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Citiți in numărul de azi:

— CRONICILE JOCURI
LOR INTERNATIONALE 
DE FOTBAL: SELECȚIO
NATA DIVIZIONARĂ— 
VOIVODINA NOVISAD 
Șl DiNAMO BACĂU — 
EMPOR ROSTOCK.
—Sportul peste hotare

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Popuiare Romine
In temeiul articolului 37, litera a, din Constituția Rept»* 

blicii Populare Romine,
Prezidiul Marii Adunări Naționale n Republicii Populare 

Romine convoacă Marea Adunare Națională în a noua sesiune 
a celei de-<a treia legislaturi, pentru ziua de joi 22 decembrie 
1960, orele 10 dimineața, la sediul Marii Adunări Naționale^

Președintele Prezidiului Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale Marii Adunări Naționale

Selecționata divizionară a întrecut pe Vojvodina Novisad: 1-0 (0-0)

In meciul CU Vojvodina, apărătorii setec ționatei divizionare au 
destrămat din „fașă* multe atacuri inițiate de oaspeți. In fotografie, 
Nunweiler IV ti Popa se. pregătesc să-t depo sedeze de balon pe Ivof. 

(Cititi cronica meciului în pap;, a S-a) Reprezentativa feminină de tineret a R. P. Romine

Ion Gheorghe Maurer

București, 6 decembrie 1960

Gheorghe Stoica

MIINE ÎNCEPE ÎNTRECEREA PENTRU TITLURILE 
DE CAMPIONI REPUBLICANI LA LUPTE CLASICE
Mîine dimineață, orașul Cluj 

va găzdui ultimul act al cam
pionatelor R.P.R. de lupte cla
sice seniori. întrecerile finale, 
așteptate cu nerăbdare de nu
meroși concurenți care s-au în
trecut în fazele orășenești și 
regionale, vor întruni pe cei 
mai buni luptători ai țării. La 
categoria „muscă" accidentarea 
campionului olimpic D. Pîrvu- 
lescu a lăsat deschisă lupta 
pentru titlu. Va fi interesant de 
urmărit disputa dintre Gh. Tă- 
păloagă (Timișoara), Gh. Dohi 
(B. Mare), C. Ofițerescu (Bra
șov) și V. Vlădescu (Bucu
rești). Oricare dintre ei poate

Categoria „pană" cuprinde aii 
„trio" puternic: P, Popescu (Re»i 
șița), campionul de anul tre- 
cut, M. Sultz (participant la' 
J.O.) și V. Micula (Lugoj),dar 
și o serie de elemente tinere 
care pot produce surprize.

La ' „ușoară" Gh. Dumitra, 
campionul de anul trecut, va 
căuta să-și mențină titlul în 
fața lui Alex. Toma (Brașov); 
campionul de anul trecut la 
lupte libere și a tînărului Ma
rin Bolocan (Reșița) clasat pe 
locul I Ia „Turneul speranțelor; 
olimpice" de la Budapesta.

La „semimijlocie", forma sla
bă „ iui V. Bularca (Brașov)'

spariacliiada de iarnă a linereiului
- în regiunea Timișoara

Interviu cu tovarășul PAVEL GHEORGHIU, 
președintele Consiliului regional U.C.F.S.

Luni dimineață. Pe membrii 
:x>nsiliului regional U.G.F.S. Ti
mișoara i-am găsit adunați în 
ședință de lucru. Problema nu
mărul unu a ordinei de zi: 
Spartachiada de iarnă a tinere
tului. O ultimă revizuire a pla
nului special de acțiune. Apoi, 

,v. Tudor Cristea, instructorul 
1 problemele organizatorice, 

avea să se îndrepte spre Stu
dioul regional de radiodifuziune 
pentru a preda materialul re
dactat de el în legătură cu 
marea competiție de mase, res
ponsabilul cu problemele de 
propagandă, Zoltain Bihari va 
căuta să rezolve chiar azi edi
tarea celor 3000 de afișe, a dia
pozitivelor pentru cinemato
grafe, panourilor, fotomontaje
lor și așa, fiecare avea să ducă 
îa bun sfîrșit cîte una din prin
cipalele sarcini. Pentru activul 
consiliului regional se anunța 
o zi plină. In scurt timp nu 
mai rămăsese la sediu decît 
președintele. Am profitat de a- 
cest prilej pentru a-i lua un 
scurt interviu în legătură 
felul în care 
Spartachiada 
retului pe 
Timișoara.

gionale de organizare 
Spartachiadei de iarnă 
tineretului pe anul 1960— 
1961 ?

a 
a

— Una dintre ele este aceea 
organizării temeinice a comi

siilor raionale și orășenești, în 
care am căutat să cooptăm și 
cei mai destoinici activiști spor- 

Ei vor fi ajutați în acea- 
importantă acțiune de un 
activ de instructori, antre- 
profesori de educație fi- 
și sportivi fruntași,’ oare

a

tivi, 
stă 
larg 
nori, 
zică 
au fost solicitați să contribuie 
la buna organizare a concursu
rilor din cadrul Spartachiadei. 
Tuturor acestor comisii li s-a 
făcut cunoscut regulamentul 
competiției și planul special de 
acțiune al comisiei regionale. 
Pentru îndrumarea și coordona
rea întregii acțiuni, membrii 
comisiei regionale au primit în 
răspundere cite un număr de 
comisii raionale cu care vor 
ține o legătură permanentă.

— Ge

a întrecut echipa R. P. F. Iugoslavia, la popice
CÎMPINA 7 (prin telefon de 

la trimisul nostru), — De ne
așteptat, dar... adevărat; echi
pa noastră feminină de tine
ret a reușit să învingă, la un 
scor categoric, redutabila re
prezentativă feminină a R.P.F. 
Iugoslavia. Sub ochii nume
roșilor spectatori din Cîmpina, 
5 din cele 6 componente ale 
naționalei noastre de tineret 
și-au depășit adversarele, care 
numai cu cîteva luni în urmă, 
la Zagreb, cîștigaseră „Cupa 
Europei", in ce a constat su
perioritatea tinerelor noastre 
jucătoare ? Ele au manifestat 
un plus de putere de luptă, 
o voință și dîrzenie demne de 
admirat, specifice tinerei noas
tre generații. Diferența de 80 
de popice (senioarele au în
vins cu numai 22 puncte) cu 
care a fost întrecută repre
zentativa R.P.F. Iugoslavia, 
demonstrează progresul lor 
evident..

Pentru o cît mai fidelă ima
gine a evoluției 
vom reda ordinea 
rechilor pe arenă 
tele lor: Ileana
— Dora Klemencik
Crista Rezak (408) —
Rozman (402) ; Maria 
ca (363) — Garinka 
(378) ; Elena Lupescu
— Francisca Kavcik
Ecaterina Arxtonovici (388) — 
Zita Pipinic (378) ; Ioana Ior
dan (435) — Barbara Bulic 
(398). Scor final: 2426-2346

în favoarea echipei noastre de 
tineret. întîlnirea a fost con
dusă de P.
ajutat de
T. Mîndru

Condeescu (Buc.), 
M. Grigorescu și 
(Cîmpina).
★

7 Pe frumoa-

cu 
se va desfășura 

de iarnă a tine- 
cupriinsui regiunii

— După cum am vă
zui, comisia regională acor
dă o atenție deosebită

scorului vă 
intrării pe- 
și rezulta- 

Antal (409) 
(384) ; 

Iusti 
Stan- 
Erski 
(423) 

(406) ;

PLOIEȘTI 
sa arenă a Rafinăriei nr. 1 din 
localitate și-au disputat marți 
și miercuri întîietatea echipa 
masculină de tineret a R. P. 
Romîne și reprezentativa R. 
P. F. Iugoslavia. Tinerii noștri 
popicari au avut o comportare 
satisfăcătoare îuptînd aproape 
de la egal cu valoroșii lor ad
versari. Iată rezultatele indivi
duale : D, Coteanu (802) —
Z. Dobrilovic (863) ; P. Bu- 
rian (819) — D. Popovic 
(834) ; C. Vînătoru (918) - 
M. Sterjai (907) ; Gh. Radu
lescu (855) — J. Slîbăr (822); 
Gh. Constantin (790) — L. 
Grom (830) ; C. Zombori 
(804) — D. Smoleanovic (852). 
Scor final : 5108—4988 pentru 
selecționata R.P.F. Iugoslavia.

TRAIAN 1OANIȚESCU

acțiuni importante 
cuprinde planul comisiei re-

O. GINGU

{Continuare în pag. a 2-a)

Astă-seară in primul joc internațional al sezonului

Echipa de hochei S. K. Wissmut

V. Micula (Lugoj) își pregătește procedeul favorit, „șurubul’^, 
în meciul disputat în 1959 cu I. Kineses (Oradea) A

Foto : I. MihSicS

aspira la titlul de campion re
publican. Pentru cucerirea titlu
lui la „cocoș" cele mai mari 
șanse le are vicecampionul olim
pic Ion Cernea. El are un ad
versar puternic în M. Cristea 
(București). In rest, se prevede 
o luptă strînsă pentru ocuparea 
celorlalte locuri.

Intensă activitate competițională 
internațională și internă la tenis 

de masă

Sosiți marți după-amiază, ho- 
dheiștii echipei S. K. Wissmut 
au făcut ieri dimineață un ușor 
antrenament pe patinoarul arti
ficial din parcul „23 August", 
unde astă-seară, începînd de la 
ora 19, vor întîlni selecționata 
Gapitalei.

La București a sosit lotul 
complet al echipei: Kinderman, 
Voigt (portari) — W. Heinicke, 
Kossack; G. Heinicke, R. Hei
nicke; Honig, Rudert. Vogel; 
Porziig, Steinbock, Konietzna; M. 
Heinicke, Gunther, Rohl; Schrei
ber. Lipsește doar Kraatzsch 
care, făcînd parte din echipa 
reprezentativă a R.D. Germane, 
se află cu aceasta în turneu 
în Elveția. în această formație 
liocheiștii germani vor disputa 
toate cele trei meciuri din ca-

înfîlneșfe seleefionafa Capitalei

• CLUJ : R. P. Romînâ—R. S. Cehoslovacă
• BUCUREȘTI : Finalele campionatelor republicane

Sfîrșitul acestei săptămîni, și 
săptămâna viitoare vor aduce 
două evenimente deosebit de 
importante în activitatea compe
tițională a tenisului nostru de 
masă. Este vorba de întîlnirea 
bilaterală R.P. Romînă — R.S. 
Cehoslovacă (masculină și femi
nină), turneul individual rotnî- 
no-cehoslovac care vor avea loc 
sîmbătă și duminică la Cluj și 
finalele campionatelor republica
ne la toate probele pare se vor 
desfășura între T4—17 decembrie 
în sala Floreasca din Capitală.

face deschisă lupta pentru titld. 
„Veteranul" Marin Bclușica, mul-i 
tiplu campion al R.P.R., va pri
mi replica lui Nicolae Baciu 
(Brașov), C. Hathazi (Tg. Mu
reș) și I. Keffer (Arad).

La categoria „semigrea" Gh. 
Popovici, campion în 1959 la 
categoria grea, își va disputa 
șansele cu 1. Țăranii, medaliat 
olimpic, P. Gagyi (Tg. Mureș); 
care se află într-o bună formă, 
I. Ionescu (Reșița), I. Radu 
(Brașov) etc.

Titlul categoriei „grea" va 
prilejui o luptă strînsă și des
chisă oricărui rezultat. Printre 
pretend enți 
campion la 
(1959), C. 
Martinescu
cenco (Galați), 
(Brașov), I. I. Martinescu (Ga-' 
lăți) etc. Pentru buna desfășu
rare a campionatelor, F.R.L. a 
chemat un puternic corp de ar-, 
bitri. întrecerile vor avea loc 
în zilele de 9 și 10 decembrie. 
Duminică, 11 decembrie va avea 
loc finala campionatului de lup-" 
te clasice pe echipe.

amintim pe F. Boia; 
„semigrea" la libere 
Oșan (Reșița), NC 
(Craiova), T. Bos- 

1. Marin ache

Cl INTERESANT Ă COMPETI
ȚIE INTERNAȚIONALĂ...

toate cele trei meciuri 
drul turneului pe care îl efec
tuează în țara noastră.

Cît privește selecționata Ca
pitalei, ea va fi alcătuită pe 
scheletul selecționatei divizio
nare.

IPcssmut Karl Marx Stadt a făcutIeri dimineață echipa de hochei 
antrenament la patinoarul „23 August". In fotografic, un aspect 
de la antrenament t'olo : T. Roibu

...o vor oferi fără îndoială 
întrecerile dintre reprezentanții 
tenisului de masă romînesc și 
cel cehoslovac în fața specta
torilor clujeni, In prima zi. 
simbătă, se vor disputa întîlni- 
rile ihterechipe. La femei, for
mula de desfășurare va fi cea 
a „Cupei Corbillon" (4 simpluri 
și un dublu), iar la bărbați se 
va juca după sistemul " 
Swaythhng" (9 meciuri 
piu).

Tn vederea acestor 
federația de specialitate

tuit următoarele loturi din care 
vor fi selecționate reprezentati
vele noastre: Maria Alexandru, 
Geta Pitică, Mariana Jandrescu, 
Radu Negulescu, Gheorghe Co- 
bîrzan, Mircea Popescu și A- 
dalbert Rethi. Toți aceștia vor 
participa duminică (dimineața și 
după-amiaza) la două turnee in
dividuale împreună cu oaspeții 
(3 jucătoare și 4 jucători).

Delegația jucătoarelor și jucă
torilor cehoslovaci este aștepta
tă să sosească la Cluj în cursul 
zilei de vineri. Este posibil ca 
oaspeții să deplaseze următorul 
lot: Stipek, Stanek, Posejpal, 
Schwartz. Krupova, Schwartzo- 
va. Ugrova.

FINALELE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE $1 ALE 

CUPEI F.R.T.M....

Federația 
din R. S. 

se oferă să 
turneul

de șah 
Cehoslovacă 

organizeze 
zonal

„Cupei 
do suri-

partide, 
a alcă-

...vor fi găzduite în zilele de 14, 
15, 16 și 17 decembrie în sala 
Floreasca. La cele 5 probe in
dividuale vor avea loc meciurile 
celui de al patrulea concurs al 
etapei finale. Așc după cum se 
știe, aceste întreceri contează

(Continuare in pag. a J-a)

PR AGA, 7 (Agerpres). —! 
Federația cehoslovacă de șah 
s-a oferit să organizeze în luna 
mai 1961, la Marianske Lazne 
sau Praga turneul zonal de șah 
care urma să se desfășoare ta 
Berg En Dai și nu a mai avut 
loc din cauza piedicilor puse 
de autoritățile olandeze.



DIN NOD SCHIMBĂRI ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
șu — Bondoc 0—1, Georgescu — 
Ghițescu 0—1 (întrerupte), Troianes
cu — Szabo 1—0, Pavlov — Miti
telu, Georgescu — Rădulescu. Nico- 
leanu — Ghițescu, Ciocîltea — Ra
dovici, Bălănel — Nagy și Pușcașii 
-• Soos remize (runda a Xl-a).

In clasament conduce acum Flo
rin Gheorghiu 
10 partide, urmat de Pavtov tot cu 
7'/z p. dar din 11 partide. In conti
nuare: Ciocîltea 6j/2 (11) Radovici, 
Szabo, Mititelu 6 (10), Troianescu, 
Rădulescu 5 (10), Bondoc, Nacht
5 (II), Soos 4'/2 (8), Ghițescu 4*/j 
(9) etc.

Astăzi, în aula B.C.U. din Piața 
Palatului Republicii, se joacă înce- 
pînd de la ora 17 partidele rundei a 
XlI-a Mîine dimineață — întrerupte, 
după-amiază runda a XlII-a.

Miercuri. într-o singură zi, Florin 
Gheorghiu a realizat 3 puncte. Dimi
neața, el a cîștigat fără ioc întrerup
tele cu Soos și Nagy, iar după-amia- 
ză l-a învins pe Halic, la capătul 
unei partide de mare tensiune. Din
tre celelalte întîlniri ale rundelor de 
marți și miercuri remarcăm specta
culoasa victorie a lui Georgescu asu
pra lui Szabb (cu sacrificiu de 

damă), partidă combinativă prin ex
celență cîștigată de Bondoc la Nacht.

ALTE REZULTATE: Radovici — 
Ungureanu 0—1, Bondoc — Pavlov 
0—1, Radulescu — Nacht 1—0, 
Ghițescu — Troianescu și Nagy — 
Ciocîltea remize (runda a X-a), Ghi
țescu — Mititelu și Rădulescu — 
Pavlov remize, Ghițescu — Szabo 
0—1, Bălanei — Mititelu 1—0, Pușca-

cu 7‘/2 puncte din

La Casa de cultură a sindicatelor din Deva nu se mai 
deefășoară nici o activitate la tenis de masă, întrucit 

a fost lăsată ui părăsire
(Gh. Ciornnu-Deva, cores».)

de

Desen de N. CLAUDIU

(C. Stănescu-coresp.)de fotbal

— Sd m4 topesc ducă 
masă e sjwrt de iarnă 1

— Spori cu femeile ? Să fim serioși ! Ei, dacă ar ști si ele 
*4 joace fotbal, alunei s-ar schimba povestea !

Desen de S. NOVAG

mint ! Habar n-aveam că tenisul

La asociația sportivă „Flamura roșie" <le la Țesătoria 
Teleorman, din Roșiorii de Vede, femeile nu sînt an
grenate în sport. întreaga activitate a asociației este 
axată pe echipa

TELEORMAN|

0 importantă contribuție Ia dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre sportivii țărilor balcanice

Au fost stabilite măsurile de organizare a competiției balcanice de fotbal 
orga,nizatorice în legătură cu această 
competiție.

Regulamentul Gupei, elaborat cu 
acest prilej prevede printre altele că 
meciurile se vor disputa fie sistem 
campionat (dacă numărul echipelor 
este de 5 sau mai puțin) fie elimina
toriu (dacă numărul echipelor este 
mai mare d< 
caz adversarii ' 
tragere la so>rț,i. 
jocurilor sistem 
lamentai prevede 
fate a echipelor, 
iar dacă și în acest caz 
gistra o egalitate, Cupa 
ambelor echipe sau vor fi 
două noi jocuri. In ceea 
sistemul eliminatoriu, în caz de egali
tate jocurile vor fi prelungite cu 2 
reprize a 15 minute și apoi cu o a

€ti cîteva zile în urniă, la Istambul, 
căpătat forma definitivă proiectula .

organizării unei Cupe Balcanice des
chisă echipelor de fotbal clasate pe 
locul secund în campionatele țărilor 
respective. Competiția constituie nu 
numai un eveniment sportiv care va 
reține în mod deosebit atenția iubito
rilor de fotbal ci, totodată reprezintă 
o importantă contribuție la cunoaș
terea și apropierea sportivilor țărilor 
participante, un mijloc puternic de 
dezvoltare a legăturilor prietenești 
dintre sportivii țărilor balcanice.

Datele furnizate ziarului de către 
delegația noastră participantă la în
trunirea Comitetului executiv care a 
tuat în discuție principalele probleme 
privind organizarea acestor întreceri, 
ne-au ajutat să oferim cititorilor noș
tri o serie de amănunte tehnice și

te cinci). In acest din urmă 
vor fi desemnați prin 

In 
de
că

va

cazul desfășurării 
campionat, re-gu- 
în caz de egali- 
conta golaverajul 

se va înre- 
va reveni 
programate 
ce privește

SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI
IN REGIUNEA

(Urmare din pag.. I) 
popularizării Spartachiadei.r_r_______ .r. . Ce
alte mijloace vor mai fi folosite 
în acest scop ?

— In afară de prelucrarea regula
mentului în asociațiile sipertive și or- 
IgMiizațiile U.T.M., pe care 'personal îl 
consider un mijloc eficace, a popu
larizării acestei mari competiții prin 
afișe, panouri, fotomontaje, diapozi
tive Ia cinematografele din oraș și 
din regiune, prin stațiile de radio- 
ficare, presa locală și altele despre 
care ați auzit vorbindu-se mai înainte, 
comisia regională și, asemenea ei, fie
care comisie au preconizat stimula
rea ou diferite premii a concurent‘Mor, 
precum și a activiștilor sportivi care 
se vor evidenția în buna organizare 
și desfășurare a întrecerilor. De ase
menea, Comitetul regional U.T.M. va 
decerna la sfîrșit un drapel comisie’ 
fruntașe, care 
mare nmmăir • 
tochiadă.

mobilizarea concurențăor, datorită 
colaborării cu organizațiile U.T.M. și 
cu secțiunile de Invățămî.nt și cul
tură, credem că vom realiza cifra de 
100.000 concurenți, dintre care 30.000 
vor fi din orașul Timișoara. Secțiunea 
de învățăniînt și cultură a regiunii 
ne-a asigurat că elevii vor participa 
in proporție de 90 la sută la întrece
rile din cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului.

treia repriză (și ultima) în care echi
pa care marchează primul punct va 
fi declarată cîștigătoare. Dacă și 
după această prelungire scorul va ră- 
mîne egal, se va proceda la tragere 
la sorți.

O altă precizare importantă este 
cea cu privire la datele de desfășurare 
a turneului. Regulamentul Gupei pre
vede ca jocurile să aibă loc între l 
octombrie și 15 septembrie (anul vii
tor), urmînd ca în fiecare an, pînă 
la 15 septembrie să fie depuse listele 
cu cei 22 de jucători.

După cum s-a anunțat, la tur
neul de fotbal vor participa echipele: 
FENERBAHCE (Turda), LEWSCHI 
(R. P. Bulgaria), STEAGUL ROȘU 
(R. P. Romînă), PARTIZAN (R. P. 
Albania).

După terminarea lucrărilor Comite
tului executiv constituit la Istanbul, 
clubul AEK (Grecia) a anunțat că 
dorește să participe fa această com
petiție.

Se așteaptă răspunsul Federației 
de fotbal a R.P.F. Iugoslavia.

Așadar, în curind va începe o nouă 
și pasionantă competiție de fotbal ’ 
organizarea căreia și-au adus contr» 
b.iția, alături de celelalte delegații par
ticipante la întâlnirea de la Istanbul, 
federația de fotoal din Turcia precum 
și clubul Fenerbabre.

D. G.

Să începem pregătirile

va mobiliza 
de partrcîpanți

- Ce 
regională 
concursurilor și 
participanților la

comisie» 
cel mai 

la Spar-

com isiamăsuri a luat
în vederea organizării 

a angrenării 
Spartachiadă ?

— In aip>noa.pe toate asociațiile spor
tive din oraș și regiune s-au asigurai 
condiții optime pentru desfășurarea 
in trecerilor: echipament și material
sportiv corespunzător (schiuri, săniu
țe, mese de tenis, jocuri de șah etc.), 
centre de schi în regiune (Reșița, Ca
ransebeș, Lipova, Arad, Gravita. Or
șova, Lugoj, Semenic ș.a.) și centre 
mobile petrii învățarea s-chiultii. pati
noare t—

Școala medie nr. 7 din Timișoara), 
centre de învățare a șahului (unul la 
Clubul sportiv școlar Banatul), săli 
de sport -La orașe și căminele cultu
rale Ia sate etc. în ceea ce privește

(Flamura roșie. Textila și

săi i

I

pentru Jocurile Balcanice ale juniorilor!
Federația romînă de atletism a 

definitivat calendarul competițiilor 
anului 1961. Sezonul atletic de iarnă 
debutează cu o serie de concursuri 
de sală și cîteva competiții de cros 
organizate de diferite cluburi și a- 
sociații sportive din Capitală, dar și 
din alte orașe. Acestea vor culmina 
cu concursurile cu caracter republi
can pentru juniori (21—22 ianuarie), 
seniori (18—19 februarie) și crosul 
de selecție de la 5 martie.

Deschiderea sezonului de pistă va 
fi marcată de două mari concursuri 
de primăvară : al juniorilor (23—24 
aprilie) și al seniorilor (6—7 mai). 
Aceste întreceri vor constitui un 
bun prilej de selecție în vederea for
mării loturilor reprezentative, care 
vor fi alcătuite însă, în mod concret, 
abia după desfășurarea campionate
lor republicane de seniori (Cluj, 
7—13 iulie) și de juniori (București, 
22—23 iulie).

in afara 
(Jocurile 

a XlII-a

CÎTEVA ÎNVĂȚĂMINTE

PE SCURT, DESPRE BCMXPEUS 
PARTICIP ANTE

Această ediție a campionatelor mon
diale de volei a avut — față de cele 
precedente — o perioadă de desfășu
rare mai lungă. Astfefl, pentru cede 8 me
ciuri susținute de fiecare echipă în 
cadrul turneului final, toate formațiile 
au avut la dispoziție 12 zile, ded su
ficient timp și pentru odihnă. Lucrul 
acesta a fost foarte folositor tuturor.

Rezultatele turneelor finale se cunosc, 
astfel că nu mal 
tăm asupra lor. 
resant să vorbim 
echipe care s-au 
cestor întreceri.

Să începem cu 
vietice, campioane ale lumii. Dacă e- 
chipa feminină se 
șanse de a-și '
dială, nu se 
masculină că 
cu patru ani 
sta cu toate 
leibaliștii sovietici dovediseră 
din nou pe drumul cel bun, apropiin- 
du-se de valoarea arătată în 1949—1953. 
Reamintim astfel că în 1959 reprezenta
tiva Uniunii Sovietice a cucerit „Cupa 
Continentelor", iar anul acesta „Cupa 
Campionilor Europeni* a revenit echi
pei T.S.K.A. Moscova, care grupează 
majoritatea oomponenților reprezentati
vei. Și iată că sportivii în tricouri pur
purii au cucerit titlul suprem, încunu
nare a eforturilor deosebite depuse de 
el și antrenorii lor în ultimul timp.

Interesant de remarcat faptul că a- 
nul acesta, înaintea campionatelor din 
Brazilia, formația masculină a Uniunii 
Sovietice a susținut un singur joc in
ternațional de verificare, cel cu for
mația Franței (21 octombrie, la Paris), 
ceea ce presupune un mod de pregă
tire diferit de cete cunoscute de noi în

Note de drum (IY)

este necesar să insis- 
Ni se pare mai Inte
rnai pe larg de cîteva 
impus cu prilejul a-

formațiile Uniunii So-

prezenta cu mari 
menține supremația mon- 
credea despre formația 
va recuceri titlul pierdut 
în urmă la Paris. Acea- 

că în ultimii doi ani vo- 
că sînt

materie de metodică șl planificare. Nu 
trebuie să uităm faptul că cei șase ti
tulari (Mondzelevskl, Cesnokov, Kova
lenko, Burobin, Polarkov, Fasahov) fac 
parte de doi ani din aceeași echipă — 
T.S.K.A. Moscova. Ei aveau deci omo
genitatea necesară, clștigată în meciu
rile de club. Concentrarea jucătorilor 
seiecționabili într-o singură echipă este 
o metodă eficientă de pregătire ? Cre
dem că acest lucru va trebui discutat 
de antrenorii noștri, pentru că are și 
aspecte pozitive, dar după părerea noa
stră, șl unele negative.

Sportivii sovietici au alcătuit singura 
echipă care a știut să treacă peste mo
mentele grele. Primul lor meci mai di
ficil a fost cel cu reprezentativa noa
stră. Ambele echipe au început jocul 
stăpînite de o mare tensiune nervoasă. 
Se făceau greșeli la primire sau in a- 
tac, se greșeau servicii de o parte șl de 
alta a fileulul. in primele două seturi 
sportivii romîni au condus cu ÎS—11 șl 
ÎS—7 dar n-au avut tăria să termine în 
același ritm. Ambele echipe au dovedit 
posibilități tehnice, tactice și fizice e- 
gale, dar sovieticii au avut fn plus, In 
momentele decisive, o deosebită con
stantă în execuții, ceea ce le-a lipsit 
jucătorilor romîni.

Bine pregătită s-a prezentat și forma
ția masculină a R. S. Cehoslovace. Fo
losind Iotul de jucători pe care-i cu
noaștem din multe întreceri Interna
ționale, cehoslovacii au avut o apărare 
aproape Impenetrabilă. In schimb, ata
cul — care nu mal joacă atît de mult 
cu mingi „puse" sau jiltate - nu s-a mal

prezentat la valoarea din trecut, 
tida R. P. Romînă — R. S. Cehoslovacă 
a fost cea mai bună din tot campiona
tul, cu răsturnări neprevăzute de si
tuație. Să amintim doar de ultimul set, 
al cincilea, în care noi am condus- cu 
7—0. Atacul echipei romîne, verificat și 
în acest campionat ca avînd o forță 
deosebită, a „căzut" tocmai în acest 
moment și nu a mai putut trece de 
strălucita apărare a adversarilor. A fost 
o partidă disputată pînă la epuizare. 
De altfel, Paldus a și leșinat pe teren 
și a trebuit să fie dus la un spital din 
apropiere.

Cîteva cuvinte despre celelalte for
mații.

Prezenți pentru primaA dată la o com
petiție de talie mondială, sportivii și 
sportivele din Japonia au lăsat o im
presie deosebită, în special voleibalis
tele. Deși pînă la campionatele din 
Brazilia n-au susținut meciuri cu echipe 
puternice și de valoare, ele s-au pre
zentat bine pregătite atît din punct de 
vedere tehnic, cît * 
plus. înalte sau 
japoneze erau la 
ca și 
cutau 
fel ca 
osebit 
faptul 
veau un antrenor care se ocupa de 
călzire și pregătire, _
conducea în timpul meciurilor. Atunci 
cînd vor dobîndi o experiență mai bo
gată, voleibalistele și voleibaliștii din 
Japonia vor fi adversari redutabili pen
tru toate echipele.

O impresie frumoasă au lăsat sporti
vii și sportivele din echipele Braziliei, 
în toate meciurile au făcut o adevă
rată risipă de energie, dovedind o re
zistență extraordinară. Formația ___
culină a Statelor Unite, a cărei evolu
ție era așteptată cu mult interes pen-

și tactic sau fizic. In 
scunde, voleibalistele 
fel de bune în atac 
Două jucătoare exe- 
mingi in urcare, 

alte două serveau 
remarcat

In apărare, 
atacuri pe 
băieții, iar 
de puternic. De 
că reprezentativele Japoniei ■ -- - ’: 

și altul care

la 
de

și 
a- 

în-
le

mas-

in calendarul anului viitor figu
rează și alte trei mari competiții: 
concursul republican pentru copii 
(născuți în anii 1947—1949) cu fi
nala la Brașov (25 iunie), concursul 
republican pentru tineret (născuți în 
anii 1939—1941) cu finala la Timi 
șoara (9—10 septembrie) și concur
sul republican de triatlon cu finala 
la Lași (14—15 octombrie).

Pe plan internațional, 
tradiționalelor competiții 
Balcanice de la Belgrad,
ediție a Campionatelor noastre in
ternaționale etc.) și a marilor con
cursuri cu participare individuală de 
la Moscova, Varșovia, Praga, Buda
pesta, Sofia etc., un concurs deo
sebit de important se anunță a fi 
Jocurile Balcanice pentru juniori și 
junioare, 
va avea loc la Cluj în zilele de 19 
și 20 august.

Congresul Balcanic a aprobat ea 
în programul Jocurilor să figureze 
următoarele probe : juniori: 
200 m, 
3.000 m, 110 mg (106 cm), 400 mg, 
1.500 m ' ' . ' . 
pentatlon (lungime, 
sulița, 
înălțime,

putem spune că aceste campio-4-J'ță, ciocan, junioare: 100 m, 200 m, 
nate au arătat prea multe lucruri noifSOO m, 80 mg, 4X100 m, triatlon 
in volei. S-a manifestat insă o apro-ț (lungime greutate 100 m), lungime, 
piere a valorii echipelor considerate ca— • ... ° .
făcînd parte din plutonul 2, de cele 
fruntașe. Totul s-a bazat pe joc de re
gularitate, cu mărirea randamentul uf 
în apărare. în atac au fost întrebuin-' 
țațe pasele în urcare, rapide, folosite, 
mai mult de sovietici (Kovalenko, Fa-, 
sahov, Cesnokov) și care s-au dovedit, 
nu numai spectaculoase dar și eficace,, 
apoi de polonezi (Rutkovski) și — mai 
rar ca altă dată — de cehoslovaci (Go- 
lian, Humhal).

Față de maniera largă de arbitraj,' 
s-a observat renunțarea Ia serviciile' 
puternice, care sînt mai riscante, folo-, 
sindu-se cu precădere cele de sus clin 
față, cu traiectorie înșelătoare („pluti-, 
toare") care sînt mai sigure.

De aici încolo, în pregătirea echipe
lor noastre va trebui să punem accen
tul pe metode care să ducă la mărirea' 
constanței execuțiilor tehnice în situa-’ 
ții dificile, de mare tensiune nervoasă,’ 
cărora reprezentativa 
putut face față.

O problemă foarte 
și aceea a înc^zirii

tru că de muiți ani nu mal fusese vă
zută la lucru, nu a arătat nimic nou. 
Nici chiar serviciile „muscă" folosite 
de ei n-au mai surprins pe nimeni de 
această dată.

noastră nu le-a

importantă 
înainte de 

Jucătorii romîni, obtșnuiți cu 
zlre de minimum 25 minute, 
acomodat cu cele trei minute 
dispoziție 2 .... __ . ..
ganizatorl. Din această cauză, 
noștri au ‘ _ "2 " 2.
și au pierdut primul set într-o 
întîlniri, cum au fost cele cu _ 
S.U.A., Ungaria. In același timp 
teresant de -remarcat — adversarii noș- 

mal repede cu a- 
numai trei minute 1 

învățăminte de care 
să se țină seama în 

a echipelor romi-'

înaintea meciurilor

început slab multe

tri s-au acomodat 
ceasta încălzire de 

Iată deci cîteva 
credem că trebuie 
viitoarea pregătire 
neștL

a cărei ediție inaugurală

100 m,
400 m, 800 m, 1.500 m,

obst., 4 x 100 m, 4X400 m, 
' „ . disc. 200 m,

1.500 m), lungime, triplu,
prăjină, greutate, disc, su-

este 
meci, 

o încăl- 
nu s-au 
puse Ia 
de or- 

sportlvii' 
partide' 

serie de 
Brazilia,- 

in-'

JOAN TONE 
NICOLAE SOTIR

.♦ înălțime, greutate, disc, suliță. In 
■4 afara concursului pe echipe (se de- 
î cerne însă titlul individual) se va 
;4 desfășura și proba de 10 km marș. 
Ț Au drept de concurs tinerii 
4 cuți pînă în anul 1942 și tinerele 
icute pînă în anul 1943. Echipele 

fi alcătuite din cîte doi atleți 
tru fiecare probă, punctîndu-se 
mai rezultatele primilor șase clasați 
(6 p, 5 p, 4 p... 1 p). Vor fi întoc
mite clasamente pentru echipele 
masculine și separat pentru ceie fe-

♦ minine.
I în vederea acestei competiții, care 
4 reprezintă un adevărat corolar al 
f activității juniorilor noștri în anul 
I 1961, trebuie să începem pregătirile 
Ț încă de pe acum. “ ‘ 
I cluburilor și 
4 sportive, ca în 
f central, sa organizeze cît mai multe 
4 concursuri pentru juniori, străduin- 
4 du-se să lărgească cadrul pârtiei- 
1 pârii, mobilizînd noi contingente de 
4 începători. Antrenorii noștri, ajutați 
4- mai eficient de maeștrii sportului și 
f de alți atleți fruntași, trebuie să 

se ocupe și mai serios de descope
rirea de noi și noi elemente talen
tate, de îndrumarea și pregătirea lor 
atentă în lumina cerințelor actuale 
ale atletismului internațional.

năs- 
nas.
vor 

pen* 
nu-

Este de datoria 
a asociațiilor noastre 

afara calendarului

ANDREI SÂVESCU
secretar tehnic al F.R.A.



Selecționata divizionară 
pe Vojvodina Novisad

a întrecut
1-0 (0-0)

Dinamo Bacău—Empor Rostock 3-0 (2-0)

Vojvodina Novisad a fost un exce
lent partener de joc pentru Selecțio
nata noastră divizionară. Făcînd do
vada unor remarcabile calități teh
nice și jucînd cu multă convingere 
de la un capăt la altul al partidei, 
oaspeții au solicitat din plin pe com- 
ponenții echipei noastre, obligîndu-i 
să depună serioase eforturi pentru 
a obține victoria cu scorul de 1—0. 
Firește, în acest meci nu a interesat 
atît rezultatul cît jocul în sine. Și, 
sub acest aspect, cele două echipe 
au mulțumit pe cei aproape 30.000 de 
spectatori prezenți la _semi-nocturna“ 
de pe stadionul Republicii. Partida 
a -plăcut prin dinamismul ei. prin 
ritmul viu în care s-a desfășurat tot 
timpul, și abundența șuturilor la 
poartă, precum și prin faptul că a 
fost presărată cu numeroase execuții 
tehnice valoroase.

Selecționata noastră divizionară, 
de fapt o combinată C.C.A. — Dina
mo București, a dat — în general — 
satisfacție în ceea ce privește mm 
ales ritmul de joc, viteza și puterea 
de luptă. Subliniem în mod deosebit 
comportarea liniei de fund, care — 
avînd în față atacanți de talia lut 
Veselinovici, Ivoș și Rajkov — nil 
s-a lăsat depășită, intervenind prompt 

pe cît de sigur pe atît de corect.
> notă bună atacanților care au șu

tat mult 
atac nu 
deoarece 
nenții ei 
tic __ _
cauză că Pîrcălab a fost dat uitării 
de ceilalți coechipieri și în 
de Constantin.

In primele minute, echipa 
presează și după o „bară" a 
taru (min. 2), Ene II ratează 
ocazie, trăgînd de la cîtiva metri în 
portarul Vereș, care a respins balo 
nul. După două minute, o combinație 
Ene II — Tătaru — Constantin se 
termină cu un șut al ultimului, de 
pe aripa stîngă. dar mingea trece pe 
lingă bară. Oaspeții ripostează prin 
contraatacuri rapide și încearcă poar
ta prin șuturi din marginea careului. 
Pînă la sfîrșitul reprizei, de notat un 
șut puternic al lui Tătaru, care a 
greșit de puțin ținta și o ocazie ra
tată 
slab
ușor

In 
mai ___
și Ene II ezită să tragă, din apro
piere, ratînd o bună ocazie. Urmează 
un șut al lui Rajkov, reținut de Voi
nescu, apoi alte cîteva ocazii ale 
atacanților noștri. După două cer
nere la poarta echipei din Novisad, 
selecționata noastră înscrie golul vic
toriei. în min. 58, Ene II îl deschide 
pe Pîrcălab. acesta centrează în fața 
porții și Eftimie reia, cu capul, în 
plasă : 1—0. Oaspeții joacă cu și mai 
multă ambiție și au cîteva minute de 
dominare, în timpul cărora Veselino
vici șutează de ]a marginea careului 
în bară. După o ocazie ratată de Tă
taru, Takacs șutează de pe aripa

a

la poartă. Linia noastră de 
a satisfăcut însă pe deplin 

colaborarea între comipo- 
a lăsat de dorit și — prac- 
jucat cu o aripă frîntă din -- - - - - -

special

de Veselinovici, care 
din careu și Voinescu 
balonul.
repriza secundă jocul 

animat. In minutul 50,

ra u g i

noastră 
lui Tă- 
o mare

a șutat 
a cules

este și 
Eftimie

O interesantă inițiativă j 
a Federației Romine de rugbi: 

UN MECI ÎNTRE DOUĂ SELECȚIONATE

DIVIZIONARE CU PARTICIPAREA 

A NUMEROȘI INTERNATIONAL!
In scopul continuării activității 

competitions,le și a fixării lotului 
pentru cursurile de pregătire progra
mate în perioada de iarnă. Federația 
Romînă de rugbi organizează un 
meci între două selecționate divizio
nare, în care-și vor face apariția 
numeroși internaționali.

Pentru acest meci, federația de 
specialitate s-a stabilit asupra ur
mătoarelor echipe: SELECȚIONATA 
A: Penciu — A. Barbu, Irimescu, 
Wusek, 1. Sava — Chiriac, Stănescu
— Rusu M., Demien, Moraru — Mla- 
din, Marinache — Teofilovich Căpu- 
șan, Vicol. SELECȚIONATA B: Ale- 
xandrescu — I. Teodorescu, Nagel, 
Cordoș, Ciobănel — Mateescu. Leonte
— Căliman (Preda), M. Iliescu, Al. 
îonescu — Roibu Nichifor, Rusu V.
— Ghiță, lordăchescu, Tudorache.

Meciu) va avea loc duminică 11 
decembrie pe terenul din parcul Co
pilului, începînd de la ora 11 și va 
fi arbitrat de Victor Vardela.

In deschidere, de la ora 9,15 echi
pele Rapid și Constructorul se vor 
î-ntîlni în finala „Cupei de toamnă" 
rezervată juniorilor,

stingă, Voinescu nu poate reține și 
Staicu degajează aproape de pe linia 
porții. In ultima parte a meciului e- 
chipa noastră a avut posibilitatea să 
termine învingătoare la un 
mare, atacanții găsindu-se de multe 
ori în situații favorabile.

Și acum despre jucători. Voinescu 
a lămurit cîteva situați; dificile, dar 
n-a fost totuși prea mult solicitat 
Linia de fund (Popa, Nunweiler III, 
Staicu) a fost compartimentul cel 
mai bun al echipei. Dintre mijlocași 
ne-a plăcut mai mult Jenei, care s-a 
mișcat mai bine decît în meciurile 
de campionat. Nunweiler IV nu ni 
s-a părut în largul lui, iar Seredai 
a jucat mai bine spre sfîrșitul meciu
lui. Jocul de ieri nu a fost elocvent 
în ceea ce îl privește pe Pîrcălab, 
care nu a fost îndeajuns întrebuin
țat. Constantin a avut unele perioade 
bune, dar în generai a fost depășit 
de ritmul jocului. Ene II a șutat

scor mai

frînatmult la poartă însă uneori a ____
acțiunile. Eftimie a fost inegal, jucînd 
nervos în repriza a Il-a. Tătaru a 
fost cel mai bun atacant, trăgînd 
periculos la poartă. De la oaspeți 
ne-au plăcut în special portarul Ve- 
reș, stoperul Nicolicj și excelenții 
tehnicieni Veselinovici și Ivoș. Arbi
trul I. Gheorghiță a condus bine 
lormațiile :

SELECȚIONATA DIVIZIONARA 
A: Voinescu — Popa, Nunweiler 
III, Staicu — Jenei Nunweiler IV 
(Seredai) — Pîrcălab, Constantin, 
Ene II, Eftimie (Raksi, din min. 85), 
Tătaru.

VOJVODINA NOVISAD: Vereș - 
Roganovici, Nicolici, " ' j___1_.‘
Szekereș, Kîrsttci II (Sentin) — Ta 
kacș, (Stefanovici), 
Veselinovici, Rajkov.

Svinjarevici

Ivoș, Alexici,

AL. 1NOVAN 
RADU URZ1CEANU

BACAU 7 (prin telefon). — Din 
nou spectatorii băcăoani, veniți în nu
măr mare pe stadionul „23 August” 
din localitate (peste 12.000), au avut 
satisfacția unei victorii cucerite de 
echipa Dinamo, de data aceasta asu
pra echipei germane Empor Rostock : 
3-0 (2-0). Dinamoviștii și-au adjude
cat victoria doarece au știut să fruc
tifice trei din ocaziile bune pe care 
le-au avut la poarta lui Schobler, în 
preajma căreia s-au desfășurat multe 
din fazele meciului.

Contînd pe o linie de fund sigură, 
avînd în Vătafii și Cîrnaru doi haiti 
activi, care le-au servit multe mingi, 
înaintașii dinamoviști au putut să a- 
salteze continuu poarta oaspeților, 
înaintașii echipei locale au greșit însă 
atunci cînd au căutat să-și facă loc 
spre poartă 
unde oaspeții 
organizat, în 
cît mai mult
și Public s-au impus printr-un joc în

prin centrul terenului, 
s-au apărat grupat și 

ioc să desfășoare jocul 
pe aripi, unde Drăgoi

IIN ANTRENAMENT REUȘIT AL SELECȚIONATEI DE TINERET
Selecționata de tineret*—Progresul 1-0 (1-0)

de tineret, pierdeDinulescu în duel aerian cu Andrei, portarul selecționatei 
balonul, deoarece a sărit cu întirziere

Jucînd împotriva unei formații care 
din capul locului pornea cu avantajul 
omogenității și care, ieri, a abordat 
cu toată seriozitatea partida, jucătorii 
lotului de tineret au fost siliți să se 
întreljuințeze la maximum, să dea u-n 
randament cît mai bun. Și în bună 
măsură ei au corespuns, mai ales în 
prima repriză. In primul rînd ei au 
dat dovadă de mare putere de luptă. 
Jocul a luat de multe ori alura unei 
întilniri de campionat și în cursul lui 
au fost numeroase momentele de pre
siune la o poartă sau la alta. Fie în 
atac, fie — mai ales — în apărare, 
tinerii fotbaliști au luptat cu mult 
nerv. In al doilea rînd, au dovedit 
suficientă coeziune în și între compar
timente, deși selecționata a fost alcă
tuită din jucători proveniți din opt 
echipe. în sfîrșit, ca orientare în joc, 
de asemenea selecționata a mulțumit 
în bună măsură, mai ales în prima 
repriză, cînd jocul a fost mai combi
nat™, mai. larg desfășurat și cu un

ritm susținut. Am 
greșeală în ceea ce 
joc. In prima repriză acțiunile înain
tării s-au localizat prea mult pe aripa 
stîngă, iar în a doua pe aripa dreap
tă, ceea ce a lipsit echipa de varie
tate și de posibilitatea de a surprinde 
apărarea Progresului prin schimbări de 
joc de pe o parte pe alta. De ase
menea, trasul la poartă este insufi
cient ca frecvență și precizie.

în general, selecționata de tineret 
a lăsat o impresie mai bună decît la 
antrenamentul de duminică. Portarii 
Datcu și Andrei, centrul înaintaș Ma
tei, extrema stîngă Czako, mijlocașul 
Popescu și stoperul Motroc au fost 
cei mai buni. în schimb, Varga a ju
cat sub nivelul său obișnuit, iar Cons
tantin (Știința Oluj) a fost slab.

Progresul a jucat bine, a avut pe
rioade de superioritate teritorială — 
egale -cu ale selecționatei — dar îna
intarea nu a concretizat. Foarte bine 
au jucat Nedelcu, Pașcanii, Mafteuță,

Foto : T. Roibu

remarcat însă o 
privește tactica de

modest

câștigat 
punctul 
Ambele

Sandu. Inegal a fost Otaiidă și 
Dinulescu.

Selecționata de tineret a 
partida cu 1—0 (1—0) prin 
înscris de Varga în min. 21.
echipe au ratat numeroase ocazii de 
gol. A arbitrat bi.ne V. Drug.

SELECȚIONATA DE TINERET: 
Datcu (Andrei)—Gross, Motroc, Sur- 
dan—Alexandrescu, Popescu — Cons
tantin, Varga, Matei, unguroiu, Czako 
(Voicu).

PROGRESUL: Mândru (Niculcscu) 
—Smărăndescu II, Caricaș, Nedclcu— 
Petrescu (Maior), Pașeanu — Oardă, 
Georgescu (Protopopescu), Dinulescu, 
Mafteuță (Sandu), Baboie.

P. GAȚU

viteză, datorită căruia au creat multe 
faze periculoase la poarta oaspeților.

Jucătorii oaspeți au desfășurat un 
joc cu o bună legătură între compar
timente, au demonstrat că posedă o 
bună tehnică individuală, dar înain
tașii nu au putut să depășească a- 
părarea dinamovistă, iar atunci cînd 
au reușit au șutat defectuos la poar
tă. Iată cîteva din acțiunile oaspeți
lor : în min. 6, Mateja trage, Bucur 
deviază mingea ; în min. 44, Ernst 
trage în bară. In min. 56, Cincu sal
vează de pe linia porții. In repriza 
întîi, dinamoviștii beneficiază de 4 
corncrc și două ocazii clare de goi : 
în min. 7 Drăgoi scapă singur, dar 
Schobler îi culege balonul din pi
cioare, pentru ca, mai apoi, la o în
vălmășeală în careu mingea, să fie 
respinsă de două ori de pe linia porții.

In min. 24, Gram trage de la 8 m 
și mingea întîlneștc pieptul și mina 
lui Wruck. Penalti-irl este transformat 
de Public, fn min. 40 același Public, 
în luptă cu Rump, trimite mingea lui 
Ciripoi care i-o prelungește liii Drâ- 
goi. Acesta șutează pe sub portar: 
2-0.

După pauză, ambele echipe se com
plac intr-un joc lent. Dinamoviștii 
par mulțumiți de rezultat, dar Errmor 
nu reușește să reducă scorul. Ulti
mul gol este realizat dintr-o acțiune 
creată de Public. De pe linia de fund 
el trimite mingea lui Filip, care i-o 
pasează lui Gram. A-oesta marchează 
cu un șut puternic.

A arbitrat corect Adrian Macovei- 
Bacău. Iată cele două formații:

EMPOR: Schobler — Rump (Sch
midt), WRUCK, Sbllner - Poschel 
(Leeb), MINUTH — Schaller. BIA- 
LAS, Pankau, Ernst, Mateja (Weber).

DINAMO: BUCUR
GIOSANU, LAZAn, 
FU, OIRNARU — 
Rădiilescu, Gram, 
PUBLIC (Drăgoi).

GH. DALBAN, IL1E 1ANCU 
corespondenți

(Ghiță) — 
Cincu — VATA- 
DRAGO1 (Filip), 
Giripoi (Nemes),

După întîlnirea dintre D inamo Csiiova
și Metalul București

De-a baba oarba...
Urna dintre surprizele galei de fe 

Craiova a fost, fără îndoială, înfrîn- 
gerea experimentatului Ion Ferentz 
(Dinamo) de către D. Trandafir A- 
ceastă înfrîngere are însă o explica
ție. Pentru a-1 „feri" pe Ferentz de 
Ghețu Velicu (despre care se știa că 
va boxa în limitele categoriei grea), 
antrenorul craiovenilor, Gh. Lungu, l-a 
sfătuit pe Ferentz să facă categoria 
semigrea. In consecință, Ferentz a 
fost nevoit să nu mănînce timp de 4 
ziie(l) pentru a se prezenta la cîn- 
tarul oficial în greutatea unui semi
greu. Dar iată că la oficierea cînta- 
rului, Ghețu avea greutatea unui se
migreu (categorie la care a și eva
luat). Atunci, antrenorul Lungu a

hotărît ca Ferentz (care 
kg 1) să lupte în limitele 
grea. Vlăguit, dinamevistul 
să se recunoască, pînă la

IO premii cn 12 rezultate!

slăbise 7 
categoriei 
a trebuit 

urmă, în
vins. Considerăm că s-a greșit făcîn- 
du-se asemenea exhibiții ad-hoc care, 
în ultimă instanță pot pune în pericol 
însăși sănătatea boxerilor.

Un gest frumos...
...l-a avut metalurgistul Ghețu 

Velicu. După anunțarea deciziei care 
consemna victoria lui P. Deca, Ghețu 
a oferit flori partenerului său de în
trecere, felicitîndu-1 pentru succes.

Bravo arbitrii!
Deciziile acordate în întîlnirea 

de la Craiova au fost în general bune. 
Dintre arbitri, cel mai apreciat de 
publicul craiovean a fost judecătorul 
Ștefan Stepan (Timișoara), care la 

• fiecare urcare în ring era aplaudat 
•de spectatori.

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul Prono
sport nr. 49 din 4 decembrie au 
fost stabilite următoarele premii:

10 variante cu 12 rezultate exacte 
a cîte 7.196 lei fiecare;

279,1 variante cu 11 rezultate exac- 
te a cîte 309 lei fiecare;

2889,6 variante cu 10 rezultate 
exacte a cîte 44 Iei fiecare.

Fond de premii: 287.843 lei. 
cunoscând rezultatele 

a trecut, ne inte- 
concursul următor, 
marți a apărut o 
revistă a concursu- 
nr. 50 din ll.XII.

Și acum, 
concursului care 
resează desigur

In ziarul de 
scurtă trecere în 
lui Pronosport 
Așa cum ( '
în afară de 
Franța (A) — Bulgaria (A), Bul
garia (tineret) — Italia (tineret), 
Franța (tineret) — Grecia (A), me
ciuri din divizia secundă a campio
natului francez de fotbal. Pentru a 
vă veni în sprijin vom trece succint 
în revistă cele 14 echipe franceze 
cuprinse în program, material care 
de altfel a apărut și în numărul 347 
al „Programului Loto-Pronosport“.

Marseille, pe teren propriu nu a 
fost învinsă decît la limită de Tou
lon (0—1), obținînd în rest 3 vic
torii și tot atîtea meciuri egale.

Sochaux este specialistă a meciu
rilor nule, în deplasare; 1—1 cu

știți, programul cuprinde 
e meciurile internaționale

Roubaix, 2—2 cu Besancon, 2—2 
Toulon Și 0—0 cu Aix.

Toulon, acasă a cîștigat doar 
Aix, ter-minind la egalitate 
Strasbourg, Sochaux și Cherbourg . 
fiind învinsă de Roubaix și For- 
bach.

Nantes, din opt partide jucate în 
deplasare a cîștigat doar la Aix,

CU

cu 
cu
Și

Pronosport
pierzînd celelalte șapte. Nu știe să 
joace în deplasare.

Metz știe să folosească avantajul 
terenului. Din celt nouă partide ju
cate acasă a cîștigat șase, iar cele
lalte trei le-a terminat la egalitate.

Strasbourg în deplasare se prezin
tă cu o victorie, trei meciuri egale 
și trei pierdute. Golaveraj : 7—9.

Lille este neînvinsă acasă, obținînd 
cinci victorii și două partide egale. 
Golaveraj : 16—6.

Cannes nu a reușit să cîștige nici 
un meci în deplasare, obținînd doar 
două partide egale cu Roubaix și 
Beziers.

Montpellier _ . ___ ____ .
puncte din 14 posibile, avînd și gol
averaj de 20—3 I

a obținut acasă 12

TEIUIS DEMASĂjRoubaix are cîteva rezultate bune 
în deplasare dintre 
victoria asupra lui 
nul cu A.C. Paris.

Bordeaux nu a 
meci pe terenul ei. 
torii și trei meciuri egale 
averajul de : 12—6.

Aix, în cele opt 
în deplasare nu a 
punct.

Besancon, acasă 
meciuri nule și * 
partea lui Toulon. Iformații (bărbați): 6 din București și

Beziers, în deplasare a obținut y campioanele orașelor Oradea, Arad,
cinci meciuri egale, o victorie și otciuj (2), Timișoara și Brașov și 10 
înfrîngere. Rezultă clar că este spe-iechipe de femei, din București (4), 
cialistă a meciurilor nule. ȚArad, Oradea, Tg. Mureș. Brasov și

lOluj (2).
T Concomitent cu probele campiona- 
itelor republicane va mai avea loc 

La tragerea concursului specialist în sala Floreasca și un concurs- 
Pironoexpres de ieri, au fost extrasei turneu de tineret cu jocuri de simplu, 
din urnă următoarele numere: lîn care sportivii vor fi împărțiți pe

Extragerea pentru premiile obișnuitei grupe și categorii de vîrstă. Sî-nt invi- 
37 5 22 20 24 47 I tați tineri jucători și jucătoare din
Numere de rezervă 13 42 T toată țara și mai ales din orașe unde

Extragerea pentru premiile suplimentarei există centre de copia la tenis de masă 
3 10 39 40 30 31 • '' ' ~ ‘

Numere de rezervă 17 1
Fond de premii provizoriu : 1.700.000

lei.

care se remarcă 
Toulon și meciul

competițională 
$i internă 
pas- I)

pentru „Oupa 
ÎF.R.T.M". Pentru cele două titluri de 

are 3 victorii, 3>campioane pe echipe (masculine și fe- 
o înfrîngere din + minine) ale R.P.R. vor concura 12

pierdut
Bilanț:

partide
obținut

PRONOEXPRES

Intensă activitate 
internațională 

disputatei (urmare din
nici unjîn același timp și

nici un 
trei vic- 
cu gol-

ca : Oradea, Cluj, Bocșa Vasiovei, 
București etc. Așadar, în următoarele 
10 zile iubitorii tenisului de masă din 
Oluj și București vor putea să urmă
rească evoluția fruntașilor noștri în 

Rubrică redactată de I. S. Loto-ydouă competiții deosebit de interesante 
Pronosport, Xși importante.



Cupa Davis” în pragul
întrecerilor decisive

Competiția supremă a 
„sportului alb", între
cerea care desemnează 
cea mai bună echipă din 
lume — Cupa Davis — 
își programează acum 
confruntările finale. De
parte. pe pămîntul Aus
traliei, acolo unde de 
mai mulți ani prețiosul 
trofeu și-a găsit o reșe
dință... stabilă (tulburată 
doar de scurte întreru
peri), se dispută și la 
această ediție semifina
lele și finala marii com
petiții. Desigur, ultimele 

întreceri nu pun prea 
multe întrebări. In mod 
normal și în acest an 
victoria trebuie să revi
nă australienilor, în rîn- 
durile cărora evoluează 
Neale Fraser, ctștigăto- 
rul ultimului „Wimble
don" (echivalentul unui 
campionat mondial indi
vidual), secondat de nu 
mai puțin 
Rod Laver 
Emerson.

Cînd este 
de a stabili 
adversarii i 
în finală, aci întrebarea 
rămîne deschisă. Ea tre
buie să-și găsească răs
puns la sfîrșitul 
săptămîni, fiindcă 
la Perth începe 
finala S.U.A. — 
Competitorii sînt . 
adversari de „tradiție", 
cîștigători în repetate 

rînduri ai zonelor res
pective. americană și eu
ropeană. Dar poate nici
odată n-au fost italie
nii atît de aproape de 
a-și vedea realizat „vi
sul", acela de a disputa 
finala Cupei. Iată de ce. 
Prin trecerea lui Alex. 
Olmedo la profesionism, 
echipa S U.A. se prezintă 
mult slăbită, în timp ce 
formația italiană are 
acum în rîndurile sale

dreptul tradițio- 
a organiza pe 

proprii fazele 
ale competiției.

redutabilii 
și Roy

vorba însă 
. cine vor fi 
australienilor

acestei 
mîine 
semi- 
Italia, 
și ei

un autentic campion, pe 
Nicola Pietrangeli.

Șansele italienilor -sînt 
deci importante și a- 
ceasta ar aduce echipa 
lor pentru prima oară 
în finala marii compe
tiții

Dar întrecerile din 
Australia mai au și o 
altă importanță în cro
nologia Cupei Davis. 
Este pentru ultima oară 
că echipa deținătoare a 
trofeului se poate pre
vala de 
nai de 
terenuri 
finale
Congresul Federației In
ternaționale de tenis, 
ținut în iunie la Lon
dra. a stabilit ca pe 
viitor echipele cîștigatoa- 
re ale zonelor să organi
zeze pe terenul lor in- 
tilnirile interzone. A- 
ceasta ar da încă un 
avantaj 
Europei, 
mărate 
buit să 
capul deplasărilor lungi 
peste ocean și al dispu
tării întrecerilor decisive 
pe terenuri cu gazon, cu 
care nu sînt perfect aco- 
modațu

interzone. 
ar da încă 

reprezentanților 
care în tienu- 

rînduri au tre- 
suporte handi-

cr tul suc s r...
Răspunde maestrul emerit al sportului EVGHENII LOPATIN

— La drept vorbind na 
este nici un... secret, în
cepu Evghenii Lopatin ex
plicația marilor victorii și 
recorduri obținute de hal
terofilii sovietici. Princi
piile de bază ale dezvol
tării forței șl tehnicii sînt 
cunoscute tuturor. Proble
ma stă deci în a res
pecta cu strictețe aceste 
principii.

Cel întrebat este un 
bărbat puternic, cu o față 
tînără. Exclus să-i dai 
cei 43 de ani pe care-i 
are. Justețea cuvintelor 
sale este confirmată de 
o biografie sportivă ex
cepțională. De patru ori 
campion al U.R.S.S., în
vingător la campionatul 
Europei, medalia de ar
gint la J.O. de la Hel
sinki, multe recorduri, 
iată palmaresul (incom
plet) al lui Evghenii Lo
patin. In toți anii mari
lor sale succese, Lopatin 
n-a folosit vreo metodă 
„secretă" de pregătire. 
Dimpotrivă, el împărtă
șea tuturor din experien
ța antrenamentelor sale. 
Acum, devenit antrenor, 
Lopatin inițiază tineretul 
în acest dificil sport. El 
a crescut mulți maeștri. 
Elevul său Akop Farad-

jian a stabilit — nu de 
mult — un record al 
U.R.S.S. la stilul împins, 
iar fiul său, Serghei, pe 
care-1 antrenează de ase
menea, a întrecut de două 
ori recordul lumii Ia tria- 
tlon.

Care este miezul siste
mului lui Lopatin ? Un 
rol important îl joacă

Tocmai de aceea mi-a fost 
greu să recuperez timpul 
pierdut. Fiul meu Ser
ghei, in schimb, a în
ceput să se... joace cu 
greutățile de la 15 am. 
Trei ani mai tîrziu înde
plinea norma de maestru 
al sportului la categoria 
ușoară, realizind 352,5 kg. 
In ianuarie 1960, cînd na

INTERVIUL NOSTRU

problema : CIND TRE
BUIE SA INCEAPA UN 
TINAR PRACTICAREA 
HALTERELOR. Această 
chestiune a provocat ne
numărate discuții. Părerea 
lui Lopatin este urmă
toarea :

— Exercițiile cu haltera 
pot fi începute la 15—16 
ani. Dar, finind seama de 
faptul că oasele șl arti
culațiile na sînt complet 
întărite, pînă la 17 ani 
nu se va permite junio
rilor să ridice greutăți 
mari, iar întrecerile se 
pot organiza numai pen
tru a puncta tehnica. 
Personal, continuă Lopa
tin, am început halterele 
la 20 de ani. Cam tirziu.

KERDEMILIDI— un nume care se va vorbi

Mihail Tal susține un simultan 
cu juniorii cehoslovaci, prin radio
PRAGA (Agerpres). —La 

2 decembrie a început si
multanul de șah pe care 
campionul mondial, Mihail 
Tal îl susține la 20 de me
se cu cei mai buni șahiști 
juniori din R. S. 
slovacă. Pentru prima 
în istoria șahului, un 
simultan se desfășoară 
intermediul radioului, 
hail Tal transmite din 
diourile radiodifuziunii 
Riga de două ori pe zi, la 
ora 12,15 și 16,10, mută
rile pe care 1? face la cele 
20 de mese. La rîndul său,

Ceho- 
oară 
meci 
prin 
Mi- 
stu- 
din

radioul din Praga comunică 
mutările de răspuns ale șa
hiștilor juniori la ora 14 șî 
18,48. Pentru fiecare mu
tare, Ta] și partenerii săi 
au 60 de minute de gîn- 
dire. Partidele vor avea cîte 
30 mutări. In cazul că una 
dintre ele nu va fi termi
nată, o comisie specială va 
aprecia poziția și va ho
tărî dacă partida trebuie 
să fie continuată. Cel mat 
tînăr dintre șahiștii ceho
slovaci participant la si
multan, are 15 ani, iar cel 
mai vîrstnic 20 de ani.

împlinise încă 20 de ani, 
Serghei a stabilit un nou 
record unional, care în
trecea pe cel mondial: 
395 kg. La 21 noiembrie 
el a mai adăugat 5 kg 
performanței, fiind primul 
„ușor" din lume care a- 
tinge 400 kg.

Rezultatele sînt excep
ționale. Este însă clar că 
Lopatin-junior a devenit 
un mare recordman nu 
numai pentru că a în
ceput exercițiile din vre
me, ci și pentru că a ur
mat un sistem corect de 
antrenament. In ce constă 
acest sistem ?

înainte de toate este 
important să fie dezvol
tat și întărit multilateral 
organismul tînărului spor
tiv. Abia după aceasta 
se poate trece la antre
namente speciale. O mare 
însemnătate joacă respec
tarea unui regim corect 
de antrenament, odihnă, 
somn, alimentație.

— Dar, precizează Lo
patin, aceasta nu înseam
nă că sportivul trebuie să 
fie un ascet. Uriașa forță 
de care dispun haltero
filii, continuă maestrul 
emerit, se obține prin 
exerciții. Înainte vreme 
un atlet care ridica de 
12—13 ori la antrena
ment considera că a de
pus efort, nu glumă. As- 
tăzi mulți ies de 40 de 
ori pe podium și ridică 
într-o zi pînă la... 10 
tone f

Serghei Lopatin face o 
precizare importantă în 
privința sporturilor com
plimentare pe care poate 
sau trebuie să le practice 
halterofilii. El consideră 
că sînt necesare exerci
ții de gimnastică la cal, 
efectuarea de sprinturi, 
studierea unor elemente

ale acrobaticei. In ce prw 
vește schiul și înotul, ele 
sînt bune exclusiv ca 
odihnă activă.

— Nu mai puțin im
portant, spune Lopatin,- 
este șl un alt factor, a- 
cela moral. Halterofilii so~ 
vieticl încearcă de regulă 
să ridice la antrenamen
te greutatea maximă. Ast
fel, eroul Olimpiadei de 
la Roma, larii Vlasov, 
realizatorul performanței 
de 537,5 kg, reușea la 
antrenamente o greutate 
șl mai fantastică: 545
kg ! Un asemenea sistem 
de pregătire permite atle
tului să concureze liniș
tit și încrezător în for
țele sale.

In sfîrșit, problema frec
venței competițiilor :

— Consider, arată Lo
patin, că un începător 
poate concura de 8—9 
ori pe an. Dar, și un 
concurs pe lună nu poate 
să-i strice. Atletul de 
înaltă calificare poate lua 
4—5 „starturi" pe an. 
fără să se surmeneze. In 
cazul unor competiții foar
te grele, cum ar fi cam
pionatele mondiale sau 
locurile Olimpice, acest 
număr trebuie să fie ceva 
mai mic. Natura a în
zestrat pe om cu puteri 
aproape nelimitate. Este 
de datoria minții sale să 
ducă aceste calități natu
rale pînă pe treptele ma
rii perfecțiuni...

FOTBAL PE GLOB făcut

TRAGERE LA SORȚI ÎN C.C.E

Marți, la Viena, comisia de organizare a „Cupei Campio
nilor Europeni" a procedat la tragerea la sorți pentru sfer
turile de finală ale competiției. Iată jocurile fixate. Burnley 
— S V. Hamburg, Benfica — Aarhus, Spartak Hradec 
Kralove — F. C. Barcelona, Rapid Vier.a sau Wismut Karl 
Marx Stadt — I.F.K- Malmo. Toate aceste jocuri urmează 
să fie epuizate pînă la data de 20 martie anul viitor.

DINAMO MOSCOVA IN NIGERIA
După turneul efectuat în Ghana, echipa Dinamo Moscova 

evoluează în prezent într-un nou stat african — Nigeria. Th 
primul lor 'meci în această țară, dinamoviștii din Moscova 
au întîlnit în orașul Lagos repre
zentativa Nigeriei, socotită una 
dintre cele mai puternice echipe 
de fotbal din Africa, recent învin
gătoare a selecționatei Republicii 
Arabe Unite (2—1). Partida din
tre echipa Nigeriei și Dinamo 
Moscova s-a terminat cu un re
zultat de egalitate: 2—2.

Rețineți numele tînăru
lui gimnast sovietic Va- 
leril Kerdemilidi. II veți 
mal auzi. Specialiștii a- 
firmă că el va fi succe
sorul faimoșilor Ciukarin 
și Șahlin în arena mari
lor competiții. Anul aces
ta Kerdemilidi a
parte din echipa de gim
nastică a U.R.S.S. la J.O. 
de la Roma. Recent, tî- 
nărul sportiv șl-a confir
mat valoarea. Ostașul în 
termen. Kerdemilidi a clș- 
tigat oampionatele de gim
nastică ale Armatei So
vietice, demonstrînd o 
măiestrie înaltă. Ceea oe 
se poate de altfel vedea 
chiar șl din acest instan
taneu al exercițiului său 
la cal cu minere. (Foto 
A. AGAPOV - TASS Mos- 
oova).

de• In drum spre America 
Sud, echipa cehoslovacă Ruda 
Hvezda Bratislava a întîlnit la 
New York într-un meci amical re
prezentativa S.U.A. obținînd o 
victorie categorică : 5—1 (3—0).

• Selecționata de fotbal (tine
ret) a R. D. Germane, în turneu 
prin țările Africii, a jucat la Ac
era cu reprezentativa Ghanei. Gaz
dele au cîștigat cu scorul de 2—1.

Handbalîștîi
PRAGA 7 (prin tele

fon). — Miercuri seara 
au avut loc în capitala 
R. S. Cehoslovace întîl- 
nirile internaționale de 
handbal în 7 dintre re
prezentativele orașelor 
București și Praga. De 
data aceasta selecționata 
noastră masculină a reu
șit o frumoasă victorie 
în fața echipe: gazdă, o 
veritabilă formație secun
dă a R. S. Cehoslovace 
cu scorul categoric de 
24—14 (11—6).

Jucătorii noștri 
mișcat mult mai bine ca 
la Bratislava, apărarea a

s-au

In ajun de sezon sportiv la Zakopane
Zakopane, frumoasa sta

țiune a sporturilor de 
iarnă din R.P. Polonă, se 
pregătește să-și primea
scă tradiționalii oaspeți: 
sportivii. In afara între
cerilor cu caracter intern, 
ce se vor organiza în 
viitorul sezon pe pîrtiile 
de la Zakopane, această 
stațiune va fi și loc de 
desfășurare a două im
portante concursuri inter
naționale : ■ Spartachiada 
de iarnă a armatelor fră
țești (5—12 februarie 
1961) și tradiționala în
trecere de schi în memo
ria sportivilor polonezi

Bronislav Czech și Elena 
Maruszarsz (22—26 fe
bruarie 1961). Aceste con
fruntări, la startul cărora 
vor fi prezenți cei mal 
buni sportivi din majori
tatea țărilor europene, sînt 
considerate, pe bană drep
tate, cele 
petiții de 
1961. Ele 
mai mult 
durile sportivilor din în
treaga lume, cu cit Zako
pane va fi locul de or
ganizare a campionatelor 
mondiale de schi din 1962.

mai mari com- 
schi ale anulai 
stirnesc cu atît 
interes în rln-

La întrecerile Sparta- 
chiadei de iarnă a arma
telor frățești vor parti
cipa peste 300 de schiori 
din U.R.S.S., R.P. Chi
neză, R.P. Ungară, R.D. 
Germană, R.P. Romînă, 
R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Bulgaria, R.P. Mongolă 
și, bineînțeles, din R.P. 
Polonă.

Organizatorii au și al
cătuit programul viitoa
relor întreceri internațio
nale, iar la Zakopane 
sînt așteptați primii spor
tivi.

PE SCURT
• Echipa de tenis 

masă (tineret) a R. 
Chineze a întrecut 
Boras cu scorul de 
selecționata Suediei.
• In U.R.S.S. este 

teptată să sosească e- 
chipa de box a R. F„: 
Germane. La 10 decem-< 
brie pugiliștii oaspeți vor 
întîlni la Kiev echipa se
cundă a U.R.S.S., iar la 
13 decembrie la Moscow 
va reprezentativa țării.

• La Pekin baschet-' 
baliștii din R.S.F.S.R.1 
au repurtat noi victorii 
In cadrul turneului în
treprins în R.P. Chineză. 
Echipa feminină a între
cut selecționata orașului 
Șanliai cu scorul de 64-< 
53 iar formația mascu
lină a învins echipa lo
cală Avangard cu 81-67.'
• Echipa poloneză de 

hochei pe gheață Legia 
Varșovia a învins o se
lecționată vieneză cii 
scorul de 8-5. De reni ar-: 
cat că în echipa austria
că au figurat mai mulți 
jucători canadieni.

• Tradiționala întîlni- 
re de șah Moscova—Le
ningrad la 40 de mese 
(dublu tur) a revenit ju
cătorilor din Leningrad 
cu scorul limită 4O‘/2— 
39‘/2. La prima masă 
Korcinoi—Botvinik l</2— 
>/21 Cu 
Smîslov 
Spasski.

ULTIMELE ȘTIRI

același
l-a ‘

români învingători la Praga
reușit să facă față atacu
rilor periculoase ale gaz
delor iar în atac hand- 
baliștii noștri au folosit 
cu mult succes contraata
cul Echipa gazdă a pre
zentat o formație diferită 
față de cea de la Bratis
lava care a cuprins o se
rie de cunoscuți jucători 
internaționali ca Bozny, 
Mikulenka, Svitak, Zahal, 
Douda, Vospital și Haz- 
nuk. în formația noastră 
Costache I și L. Po
pescu au fost schimbați 
cu Nodea și Coman care 
au dat satisfacție.

In partida feminină ju-

cătoarele noastre au fost 
nevoite să părăsească din 
nou terenul învinse. Echi
pa orașului Praga, care 
a aliniat, aproape aceeași 
formație de la Bratislava, 
a jucat foarte bine și a 
obținut o victorie meri
tată. Handbalistele noas
tre s-au comportat din 
nou nesatisfăcăfor comi- 
țînd nenumărate greșeli 
elementare atît în acțiu
nile de atac (V. Dumi
trescu, A. Vasile, M. Ghi- 
ță, H. Roth) cît și în 
apărare. Scorul 
10—2 (6—0) 
Praga.

SELECȚIONATA R, P. BULGARIA— 
SPARTAK SOFIA 2-0

In vederea meciului pe care-1 va sus
ține duminică la Paris cu reprezentati
va Franței. In cadrul preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal, selec
ționata R.P. Bulgaria a întîlnit ieri în
tr-un meci de antrenament pe Spartak 
Soția. Selecționata a obținut victoria 
cu scorul de 2-0. Iată formația aliniată i 
Naidenov * " * ' ““
trov 
giev, 
ve :

Metodlev, Manolov,
— Largpv, Kovacev — Diev, 
Iordanov. Iakimov, Kolev. 

Sokolov șl Illev.
ECHIPA FRANȚEI 

PENTRU DUMINICA
vederea întîlnirii cu echipa

Dlmi- 
Abad- 
Rezer-

R. P.

final: 
pentru

In
Bulgaria, selecționerii francezi au alcă
tuit următoarea formație definitivă : 
Bernard (Sedan) — Wendling (Reims), 
Bieganski (Gens), Rodzik (Reims)—Senac 
(Racing), Marcel (Racing) - Wisnieski 
(Lens), Fontaine (Reims), Douis (Le Ha
vre), Pian toni (Reims), Cossou (Mona
co). De notat că portarul titular Taillan- 
dier s-a accidentat la antrenamentul de 
Ieri dimineața, iar extremul stînga De-

următoarea

de 
P. 
la

5-2

a?-

scor 
învins pe

bourgoing n-a primit permisiunea 
f.i.F.a. de a jucă, deoarece a făcut 
parte cu mai puțin de 3 ani în urm» 
din echipa Argentinei;

SPARTAK HRADEG KRALOVE 
S-A CALIFICAT I

In meci retur, contînd pentru opti
mile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la fotbal, echipa Spartak 
Hradec Kralove, campioana R.S. Ceho
slovace, a reușit ieri la Atena să țină 
tn șah campioana greacă Panathinai- 
kos, obținînd un rezultat de egalitate: 
o-o. Cum în tur fotbaliștii cehoslovaci 
cîștigaseră cu 1-0, Spartak se califică 
pentru sferturile de finală ale compe
tiției (Agerpres).

LAUER SUSPENDAT...
Atletul vest-german Martin Lauer, re

cordman mondial la 110 m.g., a fost 
suspendat ne 6 luni de federația țării 
sale. Motivul suspendării este apariția 
în presă a unui articol semnat de 
Lauer, în care acesta face, printre al
tele, o aspră critică sistemului de or
ganizare a mișcării atletice din R.F, 
Germană.
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