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La sfîrșitul acestei săptămîni, 
n zilele de 24 și 25 decembrie, 
La avea loc in Capitală finala 
boncursului republican de gim
nastică artistică. La această în
trecere au fost invitate gimnaste 
flin Arad, Brașov, București, 
Ploiești, Timișoara și Tg. Mureș.

® STEFAN WEISS
BOCK (STEAUA) - 
CAMPION REPUBLI- 

I CAN LA FLORETĂ 
(JUNIORI MARI)

Marți au început întrecerile fi
nale pentru titlul de campion 
republican de scrimă pe anul 
[966 la juniori mari. Bine pregătit 
ștefan Weissbock n-a avut pro
bleme, cîștigînd în finală toate 
Asalturile și, deci, titlul. Clasa
ment : 1. Șt. Weissbock (Steaua) 
i v., campion republican; 
Fiu (Steaua) 3 v (17 tușe 
e, 21 tușe date); 3. Z. 
'Progresul) 3 v. (17 t. p. 20 
• Burlea (Progresul)

21 t.d.).

ASTAZI, alte doua 
ie : — “ —

2. M. 
primi- 
Bejan 
t. d.); 
2 V.

PRO- 
DE LA ORA 8 30 SPADA, 

AR DE LA ORA 10 FINALA LA 
■LORETA (FETE).

in CAPITALĂ

AZI:
HOCHEI: Patinoarul 
ugust", ora 19,30: Dinamo— 
reaua, joc în cadrul primu
ri tur al campionatului de 
miori al Capitalei.
SCRIMA: Sala Constructo

ri (fostă Recolta), de la ora 
,30; finalele campionatului 
șpublican de juniori mari; de 
i ora 17: meciul de floretă 
ăieti România - Italia (ti-
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Astăzi, in sala Floreasca, de la ora 18

Încep meciurile de tenis de masă dintre 
selecționatele București și Cluj 
cu reprezentativele de tineret 

ale R. P.

In cadrul întilnirii de lupte 
greco-romane dintre echipele Me
talul București și Lokomotiv Bur
gas (Bulgaria), la categoria 52 
kg. și-au disputat intiietatea J. 
Prisada (Metalul) și Bimbalov 
(Lokomotiv). Sportivul român a 
cîștigat la puncte.

Foto: A. Neagu

Chineze LA LUPTE

eret).
TENIS 

etișca, 
roșului 
ezâ (t) 
onota 
ihineză

DE MASA: Sala Flo- 
ora 18: Selecționata 
București — R.P. Chi
la feminin și Selec- 

orașuluî Cluj — R.P. 
(t) la masculin.

MÎINE:
SCRIMA: Sala Constructo

ri (fSstă Recolta), de la ora 
,30: finalele campionatului 
spublican de juniori mari.

Sala Floreasca din Capitală 
găzduiește astăzi — de la ora 18 
— o nouă întîlnire sportivă in
ternațională : este vorba de me
ciurile de tenis de masă dintre 
selecționatele orașelor 
(femei) și Cluj 
prezentativele de 
Chineze.

Lotul oaspe 
sportivi bine cotați pe plan in
ternațional. De exemplu, jucătoa
re» Li Ho-nan este componentă 
a reprezentativei R. P. Chineze, 
deținătoare a titlului suprem și 
este în același timp și dublă cam
pioană a țării sale la probele de 
dublu femei (alături de Li Li) 
și dublu mixt (împreună cu Van 
Cea-șen). Tot în sala Floreasca 
va evolua astăzi și Ciu Pao-cin, 
actuala campioană a R. P. Chi
neze. Este interesant de subliniat 
că Ciu Pao-cin folosește priza eu- 
ropeană-gen tenis și este prin 
excelență o apărătoare, ea folosind

București 
(bărbați) și re- 
lineret ale R.P.

cuprinde cîțiva

însă cu mare eficacitate și lovitu
rile ofensive. Dintre sportivii 
chinezi se mai remarcă și Van 
Tze-lian, finalist al campionatelor 
mondiale de la Ljubljana — 
1965 (la proba de dublu băieți) 
și el adept al prizei europene. Vor 
mai fi prezenți și Si En-tin, se 
pare, cel mai valoros dintre ju
cătorii chinezi care ne vizitează, 
Lu Ci-fan, Van Fu-cen, Tiau Ven- 
ien și tînăra jucătoare Liu la- 
cio.

Echipele noastre vor fi alcă
tuite și ele din sportivi cunoscuți. 
Așa bunăoară, Maria Alexandro, 
campioana Europei, Eleonora Mi- 
halca, campioană balcanică și a 
țării. Dorin Giurgiucă — locul 5 
în clasamentul european — Radu 
Negulescu, campion republican, 
Gheorghe Cobîrzan și Adalbert 
Reti. Prin urmare, meciurile de 
astăzi vor oferi publicului un 
spectacol atractiv, de o bună va
loare tehnică.

GRECO-ROMANE

Metalul București a învins pe Lokomotiv Burgas
Sala Casei de cultură a tine

retului din raionul 23 August a 
găzduit aseară întilnirea dintre 
formațiile de lupte greco-roma- 
ne Metalul București și Loko
motiv Burgas (R. P. Bulgaria). 
Mai bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic, metalurgiștii 
și-au adjudecat victoria cu sco
rul de 4'/2—2'/,. Cei peste 500 de 
spectatori au văzut unele me
ciuri frumoase în care s-au exe
cutat diferite procedee tehnice. 
Totuși nu putem spune că reu
niunea s-a ridicat la
așteptat A lipsit dinamismul. 
Așa se explică faptul că nici-un 
meci nu s-a terminat înainte de 
limită. In plus, spectatorii au 
dezaprobat atitudinea luptăto
rilor de la categoria grea — 
Chițu și Marinkov — care s-au 
lovit reciproc, fapt pentru care 
I. Cernea, arbitrul principal, a

nivelul

MECIURI INTERNAȚIONALE DE POLO LA ORADEA
Recent s-au disputat la Oradea 

două meciuri amicale de polo în
tre formațiile Crișul și S.C. Mag
deburg. In prima partidă au în
vins jucătorii orădeni, cu scorul 
de 6—2 (1—1, 1—1, 2—0,
2—0), iar în cea de a doua vic
toria a revenit sportivilor din

Magdeburg, cu scorul de 5—2 
(0—0, 1—0, 3—2, 1—0). I. 
Ghișa — coresp. principal).

hotărit eliminarea lor din con
curs.

O mențiune se cuvine să a- 
cordăm arbitrajelor, care au 
corespuns in totalitate.

Iată rezultatele înregistrate; 
cat. 52 kg. J. Prisada (Metalul) 
a cîștigat cu greu la puncte 
meciul cu Bimbalov. Cat. 57 kg. 
M. Cristea a fost net superior 
adversarului, a știut să evite 
contraatacurile periculoase ale 
acestuia și a fost declarat în
vingător la puncte în fața lui 
Kerezov. Cat. 63 kg. E. Hupcâ 
aduce primul punct rău echipei 
Metalul. El este învins la punc
te de Nedelcev. Cat. 70 kg. Șt. 
Geantă avea in repriza a Il-a 
un avantaj serios asupra lui 
Vasiliev. In cele din urmă par
tenerul său a abandonat. La 78 
kg. Al. Bunica s-a luptat cu

Petrov. Meciul nu a plăcut. A 
fost mai mult o hărțuială, în
cheiată cu un rezultat de ega
litate. De asemenea, la catego
riile 87 și 97 kg. întîlnirile din
tre St. Stanciu — Michov, res
pectiv N. Neguț — Ivanov, nu 
s-au ridicat la nivelul așteptat, 
terminîndu-se nedecise.

V. GODESCU

Azi, la „Constructorul'^
de la ora 17

la floretă băieți

în pragul vacanței de iarnă (tineret)

Opt „reprize" de gimnastică”^
• Antitalentul secției • Telejurnalul de noapte 
® O năzdrăvană seîndură de călcat • în 

luptă cu nota 10 • Toată lumea la coafor
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Sala sporturilor din Baia 
Mare :

■— Dumneavoastră ? întreabă 
portarul.

— Sînt antrenoarea noii 
secții de gimnastică a C.S.O.

:— Așa ? face mirat omul.
— Așa! răspunde profe

soara Elena Marinescu.
— Păi, avefi „secție', apa

rate ? continuă portarul.
— Nu.

— — Mă rog, nu-i treaba mea, 
poftifi in sală !...

—' Dumneavoastră? întreabă 
portarul.

— Am ore de antrenament, 
răspunde Elena Marinescu.

— Așa ? face mirat omul.
— Asa ! întărește profe-

2

Seara, în apartamentul ti
nerilor căsătoriți — Mari
nescu :

— Cum a fost ? întreabă 
soful.

— Binișor.
— Adică ? insistă profeso

rul de educație fizu 
Marinescu.

— Azi, 1 februarie 
s-a prezentat la sală 
tită.

— Numai ?
— Numai. O cheamă

na, e tunsă băiețeșl 
toate degetele pătate de cer- 

e
pe

soara.
— Păi, în program scrie...
— S-a modificat. Nu pot 

lucra cu 100 de fete numai 
dimineața !

— Mă rog, nu-i treaba 
mea, poftiți în sală !..,

4
Apartamentul tinerilor căsă

toriți Marinescu:
— Cum a fost ? întreabă 

soful.
— Binișor.
— Adică ? insistă Ion Ma

rinescu.
— Din 800 de fetite am se

lecționai 94.
— Numai ?
— Numai. „Antitalentul*

— Dumneavoastră.? întreabă 
portarul.

— Tovarășii sînt cu mine, 
răspunde Elena Marinescu. 
Îmi ajută să transportăm

rd Ion

1965, 
o fe-

dovedește o perseverentă fan
tastică ! Liberează și acasă. 
Face exerciții de bîrnă pe.., 
scindura de călcat

5
lulia-

e,- are Sala sporturilor...

heală și 
antitident 
vreodată !

cel mai autentic 
care l-am văzut

9

Sala sporturilor din Baia 
Mare • .

VASILE TOFAN
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Printre activitățile recreative ce vor Ii re
zervate elevilor pe timpul vacantei de iarnă 
se ailă și sportul. Fiind vorba de sezonul 
alb, patinajul, schiul și săniușul se vor alia

desigur în iruntea preierinfelor elevilor. Unii 
dintre ei au început, de pe acum, să se obiș
nuiască cu... luciul gheții.

Foto : V. Bageac

Sala 
colta) 
ora 17, 
selecționatele de floretă băieți 
-— tineret — ale României și 
Italiei. întrecerea are un carac
ter amical și se înscrie în suita 
pregătirilor pe care scrimerii 
din cele două țări le fac în 
vederea „examenelor" din anul 
viitor, C.M. de tineret și de 
seniori și, în perspectivă mai 
îndepărtată, J.O. din Mexic. A- 
ceasta explică și de ce, în am
bele formații vor evolua 
mai în formă trăgători.

Selecționata ROMÂNIEI 
conta în principal pe Ștefan 
Weissbock, cîștigătorul meda
liei de aur la ultima ediție a 
Campionatelor mondiale de ti
neret de la Viena, și pe Mihai 
Ti». medalie de bronz la aceeași 
competiție. Din formația ita
liană, cei mai valoroși se a- 
nunță a fi Bergonzelli, Pinelli 
și Galantucci.

Constructorul (fostă Re- 
găzduiește astăzi, de la 

prima întîlnire dintre

cei

va
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Doi antrenori, două concepții față de muncă
Sînt trei ani de atunci. Spiridon Her- 

ghiligin terminase stagiul militar și 
acum se întorcea printre ai lui, la Să- 
venii Sucevei. Gîndurile îl purtau însă 
adesea pe meleagurile clujene. Parcă 
fusese ieri ziua cînd făcuse cunoștință 
cu Tiberiu Roman, antrenorul de hal
tere. Avea mereu în față chipul lui. II 
prețuia mult.

— Măi Spiridoane, ce-ai zice tu dacă 
intr-o zi vei deveni campion ?...

llerghiligiu l-a privit lung pe antre
nor, să vadă dacă nu glumește. Dar 
Roman vorbise foarte serios. Pusese 
ochii pe el la un concurs de selecție 
pe care îl organizase cu militarii. („Bă
iatul ăsta are stofă de halterofil. Dacă 
e bine lucrat, ajunge departe !“).

A venit Spartaehiada militară. A con
curat și llerghiligiu. Și ...a cîștigat 1

— Deci, Spiridoane, n-am greșit. De

- >
pinde în primul rînd de tine ca să a- 
jungi un halterofil de frunte...

Tiberiu Roman i-a amintit de Nico- 
lae Martinescu, cîndva tot țăran 
rator ca și el, a cărui faimă, la 
a ajuns peste mări și țări.

— Ce zici, facem treabă ? 
muncești cu rîvnă, în cî/iva ani 
va sta nimeni tn față I

llerghiligiu nu era pregătit să dea 
un răspuns.

— Aș vrea, mai tnlîi, să 
acasă. Să vorbesc și cu ai 
m-oi hotar!..,

Tiberiu Roman nu l-a dat 
scris mereu. I-a arătat ce . 
frumoase i se pot deschide tn sport. 
Ultima scrisoare expediată de antrenor 
poartă data de 26 martie 1964. Două 
zile mai tîrziu Spiridon llerghiligiu se 
urca în trenul de Gluj...

Ce a urmat, se știe, llerghiligiu a

coope- 
lupte,

Dacă 
nu îți

mă întorc 
mei. Dacă

uitării. I-a 
perspectiv»

• ••

ajuns, după numai un an, să totalizeze 
355-kg, iar anul acesta 420 kg. Per
formanța l-a adus în lotul națioDal.

Iată ce înseamnă ca un antrenor s3 
persevereze. Dacă Roman n-ar fi stăruit 
luni de zile pe lîngă llerghiligiu, cu 
siguranță că nimeni n-ar fi auzit astăzi 
de numele țăranului cooperator din Să- 
venii Sucevei..,

4c
Tot la Gluj — și tot la G.S.M. — 

lucrează ca antrenor Andrei Batiz. Est» 
aici de la înființarea clubului. Și, deci, 
cel mai vechi antrenor de gimnastică.

Firește, despre un asemenea antre
nor, prin mîinile căruia au trecut zeci 
și zeci de sportivi, te aștepți să auzi 
vorbindu-se în termenii cei mai elogioși.

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 3-a)



SPARTACHIĂDĂ DE IARNĂ „CUPA 30 DECEMBRIE»

VEȘTI DIN SIBIU, 
ORADEA Șl CRAIOVA
De felul cum se ocupă consiliul 

asociației sportive Independenta din 
Sibiu de angrenarea membrilor săi 
la întrecerile spartachiadei ne-am 
convins recent, vizitlnd clubul 
uzinei. Aici, la șapte mese de șah, 
și-au disputat lntîielatea peste 60 
de iubitori ai sportului. Tovarășul 
Crăciun Cîșlaru, din consiliul aso
ciației, care răspunde de Întrecerile 
de șah, ne-a spus că în uzina si- 
biană sint foarte multi pasionați ai 
acestui sport Dintre ei a evidential 
pe sculierul Mihai Mititelu, ingine
rul Dorin Fulea, dispecerul Ioan 
Ciulei și alții.

1 IL1E lONESCU-coresp. principal
★

* Și la asociația sportivă .7 Noiem
brie' din Sibiu întrecerile sint in 
plină desfășurare. Pînă în prezen: 
ș-au înscris la diferite ramuri spor
tiv® peste 300 de tineri și tinere. 
Mesele de șah și tenis sint în per
manență ocupate, iar cei mai puter
nici se întrec la haltere și gim
nastică. In aceste zile, cind zăpada 
s-a așternut peste tot, schiul și să- 
adușul sînt ramurile sportive care 
ap q foarte mare căutare.

GH. TOPIRCEANC-corespondent
♦

în orașul Oradea, anul acesta a 
existat o mai mare preocupare pen
tru organizarea întrecerilor Sparta-

Te văd, 
chiar dacă
te PITEȘTI»

Desene și catrene de AL. CLENCIU

Activiștii de la asociațiile spor
tive METALUL TEXTILA Șî 
VOINȚA PITEȘTI se complac — 
acum în timpul desfășurării Spar
tachiadei <Je iarnă — într-o hiber
nare lipsită de glorie.

— Și ger m-a prins, și somnolentă. 
De cînd i-aștept aici — zălog, 
Pe activiști, că-s în birlog, 
Veniți la. . . schimb de experiență !

*

In sala A S. PETROLUL din același craș. nu s-a organizat 
niei un concurs, accast^ fiind încuiată duminică de duminică.

— Dacă nu mă-nșel, ți.am spus 
Dacă poți și dacă vrei,

Să-mi aduci și niște chei !
— Niște CHEI ?, . . l-am și adus !

OPT „REPRIZE" DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

tirambuliiiele si bîrnele pe car» le-am 
adus.

— 4șa ? se miră portarul.
•— Așa ! confirmă antrenoarea. Sint 

cit» 6 de fiecare și le-am confecționat 
cu sprijinul comitetului de părinți al 
sepției noastre.

— Mă rog, nu-i treaba mea, poftiți 
fa sală !...

6
Apartamentul tinerilor...
— Cum a fost ? întreabă soțul.
— Binișor. Azi s-a dat vacanfa. Șapte 

din cele 12 fete de la grupa avansată 
au luat premiul I, iar restul premiul II.

,— Numai 1 

chiadei de iarnă. Pînă acum s-au 
evidențiat asociațiile sportive Chi
mia, LC.O., Fierarul unde, chiar din 
primele zile de la deschiderea festi
vă. au început întrecerile de șah. 
tenis de masă și popice. Dintre 
asociațiile sportive mai mari, o bună 
organizare in desfășurarea întreceri
lor au realizat-o Voința, Electrica, 
Metalul, Otelul. Rapid, Meteorul roșu 
și Inirățirea.

In prunele zile am consemnat i 
peste 6M de participant la sparta- 
chiadă. Pentru ca ritmul întrecerilor i 
să crească este necesar insă ca toți 1 
profesorii de educație fizică și ins
tructorii sportivi, repartizați de 
C.S.O., să ajute și să indrume con
siliile asociațiilor, să desîăsoare o 
muncă mai concretă decit piuă 
acum.

ILIE GHIȘA-coresp. principal

întrecerile de șah. popice, tenis 
de masă, haltere și tir desfășurate > 
tu cadrul etapei I in orașul Craiova 
au antrena: un mare număr de par- j 
ticipanti. Dintre asociațiile sportive 
craiovene s-au remarcat printr-o 
bună organizare și mobilizare a con- 
curenților Voința, Constructorul, Di
namo, Autorapid. Progresul ș.a. 
Concursurile continuă sub semnul 
interesului iubitorilor sportului.

C. MAJUCA-coresp.

♦

— Numai. Săptămîna viitoare avem 
din nou concurs. Adversarul nostra 
direct și permanent — NOTA 10! A- 
propo de concurs: știi ce culoare are 
covorul trimis în dar de federafia de 
specialitate ? Verde ca iarba ! P» el lu
crăm acum solul;' Mariana (joc din 
Oaș), (huna (compoziția aceea ritmică 
după melodia cu care începe „telejur
nalul de noapte"), ludita (dans copilă
resc — ceva în gen șotron 1.

7

Sala sporturilor...
— Dumneavoastră ? întreabă portarul.

Un nou record republican 
de seniori ta haltere

„Cupa 30 Decembrie", competiție 
organizată de comisia orășenească de 
haltere, a atras simbătă și duminică, 
în sala Dinamo II, numeroși tineri 
concurenți din cluburile bucureștene.

Un interes deosebit l-a stîrnit pre
zența pe podium in afară de concurs a 
unor sportivi fruntași ca Fiți Baiaș, 
Victor Rusu, Daniel Dolofan (Steaua), 
Petre Roșea (Dinamo) etc. Halterofi
lul D. DOLOFAN a stabili^, cu a- 
cest prilej, un nou record republican 
de seniori, la categoria mijlocie, to- 
talizînd 412,5 kg (135 kg — „îm
pins', 122,5 kg „ smuls* și 155 kg 
.aruncat*). Vechiul record, de 410 kg, 
realizat la finalele campionatelor in
dividuale din acest an, îi aparfinea. 
Fiți Balaș, după ce a reușit 135 kg 
la „împins" s-a accidentat.

Iată și primii clasați : cat. 52 
kg 1. V. VASILE (Steaua) 202,5 kg,
2. H. Ciobanu (Progresul) 177,5 kg, 
cat 56 kg 1. C. MEREȘIU (Olimpia) 
207,5 kg, 2. G. Radu (Olimpia) 205 
kg, 3. V. Georgescu (Dinamo) 200 kg; 
cat. 6* kg 1. C. BADEA (Steaua) 
250 kg. 2. I. Paczai (Olimpia) 195 kg. 
cat 67 j kg 1. AL. DUMITRESCU 
(Dinamo) 310 kg, 2. T. Dragomir 
(Steaua) 240 kg, 3L M. Constantinescu 
(Steaua) 240 kg; cat 75 kg 1. N. 
IANCOV (Olimpia) 312,5 kg. 2. A. 
Sandu (Steaua) 295 kg, cat 82,5 kg
1. V. DINU (Steaua) 305 kg, 2. A. 
Sperchez (Olimpia) 247.5 kg.; cat. 90 
kg 1. D. MIHIȘ (Olimpia) 267,5 kg,
2. Nf. Dugală (Olimpia) 255 kg, 3. 
Al. Velicu (Dinamo) 232,5 kg; cat. 
peste 90 kg 1. E. BALABAN (Stea
ua) 262.5 kg, 2. I. Gherghina (Olim
pia) 215 kg.

„Cupa 30 Decembrie" a revenit 
sportivilor de la clubul Olimpia (an
trenor Cornel Bucur).

MATATii Punct final al retrospectivei 1966

Clasamentul
In suita retrospectivă publicată în 

ultimele numere ale ziarului nostru 
am analizat activitatea inolătonlot 
fruntași, clasificați in ordinea celor 
mai bune performanțe obținute în a- 
cest an, în concursuri oficiale (bazine 
de 50 m). Pentru a nu nedreptăți 
însă pe cei care au avut o contribu
ție esențială la progresul rea’izat de 
natația românească în 1966 vă vom 
oferi în încheiere și un clasament 
Inedit al celor mai sîrgutncioși antre
nori din secțiile fruntașe, care au 
pregătit pe cei mai buni performeri 
ai anului.

După fiecare probă (primii 5 cla
sați) am atribuit antrenorilor respec
tivi cite 6 p. (primul loc) și respectiv 
4, 3, 2, și 1 p. In plus, antrenorii

„Cupa speranțelor" — un concurs 
de mare amploare al copiilor

începind de vineri și pină duminică, 
piscina acoperită de la Floreasca va 
găzdui întrecerile ultimelor două con
cursuri de amploare ale celor mai ti
neri înotători. Este vorba, în primul 
rind, de concursul republican dotat cu 
„Cupa speranțelor", care este de fapt, 
un veritabil campionat al copiilor, în 
bazin acoperit. în plus, iubitorii na- 
tației pot urmări, în aceleași zile 
și în cadrul aceluiași program, între
cerile dotate cu „Cupa Sfatului popular 
al orașului București” care vor reuni 
la start pe cei mai buni înotători ai 
secțiilor de performanță din cadrul 
școlilor sportive din întreaga țară.

— Formidabil ! exclamă profesoara. 
Nu le mai cunoașteți ? Sint fetele noas
tre ! E drept, puțin... schimbate. Fie
care cu o pieptănături aranjată în ra
port cu, ovalul sau rotundul feței și pe 
„specificul" dansului pe care-l interpre
tează la sol.

— Așa ? face mirat pprtapul.
-— Așa ! confirmă tînăra antrenoare. 

Pe urma, cred că v-att derutat și noile 
costume : roșii cu dungi albe pentru fe
tițele pînă la 10 ani și albastre cu „fir" 
pentru grupele pînă la 12 ani. Știți, ve
chile costume —- maieu + „tetra“ — 
erau...

— Mă rog, nu-i treaba mea, poftiți 
tu sulă !.^

DUMTBU SPÎR1EA (STEMA) 3835 P IA CVADRIATI0N)
Timp de patru zile, in Capitală s-a 

desfășurat un concurs de cvadriatlon 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie", la care 
au participat sportivi de la Steaua, 
Rapid, Clubul sportiv școlar etc. 
Un rezultat remarcabil a realizat Du
mitru Spîrlea, de la clubul Steaua — 
3835 p. Cu excepția probei de natație 
(901 p), în care a fost întrecut de cole
gul său de club, Marian Cosmescu (916 
p), Spîrlea a cișligat toate celelalte pro
be, cu performanțe meritorii: 953 p —

Întreceri de gimnastică
Zilele trecute, în sălile I.C.F. și 

Tineretului a fost organizat un con
curs de gimnastică pentru studenții 
bucureșteni, dotat cu ,Cupa 3Q De
cembrie*. La întrecere au participat 
13 echipe de fele și 15 de băieți.

Rezultate, FțTE, categoria a III-a, 
Medicina 127,05 p; 3. Universitatea 
124,30 p; individual compus; 1. Geor- 
geta Firninceanu (Politehnica) 27,15 p,-
2. Viorica Stănciu (Medicina) 26,15 p;
3. Anca Maraș (Medicina) 26,00 p; 
categoria a Il-a, echipe : 1. Medicina

i 258,65 p; 2. Universitatea 258,10 p;
3. Științe Economice 243,00 p; indi
vidual compus: 1. Rădica Diacojies- 
cu (Universitatea) 54,35 p ; 2. Henrie- 
ta Țincoca (Medicina) 53,95 p; 3. 
Olivia Tempo (Medicina) 53,70 p; 
categoria I, individual compus: 1.
N. Dumitrescu (I.C.F.) 3.3,50 p, 2. 
Ana Marita (I.C.F.) 33,30 p; catego
ria maestre, individual compus: 1.
Cornelia Sav (I.C.F.) 36,20 p; 2. Ro- 

j dica Cheșa (I.C.F.) 33,00 p. BĂIEȚI, 
categoria a III-a, echipe: 1. Agrono- 

| mia 134.70 p; 2. Politehnica 131,90 p; 
! 3. Medicina 131,05 p; individual com

antrenorilor...
ai căror elevi aflati în aceste clasa
mente au stabilit și noi recorduri re
publicane au primit cite un punct 
în plus. Iată acum ordinea celor mai 
merituoși la capătul sezonului 1966.

1. REMUS DRAGUSANU (Dinamo 
Buc.) 103 p, 2. I. Schuster (Șc. șp Re
șița) 70 p, 3. Gh. Dimeca (Steaua) 67 
p, 4 M. Mitrofan (C.S. Școlar Buc.) 
36 p, 5. L. Ungur (Steaua) 35 p, 6. 
I. Enăceanu (Șc. sp. 2 Buc.) 24 p, 7.1. 
Tothpal (Mureșul Tg. Mureș) 23 p, 
8. O. Mladin (C.S.M. Cluj) 18 p, 9. A. 
Iordachi (C.S.M. Cluj) 16 p, 10. P. 
Lovas (Șc. sp. Timișoara) 12 p, 11. 
D. Mititelu (Șc. sp. Galati) 10 p, 12— 
13. Maria Baciu (Sc. sp. 2 Buc.) și 
P. Stroescu (Sc. sp. 1 Buc.) 3 p, 14. 
M. Olaru (Viitorul Buc.) 1 p.

• La sfirșitul săptămînii trecute a 
avut loc în Capitală un concurs stu
dențesc dotat cu „Cupa 30 Decem
brie". Iată cîștigătorii concursului: 100 
ni liber (m); T. Ghidali (Arte plastice) 
1:01.3; 100 m bras (rr>): I. Eugen (I.C.F.) 
1:20,4; 100 in spate (m): G. Trohani 
(Universitatea) 1:13,0 ; 100 m delfin (m): 
T. Ghidali 1:14,5 ; 4x100 m liber (m) ; 
I.C.F. 4:41,6; 100 m liber (f): Cr. Ursu 
(Politehnica) 1:12,5; 100 m bras (f): S. 
Lupuțiu (I.C.F.) 1:34,7; 100 m spate (f) 
H. Țir.coca (Medicina) 1:23,6; 100 m del
fin (f) : G. Tărnăuceanu (I.S.E.) 1:25,2 ; 
4x100 ni mixt: Politehnica 6:10,3. (M. 
Gliiolduș-coresp.).

8

Apartamentul...
— Cum a fost ? întreabă soțul 1
— Binișor. Echipa noastră — con

form angajamentului apărut în „Sportul" 
din 12 octombrie — a venit în primele 
6 locuri la finalele pe tșrț de la Țimi- 
șcara !

— Numai 1
— Numai. Ce vrei: abia am împlinit 

18 luni de „tradiție" !
— Și doi ani de chid, dip B.ucureșți, 

am fost repartizați ca profesori in Baia 
Mare !... 

scrimă, 1022 — tir, 958 — cros. Pe locu
rile următoare s-au clasat Marian Cos
mescu (Steaua) — 3422 p, Ștefan Vizitiu 
(Rapid) — 3132 p„ Constantin Călina 
(Steaua) — 3022 p.

Paralel cu concursul de cvadriatlon a 
avut loc și un concurs de triatlon. cn 
participarea a 21 de tineri sportivi. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute de 
C. Zamfir — 2260 p, A. Bunescu — 
2190 p, St. Vișper — 2162 p, Gh. Andro- 
nic — 2147 p.

pus: 1. S. Marinescu (Agronomia) 
27,70 p; 2. L. Păunescu (Științe Eco
nomice) 27,60 p; 3. C. Isache (Uni
versitatea) 27,35 p; categoria a Il-a, 
echipe: 1. Politehnica I 266,00 p; 2. 
Constructorul 255,00 p : 3. Politehni
ca II 248,15 p; Individual compus:
1. L. Luțescu (Politehnica) 54,95
2. G. Caelide (Politehnica) 54,50> p.-
3. Al Gavriș (Politehnica) 53,65 p; 
categoria I, individual compus: 1. 
Al. Bogdan (Politehnica) 55,05 p; 2. 
Gh, Blaj (I.C.F) 54,45 p; 3. P. Cos- 
tin (Politehnica) 52,15 i categoria 
maeștri, individual compus: 1. I. Qla 
(I.C.F.) 52,00 p., 2, L Islai (I.C.F.) 
51,35 p; 3. V. Forica (I.C.F.) 51,00 p.

„Cupa Olimpia" 
a revenit pugiliștilor 
de la... Progresul

Devenise aproape o tradiție ca, in 
Capitală. „Cupele" să revină... organiza
torilor. De data aceasta însă. în reuniu
nile desfășurate in sala de festivități 
a Uzinei „7 Noiembrie”, deși a concu
rat cu cei mai multi pugiliști. totuși 
clubul Olimpia nu și-a putut adjudeca 
primul loc. Acesta a revenit boxerilor 
de la Progresul (antrenor I. Dumitru) 
Ei au fost urmați de către cei de la 
Metalurgistul și abia pe locul trei, bo
xerii clubului Olimpia. —

în reuniunea finală am putut aprecia 
frumoasa evoluție a unor tineri coru- 
ponenți al lotului de juniori, aflați in 
pregătire în Capitală. Din rindul lor s-au 
dețașat A- Popescu (Craiova) și P. Cojo- 
țaru (Rapid București), posesori ai unui 
stil corect, care au reușit să-și întreacă 
detașat adversarii, I. ștefan (Centrul 
Școlar) și respectiv, V. Lehăduș (Galati). 
Celelalte rezultate : D. Diaconescu (U- 
niversitatea) b.p. C. Boțea (Voința) ; I- 
Glăvan (Galati) b.p. FI. Lucaci (Oradea); 
G. Ștefan (Olimpia) b.p. G. Sava (Olim
pia) ; T. Sabău (Olimpia) b.p. E. Cezar 
(Universitatea), V. Petrache (Olimpia) 
b.ab. III V. Mihai (Olimpia), A. Muțiu 
(Oradea) b.p. A. Iacob (Viitorul) ; I. 
Radu (Galați) b.p. T. Andrei (Dinamo) ; 
I Dan (Olimpia) b.p. C. Cojocaru (Pro
gresul) ; M. Manole (Universitatea) b.p. 
Gh. Roșculescu (Progresul) ; G. Grecu 
(Constructorul) b. dese. I. N. Tudor 
(Semănătoarea) ; D. Găinaru (Dinamo) 
b.p N. Manciurea (Brăila). In încheiere, 
o notă proastă organizatorilor, pentru 
condițiile improprii in care s-au desfă
șurat cele trei reuniuni.

D. DUMITRESCU — coreșp.
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pa României4' poate să devină
FOTBAL Bucurie

o competiție de tradiție Despre prezentul și viitorul

mt, au avut loc în Capitală în- 
le finale ale „Cupei României" 
mă. Aflată la prima sa ediție, 
', prin cele trei faze de desfă- 

ale sale (locală, pe zone șl 
a suscitat un viu interes în 

le scrimerilor. Inițierea de că- 
lerația de specialitate a aces- 
npetițil cu caracter republican 
binevenită, deoarece se simțea 
astă perioadă nevoia unei în- 

individuale pentru seniori, 
na mai, cînd a avut Ioc finala 
matului republican individual 
1 acum, nu au lost concursuri 
i de o asemenea amploare. Așa 
lucrurile, „Cupa României*- a 
dat și a încheiat, în același 
intr-un mod fericit activitatea 
tițională Internă a seniorilor. 
urn^ cîteva amănunte despre 

cufc s-a desfășurat ultima

cest final de sezon s-a copi
la majoritatea scrimerilor un 
e tehnicitate, ei abordînd — 
sul asalturilor — elemente noi, 
:e a făcut să crească specta- 
atea și eficacitatea acțiunilor, 
îl, s-a observat la floretistul 
Jrîmbă (Steaua) că și-a schim- 
tr-o oarecare măsură stilul de 
fefosind cu eficacitate atacu- 

tin coupe. Se pare că acest 
rocedeu tehnic se potrivește 
ne calităților lui.
umoasă evoluție a avut și sa- 
Hariton Bădescu (Steaua). In- 
impanie valoroasă (L. Rohoni 
îamo Brașov, O. Vintilă — 
) el s-a dovedit a fi mai si- 
e lamă, efectuîpd numeroase 

fulgerătoare, ajungînd să dea 
nainte ca atacul adversarului 
fost terminat. Bădescu a fost 
sigur și în acțiunile de apă- 
Kștfel, în finală, el a obținut 

de victorii. La sabie mai 
comportarea bună a lui

oni, Q. Vintilă, și Dan Irimi- 
Agronomia Iași). Ultimul este 
ntică speranță a scrimei noas- 
șeanul a „mers" foarte bine, 
curajos și tehnic, clasîndu-se 

al patru.
a de spadă ne-a furnizat o plă- 
urpriză : pe primul loc — L. 

de la Dinamo Brașov.

Trebuțe remarcat că, în general, 
spadasinii au fost mai omogeni ca va
loare decît scrimerii de la celelalte 
probe. Era de așteptat, totuși, ca 
Șt. Moldanschi (Steaua), campionul 
tării, să ocupe un loc mal bun în 
clasamentul final (locul IV). Se pare 
că datorită unei stări gripale, viteza 
de reacție n-a fost ca în alte com
petiții. T. Chifor, de la Clubul spor
tiv școlar, a arătat că posedă șufi- 
ciente procedee tehnice, care, combi
nate in mod judicios cu acțiuni de 
intenție, i-au permis momente priel
nice pentru a puncta.

La proba de floretă feminină, nu 
putem insă semnala ceva deosebit. 
Cu toate că in finala „Cupei" au 
fost prezente toate trăgătoarele lotu
lui reprezentativ, evoluția lor a fost 
în limitele „obișnuite”, fără sclipi
rile noului...

Deși avem floretiste valoroase, de 
renume mondial, de la care aștep
tam cu acest prilej să facă o de
monstrație de înaltă clasă, în ceea 
ce privește conducerea luptei pe 
planșe, ele au acționat plat, punc- 
tînd fără prea mare finețe, ceea ce a 
făcut să scadă spectaculozitatea asal
turilor.

Nesatisfăcătoare a fost la proba 
de floretă masculină și evoluția cam
pionului Iulru Falb (Steaua). Intr-o 
finală in care au lipsit T. Mureșeanu, 
M. Țiu, A. Csipler, Falb a „venit* 
pe locul șapte cu o singură victo
rie ! După ce a pierdut două asal
turi la Drîmbă ca și la Weissbock, 
el s-a enervat pe... aparatul de 
arbitraj, avind ieșiri nesportive, care 
de altfel nu-1 caracterizează.

Cîteva cuvinte despre arbitraj. In 
general competent, mai ales la sa
bie, arbitrul Gh. Nicolau a dat do
vadă de exigentă și de pricepere In 
modul de a explica și de a inter
preta frazele, dînd decizii juste.

In concluzie prima ediție a „Cu
pei României* a fost o competiție 
foarte utilă pentru scrimerii noștri.

echipei Oltul
Sezonul fotbalistic oficial s-a în

cheiat Unele echipe și simpatizant» 
lor au luat... vacanță și își fac pro
iecte pentru viitor. Dar nu toate for
mațiile și toți spectatorii au răsuflat 
ușurați : planurile sau dorințele unora 
au ca temă evitarea retrogradării. 
Printre aceștia și cei din Rîmnicu 
Vîlcea.

Unele discuții purtate cu iubitorii 
fotbalului din acest oraș ne-au de
terminat să aștemem pe hîrtie cîteva 
păreți, sugestii și... perspective ale 
echipei lor favorite, Oltul.

Oltul Rm. Vîlcea, una dintre frun
tașele categoriei B de anul trecut, este 
acum, la terminarea turului, pe locul 
12, zbătîndu-se în zona retrogradării. 
Cauzele sînt diferite, ca și părerile 
celor eare le-au apreciat Printre ele : 
lipsuri în pregătirea tehnico-tactică și 
psihologică a jucătorilor, ca și în pre
gătirea fizică generală și specială, lip
să de omogenitate și (mai sigur de- 
cît toate) slaba preocupare a asocia
ției pentru crearea condițiilor organi
zatorice și materiale, pentru educarea 
sportivilor respectivi.

Ce s-a făcut pentru îndreptarea 
situației ? Cu cîteva etape înaintea 
terminării primei jumătăți a campio
natului, antrenorului Costică Toma i 
s-a desfăcut contractul ; cîțiva jucă
tori au fost sancționați pentru com
portare nedemnă pe teren și în afara 
lui ; au fost îmbunătățite, 
recare măsură, condițiile
Rezultatele : au fost cîștigate 
mele două jocuri (disputate pe 
propriu).

Intr-o discuție cu tov. Traian
actualul antrenor, am aflat cîteva a- 
mănunte despre prezentul și viitoru1 
acestei echipe. Astfel, după ultimul

con, 
scă- 
dis-
(cujocuri amicale 

cu Unirea Drăgă- 
vacanța să înceapă 
și să dureze două

meci din campionat, cel cu Ceahlăul 
Piatra Neamț, antrenamentele au 
tinuat, dar cu o intensitate mai 
zută. Timpul bun a favorizat și 
putarea cîtorva 
C.S.M. Sibiu și 
șani), urmînd ca 
peste cîteva zile
săptămîni. Lotul actual este foarte re
dus (numai 14 fotbaliști, față de 18 
cît este necesar), iar valoarea celor 
rămași nu este prea ridicată.

Cu toate acestea, antrenorul Traîan 
Popa este optimist în ceea ce pri
vește comportarea viitoare a echipei 
și ne-a spus că posibilitatea retrogra
dării nu este chiar atît de certă- 
Și el motivează astfel ; dig primele 
șase meciuri, patru vor fi disputate 
pe teren propriu șj, obținîndu-se re
zultate favorabile, va fi îmbunătățit 
-r- desigur — și lacul din clasament ; 
întrucît consiliul do conducere al aso
ciației sportive, ca și 
de fotbal dovedesc în 
o preocupare mai mare 
mers al echipei, var fi
carențele în pregătire, carențe care au 
avut la bază și lipsa de material și 
echipament sportiv. Nu rămîne decît 
ca 
să

biroul secțiai 
ultima vreme 
pentru bunul 
înlăturate și

afirmațiile interlocutorului nostru 
devină fapte.

EL. DOBINC.A

)E LA I.EsB.S.
internațio- 
de astăzi, 
Floreasca, 

orașelor 

zentativele de tineret ale R.P. 
JEZE, biletele se găsesc de 
ire la agenția din str. Ion 
, iar după-amiază și la ca- 
sălii Floreasca.
La bazinul acoperit Floreasca 
ionează și in timpul iernii 
SUI. DE INIȚIERE LA ÎNOT 
u copii .
MATERIAL ȘI ECHIPAMENT 
ITIV se poate închiria de la 
jHU.iL din STADIONUL RE
TCH, deschis zilnic între o- 
9—13 și 15—19. PLATA SE 
TE FACE ȘI PRIN VIRA- 
T.

Pentru întîlnirea 
de tenis de masă

i ora 18, din sala 
e selecționatele 
JRE.ȘTI (f) și CLUJ (m)

într-o oa- 
materiale.

ulti-
teren

ALEXANDRU MOMEȚE
coresp. principal

dc scurtă durată...
,Mare ne-a fost bucuria cind. In 

toamna anului 1965, echipa noastră 
favorită a promovat în campionatul 
categoriei G. Era un vis mai vechi 
al iubitorilor de fotbal din locali
tate, vis care, după ani și am. de
venise realitate.

La siîrșitul întrecerii locul ocupat 
de C.F.R. Caransebeș a lost apreciat 
ca mulțumitor, avîndu-se în vedere 
și taptul că echipa abia debutase. 
Țoală lumea aștepta să înceapă o 
nouă edifie care să marcheze pentru 
iotbaliștii din Caransebeș o altă 
treaptă pe 
speranțele 
încheierea 
toamnă, 
locul 12, doar cu două victorii (am
bele la limită, 
locuri egale. în deplasare, nici un 
meci cîștigat. Golaverajul (5 goluri 
înscrise 
grăitor 
echipei 
natului

După 
tuatie ș-a ajuns din următoarele mo
tive : a) o serie de țucători buni, ea 
Barna și Covaci, au plecat la glie 
echipe ; b) antrenorul Stoicescu n-a 
reușit sq alcătuiască o forma/te omo
genă. In lac să colaboreze cu an
trenorul echipei de juniori pentru 
creșterea tinerelor cadre, el caută 
în... grădina vecinului, dorind să re
cruteze fotbaliști din alte locaiităti. 
Aceștia, firește, nu pun suflet pen
tru culorile asociației noastre ; e) 
biroul de secție este ca și inexistent.

Zilele trec și nu se întreprinde 
nimic pentru repararea unora din 
greșeli. Ca miine vine returul și pu
blicul spectator rămine mai departe 
nemulțumit, târg speranță intr-o re
mediere a situației".

Ce spuneți tovarăși ?
LEON BOHATIR 
str. Scinteii nr. 14 

Caransebeș

cglea
ne-au tost înșelate: 

turului
C.p.R.

progresului. Dar 
ia 

din această 
Caransebeș ocuoă

cu t—O) și patru

șt 32 primite) este șî el 
despre penibila comportare a 
în actuala ediție a campio- 
categoriei C.
părerea mea, la această si-

Doi antrenori, două concepții 
față de muncă...

/Urmare din pag. 1)

este altul, 
u

un
C.S.M., 
element 
Socaciu 
dar na

Am cerut și părerea 
cu care Andrei Batiz 
lucrat cot la cot.

unor antrenori 
lucrează sau a

Dar, adevărul, din păcate, 
In cei 6 ani de activitate 
Andrei Batiz n-a dat nici 
de lot. Boer, Jakab, mai recent 
sint, desigur, gimnaști buni,
VALORI in înțelesul major al cuvîntu- 
lui...

— Cu antrenorul Batiz este ceva de 
neînțeles, țmi mărturisea secretarul clu
bului. Nu-i om rău. Muncește, iși vede 
de treabă. Numai că nu vezi la el un 
clocot interior, ceva care să-l frăminte. 
Iată, am să mă refer la un singur as
pect, astăzi foarte important. Toți cei
lalți antrenori ai clubului sint prezenți 
aproape zilnic prin școli, în căutarea 
unor elemente de perspectivă- Despre Ba
tiz n-am auzit niciodată că ar fi intrat 
in vreo școală să-și selecționeze spor
tivi... Acum se vorbește foarte mult de 
Mărgineanu, Branea și Ciupei. Sint, 
fără indoială, citiva tineri foarte talen- 
tați. Mă întreb insă, deseori, cit de 
departe vor ajunge ei, dacă nu vor lucra 
sistematic, dacă antrenorul nu le va in
sufla, inainte de toate, o mare pasiune 
pentru acest sport ?...

• ION ALBERT, 
nator la C.S.M. : Bați 
care muncește conștiincios, dar prea... 
liniștit. Ii lipsește entuziasmul. Se li
mitează de obicei la orele de antrena
ment. Or, astăzi, cind exigența crește 
in proporție... geometrică, fiecare antre
nor trebuie să facă eforturi pentru a 
se autodepăși.

antrenor coordo- 
este un antrenor

Popa.

Portarul Mazur kiewicz (Penarol) învins sub privirile coechipierilor 
săi. Fază din meciul Penarol Rampla Juniors, din campionatul 

Uruguayului

• ALB1N MORARIU, maestru eme
rit al sportului, lost campion absolut 
al României : La actualul nivel scăzut 
al gimnasticii masculine clujene a... con
tribuit și Andrei Batiz. în cazul lui 
s» petrece un fenomen puțin obișnuit : 
preferința de a lucra in exclusivitate 
cu seniorii. Or, toți ceilalți antrenori 
iși iau elevii in pregătire încă de pe 
băncile școlii. Specializarea timpurie (și 
pretimpurie, in cazul gimnasticii) nu 
este un basm, ci un principiu sănătos 
de muncă, riguros științific, pe care an
trenorii au obligația să-l respecte, să-l 
aplice.

Concluziile se impun de la sine.

Campionatele Braziliei, 
Uruguayului și Argentinei

• F. C. Bangu a cîștigat campionatul de la Rio de Janeiro • Nacional 
' ‘ ‘ i • Racing Buenos Aires - o ---- ~

OTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
il decembrie 1966 LOTO-PRO- 
JRT organizează cea mai mare 
s a anului la LOTO, tradițio- 
ragere a Revelionului.
icest an, tragerea Revelionului 
.fășoară după o nouă formu- 
sctuîndu-se 4 extrageri în loc

extragere de 12 numere din 
obiș-ntru atribuirea premiilor 

în bani ;
i extragere de 12 numere 
utru atribuirea premiilor

care din cîte un autoturism ,Fiat 
1800“ plus diferența în bani pînă la 
100 000 lei. Celelalte autoturisme 
sînt: 1 Moskvici 408, 1 Wartburg
312/1, 8 Fiat 600 și 6 Trabant 601.

Se mai atribuie premii fixe în bani 
de cîte 30 000 lei și 10 000 lei.

Crește numărul premiilor.
Variantelor cu 2 numere li se 

tribuie cîte 50 lei față de 30 lei
s-a atribuit la tragerea Revelionului 
de anul trecut.

Vînzarea biletelor se va face în 
perioada 23—30 decembrie 1966.

Premiile suplimentare în autotu
risme și bani se atribuie pe cinci 
categorii. La categoria I se atribuie 
4 premii a cîte 100 000 lei fiecare (1 
autoturism Fiat 1 800 plus diferența 
în bani), atribuite prin tragere Ia

a-
cît

din 
su- 

tare în autoturisme și bani;
fouă extrageri de cîte 2 nume- 

90 pentru atribuirea premiilor 
lentare în bani :
otal se extrag 28 numere, 
atribuie 20 premii în autoturis- 
ntre care 4 premii constînd fie-

sorți, și 16 autoturisme (prin trage
re la sorți).

în cazul cînd numărul variantelor 
de la oategoriș I va fi mai mare de 
20, variantele rămase după tragerea 
la sorți primesc cite un premiu fix 
în bani de 30 000 lei (bilete îptregi) 
și cîte 7 500 lei (bilete sfert).

Premiile de la celelalte categorii 
le vom comunica în numerele urmă
toare.

Tragerea concursului special PRO
NOEXPRES de azi are loc la ora 
18, în București, în sala din str. 
Doamnei 2.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

Montevideo, înaintea Penaroiului 
recordmană

Campionatele de fotbal din țările 
sud-americane se apropie de sfirșit 
In unele țări ele s-au încheiat zilele 
trecute. Totuși, jucătorii iși conti
nuă pregătirile in cadrul unor me
ciuri amicale.

IN GRUPA DE LA RIO DE JA
NEIRO A CAMPIONATULUI BRAZI
LIEI, pe primul loc s-a clasat formația 
F.C. Bangu. Această performanță a 
fost realizată de tinerii fotbaliști de 
la Bangu după o întrerupere de 33 
de ani. Succesul echipei campioane 
a grupei de la 
Rio este remarca
bil avînd în vede
re echipele deose
bit de valoroase 
care participă în 
acest campionat: Botafogo (antrenor 
Nilton Santos) formație în care evo
luează „bătrînul" Didi, internaționalii 
Manga și Jairzinho; Fluminense care 
are în componența ei pe Altair,- Vasco 
da Gamg cu doi uruguayeni în for
mație, între care internaționalul 
Mendez; Flamengo, care la ora ac
tuală este pregătită de fostul antre
nor al naționalei Portugaliei, Flavio 
Costa.

tercontinentale', care a ocupat 
al doilea în campionat I

noua

locul

cam-ÎN ARGENTINA titlul de 
pioană a revenit echipei Racing din 
Buenos Aires. Din lotul formației 
campioane fac parte o serie de ju
cători tineri. Numai Perfumo a fost 
selecționat în reprezentativa Argen
tinei la C.M., iar 
gurul veteran, de 
Europa din anii

Tur de orizont

CAMPIONATUL URUGUAYULUI 
a fost cîștigat de formația Nacional. 
De-a lungul competiției, ea a avut 
o comportare constantă, înregistrînd 
do.ar o. ' 
nînd la 
cele 18 jocuri susținute. în cam
pionatul Uruguayului activează 10 
echipe, 
gătoarea ultimei ediții a

singură înirîngere și termi- 
egalitate patru partide din

printre care Penarol, cîști- 
Cupei in-

Maschio este sin- 
altfel cunoscut in 

cînd a activat în 
echipele italiene. 
In actualul cam
pionat, Racing a 
suferit o singură 
înfrîngere : 2—1,
cu eternul rivai 

intr-un derbi urmărit 
De altfel.

River Plata, 
de 110 000 spectatori!
pînă 14 qceșt meci, Racing nu fusese 
învinsă de-a lungul a 40 de etape 
din ultimele două campionate. Acesta 
este un 
deținut 
Santos, 
în anii 
nată de ___ „___
al reprezentativei Argentinei. Stilul 
de joc imprimat de Pizzuti este un 
clasic 4—2—4, bazat pe un țoc des
chis și ofensiv.

La terminarea campionatului, si
tuația echipelor fruntașe este urmă
toarea :
1. Racing Buenos Atres

38 24 13
38 22 12 
38 17 14

record care-l întrece pe cel 
de formația braziliană F.C- 
neînvinsă în 38 de partide 
1961—62 Racing este ^nlre-
Jose Pizzuti, fostul căpitan

2. River Plata
3. Boca Juniors

Independiente

1
4
7

ocupă locul



Record mondial de haltere Duminică, in Franjo întrecerile patinatoriloi

la jocurile de la Bangkok
BANGKOK 20 (Agerpres). In ca

drul Jocurilor sportive de la Bang- 
a 

la 
la 
La

halterofilul japonez Ouchi 
mondial 

realizînd
455 kg.
spate femei,

kok, 
stabilit un nou record 
categoria semimijlocie, 
triatlon performanța de 
înot, în proba de 100 m
Tanaka (Japonia) a parcurs distanta 
în 1:09,5. Ultimele rezultate înregis
trate în întrecerile atletice :
— Sawaki (Japonia) 3:47,3 ;
— Hirota (Japonia) 4,70 m; 
femei — Shefizi (Izrael)
80 m.g. — Sukegawa (Japonia) 11,2.

1500 m 
prăjină 
800 m 
2:10,5 ;

Echipele de rugbi Dinamo și Grivija Roșie 
înfruntă adversare valoroase

La sfîrșituil acestei săptămîni, două 
dintre fruntașele rugbiului românesc 
susțin partide deosebit de dificile în 
Franța, adevărate examene de sfîrșit 
de an. Este vorba de campioanele ță
rii pe anul 1965 (Dinamo București) 
și 1966 (Grivița Roșie București), care 
vor pleca împreună, vineri, pentru a 
susține citeva meciuri Cu formații 
franceze de primă categorie.^

Dinamo București dispută prima 
manșă a finalei „Cupei campionilor 
europeni" în compania „XV“-lui S.U. 
Agen, duminică, 25 decembrie, la 
Agen. Dinamoviștii s-au pregătit in
tens și cu conștiinciozitate, străduin- 
du-se să atingă o bună formă spor-

• «

tivă. Antrenorul Dumitru Ionescu, 
maestru emerit al sportului, ne-a co
municat formația probabilă : Dăiciu- 
lescu, Dragomir, Coravii, Nica, Dra- 
gomirescu; Giugiuc, Pilă; Fugigi, 
Țuțuianu, Zlătoianu ; V. Rusu, Dăs- 
călescu ; Stoica, Iordăchescu. Baciu ; 
rezerve sînt Ene, Leonte și Cîndea.

Campioana anului în curs, Grivița 
Roșie București, întreprinde un tur
neu de trei meciuri. Echipele france
ze care primesc vizita grivițenilor pe 
teren propriu sînt, în ordine. La Voul
te (25 decembrie), U. S. Carcassonne 
(29 decembrie) și A. S. Beziers (1 ia
nuarie 1967). Toate trei adversarele 
campionilor noștri pe anul în curs 
sînt formații de certă valoare. La

Voulte și Beziers fiind chiar partici
pante active, directe în lupta pentru 
supremație în liga I. Și grivițenii au 
intensificat corespunzător antrenamen
tele în ultima perioadă, pentru că, 
deși e vorba de meciuri amicale, este 
angajat prestigiul rugbiului nostru. 
De altfel, echipa antrenată de ing. 
Viorel Moraru, maestru emerit al 
sportului, a dovedit nu o dată că poa
te practica un rugbi de clasă. Forma
ția pentru acest turneu este următoa
rea : Marinescu ; Wussek, Țibuleac, 
Oblemenco, Irimescu ; O. Rădulescu, 
D. Mihai ; Șerbu, Demian, M. Rusu ; 
Veluda, Stoenescu ; Rădulescu, Onu- 
țiu, Dinu ; rezerve sînt Moldovan, Ia
tan. C. Stănescu și Balcan.

la Palatul Sporturilor
de la Lujniki

Campionatul mondial de handbal

Doi prieteni...

MIHAI REDL CORNEL PENU

Nume noi în echipa U. R.S.S
Corespondență speciala pentru „Sportul popular"

ată-1 pe maestrul emerit al 
sportului Mihai Redl, portarul 
echipei noastre masculine de 
handbal, cel ce nu o dată a 
uimit spectatorii prin elastici

tatea și promptitudinea intervențiilor 
sale, cel ce ă „paralizat” în atitea jocuri 
pe cei mai buni handbaliști din lume 
prin siguranța, calmul și dezinvoltura 
cu care „scotea” cele mai teribile... 
bombe. Celălalt este Cornel Penu. Mai 
puțin cunoscut decit prietenul său mai 
vârstnic, Penu are și el la activ citeva 
partide excepționale și, mai mult chiar, 
manifestă o constanță care îl ajută de 
multe ori să treacă peste momentele 
mai dificile, nu puține intr-un joc de 
handbal.

Mihai Redl s-a născut în anul 1935 
la Lugoj, unde a și făcut primii pași 
in sport. Are in „fișa” sa sportivă 76 de 
jocuri interțări, dintre care 66 la hand
bal in 7. A participat la 4 campionate 
mondiale, cucerind de două ori titlul 
suprem (R.F. Germană — 1961 și Ce
hoslovacia — 1964) la handbal in 7 și o 
dată medalia de argint (Austria — 1959) 
la handbal in 11.
ani de activitate 
rece a debutat in 
în februarie 1958.

Și aceasta doar in 8 
internațională, deoa- 
echipa reprezentativă

_ ornel Penu s-a născut in 
anul 1946 la Buzău. A început 

K șf ■ să joace handbal la școala 
sportivă din localitate. A im
bricat tricoul echipei repre

zentative de handbal in 7 de 24 de ori, 
prima dată in iulie 1965. Deci, 24 de se
lecționări in 18 luni de activitate inter
națională, urmind să debuteze peste 
puțină vreme la un campionat mondial.

Ambii candidează pentru un loc. Un 
singur loc, pentru că in poartă nu joa
că decit unul1 Care dintre ei ? S-ar 
presupune că această rivalitate sporti
vă închide multe din drumurile care 
duc la prietenie. Dar, nu. Redl și Penu 
sinî doi prieteni. Primul, cu o bogată 
experiență competifională, are întot
deauna de împărtășit cite ceva, iar ce
lălalt, mai tinăr, este numai „ochi și 
urechi”. De fapt, este vorba de un pro
fesor și un elev. Insă, un profesor și 
un elev care se respectă reciproc, care 
se bucură sincer de succesele fiecăruia. 
La Cluj, în meciul cu Uniunea Sovie
tică, Redl apăra excepțional și cel mai 
vesel era Penu. Iar in jocul cu Iugo
slavia, cînd Penu trecea prin clipe gre
le, Redl, ghemuit pe tușă, îl sfătuia, îl 
liniștea, încurajindu-l. Aceasta este a- 
devărata prietenie. Pornită din inimă și 
avînd ca „ciment” o corectitudine e- 
xemplară, multă modestie și hărnicie.

In perioada care a urmat ultimei 
ediții a campionatului mondial de 
handbal, desfășurată la Praga, în e- 
chipa reprezentativă a Uniunii So
vietice s-au produs numeroase schim
bări.

In primul rînd, au apărut nume 
noi pe lista antrenorilor care au în 
grijă pregătirea echipei. Antrenorul 
Kovaliov, de la Burevestnik Tbilisi, 
a cedat locul lui Iuri Predeha, din 
Odesa, iar acesta la rîndul său a pre
dat «ștafeta* lui Gheorghi Marașidze, 
un alt reprezentant al handbalului 
gruzin. Acesta conduce actualmente 
pregătirile lotului reprezentativ, aju
tat de antrenorul secund Boris Ak- 
bașev, cel care recent a condus la 
victorie echipa .Kuntsevo", în ulti
ma ediție a campionatului unional.

Schimbări 6-au făcut firește și în 
rîndul jucătorilor. Din cele 17 nume, 
cit cuprinde în prezent lotul repre
zentativ al U.R.S.S., numai 8 aparțin 
unor titulari ai echipei care a evo
luat la Piaga. Să-i enumerăm. 
Din lot nu lipsește Gheorghi Lebedev, 
cel mai bun jucător al echipei la ul
timul campionat

*
mondial, alea atunci

(Agerpres). Turneul 
handbal de la Tbl-

TBILISI, 20 
internațional de 
lisi a început cu două surprize. In 
meciul de deschidere, echipa R.S.S. 
Gruzine a învins cu scorul de 15— 
14 (6—8) selecționata U.R.S.S. care 
se pregătește pentru campionatul 
mondial din Suedia. în al doilea

JOCURI
In cadrul pregătirilor în vederea cam

pionatului mondial de handbal, viitoa
rele participante continuă să susțină 
meciuri de verificare. La Oslo, Suedia 
a întrecut Norvegia cu 8—7 (1—5)

CALIN ANTONESCU

De la trimisul nostru special D. STÂNCULESCU

In campionatul balcanic de baschet: Turcia—România 64-63
SOF1A. 20 (prin telefon). — Comisia ziție clară, 

de organizare a celei de a 8-a ediții a 
Campionatului balcanic de baschet a mo
difica: în ultimul moment programul 
întrecerilor, astfel că echipa României a 
întilnit; marți în sala «Universiada" din 
localitate, în primul joc, formația Tur
ciei. Meciu] a fost extrem de echilibrat 
și s-a încheiat cu victoria baschetba- 
liștilor turci la scorul de 64—63 (30— 
29).

Echipa română s-a comportat suh va
loarea ei mai bine de 30 de minute. In 
tot acest timp apărarea a fost lipsită de 
organizare și combativitate, iar atacul 
» acționat lent, cu puține aruncări la coș 
și acestea destul de imprecise. Datorită 
acestui lucru, echipa Turciei a avut ini
țiativa permanent, conducînd în mjn. 32 
eu 58- 47 Din acest moment sportivii 
româniau avut o revenire puternică 
și în min. 40 au ajuns să conducă cu 
63—62. Apoi Danismend a marcat un 
coș (63—64), Nosievici a ratat din po-

iar Demian a reluat, în
scriind, dar după fluierul final.

J. Klimaj (Cehoslovacia) și G. Pasz- 
tor (Iugoslavia) au arbitrat corect ur
mătoarele formații: ROMANIA : Demian 
2, Novac 12, Gheorghe 2, Savu 4, le- 
cheli 15, Albu 8, Diaconescu 8, Nosie- 
vici 10, Popescu 2, Novacek ; TURCIA: 
Kaplanoglu 13, Poyrazoglu 12, Korluca 
9, Danîsmend 14, Erdenaj 2, Agle 14. 
în prințul meci : Bulgaria—Bulgaria ti
neret 91—75 (45—37), iar la ora cînd 
telefonez se desfășoară partida Iugo
slavia—Grecia. Miercuri formația Româ
niei va întîlni prima echipă a Bulgariei.

• în „Cupa campionilor europeni" 
la baschet masculin, după ce a cîștigat 
primul joc cu scorul de 57—51, echi
pa A.S.K. Leipzig a învins și în me
ciul retur, disputat la Varșovia, pe 
Legia Varșovia, cu scorul de 70—65, 
calificîndu-se pentru grupa semifinală 
a competiției.

el

I
MOSCOVA (prin telefon, d 

redacția ziarului „Sovietski spl 
Timp de trei zile, la Palatul I 
turilor de la Lujniki s-a desfa 
concursul internațional de pa 
artistic, cu participarea sport! 
din cinci țări : Cehoslovacia, 1 
Germană, România, Ungaria 
U.R.S.S. în proba individuală la 
ieți, a cîștigat campionul cehos] 
O. Nepela cu 1 029,3 puncte, rl 
de J. Zoller (R.D.G.) și VI. Kurt 
(U.R.S.S.). ~
Belu 
726,8

La 
tinei 
care 
mihaly (Ungaria) printr-o mai 
evoluție la exercițiile libere, 
pioana de junioare a 
trice Huștiu, deși a 
modest în clasament 
780,6 p), a lăsat o 
presie prin evoluția 
programului de demonstrație, < 
nut duminică seara în fața 1 
spectatori. Micuța patinatoa^^S 
rechemată de două ori de p 
pentru a repeta dansul .Perii 
deosebit de aplaudat.

Concurentul româl 
clasat pe locul 11s-a

P- 
fete,
Klausner (R.D.G.) cu 9751 
a întrecut-o pe Zsuzsa S

primul loc a revenit

României, 
ocupat un
(locul 111 
frumoasă 

sa din cț

în „selecționata lumii". Alături de 
se remarcă D. Țerțvadze, cel mai „ar
tistic" handbalist al nostru. Sînt pre- 
zenți, apoi cei doi „Iuri*, Klimov șl 
Zdorenko. In formă constantă se a- 
rată cei doi portari ai reprezentati
vei, D. Abaișvili și I. Țapenko. în 
fine, lista vechilor titulari mai cu
prinde pe Zelenov și Veldre.

$i-acum, sîteva cuvinte despre de- 
butanții în echipă. In primul rînd, 
trebuie citată „tripleta" echipei cam
pioane unionale, formată din Mazur 
— Sevcenko — Solomko. Dintre cei
lalți jucători noi care pășesc în e- 
chipă, mai pot fi amintiți doi redu
tabili gruzini: Phakadze și Eksenlidze.

De precizat că baza reprezentativei 
sovietice o vor constitui tot titularii 
de la Praga. Evident echipa va lua 
formă definitivă abia în săptămînile 
viitoare. Indicații prețioase ne re
zervă și turneele internaționale de 
la Erevan șl Tbilisi, reunind trei re
prezentative de țări — Iugo
slavia, Ungaria, U.R.S.S. — și o se
lecționată a Gruziei

IURI DARAHVELIÎ

Au luat sfirsit
Jocurile sportive

ale Pacificului de Si

D. RÎȘKOVSKI
*

Au luat sfîrșit Jocurile sportivi 
Pacificului de Sud, desfășurate la 3 
mea (Noua Caledonie). Finala I 
petiției de fotbal a opus echipela 
sulelor Tahiti și Noua Caledl 
Victoria a revenit fotbaliștilor 
Tahiti, cu scorul de 2—0. Selecți 
tele feminine și masculine din T 
au cîștigat și turneele de volei, 
la baschet feminin locul I a ret 
reprezentativei Fiji.

în clasamentul final, primul id 
fost ocupat de sportivii din P 
Caledonie cu 99 de medalii (39 de 
30 de argint și 30 de bronz) Pe 11 
rile următoare s-au clasat Fii;—sij 
hiti, 3

*
meci, echipa Ungariei
scorul de 19—15 (7—8) selecționata 
Iugoslaviei. Cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Adorian (5), Ma- 
rosi (5) și Nagy (3) pentru Ungaria; 
Horvath (6) și Karadja (4) pentru 
Iugoslavia.

AMICALE

a întrecut cu Turneul hocheiștilor soviet
în Canada

secundă de hochei pe ghea 
și-a început turneul în 
primul joc, hocheiștii sfl

după ce cu o zi înainte handbaliștii 
norvegieni cîștigaseră, surprinzător, cu 
21—12. La Orleans, Franța a cîștigat la 
limită în fața Poloniei: 19—18 (7—8).

Echipa 
U.R.S.S. 
nada. In 
tici au pierdut cu scorul de 4—5 (1
1—3, 2—1) în fața formației «1 
Smoke Eaters". In ccl de al doilea 
echipa sovietică a întilnit, la Vancoi! 
reprezentativa Canadei, care se pr 
tește pentru campionatul mondial 
Austria. Au învins gazdele cu scorul 
7—3 (3—1, 2—1, 2—1).

CUM SE ANTRENEAZĂ MARII SPORTIVI:

Ludvik danek
Ludvik Danek, recordmanul mondial 

la disc, este cunoscut cititorilor noș
tri de la una din edițiile trecute ale 
„Internaționalelor”. Din anul 1959, Da
nek a reușit o creștere neîntreruptă a 
performanțelor sale, care au culminat cu 
recordurile mondiale din anii 1964 
(64,55 m) ; 1965 (65,22 m). Anul acesta 
Danek a aruncat 66,07, dar rezultatul 
nu va fi omologat, el neîndeplinind toate 
condițiile regulamentare. Foarte bine 
dotat din punct de vedere fizic, avînd 
1,93 m înălțime și 105 kg, cu o anver
gură de 2,05 m, Danek este prototipul 
atletului de mare performanță care 
mănunchiază calități fizice deosebite 
o voință extraordinară.

In antrenamentul său, pregătirea 
zică joacă un rol principal, mai ales în 
perioada de iarnă și primăvară. Danek 
execută sprinturi pe diferite distanțe 
(11,9 la 100 m, fără pantofi cu cuie), 
sărituri diferite, exerciții speciale de a- 
runcări (cu greutatea de 6 kg — la
teral, peste 21 m, iar cu un disc spe
cial de 5 kg — circa 27 m), aruncări 
de ciocan, crosuri, înot, exerciții în cir
cuit cu mingi medicinale, sărituri la 
lăzi etc.

in
și

fi-

Antrenamentul cu halte
rele l-a început abia in 
1961, ceea ce l-a ajutat să 
realizeze 120 kg la smuls 
și 200 kg la genuflexiuni. 
Lucrează cu halterele in
tens chiar și în perioada 
competifională. Astfel, cu 
3 zile înainte de finala 
de la Tokio, a făcut 
antrenament intens 
haltere.

lată și principalele 
xerciții folosite în antre
namentul său la haltere: 
împins, smuls, pus la 
piept, împins, culcat, ge
nuflexiuni, rotari cu hal- 

pe ' umeri, forfecări 
loc. Exercițiile spe-

tere
și sărituri pe ..... ........ ..... „
ciale de tehnică le execută cu discul, 
de pe loc, și cu piruetă, cu disc în
greuiat, cu greutăți din lateral etc.

In ceea ce privatfe tehnica, Danek 
pune accentul pe ritmul și echilibrul 
în piruetă. La un antrenament execută 
circa 50 de aruncări cu discul, cu pi
ruetă.

Viața ordonată și cumpătată pe < 
o duce este, alături de antrenamentul 
tens, garanția că Ludvik Danek pț 
să-și îmbunătățească performonța re 
zată în aruncarea discului. \ Unele 
succese de moment l-au ambiționat 
mai mult.

N.
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