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mânia—Polonia
De astăzi și pînă duminică 
nclusiv), sala Dinamo din Ca- 
tală va găzdui ultima între- 

Lre internațională din acest an 
scrimerilor noștri • meciul a- 
icaL dintre selecționatele de 
yȘ'J' ale României și Polo-
ei. v
Spectatorii (iperăm că și de 

kta aceasta ei vor umple tri- 
hncle, așa cum s-a întîmplat

fncă doi campioni republicani la juniori mari

Al. Istrate (Steaua)-spadă
i 1. Budahazi (Universitatea București)-sabie

salt intre proaspătul campion republican Iosif Budahazi 
Jniversitatea Qucureștif — dreapta și Gh. Lucian de la 
aqi același club.

ÎNCEPE
MECIUL DE BARAJ
OLIHRONIADE-MAKAI
Azi, de la ora 16.30, în sala Con
ductorul (sir. 13 Decembrie nr. 
), cele două competitoare ale 
eciului de baraj — Elisabeta 
blihroniade și Suzana Makai — 
>r face mutările primei lor par
ide, din seria celor patru, care 
ebuie să desemneze pe campi- 
kna de șah a țării pe anul 1966.

)e la echipele 
tudențești de volei
e așteaptă mai mult

I Unanim apreciat in arena 
Lternațională, lărgindu-și ne
contenit sfera activității in
terne, voleiul românesc cu
prinde mase tot mai largi de 
Lracticanți. Pentru ilustrarea 
Icestui fapt este suficient să 
Imintim că în țara noastră e- 
fistă aproximativ 40 000 de 
ucători legitimați, iar 62 de 
(chipe sînt angrenate anul a- 
testa în activitatea competi- 
ională de performanță.

Noutatea actualei ediții a 
întrecerii o constituie intro
ducerea în categoria B a celor 
louă serii rezervate exclusiv 
echipelor studențești (10 mas
culine și 10 feminine). Deși 
«lanțurile se întocmesc pe 
.rgapta finală a unei întreceri, 
tar campionatul republican se 
If lă doar la jumătatea lui, so- 
:otim totuși necesară o scurtă 
analiză. De la bun început, 
irebuie spus că angrenarea

la scrimă (selecționate de tineret)

floretei mas-

ora 8,30. iar 
la ora 17,00.

SALA DINAMO, 23—25 DECEMBRIE

miercuri la „Constructorul*, la 
meciul cu floretiștii italieni) 
vor putea să urmărească evo
luția cîtorva trăgători fruntași, 
anul acesta, în competițiile in
terne și internaționale : Ștefan 
Weissbock, Mihai Țiu, Ecate- 
rina Iencic, Marina Stanca (flo
retă), Anton Pongraț, Al. Is
trate, C. Duțu (spadă). D. Po
pescu, D. Irimiciuc (sabie).

mari, la 
Datorită 
„intrat” 
cei mai 
care îi

Iert, tn sala Constructorul, s-au 
desfășurat ultimele întreceri din 
cadrul campionatului republican 
de scrimă pentru juniorii 
probele de spadă și sabie. 
faptului că în finale au 
în majoritatea cazurilor 
buni tineri scrimeri pe 
avem la ora actuală, concursul s-a 
ridicat la un înalt nivel tehnic.

La spadă au candidat la titlu cu 
șanse egale pînă la ultimul asalt 
trei din cei șase sportivi califi
cați în finală : Al. Istrate (Steaua), 
A. Pongraț (Medicina Tg. Mureș) 
și I. Sepeșiu (Steaua). Ultimul, 
pierzînd la Pongraț, a „venit" pe 
locul trei. "Deoarece în final Al. 
Istrate și A. Pongraț 
egalitate de victorii, 
cernarea titlului de 
fost necesară încă o
baraj. Aici, în ultimul asalt, Istra-

se aflau la 
pentru de- 
catnpion a 
întîlnire de

celor 20 de echipe studen
țești in circuitul voleiului de 
performantă constituie un fapt 
pozitiv, care vine să lichideze 
o veche lacună. Este vorba 
aci despre tineretul școlar, 
din rîndurile căruia mulți ju
cători de perspectivă se pla
fonau sau dispăreau din acti
vitatea de performanță în mo
mentul în care treceau pe 
băncile facultăților. Cauza ? 
Pe de o parte ei nu mai pu
teau activa la vechile echipe, 
iar pe de altă parte, la noul 
loc de învățătură activitatea 
de performanță aproape că 
nu există.

în cluburile studențești în
ființate în acest an, îmbinarea 
armonioasă a învățăturii cu ac
tivitatea sportivă (avînd largă

DINU NICOLAU

(Continuare în pag. a 3-a)

Din rîndul oaspeților se deta
șează, în primul rînd floretista 
Halina Ballon, clasată pe locul 
2 la Campionatele mondiale de 
tineret din acest an, precum și 
Janus Kaczmarek, una din ma
rile speranțe ale 
culine poloneze.

Startul, azi la 
după amiază de

te s-a dovedit a fi mai sigur pe 
lamă, pune’, i nd mai mult decit 
Pongraț (5—2) și cucerind astfel 
titlul de campion republican la 
juniori.

Proba de sabie a întrecut cu 
mult așteptările celor prezenți. 
Specialiștii apreciau efl de mult 
n-au mat văzut la sabie o între
cere attt de frumoasă și de o atît 
de bună calitate in ceea ce pri
vește acuratețea folosirii proce
deelor tehnice fi finețea „lovitu
rilor". Cu sorți de tzbîndă se a- 
nunțau : Dan Popescu (Sc. sp. plo
iești). Iosij Budahazi (Universita
tea București), elev al antrenoru
lui A. Covaci (Cărei) și Dan Irimi
ciuc (C.S.M.S. Iași). Dar, în ulti
mele două asalturi decisive, Bu
dahazi face dovada unei superioa
re pregătiri, atacă în permanență 
punctînd tot de atitea ori. Astfel 
el cucerește titlul de campion al 
țării.

Clasament spadă : I. Al. Istrate 
(Steaua) 4 v (după baraj), cam
pion republican; 2. A. Pongraț 
(Medicina Tg. Mureș) 4 v (d.b.); 
3. I. Sepeșiu (Steaua) 3 v ; 4. Șt. 
Vlad (Unio S.M.) 2 v (2o t.p., 16 
t.d.); 5. I. Budahazi (Medicina Tg. 
Mureș 2 v (24 t. p„ 15 t. d.); 6. C. 
Duțu (Electroputere Craiova) 0 v.

Clasament sabie : 1. I.* Budahazi 
(Universitatea București) 5 v, cam
pion republican ; 2. Dan Popescu 
(Șc. sp. Ploiești) 4 v ■; 3. D. Irimi
ciuc (C.S.M.S. Iași) 3 v : 4. Băje- 
naru (Șc. sp. Oradea) 2 v ; 5. L. 
Mihăileanu (S.P.O.B.) 1 v ; 6. A. 
Crăițaru (Șc. sp. Ploiești) 0 v.

e. d.

Georgeta Cerbeanu, una din tinerele înotătoare bucureștene 
care s-au afirmat în acest an.

Pasiunea nu cunoaște... anotimpuri. Iarna, cu zilele ei friguroase 
n-a reușit sâ-i sperie pe amatorii de pescuit. Pînă cînd gheața ii 
va obliga să... vineze „la copcă", undițarii își văd tacticos de trea
bă. Pasiunea-i pasiune, chiar dacă cei mai mulți ajung acasă în
ghețați și cu o „recoltă* insuficientă pentru o... saramură mai acă
tării. Nu-i vorbă, zgribulit (și fără pește) a venit la redacție și 

fotoreporterul nostru VASILE BAGEAC, care a surprins această 
imagine.

Rapid sau Politehnica?
salaDuminică dimineața, 

Floreasca se va dovedi, ca în 
atitea alte ocazii, gazdă os
pitalieră a întrecerilor sporti
ve de mare interes: se întîl- 
nesc Rapid și Politehnica, e- 
ternele protagoniste ale dispu
tei pentru titlul feminin la 
baschet.

Despre echilibrul confrun
tărilor dintre cele două for
mații bucureștene aproape că 
nu mai e nevoie să amintim. 
Și, cu toate că anul acesta 
studentele par a avea o șansă 
în plus, datorită unei mai 
bogate activități competițio- 

nale (mai ales participarea în 
„C.C.E."), meciul este 
chis“. Iată, de

a

des- 
altfel, situația 
celor două e-

8
8

8 0 572-355 16
8 0 515-341 16

al
echipe. Practic, 
selecționabilelor 

culorile

în clasament 
chipe:
1 Rapid
2 Politehnica

Aceasta, în legătură cu echi
librul de forțe. Trebuie amin
tit însă și nivelul valoric 
celor două 
majoritatea 
poartă în campionat 
Rapidului sau ale Politehnicii. 
Mai are, oare, nevoie de o altă 
prezentare derbiul feminin de 
baschet Rapid — Politehnica ?...

Astăzi, de la ora 10, la Floreasca

Speranțele natației la start
Astăzi dimineață la Flo

reasca — start în ultimul con
curs de natație al anului. Vor 
urca pe blocstarturi, în probe 
rezervate copiilor și juniorilor, 
aproape toate speranțele na
tației românești, în a căror în
trecere iubitorii sportului din 
Capitală vor putea urmări un 
spectacol destul de interesant.

Așa cum am mai anunțat, 
.Cupa speranțelor" este rezer
vată exclusiv copiilor, împăr- 
țiți în cele trei grupe de vîr- 
stă. Cei mai mici se vor în
trece pe distanțe de 33 m, cei 
din grupa B au prevăzute pro
be de 66 m, iar cei mai mari 
iși vor disputa intiietatea în 
curse clasice pe distanța de 
100 m, 200 m și 400 m.

Paralel cu acest concurs se 
vor desfășura întrecerile dotate 
cu „Cupa Sfatului popular al 
Orașului București" care adună 
la start pe toți juniorii școlilor 
sportive din întreaga țară.

Așadar, vom putea revedea 
o serie de talentați înotători 
care s-au impus în acest sezon, 
printre care Teodor Nicolae, 
Gabriel Popovici, Anca Groza, 
Anca Pop, Monica Nițescu, Ira 
Ratușni, Eugenia Cristescu, 
Constantin Voronca, Emil Ma-

AZI
Bazinul Floreasca,. 
și 16.45: concursul, 
înot dotat cu „Cu--

NATAȚIE : 
de la ora 10 
republican de 
pa speranțelor*.

SCRIMA : Sala Dinamo, de la 
ora 8.30 și 17.00: întîlnirea inter
națională amicală dintre echipe*- 
le de tineret ale României și Po
loniei.

ȘAH : Sala Constructorul, de 
la ora 16.30: meciul de baraj pen
tru titlul de campioană republi*- 
cană între Elisabeta Polihronia-- 
de și Suzana Makai.

MÎINE
NATAȚIE : Bazinul Floreasca», 

de la ora 10 și 16.45 : concursul, 
republican de înot dotat cu „Cu*- 
pa speranțelor".

SCRIMA : Sala Dinamo, de 1st-, 
ora 8.30 și 17.00 : întîlnirea inter
națională amicală dintre echipele ; 
de tineret ale României și Po
loniei.

ȘAH : Sala Constructorul, orar. 
16.30 : meciul de baraj pentru, 
titlul de campioană republicană-, 
între Elisabeta —
Suzana Makai : ora 9.30 și 16.30»: 
prima rundă a turneului de ju
niori.

GIMNASTICA : Sala inst. Polf- 
tehnic (str. ștefan Furtună), do 
la ora 9 și 16 00: finala concursu
lui republican de gimnastică ar
tistică.

Polihroniade șl-'

nolescu, Matei Alexandrescu, 
Liviu Copcealău, Valentin Flo- 
rescu, Vincențiu Dinu, Carmen 
Cehanzuc, Cornelia Pieptănaru, 
Liliana Burlacu, Anca Mihăes- 
cu, Angela Anton, Lucia Radu, 
Dumitru Gheorghe, Alexandru 
Preda, Adrian Spinea, Mara 
Hahanu, Georgeta Cerbeanu 
din București, Zeno Oprițescu, 
Zita Erdely din Cluj, Mihaela 
Dobocan din Turda, Mariana 
Bîrsan, Dan Ungureanu din 
Galați, Ion Miclăuș din Si
biu ș.a.

întrecerile încep astăzi de 
la ora 10 dimineața și vor 
continua după amiază, de Ia 
ora 16,45, după următorul pro
gram: dimineața — 200 m del
fin juniori, 100 m spate ju
nioare, 400 m liber băieți, 100 
m spate fete, 66 m bras bă
ieți, 200 m bras juniori, 100 
m bras junioare, 4x66 m liber 
fete, 4x100 m liber fete, 4x33 
m mixt băieți și fete; după- 
amiază -— 400 m liber juniori, 
100 m liber junioare, 200 m 
bras băieți, 100 m liber 'fete, 
200 m spate băieți, 66 m liber 
fete, 33 m liber băieți, 33 m 
delfin fete, 4x100 m mixt ju
niori și 4x66 m mixt băieți.



unele

Grivita Roșie-pentru a noua oară 
campioană republicană

întinerită în proporție de două treimi • Cîteva atuuri decisive, dar și 
slăbiciuni • Turneul din Franța, un prilej binevenit de afirmație

Așadar, Grivița Roșie a cucerit pen
tru a noua oară titlul de campioană a 
țării ! Prima oară — in 1948. Apoi : in 
1950, 1955, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962 și 
acum, in 1956. Este o performanță re
marcabilă, pe care n-a mai realizat-o 
nici una din echipele noastre fruntașe : 
Steaua a cucerit doar de 6 ori titluL 
iar Dinamo de patru ori. Ea arată că 
Grivița Roșie — pregătită de maestrul 
emerit al sportului Viorel Moraru — 
este cea mai constantă dintre formațiile 
fruntașe care activează în campionat.

Mai intii se cuvine să vă prezentăm 
pe autorii acestei frumoase perfor
manțe. Iată-i : LINIA I: Constantin 
Dinu (21 de ani, matnțer, eiev in clasa 
a X-a ia seral), Viorel Onuțiu (20, stu
dent anul II I.C.F.), Traian Moldovea
na (25, cazangiu) Gabriel Iatan (25, 
controlor recepționer). Teodor Radu
lescu (34. controlor recepțior.er) ; LI
NIA a II-a: Dan Stoeneseu (33, ingi
ner), Petre Veluda (22. student anul V 
I.P.G.G.); LINIA a îll-a: Radu De 
mian (28. inginer). Mircea Rusa (33, in
giner). Mihai Șerbu (26, student anul I 
Inst. de arhitectură). Dumitru Ținea 
(20. student anul II I S.E.); MIJLO
CAȘI : Coslel Siănescu (33. inginer). 
Dumitru Mihai (23, ajustor, student 
anul IV seral Inși. politehnic). Octav 
Rădulescu (24, inginer): CENTRI : Mi
hai Obiemenc* (26. tehnician), Valeria 
Irimescu (25. student anul III I.C.F.), 
Mihai Catană (20. student anul III. Fa
cultatea de matematici), Mihai VVusek 
(28. electrician); ARIPI: Mihai Țrtn>- 
leac (28. inginer), Lică Balcan 27, teh
nician), Ioa Tcodoresca (30, inginer); 
FUNDAȘ: Victor Marinescu (22. teh
nician).

Ceea ce se poate observa e eă in ul
timul timp Ia Grivița Roșie au apărut 
nume noi (Dinu, Onuțiu, Moldoveana. 
Iatan, Veluda, Ținea, Dumitru, O. Ra
dulescu, Catană, Marinescu) care au 
luat locul -veteranilor' Mladtn, Posmo- 
șanu. Picu, Șerban. S’anctu și__ Vio
rel Moraru. Deci, nu mai puțin 
noi jucători. Altfel spus, Grivița 
s-a schimbat in proporție 
treimi, accentul fiind pus 
curaj, cu toată convingerea, 
rul ÎNTINERIRE. Desigur, 

de 10 
Roșie 
două 
mult 

facto-

de 
cu 
pe 
acest pas

însemnat in viata echipei a coincis cu 
unele dificultăți destul de serioase, in 
special in direcția omogenizării, care 
s-a realizat din... mers. Și totuși, 
(grivița Roșie a reușit (in ciuda acestei 
greutăți obiective) să termine neînvinsă 
competiția : 18 victorii și 4 meciuri 
încheiate la egalitate. Este o perfor
manță care scoate în evidență calită
țile de antrenor ale fostului nostru in
ternațional V. Moraru, ca și dragostea 
pe care jucătorii, in totalitatea lor. au 
manifestat-o pentru culorile echipei. 
Și in această din urmă privință, Gri
vița Roșie constituie un frumos excm- 
țplu.

Bineînțeles, au existat și alte atuuri

DACĂ AR FI VĂZUT OVIDIU • ••
aflam în holul frumoasei săli a 

trporturUor din Constanța, „o adevărată 
Jucrare de artă" — după cum spun, cu 
țggitimă mîndrie, localnicii. Și, ca să 
țte convingi că este așa, e destul să 
privești splendidul mozaic executat de 
maestrul Perahim, Un mozaic cu scene 
țfan viața sportivilor, lucrare de artă 
creată anume pentru a ornamenta ho
lul unei asemenea construcții.

In'liol, un dute-vino obișnuit pauzei 
dintre două întilniri voleibalistlce, pro
gramate aici. Te simți ca într-un templu 
Ul.„ sportului.

Șl pentru ca imaginea să fie comple
tă, iată că, de undeva, dinspre spațiul 
rezervat garderobei, începe să se înalțe 
un firicel de fum, care se îngroașă din 
ce în ce. închid ocna și, cîteva clipe, 
am impresia că mă aflu într-un templu 
al vechiului Tomis. Iată-i pe Pontos, pe 
Neptun, pe Fortuna, sînt în preajma al
tarului pe care zeița va arunca crengi 

care au deschis... pirtie liberă echipei 
spre titlu.

Mai intii, este vorba de o foarte 
riguroasă pregătire fizică. Din acest 
punct de vedere, cele 4 și chiar 5 an
trenamente pe săptămină au reușit să 
asigure jucătorilor o pregătire atletică 
corespunzătoare. Numai așa se explică 
rezistența in regim de efort susținut 
a acestei formații, ca si remarcabila ei 
mobilitate. Grivița Roșie posedă. In
tr-adevăr, numeroși jucători care 
aleargă cu ușurință in jur de 11 secun
de pe 100 m (Marinescu. Balcan, Wu- 
sek, Obl fn.er.co, Țibuleac). Pină și 
înaintașii beneficiază de o bună viteză 
de deplasare și, in special, Șerbu, Ve- 
iuda, Rusu și Dinu. Mobilitatea evi
dentă a echipei a favorizat și posibili
tatea de a acumula foarte multe puncte 
din „încercări" (coeficient : 68 la sută), 
aspect care dovedește, în același timp, 
și orientarea campioanei către jocul 
deschis. De fapt, o caracteristică de 
totdeauna a echipei.

Tactic, Ia fel, Grivița Roșie s-a im
pus, comportindu-se foarte aproape de 
actualele cerințe, jucătorii cunoscin- 
du-și (și respectindu-și> sarcinile pos
tului respectiv.

Tehnic insă, echipa a manifestat 
unele carențe supărătoare, mai ales în 
tur, care au determinat un randament 
sub valoarea reală a componenților ei 
(vezi meciurile cu Dinamo /6—6/ și 
Universitatea Timișoara /Îl—IV). în 
această direcție, antrenorul V. Moraru 
este hotărit să lucreze mai mult in 
viitor. Iată punctul său de vedere : 
-Pregătirea tehnică a echipei noastre 
a lăsat de dorit. Noi ne-am surprins 
deseori adversarii printr-o varietate 
de mijloace ofensive, ceea ce a arătat 
eă tactic știm să ne descurcăm. De 
asemenea, am obținut eiștig de cauză 
printr-un ritm debordant, sufocant, 
prin atacuri supeanumerice. fapt care 
a demonstrat că și fizic stăm bine. 
Tehnic insă, repet, am fost deficitari. 
Câiar și la capitolul tehnică individua
lă. Intr-o asemenea situație există două 
riscuri mari : să nu poți concretiza in 
măsura in care dorești aceasta și apoi 
să ratezi jocul ca spectacol.-

Turneul pe care Grivița Roșie îl va 
începe duminică in Franța, unde cam
pioana țării se bucură de frumoase 
aprecieri, constituie pentru antrenor și 
echipă un prilej binevenit de afirmare, 
dar și de corijare a unor deficiențe 
de ordin tehnic. Și noi sintem siguri 
că cele trei partide pe care le va sus
ține in Franța (25 decembrie la La 
Voui te, 29 decembrie la Carcasonne și 
1 ianuarie 1967 la Beziers) vor însemna 
un prețios eiștig calitativ pentru echi
pă, foarte util in viitoarea ediție a 
campionatului republican.

Campioanei țării pe anul acesta feli
citările noastre, ca și urarea de noi 
succese in activitatea sa.

TIBERIU STAMA

mirt, imbălsămînd aerul. Neptun, 
tridentul în mină, . cere să se facă

de
cu .... ... ..... ... r .___ ___ ___ _____
liniște și... spectatorii să stea la rind. 
Iar Pontos, în rolul lui Ganimede, toar
nă ulei sfințit în niște... sticle! Nu-l 
văd pe Ovidiu și sînt 
neliniștit. Unde-o fi
dispărut Publius u
Naso, „tenerorum (
lusor amorum“ ? 1 8 |
Voiam să-i spun să 
scrie și despre sport, 
nu numai despre
amor. Dar ia-l de unde nu-i !

Stînd așa, cu ochii închiși, aștept să 
simt mirosul de mirt. Deodată, tresar. 
Fac ochii mari : în jurul meu e fum. Un 
fum dens. Nu se mai văd nici mozaicul, 
nici celelalte ornamente din holul luxos. 
Iar mirosul,... mirosul nu-i de mirt, ci 
de... chifteluț.e și mit tei ! Mă reped spre 
colțul de unde vine fumul. Unde e Nep
tun ? Iată-l ! E... responsabilul grătarul

Cei 20 de jucători care au al
cătuit lotul echipei campioane, 
precum fi antrenorul ei, ing. 
Viorel Moraru, maestru eme

rit al sportului

SCHI

UN CENTRU CU 0 RODNICA ACTIVITATE
centre de 
se numără 
antrenorul 

avind

Printre numeroasele 
schi existente in Brașov 
și cel de care se ocupă 
C. Bîrsan. Acest centru, 
sediul in cartierul Schei, este în al 
doilea an de activitate. încă din pri- - 
mul an s-a făcut remarcată seriozi
tatea in muncă a .elevilor". Ca ur
mare, o parte dintre cei care au 
evoluat în anul de debut al centru
lui au fost avansați la categoria ju
niori și transferați lă diferite clu
buri sau asociații cu secții de per
formanță din Brașov. Printre aceștia 
se numără Mihaela Dăscălescu, 
Traian și Andrei Apaii (la Steagul 
roșu), Rodica și Nicolae Munteanu 
(la A.S-A.) și I. Țuțurea (la Școala 
sportivă). Centrul de schi a trecut 
deci cu succes primul său examen.

Acum a început din nou o muncă 
intensă. Zăpada căzută în ultimele 
zile prilejuiește celor 38 de spor
tivi — ca de 
schiori brașoveni — i 
unei activități continue, 
trenorului C. Bîrsan, impărțiți în 
două grupe (avansați și începători)

altfel și celorlalți 
desfășurarea 

, Elevii an- 
impărțiți C. GRUIA

corespondent principal

i
„Elevti centrului de schi din Brasov înaintea unuia dintre 

concursurile de verificare organizate anul acesta la Poiana Brașov 
Foto: C. Grada

lui instalat aici, în hol (da, în hol !) de 
către T.A.P.L. Constanța. Și n-are tri
dent in mină, ci o furculiță cu care în- 
virte cîrnații și mititeii. Fortuna nu-i 
zeița cu pricina, ci o tovarășă care ațiță 

focul, suflînd peste 
cărbunii incandes- 
cenți. Iar Pontos. . . 
nu loarnă ulei sfin- 

în sticle ci... vin 
fiert, de Ostrov și 
Murfatlar.
petrec în nolul îm-Și toate astea se . ... ___ ....

podobit cu lucrări de artă, pentru care 
s-ou cheltuit atîția bani ! „Cine a dat 
aprobare T,A.P.L.-ului ?” — am între
bat. — „Nimeni ! a fost răspunsul. Și-a 
luat-o singur" — „Dar de ce tocmai aici 
în hol ?“.

Răspunsurile au fost împărțite :
— Cred că —• a zis cineva — pentru 

a da... cu ajutorul fumului.... patina

HANDBAL

„Cupa F. R. H.“ in plină desfășurări

Jocuri echilibrate în Capital
sala Floreasca au 
din cadrul .Cupei

BUCUREȘTI. în 
continuat jocurile 
F.R.H.", care au oferit spectatorilor 
dispute dîrze, interesante, unele în
cheiate cu rezultate puțin scontate. 
Iată rezultatele obținute :

Rapid—Șc. sp. nr. 2 (I) 8—8 (4—3). 
Meciul inaugural al etapei a furni
zat o surpriză de proporții. Tinerele 
handbaliste de la Școala sportivă 
nr. 2 au realizat ceea ce nimeni nu 
ar fi așteptat, reușind să țină .in 
șah" puternica garnitură a ferovia
relor. Este adevărat că din formația 
rapidistelor a lipsit Ana Starck, fapt 
care nu scade însă cu nimic din me
ritul elevelor; In prima repriză jocul 
a fost egal, apoi — după pauză — 
Rapid a luat un avantaj mai mare, 
(min. 26: 5—3). Dar surprinză
tor, Școala sportivă a egalat și 
chiar a condus cu 6—5. Finalul parti
dei a fost pasionant. I.C.F.—Voința 
(i) 8—6 (4—5). Joc frumos, viu dis
putat. Studentele — in evidentă re
venire de formă — beneficiind de o 
tehnică mai bună, au obținut o vic
torie meritată. Cele mai multe go
luri au fost inscrise de Ionescu (2), 
Linca (2) pentru I.C.F. și de Con- 
stantinescu (3) pentru Voința. Uni
versitatea—Voința (m) 12—9 (7—4). 
Handbaliștii de la Voința au con
firmat și in acest joc valoarea lor.

Brașov are 
echipament 
iar pîrtiile

s-au avîntat cu entuziasm pe pîrtiile 
recent amenajate, profitind din plin 
de timpul prielnic, căutind să puhă 
în aplicare cele _ Învățate în lunile 
de pregătire pe uscat.

Centrul de schi din 
la dispoziție material și 
suficient și de calitate, 
din fosta grădină Zimmer din car
tierul Schei dau posibilitatea unor 
pregătiri în condiții bune. In progra
mul centrului sînt prevăzute și an
trenamente pe pîrtiile din Poiana 
Brașov, Incit continuitatea activității 
este asigurată, iar roadele nu se 
vor lăsa prea mult așteptate. De 
altfel, antrenorul C. Bîrsan pune mari 
speranțe în sportivii Marian Văcaru, 
Aurel Sfetea, Nicolae Anghel, loan 
Nilă, Ioana Bîrsan și Maria Ghimbă- 
șan, din grupa avansatilor, care au 
perspective frumoase. Există deci 
premisa obținerii unor rezultate su
perioare 
cadrelor 
formanță

și — implicit — asigurării 
necesare secțiilor de per- 
din Brașov

vremii acestor lucrări de artă, ca vizi
tatorii să le creadă de pe vremea Tomi- 
sului.

— Cred că pentru reclamă — a răs
puns altul. Reclama e sufletul comer
țului Una e să mănînci mititei la bufe
tul „Medgidia" și alta e cînd poți privi 
totodată un mozaic al maestrului Pe
rahim.

Deși părerile au fost împărțite, ele 
au dus la o singură concluzie : e vorba 
de o atitudine condamnabilă față de a- 
ceastă frumoasă „Sală a sporturilor'.

închei, nu însă înainte de a felicita 
în gînd umbra lui Ovldiu pentru faptul 
că n-a fost de față la o asemenea pro
fanare. Pentru că :

Ovidiu dacă vedea
II luau gînduri pesimiste
Și pe dată el scria
încă un volum de....... Triste”.

SEVER NORAN
(după o corespondență semnată de

L. Bruckner)

Ei au dat o replică foarte bună ecn 
pei Universitatea care, ratînd ml 
puțin, a cîștigat, dar mai greu deq 
arată scorul. In repriza secundă d 
ferenta a fost mereu minimă : 8—1 
(min. 38), 9—7 (min. 41) și 10—] 
(min. 47). Progresul—Conlecția d 
12—11 (6—4). Meciul a plăcut prj 
numeroasele răsturnări de scor și pr| 
finalul pasionant, în care Confect] 
s-a apropiat cu .pași mari" de vil 
torie, dar nu a reușit-o. Cele m| 
multe goluri : V. Dumitrescu (■] 
Otelea (3) pentru Progresul, Ilie (■] 
Zamfirache (3) pentru Confecția. Pod 
tehnica—Rafinăria Teleajen (n 
17—16 (8—9). Foarte bună compol 
tarea handbalistelor de la Poliței 
nica. Victoria lor este pe deplin ml 
ritată. Steaua—I.C.F. (m) 19—1
(11—6). C. A.

IAȘI. Iată rezultatele înregistrai 
în ultima etapă: MASCULIN : C'ra 
versitatea—Moldova 22—21 (15—11] 
Agronomia II—Medicina
(16—9), Agronomia I—Voința 
(21—7), Politehnica—I.R.A. IV 
(20—15); FEMININ : Liceul nr. 2-| 
Șc. sportivă 24—10 (15—2), UniveJ 
sitatea—Politehnica 16—7 (9—3). 1 
întrecerea echipelor masculine d 
evidențiază Agronomia I, PoliteH 
nica și Moldova, iar dintre echipei 
feminine cele mai în formă sin 
Liceul nr. 2 si Voința. I

D. DIACONESCU 
coresp. principal I

CRAIOVA. De curînd, s-au dispd 
tat în localitate jocurile etapei I 
IlI-a a fazei pe centru din „Cupl 
F.R.H". Iată rezultatele: SENIORII 
A.S. Armata-Hidrotehnica 41-18, Eled 
troputere—A. S. Armata 28—li 
Știința Ciîrcea—Voința 12—9, Uni 
versitatea—Hidrotehnica 37—13, Un] 
versitatea—A. S. Armata 73—74 
Universitatea—Voința 29—14, E/ea 
troputere—Știința Circea 36—11 
Știința Circea—Hidrotehnica 33—li 
Electroputere—Voința 31—10: SH 
NIOARE: Autorapid—Universitate]
28—6, Universitatea—Voința 12—d

V. POPOVICI - coresri

Campioni ai lucrului
de mîntuîală

In vara acestui an, întreprinde
rea de prestări servicii (fond loca
tiv) din Tîrgu Jiu s-a angajat să 
execute lucrările de reamenajare 
necesare la sala de sport a Liceu
lui „Tudor Vladimirescu“ din ace
eași localitate. E greu să te anga
jezi ? Greu e să duci treaba la bun 
sfîrșit. Și, așa cum ne informează 
corespondenții noștri E. Crîngulescu 
și C. Panii, tovarășii de la I.P.S- 
Tg. Jiu n-au făcut decît să se an
gajeze. După ce că au tărăgănat, 
sub diferite pretexte, lucrările, ei 
au predat sala în aceleași condiții 
necorespunzătoare ca la început, în 
sensul că și acum plouă și suflă 
vîntul prin ea. Din această cauză, 
profesorii de educație fizică de la 
Liceul „Tudor Vladimirescu" sînt 
nevoiți să-și rezume programul 
doar la predarea de noțiuni teore
tice. Au încercat ei, ce-i drept, să 
ceară găzduire la sala de sport a 
Școlii generale de 8 ani din ime
diata apropiere, dar și pe acolo 
trecuse tot l.P.S.-ul, care a ținut să. 
fie declarat- campion în lucrul de 
mintuială. Prin acoperișul reparat 
'de lucrătorii de la I.P.S. plouă ca 
printr-o umbrelă roasă de molii.

Dar, vreți să știți cum se ține 
o oră de educație fizică și la Școa
la generală de 8 ani ? Cînd plouă 
bineînțeles. Toată clasa, în frunte 
cu profesorul, se aciuește în par
tea în care ploaia nu pătrunde 
încă prin tavanul sălii de sport. 
Pardon. Nu toată clasa, ci mai pu
țin un eiev, care are sarcina să 
vegheze la gălețile puse sub locu
rile unde plouă. Cînd ele se umplu, 
elevul de serviciu are sarcina să 
le ducă afară, să 1b golească. Ce 
ziceți? Antrenament, nu glumă.

în toată povestea aceasta cu 
l.P.S.-ul Tg. Jiu mai e un lucru 
care ne provoacă nedumerire: ce 
fel de recepție a lucrărilor au fă
cut conducerile celor două școli in 
calitate de beneficiari ? Cit privește- 
pe tovarășii de la I.P.S. le punem 
întrebarea : oare tot lucru de min
tuială fac și cînd e vorba de fo
losul lor personal ?



FOTBAL PE L (IC I l 2,
și în plin proces de transformare a concepției tactice

Interesant de urmărit, chiar și grosso-modo, drumul parcurs de DI
NAMO BUCUREȘTI în turul actualului campionat: 7 puncte, din 8 po- 
bile, cumulate după primele patru jocuri, numai 2 puncte după urmă- 
jarele 4 și, in sfîrșit, din nou 7 puncte la capătul ultimelor cind etape 
le stagiunii de toamnă.

în total 16 puncte, cu care .elevii" lui Traian Ionescu și Angelo Ni- 
trlescu ocupă locul doi, după Universitatea Craiova, dar— înaintea Petro- 
ilui, campioana ultimei ediții, a Rapidului și a Stelei, formații spre care 
Int mereu ațintite privirile coechipierilor lui Nunweiller DI.

Slăbiciunile manifestate in perioada de „mijloc", mai precis între eta- 
ele V-X, se explică, firește, și prin indisponibilitățile ivite în formație 
1 urmare a accidentelor suferite de Ghergheli, Nunweiller III, Nunweil- 
lr VI și Popa, ca să nu-i cităm decit pe titularii cu roluri mai impor- 
inte în mecanismul echipei.

Preocupări la capitolul 
concepție tactică

a curent cu evoluția fotbalului mon- 
I, prin studiu și dese contacte in- 
kaționale, și beneficiind — în ge
nl — de o serie de elemente cu 
le posibilități, antrenorii clubului 
șoseaua Ștefan cel Mare (prezenți 

|al'Xel și la ultima ediție a C.M.) 
ma^festat preocupări continue in 
îcția inovațiilor tactice. Intorcîn- 
ne în urmă cu citeva ediții de 
Ipionat, ne reamintim și acum de 
kevrele bine puse la punct ale 
setei Ene II (Varga) — Eftimie— 
tovnicu, precum și de aportul, al- 
lativ, adus apărării de către mij- 
Lșii V. Alexandru și Nunweiller 

apoi, după un timp oarecare, 
I schemele se învechiseră, dina- 
riștii au căutat să surprindă prin
ți joc mai variat și mai complet 
atac, unde acționau cu . o aripă 
kpta de „meserie” (Pîrcălab) și cu 
[altă, așa-zis falsă (cind Eltimie, 
I Țîrcovnicu). A urmat cunoscuta 
padă de îmbinare armonioasă a 
ei atacului cu aceea a contraata- 
|i, fapt care a permis acestei e- 
le să ridice la 4 numărul titlurilor 
campioană, cucerite fără întreru- 
l. Pină cind a venit ediția 1965— 
unele rotițe ale angrenajului di- 
lovist au prins puțină rugină, in- 
kițînd negativ randamentul ansam- 
ui, în timp ce pe primul plan al 
pcerii apăreau Rapid și Petrolul, 
impunea o nouă schimbare în ci
tarea echipei, întrucît și în „zi- 

masiv al compartimentului de- 
iv apăruseră fisuri destul de vi- 

; :. în linii mari, modelul de res- 
fcrare a concepției tactice a fost 
rnazionale Milano, cu care dina- 
riștii bucureșteni susținuseră cea 
a patra confruntare directă. A- 
ir „beton1, cu o dinamică oare- 

«Lferilă de schema lui „Inter”, de- 
c^-aiTt?enorii nu s-au gindit să 
t, CI SA ADAPTEZE LA POSIBI- 
AȚf. In „betonul fluid” ales de Di- 
lo, Nunweiller III a apărut în rolul 
[libero” temporar, pentru ca o dată 
nul recuperat el să avanseze in- 
fundași in scopul de a-1 elibera 
Ghergheli de sarcina temporar de- 
ivă. Datorită marii capacități de 
rt de care dispune, inimosul mijlocaș 
nr. 5 pe tricou și-a îndeplinit cu 
es misiunea, pendulind intre cele 
a careuri pe axul drept al terenu- 
și apărind deseori și la finalizare, 
posit din „16 în 16“ s-a dovedit și 
lalt mijlocaș, Octavian Popescu, 
prin tehnica sa bine pusă la punct 

prin clarviziunea dovedită a fost 
din rotițele însemnate ale aces- 

Bistcm atît de pretențios. Interca- 
u-se adesea in atac, el a contribuit 
ealizarea multor acțiuni de efect, 
ind deschiderea scorului in meciul

-------------------------------------------------------------------------------- Q
• In turul actualului campionat, Dinamo București a utilizat următorul 

lot : Datcu, Niculescu. Popa, Nunweiller III, Nunweiller IV. Stoenescu, Pîrvu. 
Ivan, ștefan, Ghergheli, O Popescu, Dinu, Pîrcălab, Frățilă, Ene II, Haidu, 
Nunweiller .VI, Grozea, D. Ene, Varga, Marica.

® In clasamentul general (locul 2) „ 13 7 2 4 22—15 16
~ Clasamentul pentru jocurile de acasă 8 6 11 16— 5 13

Clasamentul pentru jocurile din deplasare 5 113 6—10 3
• Graficul celor 13 etape : et. I (locul 3), et. a n-a (2), et. a m-a (2), et.

a IV-a (1), et. a V-a (3), et. a VI-a (5), et. a VH-a (3). et. a VIII-a (4), et. a
IX-a (3), et. a X-a (6), et. a Xl-a (3), et. a xn-a (1), et. a XIII-a (2).

• Cele 22 de goluri au fost realizate de Frățilă (cu Univ. Craiova mln.
1 și 90, cu Dinamo Pitești min 80 și 82, cu Rapid min. 26 și 73, cu C.S.M.S. 
min. 17), Haidu (UdIv. Cluj inin. 74 și 83. Politehnica Timișoara min. 5, 
Progresul min 17), pîrcălab (Univ. Craiova min, 73, C.S.M.S. min. 38), Ene II 
(Dinamo Pitești min. 88 din 11 m, Farul min. 11), O. Popescu (Progresul min. 
7, Jiul min. 66), Ghergheli (Univ. Cluj min 22), Nunweiller VI (Unlv. Cluj 
min. 31), Marica (Polit. Timișoara min. 65); Mihăilescu (Univ. Craiova min. 
16 — autogol), Petescu — Steaua — min. 18 — autogol).

□ --------
tnut cu Progresul și punctul victo- 
în partida cu Jiul.

[suficient conturat s-a dovedit a fi, 
, jocul înaintașilor. Pîrcălab și Hai
ku acționat rareori cu incisivitatea 
tă, Ene H și Frățilă n-au „rezolvat” 
cient de rapid diferitele situații, în
tind fie pasa decisivă, fie finali
za. Abia spre sfîrșit, cind de altfel 
eg ansamblul deprinsese mai bine 
unica nouă a sistemului, acțiunile 
ngL linii au început să ciștige in 
Etate, sincronizîndu-se cu intențiile 
’rlalte compartimente, aflate și ele 
progres. Și nu întîmplător compor
ta echipei, a înregistrat, spre final, 
arecare schimbare în bine, trecînd 
la jocul static, lipsit de luciditate și

de joc; asigurarea unui bagaj cores
punzător de cunoștințe tehnico-tactice, 
in pas cu fotbalul modern, desfășurat 
in viteză ; pregătirea a incă unui jucă
tor -libero- — post cheie în concepția

cu marcaj defectuos (vezi meciurile cu 
Petrolul, Steagul roșu și Politehnica 
Timișoara) la evoluții în care a prestat 
un fotbal ceva mai elastic, mai lucid 
și mai creator.

Frățilă, principalul realizator al echipei.
Foto: Aurel Neagti

„Echipa noastră se află în plină noastră — in stare să-l suplinească pc 
transformare" Nunweiller III în eventualitatea vreu- |

nei indisponibilități a acestuia (n.n.
în pofida finișului ceva mai puter

nic, antrenorii Traian Ionescu și An
gelo Niculescu sînt rezervați în ceea 
ce privește concluziile la capitolul 
tactică. „Din punct de vedere al con
cepției de joc — spuneau ei — echipa 
noastră se află incă in plină transfor
mare. Puteam fi ceva mai departe 
dacă pe parcursul întrecerii, in proce
sul muncii de pregătire nu interveneau 
o serie de dificultăți subiective și 
obiective : ne referim la reacția nega
tivă a unor fotbaliști față de proble
mele noi ale jocului (Pîrcălab, Haidu, 
Nunweiller IV, Popa), la indisponibili
tățile survenite in lot ca urmare a unor 
accidente suferite de o serie de jucă- 

lori, ca și la desele absențe de la antre
namente a unui număr mare de titu
lari (Datcu, Niculescu, Popa, Nun
weiller III, Nunweiller VI, Ghergheli, 
Dinu, Frățilă, D. Ene) chemați la dife
rite loturi pe perioade mai mari sau 
mai mici. (Sperăm insă, ca pe viitor 
să eliminăm și acest neajuns. Cum ? 
Printr-o colaborare mai apropiată, in 
ambele sensuri, cu antrenorii selecțio
natelor noastre, printr-o sincronizare a 
planurilor de pregătire). Firește, toate 
acestea ne-au împiedicat să desfășu
răm, în cele mai bune condițiuni, pro
cesul de omogenizare a unui „11” de 
bază, cu atit mai mult cu cît din punct 
de vedere al ideii de joc ne aflăm pc 
un făgaș nou”.

Perspectivele pentru ’67...
.. .sint în strînsă legătură cu „micile 

realizări” — așa cum modest le consi
deră înșiși antrenorii — ale sezonului' 
precedent. „Ne-am angajat să pășim 
pe un drum dificil. Sistemul nostru de 
joc este deosebit de pretențios — sin- 
tem convinși de acest lucru — și pen
tru a-I pune la punct avem nevoie de 
timp. Iată de ce, in munca de perspec
tivă. .. imediată am trecut in planul 
nostru realizarea următoarelor obiecti
ve mai însemnate : adaptarea jucăto
rilor Ia efortul cerut de sistemul nostru

■zanai De la echipele studențești
se așteaptă mai mult

(Urmare din pag. 1)

bază materială și organizatorică), 
vine nu numai sâ lichideze aceste 
părăsiri premature ale scenei ma
relui sport, dar și să realizeze creș
terea unor noi elemente de valoare.

Trebuie să precizăm de la înce
put că antrenorii vor merge pe un 
drum ascendent cu echipele stu
dențești numai dacă vor îmbina 
judicios _cele două probleme de bază 
ale performanței: selecția și proce
sul instructiv-educativ. Este adevă
rat, problema selecției nu a pu
tut fi rezolvată integral în scurtul 
timp care a trecut de la crearea 
acestor echipe, dintre care 5 mas
culine și 9 feminine nu au mai ac
tivat la nivel de performanță. Cu 
atit mai mult este necesar ca pro
blemei respective să i se dea o a- 
tenție sporită, să se aducă amelio
rări substanțiale loturilor unor e- 
chipe, cu cît activitatea multora se 
bizuie încă pe numeroși sportivi a 
căror înălțime nu depășește 165 cm 
la fete (51 de jucătoare sînt în a- 
ceastă situație) și 175 cm la bă
ieți (23 de jucători)! Este elocvent 
să arătăm că cea mai ridicată me
die a înălțimii (183,7 cm la băieți 
și 168 cm la fete) o aiu echipele 
clubului Universitatea Timișoara, 
iar cea mai scăzută (177,6 cm la bă
ieți și 161,7 cm la fete) echipele 
Pedagogic Tg. Mureș și Științe eco
nomice București. Se mai poate 
cere blocaj „agresiv" cind e vorba 
de asemenea talii? 

in prima parte a campionatului, Nun
weiller III a stat pe tușă timp de patru 
etape și faptul a fost resimțit de în
treaga echipă, astfel că această măsu
ră vine cu o oarecare întirziere, dar... 
vorba proverbului : mai bine mai tîr- 
ziu decit niciodată !); crearea unui 
climat sănătos în cadrul echipei, nu 
prin constrîngere. ci prin forța exem- i 
plului personal.” în această direcție, 
viitorii profesori de educație fizică, ■ 
Ene II (deja absolvent), Datcu, Popa. I 
Nunweiller III, Nunweiller IV, Pîrcă- ! 
lab, Frățilă și Stoenescu, sînt chemați 
să-și aducă o contribuție importantă, 
să pună în valoare cunoștințele lor in ■ 
materie de pedagogie și psihologie in 
joc, precum și să ajute acțiunea de 
creștere a viitoarelor cadre tinere ne
cesare atît echipei Dinamo, cit și repre
zentativei naționale de juniori (Dinu, 
Dumitrache, Marica, Nicolae Ionescu, 
Ciupitu și Roxin).

★
Acestea sînt, în linii mari, obiecti

vele pe care dinamoviștii bucureșteni 
și-au propus să le îndeplinească în 
viitorul apropiat. Vom vedea dacă ei 
au reușit să realizeze o parte din ele 
încă în prima etapă a returului, cind 
Dinamo București, actuala ocupantă 
a locului doi, va asalta, la Craiova, 
pe liderul clasamentului. Este un joc 
foarte greu pentru dinamoviștii bucu
reșteni, chiar dacă aceștia au de-acum 

•experiența a doua evoluții pe „San 
Siro”... din Milano.

G. NICOLAESCU
. 

Turneul echipei 
de fotbal (tineret) 

a României 

in Congo (Kinshasa)
Fotbaliștii din echipa de tineret a 

României au. susținut miercuri al doi
lea joc din turneul pe care-I între
prind in Congo (Kinshasa). Jucind in \ 
capitala țării, fotbaliștii români au 
învins cu 3—0 (1—0) echipa F. C. Dra
gon, campioana statului Congo. '

Viitorul meci al sportivilor români 
va avea Ioc duminică, la Lumumbashi, 
cu o selecționată katangheză.

în privința celui de al doilea 
aspect, procesul instructiv-educativ, 
socotim că situația s-a îmbunătă
țit simțitor prin aceea că majori
tatea proaspeților studenți provin 
de la echipele de juniori și junioare 
ale Școlilor sportive, a căror acti
vitate în domeniul voleiului este 
bine cunoscută. Obișnuiți de ani 
de zile cu un ciclu săptămînal de 
3—4 antrenamente și cu depunerea 
unei cantități apreciabile de efort 
pentru obținerea obiectivelor plani
ficate, toți acești sportivi vor ptj- 
tea fi cu ușurință angrenați într-un 
proces de pregătire exigent, cores
punzător cerințelor actuale.

în jocurile desfășurate pînă acum 
am remarcat evoluția unor volei
baliști și voleibaliste de perspectivă, 
dintre care cităm pe Iuliu Bărbat 
(Politehnica Cluj), loan Ersigan 
(Universitatea Timișoara), Șfefan’ 
Munteanu (Construcții București), 
Valeria Ștelănescu (Pedagogic Pi
tești), Mariana Nedelcu (Medicina 
Cluj), Rodica Ghiț și Maria Fer a 
(Universitatea Timișoara) pe lingă 
multe alte jucătoare și mulți alți 
jucători valoroși, de acum cunos- 
cuți, ca de pildă Lucian Dumi
trescu (I.C.F. București), Codru Ma- 
teescu și Lucian Bonțidean (Păliteh- 
nica Cluj), Ion Postolache (Universi
tatea Timișoara), Doina Coste, Ru- 
xandra Drăgolici, Felicia Vulcu 
(Universitatea Timișoara), _ Carmen 
Bărbulescu, Alexandra Grigore (Me
dicina București), Marcela Pripiș 
(Politehnica Brașov), Aurora Mar-

PRONO
SPOPT
---- *

AZI LA LOTO-PRONOSPORT: 
închiderea vînzării ia Pronosport și 

începerea vînzării la tragerea 
Revelionului Loto

• Joi 29 decembrie, un grup de 
cîștigători la Loto-Pronosport va ple
ca în excursie în R. S. Cehoslovacă 
și R. P. Ungară. Ciștigătorii vor pe
trece Revelionul la Praga și apoi 
vor vizita satul erou Lidice și sta
țiunea Karlovy-Vary.

La Budapesta, programul prevede 
vizitarea Galeriilor de Artă și a unor 
monumente.

Vineri 30 decembrie, un alt grup 
de cîștigători va pleca la Brasov, 
pentru a petrece Revelionul la res
taurantul Carpați. Acest grup va mai 
vizita Poiana Brașov, Rișnov, Bran 
și Sighișoara.

• Azi este ultima zi pentru de
punerea buletinelor Ia penultimul 
concurs Pronosport al anului. Deoa
rece federația italiană de fotbal a 
decis disputarea întîlnirilor etapei 
din 25 decembrie cu o zi mai de
vreme, simbătă 24 decembrie, con
cursul Pronosport Nr. 52 se închide 
cu 24 ore mai devreme fată de ora 
de închidere a concursurilor ante
rioare.

PROGRAMUL CONCURSULUI:

L Juventus — Milan
II. Atalanta — Bologna 

HL Brescia — Lecco
IV. Inter — Cagliari
V. Lanerossi — Venezia

VI. Mantova — Lazio
VII. Napoli — Foggia

VIII. Roma — Torino
IX. Spal — Fiorentina
X. Novara — Messina

XL Padova — Genoa 
XII. Pisa — Catania

XIH. Sampdoria — Catanzaro 

Rețineți! în mod excepțional, azi 
este ultima zi pentru depunerea bu
letinelor la Pronosport.

• Azi începe vînzarea la tradi
ționala tragere a Revelionului la 
Loto, la care se atribuie 4 premii a 
100 000 lei (4 Fiat 1800 + 12 800 lei) 
și 16 autoturisme.

In total, 20 de autoturisme. Se mai 
atribuie premii In bani de cîte 30 000 
lei, 10 000 lei ș.a.

Procurați-vă din timp bilete pen
tru cea mai mare tragere Loto, tra
gerea Revelionului.

Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport.

carian și Elisabeta Molnar (Medici
na Tg, Mureș), Ana Tatomir (Uni
versitatea Iași).

O ultimă observație: după cum 
ne indică însăși denumirea, seriile 
respective ale campionatului pen
tru echipe de categoria B au fost 
create pentru ca studenții să poată 
practica sportul de performanță în 
cadrul cluburilor studențești. An
trenorii echipelor trebuie să dove
dească o preocupare susținută și 
permanentă pentru atingerea țelului 
propus. Deci în cluburile sportive 
de pe lingă institutele de învătă- 
mînt superior să activeze numai stu
denții respectivelor institute. Așa
dar, vor trebui descoperite elemente 
din institutul care poartă denumi
rea echipei, organizînd continuu ac
țiuni de selecție pe baza cerințelor 
voleiului modern, iar procesul de 
pregătire va trebui să fie judicios 
planificat și, mai ales, realizat. 
Pentru descoperirea acestor noi 
elemente, foarte indicate vor fi 
competițiile cu caracter de selecție, 
în special pentru studenții primu
lui an, «•organizarea unor campio
nate pe ani și pe grupe (cu an
grenarea cît mai multor echipe) 
o mai bună organizare și extin
dere a „Cupei anilor I", devenită 
tradițională.

Astfel, aplicîndu-se criterii știin
țifice de selecție și cele mai indi
cate metode de pregătire, va fi po
sibil să se înregistreze în rîndurile 
echipelor de volei studențești o im
portantă creștere valorică, iar noi 
vom putea ca, la viitoarea analiză, 
de la finele campionatului să con
semnăm progresele așteptate.



File din istoria C.M. de handb

La capătul unui meci deosebit de echilibrat,

Iugoslavia a întrecut România cu 51-49 (19-23)
Echipa R. P,- Ungare învingătoare 
In turneul de handbal de la Tbilisi

DE IA D. SîANCDLESCU, TRIMISUL
LA

SOFIA 22. Miercuri după-amiază, 
numeroșii iubitori ai baschetului din 
capitala Bulgariei care au populat tri
bunele sălii Universiada au urmărit 
trei jocuri extrem de echilibrate, cu 
evoluții de scor pasionante. Echipa Ro
mâniei a obținut In partida susținută 
cu reprezentativa Bulgariei un rezul
tat remarcabil (62—55). Jocul a avut o 
desfășurare interesantă ; în prima re
priză inițiativa a aparținut gazdelor, 
pentru ca după reluare românii să 
preia conducerea și să nu o mai cedeze 
pînă la sfîrșit. In această repriză se
cundă, baschetbaliștii noștri au dovedit 
că dacă iși organizează mai bine apă
rarea, dacă luptă cu ardoare pentru 
fiecare minge ei pot obține rezultate 
bune.

Jucătorii de bază ai echipei noastre 
în meciul cu Bulgaria au fost Albu 
— bun coordonator și deosebit de im
petuos în finalizarea acțiunilor ofen
sive, Nosievici — excelent în apărare 
(a interceptat și a >,scos“ multe mingi) 
și derutant în atac, precum și Iecheli 

— sigur în aruncările de la semidis- 
tanță și activ în apărare. Ne-au mai 
plăcut evoluțiile lui Cr. Popescu care, 
în sfîrșit, și-a pus în valoare buna lui 
pregătire tehnică și Demian, mai activ 
în rolul său de pivot. Toate aprecierile 
de mai sus sînt însă valabile mai mult 
pentru repriza secundă, cînd Bulgaria 
s-a apărat „om la om”. In prima re
priză, cînd gazdele au folosit „zona", 
am remarcat însă aceleași lacune mani
festate de jucătorii noștri în primul 
meci, cu Turcia. Să dăm cuvîntul ci
frelor înregistrate la această partidă 
(în ordine, cele 6 coloane reprezintă 
încercări din acțiune, puncte din acțiu
ne. aruncări libere încercate și reali
zate, recuperări in apărare și atac) :

NOSTRU SPECIAL
JOCURILE BALCANICE DE BASCHET

In celelalte partide ar mai fi de sub
liniat ambiția extraordinară cu care 
formația de tineret a Bulgariei a jucat 
împotriva Iugoslaviei, pe care a între
cut-o la mare luptă, precum și succesul 
net al Greciei, 76—62 (32-32), obținut 
în. fața Turciei. In urma acestui rezul
tat, pentru a putea obține calificarea 
la „europenele" din 1967, selecționata 
României va trebui să obțină neapărat 
victorie în fața Greciei (indiferent la 
ce scor) in ultima zi a întrecerilor 
(sîmbătă seara).

.★
In ziua a treia 

noastră a întîlnit 
de care a fost întrecută cu scorul de 
51—49 (19—23), la capătul unui meci 
extrCm de echilibrat și spectaculos. A- 
părarea („pressing") a funcționat foarte 
bine, dar în atac jucătorii noștri au fost 
vădit incomodați de „zona" adversarilor, 
mai ales pentru că precizia în aruncă
rile de la semidistanță a fost scăzută. 
In afară dc aceasta, s-au ratat și 9 arun
cări libere. Cu 30 de secunde înainte 
de fluierul final am avut mingea, dar 
Cr. Popescu a ratat. Punctele echipei 
României au fost înscrise de Demian 
12, Novac 6, Iecheli 10, Albu 8, Dia- 
conescu 8, Nosievici 4 și Cr. Popescu 1.

In celelalte două întîlniri de joi s-au 
înregistrat următoarele rezultate: Bul
garia—Turcia 98—71 (43—37), Grecia 
—Bulgaria (tineret) 91—90 (36—42, 
83—83) — după prelungiri !

Vineri se dispută meciurile România— 
Bulgaria (tineret), Bulgaria—Grecia și 
Turcia—Iugoslavia.

a competiției, echipa 
formația Iugoslaviei,

DEMIAN 9—4 2—2 3—2
NOVAC 4—3 0—0 2—0
SAVU 4—1 0—0 1—1
IECHELI 12—5 2—2 4—2
ALBU • 7—5 0—0 0—0
POPESCU 4—3 6—5 0—0
DIACONESCU 1—0 4—3 3—2
NOSIEVICI 4—2 4—4 1—2
tarAu 1—0 0—0 2—1

înregistrările de mai sus ne arată
că, spre deosebire de partida cu Tur
cia. de data aceasta sportivii noștri au 
recuperat mai bine sub panou. Și pro
centajele realizate Ia aruncări sînt me
ritorii : 50% din acțiune și 88% la 
aruncări libere.

Dick
bine cotatmai 

decît Cassius Clay!
Boxerul 

pion mondial la categoria semigrea, 
a fost desemnat „pugilistuj anului" 
de către cronicarii dc specialitate din 
S.U.A. Tiger a mai primit acest tro
feu în anul 1962, cînd a cîștigat titlul 
mondial la categoria mijlocie. In 1965, 
cel mai bun boxer a fost socotit cam
pionul mondial la categoria grea, Cas
sius Clay.

nigerian Dick Tiger, cam-

TBILISI 22 (Agerpres). Turneul in
ternational masculin de handbal de 
la Tbilisi, criteriu de verificare înain
tea campionatului mondial din Sue
dia, s-a încheiat cu victoria selecțio
natei R. P. Ungaie, care în ultimul joc 
a învins cu 26—15 (12—6) echipa 
R.S.S. Gruzine. Echipa R. P. Ungare 
cîștigase anterior meciurile cu 
U.R.S.S. și Iugoslavia. întîlnirea din
tre echipele U.R.S.S. și Iugoslaviei 
a revenit sportivilor sovietici 
scorul de 21—20 (9—10).

Epilog

CU

în „Cazul Fabbri“
ROMA 22 (Agerpres). — Comisia 

de anchetă a federației italiene de 
fotbal a hotărî t suspendarea pe timp 
de șase luni a fostului comisar tehnic 
al echipei naționale italiene, Edmondo 
Fabbri. După cum se știe, Fabbri a 
fost socotit principalul vinovat pentru 
eșecul suferit de echipa Italiei la cam
pionatul mondial de fotbal din An
glia.

MOUL ANLRL^OR Al LCHIPLI

Din Moscova s-a anunțat că noul 
antrenor al echipei de fotbal a 
U.R.S.S. este Mihail Iakușin. El îl 
înlocuiește pe Nikolai Morozov.

• Kjel Jonsson și coechipierii săi de două ori campioni 
lumii • Cea mai lungă finală: România-Cehoslovacia 

(după 4 reprize suplimentare) în 1961 la Dortmund .jw

siv a fost la discreția gazdelor. I 
dezii, excelent conduși de ce’d 
Kjel Jonsson, au învins cu 174 
(8—5), cucerind pentru prima i 
titlul mondial. Medaliile de bronz 
revenit sportivilor cehoslovaci, im 
gători cu 24—11 în fața Elveției 
sfîrșit, pentru locurile 5—6 : D: 
marca — Franța 23—11.

Suedia avea să repete această 
formanță într-un mod și mai s 
lucit la următoarea ediție organi 
în R.D. Germană (1958). Kjel J 
son și coechipierii săi, printre J 
Stig Lennart Olson, Uno Danie» 
Rune Ahrling, Hans Olson, Nils 1 
roth și Hasse Karlson, au cîșl 
titlul după o „scrie" completă : 314 
cu Spania, 19—14 cu Polonia, 27j 
cu Finlanda (în grupa A), 26—9 
Iugoslavia, 13—12 cu Danemarca 
grupa semifinală B) și apoi 224 
(10—5) — după o excepțională 
moristrați-e —• în finală cu Cehosl. 
cia. Medaliile de bronz au resj 
echipei unite a Germaniei (16—13 
Danemarca), iar pentru locuri]^ 
Polonia — Norvegia 20—18. ~i

La această ediție participa rej 
prima oară și reprezentativa Roj 
niei, în care au evoluat, printre a 
Redl, Moser, Hnat, Nodea. Bula 
și Ivănescu. în prima partidă 
cel de al 4-lea joc al formației rc. 
ne din întreaga ei carieră) spori 
noștri au terminat la egalitate cu 
garia : 16—16 (8—8). Apoi însă, e 
pa română a fost întrecută de Isla 
cu 13—11 (7—6) și Cehoslovacia 
21—13 (9—9), ratînd calificarea.] 
tru grupele semifinale. Handbal 
noștri au cîștigat însă multă ej 
riență la această primă confruntări 
amploare. Ei aveau s-o adauge i 
pregătiri superioare la următoa 
două ediții, pe care le-au cîștigal 
mod strălucit. Dar, despre aceste 
torii, într-un număr viitor.

Au trecut 28 de ani de la prima 
ediție a campionatului mondial de 
handbal în 7 masculin și pînă în pre
zent doar trei reprezentative — Ger
mania o dată, România și Suedia de 
cîte două ori au reușit să intre în 
posesia mult rîvuitului trofeu.

Pe parcursul celor 5 ediții au fost 
înregistrate participările a 24 de for
mații. Dintre acestea însă, doar se
lecționatele Suediei și Danemarcei au 
fost prezente de fiecare dată la în
trecerile celor mai bune echipe de 
handbal din lume. S-au jucat în total 
230 de partide, în care s-au înscris 
3604 goluri (în medie cîte 30 de 
meci). Ca un fapt destul de curios : 
doar 
s-au 
ta te. 
sitat 
1961 
a întrecut Cehoslovacia cu 9—8 după 
4 reprize suplimentare.

Să răsfoim puțin albumul celor 5 
ediții precedente... La Berlin, în 1938, 
s-au prezentat la start patru formații : 
Austria, Danemarca, Germania și 
Suedia. Handbaliștii germani au în
vins cu ușurință echipele Danemarcei 
(11—3) și Suediei (7—2), pentru ca 
apoi să întreacă într-o veritabilă fi
nală „7“~le Austriei cu 5—4. Clasa
ment final : 1. Germania, 2. Austria 
(7—2 cu Danemarca și 5—4 cu Sue
dia), 3. Suedia (2—1 cu Danemarca) 
și 4. Danemarca.

16 ani mai tîrziu, la cea de a Il-a 
ediție organizată în Suedia, au fost 
prezente H echipe, dar în grupele 
semifinale au mai rămas doar șase, 
Finlanda, Ungaria, Norvegia, Austria 
și Spania fiind eliminate după 
meciuri preliminare. Formația Sue
diei — 16—8 cu Danemarca și 23—14 
cu Cehoslovacia — 
grupă, calificîndu-se 
de selecționata R.F. 
cu Franța și 20—9 
vingătoare în grupa B. Meciul deci-

șase din cele 230 de întîlniri 
încheiat cu rezultate de egali- 
Iar singura finală care a nece- 
și prelungiri a fost cea din 
de la Dortmund, cînd România

a cîștigat prima 
în finală alături 
Germane (27—4 
cu Elveția), în-

a. ▼

DE PE TOATE MERIDIANELE
istoria sa de 

cursă de cros

marcat prin sirene, 
cursa fiind urmărită 
soane. Primul cros a

cînd au participat 60 de concu-1925. 
renfi.

petarde, conferii, 
de mii de per- 
avut loc in anul

la 2 m, 2,10 m, 2,14 m, 2,18 m, 2,23 m 
și 227 m de la prima încercare. La 
229 m a doborit, însă, astfel că Brumei
a

După părerea specialiștilor. Ni T\ 
cin va putea curind să treacă v/ar 
înălțată la 2,30 m. Aceasta, cu ca 
țin ca genunchiul drept (al pici< f 
de bătaie) să nu-l incomodeze (4 
suferit deja două intervenții chi 
gicale la acest genunchi).

Universiada de la Tc-fei

Start la miezul nopții..-
»

Pentru prima oară în
42 de ani, tradiționala 
organizată în noaptea de Anul Nou la
Sao Paulo se va desfășura anul acesta 
pe un teren plat, in loc să se desfă
șoare pe străzile în pantă ale. acestui 
mare oraș industrial al Braziliei. Mă
sura a fost luată deoarece organizatorul 
întrecerii — ziarul „Gazeta Esportivau
— s-a mutat într-un sediu nou, star
tul și sosirea în cursă avînd loc în
totdeauna în fața redacției ziarului. Ca 
urmare a acestei schimbări, traseul cro
sului a fost mărit de la 7 400 metri 
la 9 700 metri.

Atleți din 20 de țări — cifră record
— în frunte cu belgianul Gaston Roe- 
lahts, care a cîștigat de două ori a- 
ceastă întrecere, se vor alinia la startul 
cursei. în total, vor participa 150 de 
alergători străini și brazilieni. Roelants 
este considerat favoritul întrecerii. Dacă 
o va cîștiga, el va deveni cel de al 
treilea sportiv care a realizat trei vic
torii consecutive la Sao Paulo. Ceilalți 
doi au fost argentinianul Osualdo Sua
rez în anii 1958, 1959, 1960 și brazi
lianul Joaquin Goncalves da Silva în 
anii 1942, 1943 și 1944.

Crosul de la Sao Paulo este consi
derat, în același timp, drept ultimul 
eveniment sportiv din vechiul an și... 
primul din anul care începe. Startul este

Doi atleți valoroși
ultima ediție a Jocurilor sportive

ȘTIRIeREZULTATE© ȘTIRI© REZULTATE

La \
desfășurate în capitala Cambodgiei, dai 
atleți din R. P. Chineză au atras înde
osebi atenția: Tsui Lin-ci și Ni Tcih- 
cin. Primul a realizat la Pnom Penh 
13,9 la 110 mg — în condiții atmos
ferice grele (anul trecut a reușit una 
dintre cele mai bune performanțe pe 
plan mondial la 110 mg: 13,5). Al 
doilea, a sărit la Pnom Penh 2,27 m, 
cu numai un centimetru sub recordul 
tnondial deținut de Valeri 
(U.R.S.S.). Performanța lui Ni Tcih-cin 
a fost obținută și ea în condiții atmos
ferice nefavorabile.

Tsui Lin-ci are 1,82 m, 77 kg și 
studiază la un institut de educație fi
zică. Fiind tînăr (abia 23 de ani), el 
poate fără îndoială să-și amelioreze re
cordul personal, imbunătățindu-și in 
principal tehnica.

Tînărul săritor în înălțime Ni Tcih- 
cin are exact vîrsta lui Brumei, dețină
torul recordului mondial, fiind născut 
în același an, aceeași lună și aceeași zi 
cu acesta. Spre deosebire de primul, Ni 
TciF-cin are 1,84 m (deci este cu un 
cm mai mic decît săritorul sovietic) și 
cîntărește 72 kg (cu 6 kg mai puțin 
decît Brumei).

La Pnom Penh, Ni Tcih -cin a început 
cu 1,90, apoi a trecut ștacheta înălțată

Brumei

SAN JUAN. Halterofilul Fernando 
Baez din Porto Rico a stabilit o per
formanță superioară recordului mon
dial Ia categoria cocoș (procedeul îm
pins) cu 120 kg. Recordul 
oficial este de 118 kg și 
iranianului Nasiri.

rămas in posesia recordului mondial.

„Universiada de la Tokio, care -4 
desfășura anul viitor, va constitui 
nimentul sportiv cel mai importări 
anului".-— a declarai dr. Prin:.' ‘ 
lio (Italia), preșetJihteȚe 
ternaționale a Sporturilor Vnirersu 
(F1SU), cu ocazia vizitei sale în d 
tuia Japoniei. Dr. Nebolio a apreciat 
.numărul țărilor participante la acel 
Universiadă, care se va desfășura a 
23 august și 4 septembrie 1967, r 
mult sporit față de ultima ediție, d 
Budapesta. 97 de țări au primit a 
tații și se așteaptă participarea^ 
peste 3 500 de sportivi.

In urma succesului repurtat în 
tîlnirea cu Brazilia, India este p:4 
țară din Asia care reușește să se 
lifice în finala „Cupei Davis", 
mind să joace cu Australia, deț 
toarea trofeului, între ,26 și 29 
cembrie 1966.

Victoria Indiei se datorează în 
mai mare parte lui Ramanat 
Krishnan, care are 29 de ani. Jt; 
torul indian a impresionat în în 
nirea cu Brazilia prin jocul său it 
ligent, prin calmul și siguranța

In finala de la Melbourne, Krj 
nan se va întîlni cu Roy Enters 
„asul sportului alb" din ArișHS

mondial 
aparține

MOSCOVA. în meciul de 
dintre selecționata Finlandei 
pa de tineret a U.R.S.S., tinerii 
cheiști sovietici au obtinut 
cu 3—0 (1—0, 0—0, 2—0).

hochei 
și echi- 

ho- 
victoria

ționată locală. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 8—3 (3—0).

ANVERS. Rezultate din prima zi a 
turneului internațional masculin de 
baschet: Slavia Praga — Racing
White 94—86 (46—46); Spartak Brno 
— Brabo Anvers 105—86 (51—43).

VARȘOVIA. Federația poloneză 
de atletism a propus 16 atleți pen
tru a fi selecționați în echipa Eu
ropei, care va întîlni anul viitor se
lecționata Americii. Printre cei pro
puși fac parte Maniak, Dudziak, 
Czernik, Sosgornik, Piontkovski și 
Irena Kirszenstein.

WELLINGTON. La 26 decembrie 
va începe în orașul Christchurch un 
turneu internațional de șah, organi
zat 
ani 
din 
se 
Iuri Averbach.

Mare surpriză în „C.C.E.“ la totba:

VOJVODINA A ELIMINAT, LA MADRID, PE ATLETICO!9

Oi

MADRID 22 (Agerpres). După surpriza din „Cupa ora
șelor tîrguri" la fotbal (Lokomotiv Leipzig — Benfica 
Lisabona 3—1) un rezultat la fel de puțin scontat a fost 
înregistrat și în „Cupa campionilor europeni". în me
ciul de baraj, contînd pentru optimile de finală, Atletico 
Madrid a fost învinsă pe teren propriu de către Vojvo- 
dina Novi Sad cu 3—2 (1—2, 2—2).

Extrema stingă a gazdelor, Collar, a deschis scorul în 
minutul 3 și tot el după trei minute l-a majorat la 2—0. 
In minutul 25, Takaci a redus din handicap, iar în re
priza secundă (min.' 67) Radovici a‘adus egalarea.

In prelungiri, Takaci spulberă speranțele celor 50 000 
de spectatori madrileni, înscriind golul victoriei. De 
menționat că în ultimele 15 minute ale prelungirilor, Voj- 
vodina a jucat în 9 oameni, Trivici și Pușibrk fiind »li- 
minați. Au jucat următoarele formații:

VOJVODINA: Pantelici — Aleksici, Radovici, S 
res, Brîzici, Nesticki, Stanici, Savici, Takaci, Trivici, 
șibrk.

ATLETICO : Rodri — Rivilla, Grifa, Calleja, Urti 
Glaria, Uf arte, Garate, Mendoza, Adelardo, Collar.

în urma acestei victorii, Vojvodina s-a calificat J 
tru sferturile de finală și va juca cu Celtic Glasgow. |

/. Mr
In „Cupa orașelor tîrguri11 s Kilmarnock — La G 

toisc 2—1, după prelungiri (în tur 1—0).
ALTE REZULTATE : In finala turneului de fotbal 

cadrul Jocurilor sportive de la Bangkok, echipa Birma 
a învins formația Iranului cu scorul de 1—0 (04 
Echipa de fotbal Eintracht Frankfurt (R.F.G.) a evoi 
la Cairo în compania formației locale S.C. Arsefi-aL 
oare a întrecut-o cu scorul de 3—1 (2—0). j

ho- 
In-

CHICAGO. Selecționatele 
chei ale S.U.A. și Canadei 
tîlnit intr-un meci de verificare pen
tru campionatul mondial. Partida s-a 
încheiat la egalitate: 4—4 (0—1, 2—1, 
2-2).

de 
s-au

I ONDRA. Continuîndu-și turneul în 
Analia, echipa de rugbi a Australiei 
a încât la Manchester cu o selec-

cu prilejul Împlinirii a 100 de 
de la crearea clubului de șah 
Noua Zeelandă. Printre invitați 

află și marele maestru sovietic
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