64). Ambele echipe au pus ac
rit pe atac, fapt care a dus la un 
eci spectaculos. (P. RAD VANI — 
•resțr.).
Șc. sp. Craiova — Progresul Bucu- 
ști (36—54). Net superioare, bucu- 
•ștencele au dominat majoritatea 
npului. (A. DEME- 
RIAD — coresp.).
Voința Oradea — Vo- 
ța Tg. Mureș (50—55). 
azdele au jucat în ge- 

faral bine, dar în final 
’ j comis o serie de gre

sii care au dus la pier- 
îrea partidei. (I. GHI- 
A — coresp. principal).
ERIA A II-A 
ASCULIN
Universitatea București 

■ Universitatea Craio- 
a (68—48). Universita
ra București, care joa- 
1 de la etapă la etapă 
lai bine, a învins clar.

► ». CRISTIAN — co-
jsp.).
Politehnica Iași — Me- 

icina Timișoara (111 — 
2). Timișorenii nu au 

Jutut tine pasul cu for- 
•alia ieșeană, mai teh- 
ică și mai experimen- 
ită. (D. DIACONESCU
- coresp. principal).
Știința Petroșeni — 
onstrucții București 
56— 57). După un meci 
iu disputat, gazdele au 
ivins datorită mai bu- 
ei precizii în aruncă- 
le la coș. (C. TITUS
- coresp.).

Politehnica Cluj — Politehnica Bra
șov (80—77). O partidă de bun nivel 
tehnic și foarte spectaculoasă. Clu
jenii au condus în permanentă și au 
cîștigat pe merit. (MIRCEA RADU— 
coresp.).

Pedagogic Oradea — Politehnica 
II București (67—61). Cu un atac 
mai eficace, gazdele au învins după 
un joc echilibrat. (V. SERE — co
resp.).

FEMININ

Arhitectura București — Pedagogic 
Constanța (48-52). Arhitectura a con
dus pînă în min. 32, uneori la dife
rențe categorice (min. 16 : 23—10), 
dar în ultima parte a meciului plu
sul de experiență al constănțencelor 
și-a spus cuvîntul.

I. C. F. — Medicina Cluj (57-29). 
Continuîndu-și drumul spre Categoria 
A, studentele de la I.C.F. au obți
nut o nouă victorie categorică în 
fața unei echipe care a făcut o im
presie plăcută.

Universitatea București — Con
strucții București (70—63). După un 
meci spectaculos, Universitatea a 
cîștigat datorită în special acțiunilor 
a două jucătoare mai experimentate 
(Cosma și Ahmet).

Politehnica Brașov — Medicina Tg. 
Mureș (46—33). Un joc echilibrat. 
Brașovencele s-au „desprins" în final. 
(C. GRUIA — coresp. principal).

Universitatea Timișoara — Medi
cina Iași (60—21). Gazdele au avut 
în permanentă inițiativa și au prac
ticat un joc spectaculos. Cele mai 
bune: KleinA Iovanovici, Kover și 
Ohanovici de la gazde, Marian de la 
oaspete. (EMIL GROZESCU — co
resp.).

Aruncă Ia coș talentata Jivoin din echipa 
Construcții București. Fază din meciul Universi

tatea București — Construcții București 
Foto : A. Neagu

Cum se irosește timpul antrenorului?
îmi spunea un antrenor: „Ca să 

reușești, în orice meserie, trebuie să 
i te dedici cu trup și suflet. Adică, 
în afară de orele propriu-zise de 
lucru, este necesar să te pregătești, 
să citești pentru a ține pasul cu tot ce 
este nou in domeniul respectiv. Tot așa 
și în meseria de antrenor de fotbal. 
Ca să obții rezultatele dorite, rezul
tate care să te mulțumească atît pe 
tine cît și pe spectatori și condu
cerea asociației sau a clubului, tre
buie multă muncă. în ultima vreme, 
la echipa la care am activat, munca 
era bine organizată și am putut 
să-mi concentrez atenția NUMAI a- 
supra pregătirii jucătorilor*.
. M-am gîndit mult la spusele lui. 
Și mi-am amintit de cele auzite cînd- 
va de la ' antrenorul PETRE MOL- 
DOVEANU. Echipa sa, Progresul 
București, tocmai terminase anul 
de... stagiu în categoria B și urma 
să facă din nou contactul cu cate 
goria A. Cu prilejul unei vizite la 
redacție ne relata cît de multe lu
cruri avea de făcut în acele zile. în 
timp ce vorbea, o întrebare a venit 
în mod firesc pe buzele celor ce-1 
ascultau :

— Bine, bine, dar hiroul de sec
ție ce facb ? Nu există o împărțire 
a sarcinilor ?

— Ba da, ne-a răspuns Petre Mol- 
doveanu, dar biroul secției e alcă
tuit din oameni care au și ei trebu
rile lor, de fotbal ocupîndu-se în 
timpul liber. Poți să-i tragi Ia răs
pundere ? Și atunci rămin eu, an
trenorul, să rezolv o serie de pro
bleme, să sar dintr-o mașină într-al- 
ta și dintr-un tramvai intr-altul, de 
dimineața pină seara, incit aproape 
că-mi fuge gîndul de la orele de 
pregătire.

Am mai discutat despre .timpul 
antrenorului* și cu NICOLAE DU
MITRESCU, de la U.T.A. El a fost
și mai categoric: .Timpul pe care 
îl am eu la dispoziție se poate împăr
ți aproape distinct în : 30 la sută pen
tru pregătirea echipei și 70 la sută 
pentru treburi administrative, în loc 
ca antrenamentele și pregătirea lor 
să-mi ocupe timpul în proporție de 
sută la sută". Și Nicolae Dumitrescu a 
înșirat cîteva activități extra-sportive: 
organizarea propriu-zisă a meciurilor, 
organizarea deplasărilor, scoateri din 
producție, bilete pentru băi, și 
chiar, atunci cînd U.T.A. se depla
sează, trimiterea telegramei prin care 
se solicită organizatorilor camere la 
hotel pentru cazare. Antrenorul din 
Arad ne-a dat și un exemplu : 
tru 
nai 
nu
Pa

Pen- 
că nu m-am putut ocupa perso- 
de recenta deplasare la Pitești, 

am avut camere la hotel și echi- 
a fost cazată la Școala profesio

nală de construcții, iar înapoierea 
Ia Arad 
nai, în

— Și. 
trescu ?

am făcut-o cu trenul perso- 
picioare*.
ce propuneți, tov. Dumi-

Partide viu disputate 
in „Cupa Sportul popular"

(Urmare din pag. 1)

r. 4 II 12-4 (7-1), Șc. sp. I — Liceul 
r. 4 I 6-0 (rezultat omologat). înain- 
*a ultimelor jocuri, în clasamente 
înduc la juniori Șc. sportivă I (se- 
a I) și Liceul nr. 4 I (seria aii-a), 
ir la junioare Șc. sportivă I (seria 

și Industria Lînii (seria a II-a).

P. ARCAN 
coresp. principal 

★
' SIBIU. După trei etape, în cele 
ouă clasamente ale întrecerilor din 
iza pe centru a „Cupei Sportul 
opular“, conduc Șc. sp. IV, la ju- 
ioare, și Șc. sportivă III, Ia juni- 
ri. Iată ultimele rezultate: JUNIORIi 
c. sp. II — înainte 19-8 (13-3), Șc. 
3. III — Voința 18-13 (7-4), Șc. sp. 
: — A.S.A. Sibiu 8-14 (4-7), Șc. 
3. I — înainte 22-9 (12-2),- JUNI
OARE : Șc. sp. II — Textilistul Cis- 
ădie 7-4 (5-3), C.S.M. Sibiu — Șc. 
3. III 9-2 (3-2), Textilistul Cisnă- 
ie — Șc. sp. IV 5-6 (3-1).

ILIE IONESCU 
coresp. principal 

★
BUCUREȘTI. In sala Constructorul 

fostă Recolta) au continuat duminică

jocurile din cadrul seriei feminine a 
„Cupei Sportul popular*. In general, 
echipele favorite nu au fost nevoite 
să depună eforturi prea mari pentru 
obținerea victoriei. Cu toate acestea, 
cele trei partide au fost dinamice, de 
un bun nivel tehnic. Iată rezultatele 
înregistrate: Liceul nr. 39 — Vo
ința 14-6 (6-4), Șc. sp. nr. 2 — CI. 
sp. școlar 19-9 (6-6), Șc. sp. nr. 1 — 
Rapid 11-5 (6-2).

V. IORDACHE 
coresp.

★
In sala Dinamo, cele 6 echipe 

participante la seria juniorilor și-au 
disputat duminică o nouă etapă. In 
cel mai important joc s-au întîlnit 
formațiile Tînărul Dinamovist și Șc. 
sportivă nr. 1, victoria revenind la 
limită dinamoviștilor, cu scorul de 
16-15 (8-8). Partida a plăcut atît prin 
valoarea handbalului prestat de am
bele echipe, cît și prin evoluția pa
sionantă a scorului. Cei mai buni, 
Dan Marin (T. Dinamovist) și Hanu 
(Șc. sp. nr. 1). Celelalte rezultatei 
Rapid — CI. sp. școlar 24-14 (11-6), 
Șc. sp. nr. 2 — Voința 17-10 (10-7).

Săptămînă de săptămînă concursu
rile Pronosport oferă, la premiul ex
cepțional, un autoturism și diferența 
în bani, pînă la concurența sumei 
de 75.000 lei.

Și concursul de duminică 18 de
cembrie 1966, beneficiază de un au
toturism : „Wartburg Lux* cu radio 
plus suma de 27.700 lei, diferența 
pînă la 75.000 lei, valoarea premiu
lui EXCEPȚIONAL.

Este bine să vă depuneți din vre
me buletinele pentru acest concurs 
în programul căruia figurează nu
mai meciuri din campionatul italian 
A și B.

• Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va avea loc la București în sala 
clubului Finanțe Bănci din str. Doam
nei nr. 2 cu începere de la ora

După tragere va urma un film 
tistic.

• Participați la tragerea Loto
vineri 16 decembrie 1966 la care se 
aplică în continuare NOUA FOR
MULĂ tehnică ce asigură sporite a- 
vantaje pentru participants

18. 
ar

de

Se extrag 12 numere din 90 în 
loc de 10 din 90 cum era pînă acum,

AL ILIE 
coresp.

— Ar trebui ca pe lingă fiecare 
echipă de categoria A să existe 
cite un „manager", pe-românește un 
ispravnic, care să se ocupe de pro
blemele administrative. în felul a- 
cesta antrenorii ar avea numai grija 
pregătirii echipelor. Cred că și fot
balul nostru ar face un pas înainte.

De aceeași părere este și VA
LENTIN STĂNESCU, antrenorul 
principal al Rapidului : .Toate pro
blemele echipei și ale jucătorilor — 
cel puțin la Rapid București — le 
rezolvă antrenorii, în loc ca ele să 
revină unei persoane desemnată 
special. Această stare de lucruri 
afectează timpul pe care-I avem la 
dispoziție pentru studiu, pentru buna 
desfășurare a antrenamentelor etc*.

Referindu-se la aceeași chestiune, 
antrenorul , federal JEAN LĂPUȘ- 
NEANU ne spunea zilele trecute că: 
.Acolo unde secția își trăiește via
ța, antrenorii au posibilitatea să se 
ocupe exclusiv de latura instructiv- 
educativă" și dădea ca exemplu clu
burile Dinamo București, Jiul. 
Steaua, Universitatea Craiova, Fa
rul și .oarecum" Petrolul. .în 
schimb, continua Jean Lăpușneanu, 
acolo unde lipsește preocuparea sec
țiilor pentru latura organizatorică, 
antrenorii devin... buni la toate, in 
sensul că ei se ocupă și de pro
blemele administrative, ceea ce le 
răpește din timpul necesar instruirii 
jucătorilor și din cel necesar ridi
cării nivelului lor profesional*. 
Exemple, în al doilea caz: Steagul 
roșu. Politehnica Timișoara, U.T.A., 
Rapid.

Așadar, care este timpul pe care 
antrenorii îl afectează pregătirii pro-

— Ce faci, 
tabelul ăla, că

maestre, nu mai 
se întunecă...

termini

desen de Neagu Radulescu

priu-zise a jucătorilor sau, mai bine 
spus, muncii pentru care sînt anga
jați ? Toți cei cu care am discutat 
au limitat acest timp la 30—40 la 
sută din activitatea lor 1 Ceea ce, 
să recunoaștem, este mult prea pu
țin pentru a avea echipe bine pre
gătite și un fotbal de calitate.

Soluția, după părerea tuturor ce
lor cu care am discutat, este una 
singură: existența unui manager, 
care să răspundă de latura admini
strativă a activității unei echipe de 
fotbal.

Timpul antrenorului e mult prea 
prețios pentru a fi risipit cu mă
runțișuri.

MIRCEA TUDORAN

Zile de odihnă la Uinnmo Pitești?
-— Da, piuă la 20 decembrie cei mai 

multi dintre jucători au concediu, a 
început antrenorul ȘTEFAN TARILE. 
Un concediu binemeritat pentru că toți 
au fost deosebit de solicitați în această 
toamnă* în afara celor 13 meciuri de 
campionat, am avut și patru partide 
internaționale foarte grele, cele cu Se
villa și Toulouse în „Cupa orașelor tîr- 
guri“. In plus, multi dintre jucători au 
făcut parte din diversele loturi naționale, 
deci — pregătire și meciuri grele în 
plus. Unii dintre ei sînt la Govora, unde 
urmează diferite tratamente medicale.

-—* Iar ceilalți ?

— Sînt la Pitești sau la București. 
Cîțiva dintre ei, este vorba de Badea, 
Eftimie, Zimmer, Vulpeanu și portarul 
Ariciu, de la juniori, pe care vrem, să-1 
promovăm în lotul echipei de seniori, 
fac antrenamente din două în două zile 
pentru eă au fost mai puțin folosiți: 
Este vorba de o pregătire individuală, 
cu accent pe tehnică și pe forță. Ală
turi de ei se mai antrenează și llie Ste-

putîndu-se cîștiga și cu 3 numere 
din toate cele 12 extrase, indile- 
rent ordinea extragerii.

• Pentru a putea fi informați la 
zi despre sistemele de joc, abona-, 
ți-vă din vreme la Programul Loto- 
Pronosport pe anul 1967.

Costul unui abonament pe un an 
este de 26 lei.

lian, dar el pentru 
rea... supleței și a

■—De ce 
lele atît de 'evretne ?

— Ne așteaptă meciurile cu Dinamo 
Zagreb, din „Cupa orașelor tîrguri". 
Echipa din Zagreb este una dintre cele 
mai puternice formații care a rămas în 
competiție. De ah el a eliminat pe A.G. 
Milan din „Cupa Europei Centrale". Iar 
țelul nostru este să ajungem in sfertu
rile de finală. Și — de ce nu? — 
chiar mai departe... De aceea începem 
antrenamentele de la 20 decembrie. In 
dorința de a asigura echipei o pregătire 
cît mai bună în vederea meciurilor cu 
Dinamo Zagreb, în planul nostru este 
prevăzut pentru luna ianuarie un turneu 
de cîteva meciuri in Orientul apropiat.

— La ce date veți juca cu 
Dinamo Zagreb ?

— Noi am propus 12 februarie la Za
greb și 19 februarie la Pitești. Echipa 
iugoslavă ne-a comunicat că este de a- 
cord cu disputarea unui meci la 12 fe
bruarie, dar nu poate la 19 februarie 
și ne-a propus,.. 29 decembrie, ceea ce 
nu putem accepta noi. Desigur că pînă 
la urmă vom ajunge la o înțelegere. 
După cum vedeți ne odihnim, dar numai 
pe jumătate...

alt motiv: menține- 
mobilității.

reluafi anlrenamen-

— m. t. —

ȘTIRI, ȘTIRI

PREMIILE TRAGERII AUTO
TURISMELOR LOTO 

DIN 6 DECEMBRIE 1966

Categoria I : cîte un autoturism 
„Fiat 1800“ au obținut : Mădularu I. 
Constantin din Drăgășani-Argeș, Bar
bu Marin din Dragodana-Argeș, Ko
vacs Ioan din Oradea, Vasilica Con
stantin din Petroșeni și Scherzer Mo
ritz din București.

Categoria a II-a : cîte un autotu
rism „Renault 10 Major* au obținut : 
Sava Ion din Constanța și Airinei D. 
Zaharie din Lupeni.

Categoria a IlI-a : cîtc un autotu
rism „Wartburg 312/1“ au obținut : 
Onceriu Alexandru, Pelz loan, Ana 
și Alexandru D. Iordan toți din 
București.

Categoria a V-a: 3077 premii a 
cîte 353 lei fiecare.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

FARUL JOACA AZI 
ÎN „CUPA BALCANICĂ

Astăzi se dispută Ia Atena meciul 
dintre A.E.K. și Farul Constanța, 
contînd pentru seria a II-a în „Cupa 
balcanică". în vederea acestei par
tide Farul Constanța a plecat ieri 
în Grecia pe calea

înaintea
se prezintă

acestui
astfel :

aerului, 
joc clasamentul

1. Farul
2. Lokomotiv
3. A.E.K. Atena
4. Vardar

ARBITRI

Sofia

Skoplje

ROMÂNI

ii
5
2
4

PESTE HOTARE

români continuă să fie so- 
peste he>-

Arbitri 
licitați să conducă jocuri 
tare. Astfel, două meciuri desfășu
rate în etapele din 4 și 11 decem
brie ale campionatului național din 
Grecia au fost conduse de arbitrii 
Aurel Bentu și Nicolae Mihăiiescu. 
Ambii s-au achitat cu succes de 
sarcina lor.



In ajunul meciului de baschet 
cu Maccabi Tel Aviv

DE VORBA CU ANTRENORUL FORMAȚIEI FEMININE 
POLITEHNICA BUCUREȘTI

întrucît meciul retur din „C;C.E.“ 
'dintre Politehnica București și Mac
cabi Tel Aviv este la ordinea zilei, 
i-am solicitat antrenorului campioa
nelor noastre, prof. C. Dinescu, cî- 
teva amănunte despre turneul efec
tuat în Izrael de echipa pe care o 
pregătește.

„în ansamblu, — ne-a spus an
trenorul C. Dinescu, am fost mulțu
mit de comportarea echipei noastre. 
Fetele au jucat foarte bine în apă
rare si pe contraatac, singura lipsă 
întrevăzută — la a cărei remediere 
lucrăm — fiind pregătirea prea 
scurtă a atacului pozițional. Men
ționez că, în pofida scorurilor 
categorice cu care am cîștigat 
meciurile, adversarele noastre au 
o bună valoare tehnico-tactică. De 
altfel, veți vedea joi seara... *Iumai 
pregătirea lor fizică este, după pă
rerea mea, deficitară. Uneori, dato
rită angrenării în jocul lor, ne-a 
scăzut avantajul la scor destul de 
mult, o dată de la 30 la 18 puncte 
în cîteva minute! Repet, însă, am 
avut un foarte bun prilej de veri
ficare și, cel mai important lucru, 
echipa este „la unison" în formă. 
Cite 4 din 5 jucătoare au fost în 
„zi de coș* zile de-a rîndul. Tot lo-

tul de care dispunem merită eviden
țieri, poate ceva mai mult Sanda Du
mitrescu, Ecaterina Vogel, Viorica 
Niculescu, Ana Haralambie, Marga
reta " Pruncu și Cornelia Gheorghe.

Astăzi vom face un antrenament 
ușor, iar mîine... meciul. Lotul nos
tru cuprinde * jucătoare: Viorica 
Niculescu, Cornelia Gheorghe, Sanda 
Dumitrescu, Ecaterina Vogel, Ga
briela Vartepniuc-Ciocan, Anca De- 
metrescu, Ana Haralambie, Aneta 
Lupean, Oltea Chelaru, Ileana Ghi- 
ță. Margareta Pruncu și Ursula Fier- 
linger".

G. RUSSU-Ș1RIANU

Azi la Praga, Steaua-Slavia 
In „C.C.E.“ la baschet

Echipa masculină de baschet Steaua 
susține astă-seară la Fraga meciul re
tur cu Slavia, în cadrul celui de al 
doilea tur al „C.C.E.*. In primul joc, 
desfășurat săptămîna trecută la Bucu
rești. rezultatul a fost favorabil campioa
nei țării noastre cu scorul de 76—72 
(37-39).

„Dinamoviada“ de volei
Sportivii noștri invingători in meciurile de ieri

ion Tiriac clasat 
printre primii 
tenismani 
din Europa

Intr-unui din ultimele sale numere, 
revista suedeză de specialitate 
„TENNIS TIDNINGEN" publică un 
clasament al celor mai buni jucători 
de tenis din Europa, pe baza perfor
manțelor obținute în sezonul sportiv 
1966. Printre primii zece tenismani 
europeni se află și campionul țării 
noastre, Ion Tiriac, clasat al 8-lea. 
Iată ordinea acestui clasament : 
1. Santana (Spania), 2. Cox (Anglia), 
3. Lundquist (Suedia), 4. Bungert 
(R. F. Germană), 5. Gulyas (Ungaria). 
6. Metreveli (U.R.S.S.), 7. Darmon 
(Franța), 8. TIRIAC (ROMANIA), 8. 
Buding (R. F. Germană), 10. Okker 
(Olanda).

De remarcat că Ion Țiriac a par
ticipat anul acesta la 18 concursuri 
internaționale dintre care a cîștigat 
5, calificindu-se de mai multe ori 
in finalele și semifinalele turneelor 
de simplu masculin. împreună cu 
colegul său de echipă, tînărul Ilie 
Năstase, el a fost finalistul probei de 
dublu la marele turneu de la Roland 
Garros (Franța). Țiriac are, în acest 
an, victorii asupra lui Lundquist, 
Gulyas și Darmon, pe care redacto
rul de specialitate al revistei suedeze 

I ii clasează înaintea sa.

Recent, In cadrul „Cupei Națiunilor" 
la rugbi, echipa Cehoslovaciei a 
Întrecut la Praga selecționata Olan
dei cu 16—5. iată o fază din acest 
meci: un iucător olandez este oprit 
din acțiune de cehoslovacul Brejcha 

Foto : CTK—Havelka

Programul reprezentativei 
de fotbal a Poloniei

Federația poloneză de fotbal a stabi
lit programul echipei reprezentative pen
tru anul 1967. In afara meciurilor din 
campionatul european (cu Luxemburg, 
Franța și Belgia) fotbaliștii polonezi vor 
susține și un meci amical în compania 
selecționatei României. Este posibil ca 
echipa Poloniei să mai înlîlnească și for
mația R.P.D. Coreene.

BERLIN. Marți au continuat între
cerile din cadrul „Dinamoviadei" de 
volei. Echipa masculină Dinamo Bucu
rești a întrecut cu scorul de 3—0 (12, 
3, 11) formația Gwardia Varșovia, iar 
la fete echipa clubului sportiv bucu- 
reștean a învins la fel de categoric

pe Dozsa Budapesta cu rezultatul de 
3—0 (12, 2, 7).

în meciul de luni echipa feminină 
Dinamo București a fost întrecută, 
după un meci disputat, de Dinamo 
Moscova cu 3—2 (9, 9, — 14, — 12, 
13).

(Ager preș)

Florența își pune candidatura 
pentru organizarea J. O.

ROMA 13 (Agerpres). — „Orașul 
1'lorenfa intenționează să-și depună can
didatura pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice de vară din anul 1976, care

Crauliștii progresează
Retrospectivă 7966 (I)

foarte lent

vor urma celor de la Ciudad de Mexico 
(1968) și Miinchen (1972)“ — a de
clarat primarul orașului, profesorul Bar- 
gellini.

Ziarul italian „LA NAZIONE" a pu
blicat un interviu acordat de președintele 
Comitetului Internațional Olimpic, Avery 
Brundage, în care acesta a declarat că 
ideea organizării Olimpiadei de la Flo
rența este excelentă. „^4r f( pentru noi 
o mare bucurie — a adăugat Brundage 
— ca Jocurile Olimpice să se desfă
șoare în orașul lui Dante".

Proiecte pentru sezonul 
atletic 1967

într-un articol publicat în devîs 
,,LEIIKAIA ATLETIKA", care Ăpare 
Moscova, cunoscutul atlet sovietic I 
Lusis, medaliat la Jocurile Olimpice | 
la Tokio, a declarat că aruncarea suli 
la peste 100 de metri nu este un 1 
cm irealizabil. După cum se știe recq 
dul mondial oficial este deținut actuf 
mente de T. Pedersen (Norvegia) 
91,72 m „în ceea ce mă privește — 
spus Lusis — mă gîndesc la posibilii, 
tea ca în viitorul sezon să ating gram 
celor 90 de metri". De notat că în ar 
1966 atletul sovietic a realizat perfe 
man|a de 86,56 m. Vorbind despre a 
trenamentul sulițașilor, Lusis a”sub 
niat că „...pregătirea psihologică a aru 
cotorului este tot atît de importantă 
și cea fizică".

Interesante declarații a făcut, recei 
și aruncătorul de greutate Vilmos Vaf 
din Ungaria. Răspunzînd unei întreb; 
referitoare la proiectele sale pentru « 
zonul 1967, Varju a declarat : „Mă sil 
în formă și cred că în curind voi dobt 
actualul record european. Sper să i 
apropii și mai mult de granița celor . 
de metri". Actualul record european es 
de 19,62 m și a fost stabilit de Vilm 
Varju în cursul acestui an. Atletul m 
ghiar este în vîrstă de 29 ani și a fc 
medaliat cu bronz la J.O. de la Tok 
In urma unei anchete inițiate de agenj 
de presă M.T.I.-Budapesta, Vilmos V\ 
ju a fost declarat cel mai bun sport 
al anului, în Ungaria.

Dan Demetriad (Dinamo) — cel mai rapid sprinter in sezonul 1966

S-a Încheiat un nou an competi- 
fional. bogat in evenimente și in— 
surprize cu unele certe satisfacții 
dar și mai multe speranțe neîmplinite. 
E timpul deci să Încheiem bilanțul, 
âcordind celor merituoși laudele 
de rigoare. Totodată insă, vom ana
liza mai amănunțit unele cauze care 
au făcut ca progresul înregistrat de 
narat ia noastră să nu fie general, pe 
măsura etorturilor federației de spe
cialitate și a unor secții fruntașe 
din tară.

Pentru astăzi ne-am oprit la proce
deul craul, specialitate în care pro
gresul realizat, nu este încă la înăl
țimea celui înregistiat pe plan euro

pean și mondial. Este foarte adevărat 
că la șase din cele șapte probe 
(cursele de 800 m nu au intrat încă 
în obișnuința sportivilor noștri) tabela 
de recorduri a suferit modificări. 
Dar, dintre aceste performante numai 
cea a Cristinei Balaban la 400 m 
(4 : 59,6) poate fi luată în considerație. 
Celelalte însă...

Totuși, să subliniem progresul ușor 
al lui D. Demetriad (cu un 56,5 în 
bazin de 25 m), G. Moraru (ținînd 
seama de condițiile sale vitrege de 
pregătire) și D. Gheorghe sau cel al 
Gabrielei Gonos, Danielei Coroiu și 
Marei Hahanu. Ultimii patru, în 
special, fiind și cei mai tineri au 
și cele mai frumoase perspective.

Să ne oprim însă și asupra celor 
care ne-au promis mult la începutul 
acestui an, dar care au realizat atît 
de puțin VI. Moraru, de pildă, care 
a avut în acest an condiții de pregă
tire foarte bune, a constituit marea 
deziluzie, lipsa sa de seriozitate și 
disciplină în antrenament anulîndu-i 
întregul efort depus mai ales în 
primele șase luni. Alături de el, alti 
reprezentanți ai clubului Steaua, cum 
ar fi Căprărescu, Gotter sau Ingrid 
Ungur nu au realizat performantele 
la care pregătirea lor le-ar fi dat 
dreptul. $i reșiteanul H. Schier, 
clujeanul V. Horvat, mureșanul D. Na- 
ghi sau reprezentanta $c. sp. 2, Eda 
Schuler, au avut un început de sezon 
bun, pentru ca apoi să se limiteze 
la performante modeste. In majorita
tea cazurilor lipsa de forță (datorită 
mai ales lucrului insuficient pe uscat) 
și ineficacitatea întoarcerilor limitea
ză pe crauliștii noștri la rezultate sub 
posibilități. Pentru că astăzi perfor
mante peste 57,0 — 2:05,0 — 4:30,0 
— 18:00,0 la băieți sau 65,0 —
2 : 24,0 — 5 : 10.0 la fete nu mai au 
valoare nici măcar pe plan european. 
Iată de ce antrenorii Gh. Dimeca, 
L. Ungur, 1. Schuster, I. Tothpal, O. 
Mladin sau I. Enăceanu ar trebui 
să-și dea o osteneală mai mare și cu 
grupele de crauliști, pe care ar trebui 
să le aducă la nivelul brasiștilor sau 
spatiștilor.

ȘTIRI,
BUDAPESTA.— Echi

pele de hochei pe ghea_ 
ță Dosza Ujpest și Cor
tina Rex (Italia) s-au 
întîlnit la Budapesta 
în primul lor joc con
tînd pentru „C.C.E.44. 
Victoria a revenit ho- 
cheiștilor italieni cu 
scorul de 6—1 (1—0,
2—1, 3—0) prin punc
tele marcate de Darin 
(2), Ghedina. Sabaris. 
Lorenzi și Grison. Pen
tru gazde a marcat 
Klink.

MOSCOVA. — Fede
rația unională de vo
lei a comunicat lotul 
echipei care va parti
cipa la C.M, feminin 
cîe volei ce va avea 
loc între 21 și 28 ianua
rie, în Japonia. „Vete

REZULTATE
AMSTERDAM. într-un 

meci contînd pentru 
„C.C.E." la baschet mas
culin, echipa olandeză

rana” echipei este Lud
mila Buldakova, în 
vîrstă de 28 de ani, iar 
cea mai tînără jucătoa
re Tatiana Sarîceva, în 
vîrstă de 17 ani. Lip
sesc din echipă cunos
cutele internaționale 
Valentina Vinogradova 
și Valentina Mișak, a- 
flate în concediu de 
naștere.

PARIS. — In meci, 
retur pentru „C.C.E.“ la 
handbal feminin, echi
pa cehoslovacă Bohe
mians Praga a întrecut 
cu scorul de 12—6 (7-2) 
formația franceză E. S. 
Colombes. învingătoare 
și în primul joc (9—4), 
handbalistele ceho. 
slovace s-au calificat 
pentru sferturile de fi
nală.

Herly Amsterdam a 
învins formația iugo
slavă Olimpia Ljublja
na cu scorul de 74—72 
(48—34).

MELBOURNE. — Tn 
cadrul turneului inter, 
național de tenis de la 
Adelaida s-au înregis
trat următoarele re
zultate : Emerson — 
Cox 6—4, 6—3, 6—0;
Stolle — Mc Manus 6-4, 
6—0, 6—3; Newcombe 
— Gronkel 6—4, 6—3,
4—6, 6—4; Roche — Fox 
10—8, 6—1, 6—2; Buf-
feles — Ashe 6—0, 
10—8, 3—6, 6—4.

MASCULIN — 100 m liber
R 57,2 (58.7) D. Demetriad (Dinamo) născut 1943

57.4 (58.0) VI, Moraru (Steaua) 1947
58.2 (59.2) H. Schier (Olimpia Reșița) 1947
59.1 (59,2) Fr. Fiildp (Mureșul Tg. Mureș) 1941
59,1 (59,8) V. Horvath (Medicina Cluj) 1944

200 m liber
R 2:07.9 (2:10,0) VI. Moraru (Steaua) ’ 1947

2:10,3 ( — ) D. Demetriad (Dinamo) 1943
2:11,5 ( — ) , M. Căprărescu (Steaua) 1944
2:11.5 (2:09,2) G. Gotter (Steaua) 1943
2:12,8 ( — ) D. Naghi (Mureșul Tg. Mureș) 1941

400 m liber
R 4:33.0 (4:49,5) G. Moraru (CSM Cluj) 1946

4:33.8 (4:34.9) VI. Moraru (Steaua) 1947
4:40.0 (4:40,6) D. Naghi (Mureșul Tg. Mureș) 1941
4:45.5 (4:42,0) G. Gotter (Steaua) 1943
4:46.9 (4:58,6) M. Căprărescu (Steaua) 1944

1 500 m liber
n 18:16,0 (18:42,5) G. Moraru (CSM Cluj) 1946

18:34.2 (18:49.4) D. Naghi (Mureșul Tg. Mureș) 1941
18:58.7 (18:42,9) VI Moraru (Steaua) 1947
19:37.4 (18:51 5) N. Tat (Olimpia Reșița) 1946
19:48 8 ( — ) D. Gheorghe (CSS Buc.) 1952

- A. V. —

FEMININ — 100 m liber
R 64.9 (66.6) Cristina Balaban (Dinamo) născută 1947

65,6 (64.7) Ingrid Ungur (Steaua) 1944
68,1 (72,8) Gabriela Gonos (Medicina Cluj) 1951
69.0 (71,4) Eda Schuller (Șc. sp. 2 Buc.) 1951
69,9 (76,4) Arina Boroș (Medicina Cluj) 1950

200 m liber
R 2:24.4 ( — ) Cristina Balaban (Dinamo) 1947

2:27,3 ( — ) Ingrid Ungur (Steaua) 1944
2:33,2 ( — > Arina Boroș (Medicina Cluj) 1950
2:34,5 ( — ) Daniela Coroiu (Șc. sp. Reșița) 1952
2:34,5 ( — ) Gabriela Gonos (Med’.ciia Cluj) 2951

400 m liber
R 4:59.6 (5:06.5) Cristina Balaban (Dinamc) 1947

5:26.0 (5:33.1) Anca Mitrofan (CSS Buc.) 1943
5:28.1 (5:49.6) Daniela Coroiu (Șc. sp. Reșița) 1952
5:34.5 (6:02,4) Gabriela Gonos (Medicina Cluj) 1951
5:35,6 (6:18.7) Mara Hahanu (Viitorul Buc.) 1952
5:35,6 (5:47,8) Arina Boroș (Medicina Cluj) 1950

K = Record republican
Intre paranteze — rezultatul din 1965.

Canadienii își încearcă echipa pentru C. M. de hochei
MONTREAL 13 (Agerpres). — Selecționata de hochei pe gheață 

Poloniei a întîlnit la Winnipeg reprezentativa Canadei. Hocheiștii căfr: 
dieni, care își încearcă lotul pentru „mondiale", au cîștigat cu 7—3 (3—1 

2—1, 2—1). Înaintea acestei partide, selecționata poloneză a susținut al 
5 meciuri cu echipe de club canadiene, obținind trei victorii și t 
meci nul.

Se anunță că și echipa secundă de hochei pe gheată a U.R.S.S. j 
întreprinde, in a doua jumătate a lunii decembrie, un turneu în Canad 
unde va susține 8 întîlniri în compania unor selecționate locale. Prim 
meci va avea loc la 16 decembrie, iar ultimul la 29 decembrie. Lot 
ce va face deplasarea va cuprinde și citiva jucători care au făcut par 
din prima selecționată a U.R.S.S., ca portarul Vladimir Cinov, Anatg’ 
Ionov, Victor Iaroslavtev, Alexandru Iakușev etc.

Jocurile de la Bangkok
Probele atletice desfășurate în cea 

de-a treia zi a „Jocurilor sportive de la 
Bangkok* s-au soldat cu următoarele 
rezultate: 110 mg — Raziq (Pakistan) 
14,4; greutate — Jiri Singh (India) 
16,22 nr. triplu salt — Gushikcn (Ja- 
ponia) 15,61 m; 200 m — Jegathesan 
(Malaezia) 21,5; 400 ni femei — Raja- 
mani (Malaezia) 56,3. In turneul de fot
bal: Pakistan—llong Kong 5—0 (1—0); 
Ri rm a nia—Coreea de Sud 1—0 (0—0).

înotătorii francezi
invitați în Australia
Inotătoarea franceză Christine Care 

campioană europeană la 100 m spate 
Alain Mosconi, recordman mondial, 
fost invitați să participe la campionat 
le de natație ale Australiei 
vor avea loc în luna februar 
la Adelaida. împreună cu ei * 
face deplasarea și Marie Jose Kersanc 
care la vîrstă de numai 12 ani a obțin 
timpul de 1:05,4 la 100 m liber (în bas 
de 50 m).
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