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în aula Institutului de Pe
trol, Gaze și Geologie din Capi
tală s-au desfășurat lucrările a- 
dunării generale de dare de sea
mă și alegeri a clubului sportiv 
universitar Petrol — Gaze. Dis
cuțiile purtate pe marginea ma
terialelor prezentate au scos în 
evidență faptul că în activitatea 
portivă a studenților de la

I.P.G.G. s-au obținut în ultima 
vreme rezultate frumoase.

Pe terenuri șî în sălile 
sport, amatorii de volei
baschet, rugbi sau șah, fotbal 
sau atletism au avut prilejul să 
urmărească evoluția echipelor 
reprezentative ale I.P.G.G. Sem
nificativ este faptul că în acti
vitatea sportivă studențească re- 
rflfentanții clubului Petrol — 

articipă cu 17 echipe, 
n cadrul competițiilor oficiale 
a care au luat parte sportivii 
nstitutului au avut o bună 
omportare. De exemplu, ei au 
■upat locul 2 la rugbi și bas- 

het, locul 4 la fotbal, locul 5 la 
olei în seria studențească a căru

țului Capitalei, locul 1 la 
ieți și 2 la fete la orientare 

uristică. locul 2 la fotbal, te- 
is de masă în „Cupa anilor 1“ 

centrul universitar București.
Trebuie să spunem de la în- 

eput că aceste rezultate merito- 
ii se datoresc mai multor fac
eri. în primul rînd, se cuvine 
ubliniată munca plină de entu- 
iasm a profesorilor din cadrul 
atedrei de educație fizică.

Dar, alături de aceste cadre 
ehnice, un rol determinant în 

ținerea realizărilor clubului 
etrol — Gaze l-au avut birou- 
ile secțiilor pe ramură de sport.

In ultimii ani, biroul secției 
e rugbi a fost permanent eviden- 
iat pentru rezultatele deosebite 
n muncă. Și nu-i de mirare. Bi

de secție cuprinde oameni 
u experiență și competență în 
ceastă activitate obștească. Pre- 
edintele biroului de secție, prof, 

u Țițeica. muncește cu mul- 
ricepere, fiind un îndrăgostit 

1 rugbiului.
Și celelalte birouri de secție : 

ah fpreședinte Leonid Sirbu). 
otbal (președinte Alexandru 
oare), turism (președinte C. 
rujinschi), volei (președinte N. 
ntonescu) merită a fi remarca- 

e pentru activitatea pe care o 
esfășoară.
în concluzie, din lucrările a- 

unării generale a reieșit faptul 
ă acolo unde există birouri de 
ecții pe ramură de sport active, 

componența cărora muncesc 
ameni pasionați, se obțin rezul- 
ate bune.

ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA I
I
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Azi, la ora 18,30
I

România - R. D. Germană
(tineret)

Azi, ștafeta 3x7,5 km
La Predeal se 

ștafeta 3 x 7,5 km 
tîlnirii de biatlon 
natrle de tineret ale României șî 
R. D. Germane.

Prima probă, desfășurată marți 
dimineață, a fost dominată de 
reprezentanții țării noastre, care 
au cucerit primele patm locuri, 
întrecerile de la Predeal consti
tuie un bun prilej de verificare 
a tinerilor biatloniști din Româ
nia și R. D. Germană, care vor 
participa în anul 1967 la o serie 
de import ~nle concursuri inter
naționale.

astăzidispută 
din cadrul în- 

dintre selecțio-

O nouă întîlnire la hochei
Sel. București—Slezan Opava

Astă seară, de la ora 18,30, 
patinoarul .23 August* va fi 
gazda unei noi întîlniri între 
echipele de hochei pe gheață 
SLEZAN OPAVA (Cehoslova
cia) și SELECȚIONATA BUCU
REȘTI ULUI.

învinși în prima partidă,
hocheiștii bucureșteni vor tre- spectacular.

bui să abordeze al doilea joc 
cu mai multă dîrzenie și se
riozitate. De aceea, așteptăm 
cu interes revanșa meciului de 
marți, cu convingerea că vom 
asista la o întrecere frumoasă, 
de un bun nivel tehnic și

Baschetbalist ii dinamov iști în „Cupa cupelor"
Conducerile cluburilor Dinamo drul ..Cupei cupelor44: 8 ianuarie 

București și Royal IV Anderlech- i%ț la București și 19 ianuarie 
toise din Bruxelles au câzuț de ța Bruxelles, 
acord asupra datelor la care sâ 
se desfășoare intîlnirile din ca

Foto: prof. V. BOGDANEȚ — Bacău
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NOI CURSURI DE PATINAJ1
IO veste bună pentru copiii care 

doresc să Învețe patinajul ! La 
patinoarul „23 August” Începe I 
miercuri 4 ianuarie 19€7 seria a I 
V-a a cursului de inițiere In pa
tinaj pentru copii între G și 14 ■ 
ani. înscrierile se fac la patinoar I 
în zilele de vineri 30. sîmbătă 31 ’ 
decembrie, luni 2. marți 3 și 
miercuri 4 ianuarie, intre orele I 
10—13 și 15—18. I

Miercuri dimineață, în cadrul lucrărilor sesiunii Marii 
Adunări Naționale, s-a trecut la cel de-al 4-lea punct al ordi
ne! de 
sociale de stat șî pensia

In lojile oficiale au 
stat.
La lucrările sesiunii 

tați, precum și șefi de misiuni diplomatice.
Din însărcinarea Consiliului de Miniștri, deputatul Petre 

Blajovici, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat 
expunerea la acest proiect de lege.

Deputatul Ștefan Milcu, președintele Comisiei pentru sănă
tate, prevederi și asigurări sociale, a prezentat raportul comun 
al acestei comisii, al Comisiei economico-financiare și al Comi
siei juridice cu privire la proiectul de lege supus dezbaterii.

La discuția generală au luat cuvîntul deputății : Dobre 
Popescu, frezor la uzinele „Progresul" din Brăila, Petre Dră- 
goescu, profesor pensionar, Gheorghe Tîrnăuceanu, brigadier 
Ia gospodăria agricolă de stat „Progresul", regiunea Suceava, 
Ludovic Takac», profesor universitar, loan Cotoț, secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia. Anica Ursache, tehnician la „întreprinderile textile"- 
Galați, Petre Lupu, președintele Comitetului de Stat pentru 
Problemele de muncă și Salarii, Gheorghe Maftei, Erou al 
muncii socialiste, președintele cooperativei agricole de pro
ducție „Drumul Ini Lenin" din 
regiunea Bacău, Ștefan Tripșa, 
maistru oțelar Ia Combinatul siderurgic

După închiderea discuției generale, 
fost discutat pe articole.

Proiectul de lege a fost apoi supus 
secret al deputaților.

Marea Adunare Națională a votat 
privind pensiile de asigurări sociale de 
men tară.

Rezultatul votului a fost primit cu aplauze de 
tați și invitați.

de

z> ■— proiectul de lege privind pensiile de asigurări 
suplimentară.
luat loc conducătorii de partid și

asistă, în continuare, numeroși invi-

comuna Țibucanii de sus, 
Erou al muncii socialiste, 

din Hunedoara, 
proiectul de lege a

în întregime votului

în unanimitate 
stat și pensia

că tre

legea 
supli- '

d epo

*
In ședința de după-amiază, din însărcinarea 

de Miniștri, Adrian Dimitriu, ministrul justiției, 
expunerea la proiectul de lege cu privire Ia alegerea deputa- 
ților în Marea Adunare Națională și în sfaturile populare, după 
care deputatul Emil Bobu, președintele Comisiei administrative,

Consiliului 
a prezentat

(Continuate in pag. a 4-a)

Intr-un meci internațional amical

ECHIPA FEMININĂ A CI. SP. ȘCOEAR BUCUREȘTI

DE BASCHET DIN SIEISTRA CU 67-53
întilnirra internațională amicală 

dintre echipele feminine Clubul sp. 
școlar București și Școala sporti
vă de baschet Silistra (Bulgaria) 
a fost deosebit de plăcută și de 
instructivă. Plăcută — pentru că 
entuziasmul, dragostea de bas
chet, buna pregătire și, evident, 
frumoasele perspective arătate de 
toate jucătoarele care au evoluat, 
ne permit să tragem prime con
cluzii favorabile. Instructivă — 
pentru că orirînd o comparație în
tre echipe echivalente din țara 
noastră și din Bulgaria reprezintă 
un prețios punct de reper. Victo
ria le-a revenit elevelor din Bucu
rești cu scorul de 67—53 (30— 
22), dar nu acesta e cel mai im
portant lucru. Important e că se 
văd senine bune în viitorul bas-

elietului nostru 
dacă vom mai 
4—5 ani pentru a puica culege 
roadele eforturilor depuse. Nc-au 
plăcut mai mult Moraru, Rădița 
și Szabados de la C.S. Școlar, Ște
fana, Svetozara și Iankova de la 
Șc. sp. Silistra. Punctele au fost 
realizate de Moraru 23, Rădița 
13, Niculescu 4, Staicu 2, Ilie 1, 
Anmacof 6, Szabados 12 și Tita 
6 pentru învingătoare, Ștefana 12, 
Svetozara 16, 4tanasova 2, Iva
nova 2, llieva 2, Vasilieva 8, 
Iankova 4, Kirova 2 și Mateeva 
5 pentru oaspete. Au arbitrat bine, 
deși cam îngăduitor, I. Petrufiu 
și Ad. Berger. Astăzi, tot dc la 
ora 11 în sala Floreasfca, are loc 
revanșa (g. r.-ș.).

Priviri in urmă și gînduri de viitor cil ELISABETA POLIHRONIADE
Cu colegi de breaslă, interviu

rile merg mai ușor... Iată de ce, 
convorbirea noastră cu Elisabeta 
Polihroniade -— maestră interna
țională de șah în coloanele zia
relor și redactor la Radiodifuzi
une în viața de toate zilele — a 
luat o notă spumoasă, de voie 
bună, așa cum șade bine unui 
text pe care-1 scrii în preajma 
Anului Nou. Prima întrebare, deci, 
o glumă:

— De cite ori... n-ați cîștigat 
titlul de-campioană a țării?

— De multe... Am însă un va
loros „record* de locuri doi — 
a fost răspunsul. Să 
măr...

— Nu, prefer fără 
logice. Știu că nu plac 
feminin.

— Evident, să nu divulgăm 
anii, ci doar totalul: am 6 locuri 
doi și 3 meciuri de baraj pentru 
titlu. De două ori am pierdut, 
o dată...

...în sfîrșit...

...am ci ști gat.
Vă felicit. A fost cu emo-

vi le enu-

date crono- 
elenientului

țll.

m-a 
după

Da. După ce Suzana Makai 
învins în prima partidă și 
ce am ratat o șansă bună

ment la tonul serios. Ce părere 
aveți desprfc învinsă?

— Suzana Makai a progresat 
constant de la an la an, și-a for
mat un stil propriu, gîndește bine 
în cursul partidei, caută să pre
gătească mereu un plan de joc.

INTERVIUL NOSTRU

de egalare în a doua, parcă nu-mi 
mai venea să cred că pot cîștiga. 
îmi ziceam că soarta mea e să 
fiu mereu a doua.

— Și v-ați înșelat...
— Cum se vede. A treia par

tidă — egalarea — a fost de 
fapt cea decisivă. Am observat 
că adversara mea este timorută. 
Deși lupta pentru inițiativă, ea dă
dea semne de nesiguranță. Mi-am 
jucat jocul și... Restul a fost 
mai simplu decît aș fi crezut.

•— Să revenim pentru un bjo-

Ceea ce e foarte mult, mai ales 
pentru o șahistă tînără. Ea are 
rezultate bune nu numai în fața 
mea, ci și a altor jucătoare frun
tașe. Iată de ce, repet, îmi acor
dam puține șanse în acest meci... 
Poate de aceea m-am și pregătit 
cu multă ambiție.

— Deci și neîncrederea în for
țele proprii poate genera uneori 
rezultate bune... Și acum întreba
rea clasică: proiecte de viitor ?

— Vedeți, acum, după acest 
prim titlu de campioană cucerii.

există alternativa: un „stop* (au- 
tomulțumire, relaxare etc.) sau 
un nou „start*, stimulat de am
biția unor succese și mai mari. 
Desigur, aleg a doua cale... Nici 
n-aș putea altfel. Să vă fac o 
mărturisire — și spunînd aceasta 
Elisabeta Polihroniade .ia pentru 
prima oară un ton grav. Eu am 
fost totdeauna considerată „o 
șahistă foarte talentată*. Poate 
de aceea am pus mai mult preț 
pe lalent și mai puțin pe pregă
tirea teoretică. O vreme, mi-a 
mers... Acum, însă, jucînd la cam
pionatul mondial și chiar la com
petițiile din țară, mi-am dat sea
ma că nu se mai pot obține re
zultate mari, în șahul feminint de
cît cunoscînd multă, foarte multă 
teorie. Și am o mare dorință de 
a deveni „o șahistă foarte bine 
pregătită*.

— Iar noi nu vă putem ura de
cît împlinirea și a acestei do- 

? rințe !

feminin, chiar 
avea nevoie de

Interviu consemnat de
RADU VOIA

Mateeva (Șc. sp. Silistra) și Tilu. 
(CI. Sp. Școlar) in luptă pentru 

minge
Foto : Paul Romoșan
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Spartachîada de iarnă;

CONCURSURI...

„Cupa 30 Decembrie**

POP f CE

Putiile de schi, patinoarele natu
rale, cJulnirile și diferitele săli de 
spart din întreaga țară, găadtiiese ia i 
aceste zile întrecerile primei etape 
a Spartachiadei de iarnă. Iată cîteva 
vești de la corespondenții noștri.

BUCUREȘTI.— La asociația spor
tivă a Fabricii de confecții și trico
taje din Capitală se află in plină 
desfășurare concursurile de șah, te
nis de masă și haltere. Penă in pre
zent și-au disputai intîietatea peste 
500 de tineri 
continuă.

și tinere. Întrecerile

ION DUMITRU

— Pe pîrtia de la 
întrecut iubitorii

CISNADIE.
Prejber s-au 
schiului de la asociația sportivă' 
Textila din localitate. S-au remar
cat in mod deosebit, Mihai Simonis 
și H. Lang. De o mare popularitate 
se bucură și concursurile de șah, 
gimnastică și tenis de masă, în ca
drul cărora s-au evidențiat Ioan Du- •

CONCURSURI
mitra, Ivan Dumitru, Ioan Precup, 
Nicolae Dodenciu și alțî tineri spor-

losta componentă a lotului repuUicm de aulei,
astăzi profesoară de educație 'taci la Liceul Jebeorțbe fineai" din București, 
lat-o in sala de sport a licealul, acum, în aide cocoașei, împreună cu eleiele 
sale, riiloare roleibaliste de perforetonți_  Toto: V. Tîageac

LUPTE

S-A ÎNCHEIAT campionatul capitalei 
DE JUNIORI SI COPII *REZERVAT ECHIPELOR

Zilele trecute, au avu: foc inire- 
cerile ultimei etape a X-a) a cam
pionatului -orașului București rezer
vat echipelor de juniori și copii. 
Iată -eml’atefe înregistrate la *- 
ceasta etapa: _GRECO-BOMANE“ 
— juniori: Tînăru. IXnamovist — 
Met a iu! 14—4, Rapid — Rrogresul 
15—5. Tinârul Dinamovist — Pro- 
gresu' 16—4. Metalui — Steaua 12— 
4. Rapid — Steaua 16—2; 
copii: Tînăru! DinamovisC — Pro
gresul 9—3, Raoki — IVozresA 
10—0: ..LIBERE- — jaaiari.- Ttaâ- 
rul Dinamovist — Progresul 11—9, 
Rapid — Pfttgresu; 11—•. Tî nărui 
Dinamovist — Metalul 16—12. Steeua 
— Metalul 12—6, — Steaua
12—8; copii: Titiârul Dinamarist 
— Metalul 8—2, Bațrid — fVog*Mri 
12—0, Tinârul Dinamtnrisr — Pro- 

, greșul 7—5 Metalul — ft-ogreml 
12—0.

Clasamentele finaie. jGRBOO- 
BOMANE- —jumori: I. Tigrul Dâ- 
namorist, 2. Rapid. 3. Meta.aL A 
Progresul. 5. Steaua ; copii: L Ra
pid, 2. Tînăru! Dinamovist, 3. Pro
gresul. „LIBERE* — jiutiori: 1. 

/ Tinărul Dinamovist, 2. Progresul, 3. 
Metalul, 4 Rapid, 5. Steaua; capa :

1. Rapid, 2. Tinârul Dinamovist. 3. 
Metalul, 4. Progresul. Clasamentul 
la ambele ramuri sporttpe — ju
niori: 1. Tinârul Dinamovist 10 p,
2. Rapid 8 p, 3. Metalul 5 p, 4. Pro
gresul 3 p. â. Steaua 1 p.

ILIE ANDREI

CLUJ. — Peste 300 de tineri din 
unitățile cooperației meșteșugărești' 
s-au întrecut in concursuri de tir, [ 
haltere, popice și șah. Cele mai 
bune rezultate au fost obținute de 
loan Mureșan (la fir), Lazăr Ban, l 
Vasile Inoan, Ioan Fâlcușan (la hal- j 

? fere), urmind ca, fii curînd, să fie) 
l desemnați invingătarii și in întilni-1 
) rife de șah și popice. Consiliul aso- î 
ț ciației sportrre Voința va mai orga- ? 
J niza întreceri de patinaj.
♦ O altă asociație fruntașă este și cea { 
J «iepe lingă fabrica de încălțăminte J 
S Clujeana. Pe foile de concurs figures-1

ză la ora actuală 438 de concurenți, J 
dir.tre care 90 sînt femei. O bună | 

! pregătire au dovedit loan Buibuș, j 
lean Varga și Emil Tară. în curs de | 

1 desfășurare se află întrecerile de tir} 
și orientare turistică. ’

M. TODOE.AN !
*■-------------------- - - - - -

HANDBAL

„CUPA

JUCĂTORII BUOTTSTTNI IN ÎNTRECERE^
(C) 
860 
842 .
ca) 836 p.d. (10), 7. C. Constantinescul 
(Tranzistorul) 835 p.d. (10), 8. Gh. 
Constantin (C) 816 p.d. (7), 9. f. Pe
tru (Rapid) 812 p.d. (12),

Cifrele din paranteze reprezinți, bilele 
teasc în_  gol. Să recunoaștem că o se
rie de sportivi cunoscuti ca C. Rudăa, 
L. Taină, Cit. Constantin, G. Constan- 
tinescu, I. Petru, D. Coteanu, N. Mol- 
doveanu ș.a. au ratat cam multe lovi
turi, fără <ca să mai vorbim de CJ 
Marinescu, A. Cătineanu, N. Brădescul 
etc. care au dovedit multă nesiguranța 
la „izolate".

întrecerile preliminare continuă azu 
de la ora 16 -pe arena Constructorul, ian 
rnîine va avea loc turneul final al con-l 
cursului.

din Capitală 
aceste zile în

Cei mai buni popicari 
își disfiută intîietatea în 
cadrul tradiționalului concurs dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie' și organizat de 
clubul sportiv Constructorul. In program 
figurează proba clasică de 200 bile mix
te bărbați, primii 8 clasați urmînd să 
participe în ziua de 30 Decembrie la 
un tumeu final pentru «âștigarea tro
feului.

întrecerile desfășurate pînă în prezent 
s-au soldat cu cîteva rezultate bune, 
obținute îndeosebi de reprezentanții clu
bului gazdă, care s-au aoo-modat mai 
bine cu particularitățile arenei de la 
Constructorul. Această oondnzie se poate 
■desprinde cu ușurință și din clasamen
tul „calificărilor*, care piuă ac-um are 
următoarea înfățișare: 1. C. Rudău 
(Constructorul) 890 p.d. (9), 2. M. 
M anole (C) 881 p.d. (3), 3. I. Popescu

PATINAJ Concursul
Azi după-amiază, de la ora 15, 

drcptungliitil de gheață al patinoarului 
artificial Floreasca va găzdui deschide
rea concursului de patinaj artistic dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie*'. Vor intra în 
întrecere concurența ațrarținînd catego
riilor de copii, riritiind ea în ziua ur- 
uiăloare, vineri (de la ora 15,30), să 
evolueze juniorii și seniorie

BOB

869 
p.d. 
p.d.

p.d. (.3), 4. P. Bone (C)
(5), 5. L. Taină (M.M.C.M.)
(7), 6. L. Boldea (Ceotelmi-

patinatorilor fruntași
singură
aceea a figuri-] 

a aJ 
cestui concurs o dă faptul că vom putea 
urmări programele de libere pe care frun
tașii pastinajului artistic le pregătesc 
pentru viitoarea edi|ie a cauipioiiatel*i| 
republicane. ■fo

Întrecerile cuprind o 
pentru fiecare categorie, 
lor liber alese. Nota interesantă

Un bogat sezon compctițional
Ninsoarea 

bucurat nu_____
pe boberi. Și pe bună dreptate. în 
a doua jumătate a lunii ianuarie au 
fost programate la Sinaia primele 
antrenamente oficiale pe pîrlia de 
bob, iar pentru căptușirea acesteia 
cu .mortar* de gheață, zăpada este 
indispensabilă.

Acum, rd nd timpul oare ne mai 
desparte de primele starturi s-a re
dus simțitor, socotim drept oportune 
citeva informații. Dacă vremea va

din ultima vreme a 
numai pe schiori, ci și

Ultimele întreceri ale anului
SPORTUL POPULAR4

hei 4 p. 5. Metalul 4 p, și 
sportivă HI 0 p.
• L PAVȘ-coresp.

• Ulii mele rezultate din 
„Capei Sportul popular' ia
Școala sportivi—Voința (f) 11—0
(4—• ) ; Tricoul—Speranța Bihor 13—• 
(6-«).

6, Școala

principal 

întrecerile
O rade. :

V. SEKE-coresp.

• La Baia Mare, meciurile de itand- 
bai din cadrul „Capei Spartul popular* 
sint sățOmnud urmi rile ev un urare in
teres. la ultimele partide s-an Înregistrat 
următoarele rezultate :

Progresul—Viitorul Baia Sprie (f) 
d—5 (1—-3) ; Știința Seini—Știința 
Kaia Sprie (f) 1—26 (1—12) Știința 
rerneziu—Progresul (f) 3—4 (0—3)-,
Știința Baia Sprie—Viitorul Baia Sprie 
(f) 3—0 ; înainte—Progresul (in) 30— 
5 (13—2). întrecerile au evidențiat o 
serie de tineri talentați cum ar fi Au
relia J>*șu, Elena Mureșan, luliana Cos
im. (.Știința Ferneziu), Marian Leș, Li- 
vi» Pop, Mari. Etica (Progresul Baia 
Mare), Magda Nagy, Sarolta Sale» (Vi
itorul Baia Sprie), Maria Pop, (Știința 
Seini), Dan Onaca, Ad. Nagy (înainte), 
Gh. Murg, 1. Parteuie (Progresul) ș.a.

fi favorabilă, apropiatul sezon de 
bob va fi deosebit de bogat în 
concursuri. Campionatul republi
can a fost completat de aproximativ 
10 „Cupe* (Cupa Sinaia, Cupa re
giunii Ploiești, Cupa Bucegi, Cupa 
UGECGM, Cupa Carpați, Cupa Fe
derației, Cupa României etc.).

La apropiatele întreceri, campionul 
republican maestrul sportului H 
Ene, va apare pe pîrtia de la Sinaia 
cu un nou frinar: Ion Pușcaș. H. 
Pașovschi, fostul frînar .al lui Ene 
a devenit antrenor al lotului republi
can. ion Pușcaș este debutant în a- 
cest sport Are 23 «e ani, a prat> 
ficat rugbiul și are toate atuurilșM# 
devină un bober de clasă (la 87 W 
are o mobilitate deosebită, vitezl 
de reacție bună și mult, mult curaj).

Asocierea sportivilor fruntași cu 
tinari neexperimenlați a devenit,«de 
altfel, o regulă la A.S. Armata 
șov și A.S. Armata București. D 
Schuster, antrenorul celor două sec 
ții -de bob, ajutat de maestrul spor
tului H- Ene, a alcătuit toate cuplu
rile pe care le va prezenta la „Cupe* 
și campionat cu conducători experi
mentați și frînari începători.

Anul acesta, la întrecerile de bol 
vor fi prezauți reprezentanții urmă
toarelor asociații .sportive cu secții 
de bob: Carpați, Bucegi și Voinț. 
Sinaia, A. S. Armata și Steagul roșu 
Brașov, Voința, A. S. Armata și 
Triumf București și IA4.S. Roma*.

G. ȘTEFĂNESCU

DIN POȘTA REGIUNILOR
SUCEAVA de baschet, un teren de volei, unul de handbal, iar in prezent 

ei se preocupă de amenajarea unui patinoar, în centrul 
orașului.

UN ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR
înființat de puțin timp. Clubul sportiv studențesc Suceava, 

desfășoară o susținută activii arte in rindtil studenților Insti
tutului Pedagogic de 3 ani. Conducerea clubului, îa colabo
rare cu catedra de educație fizică, a organizat pînă acum 
mai multe acțiuni la care au participat numeroși studenți. Un 
exemplul- .Cupa arulor I', în cadrul căreia Studenții și-an 
masurat forțele la handbal, volei, baschet și șah. întrecerile 
s-au bucurat de succes și au prilejuit depistarea unor ele
mente cu perspectivă in sportul de performanță.

O atenție deosebită a fost acordată și bazei materiale. Ea 
s-a îmbunătății simțitor iu ultimul timp, prin procurarea de 
echipament și material sportiv în valoare de peste 20 080 lei 
și prin amenajarea unei săli de gimnastică in incinta Institu
tului.

A. PANJCHEVICI-coresp.

NOI PURTĂTORI Al INSIGNEI DE POLISPORTIV 
ÎN RAIONUL

Insigna de polisportiv a trezit 
tatea asociațiilor sportive de pe

SĂVENI

un viu interes în majori- 
cuprinsul raionului Săvenî. 

în 1966, numărul purtătorilor de insignă a sporii cu încă 
sportive Știința Săveni, ■1 800, evidențiindu-se asociațiile 

Viitorul Petricani șl Dinamo.
O notă discordantă o fac însă asociațiile A viatul Epureni, 

Avîntul Păun și Voința Pădureni, în care nu s-a organizat 
pînă în prezent nici un concurs pentru trecerea normelor. 
Mai mult chiar, activiștii sportivi din aceste asociații n-au 
mișcat un deget pentru popularizarea Insignei de polisportiv.

proi. M. SPRINCEANA-coresp.
O ASOCIAȚIE SPORTIVA MICA, DAR CU KE AII ZĂRI MARI

Este vorba de asociat-ia Voința din Omp.ulung-Moldove- 
n5*'c' care încheie anul 1966 cti un inimos bilanț. Iată doar 
cîtu \ a din succesele înregistrate: echipele de baschet (fete 
și băieți) au cucerit titlurile de campioane raionale și au 
oc-u.pat locul II la etapa regionala, iar formațiile de feandbal 
băieți, popice și orientare turistică au devenit campioane re
gionale.. Locuri fruntașe au obțiaut âaa etapele raionale și regio
nale boxerii și voleibaliștii.

Sportivii din .cadrul asociației Voința sînt în același timp 
și bun. gospodari, t j si-au amenajat în acest an două terenuri

- -----------H .

S. VATAMANIUC-coresp.

CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI, O COMPETIȚIE MULT ÎNDRĂ
GITA DE SPORTIVII ÎNCEPĂTORI

întrecerile din cadrul campionatului pe asociație au atras 
în acest an numeroși particiipanți și în raionul .Săveni. De un 
'frumos succes s-a bucurat campionatul asociației la Știința 
Săveni (625 participant!), Olimpia Wrnieeni, înainte Căta- 
găreni, Sănătatea și Volanul Săveni. Pentru perioada de iarnă 
vor fi organizate la acesle asociații întreceri la schi, șah, 
tenis de masă ș.a.

V, STELIAN-anesp.

O INTERESANTA CONSFĂTUIRE A PROFESORILOR 
DE EDUCAȚIE FIZICA

în urmă cu cîteva zile a avut loc în sala Casei pionierilor 
din Gura Humorului o consfătuire organizată de Secția rai®-1 
aală de fnvățănrint și Consiliul raional ■ UCFS, la care au luat i 
parte directorii școlilor generale și ai liceelor, precum și pro
fesorii care predau educația fizică. Cn acest prilej a fost ana
lizată activitatea desfășurată de cadrele didactice, atît 5 b tint-] 
pul orelor de educație fizică, cit și în asociațiile sportive diff) 
școli. Consfătuirea a scos în evidență faptul că activitatea pro
fesorilor de educație fizică din raionul Gura Humorului s-a 
îmbunătățit simțitor. Profesori ca: C. Ciotău. N. Moșea, M. 
Miron, V. Melinte din Gura Humorului, Gh. Chiață din 
comuna Botoșana, C. Ciue din Cașvana și I. Munteanu din | 
Frasin pot servi ca exemplu pentru felul în care muncesc în | 
școală, în vederea ridicării lecțiilor de educație fizică la ian l 
inalt nivel.

Rezultate bune s-au înregistrat și în activitatea sportivă j 
a elevilor. Campionatele școlare att fost mai bine organizate I 
decît în anii trecu ți. în majoritatea școlilor a existat preocu- j 
pare pentru organizarea concursurilor de trecere a oormeilor 
Insignei de polisportiv. Fruntașe în această acțiune sînt șco- | 
Iile din Cașvana. Pirteștii de jos. Capa Codrului, Păltinoasa î 
ș.a.

Referatele prezentate și discuțiile -purtate în cadrul acestei i 
consfătuiri au scos la iveală și unele lipsuri cum ar fi: nive- 1 
Ini scăzut la care se predă educația fizică la clasele I—IV, fo- ; 
losirea unor exerciții fizice care nu sînt în concordanță cu 1 
particularitățile de vîrstă și sex. S-a arătat, de asemenea, că 
unele conduceri de scoli (Comănești, Racova) anulează cu de . 
la sine putere orele de educație fizică, întrebuințîndu-i pe 
elevi la diferite munci sau dîndu-le drum ui acasă.

Flautul de măsuri adoptat de consfătuire oferă profesorilor-. 
de educație fizică din raionul Gura Humorului un prețios • 
ghid pentru îmbunătățirea activității sportive în școli

S. ELORESCU-coresp.
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ne-a vizitat la redacție 
al Rapidului și al re-

Răspunzînd unor întrebări puse de zia
ristul francez J. Pil. R^thacker, Helenio 
Herrera, antrenorul echipei Internaziona-

.SFlRȘlTUL UNUI 
PRIVILEGIU”

Fond de
Tragerea 

miercuri 4

jacuri bane cu Portugalia 
cu K. F. Germană. cu re- 
orașului Budapesta, cu U- 
căutat să mă descurc cit

în București.

T

insu-
apro-

explici ?
a fost vorba de o

în grupa a 
campionatului 

intre numai e- 
aparțin Rega- 
Anglia, Scoția,

să 
,contri- 

și la

5 14 43 29 15
Numere de rezervă : 34

dreptate. La urma 
toate cele patru 

sint reprezentate în 
campionilor euro-

va avea

aace. Admira Viena, 
Olympique Marsilia, 
urmează să părăsească Capitala 
cursul zilei de astăzi. (Agerpres)

mi-am adus și eu „i 
echipa națională cît

Dinamo Pitești și 
Fotbaliștii români 

ia

premii : 619.128 lei. 
următoare 

ian. 1967

e- 
pe
Și 
a-

pregătirile
■ trecute, fotbaliștii de la Unirer- 
Cluj și-au reluat antrenamentele. 
din, antrenorul echipei, a relatat 
rele ceres pondentaim nostru K.

“^aretotL.MÂ GlNDESC LA 0 REPROFILARE

ătirile le-am eșalonat pe zece 
ini. In primei/* două vem acorda 
pregătirii fizice generale, în ur- 

trei — pregătirii fizice spe- 
cu accent pe viteză, îndemnare 
enic de forjă, iar în «Itimele cinci 

lucra mai mult pentru pr^șălirea 
, tactică și, ui final, pentru oms- 
e. De asemenea, «mărim fixarea 
uceptii de joc, iusttșirea utwr 

e tactice. Caracteristic |ntni 
perioadă (primele cinci slpU- 

va fi un volum mare de lucru cu 
te moderată, iar în ultima pe- 

vom reduce volumul și va crește 
atea. Pentru dezvoltarea pregăti- 
ce generale și specifice antrena- 

5 vor fi efectuate in sală fi to 
>er. In faza finală a pregătirilor.

19 februarie, vom disputa 
iiiri de pregătire și de veri- 

cu adversari puternici. I« mo
de față, ne preocupă și «nele 

c orgajiizatorico-admiiiistrative ca: 
irea echipamentului și a teresu- 

vederea aulrenamenulor, puacu- 
îor aparate ajutătoare. In aceiași 

ne străduim să sincroniza ia pae- 
nrofesioiială cu cea sportivă.

tWNkle jucători cunoscuți, ca Rin- 
C a bor aș. Maieu, Pexa. Vasde

ru, Petru Emil, Oprea, lvaasac, 
Sabo, Brelan, Barbu, la aaue- 

tc iau parte ci ți va tineri talentați, 
va ti din echipa de juniori: Creîu, 
, Lica și Corn an. Lipsesc de ia 
iri Anca și Mus» lățea. afla|i in 

cu selecționata de tineret, Ccăj- 
Cimpeanu și Neșu, care au >u- 
tervenții chirurgicale.

im ca în retur să avem o coo>- 
bună, fapt pentru care am in- 

raai devreme pregătirile. Sîntesi 
și eă ne așteaptă o „primăvară* 
grea. Dar, ne voai strădui să ofe- 
uporterilor noștri jocuri de bună 
e și în finalul campionatului să 
m un loc pe măsura valorii jucă- 

noștri*.

e la I. E. B. S

Zilele trecute 
masivul fundaș 
prezentativei naționale. Dan Coe ', Dan 
Coe zis „Sfintul* (în perioada de vogă 
pe micul ecran a serialnltri lui Roger 
Moore), zis „copilul Gtaieștiutaî”... Fi
rește, această de a dona poreclă i se 
potrivește mai bine. Judecați: la Rapid 
joacă din 1952 (.Ain aprilie fE52’ — 
cum își amintește exact jucătorul fe- 
îoviar, pe atunci copil de II ani, cu 
pantaloni scurți), mai tatii la pitici, a- 
joi. ureînd treptele următoare, la ju
niori și, din 1NM, ta prima echipă.

Dialog 
cu Dan Coc, 
iundasul
Rapidului 
și al echipei 
naționale

In total. 15 ani snb culorile aceluiași 
ctab. apr»pi<ndu-se de cifra record (16 
ani!) deținută de Finiră Filoti —ț și 

: 1 ache Macri, ambii modele demne de 
armat pentru generația de jucători eare 
i-a succedat la— tricoul ata-vișiniu. O 
dată stabilită ierariiia. Dan Coe poate 
'.rece la anticipări : „Cred eâ twi mai 
juca ctl patin 10 ani. $i atunci, re- 
'vraal mea — on efevz de secol Za Ra
pid Bucurefti — t« fi țrea de bătut, 
bacă ni chiar impasibil.

— Dragă Dane, te felicit de pe acum;
■ dar, ee-a fost a trecut, ce va fi vom 
vedea. Si vvrinm, dacă vrei, de „sta- 

; țronea” lui 1966. Și si începem cu... 
prima sa parte.

— Cu multă plăcere! Mai ales ci 
\ acesta a fost sezor.nl meu cel mai bun. 
. 4m „prins” 
I (la 1‘octo), 
prezentativa 

'■ ruguar. Am
mai bioe ia fata lui Eusebio, Ewe Seeler 
ti Rocha, stele de prima mărime in 

^echipele lor. Toți băieții noștri au făcut 
meciuri reușite. Altfel, nu luptam de la 
egal la egal cu fotbaliștii din R. F. Ger- 
meni » din Portugalia, care, la pafta 
timp după aceea, (mean pa podium iu 
TemUey, #i nu dștigam, pentru prima 
oară in istoria fotbalului nostru, impo- 
trita fotbaliștilor unguri fi Uruguay ani.

Pentru uitilnirea Milcrnațională de 
i de astăzi dintre SEL. BUCU- 
T și SLEZAN OPAVA (B.S. CE- 
43 VACA), de la patinoarul .23' 

biletele se găsesc la agenția 
din str. Ion Vida, iar ciupi

și la patinoar.
Aceeași agenție va vinde, inoepind 
i 2 ianuarie, bilete pentru intilni- 

inteTnatiouală de handbal ROX1A- 
-JAPON1A, de marți 3 ianuarie, 
ala Floreasca.

PATINOARUL „23 AUGUST” 
DESCHIS PENTRU PATINAJ 

L1G: mîine, orele 9—10 și 15— 
) ; simbătă, orele 9—10 ,i 15—1T ;

orele 15—16; marți și miercuri, 
15—16,30.
MATERIAL $1 ECHIPAMENT 

RTIV SE POATE ÎNCHIRIA LA 
TRUE DE LA STADIONUL RE
LIGII, DESCHIS ZILNIC INTRE 
LE 9—13 și 15-19.
ATAȘE POATE FACE SI FRlt 

ENT.
funia ații la telefonul nr 31.400.

— Parcă nu în tot sezonul de primă
vară țî-a raers din plin. Mă gîndesc 
ta... campionat.

— Foiam sâ-l uit...

— Nu-l aită suporterii. Și pe bun# 
dreptate: acum un an v-a luat-o înainte 
binanio, în 1966 Petrolul. Cum Ui ex
plici lipsa de finiș ?

— N-am știut să jucăm pentru vic
torie în deplasare sau măcar pentru un 
punct. Or, doar cu patru fundași bătă- 
ioși n-o poți scoate la capăt. Toată 
chip* trebuie „să-și dea sufletul* 
teren. Emil și cu Puiu (n.n. Dumitriu 
lonescu) au înțeles în ultima vreme 
cest adevăr, dar „cărăușii" Codreanu
Năstftrescu au început să dea semne de 
oboseală. înaintașilor noștri centrali nu 
mai are due să le „care" baloanele. Ce 
vreți ? Doi ani, mereu înainte-înapoi, 
nu-i lucru ușor.

— Ce propui ?
— Eu știu ? Nu m-am guidit prea 

bine la asia, dar îmi dau totuși seama 
că ceva, ceva trebuie fâciit. Conducerea 
tehnică a echipei noastre va găsi pină 
la urmă remediul. Sint convins de a- 
ceasta. în ce mă privește, m-am și gîn- 
dit la o reprofilare a postului.

__ ? ț ?

— Ori „libero", gen Picchi, ori fun
daș ofensiv, gen FacclieUi... îmi place 
„golul*. Și acum — deși postul actual 
nu o recomandă — mi simt tentat, în 
anumite momente ale partidei, să dau o 
mină de ajutor coechipierilor din atac ; 
atît la fazele fixe, cît și pentru „inter
calări*. Așa am reușit să înscriu 12 
goluri în ultimii ani: 8 pentru Rapid, 
4 pentru echipa nuțională.

— Este o îsprav#, dar față de cali
tățile pe care le posezi (detentă, putere 
de luptă etc.), pană ar fi tuai indicat 
postul de „libero".

— Fă repet, mi-ar plăcea și cred că 
aș du randament. Ar mai fi o problemă 
fucind rolul acesta le echipa de club, 
lom putea încerca și la „națională*. 
Nu-i vorba aici doar de mine, ci și de 
Nelu Nunueiller, eventual Barbu... Unul 
din noi ar deveni „libero*, ceilalți și-ar 
păstra vechile posturi.

— Insiști pentru „libero" ?

— Absolut! Este o cerință a fotba
lului actual. Paloarea mereu in creștere 
a înaintașilor a pus pe tapet această 
problemă. Jocul la „acoperire" în ultima 
linie este și nu este un antidot. Undeva, 
lasă o portiță hazardului: ne înțelegem, 
nu ne înțelegem ? Fip sau nu mijlocașii 
să te ajute la timp ? între noi fie vorba, 
la Neapole Dobrin a jucat fără om. Și

OTO • PRONOSPORT • PRONOEXPRES
1,1 PtNA LA ÎNCHIDEREA VIN
II BILETELOR LA TRAGEREA 

REVELIONULUI LOTO

mai azi și mîine vi mai puteți cum- 
bilete pentru tragerea Revelionu- 

LOTO, cea mai mare din acest ao> 
care se atribuie l premii compuse 
cite un autoturism .FIAT iar piu» 
rența in bani pină la câte 1M3M lei.
mal atribuie autoturisme -. 1 .MOSK- 

1 .WARTBURG 312/1“. «
T 600“ șl 6 „TRABANT 601“ precum 

fixe în bani de cile 30 00» lei, 
lei ș.a.

EȚlNEjl I Noua formulă a trageri- 
LOTO sporește considerabil șansele 
cîstig. Procurați-vă imediat bilete 

tru „Tragerea Revelionului LOTO".

• Astăzi. un grup de cîștigători la 
LOTO-FBONOSPORT. n pleca in ex
cursie tn R. S. Cehoslovacă și R. P. Un
gari. Ciștigâlorii vor petrece Revelionul 
la Fraga și apoi vor vizita satul erou 
Ljdjce și stațiunea Kariovy-Vary.

La Budapesta, programul prevede vi
zitarea Galeriilor de Artă și a unor mo- 
qlux) exrte.

Mîine, vineri » decembrie, un alt grup 
de câștigători va pleca la Brașov, pen
tru a petrece revelionul la restaurantul 
Carpați. Acest grup va mai vizita Po
iana Brașov, Rîșuov, Bran și Sighișoara.

FEONOEXPRES concurs nr. S2 din 
23 dec. 1966

atunci ?* Du-te Dane după 
Mazzola și... nimeni după 
Juliano și Corso, care se 
infiltrau după voie. Pe cind 
cu „libero*.., Avînd un 
Picchi stăoîn pe situație, 
dl. „II.H* poate să dea 
pronosticuri : nu pierd la 
Torpedo, nu pierd nici la 
Pasas.

— Vorbind despre Nea- 
pole, iată-ne ajunși cu dis
cuția noastră la sezonul 
de toamnă. Bilanțul ?

— în general cel scon
tat, deși echipa a suferit 
modificări structurale. Cu 
golaverajul nu mă prea 
împac, mai precis cu 
brica „goluri primite"..,

— ...Care vorbește de anumite 
ciuni ale ultimei linii.

— Și la care,' cu regret trebuie 
mărturisesc, 
buția*, atît la 
cea de club.

— Cum le
— Cred că 

ficientâ sincronizare cu coechipierii 
pitiți și, intr-o bună măsură, de o scă
dere de formă din partea mea. Supra
solicitările primului sezon le-am resim
țit in această perioadă competițională. 
Poate și pentru motivul că noi, răpi- 
diștii, nu ne-am odihnit suficient între

campionate. După ultima
rului ediției 1965—1966, Rapidul a mai 
jucat în „Cupa României* și in „Cupa 
Balcanică". Acum, însă, sint în pluta re
facere, gala să reiau pregătirile pentru 
retur. în ceea ce mă privește vă promit... 
un Dan fără nervi, iar în numele între
gii echipe a Rapidului, o bună compor
tare în returul campionatului.

— Cumva, din nou, locul 1 ?
— Nu mai avem... curajul unui ase

menea pronostic. Dar nu uitați, totuși, 
că... Siderurgistul nu mai poate interveni 
cu nimic. Iar cu Universitatea Craiova 
jucăm „acasă", la București...

Premiile „ ,
gecea LOTO din 23 decembrie IMS :

Categoria a n-a : 6 variante a 19.495 
lei și 1 a 4.873 lei; categoria a m-a : 
TI a 1.S77 lei și 137 a 394 lei ; categoria 
a IV-a : 274 a 55# lei și 497 a 137 lei ; 
categoria a V-a : 589 a 310 lei și 1.035 a 
Ti iei.

Report categoria I'. 87.728 lei.

Rubrică redactată de Administrația 
de stat Loto-Pronosport.

Sub semnătura lui Arthur 
Rotmil, revista engleză 
„World Soccer” publică un 
articol intitulat „Sfîrșitul 
unui privilegiu” în care se 
ocupă de felul cum fotba
lul din Marea Britanic este 
reprezentat în diferite com- 
pelifu.

„Sint mulți englezi — 
scrie autorul — care critică 
UEFA pentru faptul că a 
liotărît ca 
VUI-a a 
european să 
chipe care 
tului Unit: 
Țara Galilor și Irlanda de 
Nord. După părerea acesto
ra, fiecare echipă ar fi tre
buit să fie în altă grupă, 
așa cum a fost la C.M. din 
anii 1958, 1962 etc., ceea 
ce ar fi oferit mai multe 
șansa de calificare orică
reia dintre aceste echipe.

Cred totuși — continuă 
ziaristul englez — că cei 
care critică această măsură 
nu au 
urmei, 
.țări” 
„Cupa 
peni” și ta alte competiții 
deși, de fapt, ele stat niște 
„provincii” ale Regatului 
Unit. Ce-ar spune englezii 
dacă, potrivit aceleiași ra
țiuni, Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia ar 
cere locuri și pentru Slo
venia, Serbia și Croația, 
sau dacă U.R.S.S. — care 
are 16 republici unionale, 
dintre care două sint și 
membre ale O.N.U. — ar 
cere să intre în campionatul european 
fiecare republică unională separat ?

Așadar, nu trebuie să ne pltagem că 
s-a sfîrșit un privilegiu pentru fotbalul 
britanic. Nu trebuie să uităm nici faptul 
că la Jocurile Olimpice Regatul Unit se 
prezintă cu o singură echipa. Atunci, de 
ce să se facă altfel la fotbal ?*'

Ie a declarat : „Embargoul federației 
italiene de fotbal privind importul de 
jucători în Italia pină în anul 1970 
nu ne dezavantajează. Noi dispunem 
de tineri excelenfi, talentați, ca de pil
dă Capellini — un centru înaintaș 
despre care se va vorbi curînd — Re
din, Domenghini... Nu sint totuși de 
acord cu aceasta măsură care face ca 
Inter să nu-l poată înrola pe Spencer 
de la Penarol, acest jucător care ne-ar 
interesa enorm. Trebuie însă să mă 
resemnez. Inter are tot ce-i trebuie 
pentru a-și urma drumul, înfruntind fur
tunile".

întrebat dacă nu vrea să fie antre
nor al echipei Italiei, Herrera a răs
puns: ^Nou( selecționer (Vakareggi, 
n.n.) a format echipa națională pe osa
tura lui Inter. De la început, el m-a ru
gat să-i fiu adjunct. Am refuzat : nu-mi 
plac formulele... bastarde. La clubul meu, 
eu răspund de tot. Accept să fiu antre
nor, să răspund, dar să am și dreptu
rile cuvenite. In condițiile unui „duet* 
dacă totul merge bine... e bine. Dacă nu, 
de regulă „ajutorul* plătește oalele spar
te, Ceea ce nu-i prea plăcut pentru ni
meni. Cred că antrenorul unei naționala 
trebuie să fie ales dintre antrenorii de 
cluburi de la cel mai bun club. Dară se 
ia un „neutru*, e ca și etnd ai forma o 
echipă din rezerve*...

14 PENALTIURI ÎNTR-UN MECI...
Arbitrul columbian Esteban Rojas, caro 

a acordat 14 penaltiuri într-un meci — 
din care doar două, după părerea obser
vatorilor, erau justificate — a fost sus
pendat de federația de fotbal a (.oltun- 
biei și rugat să scrie un articol de-pre 
lovitura de pedeapsă. El va fi obligat 
să se supună unui examen înainte de a 
i se mai încredința conducerea unor noi 
meciuri.

RESTRICȚIE
în Grecia se pare că există o mare 

neîncredere în arbitrii autohtoni Oe aceea, 
pentru arbitrarea meciurilor dintre echi
pele care activează in prima categorie, 
federația de specialitate a invitat mereu 
arbitri străini. Dîndu-și însă seama că 
acest lucru costă foarte mult, s-a liotărît 
limitarea la 8 a numărului meciurilor 
conduse de arbitri străini (4 în turul 
și 4 în returul campionatului).

FOTBALUL ȘI RECLAMA
Patru cluburi austriece de fotbal au 

liotărît ca jucătorii lor să poarte pe ma- 
ieuri reclame ale unor produse naționale. 
Această idee este de așteptat să fie a- 
doptată, în curînd, și de alte cluburi 
eare au dificultăți financiare și încearcă, 
în acest fel, să-și refacă bugetul.

MAREA TRAGERE A
EVELIONULUI LA LOTO

sezor.nl


Lucrările sesiunii Marii Adunări Naționale
•>

propuse de comisiile adminis- 
deputați. în continuare, proiec-

(Urmare din pag. J)

comisii și al celei juridice 
lege.

au luat cuvîntul deputății : 
al Consiliului de Stat, 

Comitetului regional

a expus raportul acestei 
referitor la proiectul de

La discuția generală 
Gheorghe Stoica, membru 
Grigoriu, președinta 
rești al femeilor, Ion Stănescu, prim-secretar al 
tetului regional Oltenia al P.C.R., Vasile Daju, 
bru al Consiliului de Stat, președintele Sfatului 
Iar regional Banat, Tudor Drăganu. profesor universitar 
la Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj.

După închiderea discuției generale, proiectul de 
lege a fost discutat pe articole, cu care prilej au fost

Elena 
Bucu- 
Comi- 
mem- 
popu-

adoptate amendamente 
trativă și juridică și de 
tul de lege a fost supus in întregime votului secret al 
deputaților.

Marea Adunare Națională a votat legea cu privire 
la alegerea deputaților în Marea Adunare Națională 
și in sfaturile populare, rezultatul votului fiind primit 
cu aplauze.

In cadrul lucrărilor sesiunii, deputății Mihail Le
vente. ministrul comerțului interior, și acad. Ștefan Bă
lan. ministrul învățămîntului, au dat răspuns la între
bările puse de deputați în sesiune în legătură cu unele 
aspecte ale activității ministerelor respective.

Lucrările sesiunii continuă. (Agerpres)

Schimbul de mîiiic ne poate o 
reale satisfacții

în a doua jumătate a lunii martie 
patinoarele „Stadthalle“ și „Donaupark“ 
cfin capitala Austriei vor găzdui întrece
rile pentru campionatul mondial și euro
pean la hochei pe gheață. După cum se 
știe, echipa reprezentativă a României 
va evolua în cadrul grupei B alături de 
formațiile Austriei, Iugoslaviei,> Elveției, 
Norvegiei, Ungariei, Poloniei (retrogra
dată din grupa A) și Italiei (promovată 
din grupa C).

în vederea acestui important eveni
ment, pretutindeni se fac pregătiri deo
sebite, mai ales că de rezultatele de la 
Viena depinde calificarea echipelor ce 
vor lua parte la viitoarele întreceri ale 
„Olimpiadei albe” de la Grenoble. Pentru 
J.O. din 1968 se vor califica cele 8 echi
pe din grupa A, patru din grupa B. cîș- 
tigătoarea grupei C și formația Franței, 
țara organizatoare. După cum se vede 
doar patru din cele opt echipe partici
pante în grupa B a C.M. vor putea evo
lua pe viitorul patinoar oliijnpic și cum 
fiecare dorește acest lucru, evident că 
lupta sportivă de la Viena capătă o sem
nificație și o miză în plus.

Hocheiștii noștri fruntași și-au început 
pregătirile pe gheață cu mai multe săptă- 
mîni în urmă, lotul nostru republican păs_ 
trînd—în linii generale—aceeași structură 
ca și în sezonul trecut. In lot au fost 
menținuți cîțiva jucători mai vîrstnicl. 
a căror experiență competiționaiă este 
mal mult decît necesară formației. în a- 
celași timp, fiind promovați o serie de 
tineri, de la care se așteaptă un progres 
tehnic pe măsura talentului lor șl a con
dițiilor de activitate pe care le au la dis
poziție. Este vorba de Moiș și Schiau 
care au și fost încercați în cîteva me-

ciuri, Gheorghiu, I. Constantinescu, ior
dan ș.a. care, de asemenea, vor fi soli
citați în întîlnirile următoare. Tn gene
ral, se poate spune că hocheiștii noștri 
alcătuiesc un lot tînăr (media de vîrstă 
este de 23 de ani), cu posibilități de pro
gres sub toate aspectele.

In acest sezon competițional hocheiștii 
noștri fruntași au susținut ID partide inter
naționale. Bilanțul este următorul: 10 4 1 5 
30—44. Trebuie avut în /vedere faptul câ 
pentru aceste partide de verificare 
F.R.H.P. a apelat la formații puternice, 
care să dea o replică viguroasă echipei 
noastre și de la care aceasta să aibă 
efectiv ee învăța. S-a renunțat, așadar, 
la întîlnirile cu adversari mai slabi care 
să ofere jucătorilor noștri posibilitatea 
unor victorii facile și... atît !

Din cele 16 partide susținute trebuie 
luate în seamă. în mod deosebit, cele cu 
Italia (4—1 și 4—3) la București și Iugo
slavia (7—4) la Belgrad, formații cu care 
ne vom întrece în martie la Viena. Dife
rența de goluri la -pasiv- din bilanțul 
echipei a provenit, în special, de la cele 
trei înfrîngeri cu R.D.G. (4—10 și 0—4) 
și Torpedo Gorki (1—7) adversare cu 
mult mai puternice decît echipa noastră

Trebuie amintit însă că repre
zentativa noastră, fn comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului trecut, 
nu se prezintă la același nivel general de 
pregătire. Este adevărat că în decembrie 
1965 a avut loc la București „triunghiu
larul" cu Italia șl Franța, baraj hotărî- 
tor pentru promovarea în grupa B a 
C.M.. ceea ce a impus o grăbirea adu
cerii în formă a jucătorilor fruntași, dar 
după părerea noastră nu trebuie pierdut 
din vedere nici faptul că, oricum, nive-

Australia a cîștigat
pentru a 20-a oară „Cupa Davis“
MELBOURNE (Agerpres). — Pentru 

a 20-a oară, echipa de tenis a Austra
liei a cîștigat „Cupa Davis", aflată la 
cea de a 54-a ediție., în ultimele două 
meciuri de simplu, în întilnirea cu echi
pa Indiei, Roy Emerson l-a în’-^ns cu

6—0. 6—2. 10—8 pe Krishnan, iar 
Stolle l-a întrecut cu 7—5, 6—8. 
5—7, 6—3 pe Mukerjea. Scor 
4—1 pentru Australia.

Fred
6—3.
final

NOU RECORD MONDIAL
Lotul Danemarcei
pentru C. M. de handbal

LA PARAȘUTISM>

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Cu pri
lejul unui concurs desfășurat în apropie
re de Moscova, un grup de parașutișii 
sportivi sovietici a stabilit un nou re
cord mondial. Lansîndu-se in noapte de 
la o altitudine de 1 000 m. acest grup, 
alcătuit din 9 parașutiști. a obținut o 
medie de 1.66 m de centrul cercului. 
Grupul parașutiștilor a avut in frunte 
pe Vladislav Krestianikov. care are Ia 
activul său peste 2 000 de lansări.

COPENHAGA (Agerpres). — Fede
rația de handbal a Danemarcei a al
cătuit lotul jucătorilor în vederea cam
pionatului mondial. Din lot fac part° 
Holst, Petersen. Mortensen. Jorgensen 
(portari). Gaard. Jensen. Vodsgaard. 
Lund, Juergens, Christiansen, Kaae. 
Andersen, Nielsen, Madsenblausen și 
Bent Joergenssen. De remarcat că unul 
din portarii echipei, Mortensen, a fost 
considerat în 1958 cel mai bun jucător 
al campionatului mondial.

Iul general al pregătirii, în special a ce
lei tehnice, s-ar fi cuvenit să fie calita
tiv mai bun. Este o cerință firească a 
evoluției pregătirii sportive, căreia, se 
pare. încă nu i-a fost acordată toată 
atenția.

In lumea hocheiului se spune că por
tarul reprezintă mai mult de jumătate 
din valoarea unei echipe. Calmul, refle
xele. intervențiile hotărîte și capacitatea 
de dirijare a apărătorilor din față, pot 
decide, în cele mai multe cazuri, succe
sul unei formații. Transmisiunile televi 
ziunii <?e la ultimele ediții ale campio
natelor mondiale ne-au arătat o serie de 
portari de o excepțională valoare, în 
frunte cu canadianul Martin. De aceea 
și în discuțiile care se fac pe patinoar, 
Martin. Nadrhal sau Konovalenko apar 
ca „etaloane- de comparare. Titularul 
formației noastre. Dumitraș, a avut la 
C.M. de Ia Zagreb o evoluție remarca
bilă (a și primit o cupă pentru cel mai 
bun portar al grupei B) și contribuția sa 
la succesul general al echipei (locul ID 
a fost majoră. In ultimele meciuri din 
noul sezon evoluția lui Dumitraș (în spe
cial la primul meci cu R.D.CA) n-a mai 
fost pe măsura așteptărilor. Antrenoru
lui Tiron. care se ocupă în principal de 
pregătirea portarilor, îi revin deci sarcini 
deosebite In a-I readuce pe Dumitraș. și 
pe rezerva sa Cnșan. jucători tineri, în 
forma sportivă eforită. Experiența mun
cii sale îl va ajuta desigur în realizarea 
acestui deziderat.

Tn ceea ce privește contribuția celor 
trei linii de atac Ia înscrierea de goluri, 
situația se prezintă astfel : LINIA I — 17: 
I Szabo 6, Calamar S, G. Szabo 3 ; LI
NIA a U-a — 8 : Ștețan 1, Biro 4. Bașa 3; 
LINIA a ni-a — 2 : Pană 1, Florescu 1, 
Stefanov. Celelalte trei goluri au fost în
scrise de fundașii Varga (2) și Făgăraș.

Bilanțul acesta nu este satisfăcător. Se 
mai ratează încă mult, nepermis de 
mult, din ocazii extrem de favorabile. 
Meciul de marți cu Slezan Opava a fost 
în această privință mai mult decît eloc
vent. Acest fapt, evident, își pune pece
tea pe jocul întregii echipe și determină, 
în final, rezultatul. Așa cum s-a întîm- 
plaț marți seara !

Pînâ la campionatul mondial de la 
Viena au mai râmas 11 sdptâmîni, 
limp suficient pe care antrenorii 
M. Flamaropol I. Tiron și N. Zo- 
grafî vor trebui sâ-l folosească cu 
eficiența maxima, pentru a imprima 
echipei noastre un stil al sau, pen- 
tnj a-i aduce De toți jucătorii la 
nivelul de pregătire cel mai ridicat, 
pentru a elimina din jocul formației 
în general și al fiecărui component 
al ei, în special, deficientele consta
tate în partidele susținute pînă 
acum.

antrenorii

ROMEO VILARA

Cn meciurile susținute în compania ti
nerilor scrimeri ai Italiei și 

i trăgătorii din lotul nostru de 
tivă și-au încheiat activitatea 
țională pe anul 1966. Și, deși 
un caracter amical, cele două 
internaționale au reușit totuși, să ne dea 
o imagine destul de clară asupra va
lorii reale a „speranțelor44 scrimei româ
nești, acum, la cîteva luni distanță de 
primul mare examen al anului 1967, 
campionatele mondiale de tineret.

• Un fapt evident pentru 
toți specialiștii : Mihai Țiu 
este la ora actuală floretistul 
nostru nr. 1. Evoluția sa re
marcabilă în întrecerea cu cei 
mai reputați floretiști ai Ita
liei (Pinelli și Borgonzelli) și 
Poloniei (Dombrowski, Kacz- 
mareck, Kozejowski) îi con
feră pe merit locul I în ierar
hia tinerilor noștri specialiști 
la această probă. Principala 
sa calitate a fost forța de a- 
tac, capitol la care Țiu n-a 
avut egal. Cu un plus de teh
nică (și tlnărul nostru flore- 
tist este hotărît să-1 realizeze), 
saltul său valoric va fi și mai 
spectaculos. în ciuda unei e- 
voluții inegale Stefan Weiss- 
bock rămîne floretistul care 
sîndește tactic cel mai mult. 
Este, de altfel, arma cu care 
și-a făcut mat toți adversarii, 
în primăvara trecută, la C.M. 
de tineret de lax Viena. Și în 
încă un pas spre tehnică 
dată prea simplistă, „trădînd* 
nil de acum cîțiva ani) î-ar spori sim
țitor valoarea. Oricum, Țiu și Weiss- 
bock se impun ca floretiștii de bază ai 
lotului nostru de tineret. Ii urmează 
Gheorghe Burlea, un trăgătoT cu multă 
fantezie și care, așa cum au dovedit-o 
asalturile cu Cucciolla și Pocci, posedă 
serioase posibilități de afirmare. Pentru 
Radu Vinereanu — observația că a pro
gresat mult și că, în consecință, intro
ducerea lui curajoasă în lot a fost ins
pirată. Nu însă și aceea a lui Mihai 
Bănică, trăgător încă deficitar, în spe
cial în privința organizării acțiunilor 
ofensive. Adică tocmai acolo unde este 
cel mai necesar să-ți arăți cunoștințele. 
In fine, evoluția lui Zeno Bejan a fost 
neconcludentă, arătînd un gol serios în 
pregătirea sa. Păcat, deoarece este vorba 

xde un trădător cu frumoase calități pen
tru floretă.

• Nota 10 pentru Marina Stanca, cea 
mai în formă dintre floretistele noastre pă 
tinere! Maniera categorică în care ea a 
cîștigat asalturile cele mai grele (4—2 
cu Danuta Ballon, 4—1 cu Urbanska și 
Ploch) atestă progresul multilateral pe 
care l-a realizat. Fină tehniciană, ea și-a 
sporit considerabil forța și rezistența fi
zică, capitole deficitare ani de-a rîn- 
dul. Pe linia unei comportări valoroase 
s-a prezentat și Ileana Drîmbă. Totuși, 
perioadele îndelungate din cursul anului 
1966 în care a fost indisponibilă și-au

I

CALEIDOSCOP

Poloniei, 
perspec- 
competi- 
au avut 
întreceri

cazul lui, 
(deocam- 
pe sâbre-

u 
lăsat amprenta îndeosebi asuprii 
tății, atuul ei cel mai important. I 
unii, Ecaterina lencic, medaliata I 
noastre la C.M. de seniori de 11 
co va, a constituit, într-un fel, J 
decepție. Căderea în semifinalele I 
lui individual, înfrîngeri la Uri 
și Ballon, dar și victorii fulgeră! 
Ploch și Elsner. Adevărul este cl 
cic acuză o stare de oboseală cl 
antrenorii ar trebui să țină seail 
dividualizîndu-i mai atent pregăti 

revelație — Suzana Snpl 
după ce Je-a întrecut lai 
viduale“ pe Urbanska, 1 
Hau cler, ea a obținut șl 
frumoase victorii în întl 
pe echipe la Ballon și 1 
Se cuvine ca ea să fie I 
rită în continuare. Dl 
dată, salutăm inițiativa! 
cerii ei în lot. în rest I 
certitudini. Fiindcă și 1 
Tasi și Iu di ta Haucleri 
voluat „șters".

• La spadă, Pongrat I 
Istrate s-au impus -al 
ca elemente de
tivă în această probă 1 
daj continuu — și calei 
competițional este în ii 
să-1 favorizeze — îi vi 
pune pe cei doi talentaț 
dasini printre cei mai bl 
arena internațională. 
și Istrate sînt 
Sepeșiu, mai sigiî^W 1 

„individuale" și de Z>iu 
a cărui reapariție pe jl

It 
sîgit^^T

decît Ia 
lonescu, 
după doi ani de întrerupere, se al 
a fi promițătoare. Victoria echipl 
tineret a țării asupra celei polonezei 
te însemna o promisiune pentru I 
și mai concludente. [î

• Constatări îmbucurătoare și 1] 
hie. Trîo-ul Z. Budahaziu—Irimiciua 
Popescu a adus culorilor române?! 
succes, de asemenea, puțin scontat,! 
ne dă speranțe. Poate că actuala I 
tură a tinerilor sabreri va reuJ 
următorii ani să firme cui
mult aplomb decît cea a seniorilor! 
tuala garnitură va trebui însă să-șl 
sească și un al patrulea titular. I 
putea fi ales între Georgescu, /bjl 
și Mihăilescu. I

In finalul acestor rînduri o scurta 
clarație a lui Adam Papee, unul dini 
ducătorii lotului polonez, nome cu | 
nanță în scrima mondială de acurnl 
tiu decenii: „N-am contat pe cifUm 
floretă băieți (deși am prezcntîrtjB 

mai completă) după cum ne-a I 
prins înfrîngerea la spadă și sabie, I 
bele noastre de... specialitate. Exa 
ția: tinerii noștri spadasini și sq 
nu sînt încă puși la punct cu ^^1 
rea, loturile respective n-au fonB 
cristalizate. Dar nu scad cu nimic] 
valoarea performanței spadasinilor și 
brerilor români din tînăra generației 
rora le întrevăd succese valoroase*.

TIBERIU STA?

Con c ursul de patinaj viteză 
de la Leningrad

LENINGRAD. — La Leningrad au 
continuat întrecerile celor mai buni pa
tinatori sovietici. După o întrerupere a 
activității competiționale de aproape 
doi ani, multipla campioană olimpică 
Lidia Skoblikova se află în revenire de 
formă. Ea a cîștigat cursa de 1 500 m 
cu timpul de 2:34,4, conducînd în clasa
mentul general după două probe cu 
99,267 puncte. Proba de 500 m a revenit 
Evei Ivajiova cu 47,3.

RECORD
LA PATINAJ VITEZA

Cu prilejul unui concurs de pa
tinaj viteză, desfășurat la Berlin, 
patinatorul Horst Freese a stabilit 
un nou record al R.D. Germane în 
proba de 1000 metri cu tâmpul de 
1:27,1.

De pe terenurile de fotbal
LONDRA. — In etapa a 23-a a cam

pionatului de fotbal al Angliei. Aston 
Villa a învins cu 2—1 pe Sunderland, 
Iar Sheffield Wednesday a întrecut cu 
1—0 pe Manchester City. Alte rezultate : 
Fulham — Leicester 4—2 ; Manchester 
United — Sheffield United 2—0 ; Sou
thampton — Arsenal 2—1 ; Stoke City — 
Burnley 4—2 ; Tottenham — WTest Brom
wich Albion 0—0.

In clasament conduce Manchester U- 
nited cu 32 puncte, urmată de Liverpool 
— 30 puncte și Stoke City — 29 puncte.

★

liștii iugoslavi au obținut victoria cu 
scorul de " '5-1 (2-1).

★

ATE MA. 
de fotbal, 
cu scorul , ___ ______ r___
Moscova. Au marcat Pomonis (2) și Vo
ronin.

— Intr-un meci internațional 
echipa AEK Atena a învins 

de 2—1 (1—1) echipa Torpedo

★

SAN SALVADOR. — Echipa de fotbal 
Steaua roșie Belgrad și-a început tur
neul în America Centrală, jucînd la 
Ban Salvador cu echipa Aquila. Fotba-

BEIRUT. — Selecționata Olimpică de 
fotbal a U.R.S.S. a susținut la Beirut 
ultimul meci al turneului pe care l-a 
întreprins în Liban. întîlnind o selec
ționată locală. Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 4—0 în favoarea fotbaliștilor 
sovietici.

(Agerpres)

CUNOSCUTA pereche de 
patinatori artistici, campi
onii mondiali și olimpici 
Ludmila Belousova și Oleg 
Protopopov, patinează îm
preună de zece ani. Exer
cițiile pregătite de ei în 
această perioadă ar putea 
forma un spectacol de 45 
de minute, dar ele sînt ro
dul a... 15 000 de ore de 
antrenament.

FELIX GARCIA MA' 
GRO (Spania) a cîștigat un 
milion de pesetas la un 
concurs 
datorită în special victoriei 
echipei Real asupra for
mației ~ -
realizată prin golul marcat 
de madrileanul Veloso. Ma- 
gro a hotărît să ofere drept 
recompensă lui Veloso un 
enorm... jambon.

CUNOSCUTUL 
Georg Thoma 
campion olimpic 
dial la combinata nordică, 
a hotărît să se retragă din 
activitatea sportivă compe- 
tițională. „Micul" 
poștal intenționează 
consacre carierei de 
nor.

ÎNVINGI ND cu 
formația Nantes, echipa de 
fotbal Celtic Glasgow a 
marcat al 100-lea gol în 
4 luni, ceea ce constituie

de pronosticuri,

Barcelona, victorie

schior 
(R.F.G.), 
și mon-

factor 
să se 
antre-

3—1

un adevărat record pentru 
înaintașii acestei formații.

SCI1IOABA austriacă E- 
rica Sehinegeer, campioană 
mondială la proba de cobo
rîre, a fost recunoscută 
drept cea mai multilate
rală sportivă austriacă a a- 
nului. Pe lingă schi, ea 
practică cu succes călăria și 
deține titlul de campioană 
(la juniori) la următoarele 
probe atletice: aruncarea 
discului. aruncarea suli
ței, săritura în lungime, 
80 m garduri, precum și 
titlul de campioană a țării 
la pentatlon.

ARBITRUL spaniol Or
tiz se numără printre cei 
mai buni din Spania. In 
meciul Real—Barcelona, ju
cătorii de la Barcelona au 
încercat să ..tragă de timp", 
simulînd că sînt răniți sau 
dînd mingea afară. Ortiz 
a prelungit jocul cu 5 mi
nute, timp în care Real a 
marcat golul victoriei. 
Contestația clubului Barce
lona n-a fost luată în sea
mă de către forurile de re
sort, care au apreciat 
Ortiz a acționat legal.

ÎN R.F.G. a avut
proiecția filmului „SKT— 
fascinacion". turnat de cu
noscutul schior Willy Bog
ner. In timpul turnării a-

că

loc

înotător Frank curs desfășurat la Marsi
lia, în compania lui Alain 
Mosconi. Iată-l dînd auto
grafe micilor admiratori.

Cunoscutul
Wiegand, recordman mon
dial și european, a parti
cipat de curînd la un con-

cestui film, au murit sub 
o avalanșă cunoscuții schi
ori Barbara
(B.F.G.) și
(S.U.A.).

HELMUTH
trenorul

Henneberger
Bud Werner

SCIION, au
reprezentat ivei

R.F.G. la campionatul mon
dial de fotbal, va (ine în
tre 10 și 13 ianuarie, la 
Moscova, un ciclu de con
ferințe la un curs de an
trenori, ca invitat al fo
rurilor de specialitate din 
V.R.S.S.
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