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BASCHET. - Sala Floreasca, 
a 19,30 : Politehnica Bucu- 

' ști - Macabi Tel Aviv, meci 
minin în cadrul Cupei cam- 
onilor europeni".
ȘAH. - Sala Constructorul 
r. 13 Decembrie 25), ora 
,30 : prima runde a meciului 

baraj Eiisabeta Polihro- 
□de - Margareta Perevoznic. 
HOCHEI. - Patinoarul arti- 

. :ial „23 August", ora 19,30: 
Dnstructorul - Dinamo, meci 

cadrul primului tur ol cam- 
onatului de juniori al Copi
lei.
^NDBAL. Sala Politehnica, 
a 19,30: Politehnica - 
țe economice ■■ (f), meci 
drul „Cupei F. R. H.'.
-4 M I I N E

HOCHEI. - Patinoarul arti- 
:ia! „23 August", ora 19,30 : 

sp. nr. 2 - Constructorul, 
eci în cadrul primului tur al 
impionatului de juniori al 
□pitalei.
ȘAH. - Sala Constructorul 
r. 13 Decembrie 25), ora 
,30 : a doua rundă a meciu- 
i de baraj Eiisabeta Polihro- 
□de - Margareta Perevoznic.

iCEP
EClOmiE FEMININE
t BARAJ LA ȘAH
Azi după-amiază începe meciul 
i baraj Eiisabeta Polihroniade 

Margareta Perevoznic pentru 
‘semnarea celei de a doua re- 
•ezentante a țării noastre la 
rneul -■ candidatelor la titlul
ondial feminin. După cum se 
ie. în cadrul turneului zonal
; la Varna, s-a calificat — ocu- 
nd locul doi — campioana ță- 
i, Alexandra , Nicolau, iar Eli- 
beta Polihroniade și Margareta 
erevoznic au împărțit, la ega- 
‘ ite de puncte locurile 4—5 
asamentului. întîlnirea de 
țj cuprinde 4 partide.
Un al doilea meci de baraj 
in in este programat de Ia 
îcembrie. Se întîlnesc (tot 

^.stanța a 4 partide) Eiisabeta 
olihroniade și Suzana Makai, 
știgătoare Ia egalitate în recen- 

finală a campionatului repu- 
ican.
Jocurile se vor desfășura în 
ala Constructorul, din str. 13 
ecembrie 25.

a L/Cr
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In întîlnirea retur din cadrul „C.C.E'" la baschet feminin

Maestra sportului, Viorica Nicu- 
lescu (Politehnica București), a- 
runcă la coș (fază din meciul Po
litehnica București — Olimpia 
T. V. București).

La Brăila

Peste 2000 de purtători âi
Insignei de polisportiv

c
MACABI TEL AVIV EVOLUEAZĂ 

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN BUCUREȘTI

Politehnica București aliniază cea mai bună
formație astă-seară (ora 19,30) ia floreasca

După cum s-a mai anunțat, 
astă-seară, cu începere de la 
ora 19,30, sala Floreasca găz
duiește întîlnirea retur din ca
drul „C.C.E.* dintre Politehnica 
București și Macabi Tel Aviv. 
în primul meci, disputat la Tel 
Aviv, victoria a revenit cam
pioanelor României cu scorul 
de 61—43 (23—18).

Oaspetele, sosite marți sea
ra în Capitală, au făcut 
miercuri două antrenamente, 
unul dimineața în sala Dina
mo și altul seara în sala Flo
reasca. O scurtă convorbire cu 
antrenorul Albert Pessah (fost 
jucător la Macabi Tel Aviv)i 
ne-a furnizat unele amănunte 
despre campioana feminină a 
Izraelului. Astfel, echipa par
ticipă pentru a patra oară con
secutiv la întrecerile „Cupei 
campionilor europeni". De trei 
ori, însă, a jucat împotriva 
unor formații de valoare su
perioară încă din primul tur : 
Daugava Riga (U.R.S.S.), Spar
ta C.K.D. Praga (Cehoslova
cia) și, anul acesta, Politeh
nica București. Mai amintim 
că Macabi Tel Aviv â cuce
rit ani de-a rîndul titlul ade 
campioană a Izraelului.

Schuhmacher

(22

Macabi Tel Aviv a depla
sat la București 10 jucătoare 
și anume (în paranteze vîrsta 
și înălțimea fiecăreia) : Tama
ra
Ofra Weinreeb 
Nava Leipschit 
Lea Pershik (24 
mara Hellmann
Pava Manskovits (22 — 1,70), 
Eviva Lichtblau (22 — 1,75), 
Miriam Ben-Ezer (22 —: 1,80), 
Ruthy Zigelmann (23 — 1,65), 
și Sary Wakspress (22 — 
1,70).

Arbitrii întîlnirii sînt: J. 
Kavcic (Iugoslavia) și I. Tarr 
(Ungaria).

CAMPIONATELE DE VOLEI

lapid București și Politehnica Galați
învingătoare in restanțele la volei

BRAȘOV, 14 (prin telefon), 
ieciul masculin Politehnica Bra- 
)V—Rapid București, a revenit 
as pețitor cu scorul de 3—1 
13, 9, —12, 13). S-au eviden- 
at Mincev și Dragon de la Ra
id, Buzescu și Niculescu de la 
olitehnica. (C. GRUIA-coresp. 
vrincipal).
PLOIEȘTI, 14 (prin telefon). 

ocul Petrolul—Politehnica Ga- 
iți, restanță în categoria A, a 
feras în sala Petrolul un mare

număr de spectatori. Meciul s-a 
încheiat cu victoria gălățenilor 
cu scorul de 3—0 (13, 13, 10), 
după o întrecere pasionantă. Cei 
mai buni : O zum, Kramer, Bran
denburg de la oaspeți, Petric și 
Radulescu de la gazde. (A. 
VLÂSCEANU-coresp.J.

Azi la Timișoara se 
a. treia restanță, între 
Politehnica din localitate
torul Bacău (categoria A mas
culin).

dispută 
echipele 
și Vii-

Din viața
organizației noastre

Consiliile asociațiilor sportive Lamina

hiar de la începutul anului, biroul Clubului sportiv oră^ 
șenesc Brăila a pus un accent deosebit pe instruirea și 
sprijinirea consiliilor asociațiilor sportive din oraș în ve-i 
derea cuceririi Insignei de polisportiv de către un numătf 
tot mai mare de oameni ai muncii. După ce a fost pire-» 
lucrat regulamentul și s-a asigurat baza materială nece-*

sară, s-a trecut la o intensă muncă de popularizare. Biroul clubului 
și-a intensificat controlul pe’teren, iar în ședințele lunare cu pre
ședinții asociațiilor sportive s-au arătat de fiecare dată rezultatele, 
au fost menționate asociațiile sportive cu realizări deosebite și cele 
rodașe. In frunte s-au situat în permanență Laminorul, Marina, 
Voința și Liceul nr. 3, care au folosit din plin toate competițiile 
și pentru trecerea normelor insignei.

Incepînd din luna octombrie, C.S.O. a luat măsuri ca de două 
ori pe săptămînă să se or
ganizeze pe stadionul 1 Mai 
întreceri rezervate partici
pant ilor la concursul pentru 
Insigna de polisportiv. In 
acest scop, în zilele respec
tive, sînt asigurate cadrele 
de specialitate necesare, 
materialele j?i echipamentul 
de care au nevoie sportivii.
ral. Voința și Liceul nr. 3 au organizat festivități în cadrul cărora 
au fost înmînate insignele. Această inițiativă a constituit un factor 
mobilizator pentru tineret și la următoarele concursuri au venit p« 
stadion sute de tineri dornici să-și treacă normele. Trebuie mențio
nat și faptul că o grijă, deosebită a fost acordată ținerii evi
denței purtătorilor.

Toate aceste mijloace și metode folosite de către Clubul 
sportiv orășenesc Brăila au făcut ca pînă în luna octombrie un 
număr, de peste 2 000 de tineri și tinere să devină purtători ai 
insignei. Dintre aceștia aproape 500 au trecut și normele prevă
zute pentru gradul II al Insignei de polisportiv.

In prezent există un însemnat număr de tineri care au trecut 
cite 3—4 probe și care pînă la sfîrșitul anului vor deveni pur
tători.

Sînt, însă. în orașul Brăila și asociații care pînă în prezent 
nu au manifestat suficientă grijă pentru această problemă. Ne re- 
Icrim la C.F.A., Celuloza Dunărea și altele. Este fără îndoială 
vina consiliilor asociațiilor respective dar și a clubului sportiv oră
șenesc, care s-a mulțumit să facă doar constatări fără a lua mă
surile cuvenite pentru îndreptarea lucrurilor. -Fără îndoială că o va 
face 5n viitor !

V. GODESCV

RAPID-STEAUA

juniori
va

întîlnirea, programată pentru 
ora 18, va fi arbitrată de 
L. Marky (R. P. Ungară).

Echipa de hal
tere (juniori) a 
României 
luează în

evo- 
Polo-

Sîmbătă, un nou derbi 
la Floreasca

Sala Floreasca din Capitală găz
duiește din nou — peste două 
zile — o dispută voleibalistică de 
mare însemnătate, așteptată cu 
nerăbdare. E vorba despre meciul 
masculin de categorie A, dintre 
echipele bucureștene fruntașe 
RAPID, campioana republicană, 
și STEAUA, recent aureolată de 
prețioasa victorie realizată dumi
nica trecută asupra Politehnicii 
Galați, învingătoare cu 3—0 în 
irmă cu două săptămîni, a ra- 
pidiștilor...

RAPID sau STEAUA ? Cine 
va învinge și cum ? Începutul... 
răspunsului : sîmbătă 17 decem
brie, ora 17, în sala Floreasca 1

«'Echipa de 
a țării noastre 
întîlni la Varșovia 
formația similară a 
Poloniei. Din lotul 
reprezentativei Ro
mâniei fac parte T. 
Apostol (Progresul 
Buc.), C. Dinescu, 
G. Enciu, Șt. Pinti- 
lie și Gh. Teleman 
(Dinamo Buc.), A. 
Hoit zer și L. Kalo 
(G.S.M. Cluj).

AZI, LA Cin, IM „C. C. I * LA HANDBAL FEMININ

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA ÎN CURSĂ 
>ENTRU CALIFICAREA ÎN

Meci internațio
nal de junioare 

la baschet

Astăzi după-amiază, în sala 
^porturilor din Cluj, campioana 
ării noastre Ia handbal feminin, 
Jniversitatea Timișoara, va în- 
erca, în partida revanșă cu 
ornik Sosnica, obținerea califi- 
ării în turul II al „C.C.E.“. în- 
r-un interviu telefonic, prof. V. 
'bifa, antrenorul echipei timișo- 
ene, ne-a declarat că este opti
mist și privește cu încredere al 
ioilea joc cu campioana Polo- 
iiei.

„In primul meci —■ ne-a spus 
)rof. Chița, fetele au resimțit 
oboseala unui drum lung.

De la sosirea la Cluj am fă- 
:ut antrenamente zilnice și sper

că în partida retur vom oferi 
spectatorilor nu numai o fru
moasă victorie, dar și satisfacția 
unui joc de bună factură teh
nică*.

Pentru meciul de astăzi, Uni
versitatea Timișoara va alinia ur
mătorul lot: L. Anca și A. Nițu 
— portari, Nemeț, Moșu. Franț, 
Neagoe, Szekeli, Kaspari, Cio- 
sescu, Rigo și Stoian. Echipa 
poloneză va sosi Ia Cluj în cursul 
dimineții de astăzi cu următorul 
lot: Bogusz — K. Miernik, Hry- 
nowiecka, IFolny^ J. Miernik, Go- 
le'cka, Krawczik, Nowak, Zelezny, 
Podolska.

/n „Cupa balcanica" la fotbal

A.E.K Farul Constanța 3-0 (2-0)
Miercuri după-amiază, .în fața a peste 8 000 de spectatori, 

s-a disputat la Atena partida de fotbal A.E.K. — Farul Con
stanța, în cadrul seriei a doua a „Cupei Balcanice".

Fotbaliștii greci au obținut, victoria cu 3-0, prin punctele în
scrise de Papaioanu (tain. 12 și 59) și Pomonis (min 33). 

(Agerpres)

Peisaj cotidian în frumoasa stațiune 
Tușnad. După cum se vede, 
matorilor de sâniuș nu este. 
Fețe îmbujorate, entuziasm și 
unii — emoțiile primului start 
întrecere sportivă.

vîrsta a- 
limilată.

— pentru 
intr-o

Foto : A. Neagu

In zilele de 28 
decembrie; 

Floreas- 
vor dis

puta două parti
de de baschet in
tre campioana de 
junioare a țării 
noastre, CI. șp. șco
lar București, și 
echipa Școlii spor
tive specializate in 
baschet din Silistra 
(Bulgaria).
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CRESTE NUMĂRUL 
PURI AfORILOR INSIG
NEI DE POLISPORTIV

curînd, încd 98 de coope
ratori au devenit purtă
tori ai insignei.

Al- 
Cu-

Concursurile pentru In
signa de polisportiv con
tinuă să atragă un număr 
tot maj mare de partici- 
panți și în raionul Ploiești, 
In majoritatea asociațiilor 
sportive au fost organi
zate mtmeroașe întreceri 
pentru trecerea normelor, 
folosindu-se, însă, în a- 
celași scop și alte con
cursuri, cum ar fi cele 
din cadrul Spartachiadei 
de vară, „Cupei Petrolis
tului" și „Duminicilor cul
tural-sportive”. Ca urma- 
re a preocupării existen
te. numărul purtătorilor 
de insignă a crescut în 
raionul Ploiești bu încă 
961 Dintre asociațiile care 
au obținut cele mai bune 
rezultate amintim pe cele 
de la C A. P. Tinosu, 
Școala generală Valea Că
lugărească și C.A.P. Poe- narii Apostoli.

M. Bedrosian-coresp.

„DUMINICI CULTURAL- 
SPORTIVE"

A. Vlăsceanu-coresp.

De la an la an, în re. 
giunea Ploiești se organi
zează tot mai multe „du
minici cultural-sportive", 
ele dovedindu-se o formă 
plăcută a activității spor
tive de masă. Numai în 
acest an, de pildă, au fost 
organizate în raionul Plo
iești 152 „duminici cultu
ral-sportive" ia care au 
luat parte peste 12 ooo de 
tineri și tinere. Cele mai 
reușite au avut loc în 
asociațiile sportive Petro
lul și Știința Urlați, Re
colta C.A.P. Puchenii Mari 
și Cornești, Chimistul Vâs
lea Călugărească ș.a.

ceul Urlați, Recolta 
bești, Recolta Valea 
cului. Cu acest prilej, nu
meroși participanți și-au 
trecut normele Insignei de 
polisportiv.

vite. In prezent, se lu
crează la tribuna stadio
nului.

Gh. Apostolescu-coresp.

I. Zaharia și
D. Maghiar-cor?sp.

CRESC REZERVELE 
DE FOTBALIȘTI 

LA PETROLUL
BUNI GOSPODARI

Sportivii din cadrul aso
ciațiilor Voința -și Meta
lul din orașul Tirgoviște 
vor avea și in această iar
nă condiții 
practicare a sporturilor de 
sezon. Prin grija 
liilor celor două asociații 
s-a procurat din timp ma
terialul și echipamentul 

necesar. De asemenea, au 
fost pregătite locurile în 
care se vor desfășura în
treceri de schi, patinaj și 
săniuțe.

optime de
consi-

M. Avanu-coresp. 
principal

Reprezentativele R. 
învingătoare

Membrii consiliului aso
ciației sportive Voința din 
Ploiești se preocupă de 
angrenarea membrilor
UCFS în concursurile pen
tru trecerea normelor In
signei de polisportiv. De

V. Anastasie-coresp.

In orașul Urlați s-a des
fășurat recent o reușită 
„duminică cultural-sporti
vă", la care au luat parte 
sportivi din asociațiile 
Schela Urlați, Victoria, Li-

Importante reamenajări 
s-au făcut în ultimul timp 
și la stadionul „23 August” 
din orașul Rîmnicu Sărat. 
Terenul de fotbal a fost 
nivelat și gazonat, pista de 
atletism și gropile de sări
turi acoperite cu un nou 
strat de zgură, iar cabi
nele — reparate și zugrăr-

în toamna acestui an, 
lingă clubul Petrolul Plo. 
iești a fost înființat un 
centru de copii la fotbal. 
Inițiativa a stîrnit un viu 
interes în rîndul micilor 
iubitori ai sportului cu ba. 
Ionul rotund, numărul ce
lor înscriși ajungînd la 800. 
După o selecție exigentă 
100 de copii și juniori au 
fost Î7 riși în evidența 
celor patru antrenori, Gh. 
Dumitrescu și A. Muntea. 
nu, foști jucători la Petro
lul, , St. Răduță și prof. 
Th. Vieru. Tinerii fotba
liști au fost împărțiți pe 
grupe de vîrstă, urmînd 
să activeze în campiona
tul republican de juniori, 
regional și orășenesc.

O deosebită atenție o 
acordă cei patru antrenori 
și comportării copiilor in 
afara orelor de antrena, 
ment, în Special la învă
țătură, ținînd în acest 
scop o strînsă legătură cu 
dirigința din școli.

S. Miliai-coresp.

Clasamentele la zi
CATEGORIA A

Rapid București 
Politehnica București 
Mureșul Tg. Mureș 
Universitatea Cluj 
Voința Brașov 
Universitatea Iași 
Voința București 
Constructorul Buc. 
Crișul Oradea 
Olimpia T. V. Buc.

B

feminin

7 7 0 495—300 14
7 7 0 436—286 14
7 4 3 373—342 11
7 4 3 407—372 11
7 4 3 384—395 11
7 3 4 372—422 10
7 3 4 316—381 10
7 2 5 319—391 9
7 1 6 303—398 8
7 0 7 300—418 7

A

înaintea ultimei runde
a turneului de la Tg. Mureș

CATEGORIA 
SERIA I 

MASCULIN

SERIA

1 Farul Constanța 5 5 0 33»—250 10
2 Voința București 5 4 1 326—282 9
3 Comerțul Tg. Mureș 5 3 2 317—260 8
4 Progresul București 4 3 1 276—220 7
5 Unio Satu Mare 5 2 3 283—338 7
6 A.S.A. Bacău 5 2 3 278—344 7
7 Aurul Br^d 4 1 3 262—260 5
8 Petrolul Ploiești 4 1 3 207—252 5
9 A.S.A. Sibiu 5 0 5 247—309 5

10 Constructorul Arad 2 1 1 105—125 3
FEMININ

1 Progresul București 5 5 0 314—188 10
2 Ci. sp. șc. București 5 3 2 291—249 8
3 A._S A. Cluj 5 3 2 314—287 8
4 Voința Oradea 5 3 2 262—263 8
5 Voința Tg. Mureș 5 3 2 249—302 8
6 Viitorul Dorohoi 4 2 2 235—178 6
7 Spartac Salonta 4 2 2 211—191 6
8 Șc. sp. Brașov 5 1 4 262—310 6
9 Șc. sp. Craiova 5 1 4 195—250 6

10 Șc. sp. Satu Mare 5 1 4 211—326 6
A II-A

TG. MUREȘ 14 (prin telefon, de 
Ta corespondentul nostru principal). 
De săptămîna trecută, 12 maeștri, 
candidați de maeștri și jucători de 
categoria I se întrec în cadrul tur
neului de șah organizat de Consiliul 
regional UCFS Tg. Mureș. Se joacă 
în sala Casei de cultură a Sindica
telor, partidele fiind urmărite de 
numeroși spectatori.

De la începutul concursului, în 
frunte s-a situat maestrul Șerban 
Neamtu (Autorapid Craiova), care 
din zece partide susținute n-a lăsat 
adversarilor decît 4 remize, cîștigîn- 
du-le pe celelalte. în runda a 10-a 
el a remizat și cu principalul său 
adversar, maestrul T. Stanciu (Con
structorul București), de care se află 
acum distanțat la 1 punct, împreu
nă cu M. Breazu (C.S.M. Cluj) și 
Z. Naghi (Chimia Tg. Mureș). Prin
tre învinșii lui Neamtu se află și 
maestrul E. Ungureanu (Chimia Tg.

Mureș), care în runda a 9-a a pier
dut și la Bondoc.

Iată clasamentul turneului, 
tea disputării ultimei runde : 
tu 8, Stanciu, Breazu și Naghi
Bondoc și Nacht 6, Ungureanu 5 (1), 
Melau 3i/i, Țurcanu 3 (1), Solomon 
și Eleonora Jianu 3, Frenkel Vf.

înain-
Neam-

7,

IOAN PĂUȘ

MASCULIN

1 Politehnica Cluj 8 7 1 724—554 15
2 Politehnica Iași 8 7 1 646—482 15
3 Politehnica Brașov 8 5 3 559—510 13
4 Universitatea Buc. 8 4 4 629—578 12
5 Construcții București 8 4 4 532—573 12
6 Știința Petroșeni 8 4 4 413—537 12
7 Universitatea Craiova 8 3 5 516—480 U8 Pedagogic Oradea 8 3 5 517—578 11
9 Medicina Timișoara 8 3 5 510—604 11

10 Politehnica II Buc. 8 0 8 402—552 7
FEMININ

1 I.C.F. București 8 8 0 645—306 16
2 Pedagogic Constanța 8 7 1 479—374 15
3 Universitatea Tim. 8 6 2 476—396 14
4 Arhitectura București 8 5 3 358—369 13
5 Universitatea Buc. 8 5 3 394—395 13
6 Medicina Tg. Mureș 8 3 5 308—413 11
7 Medicina Cluj 8 2 6 358—388 10
8 Politehnica Brașov 8 2 6 368—453 10
9 Construcții București 8 2 6 395—503 10

10 Medicina Iași 8 0 8 283—467 8

| HANDBAL

Jocuri de
tehnic în

r."
în regiunea Hunedoara

. Organizată de Consiliul regional 
UCFS Hunedoara și de Consiliul re
gional agricol, „Cupa S.M.T.“ a stîr
nit un viu interes în rîndul fucră- 
torilor din S.M.T.-uri. Și iată că nu 
de mult a avut loc la Alba lulia 
etapa regională a acestei competi
ții S-au desiășurat întreceri la atle
tism.fotbal, volei, tir, Haltere și 
trî.n,d. la care au luat parte repre
zentanții stațiunilor de mașini și 
tractoare din Dobra (raionul Ilia), 
Miercurea (raionul Sebeș), Hafeg, 
Orăștîe și Aibă lulia Aceste dispu
te tinerești au scos'în evidență fap
tul că în rîndul mecanizatorilor se 
altă multe elemente talentate, ca
pabile să îmbogățească loturile re
gionale

„Cupa S.M.T." a revenit reprezen
tanților raionului Alba Iuiia, care 
au ocupat locul I în clasamentul ge
nerai cu 28 de puncte. Pe locurile 
următoare: S.M.T. Miercurea cu 20 

S.M.T. Orăștie cu 17 p, S.M.T.
12 d și S.M.T. Ha(eg cu

P, J
Dobra cu

P. HODOROGEA — coresp.

un bun nivel

săptămmii trecuteLa sfîrșitul 
continuat în sălile Floreasca și Dinamo 
jocurile din „Cupa F.R.H.“ Meciul 
Steaua — Voința a fost cel mai dispu
tat. Evoluînd peste așteptări, handba- 
liștii de la Voința au fost la un pas 
cfe a cîștiga această întîlnire și de a 
furniza astfel prima mare surpriză a 
competiției. Este adevărat că echipa 
Steaua, deși a avut în rîndurile sale 
numeroși jucători de valoare, printre 
care pe cei selecționați în reprezenta
tiva de tineret (Dincă, Popescu, Dumi
tru, Roșescu), nu a beneficiat totuși de 
un conducător de joc (Nodea și Oțelea 
fiind selecționați în lotul reprezentativ), 
Acest lucru a ușurat evident sarcina 
echipei Voința, care a atacat decis, do
rind mult obținerea victoriei. în fina
lul jocului însă, handbaliștii de la Vo
ința nu au mai avut resurse, părăsind 
terenul învinși, Scor final 18—15 (7—11) 
pentru Steaua. Cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Dumitru (8), Cristi
an (4) pentru Steaua și de Tănâsescu 
(6) pentru Voința. Sub nivelul obișnuit 
arbitrajul lui I. Covaci.

Iată cîteva amănunte 
partide.

Progresul — I.C.F. (f) 
această dată, studentele 
și au dat serios „de furcă1 
lor de la Progresul. La un moment tfat 
scorul ajunsese strîns (min. 35 : 5—4), 
dar, în cele din urmă, maturitatea și 
forța de atac a echipei Progresul și-a 
spus cuvîntul. Confecția — Științe Eco
nomice (f) 13—5 (9—4). Voința — Șc. 
sp. nr. 2 (f) 11—8 (7—3). Victorie sur
prinzătoare, dar pe deplin meritată. 
DinamoI.C.F, (m) 31—12 (18—3). Par. 
tida a fost ceva mai animată în repriza 
secundă, cînd studenții au manifestat 
mai multă siguranță în apărare și o 
mai bună precizie în aruncările la 
poartă. Rafinăria Teleajen — Unirea 
Fabr. de ace (m) 17—10 (10—4). Univer
sitatea — Rapid (m) 16—13 (7—6).

7—4 (3—1). De 
au jucat bine 

handbaliste-

TG. MUREȘ, (prin telefon).— Aștep
tate cu mult interes, întîlnirile amicale 
de tenis de masă dintre reprezentativele 
de tineret ale României și R. P. Chineze 
au fost urmărite dc peste 1000 de spec
tatori, 
nante, 
toriile 
cit și 
K. P. 
pregătiți tehnic și 
torii noștri, doar Giurgiucă a făcut față • (15,

2—0 (19, 11), Van Fu-tîn—Rodea 2- 
(19,11), Si En-tin—Sentivani
(13, 6), Lu Ci-fan 
Tiau Ven-ien—Rodea 2 
Van Fu-tîn—Giurgiucă 1 

■—16), Tiau Ven-ien—Reti

La capătul unor dispute pasio- 
meciurile au luat sfîrșit cu vic- 
oaspeților, atît la băieți (9—2) 
la fete (3—0). Reprezentativele 
Chineze au cuprins sportivi bine 

tactic. Dintre jucă-

cu succes puternicilor lui adversari, 
a reușit să cîștige două din cele tl 
partide susținute. Ceilalți — Reti, Bod 
Sentivani — au acționat inegal. La fe 
oaspetele au depășit fără drept de a 
pe Eleonora Mihalca și ludit Crej 
care s-au comportat sub așteptări.

lată rezultatele tehnice: echipe b 
bați: R. P. Chineză (tineret)—Româi 
(tineret) 9—2: Lu Ci-fan—Sentiv
2—0 (19, 14), Si En-tin—Reti 2-

10), Țiau " ‘ ■

Ci-fan—Sentiv

Ven-ien—Giurgii

REZUETA1EEE
CAMPIONATULUI
DU CALIFICARE

Sala sporturilor din Galați a găzduit 
timp de 3 zile întrecerile finale de te
nis de masă ale campionatului de cali
ficare. Au luat parte 16 echipe mas
culine și 10 feminine. Atît în serii cît 
și in turneul final, întîlnirile au fost 
disputate cu dirzenie, echilibrate, iar 
nivelul tehnic a fost satisfăcător. 
Menționăm și făptui că 80 la sută 
dintre concurenți au fost juniori mari 
și mici. O impresie deosebită au lăsat 
C. Macovei (C.T.S. Iași), Gh. Dumitres
cu (Metalurgica București), C. Gavriș 
și M. Dogaru (A.S. Cugir), B. Cărmă- 
zan (Politehnica Timișoara), Dan Apos- 
tu (C.T.S. Iași), surorile Maria și Haj- 
nal Corodt (C.F.R. Brașov).

Din păcate s-a manifestat și o atitu
dine necorespunzătoare (injurii aduse 
adversarilor și unor oficiali), aceea a 
antrenorului ieșean G. Simionescu.

Iată clasamentele finale : echipe 
bărbați : 1. C.T.S. Iași, 2. C.S.M. Cluj, 
3. Politehnica Timișoara, 4. Metalurgica 
București ; echipe femei : 1. C.F.K. 
Brașov, 2. Bere Gri vița București, 3. 
Spartac București. Primele două cla
sate, atît Ia băieți cît și la fete, au 
promovat în campionatul republican pe 
echipe.

Ti SIRIOPOl. — coresp.

2- 
Reti 2—0 (7, 2< 

“ 0 (15, 1
2 (15, - 

2—0 ( 
19), Si En-tin—Giurgiucă 0—2 (— 
—21), Lu Ci-fan—Bodea 2—1 (— 
15, 11).

Echipe femei: R. I*. Chineză (tineri 
—România (tineret) 3—0 : Li Ilo-r. 
-—ludit Crejec 2—0 (12, 13), Ciu P; 
cin—Eleonora Mihalca 2—0 (14, 1.
Li llo-nan, Liu Ia cin — EleouojJîr-'îi 
halca, ludit Crejec 2—0 (11, 17).

C. ALBU — coresp.

Jucătorii oaspeți
evoluează și la Cluj
După meciurile de la Tg. Muri 

selecționatele de tenis de ma'sa a 
R. P. Chineze (tineret) vor evoltfâ 
Cluj. Astfel, joi se vor disputa par 
dele R. P. Chineză (tineret) 
București, la fete și R. P. Chine 
(tineret) — Cluj, la băieți. Formații 
noastre vor cuprinde pe Maria AT 
xandru, Eleonora Mihalca, Carm< 
C'rișan, Giurgiucă, Negulescu, C 
birzan și Reti. La fete, echipele v 
fi formate din cite trei jucătoai 
iar la băieți, din cite patru jucăto

Apoi, tot la Cluj, simbătă și d 
minică, vor avea loc două turm 
individuale cu participarea sporth 
lor oaspeți și români.

Retrospectivă 1966 (I)

IA RD AC. băieții în progres 
■______ fetele în regres...fetele

Una dintre cele mai frumoase satis
facții ale natației noastre ne-a fost adusă 
în 1966 de către brasiști. Frumosul 
duel sportiv dintre K. Costa (antrenor 
1*.. Lovas) și A. Șoptereanu (antrenor 
Gh. Dimeca), încheiat cu un rezultat 
de egalitate, a constituit un stimulent 
puternic pentru specialiștii acestor probe 
în care putem consemna, Ia finele anu
lui, cele mai bune performanțe. în plus 
• — și acest lucru trebuie subliniat

rezultatele celor
2:35.0 pentru Costa, și respectiv 1:10,5 
și 2:34,3 pentru Șoptereanu, sînt foarte 
bine cotate pe plan internațional. E 
drept, Ia „europenele" de la Utrecht cei 
doi brasiști nu au confirmat, aceasta 
mai mult datorită greșitei planificări a 
formei lor sportive. Oricum, însă, re
zultatele obținute de-a lungul întregului 
an, la care trebuie să adăugăm și vîrsta

doi fruntași, 1:10,0 Și

„Cupa f. IL H

de la celelalte

A. Șoptereanu (stingă) — V. Costa (dreapta), meci egal:
Foto: A. Neagu

tînără a celor doi talentați sportivi, 
rată mari posibilități, încă nefolosit 

Nu mai puțin promițătoare a fost 
acest an și ascensiunea Iui P. Teod 
rescu (antrenor L. Ungur), dublu î 
vingător în criteriul european al juni 
rilor de Ia Catania. Stilul mult api 
ciat al reprezentantului clubului Steau 
căruia îi datorează rezultatele de 1:14 
și 2:43,4 obținute la vîrsta de 15 an 
ne fa?e să regretăm faptul că acest t 
lentat sportiv preferă să joace pol 
decît să practice înotul de concurs pei 
tru care, se pare, este mult mai dots 

Trecînd la grupa brasistelor, sîntc 
puși în fața unei constatări cu totul ■ 
puse. Marile speranțe ale anului 196 
Gica Manafu, Mihaela Ionescu, Mariar 
Dumitrescu, Cristina Stănescu sau i 
driana Lambadarie s-au risipit neaștept- 
de repede, intrînd deocamdată la cap 
toiul „veșnicelor promisiuni". în une 
cazuri stilul defectuos (G. Manafu 
în altele lipsa unui antrenament <j 
maximă intensitate (M. Ionescu, M. Di 
mitrescu, A. Lambadarie, G. StănescuJ 
— au făcut ca rezultatele brasistelc 
noastre să cunoască doar îmbunătății 
minime, să stagneze și chiar să regn 
seze. Faptul ne apare cu atît mai puți 
explicabil cu cit aceiași antrenori — I 
Drăgușanu, L. Ungw — obțin rezultai 
diferite cu sportiv? din aceeași grupl 
Oare nu împrăștierea atenției spre mr 
multe procedee tehnice (contrar obișnt 
inței în țările cu o natație dezvoltată - 
constituie cauza acestor situații contr: 
dictorii ? în orice caz, merită să sc r< 
Tlecteze asupra acestei situații.

— A. V.

(C. A.)

★N
MASCULIN — 100 iu bras

R 1:10,0 (1:12,0) V. Costa (Bolit. Timiș.) 19471:10,5 (1:12,7) A. șoptereanu (Steaua) 19481:14,7 ( — ) P. Teodorescu (Steaua) 1951
1:14,9 (1:16,0) G. Malarciuc (Dinamo) 19471:15,3 (1:16,6) A. Soos (Steaua) 1944

200 m bras
R 2:34,3 (2:36,4) A. Șoptereanu (Steaua) 19482:35,0 (2:38,2) V. Costa (Bolit. Timiș.) 19472:41,0 (2:44,6) A. Soos (Steaua) 19442:42.3 (2:51,3) D. Naghi (Mureșul Tg. Mureș) 19412:43,4 ( — ) P. Teodorescu (Steaua) 1951

K = record republican; intre paranteze — rezultatul

FEMININ 100 m bras
Crlstina Stănescu (Dinamo) 
Gica Manafu (Șc. sp. Galați) 
Emilia Silianu (Dinamo) 
Cristina Balaban (Dinamo) 
Cornelia Mogoș (CSS Buc)

200 m bras

195
195
195 ,
194 -
195

3:00,6 (3:00,2)
3:04,6 (3:05,5)
3:04,7 (3:07,1)
3:05,4 (3:13,3)
3:07,6 (3:01,5)
din 1965; ultima

Gica Manafu (Șc. sp. Galați) 
Adriana Lambadarie (Steaua) 
Cristina Stănescu (Dinamo) 
Emilia Silianu (Dinamo) 
Mihaela Ionescu (CSS Buc.)

coloana — anul nașterii.

195
195
195
195
195



I
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Fotbaliștii din echipa de tineret a 
«mâniei, antrenați de Cornel Dră- 
șin, și-au încheiat pregătirile șl 
mează să . plece într-un lung tur- 
u în Africa. Ieri dimineață, la 
Jiul F. R. Fotbal, antrenorul echi- 
1 ne-a furnizat ultimele date asu- 
a formației cu care pleacă și a 
surilor din țările africane.
.— Am avut la dispoziție un lot de 

de fotbaliști cu care am efectuat 
ii multe ședințe de antrenament.

noștri

climă.
rare-

serie de greutăți pentru tinerii 
fotbaliști.

— Adică ?
—- Mai întîi, schimbarea de 

Va trebui să suportăm aerul
fiat al înălțimilor din Etiopia (2400 m 
altitudine la Adis Abeba).

— Ce ne puteți spune despre ju
cătorii și echipele pe care le veți 
întîlni ?

Jucătorii lotului de tineret

Rapid

bază ? 
în or- 

Pilcă,

— Știm că fotbalul african se află 
în plin progres. Jucătorii nu au o 
tehnică prea ridicată, dar au o vi
teză debordantă, dau dovadă de o 
ambiție deosebită în lupta pentru 
balon. Acest turneu va da posibili
tatea jucătorilor noștri să-și continue 
pregătirea și pe timpul iernii.

Mai multe amănunte la... întoar
cere.

C. MANTI

Universitatea
CITEVA SUPERLATIVE ALE 
UNIVERSITĂȚII CRAIOVA

Cel mai tînăr jucător din echipă ; 
Papuc II — 16 ani.

Cel mai „bătrîn" : Marin Marcel 
— 34 de ani.

Cel mai tehnic : Marian Popescu. 
Cel mai rapid : Sfîrlogea.
Cel mai bun la jocul cu capul — 

Mincă.
Cel mai bun tactician : Marin 

Marcel.

ROBERT COSMOC. Data și locul 
nașterii : 17 iulie 1931, Craiova. A în
ceput să joace fotbal la S.F.P. Doljul. 
A continuat (din 1948) la Petrolul, unde 
a debutat în categoria A în anul 1951. 
A jucat la Petrolul pînă în 1957, cînd 
a trecut la Jiul Petroșeni. Anul 1963 
marchează un „pasaj“ la Știința Bucu
rești, terminarea studiilor (I.C.F., spe
cializare fotbal, normal !) și trecerea 
într-o nouă ipostază, de antrenor. Doi 
ani de „secundariat” la Universitatea 
Cluj și în fine, (1966) revenirea în ora
șul natal — Craiova — ca antrenor 
principal al studenților din Oltenia 
Primul sezon coincide cu un frumos 
succes : locul intîi în clasament — la 
sfîrșitul turului.

Aceasta este, pe scurt, fișa biogra
fică a tînărului antrenor Robert Cos- 
moc. Acum, atmosfera e calmă. Marile 
drame din careul mic au rămas pe 
țărmul amintirilor, E vremea recapi
tulărilor. Și, Ie facem împreună, încer- 
cind să. .. despicăm firu-n patru.

— Care este caracteristica esen
țială a echipei ?
— Tinerețea : 22,8 ani media de

vîrstă. Și de aici — dorința de afir
mare, de autodepășire. Tendința de 
acumulare sub raport tehnico-tactic. 
Poate că această tinerețe este și cau
za unei 
cretizată 
dribling 
altele.

anumite superficialități, con- 
în joc sub formă 
exagerat, fentele

de artificii, 
în plus și

Craiova

ultima săptămînă echipa a susți- 
,t trei jocuri amicale cu primele 
rnituri ale unor formații bucureș- 
ie: Steaua, Rapid și Metalurgis- 
. în două jocuri tinerii fotbaliști 
obținut victoria : 2—0 cu Steaua 

5—1 cu Metalurgistul. Cu 
terminat la egalitate.

— S-a conturat formația de
— Desigur. Iată fotbaliștii 
rea posturilor din echipă:
îca, Măndoiu, Alecu, Velea, Din
ța, Vigu, Pantea, Dumitriu III,

Daniel și Panici. Dar, în afară 
aceștia, în lot mai figurează Ră- 

canu, Mustățea, Oblemenco, Cîr- 
tmărescu și alții, care manifestă 
| ei la această oră o formă bună. 

■ altfel, în acest turneu vor juca 
i fotbaliștii care fac deplasarea.
— Cile jocuri sînt perfectate și în 

țări ?
— Este vorba de 10 meciuri, pe 
re le vom susține în Congo (Kin- 
asa), Camerun, Gabon și Etiopia, 
ima noastră escală va fi Congo,
unde de fapt începe turneul pro- 

u-zis. Firește, turneul prezintă o

cluburilorSe aduce la cunoștință 
sportive și secțiilor de fotbal că pe
rioada de transferare dintre tur și retur 
a fost fixată între 15 decembrie 1966 
și 14 ianuarie 1967. Se atrage atenția 
că nu vor mai fi luate în considerare 
cererile prezentate după această dată.

Se reamintește că, în conformitate cu 
prevederile art. 4 din NORMELE DE 
TRANSFERARE, în această perioadă nu 
se pot transfera decît jucători care trec 
de la o categorie inferioară la una supe
rioară, în cadrul aceleeași regiuni.

Dosarele de transferare care nu vor 
avea actele complete (cererea de trans
ferare, acordul scris al secției sau clu-

!&• F*
bului de unde urmează să 
sportivul, carnetul de legitimare și a- 
deverința de la locul de muncă) nu 
vor fi luate în considerare. Dispozițiile 
de mai sus sînt obligatorii și pentru 
comisiile regionale de fotbal.

Viza carnetelor de legitimare pentru 
secțiile cu echipe în categoriile A, li, 
G și juniori din campionatul republican 
se va face de serviciul de legitimări al 
F. R. Fotbal între 16 
februarie 1967. Nu vor 
carnetele de legitimare 
înscrise vizele medicale 
mestru al anului 1967.

se transfere

ianuarie și 15 
fi vizate decît 
în care vor fi 
pe primul se

Cînd directorul școlii îndrăgește sportul■ II

Sala de sport a Școlii generale nr. 
101, din comuna Popești-Leordeni ; o 
sală modernă, prevăzută cu aparatură 
pentru gimnastică, cu posibilități de 
adaptare și pentru jocuri sportive, tn 
așteptarea primei ore de educație fi
zică, directorul școlii, profesorul FIo- 
'țin Demarat, îmi face un istoric al 
sălii. Rețin cîteva fapte esențiale.

Sala de sport de la „101“ a fost 
amenajată într-o clasă de curs a fostei 
clădiri a școlii, veche de aproape un 
veac. O clădire sortită să dispară. Și, 
firește, ea ar fi dispărut, dacă, în ul
timul moment, n-ar fi intervenit, cu 
fermitate, directorul școlii. Și aceasta 
nu pentru că ar fi fost un colecționar 
de ...edecuri. Altceva îl interesa pe 
director în mod deosebit: ca din ve
chea clădire să facă o sală de sport. 
Desigur, un proiect care cerea unele 
eforturi. Totuși, într-o vară, în vacanta 
mare a anului 1964, proiectul a prins 
via/a. Profesorii, în frunte cu directo
rul, elevii și părinții, într-un admira
bil efort comun, au făcut o treabă 
demnă de toată lauda !

★
Abia s-au sfîrșit secvențele acestei 

istorisiri și, iată, și-au făcut apariția 
elevele claselor a V-a (la „101* sa 
lucrează demixtat), echipate uniform, 
în șorturi negre și bluze albe, într-o 
ținută de veritabile sportive. Le-am 
lăsat pe eleve să-și desfășoare lecția, 
sub îndrumarea profesoarei Adina Tăr
chilă, și am trecut, însoțit de director,

într-o încăpere alăturată : magazia de 
materiale sportive, creată o dată cu 
sala. In inventar (a se citi : în rafturi) 
— mingi de toate felurile, cercuri pen
tru gimnastică, ștachete pentru atle
tism. saltele, lăzi etc. etc.

—- Ce părere aveți ? mă întreabă, 
în drum spre cancelarie, directorul.

— Firește, foarte bună Sală de 
sport, aparatură adecvată, eleve în e- 
chipament sportiv...

Directorul retine înaintat observa
țiile, dar intervine din nou :

— între ce a fost și ceea ce ve
deți acum este o distanță destul de 
mare. Am avut de luptat din greu, 
mai ales cu mentalitatea greșită a 
unor părinți care nu admiteau în rup
tul capului să-și lase copiii la orele 
de educație fizică. Gît despre activi
tăți sportive, să nu mai vorbim 1...

Profit de pauza dintre două ore de 
curs și solicit profesoarei Tărchilă 
unele date privitoare la activitatea 
sportivă extrașcolară a elevilor. Cîteva 
cifre: 120 de elevi sînt purtători ai 
Insignei de polisportiv; aproape 40 de 
elevi și eleve fac parte din cercul de 
gimnastică, fruntaș pe raionul Nicolae 
Bălcescu; 10 reprezentanți ai asocia
ției sportive — atleți și voleibaliști — 
au fost, recent, selecționați pentru 
secțiile de performanță ale clubului 
Constructorul. în afara competițiilor

tradiționale cu diferite școli din raion, 
în agenda asociației sportive figurează 
cu regularitate concursuri de orientare 
turistică și excursii. Cele efectuate în 
vara lui 1966 la Doftana, Tîrgoviște 
și Sinaia au fost imortalizate pe peli
culă fotografică și ele pot fi orieînd... 
reconstituite. Un imens album stă la 
dispoziția celor ce doresc să cunoască 
și această latură foarte importantă a 
activității elevilor 'de aici.

★

Directorul este pe punctul de a avea 
noi „probleme". Cu I.A.L.-ul : în peri
metrul terenurilor de volei și handbal 
s-a proiectat construcția unei maga
zii. Din tot spațiul de care dispune 
școala, nu s-a găsit alt loc mai potri
vit 17*

— Parcă este un făcut, îmi spune 
cu amărăciune gazda. Ca și în cazul 
sălii, mereu ne lovim de „prieteai“ ai 
sportului.

— Și ce se va întîmpla pînă Ia 
urmă ?

— Fiți sigur că lucrurile se vor 
lămuri. Vom căuta cu răbdare soluții, 
astfel ca terenurile de sport ale școlii 
să nu-și schimbe destinația.

Pozifia totdeauna fermă a profeso
rului Florin Demarat constituie cea 
mai bună garanție că „viața" terenu
rilor de sport ale școlii generale nr. 
101 nu va fi primejduită...

TIBERIU STAMA

— Băieții caută, o modalitate de 
exprimare — cum ar spune un cri
tic de artă 1

— Desigur. Și nu numai ei, ci și noi, 
antrenorii — adică eu împreună cu 
colegul meu Gh. Nuțescu. La ora ac- 
tuală; echipa se află în stadiul crista
lizării concepției ei despre... fotbal 
și mai ales despre sine. Or, asemenea 
momente presupun o perioadă de cău
tări, de găsire a... albiei pe care să 
curgă in viitor. Am încercat și încer
căm diferite
1—4-1-2—3
— Deselnicu 
la Timișoara 
tatea Cluj), 
„așezării'
1—4—2—4, jucăm cu sarcini complexe 
pentru aripi — în atac și mai ales în 
apărare. „Vîrfurile” nu joacă în „cuplu" 
ci în „tandem” pentru a avea o forță 
de pătrundere sporită. Oblemenco, ve
nit la noi ca un om „terminat", după 
un început greu și-a revenit și înre
gistrează o creștere sensibilă de la o 
etapă la alta.

— O prefigurare a viitorului ?
— Greu de anticipat viitoarea înfă

țișare a echipei. Jucătorii mei fiind în 
marea lor majoritate foarte tineri, nu 
au constanța pe care ți-o dă experien
ța și un 
sint incă 
ales sub 
lațiile in

— Și totuși ?
— Deocamdată, „mergem" pe 1-4-2-4 

ca un lucru știut de toată lumea. Per
sonal simt o mare atracție pentru așe- 
.zarea 1-4-1-2-3. Este mai adeveat efec
tivului pe care-1 am, capacității fizice 
și psihice care o au băieții. Această 
variantă a sistemului cu 4 fundași, 
cred eu, iți dă o securitate mai mare 
în defensivă și 
în atac, puțind 
ții adversarului 
vedem cum va 
pentru că ceea 
este decisiv. Orice teorie, oricît de ade
menitoare ar fi, dacă nu-și găsește 
condițiile aplicării în practică, e nulă, 

respectă 
să dea 

care lu- 
ei ideile 
de posi-

variante : 1—4—2—4,
(cu „măturătorul" în față 
în meciul cu Politehnica 
sau în cel cu Universi- 

Echipa este pe drumul 
în teren. In sistemul

ROBERT COSMOC

coeficient tehnic absolut. Ei 
la cheremul... formei, mai 

aspect fizic. Or, atunci, osci- 
comportare sînt inerente.

posibilități mai multe 
să aduci în fața por
cinei oameni. Dar, să 
fi în viață, pe teren, 
ce se întimplă acolo

Fiecare antrenor care se 
— tînăr sau virstnic — vrea 
propria-i „culoare” echipei cu 
crează, să introducă in jocul 
lui. Dacă nu ține însă seama
bilitățile exacte ale jucătorilor — teh
nice, tactice, fizice, psihice — și acțio
nează independent de ele a— pierdut.

Iată de ce mă abțin să fac... 
„proorociri”. La adăpostul punctelor

MECI AMICAL LA SIBIU
C.S.M. OLTUL RM. VlLCEA

2—1 (1—9)

Unele echipe din categoria B își con
tinuă activitatea, susținînd meciuri 
amicale. O astfel de partidă a avut 
loc la Sibiu, unde s-au întîlnit C.S.M. 
Sibiu și Oltul Rm. Vîlcea. Victoria 
a revenit formației locale prin golu
rile marcate de Boboloț (min. 16) și 
Ioniță (min. 61). Pentru oaspeți a în
scris Mihăilescu (min. 59).

în acest meci antrenorul Lenghe- 
riu (C S:M.) a folosit mulți fotba
liști tineri, printre care Boboloț, Mi
hai, Muțiu, Toader și Ciorcoveanu.

ILIE lONESCU-coresp. principal

ve ri
mai 

echi-

ciștigate, ne putem îngădui să ne 
ficăm, să avem o măsură cit 
aproape de adevăr a capacității 
pei, a valorii și posibilităților jucăto
rilor. Și, vom vedea__

— Atunci, măcar un „pronostic1' 
privind locul in clasament al Uni
versității Craiova la sfîrșitul... 
turului.

f— E... surpriza pe care vrem 
facem adversarilor noștri. Or, o 
priză nu poate fi... anunțată.

VALENTIN PAUNESCU

DIN

re-

s-o
sur-

CAMPIONATELE
REGIONALE

BRAȘOV
De curfnd s-a încheiat prima parte 

a competiției fotbalistice a celor 24 
de echipe din regiunea Brașov. In 
cele două serii ale campionatului re
gional lupta pentru întîietate a fost 
foatte strînsă. în seria 1 Politehnica 
Brașov a terminat turul neînvinsă, 
dar la numai un punct față de cea 
de- a doua clasată, Carpati Covasria. 
în seria a II-a, campioană de 
toamnă este Flamura roșie Sibiu 
care a totalizat 16 puncte.

Iată clasamentele celor clonii serii?

SERIA I

C. GRUIA-coresp. principal

1. Politehnica Brașov 11 6 5 0 18— 5 17
2. Carpați Covasnâ 11 6 4 1 17— 6 16
3, Col or om Codlea 11 5 4 2 15—11 14
4, Rulmentul Brasov 11 5 2 4 18—15 18
5. Hidromecanica Brașov

11 4 4 3 10— 9 12
6. Celuloza Zămești 11 4 3 4 7—12 11
7. Măgura Codlea 11 3 4 4 12—12 10
8. Precizia Săcele 11 4 2 5 10—16 1»
9. Carpați Brașov 11 3 3 5 9— 8 9

10. Textila Prejmer 11 4 1 6 9—10 9
11. Forestierul Tg. Sec. 11 2 4 5 13—20 8
12. Torpedo Zărnești 11 1 2 8 6—20 4

SERIA A II-A
1. Flamura roșie Sibiu 11 7 2 2 14—13 16
2. Chimia Or. Victoria 11 5 5 1 17— 7 15
3. Progresul Sibiu 11 5 3 3 16—14 13
4. Sparta Medias 11 5 2 4 20—11 12
5. Textila Cisnădie 11 3 6 2 18—15 12
6. Textila Mediaș 11 4 4 3 16—16 12
7. Elastic Sibiu 11 3 5 3 20—13 li
8. Victoria Copșa Mică 11 2 5 4 15—14 9
9. Forestierul Tălmaciu 11 4 1 6 10—18 9

10. C.I L. Blaj 11 3 2 6 21—23 K
11. Record Mediaș 11 3 2 6 9—20 8
12. Vitrometan Mediaș 11 2 3 6 8—20 7

t

PRONOSPORT • PRONOEXPRES
PRONOSTICUL INTERNAȚIO
NALULUI ILIE DATCU PENTRU 
CONCURSUL PRONOSPORT 

DE DUMINICĂ

concursul Pronosport hr. 51 de 
18 decembrie 1966, am cerut 
internaționalului Ilie Datcu,

Pentru 
duminică 
părerea 
maestru al sportului, recent întors din 
Italia unde echipa națională a susținut 
meciul cu formația țării gazdă în ca
drul campionatului Europei.

Dînsul ne-a dat următorul pronostica

PRONOEXPRES NR. 56 
din 14 decembrie 1966

28 4 32 38 47 23 — 3 39
Fond de piemti: 782.330 lei, din 

care 144.295 lei report la catego
ria I. ,

Tragerea următoare va avea loo 
miercuri 21 decembrie 1966, la Bucu
rești (tragere specială).

Premiul de 25.000 lei atribuit unei 
variamte de categoria a II-a de la 
concursul Pronoenpres nr. 49 din 
7 decembrie 1966 a revenit parti
cipantului Marinescu Eugeniu din 
București.

- Brescia 
Roma

Internazionale 
Spat 
Atalanta
Cagliari 
Fiorentina

- Juventus
— Manlova

Varese

Bologna - 
Foggia — 
Lazio —
Lecco —
Milan — 
Napoli — 
Torino — 
Venezia -
Lanerossi

X. Genoa — 
XI. Messina — Potenza

Xn. Palermo — Sampdoria 
XIII. Verona — Padova

• Tragerea Loto de mîine 
decembrie 1966 va avea loc 
rești.

I. 
n. 

iu. 
IV. 
v.

vi. 
vn. 

vm.
IX.

1 
2X
2
1 2
1
1
1 2
2 X
X

1
x 2
1

vineri 16 
Ia Bucu-

PREMIILE TRAGERII LOTO (ÎNTREGI 
ȘI SFERTURI) DIN 9 DECEMBRIE 196S

Categoria a n-a : 3 premii a 26.220 lei 
șl 8 a 6.555 Iei» categoria a ni-a: 168 
a 678 lei și 358 a 169 lei; categoria a 
IV-a: 587 a 275 lei șl 829 a 68 lei; cate
goria a v-a: 744 a 238 ..................
lei.

Report la categoria I:

Rubrică redactată de 
Stat Loto-Pronosport.

leî și 1.414 a 59
87.402 lei.

Administrația diș



Cum a cîștigat Petre Purje 
marele concurs de popice

de la Aue...

PETRE PURJE

Agențiile de presă au transmis zilele 
trecute știrea că sportivul român Petre 
Purje a cîștigat marele concurs de po
pice de la Aue, apreciat în unanimitate 
de specialiștii prezenți la actuala ediție 
a „Cupei Werner Seelehinder* ca un ve
ritabil campionat mondial individual. Re
întors în țară de la această importantă 
competiție, organizată anual de fede
rația din R. D. Germană, Petre Purje 
ne-a furnizat o serie de interesante amă
nunte, pe care le aducem la cunoștința 
iubitorilor jocului de popice.

— Mai întîi vă rugăm să ne 
spuneți cîteva cuvinte, despre parti
cipare.

— La startul celor două probe (200 
și 300 bile mixte) care au figurat în 
program au fost prezenți cei mai buni 
popicari din Austria, Ungaria, Ceho- 
slovacia. România și, bineînțeles, R. D. 
Germană. De altfel, țara gazdă a înscris 
în concurs 25 de jucători, în frunte cu 
actualul campion mondial, Horst Brâu* 
tigam, fostul campion mondial, Eber-

hardt Luther, Gerhardt Gross și alți po
picari de certă valoare internațională.

— Deci, participare de elită. Din 
ce cauză nu s-au realizat însă re
zultate peste 900 p.d. la proba cla
sică de 200 bile ?

— Jocurile s-au desfășurat pe o arenă | 
cu piste turnate de curînd. Asfaltul nu 
a fost reușit, pistele arînd asperități, 
în asemenea condiții nici un concurent 
n-a putut depăși granița celor 900 p.d. 

Cum v-ați acomodat cu arena 
rezultate parțiale ați obținut ? 
proba clasică de 200 bile 
realizat 860 p.d., cu 2 bile 

...... iar la 300 bile mixte am 
doborit 1332 popice, ratînd o singură 
lovitură, cînd am încercat un fals la

# centru față și mărginaș. Pista nr. 3, 
pe care am irosit cele două aruncări la 
proba de 200 bile mixte, a... încuiat pe 
multi favoriți ai competiției. La restul 
pistelor am descoperit mai repede defec
tele respective.

— O ultimă întrebare: cum s-a 
desfășurat proba de 
noscută publicului

— întrecerile au avut 
cu 6 piste. Pe fiecare 
cite 50 bile mixte (25 la „plin" 
atîtea la „izolate"). Am intrat pe pista 
nr. 1 și am terminat pe ultima, după 
aproximativ 120 de minute, timp în care 
a trebuit să-mi dozez judicios efortul. 
Totalizînd la cele două probe din pro
gram 2192 p.d., am ocupat primul loc 
in clasamentul general.

Aducînd în țară prețiosul trofeu 
„Cupa Werner Seelebinder*, maestrul e- 
merit al sportului Petre Purje, care de 
cîțita ani se numără printre protago-. 
niștii arenelor mondiale de popice, și-a 
înscris în palmares o nouă victorie de 
prestigiu.

Interviu luat de TR. IOANIȚESCU

și ce
— La 

mixte am 
în... sol,

300 bile, 
nostru ?
loc pe o 
pistă am

necu-

arena 
tras 

și tot

Miine, în turneele de volei de la BerlinEchipele Dinamo București joacă
BERLIN (prin telefon, de la trimi

sul special al Agerpres). — Echipele 
noastre, care ieri nu au susținut nici 
un joc, au și astăzi zi de pauză, de 
astă dată împreună cu toate partici
pantele la Dinamoviada de volei de 
la Berlin. In ultimele trei etape ale 
întrecerilor, vineri, sîmbătă și dumi
nică, Dinamo București va intîlni, în 
ordine, în turneul feminin pe: Ruda 
Hvezda Praga, Gwardia Varșovia și 
Dynamo Berlin, iar în turneul mascu
lin (unde ocupă primul loc) pe: 
Dynamo Berlin, Ruda Hvezda Praga 
și Dinamo Moscova. In meciurile juca
te pînă acum, dintre voleibaliștii 
bucureșteni s-au evidențiat Derzei, 
Tîrlici, Smerecinschi, Stoian și 
Schreiber. Dintre jucătoarele de la 
Dinamo București, s-au impus : Cons-

tantinescu, Vanea-Iliescu, Bogdan și 
Vameșiu. Bucureștencele se găsesc pe 
locul 3 în clasament după trei zile 
de întreceri, în frunte fiind Dinamo 
Moscova, cft un meci mai mult jucat 
decît a doua clasată, Dynamo Berlin, 
care a învins-o marți seara cu 3—0 
și este, astfel principala favorită a 
turneului feminin, 
echipei masculine 
depinde în foarte 
rezultatul meciului
Dynamo Berlin.

Pozîția finală a 
Dinamo București 

mare măsură de 
său de vineri cu

PAUL OCHIALBI

Turneul Selecționatei

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE SPADĂ DE LA BEIRUT

BEIRUT 14 (Agerpres). Concursul 
internațional de spadă a fost cîștigat 
de sportivul sovietic Alexei Smolea- 
kov, care în finală l-a învins cu 5—3, 
5—3 pe scrimerul francez Claude 
Bourquard. In semifinale, Smoleakov 
l-a eliminat pe Rudolf Trost (Austria), 
iar Claude Bourquard a dispus de 
polonezul Bogdan Gonsior.

feminine (tineret)
de handbal a României

BERLIN 14 (Ăgerprfs). — Gontinu- 
îndu-și turneul In R. D. Germană se
lecționata feminină (tineret) de handbal 
a României a jucat la Dessau cu echipa 
secundă a R. D. Germane. La capătul 
unui ioc de un bun nivel tehnic, gaz
dele au obtinut victoria cu 14—6 
(8-5).

Vineri, începe la Belgr;

Ediția a V-a 
a „Cupei Dunării** 
la hochei

Pe patinoarul artificial „Tașm 
dan“ din Belgrad se va desfășuj 
începînd de vineri, o nouă ediție 
competiției internaționale de hocl 
pe gheață dotată cu „Cupa Dunări 
Pînă acum au avut loc patru e 
ții (Belgrad, Sofia, București și I 
dapesta), încheiate cu victoria 
prezentativei capitalei noastre.

Anul acesta întrecerile se ani 
ță foarte disputate, dată fiind cri 
terea valorică marcată de hochei; 
celorlalte formații și în special 
celor din echipa Belgradului. P; 
gătindu-se pentru noul sezon col 
petitional, unii dintre hochei; 
iugoslavi s-au antrenat cîteva sap 
mini la Moscova sub conduceț 
fostului internațional sovietic L< 
tev.

După cele două meciuri susținr 
în compania formației R.D.G., 1 
cheiștii bucureșteni s-au depLagat 
Belgrad unde au executat cîteva < 
trenamente, cu caracter de acon 
dare, pe gheata patinoarului „T 
majdan*, sub conducerea antrenc 
lor M. Flamaropol și N. Zografi.

„Cupa Dunării' are o importai 
deosebită și prin aceea a ver 
cării hocheiștilor în vederea ca 
pionatului mondial de la Viena. 
să nu uităm că trei dintre corni 
titoare, de fapt echipele nation, 
ale României, Iugoslaviei și Uni 
riei, vor fi adversare, în luna m 
tie, la întrecerile de pe patinoa 
„Donaupark" din capitala AuStt'

Reporterul întreabă, EUSEBIO RĂSPUNDE...

Slavia Praga—Steaua 70-66, 
deci al treilea meci 

in „C.C.E." la baschet
PRAGA, 14 (prin telefon). — Retu

rul meciului de baschet masculin din
tre Steaua București și Slavia Praga, 
desfășurat în turul al doilea al 
„C.C.E™, a oferit o partidă extrem de 
disputată și s-a încheiat cu victoria 
praghezilor, la scorul de 70—66 
(42—35). Deoarece Slavia a cîștigat la 
aceeași diferență cu care a învins 
Steaua la București, pentru qalificarea 
în turul următor se va disputa, în 
decurs de 48 de ore, un al treilea 
meci, la Praga. La ora închiderii e- 
diției încă nu se stabilire ziua întîl- 
nirii.

In jocul de miercuri, baschetbaliștii 
români s-au comportat bine. Ei au 
fost conduși, dar din min. 35 (scor 
66—55 pentru Slavia) au avut o re
venire puternică, ajungînd ca în 
min. 40 să aibă un handicap de nu
mai trei puncte. în ultimele 45 de 
secunde Steaua este în posesia min
gii, Niculescu înscrie un coș, dar ar
bitrii Racinscki (Polonia) și Anhoiser 
(R. F. Germană) îl anulează și îl 
sancționează pe Nosievici cu fault, 
decizii care hotărăsc scorul final.

Revista presei străine
Sub semnătura corespondentului său Franco Costa, zia- 

„CORRIERE DELLO SPORT* a publicat recent 
interviu cu fotbalistul portughez Eusebio, cotat în acest 

printre cei lnai buni din lume. Spicuim din acest interviu :
lua un interviu lui Eusebio este

rul
un
an

destul de greu. Fotbalistul din Mozam- 
bic este un „idol" pentru suporterii por- 

Și-apoi, în afară de Coluna, 
, nimeni nu 

să dea interviuri, decît cu a- 
clubului. Pentru mine antre-

tughezi. T__ ,__ _ ...
câpitanul echipei Benfica, 
are voie 
probarea
norul Riera a făcut o excepție și astfel 
am putut sta de vorbă cu Eusebio.

După cum se știe, Eusebio
ani și s-a căsătorit acum
Flora, o fată minunată.

Discuția mea cu el a fost 
la om.. M-a interesat în primul 
părerea lui despre fotbalul italian.

Eusebio: E greu de răspuns

are 24
un an

de la

de
cu

om 
rînd

așa, 
dintr-o dată. Aveți mari echipe de club. 
Naționala Italiei este foarte puternică. 
Părerea mea este că eliminarea 
de la „mondiale" a fost un accident. 
Nu se poate ca Italia să fie cea văzută 
la C.M. Aveți jucători cu 
celentă ca Rivera, Corso, 
care-l consider printre cei 
cători de pe continent.

o tehnică 
Mazzola, 

mai buni

ex-
pe 

ju-

Costa : V-ar place să ve- 
niți în Italia la „Interna- 
zionăle"?

Eusebio: Desigur. încă 
la „mondiale" am discutat 
cu Herrera, dar Italia a 
„stopat" orice import de 
jucători străini.

Costa : Ce părere aveți 
despre Pele ?

Eusebio: Pentru mine, 
.ramine cel mai mare ju
cător din lume. Este un 
geniu al fotbalului. Și, cred, 
inimitabil.

Costa : Deci, dumnea
voastră vă considerați...

Eusebio ; Pele posedă 
calități pe care eu nu le 
am. El are totul!

Costa: Credeți că în 
„Cupa orașelor tir guri „ 
s-ar putea ca Juventus să 
joace cu Benfica ?

Eusebio: Juventus este 
redutabil. Benfica este o 
dar, cred eu. obosită. După

Una din pasiunile lui 
lată-1, cu

Eusebio: fotografiatul, 
aparatul, în căutare de subiecte

un adversar 
echipă bună 

, __ ___ ____ r_ „mondiale",
am avut doar 6 zile de repaus, apoi

am început turnee, campionatul, întâl
niri amicale. Sîntem obosiți. Dar asta-i 
meseria noastră. Trebuie să încercăm 
s-o facem în condiții cit mai bune".

• PE SCURT
MOSCOVA. — Selecționata olimp 

de fotbal a U.R.S.S., care întreprir 
un turneu în Siria, a susținut la I 
mase cel de-al doilea meci, întîln 
o reprezentativă locală. Oaspeții 
obținut victoria cu scorul de 4—0.

BAMAKO. — în primul meci 
finalei „Cupei campionilor Africii' 
fotbal, echipa Real Bamako a disj 
cu scorul de 3—1 (0—0) de forma 
Abidjan.

BANGKOK. — In cea de-a 4-^ 
a Jocurilor sportive de la Bangkok 
fost înregistrate următoarele rez 
tate : Atletism : 10 000 m — Tsuch 
(Japonia) 30:27,8 ; suliță bărbați 
Nashabar Singh (Malayezia) 72,92 n 
tri; înot : 100 m bras bărbați — Is 
kawa (Japonia) 1:10,0; 100 m libe » 
mei — Kihara (Japonia) 1:03,2; 100 
liber bărbați — Iwasaki (Japonia) 5i 
200 m fluture bărbați — Takada ( 
ponia) 2:12,7.

. BUDAPESTA. — In cel de-al doi 
joc dintre formațiile Dozsa Budapr 
și Cortina Rex (Italia), contind p 
iru „Cupa campionilor europeni'’ 
hochei pe gheață, victoria a rev< 
din nou sportivilor italieni. Scor 
6—2 (3—1, 2—0, 1—1).

ROMA. — între 4 și 7 ianuarie 1 
se va desfășura în Italia — la Roi 
Neapole și Varese — un turneu ini 
național de baschet dotat cu „Ci 
Intercontinentală" la care vor part 
pa echipele europene Simmenthal i 
Iano, Ignis Varese și Slavia Pn 
formația braziliană Corinthians I 
Paulo și echipa americană „G 
Year Wingfoots”.

CALEIDOSCOP
SCHI O ARA suedeză Ani

ta Johansson (în vîrstă de 
23 de ani) dorește să ia 
startul la populara compe
tiție de schi fond „Vasa" 
care s.e organizează în fie
care an în Suedia pe un 
traseu care măsoară nu mai 
puțin de 86 km ! Ambiția 
Anitei este explicabilă. 
Dacă va lua startul la a- 
ceastâ întrecere, ea va fi 
firima femeie care participă 
fă acest dificil examen al 
schiorilor. Chiar dacă nu 
vâ fi admisă în concurs, 
Anita Johansson a declarat 
cu va lua startul de una 
singură'.' in urma „curava
nei \ numai pentru a do
vedi că se va citita înain
tea multor bărbați.

Nu ! Nu este c simplă impresie... Jucătoarea de ho
chei pe gheață pe care o vedeți în mijlocul foto
grafiei este chiar cunoscuta gimnastă Vera Ceaslăvska. 
Ca sport complimentar, în timpul iernii, Vera prac
tică patinajul artistic și hocheiul.

MECIUL de înot An
glia—S.U.A., care urma să 
aibă loc în vara anului 
1967, la Londra, a fost 
contramandat. Motivul ? 
Dificultățile financiare prin 
care trece în prezent fede
rația de natație din Marea 
Britanie. Organizarea me
ciului ar fi costat 30 000 
de dolari.

VICECAMPIOANA mon
dială de fotbal, echipa R.F. 
Germane, a susținut în 
1966 14 meciuri internațio
nale. Dintre acestea ea a 
cîștigat 11, a terminat u- 
nul-la egalitate (cu Argen
tina) și ,a pierdut două 
(cele cu selecționata An
gliei). Cele mai multe go
luri ale reprezentativei au

fost marcate de Becken
bauer, Haller și Uwe See- 
ler: cite 7.

PROCEDEUL craul la 
înot își are originea în in
sulele Hawai, unde era 
practicat pentru prima oară, 
cu ani în urmă, de pescui
torii de perle. De altfel, 
acest procedeu a fost pen
tru prima oară folosit de 
înotătorul hawaian Kahana- 
moku. la J.O. din 1912. 
Craniul folosit de Kaha- 
namoku (1:03,4 pe 100 m, 
rezultat excelent în acea 
vreme) a fost însușit de 
toți specialiștii probei.

COMISIA de disciplină a 
U.E.F.A. sancționează cu 
o deosebită exigență ma
nifestările nesportive comi
se pe terenurile de fotbal. 
Astfel, U.E.F.A. a sancțio

nat cu suma de 500 de do
lari conducerea clubului 
Real Madrid pentru că nu 
a luat toate măsurile de 
pază și ordine la meciul cu 
Penarol Montevideo : o par
te din spectatori au insul
tat pe arbitrul italian Lo 
Bello și pe jucătorii uru- 
guayeni.

SE PARE că tratarea in
farctului de miocard prin- 
tr-un repaus total este în 
prezent o metodă depăși
tă. Conform comunicărilor 
făcute de cercetători la 
simpozionul de la Mosco
va, au fost obținute rezul
tate bune prin includerea 
gimnasticii medicale și deci 
printr-o activitate fizică 
moderată, în funcție de 
gravitatea bolii.

ÎN VEDEREA J.O, de 
iarnă din 1972 de la Sap

poro, organizatorii japonezi 
au și realizat prototipul 
insignei Jocurilor. Ea re
prezintă un triunghi avînd 
în cele trei colțuri un ră
sărit de soare, un fulg de 
zăpadă și cercurile olimpi
ce cu inscripția „Sapporo 
72".

NOTTS COUNTY este 
cel mai vechi club care ac
tivează In campionatul de 
fotbal al Angliei. Potrivit! 
unor știri, clubul englez 
intenționează să renunțe la 
activitatea Competițională, 
din cauza unor greutăți fi
nanciare. Federația engleză 
de fotbal va face însă tot 
posibilul pentru a veni în 
ajutorul acestui club — în-i 
ființat în anul 1862 — 
care joacă în Liga a IV-a 
a campionatului Angliei.
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