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Sport și voie bună în vacanța de iarnă!
- —------------------- ------- ------------- --------------------------------------------------------------------------- 1

Interviu cu tovarășul Marin Birjega, vicepreședinte
al Consiliului General al UCFS

sîȚrifm in pragul vacanței de 
rnă 1 De joi, după ce se va 
rmina ultima oră de curs, 
mtru elevii patriei noastre 
cep minunatele zile ale va- 
nței, răsplată binemeritată 
•ntru eforturile demise in pri- 
ul trimestru al anuiui școlar, 
acanțele au menirea să-i re- 
mforteze pe elevi, să le oie- 
! multiple mijloace de re- 
reere, sd le dea posibili- 
itea unei odihne active, tn 
•est context, sportul joacă 
n rol important in organi- 
îrea vacanței elevilor.
Pentru a cunoaște și a lm- 
irtăși cititorilor amănunte 
ivind ponderea pe care 
tortul o va avea in preocu- 
irile elevilor pe timpul vo
inței de iarnă, redactorul nos- 
u Hristache Naum s-a adresat 
varășului MARIN BIRJEGA,

— Ce activități spor
tive vor fi organizate 
pe timpul vacanței de 
iarnă?

— Zilele vacanței de iarnă 
vor însemna pentru elevii din 
Întreaga țară și un bun prilej 
de a participa la un bogat 
program de manifestații spor
tive. Alături de alte acti
vități, sportul le va oieri 
elevilor posibilitatea de a pe
trece minunate clipe de des
tindere. Consiliile asociațiilor 
sportive și profesorii de edu
cație fizică — cu sprijinul 
direcțiunilor școlilor, al di- 
riginților și al celorlalte ca
dre didactice — întocmesc 
programul Întrecerilor, desem
nează locurile de desfășurare 
a concursurilor, fac din vre
me Înscrieri. Pe primul plan 
se situează — ca și In alți 
ani — turismul. Numeroase 
excursii fi vor purta pe - elevi 
prin cele mai frumoase locuri

tatea să participe la concur
suri de schi și săniuțe. Un e- 
lement nou este acela că tn 
cadrul excursiilor turistice se 
va face sport in mod orga
nizat. încă înainte de plecare 
va fi alcătuit, pe baza prefe
rințelor și fanteziei elevilor, 
un program amănunțit al con
cursurilor sportive. Așa, de 
pildă, excursiile care vor trece 
prin localitățile de pe Valea 
Prahovei sau prin stațiunile 
de munte din alte regiuni aie 
țării vor avea prevăzute în
treceri de schi și săniuțe, cele 
organizate în împrejurimile 
Orașelor — concursuri de o- 
rientare turistică, excursiile de 
mai lungă durată vor da po
sibilitatea organizării unor 
concursuri fulger la șah 
ș.a.m.d. Cu prilejul concursu-

(Continuare în pag. a 2-a)

Consfătuire
metodico - științifică

Astăzi, între orele 8,30—14 și 
17—20, va avea loc la sediul clu
bului Dinamo din șos. Ștefan cel 
Mare cea de a V-a consfătuire 
metodico-științifică a antrenorilor 
care aclivează în cadrul clubului. 
Sînt invitați să participe antre
nori, tehnicieni, medici sportivi 

I jd sportivi fruntași din Capitală.

Moment emoționant*
Studenții anului I al Institutului de cultură fizică din 

rești au primit „confirmarea" majoratului devenind astfel 
țeni activi ai țării, care se bucură de toate drepturile și 
toririle consfințite de lege.

„Toga virilis" pe care au primit-o reclamă din partea

BUCU- 
cetă- 
înda-

„ .. ________ „_______ __ _________ ___ r_____ lor o
înaltă responsabilitate : pregătire susținută pentru realizarea unor 
performanțe înalte.

Foto : A. Neagu

ANCHETA NOASTRĂ

'.epreședinte al Consiliului ale tdrii, le vor oferi peisaje 
tneral al UCFS. de neuitat, le vor da posibili-

Ultimul pas spre titlurile
de, campioni la juniori mari
Astăzi, de la ora 8.30, încep 
trecerile finale ale campiona- 
ilui republican individual de 
limă pentru juniorii mari, 
pectatorii vor avea prilejul să 
mărească, la floretă, evoluția 
unpionului mondial de tineret 
n acest an, Ștefan Weissbock. 

a lui Mihai Țiu — locul trei 
același campionat.

O participare valoroasă se a- 
înță și în celelalte probe. Iată, 
> exemplu, la proba de floretă 
tminin, printre concurente : 
calerina Iencic (locul trei la 
impionatul mondial de la Mos- 
>va), Ileana Drimbă, Marina 
lanca, Suzana Tasi, Rodica Vă- 
uva, Adriana Moroșan. La

proba de spadă : Anton țongraț 
— cîștigătorul concursului inter
național de la Berlin, I. Sepeșiu. 
C. Duțu. Al. Istrate. De aseme
nea, semnalăm cîteva „speranțe” 
la proba de sabie : Dan Popescu, 
Iosif Budahazi și Dan Iriniiciuc. 
întrecerile au loc în sala Con
structorul (fostă Recolta) după 
următorul program : 20. XII — 
de la ora 8.30 pînă la ora 16 : 
floretă masculin și feminin (eli
minatorii și semifinală) ; 21. XII. 
de la ora 8.30 pînă la ora 16 : 
floretă feminin (finală) și spadă 
(eliminatorii și semifinală) ; 
22. XII. ora 8.30—16 : spadă (fi
nală) și sabie.

e. d.

Astăzi, de la ora 17, in sala C$sei de cultură „23 August"

ÎNTRECEREA SAHISTELOR FRUNTAȘE
-* ->

MARGARETA PEREI OZNIC

Primul din cele două meciuri 
feminine de baraj, opunînd 
fruntașe ale șahului nostru, s-a 
încheiat duminică seara, în Ca
pitală. Cîștigînd cu 2’/s—17s 
întîlnirea cu Elisabeta Polihro- 
niade, fosta campioană a țării, 
Margareta Perevoznic, obține 
locul 4 în turneul zonal al cam
pionatului mondial. Țara noas
tră va prezenta deci două con
curente la viitorul turneu al 
candidatelor la titlul suprem : 
maestra internațională Alexan
dra Nicolau (locul 3 la zonal) 
și maestra Margareta Perevoz
nic.

La sfîrșitul săptămînii, o altă 
rivalitate între șahiste va tre
bui să fie tranșată.’ Și din nou 
în luptă se va afla maestra 
internațională Elisabeta Poli- 
hroniade. Ea se va întîlni cu

Doar 4 zile au mai rămas pînă la încheierea tradiționalei 
noastre anchete, menite să desemneze pe cei mai buni sportivi 
români ai acestui an.

La redacție sosesc zilnic numeroase scrisori, din toate colțu
rile țării. Desigur, în acordarea votului, atîrnă cel mai greu 
titlurile de campioni mondiali și europeni, recordurile stabilite, 
victoriile internaționale de prestigiu cucerite de sportivii 
noștri fruntași.

După trierea primelor serii de scrisori sîntem în măsură să 
vă facem cunoscut un clasament provizoriu. Pentru primele 
locuri se dă o luptă foarte strînsă. Deocamdată, lider este 
AUREL VERNESCU, reputatul nostru caiacist, care întrunește în 
acest an majoritatea sufragiilor. II secondează, destui de 
aproape, campionul și recordmanul mondial la pistol viteză, 
VIRGIL ATANASIU, marele maestru internațional de șah FLO
RIN GHEORGHIU (căruia strălucita victorie în fața lui Bobby 
Fischer i-a adus o deosebită popularitate), înotătoarea CRIS- 
TiNA BALABAN, jucătorul de tenis ION TIRIAC, luptătorul 
NICOLAE MARTINESCU etc.

Reamintim cititorilor noștri cc pot trimite scrisorile lor pînă 
la data de 23 decembrie. Rezultatul final al anchetei va apare 
în numărul nostru de Anul Nou.

Miercuri, de Ia ora 18, în sala Horească

Evoluția reprezentativelor de tenis de masă 
ale R. P. Chineze (tineret)

«TALUL BUCUREȘTI-LOKOMOTIV BURGAS (BULGARIA) 
LA LUPTE GRECO-ROMANE

După turneul întreprins anul 
cesta de echipa de lupte 
reco-romane Metalul Bucu- 
;ști la Burgas, astăzi, în sala 
asei de cultură a raionului 
23 August” din Capitală, for- 
lația metalurgistă se reîntîl- 
ește cu Lokomotiv Burgas, 
•aspeții au sosit de ieri di- 
lineață cu un lot valoros: 
. Bimbalov, D. Kerezov, I. 
/anov, A. Kolev, B. Jeiev. 
. Petrov, V. Petrov, M. Mi- 
>v, P. Stoianov și V. Ma- 
inov.
După cum se știe, sportul 

îptelor se bucură de o mare 
opularitate în țara vecină, 
nd practicat de numeroși ti- 

eri. De altfel, reprezentati- 
le Bulgariei se numără prin- 

cele mai puternice din 
me. Lokomotiv Burgas are 

nsemnate victorii în palmares 
constituie un adversar di- 

cil pentru echipa bucureș- 
ană.
In vederea acestei confrun- 

metâlurgiștii au făcut in

Gh. Stoiciu execută o spectaculoasă centurare laterală.
Foto: A. Neagu

tense pregătiri și ei vor alinia 
cea mai bună garnitură, din 
care vor face parte printre 
alții Șt. Stanciu, M. Cristea, 
C. Penciu, Gh. Stoiciu și FI. 
Cbițu. Echipa va fi definitivată 

astăzi, cu ocazia cîntarului 
oficial.

Arbitru principal Ia acest 
meci va fi maestrul emerit al 
sportului Ion Cernea. Primul 
gong, la ora 17.

tînăra Suzana Makai, pentru 
departajarea egalității survenite 
în fruntea clasamentului ultimei 
finale a campionatului republi
can feminin, desfășurată la Con
stanța. Meciul este programat 
tot pe distanța a patru partide, 
dar în caz că egalitatea se va 
repeta, meciul continuă pînă la 
prima partidă cîștigată.

AZI Șl MIINE In capitală
AZI: MTINE:

HANDBAL: Sala Floreasca, ora 20: 
Universitatea - Politehnica (f), joc în cadrul 
«Cupei F.R.H.”.

HOCHEI : Patinoarul „23 August", ora 
19,30: Dinamo - Șc. sp. nr. 2, meci în ca
drul primului tur al campionatului de ju
niori al Capitalei.

LUPTE GRECO-ROMANE: Sala Casei de 
cultură a raionului „23 August", ora 17: 
Metalul București Lokomotiv Burgas 
(R.P. Bulgaria).

SCRIMA: Sala Constructorul (fos'ă Re
colta), de la ora 8,30: finalele compono- 
tului republican pentru juniori meri.

HOCHEI: Patinoarul „23 August", ora 
19,30: Dinamo — Steaua, joc în cadrul pri
mului tur al campionatului de juniori c! 
Capitalei.

SCRIMA: Sala Constructorul (fostă Re
colta), de la ora 8,30: finalele camțxx’o- 
tului republican de iun ori meride >c oro 
17: meciul de florete bo«e‘i Româno-Jtc.c 
(tineret).

TENIS D€ MASA: Sdc Dorwic». arc 
18: selecționere orcșuăaî Bucuros* — 
Qli/^ZC 5H Ic ©ros»-
kt c«ț - r. r. m ic wsjrf*

După meciurile amicale sus- 
tinute la Tg. Mureș și Cluj re
prezentativele de tenis de masă 
ale R.P. Chineze (tineret) vor 
evolua și la București. Intr-a
devăr, miercuri după amiază, 
cu începere de la ora 18, sala 
Floreasca va găzdui partidele 
dintre selecționatele orașelor 
București (femei) și Cluj (băr
bați) cu reprezentativele de ti
neret ale R.P. Chineze.

Publicul care va urmări în
trecerile va avea ocazia să vadă 

la „lucru" o serie de jucătoare 
și jucători de o valoare tehnică 
ridicată cum sînt memb.rii lo
turilor oaspe : Li Ho-nan, Ciu 
Pao-cin, Liu Ia-cin, Van Tze- 
lian. Si En-tin, Lu Ci-fan, Van 
Fu-cen, Tiau Ven-ien, ca și pe 
membrii formațiilor noastre : 
Maria Alexandru, Eleonora Mi- 
halca, Radu Negulescu, Dorin 
Giurgiucă, Gheorghe Cobîrzan 
și Adalbert Reti. Așadar, există 
perspectiva unor partide spec
taculoase, interesante.



Spartachiada. de iarnă
• Spartachiada de iarnă se bucură 

de mult interes în asociațiile din raio
nul Galați. Datorită măsurilor luate din 
timp de consiliile asociațiilor — prin
tre care amenajarea sălilor, procura
rea de material și echipament — con- 
curenții au asigurate cele mai bune 
condiții de întreceri.

După primele .rezultate merită să e- 
vîdențiem pe C. Popovici, N. Belosa, 
N. Gherbăluță și alții din comuna 
Liești. De asemenea, s-au remarcat E. 
Mitrescu, St. Coman din comuna I- 
vești.

Pentru felul cum au organizat pînă 
acum întrecerile, o notă bună se cu-

Vești din țară

vine asociațiilor Voința Șendreni, Trac
torul S. M. T. Vameș, Voința Sivița, 
Știința Frumușîța ș.a.

V. Ștefăneseu-coresp.

în cadrul Spartachiadei de iarnă, la 
clubul Uzinei textile „7 Noiembrie" din 
Capitală, întrecerea șahiștilor este în 

plină desfășurare
F»lo : N. Aurel

• în legiunea Oltenia, primele con
cursuri din cadrul Spartachiadei au 
fost sprijinite de asociațiile sportive din 
centrele muncitorești Valea Sadului. 
Rovinari. Birsești (raionul Gorj), Mo- 
tru (raionul Stvehaia), Porțile de Fier 
(Tr. Severin). In aceste zile se dispută 
întreceri la tenis de masă, trintă, hal
tere, popice ți gimnastică.

T. Costin-coresp.

• Pentru atenția pe care o acordă 
întrecerilor din cadrul Spartachladei de 
iarnă, in regiunea Banat, merită evi
dențiate asociațiile sportive timișore
ne și cele din Arad. De asemenea, re
zultate bune au obținut asociațiile spor
tive din comunele Merău și Tomnatic 
(raionul Sinicolaul Mare), Glimboca 
(raionul Caransebeș), Peciul Nou (ra
ionul Timișoara), Nădlac și Dorobanți 
(raionul Arad), unde se desfășoară din 
plin întrecerile.

F. Petrișor și M. Mititeanu-coresp.

• La asociația sportivă Voința din 
Timișoara au fost stabiliți primii ciști- 
gălori la șah și tenis de masă. Ei sînt 
P. Sebastian și Gh. Niță, în prezent se 
desfășoară concursuri la popice, hal
tere, gimnastică și trintă.

I. Jura-coresp.

Sport și voie
(Urmare din pag. 1)

VOLEI

CLASAMENTELE LA ZI

A

CATEGORIA A

MASCULIN

1. Steaua București 11 10 1 30:13 21
2 Dinamo București 11 9 2 30; 9 20
3. Politehnica Galati 10 9 1 29: 7 19
4. Rapid București 19 8 2 26: 3 18
5. Viitorul Bacău 10 5 5 21:18 15
€. Tractorul Brașov 10 4 £ 16:20 14
7. Alumina Oradea 10 3 7 16:23 13

—9. Politehnica Tim. 14 3 7 11:24 13
-4 Petrolul Ploiești 10 3 7 UJW 13
18. Minerul B. Mare 10 3 7 10.-23 13
11. Politehnica Brașov 10 2 8 12:24 12
12. Progresul Brăila 10 2 8 9:27 12

DUMINICA 25 DECEMBRIE, IN 
ULTIMA ETAPĂ A RETURULUI 
CAMPIONATULUI MASCULIN DE 
CATEGORIE A, SE JOACĂ MEQU 
RILE: Viitorul Bacău — Politehnica 
Galați, Politehnica Timișoara — Ra
pid București, Tractorul Brașov — 
Alumina Oradea, Minerul Baia Mare 
— Petrolul Ploiești și Progresul 
Brăila — Politehnica Brașov. Primele 
echipe sînt gazde.

CATEGORIA B

SERIA A n-a

FEMININ

în restanta jucată duminică la 
București și care a încheiat prima 
parte a campionatului la „B“ și în 
această grupă, Universitatea Bucu
rești a dispus cu 3—-2 de Pedagogic 
Pitești, așa cum se știe din ziarul 
nostru de ieri. Meciul a durat două 
ore și jumătate și a dat loc unei 
dispute dîrze. dar de factură tehni
că slabă. Gazdele, din nodurile căro
ra s-au remarcat Ceamurian și Am- 
nucă, au cîstigat mulțumită superio
rității in atac. De la oaspete s-au 
remarcat jucătoarele Oslache și Di
nu. (NICOLETA AI.DEA).

La terminarea turului, ca urmare 
rezultatului de mai sus, clasamentul 
grupa aceasta arată astfel :

a
în

1. Universitatea Timișoara 9 9 0 27: 3 18
2. Medicina București 9 8 1 25: 8 17
3. Medicina Tg Mureș 9 7 2 21:10 16
4. Universitatea Buc. 9 4 5 18:19 13
5. Pedagogic Pitești 9 4 5 18:19 13
6. Universitatea Iași 9 4 5 16:17 13
7. Politehnica Brașov 9 4 5 16:22 13
8. Politehnica Galați 9 3 6 13:22 12

Științe economice Buc. 9 2 7 11:23 11
10. Medicina Cluj 9 0 9 5:27 9

Universitatea București esl e pe O-

nti 4 mulțumită punctaverajului său 
superior celui al echipei Pedagogic 
QtofU.

• La asociația sportivă Avîntul Să- 
poca, raionul Buzău, s-au întrecut pină 
acum în cadrul Spartachiadei de iarnă 
peste 100 de tineri și tinere. La mesele 
de șah au luat loc 32 de concurenți, Iar 
la cele de tenis 24. De asemenea, ama
torii de tir, de trintă și gimnastică au 
inaugurat întrecerile din cadrul asocia
ției Lor. S-au evidențiat D. Nițu, C. 
Pascu, M. Postolnicu, C. Neagu etc.

Lucruri frumoase se pot spune și 
despre asociația Petrolul Berea, care 
zilnic organizează întreceri de șah, te
nis de masă și haltere.

M. Dumitru-coresp.

• Directorii căminelor culturale din 
comunele raionului 
măsuri de sprijinire 
cadrul Spartachiadei 
asociațiile vor avea 
bine încălzite, unde
fii șura întrecerile de 
tenis de masă.

\
și schi, 
normele 

Insignei de polisportiv. în cadrul ta
berelor special organizate se va 
desfășura o bogată și susținută ac
tivitate sportivă.

— Pentru elevii care nu vor 
participa la excursii, ce acti
vități .sportive sint prevăzute?

— Consiliile asociațiilor sportive 
școlare — cu sprijinul organelor 
UCFS și al asociațiilor sportive din 
întreprinderi și instituții — vor or
ganiza pe timpul vacanțelor nume
roase întreceri sportive la volei, 
baschet, handbal, gimnastică, hal
tere etc. Profesorii de educație fizică 
si tehnicienii vor folosi aceste în
treceri și ca mijloc de depistare a 
sportivilor talentați pe oare să-i pro
moveze in echipele reprezentative 
ale școlilor și liceelor. De aseme
nea, vor fi organizate întrecerile 
tradiționale dintre diieriic licee si 
școli, competiții dotate cu cupe etc.

iilor de orientare turistică 
elevii își vor trece fi

NATATiE

Activitatea competițio- 
nală internă la handbal 
este tot mai bogată în 
aceste zile de sfîrșit de 
an. în numeroase centre 
din țară sînt în plină 
desfășurare întrecerile 
din cadrul „Cupei F.R.H.", 
o competiție tradițională, 
care oferă tuturor e- 
chipelor noastre frun
tașe posibilitatea să-și 
prelungească activitatea 
și totodată să verifice 
și să rodeze noi 
mente talentate, 
ultimele vești 
de la 
noștri.

BACĂU. Competiția 
dotată cu „Cupa F.R.H.”, 
are în orașul nostru o 
desfășurare interesantă. 
La întrecerea echipelor 
masculine iau parte 12 
formații, iar la cea a 
echipelor feminine — 8 
reprezentative ale unor 
asociații 
noastră, 
rezultate 
MASCULIN:
Bacău I — Știința Moi- 
nești 23-16; Pedagogic 
Bacău Ii—Textila Buhuși 
24-9, Dinamo Bacău — 
Victoria Bacău 67-8 (sco
rul este neobișnuit și el 
reflectă neseriozitatea cu 
care a privit participarea 
la această competiție echipa Victoria); 
Victoria Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
— Șc. sp. Bacău 18-25; Șc. sp. Piatra 
Neamț — Chimia Orașul Gheorghe

ele- 
Iată 

primite 
corespondenții

Lugoj au luat 
a întrecerilor din 
de iarnă. Toate 

dispoziție săli 
se poată des- 

trintă, șah și

la 
să

I. Leș-coresp.

• In comuna Tg. Frumos din raio
nul Pașcani, peste 100 de tineri, ță
rani cooperatori, încadrați în aso
ciația Avîntul, s-au întrecut la șah, 
tenis de masă și trintă. S-au eviden
țiat A. Căprian și Ana Nedelcu — 
la șah, C. Munteanu și Rodica Ștefan 
— la tenis de masă, I. Mocanu și D. 
Dăscalescu — la trintă. De asemenea, 
la asociația Tractorul întrecerile de 
șah, tenis de masă, gimnastică, trintă 
au angrenat pînă acum aproape 150 
de mecanizatori.

C. Enea — coresp.

din regiunea 
Iată primele 

înregistrate:
Pedagogic

Juniorul Fiezure Dumitru (Tinărul diiiamotist), an gaj 
bine pe semicerc, va Înscrie un nou gol pentru echij 
sa. Această splendidă fază a fost consemnată pe pe 
culă de către fotoreporterul nostru Aurel Neagu 
meciul dintre echipele Tinărul dinamovist și Școa 
sportivă nr. 2, disputat in cadrul cupei „Sport 

popular'.

bună în vacanța de iarnă!

Gheorghiu-Dej 23-17; FEMININ: P 
dagogic Bacău — Șc. sp. II Piat 
Neamț 8-10 (una din primele surpri 
ale competiției 1); Viitorul Bicaz 
Șc. sp. I Piatra Neamț 20-4; Texti 
Buhuși II — Chimia Orașul Gheorgl 
Gheorghiu-Dej 11-11 ; Textila Buhuș 
— Știința Bacău 22-3

GH. DALBAN

— Ati vorbit despre sprijinul 
organelor UCFS și al celor
lalte asociații sportive. !n ce 
va consta el?

— Organele UCFS și asociațiile 
sportive mari — care beneficiază de 
o puternică bază materială și de 
experiență în activitatea competi- 
tionalâ — vor sprijini asociapile 
sportive școlare în organizarea în
trecerilor pe timpul vacanței de iar
nă. Cu ajutorul tehnicienilor con
siliilor raionale și orășenești UCFS 
se vor asigura mijloacele tehnice 
de organizare a competițiilor, iar 
cu cel al asociațiilor sportive mari — 
mijloacele materiale. Asociațiile 
sportive care dispun de săli și baze 
sportive le vor pune — pe baza u- 
nui plan stabilit de comun acord 
— la dispoziția echipelor școlare 
pentru pregătire și competiții șt, în 
măsura posibilităților, vor contribui 
cu echipament și materiale sportive 
la desfășurarea Întrecerilor. De ase
mene», sportivii de frunte ai clubu
rilor și asociațiilor sportive se vor

inlil.ru cu elevii pentru a le împăr
tăși din experiența lor, pentru a ie 
vorbi despre frumusețea sportului, 
despre eficiența lui în menținerea 
și Întărirea sănătății. Antrenorii, 
tehnicienii și instructorii sportivi ii 
vor sprijini pe profesorii de edu
cație fizică din școli și licee în or
ganizarea întrecerilor, în amenajarea 
patinoarelor, piftiilor de schi și să- 
niuș.

— Așadar, este vorba des
pre o adevărată vacanță spor
tivă!

— Fiind vorba de vacanță, elevii 
doresc să-și petreacă o bună parte 
din timp în aer liber. Și sportul le 
prilejuiește acest lucru. Desigur, 
alte și alte activități interesante și 
instructive vor asigura elevilor o 
vacanță minunată. Activitatea spor
tivă vine să le completeze in mod 
fericit.

Le urez din toată inima vacanță 
plăcută, succes in întrecerile spor
tive ia care vor participa și spor 
la muncă în anul 19671

SIBIU. — întrecerile din .Cuț 
F.R.H." organizate în orașul nc 
tru s-au dovedit, pînă în prezei 
de un nivel tehnic mai bun față < 
edițiile anterioare. Este de remarc 
comporlațpa echipei feminine 
Școlii sportive din Sibiu (antren 
prof. Ioan Schuster) care a ocup 
locul secund în ediția de anul trec 
a întrecerii și care și acum se d 
tașează de restul formațiilor pârtie 
pante, manifestînd o formă bună 
concurînd cu șanse mari la unul d 
locurile fruntașe. Iată rezultatele o 
ținute pînă în prezent: MASCULII 
Metalul Copșa Mică — Voința t 
biu 18-8 (12-4); Mătasea roșie Cisn 
die — Textila Cisnădie 11-2? (2-t 
Textila Cisnădie — A.S.A Sib 
11-15 (5-6), un rezultat aesc»
tat al competiției; FEMINI? 
Șc. sp. Sibiu — Viitorul Diăgășa 
16-2 (7-2); Sparta Mediaș — Șc. s 
Sibiu 8-8 (3-1); Viitorul Drăgășani 
Record Mediaș 11-8 (6-3); RecordM 
diaș — Sparta Mediaș 12-13 (4-6 
C.S.M. Sibiu — Steaua roșie Sib 
31-2 (15-1).

IUE IONESCU

RETROSPECTIVA 1966 (V)

Cristina Balaban și Vladimir Moraru 
au dominat și probele mixte

Analiza activității celor mai buni 
per formeri din acest an se încheie as
tăzi cu aprecieri asupra probelor 
mixte. In fruntea tabelelor cu cite 
două noi recorduri ale țării — Cris
tina Balaban și Vladimir Moraru. Ni
velul performantelor teilor doi cam
pioni este însă diferit. In timp ce e- 
leva profesorului Remus Drăgușanu, 
ou o mai bună pregătire multilaterală 
și fără ca să-și axeze antrenamentul 
în mod special pe «aceste probe, a 
realizat cifre meritorii (rezultatul de 
la 200 m — 2:40,7 se înscrie ca a 
22-a performanță mondială a anului), 
VI. Moraru, specializat din acest an 
și în aceste probe mixte, a avut un 
început promițător (la a doua cursă 
din cariera sa 5:09,6), pentru ca apoi 
să nu mai progreseze nici măcar cu 
o zecime de secundă.

Explicația nu e greu de găsit. Cris
tina Balaban s-a aflat intr-o pregă
tire continuă în tot sezonul, iar gra
ficul ei de concurs pe cele 4 proce
dee tehnice este echilibrat. Moraru, 
în schimb, a urmat mai puțin indica
țiile antrenorului său (prof. Gh. Di- 
meca), nu s-a pregătit cu aceeași 
conștiinciozitate și, în plus, pierde 
încă secunde prețioase ip „lungimi
le" de spate și bras. Și intr-un caz și în 
■oelălalt există suficiente premise 
pentru a putea întrezări in sezonul 
viitor cifre mult mai bune, mai apro
piate de cele obținute ia marile con
cursuri internaționale. Cu condiția
însă ca cei doi sportivi fruntași să-șî R = record republican ; intre paranteze =

facă mai des apariția la startul aces
tor probe în concursuri de mai mică 
importanță, tinde se pot experimenta 
cel mai bine graficele de parcurs.

Plăcut și promițător saltul realizat 
și de câțiva înotători mai tineri, din
tre care ținem să relevăm pe Vlad 
Belea (antrenor I. Enăceanu), Anca 
Andrei (antrenor I. Schuster) și Geor- 
geta Cerbeanu (antrenor M. Mitro
fan). Aceștia, ca și tnulți alți tineri 
înotători, ar fi putut realiza în acest 
an rezultate superioare în probele 
mixte dacă li s-ar fi oferit posibili
tăți mai dese de a concura. Dar, atît 
federația de specialitate (La alcătu
irea programelor celor mai importan
te competiții republicane), cit și co
misiile regionale de specialitate ne
glijează

cultatea indiscutabilă a acestor pro
be, programîftdu-îe în zile comune 
cu obișnuitele curse ele orații, spate, 
bras sau delfin. In acest fel, cei mai 
mulți dintre înotătorii noștri sini mai 
puțin tentați de a lua startul și in 
aceste probe, pe care le ocolesc cu 
regularitate. Oare nu ar fi mai bine 
dacă am urma exemplul unor țări ou 
o natație dezvoltată unde mai întot
deauna probele de 400 m mixt, 800 m 
și 1500 m liber, precum și ștafetele 

separat de

R

R

de cele mai multe

MASCULIN

mixte sînt programate 
restul probelor ?

Mai există desigur și 
cu ajutorul cărora s-ar putea reme
dia lipsa evidentă în țara noastră a 
unor specialiști în probele mixte. In 
primul rînd, -acei antrenori dare se 
ocupă

200 m mixt

alte soluții

cele mai fragede vîrste ar trebui : 
se gînițească mai serios la pregăl 
rea multilaterală a acestora, oel p 
țin pînă în momentul cînd ei se vi 
specializa intr-un procedeu lehn 
sau altul. De asemenea, organizări 
unor concursuri ou caracter stimul 
tiv, ca cele initiate de specialiș 
din R. D. Germană și Franța, ar 
o altă soluție de care federația < 
specialitate și comisiile de specia: 
tate ar putea să țină seama. Desp 
oe este vorba#

Concursul cuprinde 4 probe c 
100 m la toate procedeele tetinii 
(cite două pe zi), participanții — ' 
toate cele 4 curse — fiind împărți 
pe grupe de vîrstă. După fiecare pn 
bă se alcătuiește un clasament, ’ 
care cea mai bună performanță pr 
mește 100 de puncte, iar celelalte - 
pentru fiecare zecime de secundă i 
plus, câte un punct în minus. La îi 
cheierea celor 4 curse, înotător 
care a totalizat cel mai bun punct, 
este declarat câștigător. întrecere 
este stimulativă și ea poate contriln 
în mod serios ia creșterea unor sp< 
aialiști în probele mixte.

or i difi- de instruirea copiilor de A. V. —

FEMININ — 200 m mixt

(2:31,0) VI. Morarii
(—) II. Schior (Olimpia Reșița) 
(2:35,5) VI.‘Belea (Șc. sp. 2)
(—) Z. Giurasa (Șc. sp. Reșița) 
(2:44,2) P.Teodorescu (Steaua)

(Steaua) 1947
1947
1950
1949
1951

R 2:40,7
2:47,7
2:51,2
2:53,0
2.55,1

Cristina Balaban (Dinamo) 
Ingrid Ungur (Steaua)

1947
1944
1951

(-)
<-) - - .
(2:54,3) Anca Andrei (Șc. sp. Reșița)
(3:17,6) Geargela Cerbeanu (Gl. sp. șc. Buc.) 195 
(—) Codruț» Sala (Șc. sp. Tim.) 1946

400 m mixt 400 m mist

5:4)9,6
.5:11,7
5:20,3 (5:18,0) N. Tat (Olimpia Reșița)
5:20,7 (—) VI. Belea (Șc. sp. 2) 
5:23/1 (5:28,3) A. Sims (Steaua)

VL Morarii (Steaua) 
(5:15,8) D. Naghi (Mureșul)

1947 
1941 
1946
J959

R (5:46,2) Cristina Balaban (Dinamo)
(—) Ingrid Ungur (Steaua)
(6:17,6) Dorina Mezinei (Șc. »p. Reșița) 
(6:23,8) Liliana Gruia (Șc. sp. 1) 
(6:33,1) Cristina Ilolwiu (Șc. sp. Reșița)

1947
1914
1952
1950
1950

rezultatul din 1965; nit imn cohană = anul nașterii.

inlil.ru


FARULUI
SPRIJIN, COLABORAREba sfcrșitul campionatului trecut, 

ftația de pe malul mării a ocu- 
^locul 9. In schimb, in „Cupa 
mâniei" ți in „Cupa balcanică" 
făcut o figură remarcabilă. In 
neral, rezultatele au fost mulțu- 
îoare față de planificarea ini- 
lă și greutățile apărute in turul 
npionatului 1965—1966, greutăți 
minate treptat printr-o muncă 
'■ectivă de calitate și de pers- 
ctivă.
Obiectivele noului campionat, 
56—1967, au vizat mai puțin lo- 
l în clasament și mai mult rea- 
area unui progres in comporta-
1 generală a echipei Farul. Aș- 
rtările au fost întrecute ; la sfîr- 
ul primei părți a campionatului, 
rul ocupă locul 4, cu 14 puncte
2 partide mai puțin jucate.
DISCIPLINA — OBIECTIVUL 

PRINCIPAL
.Trebuie să devenim o familie 
tern i că — le-a spus elevilor săi 
trenorul V. Mărdârescu la relua- 
i pregătirilor. Apoi vom putea 
ne intrecem de La egal la egal 
oate mai bune echipe din tara 

Cu acest țel au fost de 
irdVonducerea, jucătorii și ini- 
>șii suporteri constănțeni.
Muncă, dăruire, perseverență ți, 
special, disciplină, iată citeva 

furi care au fost amintite ina- 
ea fiecărui antrenament. Au fast 
voci care vedeau altfel „situația": 
,E frig. Alte echipe Lucrează în 
ă“. „Antrenamente jalnice ? Im- 
sibil„Nici la alte echipe ou 
istă o asemenea exigență !*.
Iar, pe parcurs, nemulțumiții 
xu schimbat părerile.
tstăzi, la capitolul „evidențieri". 
frunte se situează lancu, exem- 

i de conștiinciozitate, care execu- 
programul de antrenament la 

ințele antrenorilor ți, 
rte. In întrecere tacită 
fan, Zamfir, Pleșa, 
szka și alții. In acest

chiar... 
mai tint 
Manciu, 

fel, este
i simplu pentru cei doi antre-

istunțenii au făcut deseori in Capitali jocuri aplaudate. Iată • fază din 
modul Rapid—Farul.

Foto: V. Bageac

i, V. Mărdârescu — principal 
prof. P. Comăniță — secund, 
i desfășoare activitatea, jucă- 
i dîndbu-fi seama că ortțe efort 
limentar la lecțiile de pregătire 

’.anină o satisfacție in plus la 
ziuri.
lai sînt excepții ? Sînt. Dar aces- 
devin o problemă a întregului 

•div. Iată, un exemplu ; Mâna
te nu s-a prezentat la un joc 
cal (1 ?j. Atitudinea sa a fost 
i in discuția tuturor fotbaliști- 
Concluziile au fost unanime și 

itorul Manolache a fost sancțio- 
exemplar. Chestiunea este mai 

he. între timp, prin comporta- 
■Ja-, Manolache a redevenit unul 
re jucătorii „de bază". Pentru 
zspectarea sarcinilor la un an- 
iament tactic, Ologu a fost ana-

Din campionatele regionale

OLTENIA
în campionatul <le fotbal al regiu- 

îii Oltenia activează 24 de echipe, 
mpărțite in două serii. La încheie
rea turului, pe primele locuri se 
iflă Progresul Goicea Mică — în 
seria I — și Metalurgistul Sadu — 
n seria a II-^a. Dacă în prima se- 
ie echipele clasate pe locurile 1—3 
ânt departajate la o diferență de 
:ite două puncte, în seria a H-a, în 
ichinab, primii clasați sînt la egali- 
aie ceea ce denotă lupta strînsă 
>e se dă în această serie. în seria 
i H-a a mai rămas de jucat un 
meci între formațiile Progresul 
2îrcea și Dinamo Craiova care 

lizat de plenul echipei. Antrenorii 
ți colegii l-au făcut să înțeleagă 
că munca fără orizont nu dă roa
de, împiedică echipa să„ practice 
un fotbal de calitate. Au mai fost 
Și alte cazuri, e drept, mai puțin 
importante.

Alteori s-a manifestat și un alt 
fenomen : acalmia, automulțumirea. 
Atunci, însă, au intervenit antre
norii și conducerea secției cu sco
pul de a le reaminti jucătorilor 
că măiestria nu poate fi atinsă 
decât numai printr-o mUncă per
manentă. La un moment dat, an
trenorii au observat că pregătirea 
tehnică, in special ' la finalizare, 
a lui Tufan are unele lacune. A- 
ceste lipsuri au fost remediate prin 
îngreuierea sarcinilor de pregătire 
și chiar prin amplificarea obiecti
velor individuale. In același fel s-a 
procedat și cu Kallo, a cărui încre
dere în posibilitățile sale era - re
dusă. El a fost pus în fața unor 
sarcini care-i cereau răspundere și 
personalitate. Ajutat permanent de 
antrenori și colegi, Kallo a devenit 
astăzi un jucător cu personalitate. 
Pentru antrenorii echipei constănțe- 
ne a fost foarte greu să convingă 
publicul că Zamfir este util echi
pei. Emotiv, el nu se putea con
centra în timpul focurilor susținu
te acasă, convins că publicul ii va 
dezaproba la prima greșeală. An
trenorii l-au menținut in formație, 
ajutîndu-l permanent. El și-a recâș
tigat încrederea, iar publicul il a- 
preciază acum. In aceeași situație 
s-au aflat Pleșa și Mareș, astăzi 
mult apreciați de același... public! 
CONCEPȚIE, SISTEM, TACTICA!

— „Concepție, orientare, sistem, 
tactică... Idei mari și necesare pen
tru realizarea jocului calitativ și 
obținerea rezultatului pozitiv. Care 
este cel mai bun sistem sau rea 
mai bună variantă ce trebuie adop
tată pentru obținerea rezultai ului ? 
Poate vă așteptați să mărturisesc 
că noi, antrenorii, aplicăm unul 
dintre sis'etnde cunoscute sau că 
am pregătit echipa după unul din-

tre sistemele cunoscute ? In primul 
rînd, sistemul de joo îl aplică ju
cătorii și dacă posibilitățile și par
ticularitățile jucătorilor nu permit 
aplicarea unuia din sistemele cu
noscute, antrenorilor nu le rămîne 
decît să asigure echipei o orien
tare de joc corespunzătoare parti
cularităților și calităților reale ale 
jucătorilor", ne-a răspuns V. Măr- 
dărescu.

Deci, orientarea echipei a fost 
realizată țuăndu-se seama de ca
pacitatea de efort a lui lancu, de 
maturitatea și sobrietatea lui Kosz- 
ka în apărare, de mobilitatea și te
nacitatea lui Tufan, de fantezia 
și spiritul creator ale lui Kallo și 
Zamfir. De asemenea, s-au avut în 
vedere calitățile specifice ale celor
lalți jucători.

însă nu mai poate influența situa
ția din fruntea clasamentului.

SERIA I

1. Progresul
Goicea Mică

2. Răsăritul Caracal
3. Dunărea Calafat
4. Gloria Băilești
5. Progresul Balg

11 8 2 1 12— 5 18
11 7 2 2 21— 6 16
11 6 2 3 33—11 14

11 5 3 3 17—22 13
11 5 3 3 19—17 13

SERIA A O-A

1. Metalurgistul Sadu 11 8 0 3 32— 9 16
2. Minerul Motru 1112 ! 26— 9 16
3. Sănătatea Tg. Jiu 11 7 2 2 25—12 16
4. A.S.A. Craiova 11 6 3 2 24—12 15
5. Progresul Circea 10 5 2 3 25—13 12

V. POPOVTCI — eoresp.

La Farul s-a ajuns la concluzia 
că antrenorii trebuie să fie lăsați 
să-și facă meseria. încrederea tot 
mai mare acordată antrenorilor s-a 
dovedit binevenită și fructuoasă.

A trecut mult timp de când an
trenorii nu mai sînt întrebați ce 
formație va fi trimisă pe teren. 
Este bine că nu mai există imixti
uni pentru că acestea atrag după 
ele, pe de o parte, lipsa de răspun
dere a antrenorilor, pe de altă 
parte, dezaprecierea lor. Sprijinul 
acordat de biroul secției, de con
siliul clubului și de organele locale 
este apreciat la ora actuală de an
trenori ca substanțial și în concor
danță cu cea mai principială cola
borare, el privind întărirea muncii 
organizatorice, de educație a jucă
torilor.

AZI — B1LIBOACĂ ȘI ETEM, 
Ml INE 7

In prezent se acordă mai multă 
atenție creșterii și promovării ele
mentelor locale. Pe lingă tinerii 
care s-au impus și au devenit ju
cători de bază ai formației, ca Tu
fan, Kallo, Mareș, Zamfir, Ologu, 
la antrenamentele echipei de seniori 
participă cu regularitate juniorii 
Petre Biliboacă și Etern Suliman. 
Aceștia și-au făcut debutul in ca
tegoria A și au fost folosiți numai 
la două partide datorită faptului 
că au participat la meciurile echi
pei naționale de juniori.

Totuși, centrul de copii și juniori 
nu beneficiază de cele mai bune 
condiții. Antrenamentele se desfă
șoară îndeosebi pe un teren de 
zgură. De asemenea, lipsește echi
pamentul necesar. Se impune in a- 
cest sens ca clubul Farul să spri
jine mai substanțial munca dusă 
cu multă pasiune de antrenorul 
Smăr unde seu.

Să sperăm, totuși, că in curând 
vom vedea și alți tineri in echipa 
Farului.

In loc de concluzii^
—un îndemn: să se continue

munca bună desfășurată în acest 
an. In primăvară, , Jam ilia" Farul 
va fi mai puternică și astfel va 
putea urca noi trepte în ierarhia 
fotbalului din țara noastră, spre 
satisfacția zecilor de mii de supor
teri din bătrinul și mereu tinărul 
Tomis.

POMPILIU VENTILA

Campionate in
WACKER INNSBRUCK — 

CAMPIOANA DE TOAMNA

Deși învinsă în ultima etapă a tu-' 
rului campionatului austriac, echipa 
Wacker Innsbruck și-a păstrat primul 
loc in clasament. în etapa a XlII-a, 
liderul a fost învins la Bregenz cu 1—0. 
Ciștigătoarea „Cupei Austriei*, Rapid 
Viena, se află pe locul al doilea și a 
întrecut cu 4—2 pe Admira (campioana 
Austriei) care ocupă locul al 7-lea.

Iată poziția echipelor fruntașe :

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

1. W. Innsbruck 13 B 4 1 25:12 20
2. Rapid 13 9 1 3 34:16 19
X Liuzer ASK 13 T 3 3 33:12 17

ECHIPA LUI UWE SEELOC
A TRECUT

După 16 etape, în fruntea clasamen
tului campionatului R.F. Germane se 
află formația Hamburger S.V. in care 
joacă și cunoscutul internațional Uwe 
Seder. Evoluind pe terenSwopriu, Ham
burger S.V. a dispus cu 3—1 de Bayern 
Munchen, formație în care joacă și in
ternaționalul Beckenbauer. Iată alte 
rezultate: Munchen 1860 — Werder 
Bremen 2—1 ; Eintracht Braunschweig 
Rotweiss Essen 0—0; Schalke 04 — 
Hannover 96 2—1; VfB Stuttgart — 
Borussia Mdnchengladbach 0—2. Cele
lalte meciuri au fost aminate.

Iată poziția echipelor fruntașe :

AJAX AMSTERDAM — ÎNVINSA

1. Hamburger S.V. 16 8 5 3 22:17 21
2. Braunschweig 16 8 4 4 22:12 20
3. Frankfurt 15 3 3 4 30:17 19

Dupâ ce timp de 14 etape Ajax 
Amsterdam nu a cunoscut înfrîngerea, 
furnizând în același timp una dintre 
cele mai mari surprize în cadrul „Cu
pei campionilor europeni" (a eliminat 
din această competiție pe F.C. .Liver
pool I), iată că în etapa a 15-a ea a 
fost învinsă de ADO Den Haag cu 2—0. 
Iată situația din primele trei locuri :

1. Ajar Amsterdam 15 12 2 1 57:16 26
2. Feijenoord 15 10 4 1 29:14 24
S. Sparta Rotterdam 15 9 4 2 23:14 22

Golgeterii
12. I. IONESCU (Rapid) — patru din 
penalti ;

9. lancu (Farul) și Peronescu (Jiul);
8. Voinea (Steaua) — unul din penalti;
7. Frățilă (Dinamo București);
6. Naghi (Dinamo Pitești) — unul din 

penalti, Dridea Î (Petrolul) — două din 
penalti. Stoicescu (C.S.M.S.), Casandra 
(Jiul) ;

5. Dumitriu (Rapid), Schiopu (U.T.A.), 
Surdan (Politehnica Timișoara), Oble- 
menco (Universitatea Craiova) — unul 
din penalti;

4. Haidu (Dinamo București), Țurcan 
(Dinamo Pitești), Soo (Steaua), Libardi 
(Jiul), Adam (Universitatea Cluj) — 
unui din penalti;

5. Oaidă, Mateianu (Progresul), Sfirio- 
gea (Universitatea Craiova), Constantin 
(Steaua), Badea (Petrolul), Tr. Popescu 
(U.T.A.), Popanică (Politehnica Timi
șoara), Gane, Goran (Steagul roșu) ;
2. Pîrcălab, O. Popescu, Ene II — 

unul din penalti (Dinamo București), 
CSrciumărescu, Ivan, Mihăilescu II 
(Universitatea Craiova), Kallo, Tufan, 
Manolache, Tîlvescu — ambele din pe
nalti (Farul), I." Popescu, Eftimie, Do- 
brin (Dinamo Pitești), S. Avram (Stea
ua), Tîrlea — unul din penalti (U.T.A.), 
Marti novici, Crăciun — unul din 
penalti (Jiul), Regep, Mihăilă — 
unul din penalti, Lereter — unul din 
penalti (Politehnica Timișoara), Cuper- 
man, I.upulescu, Deleanu — untfl din 
penalti (C.S.M.S.), Mustățea, Barbu, 
Ivansuc (Universitatea Cluj), Năftă- 
năilă, Alecu, Necula, Gycrfi, Ivăncescu 
— unul din penalti (Steagul roșu);

1, Ghergheli, Nunweiller VI, Marica

ȘTIRI, ȘTIRI...a '
JOCURI DE SELECȚIE • 

PENTRU COPII
Clubul Rapid București organi

zează jocuri de selecție la care pot 
participa copii născuți în anii 1953, 
1954, 1955 și 1956. Meciurile se vor 
desfășura în sala Giulești în zilele 
de 23, 24, 26 și 27 decembrie, între 
orele 13—15.

Copiii vor avea asupra lor chilot- 
sport și pantofi de tenis.

Analiza centrului pentru copil și 
juniori care funcționează pe lingă 
clubul sportiv Rapid București a 
avut loc duminică 18 decembrie, în 
sala Ciulești.

țările europene
„DUELUL" ST. ETIENNE—NANTES

CONTINUA

Prima etapă a returului nu a adus 
schimbări în privința pozițiilor ocupate 
de formațiile fruntașe. St. Etienne a 
dispus cu 3—0 de Toulouse, în timp ce 
Nantes a învins cu 2—1 pe Lyon. Ast
fel, „duelul” dmtreSt. Etienne și Nantes 
continuă. Alte rezultate: Monaco — 
Strasbourg 1—1, Sochaux — Nice 4—0,

CAMPIOANA DE TOAMNA

Sedan — Lens 3—0. Primele clasate:

1. St. Etienne 39 12 4 4 37 .H 38
2. Nantes 20 1» 7 3 45:27 27
3. Lens 20 19 4 € 40:29

LOKOMOTIV SOFIA -

Duminică s-a desfășurat în Bulga
ria ultima etapă din turul campiona
tului. Lokomotiv Sofia a totalizat 21 p 
(din 15 meciuri), dasindu-se pe primul 
loc. Cu aedași număr de puncte, dar 
eu un golaveraj mai slab, Slavia Sofia 
a ocupat locul al doilea. Pe locul trei 
s-a clasat Botev Plovdiv cu 20 p. lată 
rezultatele echipelor fruntașe, obținute 
duminică: Lokomotiv Sofia — Loko
motiv Plovdiv 0—0, Slavia Sofia — Ma
rek Dimitrovo 2—1, Botev Plovdiv — 
Dunav Ruse 6—0. Campioana țării, 
Ț.S.K.A. Sofia, a terminat la egalitate 
(1—1) cu Stara Zagora.

BENFICA,
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

în etapa a Xl-a a campionatului por
tughez, Benfica a dispus cu 1—0 de 
Setubal, Academica de Leixoes cu 
2—1, iar campioana țării, Sporting Li
sabona cu 3—1 de C.U.F. Primele cla
sate :

1. Benfica 11 9 1 1 21: 8 19
2. Academica 11 8 1 2 25:11 17

•ir
Real Madrid este singura echipă ne

învinsă în campionatul Spaniei. Dumi
nică, în etapa a XlV-a, Real a întîlnit 
în tradiționalul derbi formația Atle
tico Madrid, campioana țării. După 6 
partidă pasionantă, Real a cîștigat cu 
2—1 și se menține în fruntea clasamen
tului cu 24 de puncte (golaveraj 25:11).

Statistică:

categoriei A
(Dinamo București), Ciucu. Mafteuțâ, 
Șoangher, Tarăluagâ, V. Popescu, 
Neacșu (Progresul), Piugaru, Niță (Uni
versitatea Craiova), Ologu. Pleșa (Fa
rul), Țircovnicu, Hie Stelian, David, C.

ION IONESCU (Rapid)

lonescu (Dinamo Pitești), Kraus, Co
drean u, Jamaischi (Rapid), D. Popescu 
(Steaua), Dragomir, Dincuță, Dridea II 
(Petrolul), Moț, Domide, Axerite, Igna 
(U.T.A), Stocker, lonescu (Jiul), Grizea 
(Politehnica Timișoara), Malschi, Vor- 
nicu, Humă, Ștefănescu (C.S.M.S.), Pes- 
caru (Steagul roșu) ;

AUTOGOLURI: Mihăilescu I (Uni
versitatea Craiova) și Petescu (Steaua) 
pentru Dinamo București; Gref (Farul) 
pentru Progresul; Naghi și Campo 
(Steagul roșu) pentru Universitatea 
Craiova ; Dan (Rapid) pentru Universi
tatea Cluj.

PRONOSPORT
MECIURILE CONCURSULUI PRO

NOSPORT AU LOC SÎMBĂTA
Deoarece Federația de fotbal ita

liană a decis disputarea întîlnirilor 
etapei din 25 decembrie cu o zi mai 
devreme, Ia 24 decembrie, concursul 
PRONOSPORT Nr. 52, se închide cu 
24 de ore mai devreme fată de ora 
de închidere a concursurilor ante
rioare. Tot cu 24 de ore mai devreme 
se închide și concursul PRONO
SPORT Nr. 53 ale cărui partide 
vor avea Ioc sîmbătă SI decembrie.

Dăm mai jos programul concursului 
PRONOSPORT Nr. 52 din 24 de
cembrie ; I. Juventus — Milan, II. 
Atalanta — Bologna, III. Brescia — 
Cocco, IV. Internazionale — Cagliari, 
V. Lanerossi — Venezia, VI. Man- 
tova — Lazio, VII. Napoli — Foggia, 
VIII.' Roma — Torino, IX. Spal — 
Fiorentina, X. Novara — Messina, 
XI. Padova — Genoa, XII. Pisa — 
Catania, XIII. Satnpdoria — Catan
zaro.

Nu uitati să depuneți la timp bu
letinele dv.

• Tragerea concursului special Pro- 
noexpres de mîine miercuri 21 de
cembrie 1966 va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finanțe Bănci 
din strada Doamnei nr. 2.

OMOLOGAREA CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 50 

DIN 14.Xn.1966
Categoria I —.
Categoria a H-a 1 variantă x 

34.216 lei și 8 variante x 9.216 lei.
Categoria a LLI-a 33 variante x 

2.706 iei.
Categoria a iV-a 465 ’ variante x 

246 lei.
Categoria a V-a 1.095 variante x 

104 lei.
Categoria a Vl-a 6.662 variante x 

23 lei.
Report categoria I : 195.861 lei.
Premiul de 25.000 lei se va atribui 

prin tragere la sorți unei variante 
de categoria a Il-a.

Rubrică redactată de Administra
ția de Stat Loto-Pronosport.



înaintea C.M. de handbal

O nouă finală România-Suedia? Oe ce nu?
5 minute cu maestrul emerit al sportului CORNEL OȚELEA

Pentru ultimele zile 
înaintea Campionatului 
Suedia, handbaliștii noștri 
sporturilor din Cluj, unde terenul 
dimensiuni normale) le permite 
mai bună experimentare a soluțiilor 
tice pe care le rezervă viitorilor adver
sari. In lipsa antrenorului 
prof. Z. 
pentru a 
și Polonia ale primului nostru adver
sar la C.M., echipa R. D. Germane, 
antrenamentele — deosebit de intense 
— ale selecționabililor au fost îndrumate 
de antrenorul secund, prof. E. Trofin, 
în colaborare cu antrenorul federal, 
prof. N. Nedef.

într-una din pauzele unui antrena
ment l-am rugat pe maestrul emerit 
al sportului CORNEL OȚELEA să ne 
împărtășească părerile sale, acum, 
înaintea marii. întreceri din ianuarie.

„Pregătirile noastre au intrat în faza 
finală — ne-a spus C. Oțelea. Repe
tăm zilnic. pînă in cele mai mici amă
nunte, toate variantele de atac sau a- 
părare pe care le-am pregătit viitori
lor noștri adversari. în Suedia, toate 
echipele vor juca împotriva noastră cu o 
ambiție deosebită, astfel că va trebui la 
fiecare meci să le dăm cît mai multe 
probleme și... să cîștigăm*.

— Care este atmosfera din cadrul lo
tului ?

— După părerea mea, excelentă. Selec
ția a fost foarte bună și de aceea toți 
cei 19 jucători au multă încredere în 
forța echipei. Cred că se va forma cel 
mai bun „7“ pe care România l-a pre
zentat vreodată la un campionat mondial.

— Pe ce te bazezi în această afirma
ție ?

— întregul lot se găsește într-o pre
gătire fizică optimă. Moser și Iacob, care 
fiind accidentați au lipsit la ultimele 
meciuri, au revenit în mijlocul nostru cu 
o poftă de joc excepțională. în plus,

de 
mondial 
au ales

pregătire 
din 

Sala 
(de 
cea 

tac-

principal, 
Kunst-Ghermănescu, plecat 

urmări jocurile cu Ungaria

să nu uităm că la edițiile precedente an
trenorii nu au avut prea mult de ales. 
Acum, toti băieții (fi eu bineînțeles) 
CONCUREAZĂ pentru unul din cele 16 
bilete de avion și sînt mai mult ca sigur 
că antrenorii noștri vor avea dificultăți 
in alegerea definitivă.

— Crezi că vom realiza marea perfor
manță (n. r. al treilea titlu- mondial 
consecutiv) ?

—■ Dacă vom învinge în, primul meci 
formația R. D. 
altă echipă nu 
spre finală.

— Ce părere 
România-Suedia

— Mie cel puțin 
să cîștigăm tin titlu mondial intr-un joc 
decisiv in care intilnim echipa țării gaz
dă.

— Tn orice caz, ipbitorii handbalului 
din țara noastră vi-1 doresc din toată 
inima !

r.

ai

HANDBALIȘTII UNGURI

cursa '

finalădespre o nouă

mi-ar suride... Vreau

Germane, cred că nici o
ne va putea opri

SE PREGĂTESC INTENS
Corespondență specială pentru „Sportul popular44

Cînd s-au alcătuit grupele și au fost 
desemnate orașele care vor găzdui vii
toarea ediție a campionatului mondial 
de.handbal din Suedia, jucătorii din 
lotul Ungariei s-au... înfiorat S-au 
gîndit oare la frigul din orașele din 
nordul Suediei, Kiruna și Malberg, 
unde uneori se înregistrează și minus 
40 de grade ? Nu. Ei s-au gîndit desi
gur, la valoarea adversarilor din gru
pă, peste care va fi greu de trecut 
pentru a obține calificarea în sfertu
rile de finală : R.F. Germană, Japo
nia și Norvegia.

Antrenorul echipei masculine a re
prezentativei Ungariei, Miklos Albre- 
chț, ne-a declarat că au fost luate

Trimisul nostru special D. STĂNOJLESCU, transmite:

ÎN PRIMA ZI A BALCANIADEI DE BASCHET 
UN MECI IMPORTANT: ROMÂNIA-IUGOSLAVIA

SOFIA. 19. La ora cînd telefonez, pre
gătirile în vederea începerii celei de a 
VllI-a ediții a Campionatului Balcanic la 
baschet masculin sînt încheiate. Toate 
echipele au sosit în capitala Bulgariei, 
au făcut cîte unul sau chiar mai multe 
antrenamente, iar Sala Universiadei a 
fost „gătită” în tot timpul zilei de luni, 
pentru ca începînd de marți să poată 
găzdui întrecerile în condiții optime. 
Din. cauză că această sală a fost ocupată 
pînă în seara zilei de duminică, echi
pele participante vor face primul și ulti
mul antrenament de acomodare pe po
diumul competiției abia marți dimi
neața.

în cursul zilei de luni, formațiile 
oaspete au făcut o vizită în oraș, în 
timp ce la sediul comisiei de organi
zare a fost stabilit programul de des
fășurare a jocurilor. El se prezintă în 
felul următor : MARȚI 20 DECEMBRIE: 
Bulgaria — Bulgaria tineret ; Grecia — 
Turcia ; Iugoslavia — România ; 
MIERCURI 21 DECEMBRIE: Grecia — 
Bulgaria tineret ; România — Bulgaria; 
Iugoslavia — Turcia; JOI 22 DECEM
BRIE : Turcia — Bulgaria tineret ; Bul
garia — Iugoslavia. România — Grecia; 
VINERI 23 DECEMBRIE : România — 
Bulgaria tineret : Bulgaria — Turcia ; 
Iugoslavia — Grecia ; STMBATA 24 
DECEMBRIE : Iugoslavia — Bulgaria
tineret ; România — Turcia ; ^ulgaria — 
Grecia.

Deci, în etapa inaugurală a competi
ției, reprezentativa țării noastre va în- 
tîlni echipa Iugoslaviei, care șl-a înscris 
pînă acum de 5 ori numele pe lista 
cîștigătoarelor titlului balcanic. Jucă-

torii români sînt hotârîțl să depună toa. 
te eforturile pentru a avea o compor
tare cît mai frumoasă, fiind decisă să 
debuteze cu un succes la actuala edi
ție a Balcaniadei.

toate măsurile pentru ca lotul pentru 
„mondiale* să fie cît mai bine pregă
tit. Campionatul Ungariei a ajutat la 
aducerea în formă a jucătorilor, la 
menținerea unei bune pregătiri fizice. 
După terminarea acestei întreceri, e- 
chipa națională a susținut două jocuri 
cu selecționata U.R.S.S. Apoi, jucăto
rii s-atî odihnit timp de 10 zile, după 
care s-au pregătit în comun.

în această perioadă antrenamentele 
au fost ușoare, de relaxare, după care 
a urmat intensificarea efortului. In luna 
noiembrie, lotul a efectuat un turneu 
în R.D. Germană și în U.R.S.S. A- 
ceste meciuri au fost ultimele înaintea 
partidelor din campionatul mondial.

Dacă echipa Ungariei va obține ca
lificarea în sferturile de finală, lucrul 
acesta va fi echivalent cu un succes. 
Așa cum îmi spunea căpitanul echipei. 
Laszlo Kovacs, pentru a realiza un 
asemenea obiectiv, toți jucătorii tre
buie să se întreacă pe sine, să dea un 
randament maxim în meciurile cu ad
versari deosebit de puternici cum sînt 
echipele R. F. Germane și Japoniei.

GYORGY SZANTO 
redactor la ziarul „Nepsport* 

Budapesta

LA VOLEI...

u

Voleibaliștii de la Dinamo București confir:> * II
BERLIN, 19 (prin telefon, de la tri

misul special al Agerpres). — DI
NAMO BUCUREȘTI, deținătoarea 
.Cupei campionilor europeni", a în
cheiat în mod remarcabil activitatea 
sa internațională din acest an. Timp 
de șapte zile, în sala Dynamo din 
Berlin, voleibaliștii români s-au aflat 
în centrul atenției datorită jocului 
lor spectaculos și eficace. In con
fruntarea din cadrul Dinamoviadei, 
echipa masculină Dinamo București, 
confirmînd că e cea mai puternică 
echipă de club din Europa și făcînd 
o frumoasă propagandă voleiului ro
mânesc, și-a înscris în palmares un 
nou și prețios succes, ea cîștigînd 
Dinamoviada fără a pierde un meci 
din cele șase jucate. Valoarea per
formanței este cu atît mai mare, cu 
cît echipa bucureșteană a jucat la 
Berlin fără, unul din trăgătorii săi 
de bază, Corbeanu, și nu a fost di
rijată de pe margine de antrenorul 
său principal, S. Mihăilescu, ci de 
antrenorul secund Gh. Eremia, care 
însă l-a înlocuit ireproșabil, condu- 
cînd foarte bine echipa. La meritele 
dinamoviștilor se adaugă premiul, 
acordat celui mai bun jucător din 
atac al Dinamoviadei, pe care l-a 
cîștigat căpitanul echipei bucureș- 
tene, maestrul emerit al sportului 
Eduard Derzei. In fine, de remarcat 
și situarea reprezentativelor clubu
lui. sportiv bucureștean Dinamo pe 
primul loc în clasamentul general 
(masculin + feminin), pe locurile 
2 și 3 clasîndu-se Dinamo Moscova 
și Dynamo Berlin.

Ziarele apărute luni la Berlin au 
comentat elogios comportarea echi
pei masculine românești. în prima 
pagină a ziarului „Neues Deutsch
land", sub titlul «Voleibaliștii români

neînvinși", se scrie, printre alt 
.Sub conducerea căpitanului ec 
Derzei, Dinamo a entuziasmat 
de șapte zile publicul berlinez d 
șurînd un volei superior și de 
strînd în., mod absolut că repre
cel mai bun colectiv". Comentat 
sportiv al ziarului .Berliner 
tung" scrie: „Jucătorii români, 
cînd cu o toarte mare varietate 
reușit să treacă și de ultimul ad
sar, Dinamo Moscova". Ziarul 
specialitate .Sportecho" sublim 
«Nici Ruda Hvezda și nici Din 
Moscova n-au putut să stopeze i 
șui românilor, care au oferit 
nou un joc cu combinații vâri

După festivitatea de închider 
Dinamoviadei, o serie de specia 
arbitri internaționali și antrenori 
făcut declarații pe marginea/»' 
mentului. Iată cîteva din elq£ 
dorov (Bulgaria), arbitru iritern 
nai : .Echipa bucureșteană este 
tegoric cea mai valoroasă din 
ropa. După Derzei, consider că 
cătorul cel mai bun al compet 
a fost ridicătorul-coordonator de 
Stoian". P. Lange (R.D. Gerrm 
arbitru international : .Dinamo B 
rești a plecat favorită și a ter 
în frunte, așa cum eu am pron 
cat. Remarcări pentru jocul p 
de Derzei, Tîrlici, Cozonici și 
bositul Stoian". K. Broz ( 
slovacia), antrenorul echipei 
Hvezda Praga: «Felicitări I 
voleibaliștii bucureșteni. Derzei 
mine același jucător subtil, de 
clasă*.

Delegația echipelor Dinamo B 
rești revine în tară marți.

PAUL OCH1AL

Ultimele întreceri internaționa
ale scrimerilor noștri

Săptămîna aceasta 
își vor încheia suita 
ternaționale pe anul 1966 cu două in
teresante concursuri. Astfel, miercuri 
în sala Constructorul (fostă Recolta),

scrimerii noștri 
întrecerilor in-

a campionilor euro
PARIS. în „Cupa campionilor euro

peni la volei masculin, campioana 
Franței, Asnieres Sports, a dispus cu 
scorul de 3—2 (15—7, 13—15, 15—7, 
10—15,35—10) de Ilonved Budapesta. 
Cîștigători însă cu 3—0 în primul joc, 
voleibaliștii maghiari s-au calificat pen
tru turul următor.

★
în întrecerea feminină a 

competiții, V. S. Bratislava a 
cu 3—0 meciul retur susținut 
tislava cu echipa Galatasaray

...LA BASCHET
PRAGA. în meci retur contînd pentru 

„Cupa campionilor europeni* la baschet 
feminin, Slavia Praga a învins cu 
92—65 (33—30) pe Blue Star Amster- 

Echipa* D.H.f.K. Leipzig s-a

calificat pentru turul următor învingînd 
Lahdem- Sampo Lahti cu scorul de 

68—34 (31—13).

LA HOCHEI

n i

aceleiași 
cîștigat 

Ia Bra- 
Istanbul.

HELSINKI. Alte două meciuri s-an 
desfășurat în „Cupa campionilor euro
peni" Ia hochei pe gheată. Ilves Tam
pere (Finlanda) a întrecut cu 7—1 
(0—1, 4-—0, 3—0) pe Dynamo Berlin,

iar A. C. Klagenfurt a dispus cu 5—3 
(0—0, 1—1, 4—2) de H. C. Chamonix.

-Șl LA TENIS DE MASA
DUISBURG. Echipa feminină D.T.C. 

Kaiserberg (R. F. Germană) s-a califi
cat pentru turul următor al „Cupei cam
pionilor europeni* la tenis de masă, în
vingînd formația „La Palette* Bruxel
les cu scorul de li—0. Viitorul adversar 
al învingătoarelor va fi Sparta Praga.

selecționata de floretă băieți-ti 
a României va susține un meci a 
în compania echipei de tineret a 
liei, primul de acest fel. Oaspeții 
deplasa la București un lot voi 
care cuprinde pe Bergonzell^Pin 
Bocci, Galantucci, Coletti, Lncoll 
Celentano.

Apoi, de vineri și pînă dumi 
inclusiv,' tinerii noștri scrimeri vo 
din nou pe planșe, de data ace 
în compania selecționatelor simi 
ale Poloniei (și nu ale Italiei, 
greșit 
ieri), 
toate 
duită 
lonez 
pectivă printre care și floretiștii J 
Kaczmarek și Hallina Ballon.

a apărut în agenda noastră 
Meciul se va desfășura 

probele. întrecerea va fi 
de sala Dinamo. Și în lotul 
figurează trăgători de mare;

a

Tinerii halterofili români
PE SCUR

întrecuti in Polonia

din meciul Ț.S.K.A.—Spartak, din cadrul campionatului de hochei al
U.R.S.S., terminat cu voctoria primei echipe la scorul de 3—2. Anatoli Ionov 

(Ț.S.K.A.) conduce pucul

Turneul echipei 
de fotbal (tineret) 
fării noastre in Africa 
KINSHASA, (Agerpres). — Echipa de

fotbal (tineret) a țării noastre și-a 
început turneul în Africa, întîlnind 
la Kinshasa selecționata statului Congo 

cu
cu

(Kinshasa). Meciul s-a încheiat 
victoria selecționatei congoleze, 
scorul de 3—2 (1—1). Tinerii fot
baliști români — transmite corespon
dentul agenției France Presse — au 
condus de două ort, cu 1—0 și 2—1, 
prin punctele marcate de Dumitriu III și 
Oblemenco, dar din cauza temperaturii 
prea ridicate, în final au cedat inițiativa 
și gazdele au înscris două goluri în ulti
mele zece minute prin Kasongo și Mawa. 
Primul gol al fotbaliștilor congolezi fu
sese marcat de Mayama.

Fotbaliștii români urmează să susțină 
încă două jocuri în Congo (Kinshasa).

VARȘOVIA. (prin telefon, de la re
dacția ziarului „Przeglad Sportowy"). 
Sîmbătă seara s-a desfășurat în locali
tatea Ostrovmasowlecka întilnirea inter
națională de haltere dintre reprezentati
vele de juniori ale Poloniei șl Româ
niei. Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 6—1. Iată ■■ ■
Feliga (P) 282,5 
kg; cat. pană : 
Dinescu (R) 265 
marek (P) 367.5 
kg; cat. semimijlocie: Jinorsky (P) 380 
kg, A. Holțer (R) a ratat de trei ori la 
împins, ieșind din concurs ; cat mijlo
cie : Novak (P) 392,5 kg, Șt. Pintilie (R) 
350 kg; cat. semigrea : Kuleja (P) 372,5 
kg, A. Cato (R) 362.5 kg; cat. grea : Gh. 
Teleman (R) 420 kg, Dușinsky (P) 415
kg.

rezultatele : cat. cocoș: 
kg, T. Apostol (R) 270 
Bojinsky (P) 297,5 kg, 
kg; cat. ușoară : Kacz- 
kg. Gh. îenciu (R) 325

ECHIPELE MASCULINE DE HANDBAL AIE POLONIEI 
Șl H. D. GERMANE ȘI-AD ÎJMJIT VICTORIILE

în.Săptămîna trecută s-au disputat 
sala Gwardia din Varșovia două întîl- 
niri internaționale de handbal dintre 
selecționatele masculine ale Poloniei și 
R. D. Germane. în primul joc. victoria 
a revenit sportivilor polonezi cu scorul 
de 17—14 (9—6), iar în cel de al doilea 
meci învingători au ieșit sportivii ger-

mani, care au cîștigat cu scorul de 
17—9 (9—3). Ambele partide, disputate 
in cadrul pregătirilor pe care cele două 
formații le fac în vederea apropiatului 
campionat mondial, au fost conduse de 
arbitrul internațional Vasile Sldea (Ro
mânia).

PARIS. Iată cîteva rezultate înr 
trate în concursul internațional de 
de la Marsilia : 100 m spate fe 
Christine Caron (Franța) 1:10,8; 1(
liber femei — Claude Mandon
(Franța) 1:04,1 ; 200 m liber bărba
Alain Masconi (Franța) 1:58,4. Pe 
doi s-a clasat Franck Wiegand (R. 
Germană); 200 m mixt bărbați — Fr 
Wiegand 2:18,0.

întrecerea a avut loc într-un 
de 25 de metri. »

MOSCOVA Cupa Europei Ia box 
chipe formate din pugiliști pînă 
de ani) a fost cîștigată de selecția 
U.R.S.S. care a învins cu 8—2 reprez 
tiva Poloniei, în cel de al doilea
al finalei disputat la Riga. în prima 
tîlnire, la Lodz, boxerii sovietici 
cîștigat cu același scor.

MADRID. Fostul campion mo 
Mihail Tal (URSS) a cîștigat tur
internațional de șah de la Palma 
Mallorca (Insulele Baleare), totali 
12 puncte din 15 posibile. Pe Ioc 
următoare s-au clasat în ordine : 
mar (Spania) 11 puncte, Portisch 
garia) și Ivkov (Iugoslavia) 10 pu 
Matanovici (Iugoslavia) 9 puncte.

PARIS. Concursul internațional 
schi de la Val d’Isăre a luat sfîrșit 
proba de coborîre pentru „Cupa H 
Oreiller", care a fost cîștigată de f 
cezul Leo Lacroix. Pe o pîrtie lung 
3 580 m cu o diferență de nivel de 8
Lacroix a fost cronometrat în 2:16,41 
locurile următoare s-au clasat co 
trioții săi Bernand Orcel — 2:17,41. 
Claude Killy — 2:17,43 și Pierre Sta 
— 2:17,50.

MOSCOVA. La Moscova s-a desfâș 
meciul internațional de hochei pe g 
ță dintre reprezentativele URSS și 
landei. Au cîștigat hocheiștii se 
cu scorul de 5—2 (1—1, 2—0, 2—1).

NEW YORK. Boxerul nigerian 
Tiger a cucerit titlul de campion 
dial la categoria semigrea învîngîî 
puncte, în 15 reprize, pe Jose t 
(Porto Rico).
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