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ESTE ANUL PREOL1MPIC !

asupra 
a tine-

O CERINȚA PENTRU TI
NERETUL STUDIOS

Este îndeobște cunoscută uti
litatea ^practicării continue a 
exercițiilor fizice și sportului, 
influența lor pozitivă 
pregătirii multilaterale
retului. Prin sport îți formezi 
totodată deprinderea de 
in colectiv, spiritul de discipli
nă. în cazul studenților, rolul 
asigurării unei asemenea activi- 

aeademician
VICTOR VALCOVICI 

profesor.
Facultatea de matematici 

■ Universității din București 
-Continuare ic pag. a 3-a)

a lucra

De cițiva ani sărbătorim Re
velionul in strălucirea medaliilor 
cucerite pe marile „stadioane de 
apă“ ale lumii. Este pentru noi, 
caiaciștii si canoiștii echipei re
prezentative, o fericire de nede- 
scris să contribuim astfel la 
creșterea necontenită a presti
giului sportiv al României so
cialiste. Condițiile minunate de 
pregătire, hărnicia fi priceperea 
antrenorilor, ca și munca noas
tră perseverentă pentru ridica-

talente, 
ea tre- 
perma- 

Mihucla 
la J.O. 
perfor-

AUREL VERNESCU 
maestru emerit al sportului 

(Continuare In pag. a 3-a)

ȘCOALA - UN TEZAUR 
INEPUIZABIL DE TALENTE

Școala a fost și va rămine un 
tezaur inepuizabil de 
Tocmai de aceea, către 
buie să ne îndreptăm 
nent atenția. O elevă, 
Peneș, ne-a demonstrat 
de la Tokio că marile
manțe sini posibile încă de pe 
băncile școlii. Sint convinsă că 
acest succes al culorilor româ
nești n-a fost o intimplare. 
Dimpotrivă, nutresc speranța

SILVIA NEGREANU 
profesoară emerită

(Continuare In pag. a 3-a)
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REVELION 1967

CU DRAGOSTE
Daco vrei să bați un record, 
trebuie să-ți fortifici 
și mușchii

, minții; 
să-i antrenezi zilnic 
și să-i hrănești 
cu vitaminele cunoașterii

La multi ani și la multe noi vic
torii sportive ! Este urarea pe 
care și-au făcut-o sportivii noș
tri in noaptea Revelionului. In 
fotografie : un instantaneu in fa
milia boxerului Constantin Dumi
trescu, care a avut printre invi
tați pe maestrul emerit al spor
tului Aurel Vernescu (in mijloc) 
și alți sportivi fruntași. Citiți re

portajul nostru din pag. a 2-a

DRAGI TOVARĂȘI1 ȘI PRIETENI, 
CETAȚENE și cetățeni,

Peste cîteva minute, anul 1966 — an încunu
nat de mari realizări ale poporului român in 
întreaga viață socială, de afirmare activă a tării 
noastre pe arena internațională —■ se va adău
ga la cronica glorioasă a Republicii Socialiste 
România, îmbogățind cu o nouă pagină isteria 
milenară a patriei.

Cea mai de sdamă realizare obținută de po
porul nostru in 1966 este încheierea cu succes 
a primului an aj planului cincinal. Forțele de 
producție ale țării au continuat să se dezvolte, 
avuția națională a sporit, s-a ridicat nivelul de 
trai al maselor,t s-au petrecut noi schimbări 
calitative în direcția dezvoltării democrației, 
înfloririi națiunii noastre socialiste.

Rezultatele de seamă dobindite în toate do
meniile de activitate reprezintă un izvor de în
dreptățită mintfrie patriotică pentru întregul 
ponor. Doresc să evidențiez cu deosebire hăr
nicia, talentul și Capacitatea muncitorilor, ță
ranilor și intelectualilor, entuziasmul și abne
gația dovedite de loți cei ce muncesc, fără 
deosebire de naționalitate in înfăptuirea poli
ticii marxist-lerliniste a partidului noslru, în 
vasta activitate închinată propășirii patriei.

în acest prag' de an nou, conducerea parti
dului și statului adresează tuturor locuitorilor 
țării cele mai oalde felicitări pentru succesele 
obținute in măreața operă de construcție a 
României socialiste.

DRAGI TOVARĂȘI,
5

întimpinăm anul 11’67 cu încredere și opti
mism, cu hotărârea nestrămutată de a adăuga 
noi înfăptuiri edificiului înălțat de poporul ro
mân în anii socialismului, de a face noi pași 
înainte spre mărețele țeluri stabilite de Con
gresul al IX-Ieâ al partidului.

Analizind sarcinile anului viitor, recenta
plenară,a Comjțetului Central a) partidului a 
subliniat, într-un spirit de înaltă exigență 
comunistă, necesitatea ridicării pe un plan 
superior a întregii activități economice, ma
rile Îndatoriri ’ce revin în acest sens organe
lor de partid >și de 
muncii. -

Plenara a relevat importanța deosebită 
perfecționării muncii în toate direcțiile, 
toate sectoarele vieții sociale, aceasta fiind o 
cerință imperioasă pe care ne-o impune legea 
dialectică a dezvoltării societății, pe care ne-o 
dictează răspunderea față de viitorul țării.

Dezbaterile Marii Adunări Naționale —• 
inallul sfat al țării — au evidențiat adeziunea 
deplină a tuturor categoriilor sociale ale țării 
față de măsurile elaborate de conducerea 
partidului și statului, hotărirea fermă a celor 
ce muncesc de a înfăptui neabătut politica in
ternă și externă a Partidului Comunist Român 
— expresie fidelă a intereselor vitale ale în
tregului popor.

Ne exprimăm încrederea că anul care vine 
va aduce succese tot mai mari in construcția 
socialismului, în viața minunatului nostru po
por, în făurirea viitorului strălucit al scumpei 
noastre pairii.

Anul care a trecut a fost un an de activi
tate inlensă a partidului și guvernului țării 
pe planul politicii internaționale, pentru dez
voltarea și întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare multilaterală cu țoale țările socia
liste, pentru lărgirea cooperării cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor socială, pen
tru securitate internațională și pace între po
poare. Opinia publică din țara noastră, ca și 
din întreaga lume, a condamnat term continua
rea si intensificarea războiului aqresiv al Sta
telor Unite împotriva Vietnamului.

Partidul si stalul nostru, întregul popor cer 
cu hotărire să se pună cară! acestei agresiuni, 
își manifestă activ solidaritatea cu lupta eroică 
a poporului vietnamez, cu Iurta popoarelor îm
potriva colonialismului, a imneriali«muiui, pen
tru dreptul lor sacru de a-si hotări 
destinul.

Fie ca anul ce vine să înregistreze 
grese pe calea afirmării principiilor 
denței și suveranității naționale 
dintre state, pe calea luptei pentru 
și socialism, să aducă noi împliniri 
poporului român, ca și ale tuturor
spre pace și colaborare internațională.

înainte de a sima prima bătaie de ceas a 
noului an, să ridicăm paharul pentru toți acei 
care prin munca lor eroică și entuziastă dau 
viață politicii partidului: clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, întregul nostru 
popor;

pentru Partidul Comunist Român — condu
cătorul încercat al celor ce muncesc ;

pentru prosperitatea patriei noastre. Repu
blica Socialistă România;

pentru pace și colaborare între popoare.
Vă urez, dragi tovarăși, succese și mai mari 

în muncă, sănătate, fericire in viața personală, 
împlinirea tuturor dorințelor dumneavoastră 
de mai bine.

La Mulți Ani!

singure

noi pro- 
indepen- 
relațiile.în 

democrație 
aspirațiilor 
popoarelor,

stat, tuturor oamenilor

i a 
în toate direcțiile, in

I ș

I Astăzi, de la ora 18,30, la Floreasca
-I ... . Hocheiul din nou

Dacă vrei să bați un record 
trebuie să-ti fortifici 
și mușchii inimii, 
cu apa vie 
ci dragostei de patrie.
Dacă vrei să bați un record, 
trebuie să-ți for ifici 
și mușchii ochilor, 
să vezi mai limpede 
piscurile semețe ale munților noștri, 
pe care soarele — alpinist încercai — 
ie escaladează 
în fiecare zi; 
dealurile noastre 
coborînd spre cîmpie 
cu rod aromitor de livezi 
și terase de viță de vie; 
sc vezi palma aspră 
și rodnică a cîmpiilor 
unde vîntul, 
cel dintîi alergător de 
al acestor meleaguri, 
continuă și azi să se 
purtînd din legende 
secreiul tinereții fără 
să vein, 
limpede, 
mai ales 
siluetele tinere ale uzinelor socialiste 
unde am învățat, 
fără zarvă, 
să trecem peste cele moi înalte ștachete; 
să vezi 
crescînd 
cu frunte-nsorită 
uzinele și marile combinate de mîine 
oînă spre malurile
Dunării, 
spre malurile 
mării, 
spre țărmurile 
sărutate de valuri 
cu dragoste nețărmurită...

fond

antreneze

bătrînețe;

MIRCEA BONDA

Echipele de handbal ale României și Japoniei
își verifică fufele înaintea C. M.

Astă-searâ în sala Floreasca, 
de la ora 18.30, reprezentativa 
de handbal a României va juca 
in fata publicului bucureștean 
ultimul meci înaintea celui de al 
6-lea campionat mondial care 
va Începe săptămîna viitoare în 
Suedia.

Sportivii noștri vor întîlni re
prezentativa Japoniei, sosită în 
Capitală cu o intîrziere nepre
văzută. Datorită acestui lucru, 
meciul programat în ziua de 
1 ianuarie la Cluj nu a mai avut 
loc și, astfel, intîlnirea dintre

Maestrul emerit al sportului Ioan Moser, în acțiune. II 
veți revedea astăzi in partida România — Japonia

cele două selecționate va avea 
loc astăzi în București.

Dacă pentru echipa țării noas
tre aceasta va fi ultima verifi
care înaintea C.M., handbaliștii 
japonezi vor mai avea prilejul 
de a-și pune la punct echipa 
într-un joc foarte interesant, 
programat joi după-amiază, în 
compania echipei noastre cam ■ 
pioane Dinamo București.

in actualitate
Vineri, pe patin.ouiui din 

Miercurea Ciuc vor începe 
întrecerile turului al trei
lea al campionatului

Dat fiind faptul că majo
ritatea jucătorilor fruntași, 
angrenați în cele șase echi
pe care-și dispută titlul de 
campioană, au avut la dis
poziție o perioadă de cî
teva săptămîni pentru îm
bunătățirea pregătirii spe
cifice, avem convingerea că 
meciurile de la Miercurea 
Ciuc se vor desfășura la un 
nivel valoric superior celor 
din tururile anterioare.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
ț 3-8 IANUARIE 1967

BASCHET, 8.1, 'sala Floreasca : jocuri din campionatul cate
goriei 13, seria I. t

HANDBAL. București. 8.1. meciuri din „Cupa de iarnă”.
HOCHEI PE GHEAȚA, de la 6.1, la Miercurea Ciuc, turul 

al in-lea al campionatului republican.
SCHT, Predeal, iții, concurs de probe alpine și fond ; Poiana 

Brașov, 8.1, concurși de sărituri.
Competiții internaționale
BASCHET, 8.1, j-șala Floreasca: Dinamo București — Royal 

IV Bruxelles, în cajdrul „Cupei cupelor”.
HANDBAL, 3.1, ..sala Floreasca. România — Japonia (m) ; 5.T. 

sala Floreasca, Dinamo București — Selecționata Japoniei (m). 
Galați, 6—8.1, întîlnitile Politehnica Galati - Z.A.B. Dessau — R.D.G. 
<m + f). - , . T, ,

7—8.L turneul .'-echipelor feminine Rapid București și uni
versitatea Timișoara în R.D. Germană. 3—8.1. turneul echipei 
masculine de tineret în R.D. Germană Rheinhausen (R.F.G.) 8.13 
jocul amical România — T.U.S. Rheinhausen (m).

LUPTE, Haparanda (Suedia» 3—8.1. echipa Steaua (greco-ro- 
mane) participă la urî turneu internațional.

SCHI, Oberhof (R.D.G.), de la 8.1, întrecerea de biatlon dintre 
echipele R.D. Germane și României.

N.R. : Competițiile de mai sus ne-au rost comunicate de către 
federațiile de specialitate.



REVELION 1967..
Meciuri internaționale

Am Intrat In ultimele secunde ale bă- 
trînului 198S ! Peste citeva momente se 
va face, turn spunea un șahîst de la 
masa noastră, marea „rocadă" a anilorl 
In sfirșit, 12 bătăi de ornic vestesc în
cheierea unui an plin de succese și ve
nirea mult așteptatului An Nou 1967 — 
junior — trece „linia de sosire" in a- 
plauzele și uralele tuturor ! Se ciocnesc 
pahare cu vin, se toastează : Bun venit 
1967 ! La mulțl ani !...

Carnavalul tineretului din Capitală : 
ghirlande, pepite strălucitoare, serpen
tine. brazi împodobiți cu globuri mul- 
ticolore... în saloanele iluminate feeric 
ale Palatului Republicii și-au dat întîl- 
nire în această seară de neuitat sute de 
tinere și tineri bucureșteni. Sosirea nou
lui an este primită eu explozii de vese
lie și entuziasm ! Se dansează, se fac 
concursuri ad-hoc pentru ,,Cel mai bun 
recitator”, pentru ,.Cel mai bun solist 
vocal", pentru ..Cele mai bune perechi 
de dansatori”. Minutele trec eu repe
ziciune... Buchetele de melodii și mo
mentele vesele oferite de cei mai buni 
artiști ai genului stîrnesc cascade de 
veselie ! Se toastează, se joacă perinița, 
se petrece ca în fiecare an de Reve
lion !...

De pe înălțimile „Grantuiui” privim 
panorama G uteștiului. Aici, sint copiii 
Rapidului ! La cine să ne oprim ? La 
Ion eseu era stins*, olimpicul nostru 
sărbătorind de data aceasta sosirea A- 
nului Nou pe alt meridian. Dan Coe 
își transportase casa, masa «i colecția 
celor „îOftl de discuri** la altitudinea 
Poienii Brașov. Batem la Nae George
scu. Revelion ca la carte ! în familia 
„tunarului** rapidist Anul Nou coincide 
c»i trei aniversări: Nae (31 ani), mama 
(59). și fetița (5). Veritabilă sărbătoare ’ 
Printre invitați multe... rude din fami
lia mică a lui Georgescu și familia mare 
a fotbalului... VărZan, stoperul rapidist 
de acum un deceniu și Ene II (fără pre
zentări) ș.a. Armonie perfectă pînă la 
ora 12 noaptea. Momentul toastului : 
fiecare e eu inima la echipa Sa de club. 
Se ciocnesc paharele și... spiritele ! 
Ene... trage : „Rapidul a prins peste 40 
de Revelioane, dar nici un campionat î 
Georgescu... apără : „Bine c-ați ajuns 
voi in Intercontinentală** ! Se toastează 
apoi pentru „Cupa balcanică” (ea do* 
mină vitrina clubului), pentru victoria 
Rapidului de la Petroșeni (singurii care 
au reușit această performanță !).

Sala de festivități a I.C.F... In jurul 
meselor pline cu bunătăți — voleiba- 
Jiști. atleți. luptători, rugbiști, baschet- 
ba.i. ;i, cadre didactice... „Primiți cu 
plugușorul întreabă Rîndunel Dumb 
trescu din anul III. ,.Primim“ ! răspund 
cei de Ia mese. Și alaiul colindătorilor 
îrhbrăcați în frumoase costume națio
nale începe sa ureze : Sănătate, noroc, 
mult succes la învățătură și pe terenu
rile de sport !

La familia antrenorului de box Titi 
Dumitrescu s-au adunat cîțiva dintre 
as: de ieri și de astăzi aj sportului ro
mânesc : Aurel Vernescu, gimnastele So
nia lovan, Elena Dobrovolschi și Geta 
Dumitrescu, baschetbalistul Fodor. Se 
spune că sărbătoarea Anului Nou e li
rică pentru că poartă în ea poezia amin
tirilor și poezia speranțelor. Amintirile 
depănate aici țin de Olimpiadele de la 
Melbourne, Roma și Tokio, de proaspă
tul Ctrunau și Ciudad de Mexico.

Uzinele Gri vița Roșie... La masa „spor
tivi'or” un tinăr cu coif strălucitor pe 
cap cere un moment de liniște. I se a-

La Sovata, Revelionul tinerelor speranțe ale atletismului. Se ciocnește 
un pahar de vin (nu mai multe) pentru viitoarele succese, iar (jindul sare 
p«4<« ua un, spre Mexic 1968.

'k Foto; A. Neagu

cordă. Meseanul închină un pahar în 
cinstea succeselor obținute anul acesta 
de sportivii asociației, toastează pentru 
echipa de rugbi care se af ă acum în 
Franța, pentru Gheorgiie Dumitrescu, 
Mihai Lefter, Dan Gheorghe, care au 
primit zilele trecute titlul de maeștri ai 
sportului la aeromodele, pentru noile 
victorii ale sportivilor grivițeni.

„Primiți colindători” ? Și... fără să mai 
aștepte confirmarea, prichindeii nopții 
incep : „Să-nfloriți ca merii, ca perii... 
/ Și în anul care vine / Cu tărie să 
luptați / Campionatul să-1 luați !” Apă
rarea Dinamo-ului — Datcu, Popa, Nun- 
weiller, Octavian Popescu — strînsă 

„beton” în jurul mesei — întăresc ura
rea cu licoarea transparentă dătătoare 
de... formă (numai de Revelion ’)

Ora 6 dimineața... O mină pe cheia de 
contact. Stupefacție : ion Țiriac ! Venea 
cu soția de la un revelion petrecut... 
undeva, la... cineva, împreună cu... cîți- 
va.~ Misterul are farmec !

— Te-ai ascuns bine, maestre !
— Am fugit de indiscreția reporteri

lor.
— Totuși... Ce răvaș ai scos din plă

cintă !
— O să rîzi : „Golgeter al campiona

tului de fotbal !“

Revelionul 1967, conform tradiției, a 
continuat pînă la revărsatul zorilor. S-au 
închinat cupe de vin pentru viața feri
cită pe care o trăim, pentru partid și 
guvern, pentru realizările obținute în 
anul care a trecut, pentru viitoarele suc
cese din noul an, in toate domeniile 
de activitate și bineînțeles, și în sport, 
pentru pace, fericire, pentru îndepli
nirea tuturor năzuințelor !

NUȘA MUSCELEANU 
VASILE TOFAN

Revelionul fotbaliștilor dinamoviști. De la stingă: Ilie Datcu, Octa
vian Popescu cu sofia, Ileana Datqu, micuța Corina Datcu, Lied Nun- 
weiller și sofii Popa.

Foto: P. Romoșan

ORA 24 PRIN ORAȘELE ȚÂRII
Ca în fiecare an, corespondenții noștri au fost prezenți in noaptea 

Anului Nou în mijlocul sportivilor fruntași din diferite orașe, completînd 
cu însemnările lor cronica Revelionului, lată citeva din relatările tele
fonice primite la redacție pentru primul număr al „Sportului popular" 
din 1967:

IAȘI

O plăcută intilnire cu mulți din
tre cei mat buni sportivi ieșeni! Re
ține atenția, in primul rîrid, „pache
tul de înaintași" — punctul forte 
al rugbiștilor. Printre participanții la 
Revelionul organizat de clubul spor
tiv Politehnica: Drobotâ, Rozenberg, 
Herghelegiu, Dăscălescu, Iftimie și 
ceilalți jucători ai „XV“-lui pe care 
l-am intilnit in campionatul de rugbi. 
Cu aceeași veselie sărbătoresc noul 
an handbalistele și baschetbalistele. 
Notez ca „lapte diverse* că •în 
noaptea Revelionului antrenorul Ga
briel Simionescu s-a mutat intr-un 
apartament modern, că Stoicescu s-a 
căsătorit... Și că toate discuțiile arată 
că 1967 va fi un an bogat pentru 
sportul ieșean.

D. Diaconescu, corespondent 
principal

CRAIOVA

Sportivii care au adus oltenilor 
cele mai mari satisfacții in 1960 — 
fotbaliștii — au petrecut Revelionul 
la diferite cabane din munți. Printre 
cei rămași „acasă", căpitanul echipei 
noastre. Deliu, care ne-a rugat să 
transmitem dorința tui și a tuturor 
colegilor de a ciștiga și in 1967 sim
patia spectatorilor. La Revelionul or
ganizat pentru muncitorii de la Elee- 
troputere i-am intilnit pe maforitatea 
sportivilor de la clubul craiovean cu 
același nume — fotbaliști, atleți, 
rugbiști, boxeri, voleibaliști, luptă
tori, multi dintre ei evidențiați pen
tru frumoasele succes obținute In 
producție și pe terenurile de sport. 
Micro-interviul nostru înregistrează 
optimism și dorință de afirmare In 
1.967. Printre cei care doresc să ob
țină performanțe deosebite notăm pe

VESTI DE LA CORESPONDENȚI
■I •*

CURS DE ARBITRI IA FOTBAL

Familia arbitrilor birlădeni se va îm
bogăți în primăvară cu un nou lot de 
.cavaleri ai fluierului". Deocamdată, 
cei 12 cursanți (în majoritate foști 
jucători de diferite categorii) se află 
în prima repriză a cursului condus 
de arbitrul de categoria .A, Nicolae 
Rainea.

N. Cernătescu

MUGURI AI ATLETISMULUI 
LA ODOBEȘTI

La începutul anului școlar 1966—67 
a fost înființat pe lingă liceele teo
retic și agricol din Odobești un cen
tru de pregătire la atletism, pentru 
probele de sărituri și aruncări. De re
marcat numărul mare de elevi (peste 
500) care au luat parte la prima se
lecție. Dintre aceștia, 38 s-au arătat 

luptătorii Ilie Popa, Ion Stoica șl 
Gh. Berceanu.

R. Șulț, corespondent principal

TUȘNAD

Brazii Tușnaduhu, împovărați de 
nea, au intimpinat cu frumusețea 
lor turiștii \ etplT 'sc-si petreacă aici 
noaptea Revelionului. încă de la 
amiază, grupuri de tineri au înce
put să urce spre vilele și cabanele 
gata pregătite. intilnim și mulți 
sportivi. Au renunțat la treninguri, 
hanorace, schiuri sau patine, schim- 
bind recuzita obișnuită pentru săi- 
bătoreasca ținută din noaptea Reve
lionului.

A fost un Revelion de care toți iși 
vor aminti cu multă bucurie. O noap
te de cintec și voie bună, de săr
bătorire a succeselor semnate in 
calendarul lui 1966, de ginduri ros
tite cu optimism pentru anul care a 
venit.

C. Chiriac

TIMIȘOARA

Și sportivii timișoreni au întim- 
pipat Anul Nou cu entuziasm și ne- 
descrisă' bucurie. La complexul spor
tiv C.F.R. Timișoara și-au dat in
tilnire peste 500 de salariați ai Di
recției Regionale C.F.R. Printre ei, 
mulți sportivi ai acestei puternice 
asociații cu frumoase tradiții in spoi
tul bănățean. Cu toții — fotbaliști, 
canotori, luptători — au sărbătorit 
un an încheiat cu multe succese și 
au toastat pentru un 1967 plin ae 
victorii. Aceeași atmosferă sărbă
torească a fost prezentă peste toi 
unde sportivii timișoreni au salutat 
venirea noului an.

Petre Arcan, corespondent 
principal

cu promițătoare aptitudini în probe
le de sărituri și aruncări.

Al. Sirbu

ULTIMELE ÎNTRECERI SPORTIVE 
PE 1966

Elevii școlilor generale din Raco- 
vița și Călinești, comuna Brezoiu, ra
ionul Rin. Vilcea, obișnuiesc să săr
bătorească trecerea unui an și veni
rea celui nou prin frumoase între
ceri sportive. Ca zi a întrecerilor a 
fost aleasă ultima duminică a anu
lui. Tradiția a fost continuată și în 
1966. Timpul frumos a făcut ca în
trecerile de fotbal și atletism să fie 
mai atractive ca oricînd.

C Marinoiu

VACANȚA ȘI SPORT
Sînt două noțiuni indisolubil le

gate și pentru cei 120 de elevi ai

amicale
LA ORADEA: Slavia V.S.T. Kosice
(Cehoslovacia) - Dinamo Oradea 

(tin.) 64-56

LA CLUJ: Șc. sp. de baschet Silistra 
(Bulgaria) - Șc. sp. Cluj 74—72

ORADEA (prin telefon). In cadrul 
turneului întreprins în țara noastră, 
echipa masculină de baschet Slavia 
V-S.T. Kosice, fruntașă în categoria B 
din - Cehoslovacia, a dispus de forma
ția de tineret Dinamo Oradea cu sco
rul de 64—56 (44—29). în primele 10 
minute partida a fost echilibrată, foa
ia de arbitraj consemnînd de 7 ori 
egalitatea. Apoi, însă, gazdele, lipsite 
de experiență, au cedat treptat iniția
tiva și oaspeții au început să se dis
tanțeze. Totuși, In final, revenirea pu
ternică a tinerilor baschetbaliști oră- 
deni a făcut ca diferența să se reducă 
simțitor. Cele mai multe puncte au foșt 
înscrise de Belcze (24), Țedula II (11) și 
Leicler (8) din echipa de tineret Di
namo Oradea, respectiv de Kurian II 
(17), Gecelovski (12), Kasper (11) și 
Tomas (10) pentru Slavia V.S.T. Ko
sice. (Ilie Ghișa — coresp. principal).

CLUJ (prin telejon) In meciul re
vanșă dintre echipele Școlii sportege 
Cluj și Școlii sportive specializate iii 
baschet din Silistra (Bulgaria), vi&tucia 
a revenit pe merit oaspeților cu scorul 
de 74—72 (40—22). S-au remarcat de 
la învingători Hațev (19) și Nedeff 
(17), iar de la gazde Simon (15) și Moga 
(19). A arbitrat mulțumitor cuplul A. 
Kulinov (Bulgaria) — V. Geleriu (Ro
mânia). (Radu Mircea — coresp.).

„Cupa 30 DtccniPri€“
Joi "și vineri, pe gheața' patinoarului 

1 loreasca, patinatorii fruntași bucureș- 
teni ne-ati desfătat cu evoluțiile lor 
in exerciții liber alese, în cadrul în
trecerilor pentru „Cupa 30 Decembrie". 
>-au remarcat, îndeosebi, concurenții și 
concurentele de la categoriile cele mai 
miri.

Pe primele locuri s-au clasat: Copii, 
II, băieți : 1. C. Greci* (Constructorul); 
fete: 1. Gabriela Voiea (Dinamo), 2. 
Elena Stanciu (Constr.). Copii I, băieți:
1. 0. Goga (Din.), 2. L. Cozia (Constr.); 
fete: 1. Doina Mitricieă (Școala spor
tivă), 2. Valentina Buciumeanu (Șc. 
sj».), 3. Cristina Nicol au (Șc. sp.). Ju
niori mici: 1. Mill ai Popescu (Constr.)
2. Dan Popescu (Șc. sp.) ; Junioare
mici: 1. Adriana Preda (Constr.), 2. 
Mariana Ionel (Șc. sp.), 2. Anca Tă- 
nase (Șc. sp.). Juniori mari: J—2 Gh. 
Fazekaș și Dorn Morariu (Din ), 3. E 
TăuJan (Din.); Junioare mari: I. Peti
ția Păcurarii (Din.), 2. Doina Gliișerel 
(Șc. sp.), 3. Constanța Ionescu (Constr). 
Seniori: I. M. Comanici (Din.), 2. M. 
Stoenescu (Șc. sp.), 3. D. Săveanu
(Din.), 4. I). Sandu (Constr.) ; Se
nioare: 1. Beatrice lluștiu (Din.), 2.
Rodica Dîdă (Constr.), 3. Cristina For- 
magiu (Din.). Perechi, juniori: I. Bea
trice lluștiu — Gheorghe Fazekaș (Din.); 
Seniori : I. Liliana Georgescu- Radu 
Ionian (1(1), 2. Daniela Popescu—Ma
rian Chiosca (Din.).

Pe echipe, primul Ioc a revenit pa
tinatorilor de la Dinamo, urmați de cei 
de la Școala sportivă și Constructorul.

Școlii sportive din Timișoara. Petre- 
cîndu-și vacanța de iarnă la Pre
deal, ei își continuă pregătirea fizi 
că, merg în excursii, practică schiul 
și desfășoară o bogată activitate 
culturală, bucurindu-se de o vacan
tă Dlăcută și reconfortantă.

P Arcan

O INIȚIATIVA BINEVENITA

Pînă nu de mult, elevii Școlii spo»- 
tive din Ploiești întimpinau serioase 
dificultăți în pregtirea lor sportivă 
din cauza lipsei unei săli de sport. 
Această deficientă a fost însă reme
diată prin reamenajarea sălii de sport 
ce aparținea Școlii generale nr. 21. 
în noua sa formă, sala oferă con
diții optime de antrenament si con
cursuri

M. Bedrosian



SCHI

€. Rudâu (Constructorul)POPICt

Gh. Crainic; 8 km ju-
I. Torok, 2. A. Kovari,

se- 
de 
se-

iiiviiio<itor in „Cupa 30 Decembrie"Sala C.C.A. din Capitală festi- 
de decernare a titlului și insig- 
maestru al sportului unui număr 
de sportivi, membri ai clubului

săptămina 
fruntași din 
susține pri

mele întreceri oficiale. Ca la fie
care început de sezon, primul 
concurs organizat de federația de 
specialitate se va desfășura du
minică dimineață pe pîrtiile Pre
dealului și va cuprinde probele 
de slalom special (seniori, 
riioare, juniori și junioare) și 
fond (10 km seniori, 5 km 
nioare și juniori, 3 km junioare).

Pînă la inaugurarea sezonului 
însă, schiorii au și partici
pat la unele concursuri de 

verificare. La Săcele, de pildă, 
pîrtia Tăieturica a găzduit o în-

ajunși in 
care schiorii 

țara noastră vor

trecere la care au luat parte 50 
de elevi din școlile orașului, lată 
primii clasați în proba de sla
lom special: juniori I: 1. L. To- 
citu, 2. V. Ovesea, 3. Șt. Miha- 
lache; juniori II: 1. N. Barbu, 2. 
M. Gologan, 3. Gh. Maravela ; co
pii I: 1. Șt. Șerban, 2. V. Deneș, 
3. A. Bursuc; copii II: 1. Gh. Be-

V. Mihalaclie, 3. Dan 
(V. SECAREANU—

șleagă, 2.
Munteanu.
coresp.)

Un alt cont 
pe pîrtiil

concurs s-a desfășurat 
le din jurul caba- 

nei Vulcan, în organizarea 
asociației sportive Energia Paro- 
șeni. Pe primele locuri s-ap cla
sat: lond 13 km seniori: 1. P.

Aron, 2. 
niori: 1.
3. I. Mathe; 5 km junioare: 1. Ma
ria Implîng, 2. Florica Medrea, 3. 
Maria Jiboc. (Șt. BĂLOI—coresp. 
principal).

Activitatea celor 10 centre de 
inițiere organizate de 
F.R.S.B. se află în plină des

fășurare în următoarele locali
tăți: Borșa (instructor A. Barezi), 
Abrud (Spiridon Bălan), Fundata 
(I. OTteanu), Rîșnov (C. Vlădea), 
Brașov (C. Bîrsan), Predeal (N. 
Vintilă și D. Zangor), Azuga (Ele
na Tom), Sinaia (Radu Banul, Buș
teni (Adrian Bătușaru), Cîmpu- 
lung Moldovenesc (C. Frățeanu).

:. Bogdan, unul dintre cei mai talenlați juniori ai Școlii sportive 
ia, se anunță un candidat de seamă la Jocurile fruntașe in intre- 
n acest an.

Foto: P. Romoșan

/

NOI MAEȘTRI
AI SPORTULUI
In ziua de 30 decembrie 1966 a avut 

loc în 
vițatea 
nei de 
de 29 
Steaua.

Distincțiile au fost inminate sportivi
lor de la Steaua de tov. Avram Lăp- 
toiu. vicepreședinte al Consiliului Gene
ral al U.C.F.S., care i-a felicitat pe spor
tivi și le-a urat în noul an noi și va
loroase succese pe plan intern și inter
național.

Printre noii maeștri ai sportului se 
numără C. Hărgălaș (gimnastică), Iu- 
liu Falb și Ecaterina Iencic (scrimă), Ni- 
colae Giju (box), Ingrid Ungur (natație), 
Ilie Năstase (tenis), Ion Baciu (lupte), 
Iosif Naghi (atletism).

24. de jucători, reprezentînd diferite 
asociații și cluburi bucureștene, s-au în- 
lîlnit în actuala ediție a tradiționalului 
concurs de popice, dotat cu trofeul „Cu
pa 30 Decembrie4’. întrecerile au avut 
Ioc pe arena din șoseaua lancului, în 
organizarea clubului sportiv Constructo
rul. In program a figurat proba clasi
că de 200 bile mixte bărbați, primii opt 
sportivi daliiieîndu-se intr-un turneu fi
nal pentru desemnarea învingătorului.

GÎNDURI PENTRU 1967
5 PE TOATE „SCENELE"

urez sportivilor noștri ca in 
să realizeze succese crescinde 
ramurile, pentru a răspindi 

faima sportului românesc, 
scop nobil cere din partea 

>r dăruire totală pentru a rea- 
ormanțe cit mai înalte și a 
lioanelor de spectatori jocuri 
calitate.

eoluL, sportiv trebuie să fie 
imbunătățîî pentru

eptările noastre, ale specta- 
iin tribune. Așadar,

a răs-

tuturor
rr, noi și sporite succese și, 
ros „La mulți ani !“

ȘTEFAN CIUBOTARAȘU
artist al poporului

echipa de fotbal, vrem menținerea și, 
pe cil e posibil, îmbunătățirea rezulta
telor obținute in ultimul timp; ne 
vom preocupa, totodată, de echipele 
pentru copii și juniori.

Pentru desfășurarea în condiții op
time a muncii în toate secțiile pe ra
mură de sport ne vom preocupa în 
continuare de amenajarea și judicioa
sa folosire a bazelor sportive, a mate
rialului și echipamentului sportiv.

Pe primul plan al preocupărilor se 
va afla și activitatea sportivă de masă; 
vom căuta să convingem cit mai mulți 
oameni ai muncii malpractice sistema
tic și organizat exercițiile fizice și 
sportul. îi vom angrena în diferite 
competiții de masă. Avem în vedere, 
in primul rind, campionatul asociației, 
acțiunile turistice, competițiile speci
fice pe ramuri de producție etc. Pînă 
atunci vrem să asigurăm o reușită de-

stră. Credem că va trebui să folosim 
mai mult și mai bine activul obștesc — 
numeros și foarte competent — din 
toate raioanele regiunii. Printr-o mat 
eficientă muncă de popularizare vom 
căuta să atragem cit mal mulți tineri 
și tinere in. practicarea diferitelor ra
muri și în special a celor cu tradiție, 
cum sint : luptele, fotbalul, ciclismul, 
gimnastica ș.a.

O CERINȚA PENTRU TINERETUL 
STUDIOS

(Urmare din pag. 1)

cluburilor sportive uni-

nostru socialist, tinăra ge- 
condiții optime pentru de-

’67 IN UZINA NOAS
TRĂ

i noi, cei din consiliul asocia- 
rtive Unio-Satu Mare, anul 
marcat o serie de frumoase 
în activitatea de masă și de 
mță. Amintim de reușitele 
desfășurate cu prilejul Spar- 

i de vară, la care au partici- 
de tineri și tinere, de entu- 

concursuri organizate în vede- 
?rii normelor Insignei de poli- 
Pe cartea de vizită a sportu- 
ru de performanță au „sem- 
secții — toate afiliate la fede- 
le specialitate — din care 7 
permanent angrenate in diferi- 
etiții cu caracter republican, 
rile noastre pentru noul an 

înființarea unor puternice 
e inițiere (lupte și volei) pen- 
rii ce aparțin grupului nostru 
rofesional al uzinei ; moderni- 
ilii de scrimă, de pe planșele 
s-au ridicat atâția maeștri 
i i
ai 
și 

ion
lentă și

ai 
mărirea numărului de 

UCFS pînă la 3 300; ame- 
dotarea cu aparatele nece- 
săli de sport Unio; pregă- 

susținută a tinerilor
portivi nominalizați pentru lo- 
limpice.

MIHAI DUMITRAȘCU
șef al uzinei Unio-Satu Mare 
edintele asociației sportive

PROIECTE

ul an ne vom îndrepta atenția 
ul rind spre secțiile de perfor-
— gimnastică, atletism, scrimă,
— unde dorim să obținem re
ia nivelul celor republicane iar 
nde condițiile ne permit, la ni- 
’lor internaționale. Cit privește

ILiE PREDOVICI
președintele

Consiliului regional UCFS Brașov

CRESC SI DIMENSIUNILE 
SPORTULUI!

Combinatul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej“ cunoaște o dezvoltare

MICRO-ANCHETA
LA ÎNCEPUT DE AN

tăți revine 
versitare.

In statul 
nemție are
săvirșirea aptitudinilor sale fizice și 
intelectuale.

în calitatea me^ de vechi și pasio
nat sportiv, mă bucură triumful spor
tului dătător dc sănătate fizică' de 
echilibru moral. Tocmai de aceea adre
sez gindul și îndemnul meu tineretu
lui studios : căutați să îmbinați cit mai 
armonios studiul cu activitatea spor
tivă. Faceți aceasta cu toată convin
gerea. Roadele vor însemna in toate 
cazurile oțeîirea trupului și ascuțirea 
minții.

Jocurile preliminare s-au soldat cu 
cîteva rezultate bune dar și cu unele... 
surprize. Astfel, o serie de cunoseuți 
popicari ca Gh. Constantin, Ion Petru 
ș.a. au fost eliminați din competiție. 
De as emenea, tinerii sportivi C. Cons- 
lantinescu și C. Voicu, care ne obișnui
seră în ultima vreme cu rezultate mari, 
de dala aceasta n-au mai confirmat aș
teptările.

1 unicul final s-a desfășurat vineri 
după-amiază. Lansînd bila cu aceeași 
precizie ca în „calificări^, (.. Undau 
(Constructorul) a lost la un pas de a 
depăși granița celor 900 p.d., fiind mar- 

< al eu 899 p.d. El a totalizat din două 
manșe 1789 p.d. 11 urmează, în online, 
în clasamentul final, M. Manole (< <m- 
slrueiorul) cu 1755 p.d., I. Pupe.-cu 
(Constructorul) 1730 p.d., 1‘. Bonea
(Construelorul) 1699 p.d., A. Popescu 
(Constructorul) 1690 p.d., L. Taină
(M.M.C.M.) 1682 p.d., A. Carp (Gloria) 
1673 p.d. șl 1.. Boldea (Geotelinira) 
1610 p.d.

După cum sc poate vedea. întrecerile au 
fost dominate de reprezentanții clubului 
organizator, care cunoscîud mai bine par
ticularitățile arenei și-a.u regăsit cu u- 
șurință ritmul normal.

9 Beturul campionatului orașului 
București, în cadrul căruia activează 12 
ecjîipe feminine și tot atîtca inas> uhne, 
începe-la 5 ianuarie. în cele două cla
samente conduc Gloria, la fete, și Rapid, 
la băieți.

PRONOSPORT

ESTE ANUL PREOLIMPIC ! ”

Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la concursul Pronosport 
nr. 53, etapa din 31 decembrie 1966: 

x
l 
l

X

I.
II.

III.
IV.

V
(Urmare din pag. 1)

măiestriei

plină întrecerilor din cadrul Sparla- 
chiadei de iarnă.

N. PANTILIE
secretarul clubului Petrolul Ploiești

PENTRU DEZVOLTAREA SPOR
TULUI ÎN REGIUNEA NOAS

TRĂ

a întregului 
precupețește 
îndeplini cu

sporti- 
în anul 
zeci de 
medalii

de bronz 
de la

Bologna — Venezia 0-0 
Brescia — Lazio 1—0 
Cagliari — Atalanta 3—1 
Fiorentina — Napoli 1— 1 
Internazionale — Juventus

1- 1
VI. Lecco — Lanerossi 0—0 

VII. Mantova — Spăl anulat
VIII. Roma — Milan 0- 1 

IX. Torino — Foggia 1—0
X. Alessandria - Padova 0—2 

XI. Catania — Modena 0- 0
XII. Genoa — Palermo 1—1
XIII. Pisa — Varese 0—1

x
X

7

unui an

2
1
2
x
X
2

Fond de premii 324 291 lei din care 
report premiul minim 79 424 lei.
PREMIILE

Deosebit de fructuos — cu multe 
succese in sportul de masă și in acti
vitatea de performanță, anul 1966 ne-a 
lăsat, totuși, o amintire neplăcută; 
ultimul loc ocupat de echipa noastră 
de fotbal in clasamentul campionatului 
categoriei A și, de asemenea, poziția 
codașă a reprezentativei de box. In 
1967, grija noastră va fi îndreptată în 
mod deosebit spre redresarea acestor 
secții, spre îmbunătățirea substanțiali 
a rezultatelor fotbaliștilor și boxerilor 
noștri. Vom acorda toată atenția ridică
rii performanțelor. în special in spor
turile olimpice. Tot in acest domeniu, 
vom manifesta mai multă preocupare 
pentru pregătirea sportivilor nominali
zați și pentru inițierea unor acțiuni 
in vederea selecționării a noi elemente 
talentate, de perspectivă. Asigurarea 
condițiilor materiale pentru o pregăti
re care să-i ajute pe sportivii fruntași 
la îmbunătățirea rezultatelor constituie 
de asemenea pentru noi un obiectiv 
important in acest an preolimpic.

In ceea ce privește activitatea spor
tivă de masă, ne-am stabilit un plan 
complex de măsuri menit să îmbunătă
țească sportul școlar din regiunea noa-

atractivele lui în
moi mulți adepți. 
in mod deosebit, 
sportivilor sini și

impetuoasă. Noilor obiective intrate în 
funcțiune li se adaugă mereu altele. 
Este rodul muncii creatoare, entuzias
te și pline de abnegație 
nostru colectiv, care nu 
nici un efort pentru a
cinste sarcinile trasate de Congresul 
al lX-lea al partidului.

Paralel cu dezvoltarea marelui 
combinat, dimensiuni tot mai largi ca
pătă și activitatea sportivă. Astăzi, in 
cadrul clubului nostru sportiv Oțelul 
există 28 de asociații sportive care cu
prind peste 14 060 membri ai UCFS. 
Sportul de performanță și tfhl de masă 
— prin variatele și 
treceri — ciștigă tot 
Și, ceea ce bucură 
este că majoritatea
fruntași la locurile lor de muncă.

Ginduri pentru noul an ? In pri
mul rind, o nouă sală de box pentru 
copii și juniori. Apoi, o sală de lupte 
și haltere care va fi dată în funcțiu
ne la Grupul școlar al combinatului. 
Antrenorii și instructorii secțiilor 
noastre de performanță iși propun in 
1967 să cucerească — prin tineri pe care 
ii pregătesc — nouă titluri de campioni 
republicăm și 56 de titluri de campioni 
regionali. In sfirșit, o dorință comună: 
la sfirșitul campionatului de fotbal 
echipa Oțelul Galați să fie in primele 
locuri !

rea continuă a 
ve ne-au ajutat să obținem și 
1966 succese de prestigiu — 
victorii internaționale și cinci 
de aur, una de argint și una 
la campionatele mondiale 
Griinau.

Sintem acum la începutul
nou și bucurîndu-ne de succesele 
purtate se cuvine să ne gîndim, mai. 
ales, la viitoarele competiții. Dorim 
din toată inima ca în întâlnirile inter
naționale ce vor urma să confirmăm 
valoarea ridicată a caiacului și canoei 
românești. 1967 este anul „europene
lor de la Duisburg și, firește, trebuie 
să ne pregătim cu toată atenția pentru 
a reuși rezultate cit mai bune. Cfed 
că trebuie să privim insă și mai de
parte. 1967 este anul preolimpic ! Ală
turi de ceilalți sportivi români, caia- 
ciștii și canoiștii doresc cu toată pute
rea să mă număr printre viitorii lau- 
reați olimpici.

re-

ȘCOALA - UN TEZAUR INEPUI
ZABIL DE TALENTE
(Urmare din pag. 1)

Ing. GHEORGHE EDUARD, 
director general

al Combinatului siderurgic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej”, Galați

exemplul Mihaelei se va repeta, fie in 
atletism, fie in notație, in gimnastică, 
fie in jocurile sportive. Și aceasta cit 
de ctirind, chiar la Ciudad de Mexico..

Stă in puterea profesorilor de edu
cație fizică de a da la iveală noi și noi 
talente pentru sportul de performanță, 
pentru gloria mișcării noastre sportive. 
Iată gindul meu la începutul anului 
1967. un an pe care il doresc cit mai 
bogat in succese românești.
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Turneul echipei de fotbal (tineret) în Africa
Prin telex, de la 

trimisul nostru spe
cial CRISTIAN MAN
TII : în continuarea 
turneului pe care-1 în
treprinde în mai mul
te țări africane, echi
pa de tineret a 
mâniei a evoluat

Ro-
la

Lumumbashi unde a 
întîlnit selecționata 
Katanga. Meciul a 
prilejuit un specta
col apreciat, atît de 
cei peste 20 000 de 
spectatori, cît 
presa și radioul 
Net superiori,

și de 
local, 
fotba-

liștii români au în
vins cu scftrul ‘ de , 
6—1 (3—6). Cele șase ! 
goluri ale echipei 
noastre au fost în- I 
scrise de Pantea (2),
Ene Daniel (2), Din- 
cuță și Circiumăres-
cu.

î—0: Kle.be - Șevilla 3—-(lA.'Gordoba 
— Atletico' Bilbao 2—I).

Dinamo Pitești — Admira Viena 3-1 (2-1)

de fotbal
■Campionatul' UtiglFz a programat-c* o

nouă etapă, lată rezultatele. înregistrate
Astpu Vijlp — , Arsenal 0—1 ; Burn-

I- ley . — iFesi Brbmtvieh ' Albion 5^-j ;
Fulham — - Stoke A—1 ; Liverpool —
Everton 0—0; Manchester United — 

| Leeds 0—0 : Nottingham Forest j —

Sheffield United 3—I; Sheffield Wed- j nesday — Chelsea 6—I ; SpUThampton

★
Echipa veși-germană Eintracht Frank

furt pe Main și-a continuat turneul în 
R.A.U., jucind la Cairo cu o selecționa
tă locală. Oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de- 1- 0 (0 -0).

tic. verificare in. compania echipei 
Chemie Huile. Jocul s-a încheiat cu 
rezultat de egalitate: I—/. I)in ech 
juniorilor s-au remarcat Egel, auto 
punctului, portarul Schneider, Dost, 1 
sorski și Berndt.

(Agerpres’

★

MARSILIA 2 (Agerpres). — Turneul internațional de fotbal dolat cu 
Cupa .Tele Magazine', care s-a desfășurat la Marsilia, a revenit echipei 
Monaco. în finala turneului, Monaco a învins cu scorul de 2 1 (1 1)
echipa Olimpique Marseille. Pentru locurile 3—4 s-au întîlnit echipele Di
namo Pitești și Admira Viena. Jucînd mai bine,, fotbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 (2—1). Punctele dinamoviștilor au fost 
realizate de Naqy (minutul 8), C. Radu (minutul 27) și Turcan (minutul 
64). Pentru vienezi a înscris Kreichraum în minutul 12.

în primul meci, echipa Olimpique Marseille a învins cu 2 0 (2—v)
formația Dinamo Pitești. Scorul a fost deschis în minutul 1 de Skoblar. în mi
nutul 20, în urma unei acțiuni personale, Dobrin a egalat printr-un șut de 
la 25 m. Arbitrul Rancelli nu a acordat însă golul pe motiv de ofsaid. 
Gazdele au înscris cel de-al doilea punct în minutul 22 prin Joseph, aflat 
într-o poziție de ofsaid.

MARSILIA 2 (Agerpres). — Turneul

Reprezentativa olimpică a plecat în America de Sud
Vineri a părăsit Ca

pitala pe calea aerului 
reprezentativa olimpică 
de fotbal a României 
care va evolua în mai 
multe țări din America 
de Sud.

Au făcut deplasarea : 
Constaiitinescu, Nicu- 
lescu (portari), Lupes- 

D. Nicolae, 
Deleanu, Sât- 

(fundași).

cu. Boc,
Floria, 

măreanu

N ă ftănăilă. I Iragomir 
Surdan, Libardi (mijlo
cași), Năstureseu, Du- 
milriu II, Ion lonescu 
Frățilă, Gyărfi și Mol- 

doveanu (înaintași).

Blackpool l^-c5; Sunderland — Man- I Chester City 1—0; Tottenham — New- 
* castle 4—0: IFest Ham — Leicester 
| !)—l. în clasament conduce Manchester

United cu 33 puncte, urmată de Liver- 
| pool cu 31 puncte și Nottingham Forest
’ cu 30 puncte.

★
După 15 etape, în campionatul. Spaniei 

conduce Real Madrid cu 25 puncte. Pe 
locurile următoare se află Espanol cu 
21 puncte și Valencia cu 20 puncte. Re
zultate mai importante din etapa a 15-a: 
Sabadell — Real Madrid 1—1 : Pon- 
•tevedra — Saragossa 0— 0 ; Valencia — 
Barcelona 3—0 ; Espanol — Granada

I
I
I
I
I

Handbaliștii
m

au avut comportări meritorii 
de Anul Nouturneele

international (fulger) 
Anul Nou s-a bucu- 

______ __ ,_____ ,____ ______ valoroasă, printre participante fiqurînd 
redutabilele selecționate ale orașelor Praga, Moscova și Berlin. Alături de 
acestea au mai fost prezente la turneu selecționata de tineret a orașului 
București, precum și cea a orașului Aarhus (Danemarca).

Comportarea tinerilor noștri handbaliști a fost. remarcabilă, echipa 
bucureșteană obtinînd un prețios loc secund. După două victorii specta-, 
culoase, 7—2 (3—0) cu selecționata orașului Aarhus și 8—6 (4—2) cu se
lecționata orașului Berlin, echipa bucureșteană a avut ca adversar pu
ternica selecționată praqheză. Handbaliștii cehoslovaci au condus la pauză 
cu 4—2, dar la sfîrsitul reprizei secunde tabela de marcaj indica scor 
egal: 8—8. în sfîrșit, în ultimul meci, tinerii noștri sportivi au avut ca 
adversar selecționata Moscovei. Cu un plus de agresivitate în apărare și 
o forță de sut superioară, echipa sovietică a obținut victoria cu scorul 
de 8—6 (4—3), asigurîndu-și primul loc în clasamentul general. Alte re
zultate:

Moscova — Berlin 7—7 (3—2); Berlin — Aarhus 5—5 (4 — 3); Mos
cova — Aarhus 9—3 (3—21; Praga — Aarhus 9—5 (5—3); Moscova — 
Praqa 11—10 (6—5). Clasament final: 1. MOSCOVA 7 puncte, 2. Bucu
rești (tineret) 5 p, 3. Berlin 4 p, 4. Praga 3 p, 5. Aarhus 1 p.

★
La ediția 1967 a tradiționalului turneu international (fulger) de 

handbal de Anul Noii, desfășurat în Berlinul Occidental, au luat parte 4 
formații și anume: selecționata orașului Paris (în linii mari echipa repre
zentativă a 'Franței), selecționata orașului Copenhaga, selecționata Gala- 
țiului și cea a Berlinului Occidental.

Handbaliștii gălăteni au avut o comportare meritorie, evoluția lor 
fiind apreciată de miile de spectatori prezenți Ia întreceri. Ei au obținut 
o victorie categorică în fata selecționatei Copenhaga cu scorul de 11—4 
(5—2) și apoi au întrecut la mare luptă echipa Parisului cu 9—8 (4—2), 
după un joc viu aplaudat, cu multe faze spectaculoase la ambele porti.

în partida decisivă a turneului s-au întîlnit echipele Galațiului și Ber
linului Occidental. Sportivii noștri au început foarte bine, conducted cu 
4—0, iar la pauză cu 4—2. Jucătorii germani, favorizați de arbitraj, au 
revenit puternic obținînd victoria în ultimul'• minut. Scor final: 6—5 
(2—4) pentru formația Berlinului Occidental. Echipa gălățeană, care a avut 
cei mai buni jucători în Pădure, Mureșan, Bîrzoi și Comun s-a clasat pe 
tocul doi, înaintea selecționatelor Paris și Copenhaga.

Cea de a 11-a 
de handbal masculin 
rat de o participare

ediție a tradiționalului turneu 
desfășurat la Berlin în ziua de 
extrem de

• concursuri atletice
1 PE TEREN ACOPERIT
| între 7 ianuarie și 25 februarie Vor 

avea loc la San Francisco, Boston,. Los 
| Angeles, Sau Diego, New York, Bal

timore, Cleveland, Detroit și alte ora- 
| șe din S.U.A., numeroase concursuri 

internaționale atletice pe teren acope- 
| rit. La aceste concursuri vor participa, 

printre alții, și cunoscuții atleți Roii 
I Clarke (Australia), Bill Baillie (Noua 
’ Zeelandă), Bodo Tummler (R.F.G.), 
| Norpotb (R.F.G.). Ottoz (Italia).

I
i ANCHETE...
| Agenția cehoslovacă de presă CTK a 

organizat o anchetă pentru desemnarea 
«celor mai huni 16 sportivi euroneni ai 

anului 1966. Pe primul loc se află gim
nasta cehoslovacă Vera Ceaslnvska, ur- 

B mată de Frank ÎViegand (R.D. Germa- 
* nă) — notație, Eusebio (Portugalia) — 
I fotbal., Irina Kirszenstein (Polonia) -— 

atletism. Manuel Santana (Spania) — 
tenis,'Gaston Roelants (Belgia) — atle- 

Itism, Leonid Jnbotinski (U.R.S.S.) —
haltere,. Jean Claude. Killy (Franța) — 

I schi, Jim Clarke (Anglia) — automobi
lism si cuplul Ludmila Belousova — O- 
leg Protopopov (V.R.S.S.) — patinaj

I
leg Protopopov (U.R.S.S.) 
artistic.

Fotbaliștii echipei Lokomotiv 
cova au susținut cel de al doilea 

care-l întreprind 
întrecind formația Schalke

din turneul pe
R.F.G.,
cu scorul de 3—0.

Mos-
joc 
în
04

Bjoern Virkola conduce 
în „Trofeul

celor 4 trambuline"
★

iiicepe 
lunii 

că nu 
lotului

Intr-un interviu acordat presei, antre
norul echipei de fotbal a U.R.S.S., Mi
hail lakușin, a declarat că va 
pregătirile selecționatei în cursul 
februarie. Noul antrenor a arătat 
va schimba radical componența
selecționabililor. El a spus, printre al
tele, că nu ca mai refine jucătorii în 
cantonamente lungi, lăsîndu-i să se pre- 

I gătească la cluburile lor. „Numai în ul- 
■ lima săptămînă, înaintea vreunei întîlniri 

internaționale, voi convoca pentru antre
namente în comun pe toți selecționabi- 
lii", a încheiat lakușin.

★
Echipa iugoslavă de. fotbal Steaua 

Roșie Belgrad a jucat la San Salvador 
cu echipa Sonsonate. Fotbaliștii iugo
slavi au terminat învingători cu scorul 
de 2—1 (1—1).

★
Selecționata de. fotbal (juniori) a R.D. 

Germane care va participa la turneul 
UEFA din Turcia a susținut un meci

ANCHETE...
slavia în rîndul cronicarilor sportivi din 
această (ară. titlul de cel mai bun fot
balist iugoslav pe imul 1966 a fost 
decernat jucătorului Dragan Djajic. El 
joacă aripă stingă în echipa Steaua Ro
sie și este membru-al echipei - reprezen.-' 
tative. Djajic este în vîrstă de 20 de 
ani. I

spor- 
bun 

gim-

Al treilea meci al rugbiștilor de .la Grivița Roșie 
in Franța: 3-6 cu A. S. Beziers

BEZIERS, 2 (Agerpres). — Peste 
5 000 de spectatori au urmărit du
minică la Beziers meciul interna
tional de rugbi dintre echipa A.S. 
Beziers și formația Grivița Roșie 
București. La capătul unui joc 
spectaculos, rugbiștii francezi au 
obtinut victoria cu scorul de 6— 3 
(6—0). Scorul a fost deschis în 
minutul 11 de Dedieu în urma u- 
nui drop-gol executat'de la apro
ximativ 25 m. în minutul 27, a- 
celasi Dedieu execută cu precizie 
o lovitură de pedeapsă și majo
rează scorul. în ultimele 5 minute, 
rugbiștii români reduc din handi
cap, Irimescu țransformînd o lo
vitură de pedeapsă. S-au remar
cat în decursul jocului de la gaz
de Dedieu, Martin, Serin, Roques, 
Ramada, Buonomo, iar de la oas
peți Demian, Marinescu, Irimescu 
și Rusu. Acesta a fost al treilea 
meci susținut de rugbiștii de la 
Grivița Roșie în cadrul turneului 
întreprins în Franța. în primele

două
ținut
Voulte și Carcassonne.

meciuri, Grivița Rosie a ob- 
victorii în partidele cu la

O Pentru prima oară în istoria 
tului sovietic, titlul de cel mai 
sportiv al anului a revenit unui 
nast. Este vorba de Mihail Voronin, 
cure a obtinut medalia de campion mon
dial absolut. în urma lui Voronin s-au 
clasat: Natalia Kucinskaia — gimnas
tică : ' Galina Prozumenscikova — înot; 
Vladimir Beliaev — haltere: cuplul Lud
mila Belousova — Gleg Protopopov — 
patinaj artistic ; Tigran Petrosian — 
șah ; Lev Iașin — fotbal; Valentina 
Stenina — patinaj viteză ; Leonid Ja- 
botinski — haltere: Aleksandr Metreveli 
—■ tenis.

I* în urma unei anchete inițiate de 
agenția internațională de presă „ASOCI- 

ATED PRESS" în rîndul redactorilor de

I fotbal, a fost alcătuit cel mai bun „11“ 
mondial pe anul 1966. lată componența 
acestei echipe: Banks (Anglia) — San-

■ tos (Brazilia), Schultz (R.F.G.), Moore
■ (Anglia),, Marzolini (Argentina) — Bec- 

kenbauer (R.l .G.), Bobby Charlton (An-I glia), Voronin (U.R.S.S.), Bene (Unga
ria), Eusebio (Portugalia), Best (Irlan-

Ida de Nord). Cei care au participat la 
această anchetă au alcătuit și echipa se- 
cundu „mondială“l în care figurează mai bun fotbalist din U.R.S.S. pe anul 

f Printre alțiiz Pele (Brazilia), Facchetti Pe tocurile „rmătoare s-au clasat
(Italia) .șt Itlkowski (R.F.G.). , , . . zri.

cunoscutul portar l ev lașm (Dinamo
• Ca urinare a unei anchete între- Moscova)- și căpitanul reprezentativei so- 

prinse de publicațiile sportive din lugo- tietice J4. Șesieniei.

• în urma unei anchete organizate de 
revista ..FOTBAL" din Moscova în rîn- 
dul a 55 de ziariști sovietici, căpitanul 
echipei Dinamo Kiev, Andrei Hiba, în 
rtrstă de 29 de arii, a fost declarat cel 
rnui bun fotbalist din V.R.S.S. pe anul

I

Prima ..manșă” din cadrul concur 
lui internațional de schi contînd pi 
tru „Trofeul celor .4 trambuline", d 
fășurată la Obersdorf. a fost cîștig 
de Dieter Neuendorf (R.D.G), cart 
realizat 202,2 puncte. El a avut sărit 
în lungime de 67.5 și 73,5 m. Pe lo, 
rile următoare s-au clasat Peter L 
ser (R.D.G.) 201,3 puncte, Veiko K: 
konen (Finlanda) 200.6 puncte și \ 
.kola (Norvegia) cu același punctaj

Cea de-a doua „manșă" din cad 
competiției a avut loc la Garmi 
Partenkirchen. întrecerea a fost doi 
nată de sportivul norvegian Bjo< 
Virkola. Acesta a totalizat 229 pun< 
realizînd sărituri de 91,5 m și 87 m.

După două probe. în claBamer 
general conduce Virkola cu 429,6 p« 
te, urmat-de Kankor.cn (Finland 
puncte și Neuendorf (R.D. Ger 
cu 422,7 puncte

Crosul „San Silvestt

Meija l-a întrecu
pe Roelants

Tradiționalul cros „San Siteest 
desfășurat în noaptea Anului N 
străzile orașului brazilian Sap. r 
a for.'. Gștigat de. atletul coli.... 
Alvajo Meija, care a reușit să-1 într 
că pe marele favorit al cursei, bel; 
nul Gaston Roelants, de două ori 
vingător în această competiție. A 
mea bună a permis miilor de specta 
înșirați pe străzi să urmărească cu 
care pentru prima oară în istoria 
s-a desfășurat pe un traseu 
10 090 m. .

încă de la plecare, în fruntea 1 
tonului s-a instalat Gaston Roela 
urmărit insă îndeaproape de Mc 
După 3 000 m, Roelants conducea i 
acuzind dureri la un picior, a fost 
voit să slăbească ritmul. Aflat 
aproximativ 10 m în urma Sa, M 
a forțat ritmul și l-a ajuns pe belg 
Cei doi atleți au alergat cot la cot I 
la 5 000 m, unde Roelants a cedat, 
ovațiile publicului, Meija a trecut 
nia de sosire cu un avans ăpreci: 
Cîștigătorul a parcurs traseul 
29:57,07, în timp ce Roelants a 
cronometrat în 30:50,07. Pe loci 
următoare ațj sosit David Turner ( 
glia) — 30:53,04, Manfred Letze 
(R.F.G.) — 30:54,04 și Juan Mart 
(Mexic) — 31:54,03.

Alvajo Meija, în vîrstă de 26 de 
a cîștigat la întrecerile „Săpțăn 
preolimpice” de la Ciudad de Me 
probele de 5 000 și 10 000 m.
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MONTREAL. Cu prilejul unui concurs atletic 

internațional de sală desfășurat la Saskatoon (Ca
nada), atletul american Bob ~ 
săritură cu prăjina 5,206 m. Aceasta este cea mai Halifax cu echipa „Canadienne Juițior". Hocheiștii 
bună performanță mondială ‘ -

Seagren a realizat la

nic în rundul 9 pe scoțianul Walter McGowan. 
MONTREAL. Continuîndu-și turneul în Canada, 

echipa de hochei pe gheață a U.R'.S.Ș; a jucat la

bună performanță 
acoperit.

LONDRA. După 
național masculin ......... ____ _________________________ ____ _ „____
la egalitate de puncte (cite 3), Botvinik (U.R.S.S.) 6 puncte. Pe locurile următoare s’-au clasat R. D.
și Kurajica (Iugoslavia). Uhlmann (R.D.G.) are Germană (B) cu 3 puncte și Ungaria cu 2 puncte. 
2,5 puncte. ...... ZURICH. într-un rgeci internațional de hochei

PRAGA. în vederea campionatului mondial din ; pe gheață, echipa cehoslovacă S’ovan Bratislava* 
Suedia, federația cehoslovacă de handbal a selec- ' a învins cu scorul de 9—2 (2—1, 3-40, 4—1) echipa 
ționat lotul celor 16 jucători. Din lot fac parte. selecționată a Elveției, 
printre alții, cunoscuții internaționali Arnost, ~'J
Skarvan (portari), Beneș, Duda, Mares, Frolo, 
Herman, Gregor și Razek. i

BANGKOK. într-un meci profesionist de box 
pentru titlul mondial la categoria „muscă"; 
landezul Chartehai Choinoi l-a învins prin k.o. teh-

înregistrată pe teren

cruci runde, în turneul inter- 
de șah de la 1

sovietici au obținut victoria cu scorul de 16—2. 
BUDAPESTA. Turneul internațional de hochei 

---------  ------ pe gheață, desfășurat la Budapesta, a fost cîștigat 
Hastings sint de selecționata secundă a Poloniei, .care a totalizat

6 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat R. D.

ZURICH. într -un meci internațional de hochei

tai-

• Alte rezultate-înregistrate în meciurile interna
ționale de hochei pe gheață: Drunjhellers Miners 
(Canada) — Djurgarden Stockholm 3—2 ; Iugo
slavia — Italia (juniori) 5—2.

MIAMI. Turneul internațional de tenis de la 
Miami Beach rezervat juniorilor, a fost cîștigat

de spaniolul Manuel Orantes. El l-a învin; 
finală cu 6—3, 6—3, 9—7 pe francezul Gec 
Goven.

BERLIN. Selecționata de hochei pe gheat 
R. D. Germane și-a continuat pregătirile în 
derea campionatului mondial, întilnind la 
Marx Stadt echipa Norvegiei. Hocheiștii geta 
au obtinut victoria cu scorul 
3—1, 2—0).

BONN. Continuîndu-și turneul 
mană, echipa sovietică, de fotbal 
cova a jucat cu S. K. Bonn, care aetiveazi 
categoria B. Fotbaliștii sovietici au 
toria cu scorul de 2-r‘l (0—0).

SAINT MORITZ. Cu prilejul unui 
ternațional de sărituri cu schiurile, 
Divila a stabilit un nou record al trambuline 
la Saint Moritz (Elveția). El a realizat 86,C 
(vechiul record era de 85,5 m).
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