
Un SHCtcs net al tinerilor noștri scrlmcrl

România-Polonia 7*1
Wtimul examen in- 
Fnational din acest an 
I tinerilor noștri scri- 
pri a coincis cu un 
Icces categoric (7—1) 
I întrecerea sportivă 
liîcală cu „speranțele" 
lloniei. 
iDupă ce în prima zi 
pretiștii și floretistele 
Inctaseră două frumoa- 
I victorii 
[rin Țiu și 
lanca), sîmbătă, 
I a doua zi a 
pr individuale 
Dinamo", a fost 
ladasinilor și sabreri- 
r să urce pe prima 
captă a podiumului, 
f. Istrate a fost cel 
lai bun dintre spada- 
hi : 5 victorii (suc- 
Is pe toată linia și un 
1-3 foarte sigur cu 
fincipalul concurent 
plonez, Ryczard Rut- 
pwski). 
psțjj 
I Ru 
tlipkowski (3 v.), 
pngrat (2 v), 5. B. lo- 
Iscw (1 v.) și

v). Apoi. Ia
Budahaziu a trecut 

el „linia de sosire* 
ră nici o înfrîngere. în 
rma Iui s-au clasat :■

Gr ret (4 v.), 3.
L Popescu (3 v.), 4. Georgescu (1 
), 5. Băjenaru (1 v.), 6. Zmidzinski 

v).
Așadar. 4—0 pentru România 
îpă probele individuale.
Duminică, în ultima zi a înfre- 

krilor au avut loc meciurile pe 
■hipe. Cei care au continuat seria 
acceselor românești au fost sabre- 
i. Ei au dispus cu scorul de 9—7 
p puternica formație adversă.

românești 
Marina 
în cea 
turne- 
de la 
rîndul

Trăgătorul 
r a fost urmat de 
towski cu 4 v., 3.

4.

Cristof 
sabie

>

Luptă strinsă intre doi dintre cei mai talentafi 
'loretiști din tînăra generație: Burtea (România) 

in stingă și Kaczmarek (Polonia) 
Foto: R. Teodor

Momentul-cheie al partidei a fost 
la scorul de 8—7 pentru reprezen
tanții țării noastre. în cazul în care 
oaspeții ar fi cîștigat ultimul asalt, 
ei ar fi egalat și ar fi cîștigat la 
tușe... Budahaziu a eliminat această

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

Învingînd ieri, la Bacău, cu 3-2

Voleibaliștii de la Politehnica Galați 
campioni de toamnă

rMult animata și atît de spectaculoasa 
rimă parte a campionatului republl- 
lin masculin de volei a luat sfîrșit ieri, 
rin cele 5 meciuri de categoria A 
psfășurate la Bacău, Timișoara, Bra- 
pv, B. Mare și Brăila. Iată mai jos 
bzultatele și amănuntele comunicate 
llefo^c de trimisul -Sportului popu- 
|r” Jț&acau și de corespondenții noș- 
li din celelalte orașe.
I LA BACAU, în principala partidă 
In ultima etapă a turului, Politehnica 
lalati a reușit să dispună de formația 
leală Viitorul, cu scorul de 3—2 (13. 
f, —14, —13, 10), succes prin care a 
lecut în fruntea clasamentului, de- 
enind astfel „campioană republicană 
p toamnă". Victorie muncită — așa 
um se și vede din detaliile rezultatu- 
li — și deplin meritată a gălățenilor. 
I căror echipă a practicat în ansamblu 
h joc mai bun decît al gazdelor, în- 
rosebi în finalul setului ultim, cuce- 
nd inlîietatea printr-un plus de ma- 
nritate, printr-o mai rapidă redresare 
b momentele decisive ale întîlnirii (în 
btul 5 Viitorul a condus cu 7—2, 8—5. 
b—9) și prin forța atacului lor, care 
i genere l-a depășit în hotărîre pe 
el al Viitorului. In același timp însă 
lolitelinica Galați a beneficiat de fap- 
il că Viitorul Bacău a întrecut-o în 
peșelile din atac, adesea de ordin ele
mentar, care au abundat în jocul am- 
Hor~ echipe la începutul și la sfîrși- 
il tuturor seturilor, (Ceea ce a și con-

tribuit, în largă măsură, la victoria u- 
nei formații sau alteia în fiecare din 
cele cinci părți ale disputei). Meciul, 
echilibrat tot timpul și care a durat in 
total 2 ore și 10 minute, a plăcut mai 
mult în perioadele de mijloc ale setu-

I. DUMITRESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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BASCHET: Politehnica București, neînvinsă, pe primul loc
la sfîrșitul turului categoriei A

Ieri, in sala
Turuî campionatului categoriei A 

(feminin) a luat sfîrșit ieri, o dată 
cu consumarea celei de a IX-a eta
pe. Lideră pînă la reluare (12 fe
bruarie), Politehnica București, în
vingătoare în fata eternei sale riva
le Rapid București, a luat o serioa
să opțiune asupra titlului. Iată mai 
jos amănunte de la cîteva din me
ciurile acestei etape.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
RAPTD BUCUREȘTI 66—58 (40—
24). Un derbi mult asteotat. dar că
ruia... i se potrivește proverbul cu 
pomul lăudat. Cinci minute de e- 
chilibru si de joc bun (deși poate 
prea prudent. ..de studiu" cum se 
spune) apoi, din senin, cîteva gre
șeli de necrezut ale ranidistelor, 
fructificate prompt de studente; e- 
volutia scorului redă ceva din at
mosfera de pe teren. în min. 4 
Politehnica — Rapid 6—5; min. 10: 
24—7 ! încă vreo cîteva secvențe 
de pe tabela de marcaj : min. 18: 
38—19. iar la pauză 40—24. Abso
lut toți cei de față prevedeau că
derea rapidistelor și un scor sever 
în favoarea Politehnicii. Dar n-a 
fost așa... N-a fost pentru că le-a 
venit rîndul campioanelor să co
mită greșeli 
la urmă 
un final 
scorului 
pierduse 
62—55). 
serie, de 
precise...
mari, totul într-un context de de
zordine rar văzută chiar și la e- 
chipe modeste. De altfel, și arbitrii

incredibile, îneît pînă 
asistenta a avut parte de 

dramatic ca evoluție a 
(în min. 38 Politehnica 
cam mult din „zestre": 
S-au succedat ratări în 
sub ambele panouri, pase 
la adversar și alte greșeli

Floreasca, Politehnica —Rapid

Cje t V

Fază din meciul Politehnica — Rapid : deși rapidistele sint mai multe îm
potriva unei singure jucătoare, in ioaia de arbitra/ se vor scrie încă două 

puncte in favoarea studentelor...
Foto : T. Roibu

s-au angrenat în „horă“, stârnind în 
egală măsură nedumerire și pro
teste prin decizii greșite. Mențio
năm, însă, că acest lucru nu a in- AGENDA SAPTAMINII

(Continuare in pag. a 2-a)
26 decembrie 1966 —

1 ianuarie 1967înotătorii de la Dinamo București 
au dominat „Cupa speranțelor"

REPREZENTANȚII ȘCOLII SPORTIVE NR. 2 BUCUREȘTI S-AU IMPUS

egale în obținerea acestor succese re
venind și antrenorilor Magda Cris- 
tescu. Sanda Grințescu și Cristian Vlă- 
duță. Cit privește probele din cadrul 
„Cupei Sfatului popular al orașului 
București", acestea au relevat pregă
tirea superioară a sportivilor de la 
Școala sportivă 2 din București, pre
gătiți de Paula Enăceanu, Maria Ba
ciu și Iosif Enăceanu.

Cea mai frumoasă surpriză ne-a 
fost oferită, însă, de tinerii concu- 
renți din Sibiu (antrenor F. Heitz), 
Cluj (C. Bogdan), Turda (I. Deac) și 
Galați (D. Mititelu), care s-au impus 
de o manieră indiscutabilă într-o se
rie de probe în care bucureștenii por
neau favoriți.

Sibianul Ion 
Mariana Bîrsan, 
și bucureșteanca 
dovedit de data 
la’ categoria 
Dobocan (din Turda). Zita Erdeli. cu j 
un valoros record la 200 m spate 
(2:53,6) și Zeno Oprițescu (din Cluj). | 
ca și bucureștenii Carmen Cehanzuc 
(5:44.2 la 400 m liber). E. Manolescu. 
L. Copcealău, sau Liliana Burlacu 
(1:26.3 la 100 m bras), s-au impus la 
categoria copii B. Pe tabloul de onoa
re mai pot figura și Anca Groza. Anca 
Pop, Dana Casanoniu. Monica Ni- 
țescu. T. Nicolae. G. PopovicL A. Pe
trescu, Gh. Cameniță și E. Hannert 
(Sibiu), fruntașii categoriei copii C. 

REZULTATE TEHNICE: JUNIORI 
— 400 m mixt (b): 1. VL. BELEA (Șe. j 

‘ ‘ II. Reise (R.D.G.)
(f). 1. V. PETCU I 

100 m bras (b): l. | 
1:23,7, 2. S. Scurei 

3. S. Gubovici (Șc. ■

Interesant și plin de învățăminte 
acest ultim concurs al speranțelor, 
care a marcat din plin progresul evi
dent în cîteva probe al tinerilor noș
tri înotători. Iar o serie de perfor
manțe foarte bune, înregistrate în
deosebi la categoriile B și C, la ca
pătul unor dispute dîrze, aprig dis
putate, ne-au făcut să regretăm și mai 
mult absența cu totul nemotivată de 
la start a valoroșilor sportivi reșițeni, 
ceea ce a privat în parte acest con
curs sărbătoresc de strălucirea pe care 
o merita din plin.

în ansamblu, tinerii sportivi ai clu
bului Dinamo București au dominat 
întrecerile „Cupei speranțelor", merite

Miclăuș. gălățeanca 
clujeanul Ton Vlad 
Mara Hahanu s-au 

această cei mai buni 
copii A iar Mihaela

ÎN ÎNTRECERILE JUNIORILOR

sp. 1) 1:24,3; 100 m sprite (b): 1. VL. 
BELEA (Șc. sp. 2) 1:00,4 , 2. V. Dov
gan (Șc. sp. 2) 1:17,6; 200 m bras (f): 
1. G. MANAFU (Șc. sp. Galați) 3:01,0,

Dumitrescu (Șc. sp. 2) 3:10,4; - 
m mixt (f): 1. ȘC. SP. 2 BUCU- 
5:24,3; 100 m ------
1:02,3. 2. St. Mera (Șc. sp. Tg. 
1:03.4, 3. M. Tomescu (Steaua) 
100 m delfin ((): 1. A. IZBA- 

ȘOIU (Șc. sp. 1) 1:21,9; 200 m spate 
(b): 1. VL. BEI EA 2:t0,6. 2. V. Dovgan 
(Șc. sp. 2) 2:52,2; 4x200 m liber (b): 
SC. SP. SIRII’ 10:06,0, 2. Șc. sp. 2 
10:55,5; 1O0 m delfin (b): 1. VL. BE-

Dovg an 1:09,3; 400 
m liber (f): I V PETCU (Șc. sp. 2) 
5:44,4; 200 m delfin (f): 1. IZBĂ- 
ȘOIU (>:. >p. 1) 3:26,0; 4 z 100 m

2. M.
4 x 100 
II EȘTI 
BELEA 
Mureș) 
1:03,4;

LFA 1:06.3, 2

liber (b): 1. VL.

(Continuare in pag. a 2-a)

COMPETIȚII INTERNE
PATINAJ ARTISTIC — 29 și 30

XII patinoajul Floreasca : „Cupa 30 
Decembrie**.

POPICE — 29—30. XII — arena
Constructorul : „Cupa 30 Decembrie".

ȘAH — 26—30. XII — sala Con
structorul : turneul de selecție pen
tru juniori și junioare ; 26. XII sala 
Constructorul : meciul de baraj pen
tru desemnarea campioanei țârii.

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

BASCHET — 28—29. XII — sala 
Floreasca : meciul feminin C. S. 
Școlar București — Școala sportivă 
din Silistra (Bulgaria).

BIATLON — 27 și 29. XII — Pre
deal : concursul internațional dintre 
echipele de tineret ale României și 
R.D Germane (în afară de concurs 
participă și formațiile de seniori ale 
celor două țări).

HOCHEI PE GHEAȚA — 27 și 29. 
XII patinoarul ..23 Ăugust** : Selec 
țioanta București — Slezan Opava 
(Cehoslovacia).

SAH — De la 27 decembrie la 
Reggio Emilia (Italia) : turneu cu 
participarea maestrului internațional 
Victor Ciocîltea: de Ia 26 decembrie 
la Groningen (Olanda): turneu in
ternațional de luniori cu participarea 
jucătorului român Dan Zara.

Scor egal in meciul de baraj
Elisabeta Polihroniade-Suzana Makai

ale întîlnirii de 
de campioană de 
jucat in mi]locul

Mihae/a Dobocan (Turda) și-a luat revanșa asupra lui Carmen Cehanzuc 
București), dovedindu-se cea mai rapidă craulista a categoriei B (12 ani)

sp. 2) 5:32,0, 2 
5:42,1; 400 m mixt 
(Șc. sp. 2) 6:31,5;
II. REISE (R.D.G.) 
(Șc. sp. 2) 1:24,0,

Primele partide 
baraj pentru titlul 
sab a tării s-au 
unui interes deosebit.

Confirmînd posibilitățile arătate în 
precedentele sale apariții în întrece
rile șahistelor fruntașe, tînăra Suzar.a 
Makai a deschis scorul chiar din 
prima partidă, întreeînd-o pe Elisa
beta Polihroniade după 27 mutări.

Sîmbătă, în a doua partidă, jocul 
s-a desfășurat sub semnul egalității 
deși ambele adversare și-au apărat

șansele. Remiza a 
după repetare de

fost
mu-

cu dîrzenie 
consemnată 
țări.

Ieri după
de a treia partidă, in care Suzana 
Makai a avut piesele albe. Ea a fost 
însă depășită pe plan tactic de Eli
sabeta Polihroniade. care a 
egalind scorul: l’/s—l'/5.

Meciul de baraj continuă 
ConstructoruL unde au loc 
cerile turneelor de juniori.

amiază s-a jucat cea

cîștigat.

în sala 
și între-



EZEtna . ECHIPELE C. S. M. CLUJ (MASCULIN)
Șl PROGRESUL BUCUREȘTI (FEMININ), CAMPIOANE REPUBLICANE
CLUJ. 25 (prin telefon). — Timp de 

5 zile, în sala Armatei din localitate, 
fruntașii tenisului de masă și-an dispu
tat întîietatea in cadrul returului cam
pionatului republican pe echipe. Titlu
rile de campioni ai țării au fost cucerite 
— din nou — de echipele C.S.M. I 
Cluj (antrenor F. Paneth) — la mascu
lin și Progresul 1 București (antrenori 
N. Angelescu și 0. Holzman) — la fe
minin. întrecerile au fost foarte dispu
tate. mai ales pentru evitarea retrogra
dării. Nivelul tehnic al întîlnirilor, cu 
puține excepții nu a fost insă satisfi
es tor.

La masculin, G.S.M. 1 Cluj (Negu- 
lescu, Giurgiucă. Bodea, Tothfaluși) a
avut ca adversar mai serios doar for
mația secundă a clubului clujean alcă
tuită din Reti, Cobirzan, Sentivani și
Suciu. La această probă s-au înregistrat 
și unele surprize: Progresul București 
a «dispus de C.S.M. II Cluj cu 5—4,
Spartac București a pierdut la A.S.A. 
București cu 4—5, după ce a condus 
eu 4—0. De altfel, formația Spartac 
a retrogradat chiar datorită acestei in- 
frîngeri. Un alt rezultat, mai puțin 
scontat, a fost și cel dintre Progresul 
București și Politehnica Timișoara. 
Bucureștenii au avut 4—0 și s-au gin- 
dit — probabil — că cea de-a cincea 
partidă va fi doar o simplă formalitate. 
Sîndeanu (Progresul) s-a și îmbrăcat, 
privind ca... „civil" desfășurarea jocului. 
A urmat însă o puternică revenire a ti
mișorenilor care au cîștigat la rind ce
lelalte cinci partide (cea decisivă: Suba— 
Luchian 24—22, 22—20), ieșind învin
gători în final cu 5—4.

BASCHET

Politehnica București, neînvinsă, pe primul loc 
la sfîrșitul turului categoriei A
(Urmare din pag. 1)

fluențat rezultatul, ci doar calitatea 
jocului. De altfel, acest meci, la ur
ma urmei un rezumat al campiona
tului feminin, se cere comentat mai 
pe larg în unele privințe și o vom 
face într-unul din numerele viitoare 
ale ziarului nostru. Punctele au fost 
înscrise de Pruncu 4. Dumitrescu 
26, Niculescu 4, Haralambie 13, E. 
Vogel 8 și Gheorghe 11 pentru în
vingătoare. respectiv de Diacones- 
Gu 3. Costache 16 Sul iman 8, Iva
novic! 13, Chiraleu 2. Racoviță 12, 
Vasilescu 4 pentru Rapid. Au ar
bitrat Petre Marin și Albert Berger.

VOINȚA BUCUREȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 57—40 (26—15). 
Gazdele au dominat net iar dacă 
Hannelore Spiridon, bolnavă, ar fi 
jucat mai mult de 20 de minute, 
6corul putea fi mult mai sever. 
Oaspetele n-au arătat nimic din ce 
era de așteptat de la o echipă cu 
pretenții la locul III în campio
nat... S-au remarcat Spiridon (17), 
Florescu (14) și Magdin (10) de la 
Voința, Balaș (17) și Madaras (8) 
de la Mureșul. Au arbitrat corect 
L. Vasilescu și Cr. Popesen.

OLIMPIA T. V. BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 38—63

Rezultate in categoria B
Masculin, seria I

Voința București — Progresul Bucu
rești 62—61 (34—28)

Unio Sat u Mare — A.S.A. Sibiu
61—52 (25—23)

A.S.A. Bacău — Constructorul Arad
85—48 (28—28)

Farul Constanța — Comerțul Tg. 
Muteș 70—57 (36—25)

Auru) Brad — Petrolul Ploiești 
72—69 (34—37)

Feminin, seria I

C. S. Școlar București — Spartac 
.Salonta 51—37 (33—14)

A.S.A. Cluj — Progresul București 
53—49 (28—20)
te joc restantă din etapa a Il-a a 

campionatului categoriei B seria I, 
vineri 23.XII.1966 la Ploiești : Petro- 
Jnl Ploiești — Constructorul Arad 
*3â—71 02—33).

ta feminin, Progresul I București 
(M aria Alexandru, Carmen Crișan, Vic
toria Babiciuc-Jandrescu) a avut emo
ții numai în meciul cu Voința Arad — 
de unde s-a evidențiat Eleonora Mihalca. 
In setul decisiv cu Alexandru, ea a re
montat de la 11—18, egalînd la 19 și 
conducînd cu 21—20. In final însă, mai 
calmă, Maria Alexandru a cîștigat cu 
24—22, iar victoria pe echipe a revenit 
formației bucureștene cu 5—2.

Clasamente finale : MASCULIN : 1.
C.S.M. l Cluj 38 p. — campioană re
publicană; 2. G.S.M. 11 Cluj 35 p., 3.

înotătorii de la Dinamo București
au dominat „Cupa speranțelor"

(Urmare din pag. 1)

liber (b): 1. ȘC. SP. SIBIU 4:27,5, 2. 
Șc. sp 2. 4:38,2.

COPII A — 100 m delfin (b): 1. I. 
M1CLAUȘ (Șc. sp. Sibiu) 1:10,4, 2. V. 
Sovka (B.D.G.) 1:13,9, 3. F. Doering 
(R.D.G.) 1:143: 100 m bras (f): L P. 
MCNT7.E (R.D.G.) 1:22,8, 2. M. Bîr
san (Șc. sp Galați) 1:26,1, 3. L. Burlacu 
(Dinamo) 1:26,3 — rec. republican de 
sală copii B; 4x100 m mixt (f): 1. 
SEL. HALLE 5:30.4, 2. Dinamo 5:53,2, 
3. Șc. sp. 2 5:55,5; 100 m liber (b) :
1.1. MICLÂUȘ (Șc. sp. Sibiu) 1:04,9,2. 
F. Doering (R.D.G.) 1:05,0, 3. A. Rei- 
senauer (Șc. sp. Sibiu) 1:05.6, 4. A. Spi- 
nea (Dinamo) 1:95,9; 100 m delfin 
(f) : L M. HAHANU (Viitorul) 
1:23,3, 2. E. Radeck (R.D.G.) 135,0, 

(28—28). Deși surprinzător Ia pri
ma vedere, scorul egal la pauză 
s-a datorat unui surplus de ambiție 
la gazde și înfumurării dujencelor. 
Ne-am făcut impresia că studentele 
au început să nu-și asculte antre.no- . 
rul. Așa să fie ? în orice caz, nu 
păreau a avea_. chef de joc. Au ar- 
bitrat bine S. Filotti și St. Roșu

G. BCSSV ȘIRIANU

VOINȚA BRAȘOV — CRIȘUL 
ORADEA 73—46 (34—26). Joc viu 1 
disputat, mai ales după pauză în- 
cheiat cu victoria clară a gazdelor. 
Au înscris Esigmann 21, Simon 12, j 
Horacek 12, Popa 6, Albert 6, Her- 
getz 4. Vogel 4, Constantin 4 și 
Șala 3 pentru Voința, respectiv 
Ghiță 11, La jos 11, Bodor 9, Farcaș 
7, Munteanu 6 și Meszaros 2 pentru 
Crișul. Au arbitrat bine C. Szas 
(Tg. Mureș) și M. Ionescu (Brașov). 
(EUGEN BOGDAN-coresp).

UNIVERSITATEA IAȘI — CON
STRUCTORUL BUC. 45—54 (ÎS— 
22).

INVOLUȚIA UNUI LECTORAT REGIONAL
Aproape în fiecare an, la Galafi se... reor

ganizează cabinetul regional metodico-știin- 
țific elaborîndu-și de fiecare dată o frumoasă 
tematică— pe hîrtie.

In acest an, în sfîrșit, cabinetul a prins ră
dăcini mai puternice, putîndu-se mîndri cu cele 
5 lucrări care au fost prezentate în consfătui
rea metodico-știinfifică din această lună la 
iași. Cabinetul regional a avut, de altfel, și o 
altă inițiativă bună pentru creșterea nivelului 
profesional al specialiștilor, pentru a dezbate 
cele mai actuale probleme și pentru a se pu
tea generaliza experiența înaintată din re
giune. Adică un lectorat lunar cu antrenorii 
salariați, cu tehnicienii sportivi din toată re
giunea și cu profesorii de educație fizică din 
orașul Galati.

Pe baza unei tematici interesante și cu lec
tori competenți, în ziua de 22 septembrie s-au 
adunat la sfat 33 de cadre tehnice și cîțiva 
activiști. Dar, în regiunea Galați sînt 62 an
trenori salariați, circa 30 tehnicieni în consi
liile raionale UCFS sau cluburi și peste 70 de 
profesori de educație fizică în orașul Galați. 
Analizîndu-se cauzele absențelor, acolo unde 
ele nu au fost de forță maioră, organele tute
lare au hotărît aplicarea unor sancțiuni, care... 
n-au fost respectate. Tovarășul Mircea Vodă

- vicepreședinte al Consiliului regional UCFS, 
și Nicolae Postolache — secretarul cabinetului
- au uitat să le dea curs. Consecința acestei 
.exigențe' s-a văzut la lectoratul din 27 octom
brie, cînd au fost prezenți 22 cadre tehnice 
și... cîțiva activiști. Următorul lectorat, bine
înțeles al lunii urmăfoare, a fost planificat 
pe 24 noiembrie, dar s-a amînat în cele din 
urmă pentru 15 decembrie. La această dată erau 
prezenți 11 antrenori și 8 activiști din raioa

nele Făurei, Focșani, Galați, Panciu, Tecuci 
precum și din orașele Brăila, Focșani și Ga
lati. Cu o asemenea participare, s-a amînat 
din nou lectoratul pentru 26 decembrie, tot la 
Galați, însă fără participarea brăilenilor. Pen
tru ei se vor deplasa la Brăila lectorii cu ma
terialele în ziua de 27 decembrie.

Apreciem ca pozitivă orientarea tematicii, 
care a abordat probleme actuale și acute din 
teorie și practică, și care a fost difuzată cu 
indicarea bibliografiei. Dar, ne întrebăm dacă 
stilul de muncă al tovarășului de la Consiliul

Voința Buc. 33 p., 4. Voința Arad 32 p, 
5. Progresul Buc. 31 p., 6. Bere Grivița 
Buc. 25 p., 7. Constructorul Buc. 25 p., 
8. A.S.A. Buc. 24 p., 9. Spartac Buc. 24 
p., 10. Politehnica Timișoara 22 p. 
FEMININ : 1. Progresul I Buc. 28 p. — 
campioană republicană, 2. Voința Arad 
26 p., 3. G.S.M. CUj 24 p., 4. Progre
sul II Buc. 22 p., 5. Dinamo Craiova 
20 p., 6. C.T.S. Iași 17 p., 7. Sinteza 
Oradea 17 p., 8. Izvorul Bocșa Vasiovei 
14 p. Ultimele două echipe atît la băieți 
dt și la fete au retrogradat.

F. KADVANI-coresp.

3. G. Paulus (R.D.G.) 1:25,3; 400 m 
Uber (f): 1. G. ROHNER (R.D.G.) 
5:37,8, 2. C. Cehanxuc (Șc. sp. 2) 
5:44,2 — rec. republican de sală copii B, 
3. M. Hahanu 5:45,8; 100 m bras (b):
1. I. VLAD (CSM Cluj) 1:21,5, 2. D. 
Ungureanu (Șc. sp. Galați) 1:22,2, 3. 
D. Păsărin (Șc. sp. 1) 1:23,1; 133 m 
mixt (b): 1. D. ȚL’RCANU (Șc. sp. 2) 
1:40,9, 2. F. Doering (R.D.G.) 1:43,5, 
3. S. Cosmeseu (Steaua) 1:44,5: 133 m 
mixt (f): 1. E. RADECK (R.D.G.)
1:50,6 2. P. Muntze (R.D.G.) 132.2,

Ion Vlad, un tînăr brasist clujean (14 ani), în continuu progres
Foto : R. Teodor

66 m bras (f): 1. L. BURLACU (Di
namo) 54,6, 2. C. Grosswendt (R.D.G.) 
56,6, 3. A. Anton 57,8.

3. M. Dohocan (Med. Turda) 1:533 ; 
4 x 100 m mixt (b) : 1. ȘC. SP. 2 
5:03,7. 2. (Șc. sp. I) 5:45,0; 100 m 
spate (b): 1. M. MOVANU (Șc sp. 2) 
1:123, 2 A. Spinea 1:17,1, 3. A. Rei- 
senauer 1:17,2; 206 m bras (f): 1. M. 
Bîrsan (Șc. sp. Galați) 3:06,0, 2. P. 
Muntze (R.D G.) 3:06,0, 3. E. Radeck 
(R.D.G.) 3:13,1; 200 m spate (f) : 1.
Z. ERDELY (CSM Cluj) 2:53,6, ne. 
republican de sală copii B, 2. 1. Pădu- 
releanu (Viitorul) 3:01,4, 3. M. Hahanu 
3:04,9; 400 m liber (b) : 1. SEL HALLE 
4:35.8. 2. Steaua 4:37,6.

COPII B — 4 x 66 m mixt (f) : 1. 
DINAMO II 3:34, 5, 2. Dinamo I 3:43,8, 
3. Șc. sp. 2 3:45,8 ; 4 x 66 m liber
(b) : 1. Șc. sp. 2 3:13,4, 2. (Dinamo) 
3:133, 3. CSM Cluj 3:133; 66 m delfin 
(b): 1. L. COPCEALĂU (Dinamo 48,6,
2. E. Manolescu (Șc. sp. 2) 48,7, 3. 
Z. Oprițescu (CSM Cluj) 50,7,

VOLE!

Voleibaliștii de la 
campioni

(Urmare din pag. 1)

rilor, în care echipele, comițînd mai 
puține greșeli, s-au remarcat prin efi
cacitatea și apropierea de forțe atit 
in jocul din apărare (linia de fund 
și blocaj), cit șt în atac, randamentul 
acestuia fiind mal scăzut la Viitorul 
din cauza formei slabe a lui Costea.

De la învingători, care s-au bucu
rat și de o mai judicioasă conducere 
tehnică de pe margine (antrenor — 
FL Bataiș), s-au evidențiat Kramer 
(cel mai bun de pe teren), Ozum, 
Szocs și Iorga (ultimii doi remarcați 
însă, din păcate, și în mod negativ,

4. T. Nicolae (Dinamo) 51,9; 66 m spate 
(f): 1. G. ROHNER (R.D.G ) 49,1, 2. 
K. Bauch (R.D.G.) 50,1, 3. Z. F.rdely 
(CSM Cluj) 51,0; 66 m spate (b): 1. 
E. MANOLESCU 49,5, 2. Z. Oprițescu 
52,2, 3. L. Copcealău 53,2, 4. A. Seicaru 
(Șc. sp. Galați) 53,4-. 66 m delfin (f):
1. M. DOBOCAN (Met. Turda) 50,3,
2. A. Anton (Dinamo) 52,8, 3. A. Groza 
(Dinamo) 55,0; 66 m liber (b): 1. Z. 
OPRIȚESCU 42,2, 2. E. Manolescu 44,7,
3. M. Alexandrescu (Steaua) 45,8;

COPII C — 33 m spate (f): 1. A. 
POP (Șc. sp. 2) 25,4, 2. D. Casaponiu 
(Dinamo) 25,9, 3. I. Ratușni (Dinamo) 
26,9, 4. A. Groza (Dinamo) 27,9; 33 m 
bras (b): 1. G. POPOV1CI (Dinamo) 
26,9, 2. Al Petrescu (Șc. sp. 2) 27,5,
3. Gh. Cameniță (Dinamo) 29,1; 33 m 
spate (b): 1. T. NICOLAE (Dinamo) 
253, 2. G. Popovici 26,8, 3. Gh. Came- 
nițs 26,9, 4. T. Schneider (Șc. sp. Si
biu) 263; 33 m bras (f) : L M. Nl- 
ȚESCU (CSȘ) 28,1, 2. R. Popescu (Di
namo) 283, 3. Z. Szilagy (CSM Cluj) 
28,7; 33 m delfin (b): 1. T. NICOLAE 
(Dinamo) 22,8, 2. E. Hanerth (Șc. sp. 
Sibiu) 26,0, 3. G. Popovici 26,0; 33 m 
liber (f): 1. A. GROZA 22,0, 2. A. Pop
23.1, 3. E. Ivescu 24,4, 4. E. Cris lescu 
243.

Politehnica Galați- 
de toamnă

prin unele gesturi de nesportivul 
— mingi trimise... a răzbunare 
public — și manifestări de nervoJ 
tate, atrăgînd la un moment dat 
vertizarea lui Szocs de către arbitri 
principal al partidei). Cei mai buni I 
la Viitorul (antrenor — V. Ghenade) 
Moșescu, Rodnic, Iliuță și Vasile.

Au arbitrat, corect și autoritar, 
Covaci și M. Albuț (București).

LA TIMIȘOARA, echipa locală P 
lîtehnica neconfirmînd nici pe dl 
parte așteptările, acționînd fără vil 
gă și comițînd numeroase greșeli, 1 
finalurile de set mai ales, apărând dl 
nou nesudatâ, a fost învinsă comod I 
echipa campioană Rapid București, J 
3—0 (2, 8, 9), deși jocul său nu 
strălucit. De la oaspeți s-au rentai 
cat Dvăgan și Costinescu. De la Pi 
litehnica, singurii care au corespuns J 
fost Schreiber și Armion. (P. ARCA1I 
coresp. principal.).

LA BRAȘOV, Tractorul — AlunJ 
na Oradea 3—0 (5, 9, 9). Victorie m 
ritată a gazdelor, după un msyp a 
atractiv decît arată rezultatul, șf 
care s-au evidențiat inepuizabil 
Ferariu, Dumitru (din ce în ce m 
sigur în execuții) și Bărbuță de I 
Tractorul, Neuman și Tăuleanu de 
Alumina. învingătorii s-au impus îl 
deosebi prin eficacitatea blocajela 
(C. GRUIA-coresp. principal).

LA BRĂILA, meciul care a desert 
nat pe deținătoarea „lanterij«j;‘ pin 
la reluarea campionatului s-a mchcil 
cu victoria echipei gazdă, Progresii 
care a întrecut-o cu 3—0 (5, 10, 15) d 
Politehnica Brașov, lăsîndu-i aceste 
ultimul loc din clasament. Meciul 
fost mai echilibrat în ultimul set, pri 
relaxarea cu care au acționat la id 
cepului acestuia brăilenii, care a 
trebuit să se întrebuințeze apoi seric 
pentru a cîștiga. Jucători remarcați 
Vasile, Bărbulescu, Păunoiu (Progn 
sul), respectiv Buzescu și Niculesci 
(GR. RIZU-coresp.),

LA BAIA MARE: Minerul — Pd 
trolul Ploiești 3—0 (9, 14, 12). Mei 
frumos, echilibrat, în care gazdei 
au terminat învingătoare datorită sd 
periorității din atac, Minerul trăgînl 
mult plasat în zonele din fund ale ta 
renului oaspeților, unde aceștia s-a 
apărat defectuos. De la invingSJ® 
s-au remarcat Vaida, Solomon și Fel 
neș, iar de la Petrolul — Ionescu ș 
parțial, Șucu. (T. TOHATAN-coresd 
principal).

LA ÎNCHEIEREA primei părți 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN MA!
CULIN DE VOLEI, CLASAMEN 
RATA ASTFEL :

10.-
19.-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

-11. 
■11. 
12.

Politehnica Galați 11 10 1 32: 9
Steaua București 11 10 1 30:13
Dinamo București 11
Rapid București 11
Viitorul Bacău 11
Tractorul Brașov 11
Minerul B. Mare 11
Alumina Oradea 11
Progresul Brăila 11
Petrolul Ploiești 11
Politehnica Timiș. 11
Politehnica Brașov 11

9 2 30: 9
9 2 29: 9
5 6 23:21
5 6 19:20
4 7 13:23
3 8 16:26
3 8 12:27
3 8 11:27
3 8 11:27
2 9 12:27

Pe locurile 10—11 echipele vor fi d( 
partajate prin calcularea integrală 
pune taveraj ului.

-k
ÎN CATEGORIA A ÎNTRECERE. 

SE REIA LA 19 FEBRUARIE, IA: 
ÎN CATEGORIA B — LA 5 MAE 
TIE 1967.

regional UCFS și al cabinetului este cel mai 
potrivit. Dacă nu cumva felul cum a fost fă
cută mobilizarea sau inconsecvența măsurilor 
luate împotriva .absenților* poartă vina prin
cipală. Sau, poate că unii tehnicieni din regiu
nea Galați nu mai au nimic de învățat, cu
noștințele lor profesionale fiind la nivelul ce
rințelor actuale. Atletismul, gimnastica, natația, 
fotbalul și alte sporturi din această regiune 
au obținut astfel de rezultate încît pe tehni
cienii din regiune să nu-i intereseze NOUL ? 
lată cîțiva antrenori care nu s-au prezentat 
la nici un lectorat: I. Leu (atletism). Drăguța 
Manolescu, Helga Bîrsan (gimnastică), Rodica 
Gorciu, D. Mititelu (notație), M. Pînzaru, N. 
Dobre, P. Mihai, G. Toma (box), P. Dudaș 
(fotbal).

Ce au de spus tovarășii de la Consiliul re
gional UCFS cu privire la risipa de bani a 
acelora care s-au deplasat de pomană din 
raioane (inclusiv reprezentantul Consiliului ști
ințific din București, pe care l-au solicitat cu 
insistență la telefon) ?

Socotim că, la nivelul pretențiilor actuale, 
față de valoarea rezultatelor, gălățenii se 
pot mobiliza mai mult și, însușindu-și cele mai 
moderne metode de antrenament, pot să facă 
un salt calitativ de care se vor bucura nu 
numai iubitorii sportului din regiunea Galați, 
ci și din întreaga țară.

CORNELIU RĂDUȚ
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CHIMIA SUCEAVA-1

succeselor o contribuție de 
a adus-o biroul secției de 

Tuturor jucătorilor le-au fost 
condiții optime de pregătire

acestui 
Valeriu 
de dr.

ici cei mai înflăcărați suporteri 
eveni nu ar fi avut curajul să 
vadă echipei Chimia o evoluție 

de frumoasă în actualul cam- 
nat al categoriei B. Bilanțul pri- 
i părți a întrecerii, este, evident, 
te așteptări : din cele 13 me
ri susținute, „chimiștii" au ob- 
t 6 victorii, au încheiat 5 jocuri 

egalitate și au pierdut două, 
ompartimentul forte al forma-

1-a constituit apărarea. Porta- 
Sidac și Petru, împreună cu 
dașii Nedelcu, Mărculescu, Ghe- 

și Stere au format un tot uni- 
înzestrat cu o mare voință și 
re de luptă. Mijlocașii mai 

Iți la număr (dintre ei remar- 
-se în special cuplul Borcan- 

el) au contribuit și ei la suc- 
le formației. Linia de înain- 
, care are în componența sa 

ători cu experiență ca Buzatu 
ineri talentați ca Teodosiu, Ni- 
u, Anton, Gavrilă, nu a reușit, 

se ridice la nivelul cerin- 
arerrțele liniei de înaintare 

de' ordin tehnic și mai ales 
ic. In loc să asculte de sfaturile 

norului, să joace simplu, cu 
chideri pe extreme, înaintașii 
înghesuit jocul pe centru, s-au 
plicat în acțiuni personale lip- 
de perspectivă.

contestabil Chimia a fost reve- 
a campionatului categoriei B, 
a I. După un început timid, 
venii au arătat etapă de etapă, 

se etfiî. în progres. Cheia succe- 
? în primul rînd pregătirea 

:ă, tehnică și tactică realizate 
n înalt simț de răspundere. De 
enea, jucătorii au dovedit mul-

Predeal:
CUPA ti

LA BIATLON

UNTASA SERIEI I A CATEGORIEI B
La

CUPA VIHRIL
CU

de pre-

DOR"

Lotul Chimiei Suceava, fruntașa 
tă disciplină atît la lecțiile 
gătire cit și în jocuri.

Mari merite, în formarea 
colectiv, le are antrenorul 
Neagu (ajutat la început
Vasile Frînculescu, apoi rămas sin
gur), care s-a ocupat cu pasiune de 
pregătirea jucătorilor și a găsit căi 
potrivite pentru ca elevii săi să a- 
plice cele învățate.

La omogenizarea lotului și obți
nerea 
seamă 
fotbal.
create 
și evoluție în întreceri.

seriei I a categoriei B
Analiza făcută recent de secția 

de fotbal a scos în evidență și 
faptul că există toate premisele 
pentru a fi abținute, în continuare, 
rezultate bune în partea a doua a 
grelei întreceri care-i așteaptă pe 
jucători. Succesele obținute de Chi
mia Suceava în această parte a 
campionatului ne îndreptățesc să 
sperăm că, în primăvară, sucevenii 
vor aplauda noi victorii ale echi
pei favorite.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte.
Concursul Pronosport nr. 52, 

din 24 decembrie .1966.
I. Juventus — Milan 1—1 

IL Atalanta — Bologna 1—0
III.
IV. Internazionale—Cagliari 2—1 

V.
VI. Mantova — Lazio 0—0 

VII. Napoli — Foggia 3—2
VIIL

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

Breseia — Leceo 2—0

etapa

CONSTANTIN ALEXA
coresp. principal

Popas la Jiul Petroșani

i
i
I

ază din partida Steaua — Jiul, în care echipa din Valea Jiului a lăsat 
o bună impresie publicului bucurește an

Foto : T. Roibu
Am obținut o egalitate meritată la Cluj, 
dar am fost învinși de Rapid acasă. 
Rezultatele bune și maniera in care au 
fost realizate ne-au adus multe elogii. 
Ziarele au scris frumos despre noi și, 
peste noapte, am devenit dintr-o echipă 
mică, una mare. „Anonimii" Casandra, 
Libardi, Martinovici, Peronescu, Ion 
Vasile au devenit figuri ale campionatu
lui. Noroc că meciul cu Rapid ne-a tre
at, aducîndu-ne eu picioarele pe pămînt. 
Sensul muncii noastre este acum dorința 
do a ne însuși tot ce este nou în jocul 
de fotbal.

— Ați și dovedit-o, într-o oarecare 
măsură, în jocul cu Dinamo de la Bucu
rești. Dar, în felul acesta trecem la al 
doilea aspect al activității echipei dv.

— Da. Aici, insă, voi fi ceva mai reținut. 
Primii patru jucători pe care-i am în 
față (i-am amintit mai înainte) au cali
tăți care le îngăduie să joace în orice 
zonă a terenului, in funcție de situația 
creată. Avînd in vedere acest lucru, noi 
am tins și am reușit, cred eu, să des
ființăm „posturile", in sensul strict al 
cuvîntului. Fiecare dintre atacanți înde
plinește, în teren, sarcini complexe. In 
această privință, mai avem, însă, destule 
de făcut deoarece intenționăm să angre
năm întreaga echipă intr-un asemenea 
mod de a juca. In ultima parte a tu
rului, în acest carusel au intrat și mij
locașii și, încet. încet, el trebuie să cu
prindă și fundașii laterali. In felul a- 
cesta va crește viteza de joc, printr-o 
mai bună „chemare" a oamenilor, prin 
circulația mai rapidă a balonului.

— O explicație: de ce Libardi — 
care a acționat multă vreme ca „vîrf" 
— a fost retras în mijlocul terenului?

— La început, de nevoie. In meciul 
cu Universitatea Cluj, mijlocașul sting 
— Toia — s-a accidentat și Libardi

'.fan Coidum. Locul și data nașterii: 
rești, 26 decembrie 1930. A învățat 
.-ul fotbalului la Unirea Tricolor: 
a promoție a străzii Baicului (Obor) 
onstantin, Dinttlescu, Isac etc. 

a avut itinerariul Jiul, Dinamo 
, Jiul, Farul Constanța, Prahova

ști. In anul 1959, renunță la activi- 
competițională. In 1963, devine an- 

rul echipei Ceahlăul Piatra Neamț, 
pasaj" la C.S.M. Reșița și, în sfîr- 

iarăși la Jiul ca antrenor principal, 
tva timp înaintea începerii actua-
diții a campionatului categoriei A 
ci, la primul său sezon de antre- 

iscipal în categoria A. Bilanțul? 
a unui antrenor se concretizează 
uă aspecte: a) realizările cifrice din 
ment și b) creșterea valorică sub 
t fizic, tehnic și tactic, a sportivilor 
aie lucrează.
imul aspect? Satisfăcător, contra
riu totuși cu aprecieri de la foarte 
la insuficient. Cele 12 puncte acu
te constituie o bună bază de ple- 

pentru atacarea ...returului, cu 
dere, cu și mai multă ambiție!

acum, latura care a trezit atîtea

Care este „misterul" evoluției a-tît 
ntradictorii a Jiului?
Cred că, „de vină" este acel 7—0 
t, pe teren propriu, in fata Stea- 

i roșu. A fost un rezultat nereal.
noi nu eram atit de buni, nici 
venii atit de slabi. Apoi, o serie de 
îri, atit pe teren propriu cit și in 
sare, in care pendularea de la in

dent la foarte bine a îngroșat și mai 
„din iile acestui contur neadevărat 
orii echipei. Am învins la Petroșani 
etrolul, am fost intrecuți (dar am 

t o impresie favorabilă) la scoruri
e, la București, de Steaua și Dinarno,

a trebuit să-i ia locuL In prima linie, 
l-am introdus pe lonescu care a jucat 
bine, rămînînd în echipă (a marcat și un 
gol). După meciul cu Dinamo București, 
am ajuns la convingerea că Libardi joa
că foarte bine la mijlocul terenului. De 
altfel, îi și place. Are „cinipul" în fată, 
acționează mai dezinvolt și se „duce" 
foarte bine la gol. Sînt sigur că, folo
sind judicios forța de șut pe care o 
are, va marca mai multe goluri decît 
în turul campionatului. Poate deveni 
„omul surpriză".

— Credeți că alternanțele în com
portare pot fi evitate în viitor ?

— Da. Cu condifia angajării totale a 
jucătorilor in realizarea obiectivelor pe 
care mi le-am propus.

— Spuneți-mi unul dintre ele.
. — Imbunătăfirea continuă a pregătirii 

fizice și a tehnicii de joc. Este cerința 
numărul unu a fotbalului modem. Bă
ieții mei știu asta și nu fac economie 
de efort, in materie. Au căpătat votul 
de încredere al publicului și nu vor 
să-l piardă.

— Deci, pot insera această declarație 
ca un angajament colectiv.

— Vă rog I
Ceea ce am ți făcut, cn multă plă

cere.
VALENTIN PĂUNESCU

Lanerossi — Venezia 2—1

Roma — Torino 4—0
Spăl — Fiorentina 1—2
Novara — Messina 2—0
Padova — Genoa 1—0
Pisa — Catania 2—0 
Sampdoria — Catanzaro 3—0

x
1
1
1
1
X
1
1
2
1
1
1
l

I
I
I
I
I
I

Fond de premii 390.758 lei din care 
190.450 lei report la fondul premiului 
minim.
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De la I. E. B. S.
• Pentru intîlnlrea internațională de 

hochei SEL. ORAȘULUI BUCUREȘTI — 
SLEZAN OPAVA (R. S. CEHOSLOVACA) 
de milne șl joi de la patinoarul „23 
August", biletele se găsesc de vinzare 
la agenția specială din str. ion Vidu, 
iar in zilele competiției și la casele pa
tinoarului.

• PATINOARUL „23 AUGUST" ESTE 
DESCHIS PENTRU PATINAJ PUBLIC : 
miercuri 28 șj joi 29 decembrie Intre 
orele 15—16,30; vineri 30 dec. orele 9—10 
șl 15—16.30; sîmbătă 31 dec. orele 9—10 
și 15—17; luni 2 ianuarie, orele 15—18; 
marți 3 șl miercuri 4 ianuarie, orele 
15—16,30.

• La bazinul acoperit Floreasca func
ționează cursul de inițiere la înot pen
tru copii. înscrieri la bazin.

• MATERIAL ȘI ECHIPAMENT SPOR
TIV SE POATE ÎNCHIRIA DE LA 
CENTRUL DIN STADIONUL REPUBLI
CII, DESCHIS ZILNIC INTRE ORELE 
9—13 ȘI 15—19.

PLATA SE POATE FACE ȘI PRIN 
VIRAMENT.

Informații la tel. 31.48.80.
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Ieri, la Predeal, pe un timp splen
did, s-a disputat prima verificare 
oficială a sezonului la biatlon, „Cupa 
României", devansată de federația de 
specialitate pe considerentul existen
ței condițiilor favorabile. Zăpada a 
fost foarte bună, iar pregătirea con- 
curenților a fost bine pusă în valoare. 
De semnalat, în special, precizia la 
trageri. Iată rezultatele tehnice: 
ștafeta 3x7$ km: L A.S.A. Brașov 
lh43,05 (Carabela, Cimpoia, Bărbă- 
șescu); 2. Dinamo Brașov (I. Țe- 
posu, Bădescu, Vilmoș) lh45,16; 3. 
A.S.A. II (M. Stoian, Cercel, Soiu) 
11151,30; individual: Cimpoia 33,51 
(0 penalizări), Vilmoș 33,52 (0 p.), 
Carabela 34,18 (0 p.), Bărbășescu 
34,56 (1 p.), Bădescu 35,18 (1 p.), 
Țeposu 36,06 (0 p.), Fontana 36,38 
(0 p.), Cercel 36,40 (2 p.).

C. GRUIA
coresp. principal

Simbătă și duminică, pe pantele 
din Bucegi, s-au disputat probele al
pine din „Cupa Vîrful cu Dor".

Astfel, sîmbătă a avut loc cursa 
de slalom special, în două manșe 
(54 și, respectiv, 55 de porți), pe 
trasee de nivelul campionatului re
publican. In proba masculină, pri
mul loc i-a revenit maestrului spor
tului Cornel Tăbăraș (Carpați Si
naia), care a înregistrat un total 
de 108,1 sec. în cele două manșe. 
El a fost urmat de M. Focșeneanu 
(Carpați) 109,0, Kurt Cohn (Dinamo 
Brașov) 109,8, D. Cristea (Caraima- 
nul Bușteni) 111,2 și M. Bucur (Car- 
pați) cu 113,3 sec. Proba feminină 
a fost cîștigată de Elena Neagoe, 
studentă la Institutul
zică, pe același traseu cu al băieților: 
139,9 sec.

Duminică, pe Valea lui Carp, de la 
Fața Mare la „Cota 1400", s-a dis
putat slalomul uriaș pe un traseu 
foarte dificil de 1 600 m lungime cu 
o diferență de nivel de 
nou a câștigat Cornel 
timpul de 1:53,7.

de cultură fi-

450 m. Din 
Tăbăraș cu

M. BOTA-coresp.

ezzzszzzi ECHIPA I.C.F. A CiȘTIGAT CONCURSUL REPUBLICAN
CMiSIICt isnsiitt

Finala concursului republican de gimnastică artistică, 
desfășurată simbătă și duminică în Capitală, s-a bucu
rat de un succes binemeritat Reluarea acestei com
petiții, după doi ani de întrerupere, a fost bine pri
mită de specialiști ca și de spectatori, veniti în nu
măr destul de mare, mai ales duminică dimineața, la 
exercițiile liber alese, să urmărească evoluția gimnaste
lor. Sala Institutului Politehnic s-a dovedit neîncăpă
toare pentru amatorii acestui sport.

La finală au participat 9 formații: 4 din Capitală 
și 5 din provincie — in general — bine pregătite, ceea 
ce dovedește că gimnastica artistică se bucură de popu
laritate și că în unele secții s-a muncit cu mult entu
ziasm.

Victoria în întrecerea pe echipe a fost obținută de 
formația Institutului de Cultură Fizică, urmată de Uni
versitatea București și de Politehnica București. Pe lin
gă primele trei clasate, merită laude și gimnastele de 
la Școala sportivă nr. 2 București și de la Universitatea 
Timișoara.

Remarcăm evoluția frumoasă, plină de grație și si
guranță a gimnastelor Carmen Bucaciuc, Cristina Jipa 
(Șc. sp. nr. 2 Buc.) — la categoria copii (din păcate la 
această categorie s-a prezentat o singură echipă), Ilea
na Nicolae (Universitatea Buc.), Mariana Crăciun (Sc. 
sp. Ploiești) — la categoria a III-a, Mihaela Moldovan 
(I.C.F.) — la cateqoria a Il-a, Valentina Blănaru (Poli
tehnica Buc.), Tamara Bampa (Universitatea Timișoa
ra) — la categoria I. La maestre s-au prezentat doar

două concurente. Spre regretul celor prezenti în sală, 
cea de a treia înscrisă și cea mai bună gimnastă a 
noastră, Ana Motet (Viitorul) nu a concurat, deoarece 
s-a prezentat la competiție fără carnetul de legitimare. 
Neglijentă condamnabilă care trebuie serios analizată 
de conducerea secției respective I

Semnalăm și o meteahnă mai veche a gimnasticii ar
tistice, existența a numeroase discuții și contestații în 
privința arbitrajului — fapt care a umbrit — Intr-o 
oarecare măsură, desfășurarea acestui frumos concurs.

REZULTATE, PE ECHIPE i 1. I.C.F. 144,75 p, 2. Uni
versitatea București 143,50 p, 3. Politehnica București 
134,50 p, 4. Școala sportivă nr. 2 București 131,90 p, 
5. Universitatea Timișoara 130,55 p, 6. Școala sportivă 
Constanta 120,00 p; INDIVIDUAL COMPUS, categoria 
copii: 1. Carmen Bucaciu (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 17,45 p, 
2—3. Cristina Jipa și Mihaela Volentir (Șc. sp. nr. 2 
Buc.) 17,15 p; categoria a III-a: 1. Ileana Nicolae (Uni
versitatea Buc.) 20,75 p, 2. Mariana Crăciun (Șc. șp. Plo
iești) 17,90 p, 3. Carmen Silion (Șc. sp. Constanta) 
17,60 p; cateqoria a II-a: 1. Mihaela Moldovan (I.C.F.) 
28,95 p, 2. Ioana Năstăsoiu (I.C.F.) 28,80 p. 3. Peri 
Davidson (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 28,70 p; categoria I: 1. 
Tamara Bompa (Universitatea Timișoara) 30,90 p, 2. 
Valentina Blănaru (Politehnica Buc.) 30,30 p, 3. Victoria 
Vîlcu (Universitatea Buc.) 30,20 p: maestre: 1. Lola 
Murmurache-Zaharia (I.C.F.) 26,45 p, 2. Georgeta Ber- 
nea (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 24,30 p.

i. r. ș.



Trimisul nostru special la Sofia, 0. ST&NCULESCU. transmite:

Echipa masculină de baschet a României a ocupat locul II 
in campionatul balcanic și s-a calificat pentru C. E. 1967 

Sâmbătă, în partida decisivă România—Grecia 74-65 ass
Rugbiștii români in Fra

SOFIA, 25. Sîmbâtâ seara, în sala 
de sport «Universiada*, a luat slîrsit 
cea de a VlII-a ediție a campiona
tului balcanic masculin de baschet. Pe 
primul loc s-a clasat pentru a șasea 
oară consecutiv reprezentativa Iugo
slaviei, care a încheiat întrecerea 
neînvinsă (a fost întrecută doar în 
meciul neoficial disputat cu formația 
de tineret a tării gazdă).

După un start mai slab, selecțio
nata României a jucat din ce în ce 
mai bine și in partida decisivă pen
tru calificarea la campionatul euro
pean din 1967 (Helsinki) și pentru 
ocuparea locului secund în campio
natul balcanic a realizat o victorie 
netă în fata Greciei: 74—65 (37—261. 
Desigur, 9 puncte nu reprezintă o 
diferență prea mare, dar cînd am 
afirmat că victoria a fost netă ne-am 
referit, în primul rînd, la evoluția 
jocului. Sportivii români, hotăriti să 
facă un meci bun, au luat condu
cerea din primele minute și datorită 
apărării ferme șl atacurilor decise, 
au avut la pauză un avantaj de 11

Inaintea C. M. de handbal

H. Seiler, antrenorul echipei R.D.G.: 
„România și Cehoslovacia au cele 

mai mari șanse"
La numai cîteva ore 

de la întoarcerea din 
turneul întreprins tn 
Polonia, unde a însoțit 
echipa R. D. Germane 
care se pregătește în 
vederea campionatului 
mondial de handbal, 
antrenorul Heinz Sei
ler, foarte amabil, 
ne-a primit la sediul 
federației de specia
litate din Berlin care 
se află în marea clă
dire a -Deutscher Tur- 
nund Sportbund*. De
sigur. principalul su
biect pe care l-am _a- 
tacat" a fost noua e- 
diție a campionatului 
mondial masculin de 
handbal din Suedia.

— Cînd se vor în
cheia pregătirile e- 
chipei R D. Germane, 
care, după cum am 
mai anunțat la 12 ia
nuarie în preliminarii 
întîlnește la Stockholm 
formația tării noastre, 
deținătoarea titlului 
mondial.

— Voi inrhcia pre
gătirile cu citeva zile 
înainte de a pleca in 
Suedia. In limita ca
lendarului internatio
nal noi ne-am pregă
tit cu seriozitate și 
am susținut 8 meciuri 
internaționale. Consi
der că cel mai bun 
meci făcui de băieții 
mei este acela împo
triva Cneariei. Cu Po
lonia am împărțit vic
toriile.

— Ce echipă veți

prezenta Ia .mondia
le’2

— Vă prezint lista 
jucătorilor ore vor 
face deplasarea in Sue
dia : Franke. Fischer 
(portari). Tiedemann, 
Ganschow. Lang- 
hoff. Randi. Zornaek. 
Eichorn. Petzzold. Ma
ier. Rost. Zimmerman. 
Langer. Gembofe, 
Kertseber. Cei mai ti
neri jucători sirrt Eie- 
bom si Lancer ore au 
cite 21 de ani. iar cel 
mai -bătrin" Tiede
mann — 31 de ani. In 
formă bună sint Tie
demann. Franke și 
Langer.

— Care sint echipele 
care credeți că se vor 
califica din grupa C ?

— Consider că a- 
eeasta este cea mai 
puternică grupă. Sor
tii au fost nefavora
bili. adueind in a- 
reastâ grupă echipe de 
valoare aproape egală. 
Meciurile se anunță 
foarte echilibrate. Nu 
fac pronosticuri. As
tăzi un jucător poate 
să evolueze excelent 
iar miine. nervos, ast
fel incit «ă nu dea 
randamentul necesar. 
Apoi, foarte mult 
va conta si arbi
trajul. Oriore din
tre echipele prezente 
la această grupă, mă 
refer desigur la Ro
mânia. U.R.S.S. și 
R.D. Germană in mod 
normal, va putea juca

ROMÂNIA-POLONIA 7-1
tUrmare din pag. 1)

posibilitate. întrecîndu-1 cu 5—4 pe 
Wierbicki.

în meciul de floretă băieți, oas
peții au fost însă mai buni. Cu o 
echipă mult mai omogenă și mai 
bine orientată tactic, polonezii au 
reușit să-și adjudece victoria cu 
scorul de 10—6.

Ultimele două confruntări — la 
spadă și floretă fete. La spadă, tră
gătorii noștri au pornit puternic 
încă din start, conducînd cu 6—0. 
7—1 și 8—2. Ei au terminat partida 
la o diferență destul de concluden
tă : 9—6. La realizarea acestei fru
moase victorii Anton Pongraț a a- 
vut o contribuție substanțială, rea- 
lizînd maximum de victorii: 4. Pen
tru echipa României au mai punc

puncte. Mărturisim că am așteptat 
reluarea jocului cu emoții. Antece
dentele echipei noastre (păcat că 
nu există o statistică a întîlnirilor 
în care România a condus, chiar 
detașat, la pauză, dar apoi a pier
dut...). precum și accidentarea lui 
Demian (întindere de ligament), care 
a fost deosebit de combativ, ne în
dreptățeau neliniștea. Din fericire, 
sportivii noștri, departe de a pierde 
din dîrzenie. au aplicat la fel de 
bine «pressing*-ul ca în primele 20 
de minute, iar în atac au făcut un 
joc complet, folosind atît acțiuni po
ziționale finalizate sub panou, cit 
și aruncări de la semidistantă și 
contraatacuri. Remarcabil a fost 
faptul că echipa română și-a impus 
jocul, iar baschetbaliștii greci nu au 
reușit să-i facă fată. Ca urmare. Ro
mânia și-a păstrat și chiar sporit 
avantajul (min. 22: 43—29: min. 25: 
50—33: min. 28; 59—39). S-a intrat 
în ultimele 5 minute cu un avans 
de 12 puncte, suficient pentru asi
gurarea unei victorii care să ne adu- 

eu succes în semifina
le. După cum sint in
formai, dacă Canada 
nu se va prezenta, a- 
tunci in locul ei va 
juo formația Islan
der o echipă reduta
bilă. capabilă să ofe
re surprize.

— Cine va cîștiga. 
după părerea dv., titlul 
mondial ?

— Este greu de fă
cut un pronostic. To
tuși. după părerea 
mea cete mai mari 
sanse le au echipele 
României și Ceho
slovaciei. Handbaliș- 
iii români au la bază 
o bună pregătire teh
nică. joacă cu nerv și 
știu să lupte pină la9 
epuizare.

— Pe cine socotiți 
cel mai bun jucător 
român ?

— Din tinăra eene- 
ratie imi place foarte 
mult Gruia, care este 
deosebit de energic și 
are un mare simț al 
porții. El nu are incă 
experiența necesară. 
Peste scurt timp însă 
cred că Gruia va de
veni un mare jucător. 
Dintre ceilalți jucători 
români am admirație 
pentru Ioan Moser, 
care cu toate că nu 
mai este in prima 
parte a carierei sale 
sportive rămine omul 
de bază al echipei.

PAUL OCHIALBI

tat AL Istrate și Sepețiu cite 2 v. 
și L. Innescu — o victorie. Pentru 
polonezi : Rutkourski șj Ciepal cite 
2 v„ Dotka și PUipkowski cite o 
victorie.

în fine, proba de floretă fete. 
La început emoții : polonezele au 
luat conducerea prin Urbanska 
(4—3 cu Iencic), dar floretistele 
noastre au acționat, în continuare, 
cu multă atenție si au ajuns să rea
lizeze. în cele din urmă, un scor 
categoric : 12—4 (Stanca și Drimbâ 
cite 4 v., Iencic și Sapiontai cite 
2 v., respectiv Urbanska 2 v„ D 
Ballon si Ploch cite o victorie)

Scor final : 7—1 pentru selecțio
nata de tineret a României; cel 
mai frumos și mai concludent suc
ces al scrimerilor noștri în compa
nia celor polonezi. 

că locul II în campionatul balcanic 
(performanță realizată pină acum 
doar în anul 1964, la București) și 
primul Ioc în clasamentul pentru ca
lificarea Ia «europenele* din Finlan
da (s-a calificat șl echipa Greciei).

Scorul a fost realizat de DEMIAN 
7. NOVAC 12. Valeriu 7. SAVU 9, 
IE CHELI 12, POPESCU 20 și Nova- 
cek 7 pentru România, respectiv de 
Trontzos 16, Barias 11. Peppas 4. Hat- 
calis 6, Parisis 1. Kontovounissios 2, 
Panayotharakos 12. Kalakitas 13. Au 
arbitrat bine Klima (Cehoslovacia) 
și Atlas (Izrael).

în celelalte meciuri de sîmbătă, 
formația de tineret a Bulgariei a 
dispus surprinzător de Turcia cu 
85—77 (43—28), iar Iugoslavia a în
trecut greu, în prelungiri, formația 
Bulgariei, cu scorul de 97—89 (36— 
41. 82—82). în urma acestor rezul
tate, clasamentul final al campio
natului balcanic pe anul 1966 este 
următorul:

1. Iugoslavia
2. România
3. Grecia
4. Bulgaria
5. Turcia

4 4 0 289—262 8 p.
4 2 2 248—235 6
4 2 2 282—279 6
4 1 3 313—306 5
4 1 3 256—306 5

Cele îrei candidate la calificarea 
pentru campionatul european din 
anul 1967 au fost departajate prin 
clasament separat. care ține cont 
doar de jocurile dintre ele. Acesta 
este următorul:

1. România 2 1 1 137—128 3 p.
(coșaveraj -j-8)

2. Grecia 2 1 1 141—136 3 p.
(coșaveraj +5)

3. Turcia 2 1 1 126—139 3 p.
(coșaveraj —13)

în ansamblu deci, ca o primă con
cluzie, echipa României s-a com
portat satisfăcător, realizîndu-șl o- 
biectivele: s-a calificat pentru «eu
ropene* șl șl-a egalat performanța 
realizată în edițiile de pînă acum 
ale balcaniadei de baschet. Baschet- 
baliștii noștri au manifestat posibi
lități certe de îmbunătățire în pe
rioada Imediat următoare a rezulta
telor pe plan international. Se cer 
însă Îndeplinite o serie de condiții, 
despre care vom aminti cu un alt 
prilej.

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE

CANDIDATURA FLORENȚEI LA OR
GANIZAREA J.O. 1976 A CAPATAT 

ÎNVESTITURA OFICIALA

Comitetul olimpic național italian, 
întrunit la Roma, s-a declarat de a- 
cord cu propunerea ca orașul Florența 
să-și depună candidatura la organiza
rea Jocurilor Olimpice de vară din anui 
1976. Președintele C.O.N.I., Giulio O- 
nesti, a fost însărcinat să poarte dis
cuții cu federațiile sportive internațio
nale. pentru a obține sprijinul acestora.

MECIUL DE FOTBAL CIPRU — 
ELVEȚIA A FOST AMIN AT

Din Geneva se anunță că meciul de 
fotbal (pentru campionatul Europei) 
dintre echipele Ciprului și Elveției, 
programat inițial in februarie 1967, a 
fost amînat cu un an, conform unei în
țelegeri survenite între federațiile ce
lor două tari. Pe de altă parte, fede
rația elvețiană comunică perfectarea 
unui meci amical U.R.S.S. — Elveția, Ia 
1 octombrie la Moscova. Este revanșa 
meciului disputat în primăvară, la 
Basel și încheiat la egalitate : 2—2.

• Grivita Rosie-La Voulte 14-13 (3-
9 9 1

• Dinamo București—S. U. Agen 0-12 (0-
LA VOULTE, 25 (prin telefon). 

Duminică la amiază, în prezența a 
6 000 de spectatori, binecunoscuta e- 
chipă franceză de rugbi La Voulte 
Sportif a primit vizita „XV“-lui 
bucureștean Grivița Roșie. Pentru 
a ilustra valoarea formației locale, 
trebuie să amintim că în ultimii 6 
ani ea nu a pierdut nici o întîl- 
nire pe teren propriu, iar anul a- 
cesta. în sistemul de clasament așa- 
zis britanic, se află printre primele 
3 formații ale Franței. Victoria le-a 
revenit bucureștenilor cu scorul de 
14—13 (3—8). la capătul unui meci 
splendid, deschis, în care ambele 
echipe au folosit întreaga gamă de 
mijloace tehnico-tactice ale rugbiu- 
lui.

Jocul a început în nota de domi
nare a jucătorilor români, care au 
și deschis scorul prin Wussec (care 
a jucat mijlocaș la deschidere): el 
a înscris o încercare, la capătul u- 
nei sarie pornite de la Irimescu și 
continuată, cu participarea întregii 
linii de treîsferturi. de-a lungul a 
70—80 de metri ! Replica gazdelor 
a fost promptă, Courtial înscriind 
o încercare pe’ care a transformat-o 
Lilian Camberabero : 5—3 în favoa
rea echipei La Voulte. Din nou 
Courtial înscrie o încercare, mărind 
avantajul la pauză al gazdelor: 
8—3. La reluare, însă, grivițenii, 
deciși să răstoarne rezultatul, atacă 
irezistibil si înscriu din nou o în
cercare prin Wussec (Irimescu tran

începe finala
MELBOURNE 25 (Agerpres). Pe tere

nurile de la „Kooyong- începe finala 
„Cupei Davis*. între deținătoarea trofeu
lui. echipa Australiei, și cea a Indiei ne
așteptată dar meritorie finalistă. Anul 
acesta, competiția a fost marcată de 
numeroase surprize, fiind eliminate pe 
rînd echipe favorite ca Spania, R F. 
Germană, S.U.A., care posedă jucători

INTILNIRI INTERNAȚIONALE DE 
HOCHEI

• în primul meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în Canada, reprezen
tativa de hochei a U.R.S.S. a învins cu 
28—0 formația Conner Brook Royals. 
In Canada se află și selecționata secundă 
a U.R.S.S., care a obținut o nouă vic
torie, întrecînd cu 11—2 echipa provin
ciei Saskatchewan.

• Echipa canadiană de hochei Drum- 
heller Miners, cîștigătoarea „Cupei Al
lan” se află în turneu în Europa. Ho- 
cheiștii canadieni au susținut două 
jocuri, la Dresda și Weisswasser, în 
compania selecționatei R.D. Germane, 
pe care au învins-o cu 3—2 și 2—0.

SPARTAK BRNO A ClȘTIGAT TUR
NEUL DE BASCHET DE LA 

ANVERS

Turneul internațional masculin de bas
chet de la An vers (Belgia) s-a încheiat 
cu victoria formației cehoslovace Spar

sformă): 8—8 ! Și iarăși lui Wul 
îi revine meritul preluării cori 
cerii printr-o lovitură de picior] 
zută : 11—8. El este... imitat, cil 
minute mai tîrziu, de Irimed 
14—8 I Rugbiștii francezi depurJ 
forturi uriașe pentru a reduce I 
handicap sau chiar a cîștigă și 
minutul 75 Guy Camberabero, ■ 
încercarea sa, transformată de I 
lian Camberabero, pecetluiește 
rul : 14—13 I

Meciul a fost arbitrat de frai 
zul Bonoret.

Merită evidențieri toți «găti 
dar cu mențiuni în dIus peiîtru I 
mescu, Wussec, D. Mihai, M. Rj 
Demian, Serbu, Rădulescu și d 
țiu. în ziua de 29 decembrie ] 
vița Roșie joacă la Carcassonne 
echipa locală

★

Tot ieri, la Agen. în prima ni 
șă a „Cupei campionilor europe 
Dinamo București a fosfWitrej 
de S.U. Agen cu 12—0 (9—0). J 
la închiderea ediției nu ne-au | 
venit amănunte de la acest 
Returul va avea loc, în primăx 
anului 1967, la București.

BOLOGNA 25 (Agerpres). — 
tr-un meci contînd pentru „C 
campionilor europeni* la volei n 
culin, echipa italiană Virtus Bolo 
a învins cu 8—0 (15—10, 15—3, 15 
echipa Dinamo Tirana.

„Cupei Davis“
clasificați Intre primii 10 din lume, 
sigur, misiunea tenlsmanllor ind 
este foarte dificilă și prima șans; 
au gazdele, care continuă să dețină 
Iul de frunte In tenisul mondial.

Finala se desfășoară Intre 2f 
decembrie. în prima zi se Joacă m’ 
rile de simplu Stolle — Kirshnan 
Mukerjea — Emerson.

1
Trei fruntașe ale sefl 
lui francez fotografi 
după întrecerile de j 
lom uriaș din cad 
.Criteriului primei 
pezi“ de la Val cTIs 
(de la stingă la drd 
ta): Ingrid Laforgue. I 
nie Famose (ciștigdl 
rea probei) și Fiore] 

Steurer
Foto : AfJ

tak Brno cu 6 p, urmată de Slavia H 
ga (4 p), Brabo Anvers (2 p) și Raj 
White (0 p). In ultima zi : Slavjju 
Brabo 118—87, Spartak — RacingW 
te 100—68.

La Madrid au început jocurile „Cd 
latine" la baschet masculin. Prim 
rezultate : Simmenthal Milano — 0 
fica Lisabona 112—73, Real Madrid 
A. S. Villeurbane 101—87.

ȘTIRI DIN FOTBAL

• Echipa Torpedo Moscova și-a c| 
tinuat turneul în Grecia, jucînd cu I 
mația Apollon. Fotbaliștii sovietici 
obținut victoria cu 4—0 (2—0).

• Bayern MOnchen a susținut d< 
meciuri în America de Sud. La S 
tiago de Chile, echipa vest-germari 
învins cu 4—ț (2—0) formația Univei 
dad, iar la Buenos Aires a pierdut 
2—3 (1—1) in fața lui Racing.

• Echipa iugoslavă de fot 
„Steaua roșie" Belgrad va pleca într 
turneu în America de Sud. Fotbali 
iugoslavi vor susține primul meet’ 
Ecuador, cu echipa Guayaquil. /
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