
'.8li

Ultimele noutăți
n preajma meciului cu Franța
OASPEȚII ȘI-AU ANUNȚAT LOTUL PENTRU JOCUL DE LA BUCUREȘTI • UN 

BITRU IRLANDEZ LA CENTRU • NUMEROȘI SPECIALIȘTI STRĂINI — ÎN CĂLI
TE DE OBSERVATORI • PREGĂTIRILE LOTULUI NOSTRU REPREZENTATIV

i excelent schimb de mingi intre Demian (dreapta) și C. Stănescu, așa cum am dori să 
tem cit mai des (și ca multă eficientă!) in meciul reprezentativei țării noastre cu „XV"-le 
ardei
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Din poșta zilei
Pregătiri pentru Spartachiada de iarnă a tineretului

• Federația franceză de rugbi 
comunicat lotul sportivilor care 
r face deplasarea la București. 
tă-1 : Paul DEDIEU (A.S. B4- 
trs), Christian DARROUY (Sta-

Montois), Jean CAPDOUZE 
au), Jean PIQUE (Pau), Jean 
YCHÂSSIN (Lourdes), Guy 
XMBERABERO și Lilian CAM- 
SRABERO (La Voulte), Michel 
TAUSTE (Lourdes), Andre 
ERRERO (Toulon), Maurice 
RA (La Voulte), Danile DAU- 
A (Stade Montois), Walter 
’ANGHERO (Narbonne), Ar- 
Ido GRUARIN (Toulon), Jean 
aude BEREJNOI (Tulle), Yves 
ENTHILLER (Romans).
Rezerve : Claude LACAZE (S.

Angouleme), Michel SITJAR 
.U. Agen), Michel ARNAUDET 
.ourdes), Marcel PUGET (Bri- 
■) și Jean Michel CABANIER 
J.S. Montauban).
în afara celor 20 de jucători 
fntiți mai sus — și care vor 

si astă-seară în Capitală (ora 
>,30) — vor face deplasarea și 
i număr de 10 oficiali, printre 
re Roger LEROU, vicepreșe- 
nte al F.F.R., Jean SUPER- 
1ELLE, secretar general al 
F.R., Marcel LAURENT, Jean 
TAT și Serge SAULNIER, 
embri ai colectivului de pregă- 
re.
• De comun acord, cele două 
derații au stabilit ca meciul de 
uninică să fie condus la centru 
5 arbitrul irlandez Kevent Do- 
inic KELLEHER.
împreună cu Kelleher va sosi 
București și BERNARD MA- 

IE care, așa cum am mai anun- 
t, va conferenția sîmbătă, la 
ucurești, despre noile modifi- 
iri aduse regulamentului de 
igbi.

3um a jucat 
Dumitriu II?
Tov. Silviu Guiaștt din Bucii- 

■ști, str. M. Eminescu nr. 47, 
î-a scris următoarele s „Am 
tit declarația antrenorului Va- 
ntin Stânesc-u dată u>nu.i re
actor al ziarului ’ „Informația 
ucureștiiului” despre meciul 
rișul—Rapid. M-a surprins 
arecierea făcută și în care se 
>une despre Dumitriu II că 
..a făcut cel mai reușit meci din 
itualul campionat", în timp ce 
imisul ziarului dv. a scris 
espre același jucător că ...„Du- 
litriu, aproape figurant, a în- 
ercat în ultimul sfert de oră să 
-ate că face parte totuși din 
nia de înaintare a Rapidului".
Firesc, se naște întrebarea t 

um a jucat Dumitriu II ?
Fără îndoială și pe noi ne-a 

urprins declarația antrenorului 
Stănescu. Cu atît mai mult 

u cît sîmbătă, pe stadionul 
rișana, Dumitriu II a desfă- 
urat un joc anonim, rareori 
eușind să-și lanseze extrema 
pe Kraus) sau să conlucreze 
u Ionescu. Dumitriu II n-a

P. V.

(Continuare în pag. a 3-a)

• Interesul pentru meciul Ro- 
mînia-Franța se manifestă din 
plin nu numai în cele două țări. 
Astfel, numeroși specialiști din 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă și 
R.D. Germană și-au exprimat do
rința de a viziona această partidă. 
Din R.S. Cehoslovacă vor sosi 
un număr de 13 specialiști (an
trenori și arbitri), din R.P. Po
lonă 9, iar din R.D. Germană 1.

• Rugbiștii noștri fruntași și-au 
continuat pregătirile. După me
ciul de sîmbătă, cu Grivița Roșie 
și Dinamo,, selecționabilii au fă
cut antrenamente pe comparti
mente pentru omogenizare și per
fecționarea unor teme tactice. 
Antrenamentele continuă.

De lâ trimisul nostru special lâ Malmo, VASILE GRĂDINARU,

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ
• AU LUAT SFÎRȘIT ÎNTRECERILE PE ECHIPE • LA FETE A CÎȘTIGAT ANGLIA, IAR LA 
BĂIEȚI, SUEDIA Si FORMAȚIILE NOASTRE S-AU CLASAT PE LOCUL III LA FETE Șl IV 

LA BĂIEȚI.

La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri întrecerile pe echipe din ca
drul campionatelor europene de 
tenis de masă se apropie de sfîr- 
șit. Din păcate, atît la băieți cît 
și la fete, sportivii noștri n-au 
realizat rezultatele așteptate. Atît 
echipa masculină cît și cea fe
minină s-au clasat pe locul II 
fn grupele preliminarii, urmînd 
să lupte mai departe doar pen
tru locurile 3—4.

Băieții și-au apărat bine șan
sele, în fața puternicei echipe 
gazdă care, evident, a avut avan
tajul terenului. Pentru desemna
rea câștigătoarei seriei (cum atît 
noi cît și suedezii suferisem câte 
o înfrângere) a fost nevoie de un 
meci de baraj. Din nou au câș
tigat suedezii. Trebuie să arătăm 
că cele două întîlniri Romînia—■:

Boxerii gălâfeni se 
mîndresc' cu una 
dintre cele mai fru
moase săli de an

trenament din țară.
Sala se află in 
noul și frumosul 

cartier Țiglina

Fotoj I. Mihăică

Foto: P. Romoșan
Tn privința lotului, acesta cu

prinde un număr de 23 jucători 
și anume : linia I: DROBOTA, 
RADULESCU T., IONESCU 
AL., STOICA, TEOFILOVICI, 
IORDĂCHESCU; linia a Il-a: 
PREDA, RUSU V., ȘERBAN; 
linia a III-a: RUSU M., DE
MIAN, ZLATOIANU, MORA- 
RU ; mijlocași la grămadă : STĂ
NESCU, MATEESCU ; mijlocași 
la deschidere: CHIRIAC, GIU- 
GIUC; centri: WUSEK, DRA- 
GOMIRESCU, IRIMESCU, NI- 
CA : aripi: CIOBĂNEL (a doua 
aripă va fi fixată în cursul an
trenamentului de azi) ; fundaș : 
PENCIU.

Suedia s-au ridicat la un bun 
nivel teluric, oferind faze deo
sebit de spectaculoase și dese 
momente de luptă acerbă.

în schimb, în meciul cu 6- 
chipa Cehoslovaciei (pentru 
locurile III—IV), jucătorii noș
tri n-au evoluat la adevărata 
lor valoare, fiind întrecuți deta
șat cu scorul de 5—1.

Fetele au decepționat total, 
încă în meciul cu formația 
U.R.S.S., echipa noastră a fost 
de nerecunoscut. După ce a 
condus cu 2—0, ea a cîștigat 
greu cu 3—1, nelipsind mult ca 
să se înregistreze marea sur
priză a campionatelor: în
frângerea formației romîne. Atît 
Maria Alexandru cît și Ella 
Constantinescu au manifestat un 
grad de emotivitate nepermis

• Asociațiile sportive din ra
ionul Curtea de Argeș, în co
laborare cu organizațiile U.T.M. 
au luat toate măsurile pentru 
buna organizare și desfășurare a 
întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

Pentru a asigura baza ma
terială în majoritatea asociații
lor sportive s-a recondiționat 
materialul sportiv și s-a cum
părat echipament ca: schiuri, 
jocuri de șah, mingi și palete 
pentru tenis de masă. De ase
menea, din resurse locale au 
fost confecționate mese pentru 
tenis, săniuțe, schiuri, piese de 
șah, haltere. In cadrul acestor 
pregătiri s-au remarcat consi
liile asociațiilor sportive Foresta, 
Știința, Avîntul și Horticultorul 
din Curtea de Argeș, precum și 
cele din comunele: Corbi, Tig- 
veni, Brăduleț. Corbeni, Dom
nești si Tuta na.

EMANOIL STERESCU
• Consiliul raional UCFS 

Pașcani, în colaborare cu co
mitetul raional U.T.M., a în
tocmit un plan de măsuri, în 
care s-au trecut sarcini concrete 
pentru o cît mai bună organi
zare a întrecerilor la cele zece

pentru valoarea și experiența lor 
internațională, s-au retras într-o 
defensivă totală, practicînd un 
joc ineficace, demodat. Și dacă 
echipa U.R.S.S. n-a știut să pro
fite de slăbiciunile formației 
noastre, în schimb cea a An
gliei le-a speculat cu prisosință, 
ajungînd să cîștige un meci în 
care era condusă cu 2—0.

Intr-adevăr, după două vic
torii romînești (Constantinescu- 
Shanon 2—1 și Alexandru-Rowe 
2—1) a urmat jocul de dublu, 
care putea să pună capăt me
ciului. Perechea noastră a venit 
însă la masă cu ideea preconce
pută că... a cîștigat rar în fața 
cuplului englez și că deci... Cu 
o astfel de stare psihică, nu e 
de mirare că jucătoarele noastre 
au pierdut partida : 2—0. La 
scorul de 2—1 pentru noi, avem

(Continuare in pag. a 4-a)

A luat sfîrșit cea de a XVI-a 
Olimpiadă de șah

Echipa R. P. Romîne a terminat pe locul 7 

din 51 de țări

TEL AVIV 25 (prin telex.). 
— Marți seara, în sala de fes
tivități a hotelului Sheraton, s-a 
jucat ultima rundă a celei de 
a XVI-a Olimpiade de șah. 
Echipa Romîniei a întîlnit, în 
ultimul meci, formația Poloniei, 
pe care a întrecut-o cu scorul 
de 2*/2—1‘/2. La masa a treia 
a echipei romîne, Ciocîltea a 
cîștigat o frumoasă partidă de 
atac la polonezul Balcerowski, 
în timp ce Ghițescu făcea re
miză cu Sliwa, Gheorghiu cu 
Filipowicz și Radovici cu 
Schmidt. Prin acest rezultat, re
prezentativa țării noastre termi
nă pe locul șapte al clasamen
tului final, la egalitate de punc
te cu echipa Bulgariei, dar a- 

discipline prevăzute pentru ac
tuala ediție a Spartachiadei de 
Iarna a tineretului. Pînă în pre
zent au fost multiplicate extrase 
din regulament, care au fost ex
pediate consiliilor asociațiilor-, și 
sînt în curs de confecționare 10 
panouri mari, care vor fi ex
puse în oraș și în unele comune. 
De asemenea, se confecționează 
fotomontaje și au apărut artico'e 
la gazetele de perete. Săptămî-

In sala de sport din Calea Dorobanți se lucrează intens de 
dimineața pînă seara tirziu. In fotografie, un aspect din acti
vitatea ce se desfășoară aici. ( Citiți in pag. a ll-a raidul 

nostru anchetă „Cum sini folosite sălile de sport"’) 
Foto: T. Chioreanu

ACTPaLITATEa SPORTIVĂ
MODIFICĂRI ÎN SCHEMA 

TRAGERII LA SORȚI 
A „C.C.E.- LA VOLEI

Comisia do organizare a „C.C.E." 
la volei a adus la cunoștința fede
rației noastre schema tragerii la 
sorți a jocurilor, cuprinzînd unele 
modificări fața de comunicarea 
inițiala. In ceea ce ne privește, 
campioana noastră masculină Ra
pid București va întîlni in primul 
tur (piuă la 15 februarie 1985) în- 
vingătoarea din meciul dintre re
prezentantele Turciei și Elveției; 
voleibalistele de la Dinamo Bucu
rești vor juca în primul tur (pînă 
la 7 februarie 1965) cu campioana 
Turciei.

EMISIUNE SPORT LA RADIO
Joi ora 20 pe programul I și ora 

21 pe programul II: rubrica de 
sport în cadrul radiojurnalului; vi-

vînd un număr mai mare de 
victorii.

încă înainte de începerea ul
timei runde, era cunoscută e- 
chipa învingătoare a Olimpiadei. 
Șahiștii sovietici continuau să 
aibă un avans substantial de 
puncte asupra următorilor cla
sați, asigurîndu-și astfel a șap
tea victorie consecutivă în tur
neele olimpice de după război, 
în ultimul meci echipa U.R.S.S. 
a întrecut pe cea a Cehoslova
ciei cu 2*/2—iy2.

O luptă strînsă s-a dat, în 
schimb, pentru următoarele 
locuri ale clasamentului, care a 
suferit modificări substanțiale

(Continuare în pag. a 4-a) 

nai, la emisiunile locale ale ce
lor două stații de radioficare 
(Pașcani și Tg. Frumos) se 
transmit emisiuni sportive. Un 
aport deosebit îl vor aduce in
structorii sportivi, repartizați pe 
comune alături de membrii con
siliului raional, care vor ajuta 
la pregătirea întrecerilor.

C, ENEA

neri ora 17,15 pe programul II. 
emisiunea sport din cuprinsul că
reia desprindem : radiorepartal
realizat la antrenamentele echipei 
de handbal în 7 Dinamo București 
care se pregătește pentru meciul 
cu Varwărts; activitatea turistică' la 
Brașov; actualitatea sportivă inter
națională; amănunte cu privire lâ 
concursul pentru Insigna de poli
sportiv; ora 20 pe programul I și 
ora 21 pe programul II: rubrica de 
sport în cadrul radiojurnalului.

„CUPA MĂRII NEGRE* 
Șl „CUPA DUNĂRII* 

LA VOLEI
Două importante competiții de 

volei se desfășoară azi și mîine 
la Constanța („Cupa Mării Ne
gre") și sîmbătă și duminică la 
Brăila („Cupa Dunării“), organi
zate cu scopul de a verifica pre«. 
gătirea și acomodarea jocului 
echipelor -a noile reguli, în vede
rea campionatului categoriei A 
seria I. care începe la 5—6 de
cembrie. La întrecerile de la 
Constanța iau parte formațiile 
Dinamo și S'eaua din București, 
Petrolul si Farul Constanța, iar 
la cele de la Brăila, care pri
lejuiesc inaugurarea noii săli de 
sport, Dinamo București. Tracto
rul Brașov. Petrolul Ploiești și 
Constructorul Brăila.

NOUTATI D'N HANDBALUL 
NOSTRU

• Meciul Dinamo București—Var- 
wârts Berlin, dîn cadrul „C.C.E.", se 
dispută sîmbătă la ora 19 la „Flo- 
reasca" (arbitru: P Pupici—Iugo
slavia). In deschidere, la ora 17,45: 
București A—București B (f).

A Știința București (m) susține 
azi primele jocuri în R.F.G. Ea par- 
ticină la un turneu la Rheinhausen, 
alături de Griinweiss—Dankensen. 

Krefeld—Oppum si formația locală 
Rheinhausen. Mîine, bucureștenii 
vor fi prezenți la turneul de la 
Essen " (mai iau parte HTV Ham
burg, Phănix Essen, Grashoppers 
Zurich etc ).

& Tntîtnirea amicală masculină 
Iugoslavia—Romînia a fost progra
mată la 1 decembrie la Novisad.

ORA DE ÎNCEPERE A MECIU
RILOR DE FOTBAL

F.R. Fotbal ne-a comunicat aseară 
că toate meciurile de totbal din ca
tegoriile A, B șl C programate du
minică 29 noiembrie, vot începe. 
LA ORA 14.



Cum sînt folosite sălile de sport? TELE
— Raid anchetă pe teme de sezon —

"Mai întîi la munte, apoi și la șes, zăpada a anunțat .oficial** sosirea 
Sernii pe meleagurile noastre. Firește, în aceste zile înregistrăm tradițio
nala... transbordare a manifestațiilor sportive : din aer liber în săli. Așa
dar, vom merge din ce în ce mai rar pe „23 August** și pe „Republicii**, 
pentru ca peste puțină vreme să ne îndreptăm pașii numai spre „Floreasca**, 
„Giulești**, „Dinamo** și spre alte săli de sport ale Capitalei. Și, fiindcă 
«intern la început de sezon, am fost curioși să știm cum sînt pregătite să 
ne întîmpine o parte dintre viitoarele gazde ale antrenamentelor și compe
tițiilor sportive. Cum sînt îngrijite ? Cum sînt folosite ? Cum sînt utilate ? 
— iată întrebările cu care ne-am „înarmat** înainte de a porni în acest raid 
anchetă.

O ADEVARATA BIJUTERIE

Cind am pătruns în sala de Sport 
a Ministerului Invățămîntului situată 
în Calea Dorobanți, era seară. Neonul 
scălda in lumină „atelierul" de lucru 
al viitorilor performeri. Așa cum am 
aflai, această sală, curată ca un pa
har, se află la dispoziția Școlii medii 
cu program special de educație fizică. 
Ea îi găzduiește însă și pe sportivii 
clubului școlar, ca și pe baschetba- 
liștii de la Știința și pe baschetbalistele 
de la Olimpia. Mîirti de bun gospodar 
întrețin o atmosferă plăcută, de ordine 
și bun gust. Și toate acestea suit fă
cute din... mers. Pentru că sala este 
din plin folosită de la ora 8 dimineața 
pină seara tirziu. Aproape 100 de ore 
pe săptămînă (I), sala cunoaște frea
mătul muncii sportive. Nu există clipe de 
răgaz. Dimineața și o parte din după 
amiază lucrează aici elevii școlii medii 
cu program special de educație fizică, 
apoi vin gimnaștii șl gimnastele de 
la clubul sportiv școlar, iar... finalul 
aparține baschetbalișiilor. Toți cei cu 
care am stai de vorbă au descris in 
cuvinte pline de recunoștință excelen
tele^ condiții pe care le oferă această 
sală viitorilor sportivi fruntași. Profe
sorul George Chiose regreta doar fap
tul că numărul orelor pe care le are 
la dispoziție este mic. „Dacă de la 7 
ore și jumătate pe săptămînă de lucru 
cu gimnaștii de la C.S.S. am pufea 
ajunge la 12, am fi extrem de bucu- 
roși“. Dar poate că se vor găsi căi 
de rezolvare și pentru această singură 
lacună despre care am auzit vorbin- 
du-se. Oricum, gospodarilor din Calea 
Dorobanți le adresăm și pe această 
cale o sinceră felicitare și urarea de 
a fi mereu la înălțime I

„ȚI-AI LUAT UMBRELA?"

Ocolind tribuna stadionului Giulești 
pentru a ajunge la sala de sport am 
„spart" cu greu bezna. Mai împiedi- 
cîndu-ne de cîteva cărămizi rămase 
probabil de la vreo demolare ante
rioară, mai luînd din băltoace apă la... 
galoși, am ajuns la intrarea în sală. 
(De ce oare n-o fi iluminînd clubul 
sportiv Rapid drumul de acces la sala 
de sport?). In fața mea doi tineri 
sportivi. Se luptau și ei cu întuneri
cul. Și în acest timp făceau haz de 
necaz.

— Ți-ai luat umbrela, Nicule ?

m-am convins că mai existau și alte 
adevăruri, nu chiar așa de greu de 
pătruns. Plafonul sălii este în multe 
locuri coșcovit. Și asta din cauza 
ploii care se infiltrează prin fisurile 
făcute de-a lungul anilor de nepăsare 
a administrației. Un voleibalist, nu-î 
reținem numele, spunea că în timpul 
meciurilor 2—3 suporteri au grijă să

clubul Rapid, din asociațiile din raion 
și „chiriași" conștiincioși vin (sala 
este solicitată peste 90 de ore 
pe săptămînă) aici să-și desă- 
vîrșească forma sportivă sau să 
se întreacă în diferitele competiții de 
sezon. Dar nu toți respectă programul. 
Tov. Ion Stingaciu, îngrijitorul sălii, 
este „supărat" pe unii antrenori care 
vin mai tîrziu, care-și depășesc ore'e 
afectate, încurcîndu-i pe alții la fel 
de dornici să lucreze la tema din 
acea zi a antrenamentului. „Sînt unii 
antrenori — ne spunea tov. Ion Stîn- 
gaciu — care cred că numai lor li 
se cuvine totul. Vin tirziu, iși pre
lungesc antrenamentele la infinit, se 
comportă ca niște proprietari. Să nu se 
supere tov. Meadu, Sorbală și Eva 
Ferenț, dar cam aceasta înțeleg eu 
din atitudinea lor". Și antrenorii vizați

— Volei să fie? Știam că-i zice polo.

pună găleți și cîrpe pentru a stăvili 
revărsarea apei pe podeaua sălii. De 
dușuri să nu mai vorbim, Cînd intri 
înăuntru te întîmpină un miros greu, 
iar cînd privești în jur ai impresia că 
te afli într-o magazie veche, uitată 
de ani și ani de proprietarul ei. Am 
mai văzut în vestiare calorifere care 
curg, iar bucăți mari din podea, roase 
de carii sau rupte de atîta umblet, 
îl acuză pe „nea Sandu" '— tîmpla- 
rul — de inactivitate și dezinteres. 
Se poate asta, „nea Sandule" ?

Sala este în general judicios folo
sită. Zeci și zeci de sportivi de la

(Desen de Neagu Rădulescu) 

ar putea să ia în considerație obser
vațiile juste făcute de îngrijitorul sălii.

„ANTRENAMENTE" ÎN 
PANTOFI

Sala de sport a clubului sportiv 
Constructorul (fosta sală de sport Re
colta) ne-a prilejuit și ea o serie de 
constatări. Am vizliat-o și diminecita 
și seara. In prima parte a zilei lu
crau în marea hală doar 4 tinere 
baschetbaliste. Cam puțin pentru o 
sală aiît de spațioasă, pentru consu
mul masiv de curent și căldură.

Seara, în schimb, am găsit sala 
plină. Atleții lui Gicu Steriade jucau

de zor baschet. Dar cum o parte din 
sală era liberă, tov. Preda și Suliman 
s-au apucai să... exerseze la coș. Fi
rește, in „costumație" de seară. Oare 
faptul că pe podiumul unei săli de 
sport nu se intră cu pantofi de stradă 
și că exemplul dat tinerilor sportivi 
nu era cel indicat, nu-i deranja ? Se 
pare că nu. Dar mai regretabil este 
faptul că acest lucru nu-i deranja 
nici pe cei care răspund de buna gos
podărire a sălii, in speță pe activiștii 
clubului sportiv Constructorul. Mergind 
prin vestiare am văzut că dezinteresul 
acestora se extindea și asupra lor. 
Sint țevi care curg (ei și?), curățenia 
cam.... lipsește (nu era la ora aia, 
dar vine...), iar trecătorii (din lipsa 
oricărei prevederi) pot aricind să facă 
un strict... control încăperilor auxiliare. 
Este bine așa, tovarăși de la clubul 
sportiv Constructorul ?

★
Raidul nostru anchetă a cuprins 

de această dată numai trei săli de 
sport. Ne propunem în viitor să vi
zităm și altele din Capitală și din 
alte orașe. Ceea ce se poate des
prinde (și fiecare dintre cluburile spor
tive și asociațiile care au săli pot 
face comparații utile) este faptul că 
acolo unde mîna gospodarului se află 
prezentă, totul poate fi scris cu ma
juscule. Le-am propune tovarășilor de 
la Rapid și de la Constructorul să 
viziteze sala de sport din Calea Do
robanți. Vor avea cîte ceva de învă
țat. Sala aceasta este mai intens fo
losită și totuși străluceșie de curățenie, 
există ordine, grijă pentru a se asi
gura tuturor materialelor o viață cit 
mai lungă.

Scuze pot fi găsite pentru fiecare 
din lipsurile semnalate la Rapid și 
Constructorul. Dar ele nu vor putea 
să îndrepte lucrurile. Este necesar ca 
acum, la început de sezon, să se ia 
măsuri eficace pentru ca toate sălile să 
fie amenajate corespunzător, să se facă 
o planificare judicioasă în așa fel ca 
într-o sală să nu se irosească ore în
tregi pentru doi sau trei sportivi, să 
se stăvilească abuzurile și să se pri
vească cu mai multă atenție „îngă- 
duințele" unora. Așteptăm, în loc de 
răspuns — FAPTE.

HRISTACHE NAUM

Transmisia de pe stadioi 
August" s-a încheiat. „Dăm 
cu studiourile noastre !“ E d 
și aparatul de radio continui 
misiile polisportive din ța 
Brașov ninge. A început c 
viscolească. în fața micului 
un dialog își deapănă ultimei 
vențe. Preopinenții, doi tel 
tori cu „state de servicii“

— Mi-a plăcut Jocul craic 
Păcat că n-am văzut decît 
gură repriză.

— Una. dar bună. Parcă 
singuri pe teren.

— Dacă eram în tribună îi 
poate și pe cei de la Pro

— Ce zici de Steaua ?
— După cum au început, 

să-mi iasă un 2 solist la 
sport. Dar. clasa e clasă.

*— Mai ales în repriza a d
— De unde naiba. în pi 

doar 30 de minute.
— ? !
— Ce te miri ? Mă gînc 

transmisie și mai ales la 
Nu ești de acord că a vo 
miez, că a spus vorbe cu 
a acompaniat jocul cu discrel 
stă bine unui pianist ce se 
de stridențe care acoperă pe

— De acord. A spus numai 
buia spus și i-a rămas timp 
tru paranteze interesante.

— E și firesc. Omul a fc 
întîi în cabine, a vorbit c 
și cu altui și a strîns. cum 
documentarea necesară, sare 
face de obicei și mai inte 
partea vorbită a unei trg 
sportive. Acolo a aflat, p 
că doctorul Luca continuă 
prezent de peste 30 de ani 
jucătorii Științei. unde a 
cîndva. că fundașul George 
ei medic de profesie. îmbrat 
întrerupere tricoul studenții! 
jeni de aproape un deceniu 
mătate. Și cîte multe altele 
pot afla cînd pregătirea cc 
riului începe din cabine...

— Crezi totuși că a fost 1 
crainicul cînd a afirmat că Îl 
stan tin clubul său îi pregăl 
„retragere onorabilă" ?

— N-a fost, desigur ! De 
anticipăm ?

— Și încă ceva : de curînd t 
geai că balonul fiind de 1 
închisă, traiectoria lui pe teri 
de cele mai multe ori greu 
mărit la televizor. Eu l-am 
din contră, foarte clar. Și la 
ierbii" și la semi-înălțime 
boltă". L-am văzut perfect 
de cîte ori a scuturat plasa

— Ești un om norocos. Ai 
televizorul tocmai cînd s-a 
cu un balon alb. Probabil cj 
nizatorii au înțeles ca e re 
dabil să ureze astfel un „b 
sit !" coloristic zăpezii. Și ci 
se va juca cu mingi albe m 
în restanțele din cursul ien 
zăpada imaculată a stadioni

L. ROȘI/

SPOR’
I *-> Nu. Ce să fac cu ea ?
1 •— Păi nu știi că în sală plouă...

— Bine, dar afară a stat ploaia de 
Rstăzi dimineață.

— N-are importanță. în sală con
tinuă încă... două săptămîni...

Am luat deci contact cu atmosfera 
'din sală încă înainte de a pătrunde 
în ea. Mărturisim însă că în primul 
moment am fost gaia să credem că 
băieții erau doar buni de glume. Sala 
face o impresie bună. Iluminație „a 
giorno", curățenie, ordine. Dar după 
cîteva minute de cercetare mai atentă

SPDRTURI"a«I'ee

•-------- --------- -------------------------------

Un non concurs 
de orientare turistică

Tn raionul Oradea a avut loc — de 
fcurînd — în organizarea comisiei ra
ionale de turism — un interesant con
curs de orientare turistică pe echipe 
masculine și feminine. Competiția s-a 
desfășurat pe traseul Sînmartin-Băile 
Victoria-Haieu-Băile „1 Mai".

Au luat startul nouă echipe, repre- 
fcentînd zece asociații sportive, printre 
care Recolta Ceica, Steagul roșu Alpa- 
rea, Avîntul Dragești ș.a. Cel mai bun 
punctaj la băieți a fost realizat de 
formația asociației sportive Recolta Cei
ca (Dumitru Fetrila și Viorel Betea) 
care a ocupat locul I. La fete pe pri
mul loc s-a situat echipa asociației 
sportive Victoria Tarian (Viorica Gug 
și Ana Cser). Comportări meritorii au 
avut și reprezentanții asociațiilor spor
tive Avîntul Drăgești și Steagul roșu 
Alparea. La sfîrșitul competiției a avut 
loc un concurs pentru obținerea car
netului de instructor de turism. Cele 
mai bune răspunsuri au fost date de 
.GL Gug și Vasile Fesnic.

GIL.MICLEA t—■ oaresg.

Participarea caiaciștilor și canoiș
tilor noștri la Jocurile Olimpice de 
la Tokio a prezentat o serie de as
pecte pozitive, care merită a fi subli
niate : ei au cucerit un număr de cinci 
medalii (două de argint și trei de 
bronz), aducînd delegației noastre un 
număr de 27 de puncte ; sportivii ro- 
mîni au fost prezenți în toate cele 
șapte finale ; au obținut cel mai mare 
număr de medalii dintre toate țările 
participante. Un alt succes îl consti
tuie comportarea valoroasă a fetelor, 
care pentru prima oară într-o com
petiție de mare anvergură 
tuat pe locuri fruntașe în 
mondială.

Iată, deci, argumente care 
dreptul să apreciem că la 
ramură sportivă țara noastră a ob
ținut la J. O. un bilanț general bun.

Acest bilanț, a fost generat, în pri
mul rînd, de :

— condiții materiale de pregătire 
corespunzătoare ;

— existența unui 
meros, cu care s-a 
gătirea olimpică ;

— un proces de

s-au si- 
ierarhia

ne dau 
această

lot inițial nu- 
pornit în pre-

instruire corect 
ți o justă selecționare a elementelor 
ce urmau să ne Teprezinte țara (la 
ora actuală, putem afirma că există 
o „școală romînească" la caiac-canoe, 
un sistem de pregătire propriu 
înaintat);

— colectivul de antrenori 
Huțan și N. Navasart, ajutați 
Bîrsănescu și Maria Navasart) 
o muncă de calitate. Aceștia au cola
borat rodnic cu medicii (Octavian 
Popescu și Ligia Mihăescu-Priboianu) 
și au știut să realizeze unitatea „spor- 
tiv-antrenor", element atît de impor
tant în pregătirea unui lot.

A'ără,. îftdojjală insă că NE AȘTEP,

nouă,

(Radu 
de C. 
a dus

TAM — și pe bună dreptate — LA 
REZULTATE ȘI MAI BUNE.

Dar, vorbind despre acest lucru, 
trebuie să facem de la început o 
precizare : nu vom lua ca punct de 
reper în analiza noastră rezultatele 
„mondialelor" de la Jajce, unde am 
cucerit șase titluri supreme. De ce ? 
Pentru că regulamentul competiției 
era cu totul diferit de cel de la 
J. O. Mai întîi, notăm faptul că la 
Jajce au figurat în program 15 probe, 
față de numai 7 la Olimpiadă. în 
al doilea rînd fiindcă la „mondiale" 
s-a putut participa cu cîte două 
echipaje la fiecare probă, fapt care 
ne-a înlesnit nouă, care aveam mulți 
caiaciști și canoiști de valoare apro
piată, să „atacăm" cu șanse duble 
locurile fruntașe. Apoi, la Jajce au 
figurat în program și probe de vi
teză pe 500 m, specialitate a caia- 
ciștîlor romîni. De aceea, o compa
rație între cele două 
poate fi concludentă.

Cu toate acestea, nu 
anumite carențe ivite 
rea unor echipaje pe

Să trecem în revistă 
tivilor noștri. La caiac simplu, 1000

Aurel Vernescu (specialist pe 500 
și-a confirmat valoarea, dar — 

o mai nimerită tactică de cursă 
ar fi dobîndit poate un rezultat 

mai bun decît locul III pe care 
clasat. Preocupat în mod deosebit 

său 
care,

tului nostru. La caiac dublu, pere
chea noastră Vasile Nicoară — Ha- 
ralambie Ivanov, socotită de toți spe
cialiștii drept principală favorită la 
titlul olimpic, a condus peste 900 de 
metri, dar parcurgînd ultimele zeci 
de metri într-un singur om (Nicoară), 
din cauza unei crize subite a lui Iva
nov, a terminat de-abia pe locul IV. 
Un lucru neplăcut, care ne-a privat de 
o medalie olimpică de aur, „pro
nosticată" pînă în ultimul moment 
de comportările anterioare, în elimina
torii și în semifinale, ca și de des
fășurarea cursei finale pînă în apro-

care trebuie să-i preocupe pe 
nori.

în fine, la caiac fete, am ; 
înregistrat două succese : unu 
tat (locul trei la dublu, prii 
chea Hilde Lauer — Corne 
deri), altul cu totul neașteptr 
dalie de argint, prin Hilde 
la simplu). Este cert că puține) 
tre caiaciste au mers în ultima 
pe un drum ascendent, au 
încredere în forțele lor și 
primă afirmare pe plan mom 
obligă la o muncă și mai si

PUNCTE DE V
bilanțuri nu

putem neglija 
în comporta- 
lacul Sagami. 
evoluția spor-

m, 
m) 
cu

Și 
s-a 
de supravegherea adversarului 
principal, danezul Hansen — 
inexplicabil, în acest concurs a avut 
o comportare slabă — Vernescu a 
scăpat oarecum din mînă controlul 
cursei, fiind întrecut pe ultima parte 
de suedezul Pettersen și maghiarul 
Hesz care în acest sezon mai avea 
la activ două victorii asupra caiacis-

pierea liniei de sosire. La caiac 4, 
un meritoriu loc III cu un echipaj 
tînăr, avînd ca stroc pe Vernescu, 
obosit după cursa de simplu. Poate 
cu un om complet odihnit în locul 
acestuia, „patrul" nostru ar fi recu
perat cele 12 sutimi de secundă care 
l-au separat de echipajul german, 
clasat al doilea.

La canoe simplu, un rezultat care a 
întrecut așteptările : Andrei Tgorov 
a cucerit medalia de argint datorită 
unui start puternic și rezistenței do- 
bîndite în activitatea sa anterioară 
de fondist.

In schimb, o altă „cădere" la canoe 
dublu, locul V ocupat de A. Sido
rov și Igor Lipalit fiind nesatis
făcător. Analiza evoluției acestei pe
rechi a scos Ia iveală faptul că Igor 
Lipalit —- bun în competițiile interne 
— nu dă același randament la între
cerile internaționale de amploare, fapt

pentru dezvoltarea caiacului i 
pînă acum prezent cu timidi 
rezervă în arena internaționj

Și acum, cîteva concluzii c 
desprind din analiza desfășurat 
belor olimpice :

— este nevoie să îmbunătăți 
tinuu pregătirea fizică multil 
a caiaciștilor și canoiștilor no: 
avem cu adevărat „ATLEȚI 
PLEȚT". Valabilitatea acestei 
duzii s-a conturat, de altfel, la 
în toate specialitățile sportive

— să pregătim pentru mării* 
petiții nu cîțiva probabili titu 
un lot numeros, din care se 
face o selecție mai largă, mai 
De asemenea, este indicat ca ui 
tiv să concureze într-o singură

—- să preferăm, pentru înt 
decisive, pe sportivii care de 
că știu să dea randament îi 
cursuri grele și să nu ne lăs;



rMl BASCHET «FOTBAL

Azi in campionatul masculin, trei meciuri de tradiție Amănunte din categoria C
LA BUCUREȘTI _ DERBIUL ȘTIINȚA — RAPID

'ornportcfrea lui Demian, pivotul echi
pei Știința Cluj, poate fi decisivă in 
neciul cu Dinamo București. Tn foto- 
’ rafie, o imagine caracteristică: De- 
nian a trecut de adversari și aruncă 

la coș din săritură
Foto : T. Roibu

Azi se dispută una din cele mai in
teresante etape ale campionatului re
publican masculin de baschet. In
tr-adevăr, urmărind programul vedem 
că trei din cele șase meciuri se des
fășoară între echipe de valoare sen
sibil apropiată, între care există o 
veche și frumoasă rivalitate sportivă.

„Capul de afiș" ÎI constituie, desigur, 
partida Rapid — Știința. întrecerea se 
anunță mai interesantă ca oricînd, de
oarece rapidiștii sînt hotărîți să între
rupă șirul victoriilor în întîlnirile di
recte, obținute de studenți de aproape 
trei ani. Un alt foc de tradiție are loc 
la Tg. Mureș între Știința din locali
tate și Dinamo Oradea. învingătorii 
de duminică ai echipei Steaua vor tre
bui să lupte din răsputeri pentru a face 
față experimentatei formații din Tg. 
Mureș. în sfîrșit, al treilea meci al 
etapei, ca importanță, are loc Ia Cluj 
între Știința și singura formație ne
învinsă pînă acum, Dinamo București. 
Studenții clujeni care au evoluat în 
etapele anterioare sub posibilități, au 
prilejul să arate că au învățat din 
greșeli și că s-au pregătit cu mai multă 
seriozitate.

Celelalte partide ale etapei sînt: 
Steaua — Știința Timișoara, Steagul 
roșu Brașov — Farul Constanța și 
C.S.M.S. Iași — Politehnica Cluj. 
Jocurile din Capitală se desfășoară în 
sala Floreasca, de la ora 17,30, în ur
mătoarea ordine : Steaua — Știința Ti
mișoara, Rapid — Știința București.

VOLEI
SCHIMBĂRI IN CLASAMENTE 

DUPĂ JOCURILE DE DUMINICĂ
Rezultatele partidelor de duminică 

din cadrul celei de-a treia etape a 
campionatului categoriei A în seria a 
ll-a, au provocat în clasamente multe 
>i destul de importante modificări. Așa 
jum se vede, de altfel, din cele de 
mai jos, între paranteze fiind indi- 
?ate locurile ocupate de echipe înain- 
jă meciurilor de duminică;

MASCULIN

(2) 4. Sanit. Tg. Mureș
(4) 5. Corvinul Deva
(6) 6. FI. roșie Buc.

3 1 2 6:6 157:161 4
3 1 2 5:8 163:156 4
3 0 3 4:9 140:185 3

(1) 1. Știința Brașov
(4) 2. Ind. sir. C. Turzii
(3) 3. înainte Timișoara
(2) 4. Știința Petroșeni
(7) 5. Semănat. Buc.
(6) 6. Elect. Craiova
(5) 7. C.S.M. Cluj
(8) 8. Metalul Pitești

3 2 1 7:3 143:114 5
3 2 16:3 118:100 5 

3 2 1 7:4 141:122 F 
3 2 1 6:4 125:102 5 
3 1 2 4:6 114:121 4 
3 1 2 4:7 125:124 4 
3 1 2 3:6 83:112 4 
3 1 2 3:7 97:131 4FEMININ

(1) 1. Progresul Tîrg.
(3) 2. Penicilina Iași
(5) 3. Voința M. Ciuc

3 3 0 9:6 189:189 6
3 2 1 8:5 181:163 5
3 2 1 7:5 161:137 5

TN ÎNCHEIERE — O NEDORITA 
REVENIRE. Sîntem nevoiți să ne re
petăm. Pentru că duminica, din nou, 
la Recolta n-a existat tabelă de mar
caj, în pofida criticii apărute în „Spor
tul popular" cu o săptămînă în urmă. 
Una din două: tovarășii de Ia clubul 
sportiv Constructorul, căruia îi apar
ține sala sau nu citesc „Sportul popu
lar", ceea ce e rău, sau, ceea ce e 
și mai rău, nu țin seama de nemul
țumirile îndreptățite exprimate și sesi
zările făcute prin intermediul presei 
de către spectatori, antrenori și spor
tivi. Dacă-i așa de dificil de confec
ționat o tabelă de înregistrare a sco
rului, oricum Constructorul este da
tor cu un răspuns. (C. F.)

Jocurile de duminică 22 noiembrie 
s-au disputat — în unele locuri — în 
prezența unui musafir neașteptat: ză
pada. Intr-adevăr, așa cum ne-au trans
mis corespondenții noștri, la Botoșani, 
Pașcani, Piatra Neamț, Suceava și în 
alte locuri, jocurile s-au disputat pe 
ninsoare. Zăpada căzută a influențat 
starea terenurilor și, de aci, calitatea 
unora dintre partide.

Sintetizînd, se poate spune că în 
etapa a Xl-a, în cele 27 de jocuri dis
putate s-au înregistrat 23 de victorii 
ale echipelor gazdă și 4 meciuri egale. 
Ce s-a întîmplat însă cu cel de al 28- 
lea joc ? După cum ne-a comunicat 
corespondentul nostru LAZĂR NEGRU 
din Fălticeni, „partida Foresta-Dinamo 
Moldova Iași (seria Est) n-a avut loc 
întrucît echipa din lași s-a prezentat 
la teren cu o întîrziere de 28 de mi
nute. Delegatul dinamoviștilor a anun
țat că formația a întîrziat din cauza 
unei defecțiuni la autobuzul cu care 
jucătorii călătoreau spre Fălticeni." Ur
mează ca F.R. Fotbal să discute cazul 
și să ia hotărîrea care se impune.

Tot în seria Est s-a înregistrat și 
scorul etapei : Ceahlăul P. Neamț-Me- 
talosport Galați 6—0. „Liderul seriei 
a desfășurat un joc frumos, depășin- 
du-și net adversarul. Deși in timpul 
jocului a nins, 2500 de spectatori au 
stat nemișcați pe locurile lor, neregre- 
lînd timpul petrecut pe stadion" (de 
la corespondentul nostru C. NEM- 
ȚEANU). Cealaltă echipă din Piatra 
Neamț, Victoria, cu toate că a pierdut 
cu 1—0 la Botoșani în fața Textilei, 
își menține locul 2 în clasament, pri
lejuind constatarea că fobalul practi
cat de cele două formații din Piatra 
Neamț este de bună calitate. In schimb, 
Chimia Onești, care anul trecut era 
printre cele mai bune echipe din serie, 
a pierdut din nou (1—2 cu Metalul 
Rădăuți) și ocupă actualmente locul 
12. ,Jocul a fost interesant, disputat și 
încheiat cu victoria meritată a meta- 
lurgiștilor, care au înscris prin Tarifă 
(min. 65) și Melincovici (min. 85). Oas
peții au deschis scorul în min. 35 prin 
Ganea", ne-a comunicat coresponden
tul nostru ION IGNAT din Rădăuți

„Un joc de cîmp presărat cu duri
tăți, cu pase la adversar, jucători ner
voși ce au tins spre ieșiri nesportive, 
foarte puține șuturi la poartă" — 
iată cum caracterizează corespondentul 
nostru N. TOKACEK jocul disputat 
în Capitală (seria Sud) între Dinamo 
Victoria București-Tehnometal Bucu
rești, încheiat cu rezultatul de 0—0. în 
plus, arbitrul Tache Tutoveanu-Bucu- 
rești a condus cu greșeli. Cea mai 
mare surpriză în această serie a con- 
stituit-o victoria la scor (4—1) obți
nută de Marina Mangalia în fața Rul
mentului Brașov, liderul clasamentului. 
Iată cîteva amănunte furnizate de la 
această partidă de corespondentul 
MIRCEA SEULEANU : ,Jocul a fost 
de un bun nivel tehnic, aplaudat de 
spectatori. Marina a jucat mai bine și 
a înscris de 4 ori prin Marin (min. 50

din 11 m și min. 66 din lovitură Ji- 
beră), Nicolae (min. 63) și Șoangher 
(min. 71). Pentru oaspeți a marcat Ke- 
resteș (min. 81 din 11 m). In min. 18 
Tănase (Rulmentul) a fost eliminat de 
pe teren". ,Joc de bun nivel tehnic, 
cu toate că terenul a fost moale, astfel 
își încep cronica jocului Textila Sf. 
Cheorghe-Flacăra roșie București (3—2) 
corespondenții noștri G. BRIOTĂ și 
Z. PAP. Echipa gazdă a dominat mai 
mult și a obținut o victorie meritată 
dar și oaspeții au lăsat o impresie 
bună".

Cercetînd rezultatele înregistrate în 
seria Vest, constatăm că 6 dintre me
ciuri s-au încheiat la un gol diferență, 
iar cel de al șaptelea la egalitate, deci

Boredea, Bivol și Fulg de la Muscelul 
Cîmpulung au avut atitudini nespor
tive în meciul cu Minerul Anina (1—0 
pentru Minerul), ceea ce le-a atras sanc
țiuni din partea arbitrului I. Oniga- 
București". Un lucru ieșit din comun, 
relatat de ȘT. IACOB, corespondentul 
nostru, s-a petrecut la jocul C.F.R. 
Arad-Victoria Călan (2—1) : în min. 
81, arbitrul G. Sziics-Oradea în loc 
să acorde un penalii în favoarea fero
viarilor a fluierat gol pentru ca apoi 
să-l anuleze și să reia jocul cu lovi
tură liberă împotriva... arădenilor ! Este 
inadmisibilă o astfel de nehotărîre în 
luarea deciziilor.

O luptă pasionantă se dă în seria 
Nord unde trei echipe (Arieșul Turda

Dinamo Victoria București — Tehnometal București 0—0. Fază la poarta 
Tehnometalului

Foto; Nic. Tokacek

toate partidele au fost viu disputate. 
In unele locuri însă s-a trecut peste 
limitele sportivității. Astfel, corespon
dentul nostru N. BAIAȘ din Anina 
ne-a comunicat că „jucătorii Mocanu,

TINEREA PRESTIGIULUI CUCERIT ÎN CAIAC-CANOE

Cum a jucat Dumitriu II?
(Urmare din pag. 1)

fost nici în această partidă, așa cum 
n-a fost nici în meciurile anterioare, 
una din „viorile întîi" ca în urmă cu 
cîteva luni, cînd era aplaudat la 
„scenă deschisă" pentru finețea execu
țiilor, pentru fazele spectaculoase 
create. Sîmbătă, doar în finalul parti
dei prezența lui s-a făcut ceva mai 
simțită în compartimentul ofensiv. 
După cum știm însă un meci de fot
bal durează 90 de minute I

In ce privește declarația antrenoru
lui V. Stănescu, ea nu este de natură 
să-l ajute pe Dumitriu II în evoluția 
sa viitoare. Considerăm că ocupîndu-se 
cu mai multă atenție in orele de antre
nament de Dumitriu II, acesta va reuși 
să joace din nou la adevărata lui va
loare, pe teren și nu numai în decla
rații...

A. S. Aiud și Chimica Tîrnăveni) set 
află la egalitate de puncte în fruntea 
clasamentului. Dintre ele, duminică, 
doar Chimica și A.S. Aiud au termi
nat învingătoare, în timp ce Arieșul a 
pierdut la Tg. Mureș în fața forma
ției locale I.R.A. 2. Corespondentul 
nostru A. SZABO ne-a transmis că 
„meciul a fost dinamic iar victoria a 
revenit gazdelor ca urmare a elanului 
cu care au jucat".

De la I. E. B. S.
A Pentru cuolajul DINAMO BUCUREȘTI—* 

DINAMO PITEȘTI (fotbal) și R.P.R.—FRANȚA 
(xugbi) din 29 XI de pe stadionul „23 Au
gust", biletele se pun în vînzare la casele 
obișnuite.

a Cofa de bilete rezervată publicului 
pentru Jocul de fotbal DINAMO—INTERNA- 
ZIONALE MILANO din 3 XII de pe Stadio
nul „23 August", se găsește de vînzare la 
casele din str Ion Vidu, Pronosport cal. 
Victoriei nr. 2 ‘ și de la stadioanele Repu
blicii și Dinamo.

A Casele din sir. Ion Vidu și ProaMM 
sport vînd și bilete pentru jocul de hand-' 
bal (m) DINAMO—VORWARTS din 28 XI. 
din sala Floreasca.

O Patinoarul artificial din parcul „23 Au
gust* este deschis pentru patinaj public 
sîmbătă orele 17—19 și duminică orele 
10—13 șl 15—17.

fluențați, în selecție, doar de rezul
tatele unor „trialuri" făcute acasă sau 
de unele succese în competiții de va
loare redusă ;

— să lucrăm mai mult pentru ÎM
BUNĂTĂȚIREA FINIȘULUI (între
cerile de pe lacul Sagami ne-au ară
tat că la unele probe am pierdut 
Jocuri superioare tocmai din cauza 
acestei carențe);

— unii dintre sportivii noștri au 
concurat contractat. Fetele, în schimb, 
concurînd relaxat, au scos rezultate 
peste așteptări. Pregătirii psihologice 
pentru concurs trebuie să i se acorde

ERE
mai multă atenție. Specialiștii noștri 
au datoria să studieze problema re
laxării psihice și fiziologice, ca factor 
care duce la creșterea potențialului 
sportivilor.

— există unele „capitole" ale pre
gătirii în care am fost depășiți de 
alții. Să aplicăm în spirit critic nou
tățile cu care s-au prezentat Ia J. O. 
sportivii altor delegații.

După întrecerile olimpice de la Sa- 
gami și din discuțiile purtate de spe
cialiști cu prilejul analizei recente, 
se conturează o serie de sarcini care 
stau în fața federației noastre de 
sporturi nautice, cu referire la caiac- 
canoe. Ne așteaptă chiar de anul 
viitor competiții însemnate (în frunte 
cu campionatele europene, pe care le 
organizăm noi). Pe de altă parte, 
viitoarea Olimpiadă de la Ciudad de 
Mexico se cere pregătită temeinic, 
de pe acum.

BAZA DE MASE A CAIACULUI 
SI CANOEI TREBUIE CONTINUU 
ÎNTĂRITĂ ȘI LĂRGITĂ. Cîteva 
centre nautice din țară, cu condiții 
prielnice dezvoltării acestei discipline, 
se impune a fi reactivizate. Ne re
ferim la Arad, Galati, Tg. Mureș, Re
ghin, Tulcea ș. a. Pe de altă parte, 
în București, ar fi de dorit SĂ SPO
REASCĂ NUMĂRUL SECȚIILOR 
DE SPECIALITATE PUTERNICE, 
deoarece la ora actuală accentul cade 
pe cluburile Dinamo și Steaua, în spe
cial în ce'ea ce privește loturile re
prezentative. Oare la Rapid și Pro
gresul, cluburi puternice, nu pot exi
sta secții de caiac-canoe, care să dea 
rezultate bune ?

Un alt capitol care solicită o aten
ție sporită este cel al lărgirii nu
mărului de tehnicieni, al pregătirii 
lor și pasiunii cu care ei muncesc. 
La ora actuală, antrenorii care acti
vează cu pricepere și rîvnă în această 
direcție se pot număra pe degete. 
Sistemul, din păcate atît de larg prac
ticat, al „jumătăților de normă" nu 
poate da rezultate la nivelul cerin
țelor actuale. Totodată, trebuie mă
rit efortul pentru dotarea secțiilor cu 
ambarcațiuni mai multe, mereu mai 
bune.

Este de asemenea nevoie de ORGA
NIZAREA MAI MULTOR COMPE
TIȚII INTERNE, atractive, de unde 
să se poată selecționa elemente de 
perspectivă. DELTA NU TREBUIE 
SĂ RĂMINĂ NUMAI O SIMPLĂ 
„MINĂ" DE UNDE SĂ SE EXTRA
GĂ ELEMENTE PENTRU CLUBU
RILE FRUNTAȘE BUCUREȘTENE, 
CI UN LOC DE DESFĂȘURARE A 
UNEI ACTIVITĂȚI PERMANENTE, 
unde să funcționeze secții puternice, cu 
o viață proprie. Oare la Jurilofca, Ca-

raorman, Mila 23, Sulina ș. a., unde 
există atîția fii de pescari, nu se 
pot organiza secții de caiac-canoe 
care să dea rezultate dintre cele mai 
bune ? Noi credem că da 1 Dar, 
pentru aceasta este nevoie ca fede
rația, comisia regională respectivă, 
să ia măsuri, trimițînd antrenori și 
tehnicieni, să asigure materialele ne
cesare.

RIDICĂRII ELEMENTELOR PEN
TRU CAIACUL FEMININ trebuie 
să i se acorde un plus de atenție în 
viitor, deoarece rezultatele de la To
kio trebuie apărate și consolidate. Se 
știe că nu dispunem încă de un lot 
feminin satisfăcător la nivel înalt.

Printre alte sarcini care stau în 
fața tuturor activiștilor din caiac- 
canoe este și aceea a unei mai in
tense popularizări a acestei ramuri 
nautice. în rîndul tineretului din în
treprinderi, din școli și institute de 
învățămînt superior, este necesar să 
se ducă o muncă mai susținută de 
propagandă, să fie găsite mijloace efi
ciente de atragere spre caiac-canoe. 
Ar mai fi de dorit, de asemenea, să 
se publice o lucrare tehnică pentru 
cei care îndrăgesc acest sport. Avem 
cărți de specialitate în multe ra
muri sportive, dar ne lipsește o ast
fel de carte tocmai la caiac-canoe, 
disciplină unde ne-am impus în ul
timii ani cu autoritate și unde avem 
specialiști cu o vastă experiență.

Printr-o muncă temeinică, dusă cu 
competență și pasiune, prin angre
narea tuturor forțelor din caiac-ca
noe, acest sport își va lărgi baza de 
mase și va putea să-și mențină și 
să-și consolideze prestigiul internațio
nal cîștigat.

RADU URZIfcEANU 
NEAGOE MARDAN

P R O N O
Așa cum am mai anunțat, programul 

concursului Pronosport de duminică, cu
prinde întîlnirile internaționale R. P- 
Romînă — Franța (rugbi) și R. P. Bul
garia — U.R.S.S. (fotbal), 4 meciuri din 
cadrul categoriei B și 6 întîlniri din 
campionatul italian.

Iată ordinea jocurilor din programul 
de concurs :

— R.P. Romînă—Franța (rugbi)
— R.P. Bulgaria—U.R.S.S. (fotbal)
— Unirea Rm. Vîlcea—Siderurgistul
— C.F.R. Pașcani—Metalul Tîrgoviște
— Știința Timișoara—Industria sîrmei
— Recolta Cărei—Minerul Lupeni

— Catania—Varese
_ Foggia—Milan
— Juventus—Lazio
— Mantova—Bologna
— Roma—Genoa
_  Sampdoria—Torino

A ÎNCEPUT VÎNZAREA BILETELOR 
SPORTEXPRES TRIM. IV

A început în întreaga țară vînzarea 
biletelor de la concursul special SPORT
EXPRES trimestrul IV.

în fruntea zecilor de mii de premii 
se situează cele 30 de autoturisme după 
cum urmează :

— 9
— 9
— 6
— 3
— 3____________ __________
De asemenea, atrag atenția participan- 

ților cele 90 de călătorii în R.S. Ce
hoslovacă și R.D. Germană pe un iti
nerar foarte atractiv: București—Praga— 
Dresda—Berlin — cu vizitarea tîrgului 
de mostre internațional din Leipzig. _

Pentru atribuirea celor 34.440 de cîș- 
tiguri se vor efectua 41 de extrageri.

Vînzarea biletelor se face prin : agen-

autoturisme 
autoturisme 
autoturisme 
autoturisme 
autoturisme

„Moskvici“ 
„Fiat 600“ 
„Trabant-Combi“ 
„Skoda-Octavia“ 
„Wartburg“

SPORT
țlile Loto-Pronosport, cooperative. OCL, 
oficii PTTR, factori poștali, vînzători 
volanți etc. _

Costul unui bilet SPORTEXPRES estțj 
de 3 lei.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpies ni. 48 din 25 
noiembrie 1964, au lost extrase din urnâ( 
următoarele numere:

4 40 15 49 19 17

Numere de rezervă: 18 46
Fană de premii: 577.203 lei

Tragerea următoare va avea loc miexctVXi 
2 decembrie 1964 în București.

LOTO CENTRAL

Premiile întregi și sferturi de la tragerea 
Loto-Central din 20 noiembrie 1964.

Supliment II: 7 variante a 1.546 lei și 12 
variante a 386 lei; Categoria I: 5 va
riante a 12.149 lei și 8 variante a 3.037 lei; 
Categoria a Il-a: 13 variante a 4.724 lei și 
20 variante a 1.181 lei; Categoria a IlI-a: 
19 variante a 3 239 lei și 29 variante a 
809 lei; Categoria a IV-a: 45 variante a 
1.366 lei și 69 variante a 341 lei; Categoria 
a V-a: 58 variante a 1.104 lei și 76 variante 
a 276 lei; Categoria a Vl-a: 85 variante 
a 752 lei și 112 variante a 188 lei; Cate
goria a Vll-a: 114 variante a 569 lei și 141 
variante a 142 lei; Categoria a VIII-a: 136 
variante a 457 lei și 200 variante a 114 lei.

REPORT SUPLIMENT I 153.850 lei.

In urma tragerii la sorți a celor 6 a*uto- 
turisme Trabant-Combi oferite participanți- 
lor la tragerea specială Loto-Central din 
13 noiembrie a.c. au revenit următorilor: 
Suciu Mircea din București, lonescu D. Ni
colae din Constanța, Nițu Nicolae din 
Tg. Jiu, Bordaș Valeria din Ocna Dej, Va- 
sile Constantin din Craiova și Popa Ni
colae din Orăștie.

Rubrică redactat^ Loto-Pion.ospoj&



Scrisoare din Berlin Din toate sporturile
Vă prezentăm echipa de handbal Vorwărts • NOUTATI PUGILISTICE • ENDO CAMPION 

FONIEI •, A LUAT SFÎRȘIT TURNEUL
DE GIMNASTICA AL JA- 
STUDENȚESC DE VOLEI

De fiecare dată cînd 
începe sezonul de hand
bal în sală, iubitorii aces
tui sport din R.D. Ger
mană așteaptă cu emoție 
tragerea la sorți în cadrul 
„Cupei campionilor eu
ropeni". Motivul ? Sorții 
au opus mai întotdeauna 
echioei noastre campi
oane. chiar din primul 
tur, adversari valoroși, de 
clasă mondială. In mai 
multe rînduri, echipele 
noastre au întîlnit pe... 
viitoarele cîștigătoare ale 
competiției.

Respectînd parcă tradi- 
jția, campioana de handbal 
în 7 a R.D. Germane va 
avea în acest an ca ad
versară în primul tur al 
„C.C.E." pe cunoscuta 
echipă Dinamo București, 
finalista ultimei ediții a 
acestei competiții. Cam
pioana țării noastre este 
A.S.K. Vorwărts Berlin, 
care în aceste zile se 
află în așteptarea startului de la Bucu
rești. Firește, iubitorii sportului din 
Romînia sînt interesați să afle cît mai 
multe date despre viitoarea adversară 
a echipei Dinamo București. Vi le 
furnizăm în rîndurile de mai jos.

Specialiștii noștri numesc formația 
Vorwărts „echipa cu nervi de oțel“, 
recunoscută mai ales prin calitatea sa 
de a răsturna situații aproape impo
sibile. Vorwărts a cîștigat titlul su
prem în martie 1964, dispunînd cu 
scorul de 19—16 de D.H.f.K. Leipzig, 
iar în multe turnee internaționale,

A luat sfîrșit 
cei de a XVI-a Olimpiadă de șah

(Urmare din pag. 1)

'de ultim moment. Cîștigînd cu 3*/2—- 
Vs meciul întrerupt cu echipa 
Izraelului și dispunînd apoi cu 
3—1 de ultimul adversar, Canada, e- 
chipierii Iugoslaviei au promovat pe 
locul doi al clasamentului final. Ei 
păstrează medaliile de argint cîștigate 
la precedenta ediție, de la Vama.

Iată, mai întîi, celelalte rezultate ale 
întreruptelor din runda a 12-a, penul
tima : R.F. Germană — Olanda 3—1, 
Bulgaria — Canada 2‘/2—l’/j, Polo
nia — Argentina 2—2, Cehoslovacia 
t— Spania 2‘/2—1*/2.

In ultima rundă, echipa R.F. Ger
mane a rezistat cu greu asaltului dat 
de șahiștii Ungariei, care luptau pen
tru locul trei în clasament. Ultimii au 
cîștigat întîlnirea, dar cu un scor in
suficient pentru a putea obține meda
liile de bronz : 2‘/2—1‘/2 (Portisoh — 
Unzicker 1—0, Szabo — Darga 1—0, 
Bilek — Schmid */2—*/,, Lengyel — 
Pfleger 0—1). O înfrîngere surprinză
toare au suferit șahiștii bulgari : Olan
da — Bulgaria Z'/2—l'A (Bouwmeester 
‘— Padevski 1—0, Langeweg — Trin-
•«tiiiiiiiiiti'iHiiininiiiiHniimimtniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiinniiniiiiiiiinniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK'miliiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii)

ARTHUR ROWE, fostul recordman și 
campion al Marii Britanii la aruncarea 
greutății, care a semnat în urmă cu doi 
ani un contract ca Jucător profesionist al 
echipei de rugbi în XIII Oldham, a fosl 
pus acum pe lista jucătorilor disponibili 
pentru transfer. Se pare că prin această 
„achiziție' clubul Oldham a făcut o afa
cere destul de proastă. Rowe a fost cum
părat cu suma de 1 500 lire și acum este 
oferit pentru... 750 de lire.

LA GRENOBLE a avut loc cea de a treia 
ședință de lucru a comisiei de „schi-fond" 
care pregătește Jocurile Olimpice de iarna 
din anul 1989. Cu acest prilej a fost adop* 
tat traseul cursei de 30 km, care va avea 
plecarea și sosirea pe stadionul „Fond 
d'Autrans" situat la o altitudine de 1060 
m. S-a subliniat câ traseul ales cores
punde normelor Federației internaționale 
de schi, avînd o diferența de nivel de 
250 m.

PENTRU prima oară în istoria Jocurilor 
Mondiale Universitare, Statele Unite vor fi 
reprezentate de o selecționată oficială la 
viitoarea Universiadă, care se va desfă
șura la Budapesta între 19 și 29 august 
1965. Deocamdată se intenționează pre
gătirea pentru aceasta competiție a unei 
echipe de baschet și a unui lot de atleți.

TN ECHIPA franceză de rugbi Racing Club 
Paris și-a făcut apariția un jucător nou, 
al cărui nume este foarte cunoscut mai 
ales în rîndurile amatorilor de . atletism. 
Este vorba de corecordmanul european al

Haberhauffe — jucător de bază In echipa Vorwărts 
Berlin și in reprezentativa R.D. Germane — intr-o 

acțiune caracteristică de aruncare la poartă

handbaliștii de la Vorwărts au avut o 
comportare remarcabilă.

Dacă acum cîțiva ani Vorwărts se 
bizuia doar pe forja de joc a d«i 
dintre componenții săi, Pappusch și 
Haberhauffe, în ultimul timp formația 
militară a realizat un salt calitativ 
evident, dispunînd astăzi de mulți ju
cători valoroși, unii dintre ei selec
ționați și în echipa reprezentativă a 
R.D. Germane. Hebler și Miiller sînt 
cel puțin la valoarea lui Pappusch și 
Haberhauffe, iar Kertscher, Rose, Mi- 

gov ’/2—V2, Zuidema — Boboțov 
‘/z—Vz. Prins — Milev '/2-’/2). La li
mită a fost decis și meciul dintre 
S.U.A. și Argentina cîștigat cu 2l/2— 
l’/2 de șahiștii americani (Reshevsky 
— Eliskases */2—*/2, Benko — Garcia 
1—0, Saidy — Schweber 0—1, Bis- 
guier — Cruz 1—0). Echipa Izraelului 
a obținut singura victorie în turneu 
întrecînd Spania cu 3*,/2—*/2.

Redacția și administrația; stf. Vasile Conta nr. 16. telefon 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul; 1. P. .Informația", str. Brezolanu, 23—25.

Iată clasamentul primei grupe a O- 
limpiadei de șah : 1. U.R.S.S. 36l/2 
puncte (din 52 posibile); 2. R.S.F. Iu
goslavia 32 p; 3. R.F. Germană 30‘/2 
p; 4. R.P. Ungară 30 p; 5. R.S. Ceho
slovacă 28'/s p; 6. S.U.A. 27'f2 p; 7—8. 
R.P. ROMÎNĂ și R.P. Bulgaria 27 p; 
9. Argentina 26 p; 10. R.P. Polonă 24 
p; 11. Olanda 21 p; 12. Canada 19 p; 
13—14. Spania și Izrael 17'l2 p.

In a doua grupă (locurile 15—28) 
în clasament a terminat învingătoare 
echipa R.D. Germane, înaintea Dane
marcei și Suediei. Ultima grupă (locu
rile 29—51) a fost cîștigată de echipa 
Islandei.

La cea de a XVI-a ediție a Olimpia
dei de șah au participat echipe repre
zentative din 51 de țări.

probei de 100 m plat, Claude Piquemal. 
clasat pe locul trei la Olimpiada de la 
Tokio. Presa franceză apreciază că debu
tul lui Piquemal ca rugbist a fost stră
lucit.

CELE mai puternice echipe de hochei pe 
gheață din lume, reprezentativele S.U.A., 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovace, precum și e- 
chipa canadiană Winnipeg Marcons, care 
va reprezenta Canada la campionatele 
mondiale de la Helsinki, se vor întîlni 
între 26 și 31 decembrie în stațiunea ame
ricană de sporturi de iarnă Colorado 
Springs. Competiția va fi dotată cu tro
feul Walter Brown, fostul președinte al 
Ligii internaționale de hochei pe gheață.

MOTOCICLISTUL cehoslovac Stanislav 
Mălină, cîștigător al Marelui Premiu al 
Cehoslovaciei disputat la Brno în 1964 și 
multiplu campion al tării sale la clasa 
350 cmc, a suferit zilele trecute un acci
dent mortal.

CEI MAI BUNI sportivi englezi al anului 
au fost declarați atlețiî Mary Rand și 
Lynn Davies, ambii ciștigători al probelor 
de săritură în lungime din cadrul J.O. de 
la Tokio. O altă candidată la titlu, atleta 
Ann Paker (medalia de aur la 800 m și 
de argint la 400 m) și-a dezamăgit supor
terii: imediat după întoarcerea în patrie 
a trecut la profesionism, acceptînd să facă 
reclamă pentru o fabrică de conserve.

COMPOZITORUL brazilian Edoardo Teiha 
a compus o simfonie a fotbalului. Pentru 
interpretarea ei, instrumentelor clasice ale 
orchestrei li s-au adăugat 6 fluiere, 2 
benzi de magnetofon pe care sînt înregis
trate strigătele spectatorilor, sirena unei 
ambulanțe sanitare și bătăile amplificate 
ale cronometrului stadionului. 

chalk și Oneschkow sînt jucători cu 
evidente calități, care dau un randa
ment superior în partidele importante. 
Jucătorii lui Vorwărts trag mult și 
puternic la poartă.

Avem convingerea că echipa noas
tră campioană va face la București 
o partidă bună și că, în compania 
valoroasei echipe romîne, va oferi pu
blicului prezent în sala Flo'reasca un 
joc spectaculos, viu disputat, o demon
strație de handbal modern.

KLAUS POHLENZ
redactor al ziarului

„Deutsches Sportecho" Berlin

Campionatele europene de tenis de masă
(Urmare din pag. 1)

din nou ocazia să ne asigurăm cali
ficarea, în cel de al patrulea meci, dis
putat între Maria Alexandru și Marș' 
Shanon. Dar iată că reprezentanta noas
tră a pierdut cu 2—1. De ce ? Pentru 
că ea a așteptat greșelile adversarei, 
în loc să se bizuie pe propriile ei forțe. 
Frica de a trage decisiv s-a putut ve
dea cel mai bine în setul al treilea, la 
scorul de 21—21. La o minge „ideală", 
Maria Alexandru a ezitat să tragă, 
preferind să „taie" mingea. A „tăiat-o“ 
însă greșit și scorul a devenit 22—21 în 
favoarea lui Shanon. In această ultimă 
parte a meciului Maria a avut 3 meci- 
boluri pe care le-a ratat copilărește. Și, 
o dată cu aceasta, perspectiva victoriei 
noastre, pentru că meciul următor a 
fost mai mult o formalitate : Diana 
Rowe a învins-o ușor, cu 2—0, pe Ella 
Cons tan tinescu.

★
Meciul de baraj pe care echipa 

noastră masculină l-a susținut miercuri 
dimineață cu Suedia pentru calificarea 
în finala campionatelor europene, a 
dat loc la o luptă epuizantă. Compo
nenții echipei noastre, deși au pierdut 
întîlnirea cu 3—5, au făcut tot ce se 
putea pentru o comportare cît mai 
bună. Iată amănunte asupra desfășu
rării partidelor. Alser — Negulescu 
2—0 (14, 10), Giurgiucă — Bernhard 
2—0 (11, 16). Prin serii scurte și prin- 
tr-o apărare pe rever, sportivul romîn 
a repurtat o victorie clară. Johansson
— Reti 2—0 (10, 13), Giurgiucă — 
Alser 2—1 (—15, 15, 19). Deși a pier
dut primul set (mai ales pentru că a 
jucat prea înalt), Giurgiucă și-a revenit 
treptat, a atacat tot mai sigur, obți- 
nînd în final o prețioasă victorie. Jo
hansson — Negulescu 2—1 (—14, 12, 
19). întrecerea celor doi jucători a dat 
loc la un spectacol de înalt nivel. Reti
— Bernhard 2—1 (—9, 10, 19). Miș- 
cîndu-se bine și acționînd foarte ra
pid, jucătorul romîn a cîștigat pe me
rit. Următoarele două meciuri revin 
însă gazdelor, care cîștigă astfel întîl
nirea cu scorul de 5—3; Johansson — 
Giurgiucă 2—1 (—18, 15, 17), Alser
— Reti 2—1 (10, —16, 12).

Alte rezultate tehnice : echipe fe
mei, grupa A: R.P. Romînă — 
U.R.S.S. 3—1 : Alexandru — Rudnova 
2—0 (19, 20), Constantinescu — Pai- 
siarv 2—0 (15, 20), Alexandru, Con
stantinescu — Grinberg, Lukina 1—2 
(19, —14, —11), Alexandru — Pai- 
siarv 2—1 (—12, 17, 18), Anglia — 
R.P. Romînă 3—2: Shanon — Con

DEȘI inițial Don Schollander a declarat 
că Intenționează să abandoneze activitatea 
competițională, întrucît în 1968 va avea 
„o vîrstă mathusalemică pentru un înotă
tor^ (n.n.: 21 de ani !), recent a revenit 
asupra primei declarații și a anunțat că 
„dacă va reuși să fie selecționat în echipa 
olimpică pentru J.O. de la Mexico City, 
va încerca, cu ajutorul antrenorului său 
Bob Kiputh, să obțină cinci medalii de 
aur".

RAYMOND KOPA a .promovat" din nou 
în prima ligă a fotbalului francez. El a re
nunțat la contractul său cu echipa Reims, 
semnînd acum pentru Stade Frangais.

TN ARGENTINA s-a născut Ideea con
struirii, pînă in 1968, a unui complex spor
tiv ultramodern, cuprinzind un enorm sta
dion, cu 240.000 de locuri, un bazin de 
înot de 50 m și alte instalații. Autorul 
ideii : J Armando, președintele clubului 
Boca Juniors.

PE BAZA unui proiect elaborat de fot
balistul suedez Leif Eriksson, o firmă din 
Suedia a produs un nou tip de gleznieră 
din material plastic. Modelul rezistă la o 
presiune de 200 kg.

SE ANUNȚA că în primăvara anului 
viitor se va organiza la Ciudad de Mexico 
un turneu internațional de fotbal, cu par
ticiparea reprezentativelor Argentinei, 
Chile, U.R.S.S., Cehoslovaciei, Mexicului și 
R.P. Polone.

BOX

Mitsunori Seki, campionul Extremu
lui Orient la categoria pană, l-a învins 
prin k.o., în repriza a doua, pe pugilis- 
tul tailandez Somsak Lemfapha.

• La Paris s-a disputat meciul pen
tru titlul european de box la categoria 
semimijlocie între italianul Bruno Vi- 
sintin, deținătorul centurii de campion, 
și francezul Souleymanne Diallo. Victo
ria a revenit Iui Visintin prin k.o. în 
repriza a 14-a.

GIMNASTICA
Gimnastul Yukio Endo, campion olim

pic la J.O. de la Tokio, a cîștigat pen-

stantinescu 1—2 (20, —11, —18), Ro
we — Alexandru 1—2 (—11, 13, —18), 
Shanon, Rowe — Alexandru, Constan
tinescu 2—0 (21, 10), Shanon — Ale
xandru 2—1 (9, —18, 24), Rowe —
Constantinescu 2—0 (17, 8), U.R.S.S. 
— R.P. Polonă 3—2; echipe bărbați, 
grupa A: R.P. Romînă — Anglia 5—2: 
Giurgiucă — Neale 1—2 (13. —18, 
—17), Reti — Bames 0—2 (—16, 
—18), Negulescu — Harrison 2—0 (6, 
13), Giurgiucă — Bames 2—1 (—15, 
19, 13), Negulescu — Neale 2—0 (21, 
15), Reti — Harrison 2—1 (—17, 17, 
20), Negulescu — Bames 2—0 (9, 19); 
grupa B: R.F.G. — U.R.S.S. 5—3.

Meciurile feminine decisive pentru 
tocurile III—IV: R.P. Romînă — 
R.S.C. 3—0: Constantinescu — Luzova 
2—0 (17, 20), Alexandru — Bosa 2—0 
(9, 21), Alexandru, Constantinescu — 
Luzova, Bosa 2—0 (19, 17); loc. V— 
VI: R.F.G. — U.R.S.S. 3—2; loc. VII 
—VIII: R.P. Polonă — R.D.G. 3—0. 
Meciurile masculine decisive pentru 
loc. III—IV: R.S.C. — R.P. Romînă 
5—1: Kunz — Giurgiucă 2—1 (12, 
—17, 19), Stanek — Reti 2—1 (—11, 
19, 12), Miko — Negulescu 2—0 (13, 
10), Stanek — Giurgiucă 1—2 (20, 
—17, —15), Kunz — Negulescu 2—0 
(16, 18), Miko — Reti 2—0 (6, 11); 
loc. V—Vl: R.P.U. — R.F.G. 5—3; 
loc. VII—VIII: U.R.S.S. — Anglia 
5-4.

Titlurile de campioane europene au 
revenit echipelor Angliei (fete) care a 
întrecut R.P.U cu 3—1 și Suediei (bă
ieți) care a învins R.S.F.I. cu 5—3.

Cu începere de joi se desfășoară 
probele individuale.

FOTBAL
ARBITRII MECIULUI DINAMO 
BUCUREȘTI — INTERNAZIONALE

După cum se știe, joi 3 decembrie 
se va disputa în Capitală pe stadionul 
„23 August" partida internațională Di
namo București — Internazionale Milano 
din cadrul celui de al doilea tur al 
„Cupei campionilor europeni". Jocul va 
fi condus de arbitrii austrieci Demetrius 
Wlachojanis — la centru, Iosif Schllein 
și Max Kemptner — la tușă.
LIVERPOOL—ANDERLECHT 3—0!

Ieri s-au desfășurat în nocturnă 
numeroase meciuri în cadrul competi
țiilor europene. In „Cupa campionilor 
europeni", la Liverpool, în cel mai im
portant joc de ieri, campioana Angliei 
a întîlnit redutabila formație belgiană

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Evoluție nesatisfăcătoare a echipei de tineret
Anglia—Romînia 5-0 (0-0)

COVENTRY, 25, (prin telefon de 
la trimisul nostru special). Desigur 
scorul de 5—0 și mai ales faptul că 
la pauză rezultatul era 0—0, surprin
de în primul rînd. Dar în timp ce 
în primele 45 minute echipa noastră 
a făcut un joc la fel de bun ca al 
adversarului, în repriza secundă fot
baliștii noștri au depus armele ime
diat ce au văzut că sportivi englezi 
au luat un avantaj de două goluri. 
Practic, în repriza a doua nu a fost 
pe teren decît o echipă, cea a An
gliei. Atacul nostru nu a ținut balo
nul dînd astfel posibilitate adversaru
lui să atace în continuu.

Cele cinci goluri s-au marcat ast
fel : în min. 55 Haidu iese în întîm- 
pinarea unei mingi centrate de pe 
dreapta, dar Jones e mai iute decît 
el și trimite cu capul în poar
ta goală : 1—0 ; peste două minute, 
la o lovitură liberă executată de Hin
ton, Murray schimbă direcția balonu
lui cu capul în gol, păcălindu-1 pe 
Haidu ieșit din nou din poartă : 2—0; 
în min. 60 Newton șutează puternic 
de la 25 m, Haidu nu poate reține 
si Ball împinge balonul în plasă de 

tru a treia oară consecutiv titlul de 
campion al Japoniei, totalizînd la in
dividual compus 116,70 puncte. Cam
pionatele s-au desfășurat în orașul 
Akita și au reunit 30 de oonourenți.

HANDBAL
Turneul internațional masculin de 

la Tbilisi s-a terminat cu victoria echi
pei locale „Burevestnik" care, în me
ciul decisiv, a întrecut cu scorni de 
26—19 (11—10) formația Honved Bu
dapesta. Pentru locul trei, echipa „1 
August" din Pekin a învins cu 18—11 
(9--5) echipa ȚDNA Sofia.

HOCHEI PE GHEAȚA
Selecționata de hochei pe gheață â 

R.S. Cehoslovace a susținut la Praga 
primul său meci din actualul sezon, în- 
tîlnind echipa R.F. Germane pe care 
a întrecut-o cu scorul de 8—0 (1—0, 
1—0, 6—0). Au asistat 12 000 de spec
tatori.

POLO PE APA
In turneul internațional de la Halle 

(R.D.G.) echipa Progresul București a 
învins cu 6—5 pe D.H.f.K. Leipzig, 
a făcut joc egal: 7—7 cu Lokomotiv 
Halle și a pierdut cu 4—6 la Chemie 
Halle, cîștigătoarea competiției.

SCRIMA
Italianul Granieri a cîștigat turneul 

internațional de floretă desfășurak la 
Istanbul. Doi floretiști austrieci : Ul
rich și Schiffermiiller au ocupat locu
rile imediat următoare.

VOLEI
La Praga s-a încheiat turneul inter

național studențesc de volei masculin. 
Pe primul loc s-a clasat reprezentativa 
studenților din U.R.S.S., care a termi
nat neînvinsă competiția. Jocurile din 
ultima zi s-au soldat cu rezultatele : 
U.R.S.S.—R.S. Cehoslovacă 3—1 ; R.P. 
Polonă—Franța 3—0 ; R.D. Germană— 
R.P. Bulgaria 3—2. Clasamentul final: 
1) U.R.S.S. 5 puncte ; 2) R.P. Polonă 
4 puncte ; 3) R.S. Cehoslovacă 3 punc
te ; 4) R.D. Germană 2 puncte; 5) 
R.P. Bulgaria 1 punct; 6) Franța zero 
puncte.

• Echipa feminină de volei „Nichibo 
Kaizuka" din Japonia întreprinde ac
tualmente un turneu în R.P. Chineză. în 
primul meci, formația japoneză a în
tîlnit echipa Institutului de cultură fi
zică din Pekin, pe care a întrecut-o cu 
scorul de 3—0 (15—8 ; 15—5 ; 15—7). 
Echipa „Nichibo Kaizuka" cuprinde 
mai multe jucătoare din naționala Ja
poniei, campioană mondială și olimpică.

(Agerpres)

PE GLOB
Anderlecht. Victoria a revenit echipei 
Liverpool cu 3—0. Revanșa va avea 
loc la Bruxelles la 16 decembrie.

La Kcln, în aceeași competiție, F. C. 
Koln care conduce în campionatul R. F. 
Germane a dispus de Panathinaikoș 
Atena cu 2—1 calificîndu-se în sfer x 
turtle de finală (în primul meci, 1—1).

în „Cupa cupelor" s-au întîlnit în 
primul meci Westham United și Sparhk 
Sokolovo. Victoria a revenit formației 
engleze cu 2—0. Returul va avea loo 
la 9 decembrie la Praga.

La Roma, echipa cu același nume a 
învins formația iugoslavă Zagreb cu 
1—0, calificîndu-se pentru turul ur
mător. In primul joc scorul a fost egal : 
1—1.

Glasgow: Scoția—Țara Galilor 3—2.

la 3 m : 3—0 ; în min. 84, același 
Hinton șutează puternic, balonul în- 
tîlnește în traiectoria lui piciorul lui 
Lupescu și deviază în poartă : 4—0 ; 
un gol controversat a fost cel din 
min. 85 : Chivers pune o „talpă* la 
o încercare de degajare a lui C. Dan 
la 35 m de poarta noastră. Apărarea 
se oprește crezînd că arbitrul îl va 
sancționa pe atacantul englez dar 
acesta înaintează și înscrie nestinghe
rit : 5—0.

Arbitrul Jean Tricot-Franța a conJ 
dus formațiile :

ANGLIA : Glazier—Badger, Tom- 
son—Newton, Mobley, Hunter—Mur
ray, Tambling (min. 44 Chivers), Jo
nes, Ball, Hinton.

ROMÎNIA : Haidu (min. 65 An
drei) — Lupescu, Petescu, C. Dan, 
Hălmăgeanu — Dinu, lancu — Matei 
(min. 23 S. Avram), Năftănăilă, Pav- 
lovici (min. 43 Adam), S. Avram 
(min. 23 Matei).

Despre evoluția nesatisfăcătoare a 
echipei noastre de tineret voi reveni 
în numărul nostru viitor.

G. NICOLAESCU

1 40356


