
A început Spartachiada de iarnăi
a tineretului

Halterofilul Olimpiu Cristescu (Dinamo) arată unul participant 
la întrecerile Spartachiadei cum se face „priza" la bara halterei 

Foto t V. Bageac

Marți a început în întreaga țara Spartachiada de iarnă a 
tineretului, ediția 1964/1965. In sute de asociații sportive de 
la ora sg și sate a avut Ioc deschiderea festivă â acestei mari 
competiții de mase, cu prilejul căreia sportivii fruntași au 
făcut interesante și instructive demonstrații. După aceasta 
s-a dat startul în competițiile Spartachiadei. Miile de parti
cipant! au făcut primul „pas" în această întrecere urmînd ca 
în zilele viitoare să continue lupta pentru calificarea în fazele 
superioare. Iată mai jos cîteva aspecte de Ia întreceri:

Din relatările redactorilor și corespondenților 
noștri w

O „PREMIERĂ" REUȘITA...

Mă aflu în aulisele sălii de 
teatru de la Palatul Pionierilor. 
Mă înconjoară sportivi de la 
S.P/J. și Banca de Stat, Tînăra 
Gardă și Autobuzul, Republicu- 
Blănuri și Tricotajul roșu. Sînt 
halterofili, boxeri, sciimeri și 
gimnaste. Au venit aici pentru 
ca, alături de ansamblul de mu
zică ușoară al Institutului de 
Fizică Atomică, să susțină pro
gramul cultural-sportiv, organi
zat de clubul Progresul cu pri
lejul deschiderii Spartachiadei de 
iarnă.

Nu este vorba decît de o de
monstrație. Și totuși, ca la un 
veritabil concurs, emoțiile na-i 
părăsesc pe- sportivi. Alexandru 
Islrate, campion al Capitalei^ în 
acest an, la floretă și spadă, va 
avea drept partener pe Florian 
Tudor. Mai bine de 400 de 
spectatori, viitori participant ia 
marea competiție, urmăresc a- 
tenți evoluția celor doi scrimeri 
care culeg meritate aplauze. La 
fel se întîmplă și cu halterofilii 

EMISIUNE SPORT LA RAOIO

Începe lupta pentru titlul
de campioana a țarii la volei

de joc, care vor fi introduse ofi
cial o dată cu această -etapă, 
în penspectivă, întâlniri de o 
spectaculozitate crescută, ; ca ur
mare a plusului de cursivitate pe 

— seria Ii programată care —- cu certitudine — îl vor 
și duminică. Concomi- imprima jocului noile reguli, în 
vor desfășura meciurile special prin îngădui rea Hocaju- 
a cincea etape în cate- lui de a păttrunde cu 
—seria a IJ-a (ferair

P. Niculescu, N. Cheltuitor», 
GA. Nicolae și I. Kendi.

Apoi este rindul boxerilor. Au 
plăcut, mai ales, I. Rădulescu și 
A. M arcuș.

Nelipsit de la o asemenea 
festivitate, sportul grației și al 
eleganței a îneîntat prin fante
zia $i siguranța în mișcări ale 
gimnastelor din echipa Băncii

20 dc șahiști la startul
finalei campionatului republican
Ca începere de sîmbătă se 

dispută mi Capitală turneul fi
nal al campionatului republican 
masculin de șah. 20 de jucători 
și-au anunțat participarea: V. 
Ciocdtea, Fl. Gheorghiu, B. 
Soos, Tr. Stanciu, P. Voiculescu, 
Em. Reicher, C. Bazdoghină, 
Ș. Neamțu, M. Șuta, M. Pavlov, 
G. Alexandrescu. Gh. Cavrilă, 
I. Szabo, A. Gunsberger, O. Puș- 
cașu, M. Nacu, C. Partos, C. 
Radovici, Gh. Mititelu și M. 
Șutea. Campionul de anul tre
cut, TA. Ghițescu, nu va putea 
participa, din motive de sănă
tate.

Prima rundă a 
programată pentru 
16,30, în sala de 
hcttejului Victoria
Vodă 2, colț Cu Calea Victoriei), 
în dimineața aceleiași zile (ora

finalei este 
sîmbătă, ora 
festivități a 
(str. Mihai

mîiniie 
peste Fileu în terenul advers.

Nerăbdarea manifestată de 
toți iubitorii acestui sport este 
așadar pe deplin justificată. Să 
nădăjduim că echipele, antre
norii lor și arbitrii, prin pregăti
rile făcute în noile oonaiții re
gulamentare de joc, nu vor în
șela așteptările. Și nădăjduim că 
jocurile, cu faze mult mai lungi 
și mai dinamice, deci și mult 
mai frumoase decît în anii tre- 
euți, vor face iarăși neîncăpătoa
re sălile care vor găzdui dispu
tele din noul campionat. 

de stat. în ordinea... aplauzelor: 
Emilia Cărbunar», Cristina 
Vergheșiu, Cezara Orăwscu, 
Valeria Roman, Cornelia Tă- 
năsescu și Mariana (Jrsescu. Pro
fesoara Elena Toma, antreuoa- 
rea echipei, nădăjduiește să re
pete performanța din ediția pre
cedentă a competiției, locul I 
pe Capitală. Talentul și măiestria 
tinerelor gimnaste ca și pricepe
rea profesoarei (la fel de tînără) 
sânt... argumente puternice, 
(t. st).

SPORTIVII GĂLATENI 
LA START

Marți după amiază a avut 
loc -intr-o serie de asociații spor
tive din Galați deschiderea fes
tivă a Spai tachiadei de iarnă, 
după care numeroși membri 
VCFS au participat Za primele 
concursuri. Astfel, tinerii de la 
asociația Tractorul s-au între
cut la haltere și șah. Ajustorul 
Marcel Oprea și electricianul Io- 
niță Poșneagă s-au dovedit a fi 
cei mai puternici la ridicarea 
halterei, iar rectificatorul Gh. 
Curduman și ajustorul Gh. 
Niță s-au impus m întrecerile 
de șah.

In sala asociației Voința și-au 
măsurat forțele peste 30 de șa
hiști. Vasile Slobodnic și Ște
fan Lazăr au obținui 
multe victorii. Astfel 
cursuri au mai avut 
alte

cele mai 
de can- 
loc și în

asociații gălățene.
S. CONSTANTINESCU 

coresp.

„GRIVIȚA ROSIE" 4000 
TINERI IAU STARTUL ÎN 

ETAPA I

LA 
DE

Am intrat în atmosfera între
cerilor Spai tachiadei de iarnă 
a tineretului chiar de la intrarea 
în holul clubului C.FJl. „Grivița 
Roșie* *.  Ne-a fntimpinat un pa
nou denumit sugestiv: ..COL
ȚUL SPARTACHIADEL Citind,

• Joi la ora 15 pe programul I: 
transmisia reprizei a Il-a a medu
lui internațional de fotbal Dinamo 
BucureștT — Internazionale Milafto; 
ora 20 pe programul I: rubrica de 
sport din cadrul jadiojurnaluluL t
• Vîn&ii Ia axa 17,15 pe progra

mul II — „Emis-iunea sport" din 
cuprinsul căreia spicuim: .actuali-, 
t'dți la polo pe apă ^i hodieii ;i;pe: 
gheața; noutăți turistice1; reporta-

ț iul Fruntașul uzinei44;, .^a,, ora 2Q 
pe programul Iî rubrica de spoit 
din cadrul radiojurnalului.

Printre evenimentele sportive 
de seamă ale acestei săptămîni 
figurează și etapa inaugurală a 
campionatului rcjsublican de 
volei ediția 1934/1965 în 'Cate
goria A 
sîmbătă 
tent, se 
celei de 
goria A 
nin și masculin). In total 29 de 
partide, dintre care 5 le va găz
dui Capitala (sîmbătă și dumi
nică), iar restul vor avea loc 
în 14 orașe din provincie: Con
stanța, Ploiești, Cluj, Baia Mare, 
Brăila, Brașov, Sibiu, G Turzii, 
Timișoara, Pitești, . Craiova, M. 
Ciur;, Tg. Mureș și, Iași.

După cum se vede, o „agen
dă" deosebit de bogată, care 
exercită o atraetivitate sporită 
și prin aplicarea noilor reguli

(Continuare în pug. a 2-a)

10) v*  avea loc în sala Progre
sul ședința tehnică și tragerea 
la sorți.

Concomitent ca finala mas
culină se dispută și meciul de 
baraj dintre Alexandra Nieolau, 
Elisăbeta Polihroniade și Mar
gareta 
minat 
locuri 
nin al

Teodarescu, care au ter- 
la egalitate pe primele 
ale campionatului femi- 
țării.

Dinamo București și Steaua 
susțin azi derbiul campionatului de polo

NICI O SURPRIZA IN PRIMELE DOUA ZILE ALE TURNEULUI FINAL

Bazinul Floreas- 
ca a găzduit marți 
și miercuri prime
le meciuri de polo 
din cadr.rul turneu
lui final care va 
stabili ierarhia ce
lor mai bune patru , 
echipe din țara 
noastră. în meciu
rile susținute, for
mațiile Dinamo 
București și Steaua 
și-au întrecut cu u- 
șurință adversarii 
întîiniți, animțîisdu- 
se șî anul acesta 
singurele candidate 
Ia titlu.

Iată acum <5 
scurtă caracterizare 
a meciurilor :

STEAUA-ȘTIIN» 
ȚA 8—1 (3—Q, 1—. 
0, 0—1, 4—0). Cu 
o formație alcătuită 
din jucători valo
roși, Steaua a avut 
inițiativa în majo
ritate z timpului, conducând la 
un moment dat cu 4—0. 
Scăzînd ritmul, bucureștenii an 
permis formației din Cluj să în-

onoare. In ultima însă, gazdele 
au luat din nou jocul pe cont 
propriu, distanțîndu-se pînă la 

r  ...... , 8—1. învingătorii au avnt pe-
scrie in repriza a treia golul do rioade ciud au prestat un jos
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Azi pe stadionul 23 August, ora 14:

Dinamo Bacurești — Internazionale Milano 
în „Capa campionilor europeni"

I

Marți seara, la coborîrea din 
avion, Helenio Herrera uitase 
toată supărarea provocată de 
cele aproape 6 orc petrecute pe 
aeroportul Milano, în aștepta
rea ridicării ceții dare învăluia 
împrejurimile care amina

Stingă: Helenio Herrera, lair, Malatrasl, Corso, Picchi și Sorti (Internazionale). Dreapta: PircdMb, 
Haidu. Ghergheli și Ivan

plictisitor decolarea spre Bucu
rești. La Băneasa, în mijlocul 
celor veniți în întîmpinarea lui 
Internazionale, Herrera își re
căpătase toată buna dispoziție, 
verva și volubilitatea care-1 ca
racterizează pe renumitul an- 
trer*r  spaniolo-franco-italian. 
împrejurare, deci, din cele mai 
favorabile pentru buna reușită 
a „asaltului*  ziariștilor.

— Sînteți bine dispus. Se pare 
că meciul de joi nu vă dă prea 
multe griji...

Aiac ta poarta formației studențești. 
(Fată din meciul Dinamo București-* 

Știința Cluj 8-i).

Foto t I. Mihăică

— Mărturisesc că așa e ! Ca
lificarea noastră nu mai este, 
practic, o problemă, avînd un 
avantaj de șase goîuri. Dumi
nică băieții s-au mișcat bine în 
partida cîștigată în campionat, 
în fața Iui Lanerossi, și sînt dor

nici să reediteze victoria și la 
București. Cu atît mai mult, cu 
cit Internazionale se poate lău
da cu o carte de vizită care 
na e la îndemînă oricui : pînă 
acum, n-a pierdut nici un meci 
în „Cupa campionilor europeni”, 
în deplasare am făcut doar două 
meciuri egale (2—2 cu Borussia 
la Dortmund și 0—0 la Liver
pool), în rest am cîștigat. Nn 
vrem să ne „șifonăm*  palma
resul— 

valoros. în continuă mișcare, dar 
și momente (reprizele a doua 
și a treia) în care au acționat 
.static, fără nerv. Cît despre 
Știința Cluj, absența unor titu
lari (Danciu, Darotzi, Zete) s-a 
făcut din plin simțită, influen- 
țînd negativ randamentul aces
tei echipe. Punctele au fost în
scrise de Țăran» 3, Culineac 2, 
Szabo 2, Marinescu pentru 
Steaua și Pecsi pentru Știința. 
A arbitrat bine dr. I. Drăgan.

DINAMO BUCUREȘTI - 
CRTȘUL ORADEA 7—4 (3—1. 
2—1, 1—1, 1—1). A fost un 
meci în cane formația campioa
nă a evoluat cu mult sub posi
bilități, ceea ce nu scade însă 
drn meritele jucătorilor orădeni. 
Aceștia au luptat cu multă am
biție și au contraatacat deseori 
ou succes, fiind depășiți de 
bucureșteni numai în primele 
cinci minute ale partidei. Au 
marcat Kroner 2, Novac 2, Po
pa, Mihăilescu, Zamfirescu pen
tru Dinamo și Heghieși 2, Muth 
și Lenghel pentru Crișul. Arbi
trul E. Benjamin a condus slab, 
făcînd greșeli în aprecierea faul
turilor și interpretând.., curios 
joeul pasiv.

{Continuare în pag. a 2-a)

— Prin urmare, rom vedea 
un Inter ofensiv !

— N-aș putea spune nici că 
vom juca ofensiv, nici că ne vom 
apăra. Vom face jocul nostru 
normal, ca în oricjtre meci. In
ter trebuie să fie totdeauna

Văzuți de Neagu Radulescu

Inter. Așadar, venim la Bucu
rești nu pentru a ne păstra ca
lificarea ci pentru a cîștiga un 
meci internațional. Știu că ne 
va fi mai greu decît a fost la 
San Siro. Pe de o parte, pen
tru că San Siro era acasă iar 
„23 August*  —la București. Pe 
de alta, pentru că — nu tre- 
buie să-mi spună nimeni acest 
lucru — îmi închipui cît da 
mult dorește și Dinamo victo
ria și, deci, reabilitarea.

— Față de meciul-tur, inter
vin schimbări în „nnsprezecele" 
milanez ?

— Da. Fachctti a fost reți
nut de federație pentru meciul 
cu Danemlarca. Apoi duminica^ 
Suarez șî Mazzola s-au acciden
tat serios, ultimul părăsind 
chiar terenul. Rolul de coordo
nator, deținut de Suarez, va fi 
atribuit unui jucător de același 
calibru, Corso, care n-a jucat 
la Milano, în primul meci na. 
Dinamo. Nu mă neliniștește 
nici lipsa lui Mazzola, pentru 
că în locul lui vom folosi pe 
virtuosul Do-menghini. Cît des
pre Milami, suferind de o criză 
reumatică, prefer să vă spun 
doar atît : urmăriți-1 pe Gori, 
care va purta joi numărul 94 
Ne bucurăm, astfel, de avanta
jul pe care ar trebui să-l 
aibă orice echipă cu pretenții^

RADU URZICEANU

(Confirmare în pag. a 3-a)

La sfîrșitul săptănânii *

3 meciuri restanță
Sîmbătă și duminică sînt pro

gramate trei meciuri restantă 
din cadrul categoriei A la fot
bal : la Pitești se vor întrlni în 
ziua de 5 decembrie formații?» 
Dinamo Pitești și Steaua. Du
minică 6 decembrie la București 
sînt programate partidele: Ra
pid — Farul si Dinamo Buca» 
iești — lași.



(Urmare din pag. 1) 

ttflăm care sînt ramurile sportive la 
care se vor întrece tinerii de la „Gri- 
vița Roșie", zilele și locul unde vor 
avea loc concursurile, secțiile de pro
ducție care-și vor trimite reprezentanții 
in întrecere...

In sală este o animație deosebită. 
Toate locurile sînt ocupate. Sute de 
tineri și tinere, membri ai asociației 
sportive Locomotiva, au ținut să par
ticipe Ia deschiderea întrecerilor din 
actuala ediție a Spartachiadei de iarnă.

După cuvîntul rostit de tov. Ion 
Paraschiv, secretarul comitetului U.T.M. 
pe uzină, asistăm la reușite demon
strații de gimnastică •— exerciții liber 
alese și de înviorare din cadrul Con
cursului pentru Insigna de polisportiv 
— susținute de sportivii clubului Ra
pid și de elevii școlii profesionale „Gri- 
vița Roșie". Urmează demonstrația hal
terofililor Mihai Costea (cat. 56 kg.), 
Marin Bălosu (67 kg.) și Dumitru Vis- 
novici (75 kg.), răsplătită cu vii aplau
ze. Intră apoi „în scenă" boxerii aso
ciației, care, sub conducerea antreno- 
nilui C. Cionoiu, luptă cu multă am
biție, deși în joc nu este nici un... 
titlu.

După încheierea întrecerilor demon
strative, aflăm de la secretarul asocia
ției, tov. Ion Gheorghe, că la concursu
rile primei etape a Spartachiadei de 
iarnă vor participa 4000 de tineri și ti
nere. De unde se vede că la „Grivița 
Roșie" competițiile de mase nu-și dez
mint tradiția...

R. C.

LA „SILVICULTORUL" TIMIȘOARA...

Elevii din cadrul Grupului școlar 
forestier Timișoara s-au pregătii cu

Finalele campionatelor 
pe echipe

Sîmbătă si duminică se desfășoară 
în Capitală finalele campionatelor re
publicane de haltere pe echipe. La 
această mare întrecere vor lua star
tul : Steaua, Dinamo, Rapid, Olimpia, 
Progresul, Viitorul, C.S.M. Cluj, Ra
pid Oradea, C.S.O. Galați, Electro
motor Timișoara, Știința Tg. Mureș, 
C.S.O, Ploiești, Steagul roșu Brașov.

A TINERETULUI

nu sînt lămuriți cum

EL

cuprinsul țării și

entuziasm pentru întrecerile actualei 
ediții a Spartachiadei de iarnă.

Zilele trecute a avut loc deschide
rea festivă a competiției care consti
tuie un eveniment de seamă în viața 
asociației Forestierul.

Cu acest prilej s-au desfășurat con
cursuri de gimnastică, șah și tenis de

elevi din anul I al școlii Galvani-Tei, 
sub conducerea profesorului Traian 
Penea, a executat un program de gim
nastică. în continuare, sportivul Mihai 
Slroici (A. S. Trapezul) a făcut o de
monstrație de gimnastică la sol. Apoi, 
pe scena sălii de festivități a școlii au 
evoluat halterofilii și luptătorii. Spor-

Au început întrecerile Spartachiadei de iarnă a tineretului și în asociația 
sportivă Șănățatea din Capitală. După festivitatea de deschidere a compe
tiției, primii care au început confruntările pentru obținerea titlului. de cam
pion al asociației sportive la Spartachiada de iarnă au fost șahiștii și jucă
torii de tenis de masă. In fotografie, tîriăra Eugenia Pușcașu jucînd prima 

partidă de tenis de masă din actuala ediție' a competiției iernii
tivii Mihai Novac, Olimpiu Cristeseu 
și Vasile Micu de la clubul Dinamo au 
arătat tinerilor prezenți cîteva elemen
te din tehnica sportului celor puternici, 
îidicînd haltera în cele 3 stiluri, de- 
monstrînd unele procedee tehnice și 
atiăgîndu-le atenția asupra greșelilor 
ce se pot face și a modului cum tre
buie să fie evitate.

Constantin Andone (A. S. Stela) și 
Dorn Dragomirescu (A. S. Electroni
ca) au făcut o reușită demonstrație de 
lupte clasice și libere, cu procedeele 
tehnice specifice fiecărui stil. Inginerul 
M. Nacu (A. S. Electronica) a dat un 
simultan de șah la 12 mese, iar în sala 
de sport a școlii și-au disputat întâieta
tea în concursul de tenis de masă 32 
de elevi și eleve de la Grupul școlar 
Galvani-Tei, primii înscriși la faza pe 
asociație a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului.

masă, tir și haltere, la care au parti
cipat peste 100 de tineri și tinere. Pro
fesorul Gheorghe Lucaci ne-a declarat 
că „pe listele de concurs ale Sparta
chiadei s-au înscris aproape toți ele
vii scolii"

A. GROSS — coresp. reg.

IN RAIONUL 1 MAI AU ÎNCEPUT 
ÎNTRECERILE

Clubul sportiv Gloria din raionul 1 
Mai a organizat deschiderea festivă a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului în 
localul Grupului școlar Galvani-Tei. Au 
participat tineri și tinere din asociațiile 
sportive Galvani, Stela, Trapezul, E- 
lectronica precum și sportivi de la clu
bul Dinamo.

După ce secretarul clubului sportiv 
Gloria a anunțat deschiderea oficială 
a Spartachiadei de iarnă, un grup de I. D.

Despre operatori și... operativita
te. Desigur, fără incursiuni în filo
logie. E vorba numai despre volumul 
și calitatea muncii pe linie spor
tivă pe care au depus-o în ultimele 
zile operatorii televiziunii și despre 
unele întîrzieri în prezentarea mani
festărilor mai importante ale dumi
nicii sportive. Mai întii, despre ope
ratori, cărora trebuie să le recu
noaștem o vizibilă creștere, de la 
emisie la emisie, a nivelului artistic 
și profesional. Iată, de pildă, par
tida de rugbi R.P.R. — Franța, care 
a mobilizat in fața micilor ecrane 
zeci și sute de mii de telespectatori 
de pe tot 
cunoscători în ale jocului și dintre 
aceia care încă 
trebuie înscrisă pe tabela de marcaj 
evoluția scorului... Televiziunea a 
avut in vedere, ca de obicei, impor
tanța evenimentului și a folosit ciți- 
va din cei mai experimentați opera
tori ai săi: Devderea, Olerer, Casapu, 
Niță. Aceștia au reușit, intr-adevăr, 
o bună transmisie, dacă se ține sea
ma cit de dificilă este însăși men
ținerea continuă in cadru a balo
nului oval — care are, după cum 
se știe, traiectorii capricioase, ade
sea greu de prevăzut. La grămezi, 
de pildă (și duminică au fost foarte 
frecvente) de multe ori nici jucă
torii nu pot da imediat de urma... 
balonului, dormite cei ce nu i-au 
parte nemijlocit la joc. De aceea se

cuvine apreciată dexteritatea cu care 
operatorii au dirijat camerele de luat 
vederi pentru asigurarea unei trans
misii curgătoare.

Acum, despre operativitate. Du
minică dimineața s-a disputat — 
după cum se știe — partida-derbi a 
campionatului de baschet Dinamo— 
Steaua. Pe micile ecrane secvențe 
din această dramatică înfruntare an 
apărut abia in emisia „Telexport" 
de luni seara. Este drept că acestei 
emisii i se măsoară valoarea in 
funcție de inedit. De aci și pînă a 
i se „păstra" timp de 24 de ore o 
secvență așteptată cu atlta interes 
de telespectatori este — socotim — 
cel puțin o exagerare.

In general insă, față de mani
festările sportive din ultima vreme 
postul nostru de televiziune a arătat 
aceeași înțelegere dintotdeauna.

Au fost transmise „in direct" și pe 
peliculă toate întilnirile interne și 
internaționale mai importante desfă
șurate in București. Și în supliment, 
foarte valorosul scurt metraj „Prima 
Spartachiadă republicană", încheiată 
cu feeria nocturnă de pe stadionul 
„Republicii", care a fost gustată cu 
același nesaț ca și la premieră.

Continuă să se facă simțită lipsa 
prim planurilor care pigmentează 
atit de plăcut transmisiile sportive 
și in special cele de la fotbal.

L.

Nimeni să nu... boxeze!

PRIMII ÎNVINGĂTORI

Ultimul act al campionatului
republican la „clasice"

Duminică, în sala Dinamo din Capi
tală, se desfășoară ultima etapă a cam
pionatului republican de lupte clasice 
6eria A. Situația este clară numai în 
prima parte a clasamentului. Indife
rent de rezultate, locul I va reveni 
formației dinamoviste, locul doi va fi 
ocupat de Steaua, iar locul trei de Stea
gul roșu Brașov. Mai complicate sînt 
lucrurile în „coada" clasamentului, unde 
patru echipe sînt amenințate de retro
gradare. Este vorba de formațiile ASM 
Lugoj, Progresul București, C.F.R. Timi
șoara și Chimistul Baia Mare. Penulti
ma etapă nu a adus modificări esențiale 
în clasamentul general. Primele cinci 
echipe și-au păstrat locurile din etapa 
anterioară. în rest, situația se prezintă 
astfel: Rapid a căzut cu un loc, Side- 
rurgistul a urcat cu unul, C.S.O. Re
șița a urcat două, iar C.F.R. Timișoara 
a venit cu un loc mai jos. Progresul 
București și ASM Lugoj și-au păstrat 
locurile 11 și respectiv 12.

Ultima etapă a campionatului va re
uni pe saltele următoarele echipe: 
GRUPA I: Dinamo București, C.S.O. 
Reșița, Steaua și /ISA1 Lugoj. GRUPA 
a Il-ă: Metalul București, Progresul 
București, C.S.O. Galați și Chimistul 
Baia Mare. GRUPA a IlI-a : Unio Satu 
Mare, Rapid București, C.F.R. Timișoa
ra și Steagul roșu Brașov.

întrecerile vor avea loc duminică de 
la ora 9.

ii

Iată cum arată clasameniu 
ultimei etape :

1 înaintea

1. Dinamo 19 19 |O 0 262: 40 57
2. Steaua 19 18 0 1 220: 60 55
3. St. roșu Brașov 19 13 1 5 168:110 46
4 Metalul Buc. 19 9 3 7 136:134 40
5. Unio S. Mare 19 9 2 8 134:148 39
6. C.S.O. Reșița 19 5 6 8 128:150 35
7. Rapid 19 6 3 10 ,,133:15'1 34
8. C.S.O. Galați 19 6 2 11 114:160 32
9. Chimistul B.M. 19 6 0 13 106:173 31

10. C.F.R. Tim. 19 4 3 12 109:181 30
11. Progresul Buc. 19 3 3 13 90:188 28
12. A.S.M. Lugoj 19 4 1 14 89:191 28

Numeroși elevi de la Școala sil
vică și Școala profesională de meca
nici auto din Rm. Vilcea și-au dispu
tat întiietatea în concursurile primei 
etape a Spartachiadei de iarnă. Merită 
a fi subliniată munca depusă de pro
fesorii de educație fizică Ion Rusu 
(Școala silvică) și Marin Nicula 
(Școala profesională de mecanici auto) 
pentru buna desfășurare a concursu
rilor.

lată primii clasați:
ȘCOALA SILVICĂ: Cros — Elisa- 

beta Voinea (anul II P.P.F.) și L. 
Stricescu (anul I utilaje); handbal în 
7 — anul II P.P.F. (F) și anul I A 
utilaje (B); fotbal — anul 11 P.P.F.; 
volei — anul I pădurari (B); tenis 
de masă — Niculina Schuler (anul III 
S.S.L.) și Gh. Grosu (anul III S.S.L.); 
șah — Constanța Rolea (anul 111
5.5. L.) și Pompiliu Ignat (anul III
5.5. L.).

ȘCOALA PROFESIONALĂ DE 
MECANICI AUTO: tenis de masă — 
Vasile Moica; cros — Ion Popa; șah — 
Bujor Siclovan; trîntă — Ioan Tiț și 
Vasile Panait. Au mai avui loc me
ciuri de fotbal, handbal și ; 
de gimnastică la cate nu s-au 
incă cișiigătorii. In total s-au 
pînă acum peste 200 de tineri,

La intîlnirea de box dintre Steaua 
și Metalul Bocșa Romînă, disputată 
la Craiova, echipa din Bocșa s-a pre
zentat însoțită de antrenorul 
Toth și un conducător — tov. 
Popovici.

Conducătorul lotului, pe baza unui 
pretins drept regulamentar, a încercat 
să recuze pe unul dintre arbitrii de
legați de către F.R. 
că acesta 
al său și 
punerea sa, normal, 
de delegatul general, ___ _
riac. Ca urmare a acestui fapt, tov. 
Popovici a hotărit să se răzbune pe... 
spectatorii craioveni, pe organizatori 
și chiar pe boxerii din Bocșa, care 
în acest campionat au . avut o fru
moasă comportare... El le-a interzis 
pur și simplu boxerilor săi să-și 
apere șansele (1?) dîndu le dispoziție 
să abandoneze cu toții lupta I

După primul meci, in care C. 
Gruiescu n-a ținut cont de hotărîrea 
tov. Popovici, și a boxat pînă la sfîr*  
șitul partidei, conducătorul I-a apos
trofat pe tinărul sportiv, i-a adus in
jurii, și l-a amenințat în fel 
Următorii boxeri din Bocșa 
urcat pe ring (V. Naicea, Al. 
A. Naghi, L. Cseky) speriați 
ria“ tov. Popovici', f-au dat 
ascultare, abandonînd chiar și în si
tuații în care ei erau superiori (Al. 
Coman și A. Naghi). Prin această

ar fi un 
al echipei

Gcza 
Petre

Box, pe motiv 
mare... dușman 
din Bocșa. Pro- 
a fost respinsă 
Constantin Chi-

și chip, 
care au 
Coman, 
de „fu- 
acestuia

comportare nedemnă conducătorul 
echipei din Bocșa a ignorat respectul 
datorat publicului craiovean, care a 
fost nevoit să asiste la un spectacol 
penibil. Cu atît mai reprobabilă este 
atitudinea lui Petre Popov’ci, cu cit 
el s-a situat cu încăpătînare pe aceeași 
poziție și după meciul Ciută—Gruiescu, 
în care metalurgistul a fost mult 
aplaudat la acordarea deciziei de 
meci nul. Sportivii din Bocșa au fost 
primiți cu multă căldură de - publicul 
craiovean, iar ei i-au răspuns — 
din vina lui Petre Popovici — cu o 
comportare inadmisibilă.

Nu înțelegem cum s-a încredințat 
răspunderea de a conduce un lot de 
sportivi unui om care, în loc să-î 
educe pe aceștia, îi determină Ja acte 
de indisciplină din cele mai grave. 
Pentru această faptă tov. Popovici 
trebuie tras la răspundere. Cine i-a 
dat dreptul acestui cetățean să im
pună sportivilor puncte de vedere per
sonale — evident în totală necon- 
cordanță cu conduita obișnuită a spor
tivilor noștri ? Și în plus, trebuie pusă 
in mod firesc întrebarea : De ce s-au 
cheltuit fonduri pentru deplasarea bo
xerilor pînă la Craiova, cum sînt jus
tificați acești bani și mai ales cine 
urmează să suporte aceste cheltuieli ? 
Sînt lucruri care cer un răspuns cit 
mai grabnic.

MIHAI TRANCA

Dinamo București și Steaua susțin azi derbiul 
campionatului

întreceri 
I stabilit 
întrecut

NICOLAE POP
activist al Consiliului raional

Rm. Vîlcea
UCFS

(Urmare din pag. 1)
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

CLUJ 8—1 (1—0, 1—0, 3—1, 3—0). 
Bucureștenii au jucat mai decis decît 
în prima zi și au învins clar. Au mar
cat : Zahan 2, Kroner 2, Grințescu 2, 
Zamfirescu, Fleșeriu pentru Dinamo și 
Chirilă pentru Știința. A condus bine 
II. Iacobini.

STEAUA — CRIȘUL ORADEA 8—2 
(3—0, 2—1, 1—1, 2—0). Potoiștii de la 
Steaua au înotat mult, au tras des și

precis la poartă, realizînd pe lingă un 
scor categoric și un spectacol frumos. 
Au marcat: Firoiu 2;> Țăranu 2, Szabo 
2, Neacșu, Culineac pentru Steaua, 

Cșordas pentru Crișul. 
autoritate N. NicoJaescu.

Heghieși și 
arbitrat cu

Clasament

A

1. Steaua
2. Dinamo
3. Crișul
4. Știința

2
2
2
2

o 
o
2
2

16: 3 
15: 5 
6:15
2:16

4 
4 
0
0

O data cu disputarea reuniunii de 
sîmbătă, din sala Dinamo, campionatul 
de lupte libere pe acest an va lua 
sfîrșit. Etapa care a avut loc săptămîna 
trecută a clarificat, în mare măsură, 
situația din fruntea clasamentului. Vic
toria asupra luptătorilor de la Steagul 
roșu le-a asigurat dinamoviștilor locul 
11 în clasamentul general și i-a readus 
(cel puțin teoretic) în lupta pentru tit
lul de echipă campioană, alături de 
Steaua. In schimb, la periferia clasa
mentului situația este mai puțin clară. 
Jnfrîngerile suferite de Mureșul Tg. 
Alureș prin neprezentare în etapa a IV-a 
au clasat formația mureșeană pe ulti
mul loc. Celelalte trei echipe angajate 
în lupta pentru evitarea retrogradării 
•sînt : C.S.O. Reșița, C.F.R. Timișoara 
și Vagonul Arad.

Situația va fi clarificată după dispu
tarea ultimei etape, care poate aduce 
mari schimbări. Iată programul reuniu-

nii de sîmbătă, ora 10, din sala Dina
mo : GRUPA I: Steaua, C.F.R. Timi
șoara, Dinamo București, A.S.M. Lugoj; 
GRUPA a Il-a: Mureșul Tg. Mureș, 
Progresul București, Vagonul Arad, 
Rulmentul Brașov; GRUPA a 111-a:Rulmentul Brașov; GRUPA a
C.S.O. Galați, C.S.O. Reșița, Rapid 
București, Steagul roșu Brașov.

Toate aceste întreceri, care se vor 
disputa concomitent pe trei saltele, vor 
definitiva situația actualului campional. 
După penultima etapă, clasamentul 
„libere" se prezintă astfel :

la

1. Steaua 19 19 0 0 267: 33 57
2. Dinamo Buc. 19 17 1 1 206: 86 54
3. St. roșu Brașov 19 15 1 3 229: 69 50
4. Progresul Buc. 19 12 0 7 142:150 43
5. Siderurg. G. 19 10 0 9 161:139 39
6. Rulmentul Bv. 19 8 2 9 123:175 37
7. A.S.M, Lugoj 19 6 1 12 119:169 32
8. Rapid Buc, 19 5 2 12 122:154 31
9. Vagonul Arad 19 5 1 13 106:177 30

10. C.F.R. Tim. 19 3 4 12 100:196 29
11. C.S.O. Reșița 19 4 1 14 88:208 98
12. Mureșul Tg. M. 19 3 1 15 102:196 26

t

„îmi iau eu revanșa la Ploiești!“
Spectatorii tîrgovișteni prezetiți cu 

cîtva timp in urmă la meciul masculin 
Progresul-Constructorul Ploiești au avti[ 
prilejul să asiste la o partidă frumoa
să, care însă a fost umbrita de ati
tudinea nesportivă a jucătorului Aron 
Prahoveana de la Constructorul.

La un moment dat, în setul al doi
lea. scorerul observînd așezarea gre
șită a voleibaliștilor ploieșteni, a sem
nalat aceasta arbitrului principal, care 
a decis — regulamentar — trecerea 
serviciului la Progresul Tîrgoviște, Că
pitanul echipei oaspe, Prahoveanu, 
care este și arbitru, a început să voci
fereze (ceea ce a provocat întrerupe-

rea jocului) și s-a pornit pe amenin
țări : „Pentru cele întîinplate, îmi iau 
eu revanșa la Ploiești, cînd vor juca 
acolo fetele de la Progresul Tîrgo
viște!" (După cum se știe, din lipsa 
unei săli corespunzătoare, echipa fe
minină Progresul Tîrgoviște din ca
tegoria A seria a Il-a, cînd are me
ciuri acasă, le joacă la Ploiești).

Se impun măsuri educative din par
tea celor în drept să le aplice, res
pectiv comisia locală de volei și co
legiul de arbitri din Ploiești, precum 
și conducerea secției de volei a aso
ciației sportive Constructorul.

M. AVANU — coresp.

2 
2 
0 
0

Prima parte a turneului final 
cheie azi. cînd este programată și tra
diționala întîlnire Dinamo-Steaua (ora 
19), Faptul că din formații fac parte 
aproape toți membrii loturilor de se
niori și de tineret, frumoasa rivalitate 
sportivă creată de-a lungul anilor și, 
desigur, dorința fiecărei echipe de a 
face primul pas spre titlul de campioa
nă sînt argumente care pledează 
pentru un meci spectaculos și de bună 
valoare tehnică. Iată loturile : DINA
MO : Frățilă, Popa, Zahan, Kroner, 
Mihăilescu, Grințescu, Gr. Novac, Zam- 
firescu, Fleșeriu, Rusu; STEAUA : Ște- 
fănescu, Neacșu, Szabo, Firoiu, Culi- 
neac, C. Marinescu, Țăranu, Alexan- 
drescu, Bădiță, Chețan. Tot azi, Ia ora 
18, se dispută meciul Crișul-Știința 
Cluj, decisiv pentru ocuparea 
3 în clasament.

Mîine, sîmbătă și duminică 
desfășura întrecerile retur ale 
lui final. Bazinul Floreasca va 
mîine de la ora 18 partidele Crișul Ora- 
dea-Dinamo București și Știința Clui- 
Steaua.

.'Ț, '
se in

locului

se vor 
turneu- 
găzdui



Surpriză la Arad: ll.T.A. — Rapid 3-0 (1-0) etape a
Deși^RAD, 2 (prin telefon). — 

igramat în cursul săptămînii, jocul 
tanță dintre U.T.A. și Rapid a atras 
stadionul din Arad un mare număr 
spectatori. Interesul suscitat de a- 

istă întâlnire se explică prin faptul 
textiliștii aveau de susținut ultimul 
joc din turul campionatului, iar 

pid se prezenta cu o frumoasă „car- 
de vizită" în urma victoriei obținută 
tninică la Ploiești. In aceste condiții 
ul se anunța deosebit de disputat, 
id arbitrul N. Stavru .— Constanța 
fluierat sfîrșitul meciului (pe care 
condus mulțumitor), spectatorii pre- 

îți au aplaudat îndelung atît jocul 
mos practicat de localnici, cît și vic
ia obținută la scor. Și aplauzele erau 
deplin îndreptățite. Așa oum ne-a 

darat și observatorul federal Rudi 
stzer, după aspectul jocului o sin- 
ră echipă putea ieși învingătoare — 
aceasta era U.T.A. De ce " 
enului desfundat, U.T.A. a practi- 

un joc dinamic, a dominat cu au- 
itate, depășindu-și adversarul atît 
capitolul tehnică, cît și în ceea ce 
vește pregătirea fizică. Combinațiile 
ișite și legătura perfectă între com- 
rtimente au fost factorii principali ai 
-stei victorii arădene.
fn timp c~ U.T.A. a desfășurat un 
; colectiv, fotbaliștii de la Rapid au 
•cticat un joc individual, nereușit. 
Ielele" formației din Giulești au fost 
ipsate de vigoarea și elanul localni- 
or. In acest sens este suficient să a- 
ntim că pe parcursul celor 90 de 
nute, înaintașii de la Rapid nu au 
îșit să șuteze decît de 4 ori în spa- 
1 porții. Or, acest lucru vorbește de 
sine despre randamentul echipei 

cureștene.
Jocul începe sub semnul echilibru- 
. Astfel, după ce Floruț trage în 
n. 3 pe lingă poartă, este rîndul lui 
tdreanu (min. 5) și Ionescu (min. 6) 

rateze ocazii bune. Treptat, texti
lii pun stăpînire pe joc, punînd la 
ele încercări apărarea oaspeților. Sco- 
I este deschis în min. 13 : Lupescu 
mite henț și Țîrlea execută de la 20

m., trimițînd balonul peste zid, în col
țul drept al porții: 1—0. In min. 37 
gazdele ratează, prin Țîrlea, o mare 
ocazie de a majora scorul.

în partea a doua a întâlnirii, supe
rioritatea textiliștilor devine și mai evi
dentă. In min. 57 scorul este majorat 
de același Țîrlea, care, bine lansat de 
Donciu, scapă singur și înscrie specta
culos : 2—0. Patru minute mai târziu 
tabela de marcaj suferă o nouă modi
ficare. La sfîrșitul unei combinații 
reușite, Pantea centrează de pe extre
mă pînă la Chivu și acesta reia din 
apropiere : 3—0.

In ultimele 15 minute oaspeții își 
revin, dar fără să poată înscrie. în min.

77, ei ratează o ocazie clară prin Io- 
nescu, care, deși singur întârzie să 
șuteze și-i permite portarului Weichelt 
să plonjeze la picioare și să salveze 
un gol ca și făcut.

Au jucat formațiile :
U.T.A. : Weichelt — Pecican, Bacoș, 

Mețcas, Czako II — Comisar, Floruț 
— Pantea, Țîrlea, Donciu (din min. 
82 Igna), Chivu.

RAPID : Urziceanu — Langa. Mo- 
troc, Lupescu, Macri — Dinu, Geor
gescu — Kraus, Dumitriu (din min. 
14 Jamaischi), Ionescu, Codreanu.

ST. IACOB - coresp.

Ieri, In „Cupa orașelor tlrguri"
în ciuda Lokomoliv Plovdiv—Petrolul Ploiești 2-0 (1-0)

PLOVDIV, 2 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Cea de a doua 
întâlnire dintre Lokomotiv și Petrolul, 
disputată în nocturnă pe stadionul 
„9 Septembrie", în fața a 20.000 de 
spectatori, s-a încheiat cu 2-0 (1-0) 
în favoarea echipei bulgare. în urma 
acestui rezultat, Petrolul, care a cîș- 
tigat numai cu 1-0 la Ploiești, a fost 
eliminată din „Cupa orașelor târ
guri".

Pînă în min. 33 jocul a fost .echili
brat, apărarea 
toate acțiunile gazdelor. In. min. 
la un atac al echipei gazde, arbitrul 
Șener (Turcia) acordă ou ușurință 
un penalti în < favoarea localnicilor, 
transformat de Manolov. Acesta a fost 
momentul psihologic al meciului. Pînă 
la sfîrșitul reprizei. Petrolul a avut o 
cădere ne justificată, dînd posibilitate 
Celor de la Lokomotiv să atace mai 
des.

In repriza a doua, la un contraatac 
pe aripa dreaptă (în min. 75), Badea, 
care trecuse de Manolov, a centrat 
la Moldpveanu. Din situație foarte fa-

petrolistă anihilînd
• ‘ ’ 33

Manolov, ă centrat

vorabilă, extremul stingă 
șutează puternic, dar pe lîngă 
Același Moldoveana, care putea aduce 
calificarea Petrolului, a contribuit la 
eliminarea echipei ploieștene, făcîndîn 
min. 85 un henț (a oprit balonul 
mîna la o aruncare de la tușă a 
cătorilor bulgari). Lovitura liberă 
xecutată de Kolev a intrat in gol, 
toată opoziția lui Ionescu, care a 
tins-o cu degetele : 2-0.

Arbitrul turc Șener a condus 
multe scăpări care au influențat 
zultatul nieciul'ui. Toți ziariștii pre- 
zenți la masa presei au declarat că 
penaltiul a fost acordat în iikxI ne
justificat.

LOKOMOTIV : Boncev — Bekea- 
rov, Mițin, Boiadj'ev, Manolov — Za- 
nev, llîev — Kancev, Encev, Gran- 
cearov, Kolev.

PETROLUL : Ionescu — Pahonțu, 
Fronea, Hălmăgeanu, Florea —• Drago- 
mir, Ivan — luhas, Badea, Dridea 1, 
Moldoveana.

pioieștean 
bară.

ou 
ju- 
e- 
cu 
a-

cu
re-

Duminică s-au disputat jocurile 
etapei a Xll-a a categoriei C, penulti
ma etapă a turului. în cele 28 de par
tide s-au înregistrat 21 de victorii (din
tre oare 20 ale gazdelor) și 7 meciuri 
nule. Singura victorie a oaspeților a fost 
obținută de Ceahlăul P. Neamț în fața 
formației Foresta, la Fălticeni. In acest 
tei, fotbaliștii din Piatra Neamț și-au 
asigurat de pe acum titlul de cam
pioni de toamnă ai seriei Est. Tot
odată și-au păstrat avansul de 3 puncte 
față de cealaltă echipă din P. Neamț, 
Victoria, învingătoare și ea, la limită, 
în fața Flamurii roșii Tecuci. De re
marcai că Fructexport Focșani a în
registrat umil dintre cele mai mari 
scoruri (5—0) Me etapei în fața Viito
rului Suceava.

.Ieșenii mulțumiți de rezultatul de 
la paiuză, cînd conduceau cu 2—0, în 
repriza a doua s-au retras în apărare!" 
— relatează corespondentul nostru, T. 
Ungureanu, despre meciul Textila Bo
toșani — Moldova Dinamo Iași. „Tac
tica" adoptată de jucătorii de la Di
namo Moldova lași și-a spus cuvîntul: 
au pierdut eu 3—2.

In seria Sud, actualul lider — Rul
mentul Brașov a dispus de Portul 
Constanța cu 3—2 în urma „unui joc 
destul de frumos" — ne-au comunicat 
corespondenții noștri, C. Gruia și E. 
Bogdan. Rulmentul și-a asigurat ast
fel șefia seriei pînă la primăvară in
diferent de rezultatul de duminica 
viitoare, deoarece are 3 puncte avans 
față de Dinamo Victoria București și 
Textila Sf. Gheorghe. Acestea jucîn’d 
în deplasare au obținut cite un punct 
în partidele susținute cu Unirea Ră- 
cari și, respectiv, cu Progresul Ale
xandria. Celelalte două echipe din 
București, Flacăra roșie și Tehnometal, 
au terminat învingătoare partidele de 
duminică, dar jocul lor n-a satisfăcut, 
„Meci presărat cu foarte multe duri-

categoriei C
tați. în care tonul l-au dat gazdele, 
„remarcîndu-se“ în această privință 
jucătorii Mehedințeanu, Ion Florea si 
Vasile Teodorescu de la Tehnometal" 
— ne-a scris corespondentul nostru, 
R. Dinu, despre partida Tehnometai 
București — Electrica Fieni.

în seria Vest, continuă să conducă 
C.F.R. Arad, cu toate că duminică a 
fost întrecută de Pandurii Tg. Jiu cu 
2—1. Pe locurile următoare la dife
rență de 1 și 2 puncte sînt înșirate 5 
echipe care ridică justificate pretenții 
la șefia seriei. în ultima etapă, C.F.R. 
Arad va juca acasă și are prima șansă 
de a-și păstra, în continuare, poziția 
de lider. Majoritatea partidelor dispu
tate duminică în această serie s-au 
încheiat cu rezultate strînse: 5 vic
torii la un gol diferență și 2 meciuri 
nule. în general, meciurile s-au des
fășurat în limitele sportivității. O sin
gură excepție: la Tg. Jiu, arădanul 
Francisc Dvorzak a fost eliminat pen
tru atitudine nesportivă.

In seria Nord, gazdele n-au cedat 
nici un punct oaspeților. In 4 meciuri 
ele au obținut victorii la scoruri ca
tegorice : Arieșul Turda — Metalur
gistul Baia Mare 6—0, Minerul Baia 
Sprie — Unirea Dej 6—0, A.S. Aiud— 
FI. roșie Oradea 5—1, Forestiera Sighet 
—A.S. Aiud 3—0. După etapa de dumi
nică Arieșul Turda și A.S. Aiud _au 
același număr de puncte (15) și sînt 
urmărite de un pluton de 7 echipe 
despărțite doar de cîte unul sau două 
puncte. Ultima etapă, în care cele două 
echipe fruntașe joacă în deplasare, va 
decide campionul de toamnă al seriei.

(Material redactat după relatările 
corespondent iilor noștri : C. Nem- 
țeanu, N. Lazăr, P. Giornoiu, 
D. Tancu, I. Simion, M. Băloi, 
St. lacob, V. Godja, A. Domuță, 

I. Pataki)
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„Cupa R.P.R " etapa din 13 decembrie 1964
O nmid «tapă m dispută in „Cupa 

Este vorber de ©ea din 13 decem
brie cțnd vor intaa te joc și echipele riin 
ccrtegoiia C. Ixttd programul :

Forestieml Falcău—Metalul Rădăuți; Mi- 
nobdad Vatra Doraei—Viitorul Suceava;
Textila Botoșani—-Fcresta Fălticeni; Recolta 
Podul nocatei—Di»<»no Moldova Iași; Fla- 
odtra Mwrgeni—Rulmentul Bîrlad; Cetatea 
Tg. Neamț—Ceahlăul P. Neamț; Progresul 
Onești—Textila Bubuși; Petrolul Moinești— 
Chimia Onești; Victoria Gugești—Fructex- 
poct Focșani; Constructorul Galați—Flamu
ra roșie Tecuci; Celuloza Brăila—Metalo- 
sport Galați; Cimentul Medgidia—Portul 
Constanța;’ Marina Mangalia—Electrica
Constanța; Spicul Cacaleți—Victoria Giur
giu; Cooperatorul Slobozia—Tehnometal
București; Flacăra roșie II Buc.—Unirea Ră
cori; Dinamo Obor București—Flacăra ro
șie București; Progresul Alexandria—Dina
mo Victoria Buc.; Foresta Nehoiu—Rapid 
Mizil; Victoria Flore ști—Electrica Fieni;
Lotru Brezai—Minerul Cîmpulung; Muscelul 
Lore ști—Metokd Pitești; Unirea 
Muscelul Cîmpulung; Recolta 
Tractorul Corabia; Metalul Tr. 
Electroputere Craiova; Minerul

Pandurii Tg. Jiu; Metalul Hunedoara—Vic
toria Cârlan; Chimia Marginea— Minerul 
Deva; Minerul Moldova Noua—Minerul 
Anina; Ceramica Jimbolia—C.F.R. 
Electromotor Timișoara—Teba Arad; Dina
mo Oradea—Minerul Bihor; Steaiia 
Salonia—Flamura roșie Oradea; - Bradul Vi- 
șeu—Forestiera Sighet; Spartac Satu Mare 
—Metalurgistul Baia Mare; Metalul Cluj— 
Arieșul Turda ; Chimia Turda—Soda Ocna 
Mureș; A.S. Aiud—Chimica Tîrnăveni; Uni
rea. Dej—Minerul Baia Sprie; Victoria
Gheorghie ni—Victoria P. Neamț; Progresul 
Reghin—Gloria Bistrița; I.R.A. 2 Tg. Mureș 
—Rulmentul Brașov; Măgura Codlea—Me- 
t-rom Brașov; Faianța Sighișoara—Textila 
Sf. Gheorghe.

Jocurile vor începe la ora 13 cu excepția 
celor din București, Cluj și Oradea care 
vor începe la ora 11. Primele echipe sînt 
organizatoare.

F. R. Fotbal ne-a comunicat că arbitrii 
acestor meciuri vor fi delegați de iede- 
rafie.

Etapa viitoare a „Cupei R.P.R.' în care 
vor intra în competiție și echipele din ca
tegoria B, este programată pentru 27 de
cembrie a.c.

\ T°MĂ HRISTOV
l-l •• 1 !'*.> L
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Dinamo București — Internazionale Milano
(Urmare din pag. 1)

ela de a poseda un lot valoros, omo- 
n. Consider astfel că avem toate 
ndițiile pentru a face jocul nostru 
ișnuit

♦
Cine sînt deci cei unsprezece ? 
După toate probabilitățile : Sarti 
alatrasi, Burgnich — Tagnin, Guar- 
ri, Picchi — Jair, Domenghini, Gori, 
>rso și Peiro.
Să-i „comentăm" în cîteva cuvinte 

oaspeți. Cinci dintre ei (portarul 
rti, fundașul Burgnich, mijlocașii 
larneri și Picchi, atacantul Corso) au 
cut parte recent din „squadra 
zura“, echipa națională italiană 
re a învins cu 6—1 Finlanda în 
ipa Mondială. Acestor cinci jucători 
se adaugă pe lista celor care au 

ibrăcat tricoul echipei A a Italiei 
atacantul Domenghini. Cele mai 

ilte selecționări le au Corso și 
jarneri (11 și 10), urmați îndcia- 
oape de Burgnich, cu 8 meciuri în 
hipa Italiei. „Decanul de vîrstă" al 
hipci este Tagnin (32 de ani) iar ce) 
ii tînăr jucător este Gori ,(19 ani), 
re debutează azi în prima formație 
lui Inter. Herrera își pune mari spe- 
nțe în acest jucător, o deșcoperii/e a

Ieri, cele două echipe și-au încheiat
i. u , stadionul .23

Arad;

roșie

Horezu— 
Urzicuța— 
Severin— 
Vulcan—

PROGRAM CU PREMII LA MECIUL
DIHAMO-INTERN AZIONALE

Reprezentanți ai conducerii chi
tului „Internazionale" — Milano și 
otul de fotbaliști au depus 
niercuri o coroană de flori la Mo- 
lumentul Eroilor Patriei.

(Agerpres)

, pe care-1 pregătește 
nd în el pe viitorul 
■chiului internațional

32 de /ani. Herrera 
ipă experiența reușită 
>țină, prin Gori, o nouă confirmare 
„flerului" său de antrenor. Ne-a și 

ius-0, adăugind câ dacă Gori dă azi 
tisfacție. locul acestuia în echipă se 
inturează clar. Vă închipuiți cum va 
ica, deci, Gori...
Așteptăm cu mult interes și evolu- 

a căpitanului echipei, Picchi, omul 
ire în echipa Internazionale deține 
rstul de „il libero", ultimul apărător, 
Itima redută a portarului Sarti.
Inutil să mai adăugăm cît de preo- 

îpați sînt și dinamoviștii de partida 
> azi 1 Pentru ei, o victorie împotri- 
1 lui Internazionale, în meci oficițal 

la ora cînd milanezii sînt campioni 
i lumii, ar însemna un rezultat deo- 
:bit dc valoros în palmares. Sîntem 
mvinși că jucătorii echipei noastre

cu grijă, vă- 
înlocuitor al 
Milani, ajuns 
ține mult ca 
cu Mazzpla să

bUernazipnale, înaintea antrenamentului de ieți dirriineață^ de pe stadionul 
„23 August"

campioane vor face tot ce le stă în T 
puteri pentru o comportare cît mai pregătirile : 'Inter pe 
bună, pentru obținerea unui rezultat August" (un antrenament de aproape 
de prestigiu, și că publicul, atât de o oră, în timpul cărtria am admirjit 
dornic să asiste la un real succes al viteză, jocul.'în continuă mișcare și 
fotbaliștilor noștri, ’ va fi azi, ’ tor siguranța; în lovirea balonului dove- 
țimpul, alături de ei. dite de oaspeți)', iar Dinamo pe stadio-

tn ce privește formația, ea se con- nul propriu.
turează astfel : Datcu — Popa, Nun- h .. , _
weiller III, Nunweiller IV (Ghergheli), Partl<Ia 'nfePc Ia «
Ivan — Petru, Ghergheli (Popescu) — condusă de arbitrul austriac D. Wla- 
Pîrcălab, Ene II, Frățilă, Haidu. chojanis.

Cu prilejul meciului de fotbal Di
namo București — Internazionale Mi
lano din cadrul „C.C.E.", ziarul nostru 
editează, în colaborare ou I. S. Loto- 
Pronosport un program, în 16 pagini, 
cuprinzînd știri și reportaje din istoricul 
„C.C.E.”, prezentarea celor două echipe, 
dalie asupra jucătorilor, caleidoscop, 
varietăți, umor, caricaturi.

1. S. LOTO-PRONOSPORT oferă în 
mod gratuit posesorilor de programe 
(care vor fi numerotate) prin tragere la 
sorți, premii excepționale, constând din:

UN APARAT RADIO
UN CEAS DEȘTEPTĂTOR 
UN STILOU ------------ --
DOUA 
DOUA 

CHIN"
DOUA 

MARI
DOUA 

MICI
CINCI

MONT 
SERVICII DE 
SERVICII DE

BLANC"
CAFEA
APA „ARLE-

■ ;• > r

La 9 decembrie, ultimul concurs special Pronoexpres al anului
• Numărul autoturismelor a fost mă

rit de la 4 la 10 !
• Autoturisme’e se pot cîștiga la cat 

I, a Il-a și a IH-a.
• 2 extrageri suplimentare de cîte 

numere. 8 categorii de premii supli
mentare.

• Scurt bilanț al premiilor atribuite 
la Pronoexpres în 1964 : 11 premii de 
cîte 100.000 lei, 18 autoturisme, 18 
premii între 50.000 — 100.000 lei etc.

La 9 decembrie a.c. Loto-Pronosport 
organizează ultimul concurs special Pro
noexpres al anu’ui 1964. Pentru a mări 
șansele de cîștig ale participanților. 
le-au fost create o serie de avantaje 
dintre care amintim : numărul autotu
rismelor care se atribuie a fost mărit 
de la 4 (cîte s-au atribuit la concursul 
special anterior din 14 octombrie) la 
10 ! Aceste autoturisme sînt repartizate

1 „Flat 1100 D“; 2 „Moskvici 403":
3 „Fiat 600“; 4 „Trabant.Combi".

Autoturismele se atribuie la cat. I. 
a Il-a și a III-a.

Pentru premiile suplimentare se efec
tuează 2 extrageri de cîte 7 numere. Se 
vor efectua în total 3 extrageri, în două 
faze, însumînd 22 numere. Premiile su
plimentare șe atribuie pe 8 categorii 
după cum urmează : cat. I : 6 din pri
mele 6 și 6 din 7; cat. a 11-a : 5 din

primele 5; cat. a IlI-a : 5 din primele 
6; cat. a IV-a : 5 din 7; cat a VI-a : 
4 din primele 5; cat a Vil-a : 4 din pri
mele 6 și cat. a VIII, a : 4 din 7.

In afara autoturismelor, la premiile 
suplimentare se mai atribuie : motoci 
clete. motorete, televizoare, frigidere, 
aparate de radio, magnetofoane, mașini 
de spălat rufe, ceasornice, stilouri și 
multe alte obiecte.

Pronoexpresul, concursul premiilor 
mari, hu se dezminte. Ultimul concurs 
special ai anului — a cărui tragere va 
avea joc la Brăila — va aduce, cu 
certitudine, noi și noi cîștigători. Reți
neți un lucru important ; numai acei 
care joacă pot obține unul sau mal 
multe din premiile care se atribuie la 
acest concurs.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

49 din 2 decembrie 1964 au lost extrase 
urnă următoarele numere:

17 10 36 49 23 20
Numere de rezervă: 16 30 

Fond de perenul: 590.928
Tragerea următoare va avea loc miercuri 
decembrie la Brăila.
In urma tragerii la sorți premiul de 

25.000 lei de la concursul Pronoexpres nr. 
48 a revenit; participantului Dumitrașcu 
Ion din Sibiu

nr. 
din

lei

9

BIBELOURI

BIBELOURI

SCRUMIERE

IL1E-PRONO,

IL1E-PRONO,

EMAILATE

Rezultatele tragerii premiilor oferite 
de I. S. LOTO-PRONOSPORT vor fi 
comunicate în pauza meciului.

Prețui unui program este de I leu.

Antotartemul «Fkrt €00*  de la concursul 
special Pxoooepart dte 22 noiembrie 
a lost - - -
Ploiești, 
mentale 
eimbătă

1964 
câștigat de Stănesou Vasile din 
Ltota completă a premiilor supli- 
va apare în Sportul popular de 
5 decembrie.

LOTO CENTRAL
Premiile întregi și sferturi de la tra

gerea Loto-central din 27 noiembrie 1964.
Suplimentar I : 1 variantă a 1(M).000 lei 

și 2 variante a 25.000 lei; Suplimentar II: 
6 variante a 2.133 lei și 7 variante a 
533 iei; Categoria I : 18 variante a 4.133 
lei și 16 variante a 1-033 lei ; Categoria 
a n-a : 10 variante a 5-380 lei și 17 va. 
riante a 1.595 lei ; Categoria a IH-a : 
21 variante a 2.694 lei și 51 variante a 
«73 lei ; Categoria a IV-a : 106 variante 
a 708 lei și 89 variante a 177 lei ; Cate
goria a V-a: 162 variante a 477 lei și 
113 variante a 119 lei ; Categoria a 
VT.a : 81 variante a 768 lei și 149 varian
te a 192 lei ; Categoria a Vil-a : 134 va
riante a 486 lei și 212 variante a 121 lei ; 
Categoria a VUI-a : 162 variante a 396 
lei și 269 variante a 99 lei.

Premiul Suplimentar I întreg a fost 
cîștigat de Candrea Gheorghe din Galați.

Se reportează pentru tragerea din 4 
decembrie 1964 la premiul Suplimen
tar I suma de 86.511 Iei.

Rubrica redactată de Loto-Pronosport.

De la I. E. B. S.
© Pentru întîlnirea internațională de fot

bal Dinamo București — Internazionale de 
azi de pe stadionul 23 August, sînt vala
bile următoarele legitimații eliberate de 
UCFS/CG : roșii și maro în piele, la tri
buna I-a sect. „O" ; verzi în dermatin. în
soțite de delegații vizate și în limita locu
irilor repartizate, la masa presei; ailbastre 
și verzi în dermatin, la trib. I-a sec. 1 și 
46 ; fotoreporterii cu carnete verzi și avînd 
delegații vizate vor putea intra pe teren 
prin tunelul II de la pavilionul sportivilor ; 
gri în dermalia ale maeștrilor emerit! și 
antrenorilor emeriți ai sportului, ale maeș
trilor sportului la „Fotbal* 4, precum și cele 
cu ștampila „Fotbal* 4, la tribuna I — sect. 
1 și 46.

— Accesul publicului în stadion se va 
face începind de Ia ora 11, și numai 
intrările speciiicale pe bilete.

— Respectarea numerotării tocurilor 
obligatorie.

Patinoarul artificial din parcul 23 
gust este deschis pentru patinaj public 
azi și sîmbălă orele 17—19 și duminică 
orele 10—13 și 15—17.

© Începînd de mîine se pun în vinzare 
la casele obișnuite biletele pentru cuplajul 
de fetotri DI^AMO — CSMS IAȘI și RAPID 
— FATiU-L, din 6 XII de pe stadionul 23 
August.
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Probleme de sezon:

Prcfiălirca antrenorilor șl a centrelor ac inițiere
profesional al 
din obiectivele

Ridicarea nivelului 
antrenorilor este unul 
principale ale federației pentru apro
piatul sezon. Antrenorii și instructorii 
din Brașov, Predeal și de pe Valea 
Prahovei se întrunesc săptămînal în 
orașul de la poalele Tâmpei pentru a 
discuta probleme metodice și tehnice de 
pregătire. Cei mai buni antrenori au 
susținut o serie de referate în jurul 
cărora au fost purtate discuții vii, in
teresante. Dintre referatele ținute la 
Brașov amintim de cele ale antrenori
lor Dumitru Frățilă („Pregătirea fizi
că generală a fondiștilor"), Ion Matei 
(„Pregătirea fizică genetlală a con- 
rurentilor de la probele alpine"), Gh, 
Roșculcț („Pregătirea specifică de 
toamnă a cohorîtorilor"), Marcel Stu- 
paru („Pregătirea specifică de toamnă 
a fondiștilor").

Acțiunea de ridicare a nivelului pro
fesional al antrenorilor va continua in 
această lună prin organizarea unui curs 
de perfecționare, la care vor lua parte 
40 de antrenori și instructori ai sec
țiilor de performanță din cadrul clu
burilor și asociațiilor sportive, de la 
S.S.E., precum și cei oare vor activa în 
cadrul centrelor de inițiere. în cadrul 
cursului, care se va ține între 10 și 19 
decembrie la cabana Cristianul Mere 
din Postăvar, se va pune accent pe pro
blemele de învățare a schiului de către 
copii și tineret, precum și pe probleme 
actuale de metodică a antrenamentului 
și de tehnică. Trebuie remarcat faptul 
ca la cursul de perfecționare de, la 
Cristianul Mare a fost invitat și Rene 
Sulpice, actualul antrenor al reprezen
tativei de băieți a Franței, cunoscut 
în țara noastră din sezonul trecut, cînd 
a participat la „internaționale" ca an
trenor al surorilor Goitschel. Rene Sul
pice a anunțat că va participa în ulti
mele patru zile ale cursului, cînd va 
ține o serie de lecții teoretice și prac
tice.
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După ce și-au însușit primele noțiuni de tehnică, copiii se întrec au mult 
entuziasm în concursurile rezervate începătorilor. In fotografie; participant» 

la un concurs organizat în sezonul trecut la Predeal, pe Clăbucet

încă de pe acum s-au luat măsuri 
pentru ca centrele să fie dotate cu 
întregul echipament și material ne
cesar și să fie încadrate cu antrenori 
și instructori bine pregătiți. F.R.S.B. a 
solicitat sprijinul unor foști schiori 
fruntași printre care Ion Letcă, Con
stantin Bîrs.an, Valeriu Ionescu, Rado 
Banu, Gheorghe Voiculescu, Adrian 
Bătușaru, Mihai Sulică ș.a. Știrile pri
mite de la Cîmpulung Moldovenesc, 
Vatra Dornei, Borșa, Petroșeni, Abrud. 
Fundata, Brașov, Predeal, Bușteni, Si
naia și din alte localități ne vestesc

că au și fost inițiate acțiuni de orga
nizare a activității centrelor în 
cărora vor învăța să schieze mii 
pii și tineri între 7 și 16 ani.

Sîntem convinși că, alături de 
sportive de elevi, ale căror roade au 
început să se vadă (mai ales la Sinaia. 
Predeal, Piatra Neamț și Brașov), cen
trele de inițiere își vor aduce o impor
tantă contribuție la sporirea bazei de 
mase a schiului nostru, cu elemente 
talentate, care și-au însușit de la în
ceput tehnica corectă a schiului.

cadrul 
de co

școlile

D. STĂNCULESCU

Azi la Floreasca
PREGĂTIREA

CENTRELOR DE INIȚIERE...

^..constitwie o altă preocupare de seamă 
a federației în actuala perioadă. Cen
trele de învățare a schiului, inaugurate 
în iarna anului 195S, vor cunoaște în 
sezonul acesta o amploare deosebită.

Joc internațional de handbal

Arbitri romini

Astăzi, în sala Floreasca, înoepînd 
de la ora 18 se va disputa partida in
ternațională amicală dintre formația 
Slovnaft Bratislava (locul IV în cam
pionatul cehoslovac) și selecționata de 
tineret a Capitalei. Întîlnirea va fi con
dusă de arbitrul iugoslav G. Goinici.

în €. L“ la volei
HANDBALIȘTII DE LA ȘTIINȚA 

ȘI-AU ÎNCHEIAT TURNEUL

viei, handbaîițtii bucureșteni au abor
dat jocul cu un exces de încredere și 
au fost întreouți cu 17—11 (7—5). 
Tunetele au fost înscrise de Ștefan ci
vici (7), Idzakovici (3), Djuranec (2), 
Seles (2), Karadgea (3) pentru selec
ționata iugoslavă și de Hnat (2), Ivă- 
nescu (2), Popescu (2), Gațu (3), Moser 
și Oțelea pentru echipa romînă.

Au fast desemnați de către federația de 
sneciailitaite arbitrii romini care vor conduce 
partide în ediția 1965 a „C.C,E/r la volei. 
Aceștia sînt : N. Mateescu la meciul mas
culin dintre reprezentantele Turciei și El
veției, in Turcia, M. Albuț Ia partida fe
minină dintie campioanele Iugoslaviei și 
U.R.S S., în Iugoslavia și I. Armeanu la 
meciul isminin dintre campioana Bulgariei 
— pe terenul acesteia — și cîștigâtoarea 
partidei pe care o vor susține repreaen- 
tanteJe Franței și Portugaliei.
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Portret: Peter Snell

Echipa de handbal Știința și-a în
cheiat turneul întreprins peste hotare, 
prin meciul susținut la Novi Sad în 
compania reprezentativei iugoslave. Lo
tul formației Știința a fost completat 
cu patru jucători de la Dinamo Bucu
rești (Redl, Moser, Ivănescu și Hnat).

După cum ne transmite corespon
dentul nostru din Belgrad, V. Ignato-

= După cum s-a mai anunțat, du- 
= blid campion olimpic la Tokio, Pe- 
= ter Snell, a stabilit recent două 
§ noi recorduri mondiale, pe distanța 
= de Iff/) m și, respectiv, o milă. 
= Dăm mai jos citeoa date din 
= biografia sportivă a excelentului 
= atlet neozeelandez.
= S-a născut la 12 decembrie 1938 
= Ș<a început să practice sportul de 
Ș timpuriu: la 5 ani juca bine tenis, 
= iar eîțioa ani mai tlrziu este re- 
H marcat ca un talentat rugbist. Atle- 
g tismului i s-a dedicat destul de tîr-

zzu, iar progresul a fost relativ 
lent. La 18 ani se clasează al trei
lea în proba de 880 y din cadrul 
campionatelor școlare din Noua Ze- 
elandă, obținind un rezultat me
diocru.

La începutul anului I960, nimeni 
în afară de antrenorul său Arthur 
Lydiard nu credea că Snell ar pu
tea fi selecționat pentru Jocurile 
Olimpice de la Roma. El stabilește 
însă un nou record național la 
800 y (1:49,2) și este inclus in 
echipa olimpică, In ciuda proteste
lor unor ziare care considerau 
aceasta „o generozitate deplasată a 
Comitetului olimpic neozeelandez". 
La Roma,, in finală, Snell îl învin
ge pe belgianul Moens și înregis
trează un rezultat mai bun decît 
fostul record olimpic: 1:46,3. în 
2 ani realizase un progres de 14 se
cunde pe distanța de 800 m.

Urmează un lung șir de victorii 
și recorduri mondiale: 3:54,4 pe o 
mită, 1:45.1 pe 800 y și 1:44,3 pe 
800 m obținute in 1962, 2 titluri 
olimpice (la 800 și 1500 m) la To
kio și, de curînd, 2:16,6 pe 1000 m 
și 3:54,1 pe o milă — noi recorduri 
mondiale ale probelor respective.

El și-a propus acum „atacarea“ 
recordului probei de 1500 m, deți
nut de Herbert Elliot.

FOTBAL
BELGIA — FRANȚA. 3—0

Aseară, la Bruxelles s-au întîlnit în 
meci amical echipele Belgiei ți Fran
ței. Prestînd un joc mai bun, fotba
liștii belgieni au cîștigat partida cu 
3—0 (1—0). Scorul a fost deschis de 
Van Himst (min. 16) și apoi majorat 
prin cele două puncte înscrise de Ver- 
hayen în ultimul sfert de oră.
DUKLA PRAGA — REAL MADRID 

2—2
In med revanșă în cadrul „Cupei 

campionilor europeni", ieri la Praga, 
Dukla a întîlnit echipa spaniolă Real 
Madrid. Partida a luat sfîrșit cu un 
rezultat egal : 2—2 (0—0). Scorul a 
fost deschis de Fefo (Real) și a rămas 
neschimbat pînă în min. 58, cmd Ge
leta a înscris golul egalizator. Apoi, 
același Geleta a marcat ai doilea gol 
pentru echipa sa, iar cu două minute 
înainte de sfîrșit, Amancio a adus ega- 
larea. Cei mai buni , de la gazde au 
fost Geleta, Masopust, Novac și Vace- 
novski, iar de la oaspeți Gento, Santa
maria, Amancio, Pachin, Muller și 
Meira.

Victorioși în primul meci cu 4—0, 
madrilenii s-au calificat în sferturile 
de finală ale competiției.

Pînă acum, în „sferturi*  s-au mai 
calificat DWS Amsterdam și F. C. 
Koln, In „optimi" au mai rămas de 
disputat revanșele jocurilor Dinamo— 
Inter, Benfica—Chaux de Fond», Rapid 
Viena—Glasgow Rangers, Vasas Gyor— 
Lokomotiv Sofia fi Liverpool—Ander- 
leclii.
IN „CUPA ORAȘELOR TÎRGURI"

în meci revanșă, echipa Stuttgart 
nu a putut trece de formația scoțiană 
Dunfermline, terminînd la egalitate : 
0—0. în primul meci, victoria a reve-

PE GLOB
nit echipei scoțiene cu 1—0 și 
calificat astfel pentru turul următ

• La Torino, echipa locală Ju 
tus a învins cu 1—0 în meci rev 
formația franceză Stade Francais, 
ficîndu-se în turul următor. în pr 
meci rezultatul a fost de 0—0.

ALTE REZULTATE
• După ce a fost învinsă în ț 

minariile campionatului mondial 
echipa Greciei cu 4—2, formația 
nemarcei a susținut un „amical 
Tel Aviv cu selecționata Izrael 
Victoria a revenit fotbaliștilor di 
cu 1—0 (0—0).

• La Limoges, Belgia (B) a îi 
cnt Franța (B) cu 8—î (1—1),

• La Sofia, Dobrudjea Tolbuh 
terminat la egalitate cu Cemo 1 
Odesa (1—1), iar la Dimitrovgrac 
chipa locală Himik a dispus .cu 
de formația greacă Etnikos.

• în vederea meciului de dum 
(Italia—Danemarca), lotul italian i 
cat ieri la Bologna cu o selecție 
locală, pe care a învins-o cu, 4

Din sporturile de iar
CAMPIONATELE mondiale de 

tlon vor avea loc în februarie 196 
orașul norvegian Elverum. Pînă a 
și-au anunțat participarea 13 țări, 
pă toate probabilitățile, ]?.campio 
nu vor. lua parte sportivi de p

LOTUL DE SCHI (fond) al ft 
se antrenează în prezent în Six 
Din lot fac parte, printre. alții, A 
ceflo de Dorigo, Franco Nones, < 
lio de Florian, Giuseppe Ste 
Ș. a-

ȘTIRI EXTERNE
• 1.3 Zurich a avut loe recent con

gresul anual al Uniunii internaționale 
de ciclism. Cu acest prilej a fost defi
nitivat calendarul competițional rezer
vat amatorilor pe anul 1966. Prima 
cursă importantă a anului viitor va fi 
Turul ciclist al Tunisiei, programat în
tre 21 martie și 4 aprilie. Tradiționala 
„Cursă a Păcii" se va desfășura de 
la 8 la 23 mai pe traseul Berlin — 
Praga — Varșovia. La începutul lunii 
iunie vor avea loc tururile cicliste ale 
Angliei, Olandei și Austriei. Cea de-a 
5-a ediție a Turului ciclist al Franței 
pentru amatori (Tour de l’avenir) se 
va disputa pe un traseu nou, cu ple
carea din orașul Koln (R.F.G.) și so
sirea la Barcelona (Spania), trecând 
prin Liege, Roubaix, Caen, Concar- 
neau, La Rochelle, Bordeaux, St. 
G-audens. Cursa amatorilor nu va mai 
fi paralelă cu Turul Franței pentru pro
fesioniști. Ea va cuprinde 13 etape

Hotâriri ale Congresului F.I.D.E
La cel de al 35-lea 

derațfet internaționale 
șurat cu prilejui Olimpiadei de

al Fe- 
desfă- 

. . . ___ la Tel
Aviv, au fost atribuite 7 titluri de 
mare maestru și 16 titluri de maestru 
internațional. Iată lista noilor mari 
maeștri: N. Krogius' și V. Antoșin 
(U.R.S.S.), L. Lengyel (R. P. Unga
ră), R. Byrne (S. U. A.), K. Darga 
(R. F. Germană), M. Damianovlci 
(R.S.F. Iugoslavia), N. Pîdevski (R.P. 
Bulgaria).

congres 
de șah,

CAMPIONUL olimpic la săritura tn Iun- 
gime, galezul Lynn Davies, a acceptat o 
invitație a guvernului cuban de a parti
cipa la mai multe concursuri atletice la 
Havana, între 10 și 18 decembrie. Alți doi 
medalfcrti olimpici englezi, Basil Heatley 
(maraton) și John Cooper (400 m garduri), 
au fost de asemenea, invitați în Cuba.

CENTRUL atacant olandez Bert Theunis- 
sen (PSV Eindh-ovex), al cărui transfer la 
clubul elvețian Young Boys a fast reiuzal 
de federația olandeză, a hot dr it să iacă 
apel la .. Cartea internațională de Justiție 
de la Haga. El consideră că federația . 
olandeză nu are dreptul să-I împiedice să 
plece in Elveția, din moment ce fotbalul 
este... meseria lui.

SECRETARUL general al federației inter
naționale de schi, Șigge Bergman, a de
clarat la Oslo că statul. Chile, căruia i-a 
fost încredințată organizarea campionate
lor mondiale de schi alpin în anul 1966, 
continuă, să nu îndeplinească condițiile de 
organizare cerute de F.I.S. El a adăugat 
că dacă situația nu se va schimba pînă 
în februarie anul viitor, sarcina organizării 
campionatelor va fi înqredintată altei țâri.

FOTBALIȘTII pRbUsfonlșU chilieni au ho- 
tărî» să se organizeze într-un sindicat, pen
tru a-și apăra in mod organizat drepturile.

UN INEL prețios oferit în dar de împă
ratul Etiopiei, Haile Sellassie, campionu
lui olimpic d® maraton, Biklla Abebe, și 
pe care acesta din urmă l-a pieickrt la 
Tokio, a fost regăsit și p-redat ambasadei 
etiopiene din eapFtaîa Japoneză, pentru a 
fi remis proprietarului său.

72 șt 286. Ieies; sportrom buc. 180. Iiparul; L P. .Informația*,  str. Brezolanu, 23—25.1

In cadrul lucrărilor congresului 
F.I.D.E. a fost hotărî!, de asemenea, 
ca turneul final al „Cupei Europei" la 
șah să se desfășoare la Hamburg, în 
cursul anului viitor. După cum se știe, 
pentru finala acestei competiții s-au 
calificat echipele U.R.S.S. (deținătoa
rea trofeului), R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Romînă, R. P. Ungară, Olanda și R.F. 
Germană.

ÎN ZILELE de 5 și 6 iunie 1965 la Ham. 
burg (R.F.G.) va avea loc un concurs in
ternațional de decatlon, la care au toel 
invitați să participe primii patru clasați 
la această pTObă la Tokio, precum șl mai 
mulți alți specialiști. Printre aceștia se 
află : Willy Holdorf (R F.G.), Rein Aun 
(U.R.S.S.), Paul Herman (S.U.A.), Mihail 
Storojenko (U.R.S.S.), Jan Hamerbeek 
(Olanda) etc.

PE LACUL Sarbico, de lîngă Bergamo, 
italianul Franco Gilberti a stabilit un nou 
record mondial de viteză la bărci cu 
motor, clasa pînă la 1300 cmc, reallzînd 
o medie orară de 159,95 km. Vechiul re
cord era de 149,08 km și aparținea com
patriotului său Angelis.

SPORTIVUL vest-germqn Karl Oweger din 
Miinchen, care în anii 1954 și 1956 a cu
cerit titlul de campion al R.F Germane 
la proba de aruncare a discului, a repur
tat recent un nou succes. De data aceasta 
el și-a adjudecat titlul de campion în 
probă de... pistol 'viteză, cu prilejul cam
pionatelor de tir afe R.F.G. Oweger are 
3® de ani șl, după ce a abandonat atle
tismul, ă-a pregătit timp de patru ani 
această probă de tir.

PREGĂTIRILE echipei de fotbal a 
Ungare în vederea meciurilor de 
care pentru campionatul mondial au 
încredințate cunoscutului antrenor 
Baroti. El a declarat ziariștilor că 
tuala tripletă Varga—Bene—Albert promite 
să facă mai mult decît trio-ul Kocsis— 
Hidegkuti—Puskas*.  Baroti a subliniat 
intenționează să renunțe la o serie 
jucători din «vechea gardă44, trecuți 
vîtsta de 30 de ani, printre care Matrai,. 
Sipos, Sarosi, Fenyvesi. Cît privește noua 
„tripletă de aur' cu Varga — 19 ani. 
Bene — 20 ani și Albert — 23 ani, aceasta 
va fi cea mai tînără din istoria reprezen
tativelor de fotbal ale Ungariei.

la

P.B. 
căliți- 

lost
Lajoa 
.ac-

că 
de 
de

(ultima contra cronometrului in< 
d-ual) cu startul la 20 iunie și sos 
la 3 iulie.

Campionatul mondial pe echipe , 
tra cronoraetrului va avea loc la 
septembrie la St. Sebastian (Spar 
iar proba individuală de fond, în 
ceeași localitate, la 4 septembrie.

Sezonul ciclist internațional se 
încheia cu Turul ciclist al R. P. 
mine, programat în a doua jumăta 
lunii septembrie.
• In turneul internațional de șa 

la Baku, după trei runde cant 
marele maestru Vladimir Antoșin, 
25 puncte, urmat de Rabar, Lilien 
și Bagirov cu cîte 2 puncte fiec 
In runda a treia, Bagirov a c*rșt  
la Adamski, Antoșin la Halilbeii, 
bar la Hoskinks. S-au terminat ren 
partidele ludovici — Lilienthal șj 1 
metdmov — Gufeld.

• La Katovice se desfășoară un 
neu internațional de hochei pe gh< 
cu participarea echipelor TSC Be 
(R.D. Germană), Banik Qstrava 
S. Cehoslovacă), și GKS - Katon 
în primul meci, GKS Katovice a im 
pe TSC Berlin cu scorul de 3-1 ( 
1-0; 1-1).

• Boxerul american Wîllie Pastr 
și-a păstrat titlul de campion al Iu 
la categoria semi-grea, învingînd ț 
k.o. tehnic în repriza a 11-a pe engk 
Terry Downes.

• fin localitatea Jesenice s-a diț 
tat meciul internațional de hochei 
gheață dintre selecționata R.S.F. Iu 
sl-avia și formația secundă a I 
Germane. Oaspeții au cîștigat cu 
(3-1; 1-1; 0-1).

DUPĂ CUM comunică secretariatul 
d ©rației internaționale de handbal, pînc 
prezent 34 de țări sînt afiliate la acei 
federație în aceste țări peste un mi 
și jumătate de jucători practică handb 
în cadrul a 89.000 de echipe. Dintre 
cători, 745.000 sînt seniori, 177.000 seni< 
și 619.000 juniori. După numărul jucăl 
lor Romini a se află pe locu
10-lea în lume (40.667 de jucători).

PENTRU. .prima. oară în istoria schiu 
a fost organiz’ăt un concurs de fond 
Străzile unui oraș. Pe un circuit: de 1 
m (parcurs de 6 ori) desfășurat pe artei 
principale ale cgpitalei Norvegiei, spe< 
amenajate cu zăpadă artificială, s-au 
trecut recent numeroși specialiști ai p 
belor nordice. Competiția a fost org< 
zată în scopul strîngerii de fonduri c 
să amortizeze deficitul Federației n-oi 
giene de schi. Cei peste 25.000 de spet 
tori au plătit .fiecare cîte 5 coroane.

CEA MAI BUNĂ înotătoare engleză. Ai 
Lonsbroagh, campioană olimpică la Ba 
(200 m bras), de 5 ori campioană ei 
peana, . a hotărîl să abandoneze activ 
tea competiționaLă. Anita, care are ax 
23 de ani, a decis să se consacre zra 
tîcii sportive.

UN CONCURS memorial 
va avea loc în martie 1965 
memoria renumitului schior 
probe alpine, care a murit 
condiții tragice. Alături de. __ 
schiori americani vor concura sportivi 
Franța și Austria.

„Btid Wern 
in S.U.A^ 
american 
în Elveția
cei mai fa
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