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Două interesante competiții 
care vor aduna la start pe cei 
ntai buni copii și juniori ai na- 
tațiti noastre vor Încheia acest 
bogat an competițional. Timp de 
trei zile, la bazinul Floreasca 
din Capitală, întrecerile din ca
drul „Cupei speranțelor" și „Cu
pei Sfatului popular al orașului 
București" ne vor da prilejul 
unei reîntilniri — într-un cadru 
festiv — cu cei mai tineri re
cordmani și campioni ai tării.

Ultimele concursuri desfășura
te în Întreaga țară ne-au arătat 
că cea mai mare, parte a tine

rilor sportivi, care vor urea po 
blocstarturile piscinei Floreasca 
s-au pregătit cu niultă atenție 
în ultima vreme, obținînd rezul
tate de bună valoare. De la Cluj 
ne-a sosit o știre care arată că 
întrecerile desfășurate recent în 
bazinul acoperit de 25 m s-au 
soldat cu 4 noi recorduri repu
blicane de sală. Autorii tor: 
Zeno Oprifescu (12 ani) 36,8 
Ia 50 m spate, Zita Erdelv (11 
ani) 37,3 la 50 m spate, A/i- 
haela Dobocan (12 ani) 3:00,8 
la 200 m mixt și echipa C.S.M. 
Cluj formată din Ciad, Casian, 
Sava și Oprițescu 2:18,4 la

nsigna de polisportiv PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, DNIȚI-VA!

lăsatele regiunii Banat

-j 4 x 50 ni liber.
întrecerile sînt programate 

zilnic (vineri, simbătă și diimi- 
i nică) de Ia ora 9 dimineața și 
; 16,45 după-amiază.

1 regiunea Banat, ca de 
?1 în toate regiunile tării, 
cursurile pentru trecerea 
meior Insignei de poli- 
rtiv cunosc un frumos suc- 

în multe din asociațiile 
rtive sătești există preocu- 
e în vederea planificării, 
lățirii și organizării între- 
lor la probele prevăzute în 
iilament. Un exemplu în 
astă direcție îl poate oferi 
ciăfîa sportivă Gloria Uivar. 
1, din cei 200 de membri 
UCFS, 136 au cucerit In
ia de polisportiv, iar cei- 
i au trecut mai multe pro- 
Se depun toate strădaniile 
pentru trecerea normelor 

Iru gradul II, cit și în ve- 
ea obținerii insignei de 
cei care abia se află 

«pul de drum.
i la Recolta Jimbolia 
alele sînt satisfăcătoare, 
ă în prezent, asociația nu- 
ă aproape 150 purtători ai 
gnei. Din evidențele con
durilor, rezultă că alți 200 
tineri se străduiesc să în- 
linească normele necesare 
iftu cucerirea insignei, 
augărn în rîndul asociațiilor 
rtive care se cuvin eviden- 
e pentru preocuparea ce o 
edesc în vederea organi- 
1 concursurilor pentru tre
sa normelor Insignei de 
isportiv și pe înfrățirea Re-

Aici, în scurt timp, nu- 
ui purtătorilor insignei se 
mări simțitor. Afirmația se 
jină pe faptul că majori- 
a celor peste 300 membri 
FS din asociație participă 
entuziasm la diferite intre- 

sportive, cu prilejul că- 
i iși pot îndeplini normele.

că- 
la

re-

La Orșova, tovarășul Ion 
Olteanu, președintele Consiliu
lui raional UCFS, ne-a rela
tat că în asociații sătești ca 
Vîlcan Ogradena, Recolta Plu- 
gova, Recolta Dubova și altele 
există preocupare pentru or
ganizarea concursurilor în ve
derea trecerii normelor Insig
nei de polisportiv, și, firește, 
rezultate bune în cuprinderea 
unui mare număr de iubitori 
ai sportului în interesante 
competiții.

Din păcate, pe lînqă aceste 
frumoase rezultate, în regiunea 
Banat există și unele lipsuri 
care se cer remediate. în u- 
nele raioane, la concursurile 
pentru trecerea normelor In
signei de polisportiv sînt atrași 
aproape numai elevi. Un exem
plu edificator îl oferă raionul 
Sînnicolaul Mare, unde majo
ritatea purtătorilor o constituie 
elevii, asociațiile din 
prinderi activînd slab 
ceastă direcție.

în raioanele Deta și 
pot fi obținute realizări
mari în ceea ce privește or
ganizarea concursurilor pentru 
trecerea normelor Insignei de 
polisportiv. Sînt însă necesare 
mai multe strădanii, mai mult 
spirit de inițiativă, precum și 
continuitate în organizare. Ar 
fi foarte util ca cei aproape 
3 000 de instructori sportivi 
existenți in satele regiunii Ba
nat să sprijine efectiv și să 
răspundă de pregătirea unor 
tineri și tinere care să devină 
purtători ai Insignei de poli
sportiv.

între- 
în a-

Arad 
mai

p 0 t>
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La scrimă—tineret: România—Italia 11-14

ÎN MECI RESTANȚĂ LA 
ASCHET: MEDICINA CLUJ 
POLITEHNICA BRAȘOV 

-50

Primul meci — amical — dintre selecțio
natele de floretă băieți 
mâniei 
seara 
cheiat cu victoria meritată a scrimerilor 
oaspeți. Meritată, dar incertă pînă a- 
proape de finalul partidei.

într-adevăr, la început, cei care s-au im
pus au fost tinerii noștri floretiști. Ei au 
condus cu 1-0, 2-0 și au încheiat primul 
tur în avantaj : 3—2. Și după următoarele 
două tururi echipa României a fost aceea 
care a condus cu 8-7. Numai forma 
surprinzător de slabă a doi dintre com- 
ponentii de bază ai echipei, Weissbock 
și Bejan, a îngăduit trăgătorilor italieni, 
ca după turul al patrulea, să preia con
ducerea (11-9).

Ultimul tur ne-a lăsat impresia că vom 
reface diferența. Bejan — în singurul său 
asalt ciștigat — a fost mai bun ca Pocci, 
dar Țiu a pierdut la Pinelli. Apoi Weis
sbock, cu un ultim efort 
de un public numeros — 
Cucciolla. ~

Pentru 
cesar să 
asalturi, 
care se 
nu reușesc să mai păstreze 
pierzînd la Miccoli (1-5) și respectiv 
gonzelli (4-5). Așadar : 
tinerii floretiști italieni.

(tineret) aie Ro
și Italiei, desfășurat miercuri

în sala Constructorul, s-a în-

- susținut și 
a ciștigat la 

Scorul: 12-11 pentru oaspeți, 
a termina în avantaj era ne- 

încheiem victorioși ultimele două 
Dar atît Vinereanu cit și Burlea 
comportaseră nesperat de bine, 

inițiativa, 
Ber-

14-11 pentru

(Italia), 
cu 5-4

BURLEA 
ciștigat

Moment din asaltul susținui 
(România) cu A. CU CC IO LE A 

de sportivul românI

CLUJ (prin telefon) : Intr-un 
«ci restantă contînd pentru 
ria a II-a (f) a categoriei 
la baschet, Medicina Cluj 
dispus de Politehnica Bra- 
v cu scorul de 62—50 (29—23). 
ipă ce jocul a fost echill- 
at în prima parte, gazdele 
au organica» nai bine ata- 
1 la reltmr și au ciștigat 

merit. (RADU MIRCEA — 
resp ).

>LITEHNICA BUCUREȘTI- 
ISLA CRACOVIA ÎN SFER- 
IRILE DE FINALA ALE 
„C.C.E." LA BASCHET

FEMININ

erl a avut loc la Mfinchen 
igerea la sorți a sferturilor 

finală din cadrul jC.C.E.i 
baschet feminin. Iată pro- 

amul celor patru întllnlrl 
wetur: Politehnica Bucu
rii — Wisla Cracovia; Spar- 
Praga — Recaro Vlcenzza; 

ssenschaft Leipzig — Loko- 
>tiv Sofia: M.T.K. Budapes-

— Daugava Riga.

— L st.

tn cadrul meciului masculin de tenis de masă dintre selecționata Ciul și reprezen
tativa de tineret a R. P. Chineze, jucătorul român, Cobîrzan (dreapta) a reușit să-l 

întreacă pe jucătorul SI EN-TIN cu 2-0
Foto: A. Neagu

Reprezentativele de tenis de masă ale R.P. Chineze (tineret) 
au ciștigat partidele din București

Sala Floreasca din Capitală a 
găzduit miercuri după-antiază 
dubla intilnire internațională •-

micală dintre reprezentativele de lor București (feminin) și Cluj 
tenis de masă ale R. P. Chineze (masculin). Arabele meciuri au 
(tineret) și selecționatele orașe- revenit aportivilor oaspeți, cu

și 9—3 la băieți, 
au asistat

3—1 la fete 
in general, spectatorii 
la partide atractive, de un bun 
nivel tehnic.

Iată rezultatele tehnice : echipe 
femei : R. p. Chineză (tineret) — 
selecționata orașului București 
3—1 : Ciu Pao-cin — Eleonora 
Mihalca 2—0 (21—13, 21—16), LI 
Ho-nan — Maria Alexandru 2—0 
(21—17, 21—12), Li Ho-nan, Liu 
Ia.cin — Maria Alexandru, Eleo
nora Mihalca 0—2 (13—21, 16—21), 
Ciu Pao-cin — Maria Alexandru 
2—0 (22—20, 21—19). In această par
tidă, în setul Intîi, de la scorul 
de 18—17 pentru Maria Alexandru 
s-a aplicat regula activizării. Ciu 
Pao-cin, mai calmă șl hotărîtă în 
loviturile de atac, a ieșit In cele 
din urmă învingătoare.

Echipe bărbați : R. P. Chineză 
(tineret) — selecționata orașului 
Ciul 9—3 ; Van Tze-lian — Retl 
2—0 (21—9. 21—13), Si En-tin —

Bogată 
agendă șahistâ

O agendă competițională deo
sebit de bogată retine atenția 
iubitorilor de șah în aceste zile.

în primul rînd, este vorba de 
două competiții pe care le va 
găzdui Capitala, respectiv coche
ta sală de șah a clubului Con
structorul din str. 13 Decembrie 
nr. 21 (lingă cinematograful 
Union). Vineri este programată 
prima partidă a meciului de ba
raj pentru titlul de campioană 
a țării, întrecere deosebit de in
teresantă, care pune față în față 
pe cele două cîștigătoa re (la 
egalitate) ale ultimei finale a 
campionatului republican feminin 
de șah: Elisabeta Polihroniade 
și Suzana Makai. Intîlnirea va 
continua în fiecare după amiază 
și dacă la capătul celor patru 
partide scorul continuă să fie 
egal, se va juca pî»ît la prima 
partidă decisă, care va desemna 
pe campioană. De notat că în 
întîlnirea directă din cadrul fi- 

j nalei de la Constanța, învingă- 
i toare a fost Suzana Makai, care 
' prin acest rezultat a egalat-o pe 
| Elisabeta Polihroniade în frtin- 
■ tea clasamentului.

O zi mai tîrziu, sîmbătă. se 
dă „startul" într-o altă compe
tiție interesantă. Se vor disputa 
două turnee paralele pentru ju
niori și junioare, la care au fost 
invitate o serie de talente din 
tînăra generație a șahului.

în fine, o competiție interna
țională care trebuie consemnată. 
La Reggio Emilia (Italia) în-* 
cepe, săptămîna viitoare, un tur
neu internațional de șah. la C3re 
este invitat să participe și fostul 
campion al țării noastre, maestrul 
internațional Victor Ciocîltea.

Cobîrzan 0—2 (18—21, 8—21), Van 
Fu-cen — Giurgiueă 1—2 (18—21, 
21—16, 14—21), Tiau Ven-cen —
Negulescu 2—0 (21—18, 21—18). Si 
En-tin — Retl 2—0 (21—18, 21—14), 
Van Tze-lian — Cobîrzan 2—1 
(21—16, 14—21, 21—16), Van Fu-cen 
— Negulescu 2—1 (13—21, 22—20, 
21—14), Tiau Ven-len — Giurgiueă 
2—1 (18—21, 21—18,21—10), Van
Fu-cen — Cobîrzan 2—0 (21—17, 
21—19), Si En-tin — Giurgiueă 1—2 
(21—11, 16—21. 19—21), Van Tze- 
lian — Negulescu 2—0 (21—12, 
21—13), Tiau Ven-ien — Reti 2—1 
(20—22, 21—17, 21—16).

AZI
SCRIMĂ: Sala Constructorul 

(fosta Recolta), de la ora 8,30: 
finalele campionatelor republi
cane de juniori mari (sabie și 
spada).

MÎINE
SCRIMĂ: Sala Dinamo, de 

la ora 8,30 șî 17 s meciul in
ternational amical dintre echi; 
pele de tineret ale României 
și Poloniei.



U.T.A.... De patru ori campioană a țării, cîștigătoare a „Cupei României" 
în 1947—1948 și 1953, de... „n“ ori candidată la retrogradare și de fiecare 
dată salvată ca prin minune datorită sprintului fericit de pe ultimii metri ai 

campionatului.
U.T.A., singura echipă care a luat parte la toate cele 20 de ediții ale 

campionatului categoriei A disputate după război, reprezintă un nume în 
fotbalul românesc, în timp ce Aradul, cu frumosul său stadion — rămas 
acum prea mic pentru marile meciuri — este un pilon de bază al spccerului 
nostru. Iar tricoul roș-alb al echipei din Arad constituie un adevărat „certi
ficat de garanție" pentru valoarea jucătorului care l-a îmbrăcat.

„U.T.A. noastră, îmi spunea mai 
de mult G. RAZVAN, un vechi su
porter al echipei, muncitor la Fa
brica de ceasuri, ne bucură și ne 
supără ca un copil, care ne aduce 
de la școală note bune și note 
proaste. Cind vine cu note bune, 
parcă începi să uiți că in urmă cu 
o săptămină venise cu 3 și cu 4. 
Vorbesc la plural pentru că toți cei 
care pe ploaie, pe vint, pe zăpadă 
sau pe arșiță sînt prezenți la sta
dion, se consideră intr-un fel pă
rinții echipei; unii chiar au jucat 
la U.T.A., alții nu se poate să nu 
aibă vreun copil sau vreun nepot 
al lui sau al unei rude, care să nu 
fi învățat sau să nu învețe fotbal 
la U.T.A. De aceea U.T.A. e copilul 
nostru di ag !“

O astfel de declarație, cu duioșia 
ei, poate umple de mîndrie pe ju
cătorii acestei echipe. Au răspuns 
ei oare întotdeauna dragostei ară
tate de public ?

„Cîte o dală !"
— De ce „cîte o dată", tovarășe 

Tusza ?
ATANASE TUSZA lucrează la 

Uzinele de vagoane. Este „vagonist", 
adică gîndul iui se îndreaptă mai 
întîi către echipa Vagonul din ca
tegoria B ; totuși se consideră și el 
unul din părinții echipei textiliste: 
a încărunțit, spune el, de cînd tot 
merge la fotbal să aplaude pe 
U.T.A. ’

La întrebarea noastră răspunde în 
acel grai bănățean, dulce, greu de 
transcris întocmai :

— Păi in toamna asta o singură 
dată am aplaudat de mi s-au în
roșit palmele: în meciul eu Poli
tehnica Timișoara, 5—2 pentru noi. 
Nici înainte de acest meci și nici 
după el n-am mai avut bucuria să 
vedem o victorie a echipei lui 
Nicolaie Dumitrescu.

Intr-adevăr, U.T.A. a reușit o per
formanță foarte curioasă: a obținut 
o singură victorie Pe teren propriu 
și... două în deplasare, iar șase me
ciuri le-a terminat la egalitate (5 
pe teren propriu)! Un clasic exem
plu de inconstanță, căruia antreno
rul N. DUMITRESCU i-a găsit ex
plicația : „U.T.A. are în clipa de 
față o echipă foarte tînără. In afară 
de Mețcas (30 de ani), Bacoș și Țir- 
lea (fiecare 28 de ani) și Chivu (27 
de ani), toți sînt tineri: șase jucă
tori au 22-^23 ani și alți șase — 
sub 21. Media de vîrstă: 23 de ani 
și 6 luni, ceea ce spune mult. Cind 
acești tineri — din rindul cărora 
vreau să remarc in special pe Birău 
și Gornea — vor asimila cunoștin
țele necesare, inconstanța va dis
pare.

— Absolut de acord cu dv. Dar 
la 20—21 de ani un jucător trebuie

0 veste bună pentru iubitorii sportului I

REVISTA „SPORT" nr. 24, care apare duminică,
VA AVEA UN NUMĂR SPORIT DE PAGINI

• Interesante fotoreportaje din țară și de peste hotare.
• în paginile sale bogat ilustrate, revista „SPORT" nr. 24 oferă 

cititorilor săi, printre altele, și tradiționala anchetă „CEL MAI BUN 
FOTBALIST AL ANULUI".

• Cei mai buni sportivi ai anului 1966 își exprimă dorințele și 
speranțele pentru NOUL AN.

A apărut nr. 12/1966 al revistei

SPORT ȘI TEHNICĂ
cu un sumar variat din care menționăm :

„Pescăruș" peste munți.
Am fost 33 de ani mecanic și pilot.
Avioane de acrobație: ’ ' • -
Premiere alpine în 1966.
Automobile la Porte de Versailles (Al 53-lea Salon de automobile de la 

Paris).
Anvelope radiale. , . .
Conducerea pe timpul iernii
Congresul Federației Internaționale de Astronautică.
Radioreceptor cu trei tranzistor!.
Stațiile de emisie-recepție A7A și A7B. '
Revista mai publică numeroase reportaje, știri, noutăți tehnice, maga

zin, scrisori de la cititori.
32 de pagini bogat ilustrate.

ETA.-„copilul nostru drag"

să fie format din toate punctele de 
vedere. Să nu uităm că Băcuț I, 
fostul dv. coleg de echipă, avea 18 
ani cînd a îmbrăcat tricoul „națio
nalei" A. Ca și Dobrin, pentru a da 
un exemplu mai recent.

— Da, e adevărat. U.T.A. a fost 
recunoscută ca una din echipele ro
mânești in care tehnica a fost în

O amintire plăcută pentru U.T.A.: faza prinsă pe peliculă de fotorepor
terul nostru Aurel Neagu, este din meciul Steaua — U.T.A., in care ară 

denii au cîștigat cu 1—0.

totdeauna la înălțime. Cu toate că 
este elementul de bază (nu numai in 
totbal, ci in orice meserie), în anii 
din urmă nu i s-a mai acordat teh
nicii atenția cuvenită. Nici măcar 
la juniori. Or, majoritatea jucători
lor de la U.T.A. au învățat să joace 
fotbal în ultimii 5—6—7 ani, cind 
la modă au fost măi mult discuțiile 
tactice. Cu alte cuvinte s-a pus... 
căruța înaintea cailor. Dar, in fot
balul modern, înaintea sistemelor 
este hotăritoare pregătirea tehnică, 
completată cu cea fizică. Tactica 
vine atunci cind tehnica a devenit 
o obișnuință, a doua natură. A-i 
învăța secretele tehnicii pe jucători 
de 25—26 ani, înseamnă a munci 
in zadar. Tehnic-a trebuie învățată 
LA TIMP și IN TIMP".

„Certificai de garanție"
Scriam la începutul acestor rîn- 

durj că tricoul roș-alb al U.T.A. 
reprezintă un adevărat certificat de 
garanție. într-adevăr, să nu uităm 
că aci există o frumoasă tradiție, 
aceea a grijii deosebite acordate 

schimbului de mîine (echipa de ju
niori se află pe primul loc în seria 
a VII-a a campionatului republi
can). Iar dacă azi este o mîndrie 
pentru orice copil din Arad să spu
nă că învață fotbal la U.T.A., nu 
e mai puțin adevărat că de la a- 
ceastă echipă s-au răspîndit jucă
tori de valoare în toată țara. Printre 
ei: Jenei (Steaua), Pîrcălab, Koszka, 
Pantea, Pop (CS.M.S.), Peteecu, Ion 
Vasile (Jiul) etc. în lotul de seniori 
au fost promovați la începutul' cam
pionatului, de la juniori, Șchiopu 
și Domide. Cu toate că mai au pînă 
să împlinească 20 de ani, amîndoa 
— îndeosebi Șchiopu, golgeterul 
echipei — s-au dovedit deosebit de 
utili.

De altfel, nici nu e de mirare 
că din rindul juniorilor au ieșit 
atîția seniori valoroși, dacă notăm 

că tinerii fotbaliști au printre pro
fesori pe maestrul emerit al spor
tului Iosif Petschowski, pe maeștrii 
sportului Andrei Mercea și Zoltan 
Farmati, pe Dan Alexandru și Con
stantin Călinescu, reputați antrenori 
de juniori. Petschowski, Mercea, 
Farmati, ca și N. Dumitrescu și Ion 
Reinhardt (ultimii doi antrenorii 
formației de seniori) sînt foști ju
cători ai echipei.

Sancțiuni și... concesii
U.T.A. este recunoscută ca una 

din echipele care practică un fotbal 
cavaleresc. Ca urmare, după cam
pionatul 1964—1965, i-a fost 
decernată cupa pentru cea mai dis
ciplinată echipă. Și acum disciplina 
jucătorilor este bună pe teren. în 
afara lui — lasă uneori de dorit. 
Și este păcat pentru că doi fot
baliști au stricat „firma" : Comisar 
și Chivu. De primul, conducerea 
tehnică a echipei s-a dispensat. Cel 
de-al doilea, jucător valoros și pe 
care, la un moment dat, antrenorul 
Oană se gîndea să-i cheme în lot, 

duce însă o viață dezordonată. 
Fiind găsit de cîteva ori în stare 
de ebrietate, a fost suspendat pe 
două etape. Cu toate că, după cum 
ne spunea antrenorul Dumitrescu, 
„dacă nu se va îndrepta, Chivu va 
fi suspendat din activitatea compe- 
tițională și scos din lot“, condu
cerea echipei a fost mult prea blin
da cu acest jucător. Măsurile luate 
n-au fost întotdeauna în concor
danță cu abaterile lui. Și aceasta 
pentru că la meciuri el era util.

De ce sînt făcute concesii atunci 
cînd este vorba de lipsă de edu
cație și de sportivi care nu știu să 
aibă o comportare demnă atunci 
cînd se deplasează, cu echipa, în 
străinătate ? O sancțiune mai dras
tică, luată de la început, ar fi venit 
și mai mult în ajutorul lui Chivu, 
în aducerea lui pe drumul cel bun ; 
pe care pășește majoritatea fotba
liștilor de la U.T.A.

în acest tur de campionat, în 
practica antrenorilor s-a manifestat 
un obicei bun : sancționarea jucăto
rilor pentru întârzieri de la antre
namente (Moț), pentru lovirea in
tenționată a adversarului (Igna), 
pentru insultarea coechipierului (Ba
coș), pentru compotarea slabă la 
unele jocuri (Mețcas, Gornea), pen
tru lipsa de interes în pregătire 
(Domide) etc.

Va mai cuceri U.T.A. cupa pentru 
cea mai disciplinată echipă a cam
pionatului ?...

...Lipsesc „catargele" !
I-am adresat antrenorului N. Du

mitrescu următoarea întrebare: 
„Credeți că U.T.A. va mai cuceri 
vreodată titlul de campioană ?“ Răs
punsul a fost scurt și cuprinzător: 
„Da!“, urmat însă de un „dar" I 
Care este acest „dar" ? Iată-1, con
densat în cîteva puncte:

1. Prin maturizarea jucătorilor 
tineri și completarea cunoștințelor 
acestora ca urmare a unei instruiri 
corespunzătoare ;

2. Completarea echipei de bază la 
unele posturi-cheie (fundaș central, 
mijlocaș, atacant central). „Cu alte 
cuvinte, spunea antrenorul arădean, 
îmi lipsesc „catargele" ; jucătorii de 
bază, cei care susțin echipa, sint 
uzați, îmi trebuie alții";

3. Asigurarea unul echilibru între 
drepturile și îndatoririle jucători
lor ;

4. Reorganizarea muncii pe baze 
mai sănătoase la centrul de juniori. 
(„Este vorba de instruire, de lipsa 
unui teren de antrenament al cen
trului și de materiale sportive; in 
plus, selecția nu se face la timp, 
ceea ce întirzie „coacerea" jucăto
rilor pentru fotbalul de perfor
manță").

*

U.T.A., „copilul drag" al ama
torilor de fotbal din Arad a ajuns 
la majorat. Condițiile asigurate de 
asociația sportivă sînt destul de 
bune. Atunci, ce mai trebuie pen
tru realizarea unei performanțe pe 
care arădenii o așteaptă de ani de 
zile ? Credem că este vorba nu de 
pregătire sau de lipsa de valoare 
a jucătorilor, ci mai degrabă de o 
oarecare inerție. Prin înlăturarea 
ei, ar fi posibil ca în orașul de 
pe Mureș să se cînte din nou mar
șul învingătorilor.

MIRCEA TUDORAN

Din campionatele regional
CALAȚI

Spre deosebire de edițiile anterioare 
anul acesta disputa pentru ocupata 
primului loc in campionatul regiona 
se anunță deosebit de pasionantă : n 
mai puțin de 5 echipe aspiră la titlu 
de campioană. ;

După terminarea turului, se pot trad 
cîteva concluzii: 1) S-a realizat u 
progres simțitor în ceea ce privești 
calitatea meciurilor (majoritatea echj 
pelor au început să renunțe la jocul î 
forță, în favoarea celui tehnic); 2) Al 
fost promovați cu mult curaj o serie d 
juniori depistați în cadrul regiunii 
3) S-a îmbunătățit disciplina, numărj 
sancțiunilor redueîndu-se.

După consumarea celor 13 etape, cel 
mai in formă echipe s-au dovedit a 
Chimica Mărășești (antrenor I. Lemn 
râu) și S.U.T. Galați (antrenor P. Mc 
țoc) care, de altfel, au furnizat și cel 
mai bune jocuri.

Iată clasamentul primei jumă'jfți 
campionatului regional :

T. SIRIOPOL - coresp.

1. Chimica Mărășești 13 9 2 2 51— 7
2. S.U.T. Galați 13 8 4 1 38—18
3. Celuloza Brăila 13 7 4 2 39—13
4. Laminorul Brăila 13 7 4 2 32—15
5. Foresta Gugești 13 8 1 4 28— 9
6. Automobilul Focșani 13 6 2 5 29—17
7. Viitorul Rusetu 13 7 0 6 30—28
8. Metalul Brăila 13 6 1 6 24—21
9. Tractorul Galați 13 6 0 7 25—29

10. Tractorul Viziru 13 5 2 6 22—27
11. Dunărea Brăila 13 4 2 7 17—23
12. Voința Horia 13 4 0 9 10-7-48
13. Unirea I.T.O. Galați 13 1 2 10 9^59
14. Avîntul Bucești 13 1 0 12 11—51

PRONOj^
EXPRES

PREMIILE TRAGERII | 
REVELIONULUI LA LOTO

în numărul trecut, am arătat premii] 
care se atribuie la cat. I.

La categoria a II-a se atribuie-, PM 
miile rămase nedistribuite de la catX 
(atît dintre cele de 100.000 lei cit I 
dintre autoturisme), prin tragere I 
sorți. Celelalte variante primesc cite u 
premiu fix în bani în valoare d 
10.000 lei (bilete întregi) și cite 2.5U 
lei (bilete sfert).

Categoria a 111-a: eîte un premiu i 
numerar a 400 lei (bilete întregi) 
a 100 lei (bilete sfert). |

Categoria a lV-a : cîte un premiu 1 
numerar a 100 lei (bilete întregi) 
a 25 lei (bilete sfert).

Categoria a V-a : cite un premiu 1 
numerar a 40 lei (bilete întregi) și 
i.0 lei (bilete sfert).

Categoria A (pentru cele două extra 
geri de cile 2 numere din 90) : cîte d 
premiu in numerar a 50 lei (bilei 
întregi) și 12,50 lei (bilete sfert).

Biletele sfert care obțin 2 nume] 
vor primi următoarele premii : la I 
numere -— 50 lei, la 8 numere — 1 
lei și la 15 numere (52,50 lei). 1

PRONOEXPRES SPECIAL Nr. 5 
DIN 21 DECEMBRIE 1966 

EXTRAGEREA OBIȘNUITA

21 4 6 18 26 35 — 38 49

EXTRAGEREA SUPLIMENTARA)

Faza I : 45 4 48 24 15 42-J
Faza a II-a: 35 12 14 37 22 27 3 
FOND DE PREMII : 1.722.506 1 

din care 195.861 lei report categoria
Premiul de 25.000 lei revenit uni 

variante de categoria a II-a de 1 
concursul Pronoexpres nr. 50 din f 
decembrie 1966 a revenit participai 
tei MARGARETA DINU din Poian) 

Țapului.

106.120 LEI LA LOTO !

Premiile întregi și sferturi de 1 
tragerea LOTO din 16 decembrj 
1966 :

Categoria I : 1 variantă a 106.12 
lei și 3 a 26.530 lei ; categoria a II-a 
5 a 20.339 lei și 9 a 5,084 lei ; cate 
goria a IlI-a ; 101 a 1.328 lei și 18 
a 332 lei ; categoria a IV-a : .
456 lei și 666 a 114 lei; categoria] 
V-4 : 704 a 294 lei și 1.194 a 73 lei

Rubrică redactată de Administrați 
de stat Loto-J'ronosport.



A sosit VACANTA DE IARNA!
sîăzi, după ultima oră de curs, elevii patriei 

KX noastre vor spune „la revedere* școlilor și 
profesorilor dragi l După un trimestru rodnic 

ivățătură, ei se vor bucura de minunatele zile ale 
înței de iarnă, în care le-au fost rezervate nume- 
>e surprize, vor putea să-și dedice mai multe ore 
ritcții sportive pe care au îndrăgit-o.
sntru ei, pentru școlarii și elevii din întreaga țară, 
>rganizează în zilele vacanței de iornă numeroase 
zitâți menite să-i reconforteze, să-i distreze, dar și 
instruiască, să le dezvolte gustul pentru activități 

!. Sportul va fi unul dintre „pionii* importanți în 
mizarea vacanței. îndrăgită de elevi, sprijinită de 
esori și părinți datorită eficienței ei în întărirea 
ității și dezvoltării armonioase a tinerei generații, 
vitatea sportivă va pune la dispoziția elevilor 
iple posibilități de recreere. Zeci și zeci de poti
re amenajate în curțile școlilor, pe terenurile de
i și handbal, baschet și tenis, vor sta la dispoziția 
dimineața și după amiaza, pîrtiile de schi și săniuș 
✓or cunoaște odihnă, mai ales acum cînd în muite 
ri neaua s-a așternut în straturi groase, iar sălile 
sport vor găzdui întreceri la toate romurile spor- 
spre care se îndreaptă preferințele șco'ariior. Nu-

oase tabere organizate în stațiunile de munte vor
ii vizita a mii și mii de elevi — fruntași la învăță- 

și sport. Cu sprijinul organelor UCFS, al secțiunilor
invățămînt, al conducerilor școlilor, al organizațiilor 
C. si pionierești, vor fi organizate în aceste zile 
resjyte șj atractive excursii turistice, în cadrul că

rora elevii vor vizita noile edificii ale socialismului, 
vor face sport, se vor destinde.

Chiar din prima zi a vacanței de iarnă se vor des
chide în toate regiunile centre de inițiere, pentru ca 
elevii să învețe să patineze și să schieze, să practice 
sportul pe care îl îndrăgesc. Am spicuit doar cîteva 
dintre multiplele posibilități pe care sportul le oferă 
elevilor în această minunată vacanță de iarnă.

Pentru ca toate aceste activități să cuprindă marea 
mosă o elevilor și școlarilor este nevoie ca organele 
UCFS, cluburile și asociațiile sportive mari să-și aducă 
contribuția la buna organizare a taberelor, a centre
lor de inițiere, a excursiilor și întrecerilor sportive. Cu 
experiența organizatorică de care dispun, cu cunoștin
țele lor, cu baza materială — iată cu ce trebuie să 
sprijine organele și organizațiile UCFS, activiștii spor
tivi activitatea sportive a vacanței de iarnă a elevilor.

Timp de aproape trei săptămîni — cit durează vacanța 
de iarnă — va trebui să fim în permanență în mijlocul 
elevilor, să le creăm cele mai bune condiții de prac
ticare a sportului, să-i îndrumăm spre acele ramuri 
sportive care au pondere mai mare în dezvoltarea lor 
armonioasa.

Așadar, de astăzi, ați pășit în vacanța de iarnă, 
dragi elevi. Vă urăm din toată inima să petreceți cît 
mai plăcut aceste zile, să obțineți rezultate bune în 
concursurile sportive la care veți participa, să vă 
odihniți și să vă reconfortați pentru ca în trimestrul ur

mător să realizați succese și mai mari la învățătură I

Proiecte care vor prinde viață
Toată lumea se gîndește la vacanta elevilor I Și nu numai atit. Cadre 

iactice, activiști ai U.T.C. și ai Organizației de pionieri se străduiesc, 
tpreună cu organele UCFS, să asigure elevilor o vacantă plăcută, re- 
nfortantă. Printre proiectele vacantei se află și numeroase acțiuni spor- 
re. Redactorii noștri au întreprins o anchetă pentru a afla — cu o zi 
îi devreme — o parte din proiectele sportive ce vor fi realizate pe par- 
rsul vacantei de iarnă. Iată cîteva din răspunsurile primite.

Prof. PETRE FOTINICA — director 
adjunct al Școlii generale nr. 101 Bucu
rești : „Pentru fruntașii școlii noastre 
la învățătură și în sport am proiectat o 
excursie pe Valea Prahovei in zilele de 
3, 4 și 5 ianuarie. Cu acest prilej, școlarii 
vor participa la întreceri de schi șt 
săniuș. Pentru ceilalți se vor organiza 
competiții de volei, baschet și handbal. 
Am invitat, de asemenea, elevi de la 
școlile nr. 105 și 106 pentru ca întrece
rile 6ă fie mai atractive, mai intere
sante'*.

DAN STRANESCU — elev în clasa a 
X-a „E- a Liceului nr. 15 București, 
membru al consiliului asociației spor
tive : .Asociația sportivă a liceului nos’. 
tru, cu sprijinul direcțiunii și secțiunii 
de învățâmînt a Sfatului popular al 
raionului „23 August** din Capitală, a 
stabilit un bogat program sportiv pen
tru perioada pe care o vom petrece 
in taberele de la Cota 1400 și 
Căminul alpin din Bușteni. Vom 
schia, vom face alergări prin zăpadă, 
vom parcurge interesante itinerarii turis
tice prin împrejurimi. Mai trebuie sa 
spun că așteptăm cu nerăbdare aceste 
minunate zile ?**.

Prof. PAUL ARHIR — directorul Li
ceului „C. Negruzzi” Iași : .La Tușnad, 
în zilele vacanței de iarnă, se va sta
bili „cartierul general1* al elevilor noștri 
fruntași la învățătură și sport".

0 MIE DE MAGNETE
Trei luni mai bine, de învățătură.
Trei luni de stat cu sufletul la gură. 
Trei luni de încordare s-au sfirșit: 
Vacanța așteptată a venit!
Iar ca să fie-ntreagă bucuria. 
Pădurea minunată șt câmpia, 
Cit roată cu privirea poți vedea, 
S-au îmbrăcat în proaspăt strai de nea.
Hei, baba iarnă grijulie foarte, 
Cu ei, școlarii, știe să se poarte 
Că dacă n-o să ningă nițeluș 
Pe ce-or să facă schi și săniuș ?
Din sacul care-l poartă în spinare
A scos un pui de ger destul de mare 
Apoi, i-a poruncit — chiar dacă-i soare — 
Să-nghețe apa de pe patinoare.
Acuma vine partea grea, adică 
Vacanța asta care este mică 
$i școala-n clasă nu te mai reține. 
Cum o împărți ea să profiți mai bine ?
Ce faci să nu ai la sfirșit regrete
Cînd te atrag o mie de magnete ;
De cum faci ochi, în pat, de dimineață 
O mie de proiecte-ți stau în față.
Intii tentații foarte persistente, 
Să stai acasă-n „dolce farniente", 
Dar... parcă e păcat pe-așa o vreme 
Să torci, ca un motan, din lene gheme!
Mai bine cu colegii împreună.
Să pleci la patinaj că-i gheața bună; 
Faci treiuri, opturi, faci o „olandeză* 
Sau te întreci cu ceilalți in viteză.
Ori poate vremea bună te îmbie 
Să o pornești voios in drumeție. 
Măcar pină la marginea pădurii 
Ca să te afli-n mijlocul naturii.
Nu vine lupul ca să te înhațe,
Nici moș Martin ca să te ia in brațe. 
Ci poate doar un iepure să treacă 
Așa, ca să te sperie oleacă.
Vrei handbal, baschet, volei ? Da, se poate 
Că sălile iți stau deschise toate

. Și-acolo n-ai nevoie de mănușă
Nici nu-ți îngheață-un virf de urechiușc
Poți, între timp, să mai citești o carte 
Nici cinema-ul nu-l lăsa de-o parte 
Că arzi de nerăbdare, pe ecran 
Să-l vezi pe Fantomas ori pe Copia'
Dar pentru tineretul care crește
Și azi prin sporturi trupu-și întărește 
Devine mai ușor efortul minții 
Pe drumul către culmile științei.

FLORIN IORDACHESCU

*irtiile de schi 
vă așteaptă!

Spuneți voi, copii: ce bucurie 
ii mare poți avea în lunile de 
rnă decît aceea de a te avîn- 

pe schiuri, de a ,.pluti4 pe lu
ll gheții sau de a străbate ca 
geata pîrtia de săniuș ? Și, fiind- 

toată lumea vă cunoaște pre- 
rințele, pîrtiile de schi și să- 
îș, patinoarele — toate s-au „gă- 
f^pentru voi și vă așteaptă. A- 
ți acum, în zilele vacanței de 
nă, posibilitatea să zburdați, 
inspirați aerul tare al înălțimi- 

r, sa faceți sport.
Pentru cei care au dovedit con- 
iinciozitate în pregătirea spor
ea, Ministerul Invățamîntului — 
in Direcția activităților educati- 

— organizează pe timpul va- 
nței tabere. Iată locurile — deo- 
bit de pitorești — în care vor 
ncționa : PĂLTINIȘ (Sibiu), LA- 
JL ROȘU, CABANA RUSU (Pa- 
îg), COTA 1 500 (Sinaia), VÎR- 
JL CU DOR, BUȘTENI.
Durata taberelor : 23 decembrie 

5 ianuarie.
Consiliul General al UCFS — 
in federațiile de specialitate — 
ganizează, de asemenea, tabere 
munte. Ar trebui să adăugăm, 

ește, și taberele organizate pe 
an regional. Dar, tabloul nu este 
ca. complet. Sînt atîtea acțiuni 
ortive inițiate pentru această va- 
nță, îneît, doar pentru a le in* 
ra nu ne-ar ajunge o pagină de 
ar !

Prof. M. STANESCU — director ad
junct al Liceului nr. 1 Focșani : „Elevii 
liceului nostru vor participa la întrece
rile de șah, tenis de masă și baschet care 
vor desemna campionii pe anul școlar 
1956 67 Paralei cu acestea, cei mai buni 
gimnaști, handbaliști și voleibaliști se vor 
pregăti pentru viitoarele întreceri”.

Prof. ANA PSAIT — director al Școlii 
generale nr. 19 Ploiești : „Principalul 
eveniment sportiv al acestor zile va fi 
tradiționalul concurs de săniuțe la care 
participă aproape toți elevii noștri. Cine-l 
va ciștiga ? Este greu de anticipat, deoa
rece toți se pregătesc cu sirguință. Să 
adăugăm și excursia pe care o vom face 
la Sinaia*.

Prof. T. BURCESCU — directorul Li
ceului .Dr. Petru Groza* București : 
„Din bogata activitate cultural-sportivă 
a vacanței amintesc doar tabăra de la 
Predeal, unde 100 de elevi, îndrumați 
de profesorii de educație fizică, vor 
desluși tainele schiului, sport care dez
voltă voința, curajul și indemînarea".

GH. BRATU — secretar al Comitetu
lui regional U.T.C, Argeș : „O bună
parte a vacanței de iarnă va fi afectată 
întrecerilor sportive. Elevii din regiunea 
noastră vor schia, vor juca șah și tenis 
de masă, se vor întrece în concursuri 
de săniuțe. Sute de elevi vor învăța să 

schieze și să patineze în cadrul centre, 
lor de inițiere. Comitetul regional U.T.C. 
Argeș a inițiat „Cupa vacanței" la șah, 
tenis de masă și volei, întrecere la care 
vor participa elevi din întreaga regiune. 
Numeroase excursii — în regiune și în 
afara ei — vor întregi programul spor
tiv al vacanței de iarnă".

Prof. ILARIE NEGREA — directorul 
Școlii generale nr. 2 Mediaș : „Reamena- 
jarea sălii de sport, făcută cu ajutorul 
comitetului de părinți, ne permite ca 
și în timpul vacanței să desfășurăm o 
bogată activitate sportivă. Elevii noștri 
se vor întrece la gimnastică, tenis de 
masă, șah etc, împreună cu consiliul 
asociației sportive am stabilit concret 
programul manifestațiilor sportive ce vor 
avea loc in aceste zile".

Prof. DUMITRU MATEI — din colec
tivul comisiei sportive a Palatului pio
nierilor din Capitală : „In vacanță se 

vor desfășura multiple activități sportive 
la Palatul pionierilor : concursuri de 
tenis de masă, tir, patinaj, săniuș, un 
campionat de șah ș.a. 2000 de pionieri 
vor participa la diferite întreceri și alte 
mii vor fi prezenți la Carnaval**.

/



mws DE MASĂ ] I De la trimisul nostru special, D. STĂNCULESCU: DIN HANDBALUL INTERNATION
La Cluj I

Returul campionatului 
republican pe echipe
Vineri, sîmbătă și duminică la 

Cluj se va desfășura returul campio
natului republican de tenis de masă 
pe echipe. Vor lua parte opt formații 
feminine (Progresul l și II Bucu
rești, Voința Arad, CSM Cluj, Di
namo Craiova, CTS Iași, Sinteza O- 
radea și Izvorul Bocșa Vasiovei) și 
JO masculine (CSM 1 și II Cluj, Vo
ința, Progresul, ASA. Spartac, Bere 
Grivița, Constructorul — toate din 
București—Voința Arad, Politehnica 
Tinrișoara ).

După prima parte a campionatului 
(turul), în clasament conduc echi
pele Progresul 1 București — la fete 
și CSM 1 Cluj — la băieți și se pare 
că aceste formații vor cuceri titlurile 
de campioane ale țării. Totuși. între
cerile se anunță interesante înlrucît, 
pe lingă rezultatele pe echipe con
tează și cele individuale.

I
I
I
I
I
I
I
i
i
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I
I

Note critice I
260 de atleți

așteaptă... bunăvoința
i 
i

asociației sportive I

C. F. R.“ Timisoara!
9

I

România a învins Bulgaria în etapa a doua a Balcaniadei de baschet de la Sofia
SOFIA 21. Cînd o echipă de baschet 

pierde un meci la un punct diferență, 
se poate spune că tot atît de bine ea 
l-ar fi putut cîștiga. Acest lucru se 
poate afirma și despre reprezentativa 
României, care a cedat marți, în pri-

Echipa României a întîlnit — în 
etapa a doua — una dintre 
favoritele turneului, formația Bul
gariei, pe care a Intrecut-o clar, cu 
62—55 (25—28), datorită jocului mai 
bun practicat în repriza a doua. în

cheiat cu victoria primei echipe la 
scorul de 72—65 (28—26). La ora cînd 
telefonez se joacă ultimul meci al zilei 
a doua, Turcia — Grecia.

In ziua a doua a turneului nr.erJ 
țional masculin de handbal de la Tl ill 
selecționata Ungariei a întrecut cu 
rul de 19—17 (11—7) repreze^MM 
U.R.S.S., în timp ce echipa lugțjH 
viei a cîștigat cu 29—22 (17—9)td 
ciul cu echipa R.S.S. Gruzine.★

Federa|ia franceză de handbal a 
cătuit următorul lot de jucători 
vederea C M. din Suedia : Sellenet, B 
rignac (portari), Silvestro, Brunet. La 
bert, Rochard, Nita, Alexandre, Etcl 
verry, Faye, Portes, Mack, Terrier, B 
brosse și Bellemans.

ma zi a campionatului balcanic, selec
ționatei Turciei cu scorul de 63—64. 
Dar, indiferent de rezultat, observațiile 
ar fi fost aceleași. Ele duc la concluzia 
că reprezentativa țării noastre s-a com
portat nesatisfăcător, așa cum a făcut-o 
de altfel și în alte intilniri internațio
nale susținute in acest an.

Debutul nostru la această ediție a 
fost așadar ratat și infrîngerea în me
ciul cu Turcia ne poate costa chiar ca
lificarea pentru campionatul european, 
în ceea ce privește această calificare, 
organizatorii au revenit, anunțind că 
din cele trei echipe (Turcia, Grecia și 
România) se vor califica două.

Miercuri, în ziua a doua a cam
pionatului balcanic, s-a Înregistrat 
prima surpriză de mari proporții : în- 
frîngerea echipei Iugoslaviei de către 
formația de tinerei a Bulgariei care 
a cîștigat cu 85—79 (31—39) !

prima repriză baschetbaliștii noștri au 
fost evident incomodați de apărarea 
în zonă a gazdelor. în repriza secun-* 
dâ, însă, formația Nosievici, Albu, 
Popescu, lecheli. Demian s-a apărat 
bine, a scos multe mingi prin inter
cepții, iar atacul a acționat organizat, 
cu aruncări mai multe și mai precise 
decît în partida cu echipa Turciei. în 
această repriză am luat conducerea 
în min. 24 (scor 35—34) și nu am mai 
cedat-o pină Ia sfîrșit. Au marcat: 
Demian 10, Novac 6, lecheli 12, Savu 
2, Albu 10, Diaconescu 3, Nosievici 8, 
Popescu 11 (România), Filipov 16, 
Barzabov 4, Kosev 6, Spasov 2, Krstev 
4, Kirov 4, Sahanikov 2. Dimitrov 4, 
Raicev 3 și Golomeev 10 (Bulgaria). 
Au arbitrat Klimaj (Cehoslovacia) și 
Topuzoglu (Turcia).

Meciul ultim din prima zi a Balca
niadei, Iugoslavia — Grecia, s-a In-

Agenda C. M. de handb

Impresiile unui arbitru român despre echipa 
R. 0. Germane, principalul adversar 

al selecționatei nnastre in preliminarii

In primăvara anului 7965 vestea 
amenajării unei piște acoperite a pro- 
diM o bucurie deosebită în rindul 
arletilor timișoreni. Dar, deși s-a 
planificat sâ fie dată tn folosință 
iarna trecută, ea nu a fost pusă nici 
pină azi la dispoziția sportivilor.

Din informațiile primite bt fața 
locului am aflat că situația de mai 
sus este generată de următoarele 
cauze •

1. Tărăgănarea racordării la re
țeaua electrică, datorită unor forma
lități contabile, deși de două săp- 
tnmîni nu fost terminate lucrările 
din interior :

2. Lipsa a 5 camioane de zgură
neacră (pentru completarea unei por
țiuni de 10 m din pistă), 
care se a flă la o distantă
400 m I

Lucrările de finisaj s-ar 
termina în două zile dacă asociația 
snortivă ..C.F.R.", care răspunde de 
construcție și care are și zgura, nu 
ar manifesta un condamnabil drz- 
interes.

Deși de 4 săptămfni ing. M. On- 
rin (tehnicianul Consiliului regional 
DCF's Rimat pentru bazele sportive) 
a solicitat transportul zșurei. 260 
de atleți de la Ranatul, Progresul, 
Liceul nr. 4, Politehnica si 
sitatea 
voința „C.F.R."-ului pentru a putea 
începe antrenamentele. Ce părere are 
conducerea acestei asociații sportive ?

P. ARCAN — coresp. principal

zgură 
de...

putea

Unirer- 
continuă să aștepte bună-
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Știri, rezultate, știri
MELBOURNE. Pentru a doua oară în 

cariera sa, atletul australian Bon Clarka 
a ce ho rit sub 27 minute în cursa de 
6 mile. Clarke a acoperit distanța în 
26:52,0, la 5 sec. de recordul mondial 
care-i aparține.

MOSCOVA. Selecționatele de hochei 
ale U. R.S.S. și Finlandei s-au întîlnit 
în al doilea meci, victoria revenind gaz
delor cu 3—1 (1—0, 1—1, 1—0).

SOFIA. Echipa Levski s-a calificat 
în turul următor al „C.C.E.* la volei 
feminin. di«punînd și în al doilea meci 
de Ilapoel Tel Aviv cu 3—0 (5, 1, 0).

BUDAPESTA. Selecționatele de box 
(juniori) ale Ungariei și Poloniei au 
susținut o dublă întîlnire. Primul meci 
s-a încheiat nedecis (10—10). iar tn 
al doilea au învins boxerii polonezi cu 
12—8.

ST. MORITZ. Intr-un concurs inter
național de biatlon, cu participarea re
prezentativelor Austriei, Elveției. Franței 
și R. F. Germane, primul loc la indi
vidual a fost ocupat de Kraus's (R.F.G.), 
cronometrat în Ih 42:18, urmat de fran
cezii Claudon și Romand. Pe echipe, a 
cîștigat Franța.

VIENA. In campionatele de 9chi ale 
Tirolului, proba de coborfre a revenit 
Iui K. Schranz, la băieți, și Gertrude 
Gabler, la fete. In campionatele Vorarl- 
bergului, coborirea a fost cîștigată de 
G. Nenning și respectiv Edith Zimmer
man.

BENFICA învinsă la Leipzig! Surpri
ză, ieri la Leipzig. In fața a 70.000 de 
spectatori , Lokomotiv Leipzig a în
trecut — în Cupa orașelor tîrguri — 
pe Benfica Lisabona cu 3—1 (1—1).

Recent, arbitrul român de handbal 
VASILE SIDEA a fost invitat să con
ducă două jocuri internaționale la Var
șovia. Este vorba de dubla întîlnire din
tre selecționatele masculine ale Poloniei 
și R. D. Germane. Reîntors în țară, cu
noscutul arbitru ne-a răspuns la cîteva 
întrebări, legate, în special, de evoluția 
handbaliștilor germani, care — după 
cum se știe — vor evolua la campio
natul mondial în aceeași grupă cu selec
ționata țării noastre.

— Ce impresie v-a făcut repre
zentativa R. D. Germane ?

— Handbaliștii germani s-au compor
tat destul de bine în aceste două jocuri, 
disputate în sala Ctcardia din Varșo
via. Cu toate că au pierdut primul 
meci — în care principala cauză a in
succesului a fost faptul câ jucătorii 
nu au privit cu toată atenția partida, 
echipa R. D. Germane și-a dovedit va
loarea în cea de a doua întîlnire, in care 
scorul i-a fost favorabil la o diferență 
apreciabilă. A șa Incit nu exagerez cu 
nimic dacă spun că handbaliștii din 
R.D.G. vor fi adversari redutabili pen
tru echipa noastră.

— Care au fost principalele ca
racteristici ale jocului acestei e- 
chipe ?

— O apărare foarte avansată și a- 
gresivă — ceea ce ajută la anihilarea 
mai promptă a combinațiilor de atac ale 
adversarului — și un atac combinativ,

mai mult pozițional, în care se înceoil 
punerea în valoare a forței de șut a uJ 
jucători bine dotați din acest puryt I 
vedere, cum sînt Ganscfiow și IfewJ 
Mi-a plăcut, de asemenea, por:a I
Frank, însă numai în al doilea joc. I 

— Ce pronostic puteți da cu pl 
vire la șansele de calificare 
seria G a campionatului mondial 
Vă punem această întrebare peni 
că ați văzut în ultimul timp pri 
cipalele candidate la primele locuri

— Greu de răspuns... Seria C a 
pionatului mondial este cea mai ecAl 
brută dintre toate. Echipele Români 
IL D. Germane și Uniunii Sovietice I 
o misiune dificilă, deoarece una dintre 1 
nu va ajunge nici măcar în 
de finală. Cred totuși că cele moi nJ 
șanse de calificare le au selecționați 
României si R.D.G. Deși, nici sanxl 
handbaliștilor sovietici nu sînt de d 
glijat...

— Veți arbitra la campionat 
mondial ?

— Da. Am fost delegat să rond 
jocuri în seria A și voi arbitra porni 
Suedia—Polonia, care are loc in ziua 
12 ianuarie la Malmo. |

Am mulțumit arbitrului internațioJ 
Vasile Sidea, urindu-i succes în actil 
tatea lui de „cavaler al fluierului*.

CALIN ANTONESCU

Olimpiada din Mexic va fi și o manifestare culturală internațional
Conferința de presă

PARIS 21 (Agerpres). — La Paris a avut 
loc o conferință de presă, în cadrul că
reia directorul tehnic al Comitetului de 
organizare a Jocurilor Olimpice, colonelul 
Antonio Haro Oliva, a vorbit ziariștilor 
francezi despre unele aspecte legate de 
pregătirea Olimpiadei din anul 1968.

„Dorim ca Olimpiada din Mexic să fie 
nu numai o competiție sportivă, ci și o 
manifestare culturală internațională, a 
declarat Haro Oliva. De aceea, noi vom 
cere tuturor țărilor participante să tri
mită, împreună cu delegația sportivă, 
echipe artistice, formații muzicale, pre
cum și cîte un sculptor care va lua parte 
la un concurs pe teme sportive. Conside. 
rînd că arta poate fi un complement al

a directorului tehnic al J.i
sportului, vom încerca să reedităm în 
țara Aztecilor, jocurile Eladei, unde 
Pindar era încununat cu lauri pentru 
odele sale“.

Competițiile artistice vor începe la 
Ciudad de Mexico cu trei săptămîni 
înainte de deschiderea J.O. și vor dura 
pînă la sfirșitul acestora.

în ce privește construcția satului olim
pic, oficialul mexican a spus că la înce
putul anului viitor se vor înălța primele 
clădiri. Satul olimpic va fi situat foarte 
aproape de principalele baze sportive ale 
Cetății Universitare. Recent au început 
și lucrările de construire a piscinei 
olimpice.

Directorul tehnic al J.O., care a fost

I. 1968, A. Haro Oliva
el însuși sportiv (a participat ca scrinJ 
la patru Olimpiade), a declarativă prl 
blema principală este antrenamentul | 
că din acest punct de vedere Mexid 
posedă mai multe instalații decît ad 
orașul Tokio înaintea deschiderii j.l 
din 1964.

La sfîrșitul conferinței de presă, 
care a asistat și președintele Asociad 
internaționale a presei sportive, Fel 
Levitan, colonelul Haro Oliva a declarai 
..Sînt fericit că nici unul din cei de fa 
nu mi-au pus întrebări referitoare I 
altitudinea capitalei mexicane. Aceas 
dovedește că «altitudinea» este o probi 
mă pe care o putem considera rezd vată“.
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Marina Stanca (Progresul) I
campioană republicană 

de junioare
întrecerile finale ale campionatelor 

republicane de scrimă pentru junio
rii mari au continuat ieri, în Capi, 
tală, cu desfășurarea probei de flo
retă fete.

Am asistat la o serie de asalturi de 
toată frumusețea, punctate cu nume
roase acțiuni spectaculoase, de o 
bună valoare tehnico-tactică. La în. 
cheierea disputelor, pe primele locuri 
s-au aflat la egalitate, ca număr de 
victorii, două concurente : Marina 
Stanca $1 Ileana Drîmbă. Pentru de
semnarea campioanei a fost necesară 
de aceea o întîlnlre de baraj. Șl de 
data aceasta, pînă aproape de sfîrșit. 
a fost egalitate pe planșă. La scorul 
de 3—3 Marina Stanca a reușit să 
„găsească’ mal repede locul vulne
rabil al adversarei sale, punctînd. Ea 
a cucerit astfel titlul de campioană 
de junioare a țării.

Clasamentul: 1. Marina Stanca
(Progresul) 4 v (după baraj), 3. Ileana 
Drîmbă (Steaua) 4 v (d.b.), 3. Iudit 
Haucler (Universitatea Buc.) 3 v, 4. 
Ecaterina Iencic (Steaua) 3 v, S. A- 
driana Morofanu (Progresul) 1 v (TI 
t.p. io t.d.), 0. Suzana Tați (Steaua) 
1 v (19 t.p. 10 t.d.).

Astăzi, de la ora 3.30, se desfășoară 
ultimele două probe ale întrecerilor, 
sabia și spada.
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LA MOSCOVA s-a deschis 
festivalul unional al filmului 
sportiv. Vor fi prezentate fil
me documentare din toate ra
murile sportive. Din juriu fac 
parte, printre alții. artistul 
poporului Boris Cirkov și cu
noscutul atlet Igor Ter Ova- 
nesian.

URMI ND exemplul lui Toni 
Sailer, marele său predecesor, 
camjiionul de schi al Austriei, 
K. Schranz, intenționează să 
se lanseze în... muzica ușoară. 
De curînd el a înregistrat pri
mul său disc, acompaniat de 
o orchestră din R.F.G.

SPORTIVUL Eric Tabarly, 
care a traversat Atlanticul de 
unul singur, a ținut o confe
rință dc presă în cursul că
reia a istorisit cum a reușit 
marea sa performanță. ^Am 
fost liniștit — a declarat el 
— îndeosebi pentru că n-am 
avut nici un aparat de radio 
la bord, care să mă enerveze, 
în acest fel mi-am păstrat 
tot timpul buna dispoziție".

MARELE premiu „Martini 
1966", pentru cel mai bun arti
col sportiv al anului, a fost 
atribuit lui Robert Barran, 
redactor șef al revistei fran
ceze „Mirroir du rugby", cu
noscut publicist și cronicar 
sportiv. Articolul pentru care

CALEIOOSCOP
a fost premiat se intitulează: 
„Cum se ajunge la rugbi". 
Premiul i-a fost luminat de 
M. Genevoix. de la Academia 
Franceză.

NOR Bi STILES, cunoscut 
de la C. M. de fotbal pentru 
jocul său uneori prea... atle
tic, a fost sancționat de co
misia de disciplină a federa
ției engleze de fotbal, pentru 
că in meciul amical F.C. Aus
tria—Manchester United s-a... 
supărat pe arbitru si, scoțîn- 
du-si maieul, l-a aruncat a- 
cestuia.

RECORDUL stabilit de 
Alain Mosconi (Franța), 
4:10,5 pe 400 de metri, la Aca
pulco, la 23 octombrie 1966, 
nu va fi omologat deoarece 
bazinul din celebra stațiune 
balneară este mai mic cu 15 
milimetri decît se crezuse și 
deci Mosconi a înotat pe o 
distanță mai mică de 400 me
tri. Astfel, Wiegand rămîne 
in posesia titlului mondial. 
Spre a evita orice surprize, 
„de acum înainte, Mosconi nu 
va mai înota decît în bazine

Șutul-plonjon poate fi folosit și la hochei ? Nu, desigur. 
Acest procedeu rămîne propriu handbaliștilor. Ceea ce ve
dem tn fotografie este efectul unei „piedici", a cărei victimă 
este atacantul cehoslovac Stanislav Pryl, tar autorii trebuie 
căutați printre cei doi masivi jucători suedezi care-l urmă
resc, Stolz și Sterner. Faza s-a produs la o recentă întîlnire 
de hochei Suedia-Cehoslovacla și i-a urmat, firește, o ... 
eliminare pe 2 minute.

măsurate cu cîteva minute 
înainte de începerea con
cursului" — declară ziariștii 
francezi.

IN ITALIA ȘI FRANȚA e- 
xistă propuneri tn ce privește 
reducerea numărului de echipe 
din prima ligă a campionatu
lui de fotbal. In schimb insă. 

în Ungaria numărul forma
țiilor care activează tn prima 
categorie va fi majorat d» la 
14 la 16.

DUPĂ infrîngerea suferită 
pe teren propriu, fotbaliștii 
echipei din Reszel (Polonia) 
s-au dus la singurul restau
rant din apropiere pentru a 
mînca. Ei au găsit însă ușile 

închise : personalul restau
rantului, format în întregime 
din suporteri ai echipei res
pective, a refuzat să serveas
că niște jucători întorși în
vinși de pe... cîmpul *de bă
tălie.

MECIUL de baschet dintre 
echipele franceze Montluțon 
și Veauche a avut o desfășu
rare deosebit de interesantă : 
după o ploaie de greșeli sur
venită în cîteva minute, UT 
baschetbaliști din ambele 
echipe au fost eliminați din 
joc, astfel că n-au rămas pe 
teren decît 4 jucători de la 
Montlugon și... 2 de la
Veauche. Au învins cei de la 
Monlugon, cu un scor strins: 
51—46.

REVISTA sovietica »Ogo- 
niok“ atribuie în fiecare an 
un premiu special celui mai 
bun portar sovietic la fotbal. 
Cunoscutul internațional Lev 
lașin a primit din 1960 ți 
pînă azi de trei ori acest pre
miu : în anii 1960, 1965 și 
1966. In ceilalți ani, premiile 
au fost atribuite lui Masla- 
cenko (1961), Kotrikadze 
(1962), Banikov (1963) ți 
Kazavașvili (1964).
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