
Spartachiada de iarnă a tineretului
La I.O.R.: au început întrecerile...
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Sparta- 
iarnă a 

Consi- 
avu- 
facă 
timp 
prin

fiorin Gheorghiu, lider după 5 runde 
in iinala campionatului republican de șah

— Grăbește-te, 
Grigore, că acum 
începe.

— Sînt gata. Am 
Strunjit toată piesa. 
Vin așa, in salo
petă.

Grigore Oprea n 
își curăță la repe
zeală mîinile cu 
bumbac. Se uită în 
dreapta, la strungul 
vecin, apoi în stin
gă : nimeni. „Na, 
că am rămas sin
gur, fir-ar să fie"...

Spre sala canti
nei de la LO.R. s» 
grăbeau ultimii iu
bitori de sport, dor
nici să vadă des
chiderea 
chiadei de 
tineretului,
liul asociației 
sese grijă să 
cunoscută din 
„deschiderea", . 
îfișe și panouri, prin stația de 
.‘dioficare, printr-o 
muncă de popularizare 
om la om.

Intrăm în sală. Cîteva 
muncitor! și muncitoare, 
tatea tineri, ascultă cu 
cuvîntul rostit de tov. Gheorghe 
Toma, președintele asociației 
sportive.

Aflăm că, în ultimul timp, un 
mare număr de tineri și-au ex
primat dorința să participe la 
competițiile sportive organizate 
de consiliul asociației. Nume
roși sportivi se întrec 
in prima etapă 
chiadei de iarnă, 
strînsă dintre consiliul 
ției și comitetul U.T.M. a con
stituit un stimulent pentru ti
nerii care își dispută întîietatea

„Sintem mulțumiți de coope
rarea care a existat între orga-

La asociația sportivă I.O.R. a avut loc, zilele 
trecute, deschiderea Spartachiadei de iarnă. 
In fotografie, aspect de la întrecerile de 

gimnastică
Foto: St. Ciotloș

intensa 
de la

sute de 
majori- 
interes

acum 
a Sparta- 
Colaborarea 

asocia-

nizația sportivă și cea de tine
ret, ne spunea tov. Vasile Pă 
trașcu,
U.T.M.

comitetuluisecretarul
Am întocmit în comun 

un plan de acțiune pentru or
ganizarea primei etape. Instruc
torii sportivi și responsabilii cu 
munca sportivă in comitetul 
U.T.M. au fost repartizați pe 
secții de producție și răspund de 
desfășurarea competiției, în toa
tă perioada etapei I".

Tinerii de la I.O.R. se pre
zintă în întrecerile primei etape 
a Spartachiadei la următoarele 
ramuri sportive: șah, tenis de 
masă' tV, gimnastică, trîntă, 
haltere, săniuțe, patinaj și ori
entare turistică. Sînt sporturi 
îndrăgite de mulți ani și nu 
încape îndoială că disputele pen
tru cucerirea titlurilor de cam
pioni ai asociației vor atrage 
tot mai multi participanti.

R. C.

VEȘTI DIN TARA
CARANSEBEȘ. Cu ocazia 

desfășurării primei etape a 
competiției, consiliul raional 
UCFS, în colaborare cu con
siliile asociațiilor sportive a 
început organizarea a 12 cen
tre de inițiere în sport. Aceste 
centre vor funcționa la Oțelul 
Roșu, Căvăran, Zăvoi, Zorlen- 
țul Mare, Caransebeș și în 
alte localități.

M. MUTAȘCU-coresp.
BROȘTENI. Cu prilejul des

chiderii Spartachiadei s-a or
ganizat o „duminică sportivă". 
Aproape 100 de tineri s-au 
întrecut la șah, tir, fotbal, 
atletism și oină. S-au remar
cat Petre Vătafu și Florea Fir, 
în vîrstă de 14 ani, care au 
sărit 1,35 m la 
respectiv, 4,55 m 
Meciul de fotbal 
între echipa din 
Podul Broșteni.

C. CHIRIȚA-coresp.
HAȚEG. Recent, în comuna 

Miercurea (reg. Hunedoara) 
au avut loc primele întreceri 
din cadrul etapei I a Spar
tachiadei de iarnă. S-au dis
putat concursuri de șah, tenis 
de masă, gimnastică și tir. 
Tot cu acest prilej, unui nu
măr de 23 de tineri li s-a

înmînat Insigna de polispor
tiv.

N. SBUCHEA-coresp.

CARACAL. Consiliul raio
nal UCFS Caracal a luat mă
suri pentru deschiderea în 
aceste zile a unor centre de 
inițiere în sport în orașul Ca
racal, precum și la căminele 
culturale din comunele Dioști, 
Celaru și Babiciu.

G. DONCIU-coresp,

Azi, partida decisivă a meci — turneului feminin
„Cursa" spectaculoasă a lui 

Florin Gheorghiu, liderul fina
lei șahiștilor, a continuat marți 
cu o nouă victorie. De data 
aceasta, învinsul său a fost M. 
Nacu, care n-a putut să profite 
de avantajul primei mutări pe 
care i-1 acordau piesele albe. 
Campionul mondial de juniori 
s-a apărat eficace cu o variantă 
a Indienei vechi, a preluat cu- 
rînd inițiativa și și-a majorat 
continuu presiunea asupra po
ziției adversarului. în fața pier
derilor de material, Nacu a tre
buit să cedeze la mutarea 41.

A treia victorie a luf FI. 
Gheorghiu a coincis cu prima 
înfrîngere, surprinzătoare, a lui 
V. Ciocîltea. Acesta a întîlnit 
pe unul din adversarii cu care 
joacă de obicei mai greu, I. 
Szabo. Dominat parcă de un 
complex de inferioritate, fostul 
campion a acționat neglijent, a 
sacrificat pioni în serie — fără 
compensație suficientă — și și-a 
compromis total poziția, pier- 
zînd un punct prețios.

A doua victorie în concurs a 
cucerit-o B. Soos, învingător în 
fața lui Bozdoghină, iar Pavlov 
a înregistrat a doua înfrîngere, 
în fața lui Radovici.

în celelalte întîlniri ale run
dei de marți, a 4-a, s-au înre
gistrat rezultatele: Neamțu — 
Partos 1—0 (în 26 de mutări), 
Mititelu — Gavrilă */2—*/2 (43), 
Șuta — Șuteu >/2— >/2 (44),
Giinsberger — Reicher */2—*/2 
(32), Staneiu — Voiculescu 
*/2—% (36). Nici o partidă nu 
s-a întrerupt. A fost amînată 
partida G. Alexandrescu — Puș
cașu.

Miercuri dimineața s-au jucat 
două partide întrerupte. Neamțu

— în formă — l-a învins pe Ga- 
vrilă după 67 mutări, iar G. 
Alexandrescu pe Bozdoghină 
(79).

După-amiază, liderul clasa
mentului, Fl. Gheorghiu, a re
mizat cu Ș. Neamțu, într-o in
teresantă variantă din Spaniolă.

Soos 3 (1), Radovici 3, Mititelu, 
Ciocîltea, Alexandrescu 2% (1), 
Staneiu, Voiculescu, Reicher, 
Szabo, Partos, Giinsberger 2% 
etc.

Azi se joacă runda a 6-a, iar 
mîine a 7-a (în care este progra-

La Școala sportivă de elevi 
nr. 2 din Capitală, pregătirile 
pentru taberele ce vor fi orga
nizate în vacanța de iarnă sint 
în toi. Conducerea școlii, în 
colaborare cu comitetul de pă
rinți a stabilit ca cei mai buni 
elevi, evidențiați la învățătură 
și în activitatea sportivă, să-și 
petreacă o parte din vacanță 
în stațiunile de pe Valea Pra
hovei.

Astfel, într-o primă seri© de 
7 zile, un număr de 250 de 
elevi vor poposi la vilele și ca
banele de la Sinaia. Cota 1400 
și Predead. Participant : elevi 
practicanți ai schiului și ai 
sporturilor individuale.

In partea a doua a vacanței, 
alți aproape 250 de elevi,! 
schiori și componenți ai sec
țiilor de jocuri sportive își vor 
petrece o parte din zilele va
canței în aceleași stațiuni.

Programul meciurilor

Alexandra Nicolau (în fotografie) susține astăzi partida decisivă, 
cu Elisabeta Polihioniade, pentru desemnarea campioanei țării 

șah
mată 
tea).

la
Celelalte rezultate din runda a 
5-a: Radovici — Nacu >/2-l/2 
(30), Voiculescu — Pavlov 0-1 
(34), Reicher — Staneiu ■/,-% 
(32), Bozdoghină — Gunsber- 
ger 0-1 (43), Szabo — Alexan
drescu 1-0 (39), Gavrilă — 
Ciocîltea >/2-% (30), Partos — 
Mititelu %-%" (32). S-au între
rupt partidele Șuteu — Soos și 
Pușcașu — Șuta.

Conduce Fl. Gheorghiu cu 4 
puncte, urinat de Neamțu 3%,

parti-da Gheorghiu—Ciocîl-

★

apropie de sfîrșit meci-tur- 
de baraj pentru titlul de

In „Cupa Cupelor4*

înălțime și, 
la lungime, 
s-a disputat 
localitate și

Steaua învinsă pe teren propriu
1-3 cu Dinamo Zagreb

Am părăsit tribunele stadio
nului „23 August", păstrînd în 
urechi fluierăturile cu care spec
tatorii i-au întovărășit pe fot
baliștii de la Steaua la ieșirea 
de pe teren.

Privind felul în care evoluau 
fotbaliștii de la Steaua, în a- 
ceastă partidă, cu Dinamo Za
greb, ne-au revenit în minte 

cuvintele unui cronicar care

jocul echipei noastre 
ca „un cadril al bă- 
Apărarea cîștigă un

asemăna 
naționale 
trînilor". , . „
balon, un mijlocaș îl ia cu el, 
îl poartă încet, încet, bătrîneș- 
te, spre atac. In fața careului 
adversarilor începe „dansul". 
Cînd, totuși, se ivesc situații de 
gol, ritmul rămîne același. Ad
versarul are timp să intervină, 
să recîștige balonul și din două 
pase să fie în fața porții noastre.

Se 
neul 
campioană republicană de șah. 
Marți, în prima rundă a retu
rului, întîlnirea dintre Alexan
dra Nicol au și Margareta Teo- 
dorescu s-a terminat nedecisă. 
Cu același rezultat s-a încheiat și 
partida întreruptă dintre Elisa- 
beta Polihroniade și Margareta 
Teodorescu, care 
asupra egalității fără să mai 
reia jocul.

Ieri, Elisabeta Polihroniade a 
obținut prima victorie în fața 
Margaretei Teodorescu.

Înaintea ultimei runde, Ale
xandra Nicolau are 2 puncte, 
far Elisabeta Polihroniade și 
Margareta Teodorescu cîte 1 % 
puncte. Azi se joacă partida 
decisivă Polihroniade — Nico
lau

au convenit

RD. V.
care

de iothul din Capitală
La sfîrșiiul acestei săptămînt; 

în București sînt programate trei 
partide oficiale. Astfel, sîmbătă, 
pe stadionul „23 August”, cu în
cepere de la ora 13,30 se va dis
puta meciul Steaua—Crișul, res
tanță din cadrul campionatului 
categoriei A. Duminică vor avea 
toc două jocuri în cadrul „Cupei 
R.P.R.": pe stadionul Dinamo, 
de la ora 11 se întîlnesc Dina
mo Obor București și Flacăra 
roșie București (formații din 
categoria C); la aceeași eră, 
pe terenul I.C.A.B., se va des
fășura meciul Flacăra roșie II 
București—Unirea Răcaii. ;

LA BUCUREȘTI, 
INTERESANTA REUNIUNE

piigilisticA
întîlnirea de box dintre e- 

chipele D1NAMO CRAiOVA și 
PROGRESUL BRAILA, din ca
drul turneului final al cam 
pionatului republican pe echi
pe, care era programată la 
Sibiu, se va disputa la Bucu
rești.

Reuniunea va avea loc în 
sala Floreasca, sîmbătă, de la 
ora 19. Partida este deosebit 
de interesantă datorită echi
librului valoric dintre cele 
două formații și mai ales, da
torită formei superioare pe 
care ele o dețin. Cu acest 
prilej vom revedea pe rin
gul din Capitală o serie de 
boxeri de valoare

Rugbiștii bucureșteni 
iși vor analiza activitatea
Comisia d® rugbi a orașului 

București organizează în , ziua de 
luai 14 ' " ‘
la ara 
analiză 
zentate 
privind 
fășurat

decembrie, începînd de
18, ședința anuală de 
a activității. Vor fi pre- 
printre altele referate 
moduil în care s-a des- 
aaiivitatea competițio- 

nală, munca cu juniorii și pers
pectivele sportului ou balonul 
oval in Capitală în anul 1965.

Sînt invitați jucătorii echipe
lor bucureștene, de seniori și 
juniori, antrenori, instructori 
sportivi și arbitri.

Ședința de analiză va avea 
loc la sediul consiliului orășe
nesc UCFS din str. Snagov 
nr. 24.

hmf/i'rn' nnfrti n naratori tiiaciftlfinL

Iar, acolo... nu iartă. Sau, cînd 
apucăm să tragem la poartă, ne 
„fîstîcim", șutăm slab sau de
fectuos.

Cele afirmate mai sus se po
trivesc întocmai manierei în
Steaua a acționat în marea ma
joritate a timpului în acest joc, 
iar pentru exemplificare, pe con
cret, am putea numi aci pe ori
care dintre componenții săi.

Au fost — la început — 25 
de minute de „entuziasm". În
treaga echipă a alergat. Apăra
rea a intervenit sigur, mijloca
șii au avut un serviciu bun, 
înaintașii au construit. Am no
tat ocazii favorabile de a în
scrie : Voinea (min. 3), Voinea 
(min. 9), Creiniceanu (min. 14), 
Constantin (min. 16—Kasumo- 
vici îl ține „discret" de picior 
și arbitrul nu vede). In al 20- 
lea minut Raksi șutează surprin
zător de la 18 m și Skorici nu 
poate împiedica balonul să in
tre în plasă. Au urmat 5 mi
nute anonime. Apoi, „bătrînul" 
Matuș și-a... încercat norocul de 
la 35 de metri. Haidu — sur
prins în plină meditare — a 
făcut un salt de poză. E 1 — 1 I 
Perioada de „entuziasm" s-a în
cheiat...

De-acum încolo, apărarea se 
va bîlbîi ori de cîte ori va fiva bîlbîi 
solicitată (Haidu a greșit grav 
și la cel de al doilea gol al

marcat de Pavici înoaspeților
min. 61, Dumitru Nicolae la fel, 
la cel de al treilea — Kobesciak

VALENTIN PAUNESCU

(Continuare în vas. a 3-a)

Redbergslid I. K. Goteborg— 
viitoarea adversară a echipei Dinamo București

in „C.C.E." la handbal
— CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DE LA STOCKHOLM

STOCKHOLM 9 (prin telex 
de la corespondentul 
LARS ENSTROEM).

Marți, la Goteborg, 
loc întîlnirea de handbal 
dintre echipele masculine 
bergslid I. K. Goteborg și 
Rejkjavik, contînd pentru 
mile de finală ale „Cupei 
pionilor europeni". Partida 
viu disputată, spectaculoasă, și 
s-a încheiat cu victoria cam
pioanei Suediei la scorul de 
25-20 (13—11).

Tn primele minute de joc, 
handbaliștii islandezi au condus 
cu 2—1. în continuare însă 
gazdele au reușit să egaleze și 
apoi să mențină un avantaj mi
nim pînă la încheierea repri
zei. Primele 10 minute ale re
prizei secunde au fost deci
sive. De la scorul de 14—12, 
suedezii au ajuns la 18—12 
printr-o serie de șuturi puternice 
ale lui Norman, Carlsson și

nostru

a avut 
în 7 
Red- 

Fram 
opti- 
cam 

a fost

Kock și partida era ca și jucată. 
Toate eforturile oaspeților de 
a reduce din handicap s-au 
oprit în fața apărării dîrze a 
jucătorilor de la Redbergslid, 
care prin această victorie s-au 
calificat în sferturile de finală 
ale competiției.

Arbitrul danez Paul Ovda! a 
condus următoarele formații t 
R. I. K. GOTEBORG: Lind
blom — Norman 6. Carlsson 4, 
Jinnemark, Dacidsson 1, An
dersson 5, Gustafsson 2, Kock 
5, Alfredsson 2, Pettersson; 
FRAM REJKJAVIK H. Jonsson 
(Ludvigsson) — Tomasson 3, 
G. Jonsson 2, Einarsson, Olaf- 
sson 1, G. Hjaimarsson 4, H. 
Hjalmarsson 8, Johanesson 1, 
Benediktsson 1, Fridsteinsson.

Echipa R. I. K. Goteborg 
urmează să întîltiească în turul 
următor pe campioana Romî- 
niei, DINAMO BUCUREȘTI, 
fntr-ua meci tur-retur.
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după prima parte a campionatului orășenesc
Prima parte a campionatului orașului 

București — întrecere care a prilejuit 
evidențierea unei serii întregi de tineri 
jucători — s-a încheiat aseară, pe pa
tinoarul artificial, prin disputarea _ a 
două derbiuri: unul în adevăratei în
țeles al cuvîntului (Steaua — Dinamo) 
și altul (Constructorul — Olimpia) 
pentru... evitarea ultimului loc.

Înainte însă de a furniza amănunte 
asupra acestor ultime jocuri, cîteva cu
vinte cu privire la partidele disputate 
marți seară și unele aprecieri despre 
meciul Dinamo — Știința. Această par
tidă, încheiată după cum se știe cu un 
rezultat de egalitate, a demonstrat o 
•dată în plus marile posibilități pe care 
le au tinerii noștri jucători. Luptînd din 
ioate puterile, hocheiștii de la Știința, 
deși dominați „copios" în reprizele a 
II-a și a IlI-a, au reușit totuși să se 
apere organizat și să pună în dificul
tate echipa Dinamo, evident mai va
loroasă și mai bine pregătită.

Lucrurile s-au repetat oarecum peste 
'24 de ore, adică marți seară, schim- 
Ibîndu-se doar... actorii. In primul joc 
•din cuplajul programat în penultima 
•etapă a întrecerii s-au întîlnit echipele 
Știința (care era acum favorită I) și 
■Constructorul, formație alcătuită din 
■cei mai buni juniori din Capitală. De 
-această dată, studenții bucureșten: — 
•siguri pe ei, la începutul jocului chiar 
-prea încrezători într-o victorie facilă — 
•s-au trezit serios solicitați de juniorii 
de la Constructorul. Datorită acestui 

lucru victoria Științei s-a conturat abia 
xu trei minute înainte de sfîrșit, după 

'«ce în ultima repriză cei ce s-au arătat CALIN ANTONESCU

tinînd seama de 
fată de această

Șii- 
Te 
pri

dintre echipe’e 
cu următoarele 
I Brasov —

46—6 (20—2), 
Știinja Brașov

Cupa Sportul popular" în țară

Echipa de juniori a Științei-Palatul Culturii care are o frumoasă com
portare in competiția organizată In orașul Ploiești

Foto: Gh.
Teleajen
S.S.E. I 
S.S.E. II 
Revelația 
echipa masculină Știința-Palatul Cul
turii din rîndurile căreia s-au remar
cat Moraru Gheorghe, Ioniță Emil și 
Ion Martinescu. Această formație se 
află, după 3 etape, în fruntea clasa
mentului fiind neînvinsă. Cel mai in-

<’ In numeroase centre din provincie 
•se desfășoară în prezent o vie activi- 
Ștete handbalistică. Printre competițiile 
scare sînt urmărite cu interes se nu- 
jmără și „CUPA SPORTUL POPU- 
TLAR", rezervată — după cum se știe 
— echipelor de juniori și junioare. Iată 
«cîteva din relatările primite de la co
respondenții noștri cu privire la des- 
ifășurarea acestei întreceri.

PLOIEȘTI. Actuala ediție a „Cupei 
"Sportul popular" a stîrnit un mare in
teres în rîndurile tinerilor handbaliști 

_ din orașul nostru. La startul competi- 
iției s-au prezentat numeroase echipe 
' bine pregătite. In această direcție s-au 
■remarcat Știința-Palatul Culturii 
t (antrenor Mircea Popescu), Rafinăria

De la I. E. B. S
'• PenAru Jocul de lolbal LEGIA VARȘO

VIA — GALATASARAY ISTANBUL de all. 
-ora 13, de pe stadionul „23 August^, bile- 
1 lele se găsesc de vlnzare la casele obLf- 
suite, precum și la caBele stadionului.
• Incepind de mîlne se pun in vlnzare 

la casete obișnuite biletele pentru Jocul
-de fotbal STEAUA — CRIȘUL de simbătă 
,12 XII, ara 13,45, de pe stadionul .23 Au
gust”.

• Patinoarul artificial din parcul „23 Au
gust" este deschis pentru patinaj public

-azi ș! simbătă orele 17—19 și duminică 
orele 10—13 și 15—17. Se închiriază ghete 
cu patine.
• La patinoar funcționează un curs de 

Inițiere în patinaj pentru copii între 6—14 
«nil. înscrieri la patinoar.

• înscrieri pentru cursul de inițiere Ia 
înot pentru copii do la bazinul acoperit 
Floreasca se fac zilnic la bazin, în limita

-lgeurUor disponibile.

Reprezentantele S.S.E nr. 2
campioane ale Capitalei la

mai deciși, mai rapizi și mai „bătăioși" 
fuseseră hocheiștii de la Constructorul. 
Scor finali 3-1 (0-0, 1-0, 2-1) 
pentru Știința, prin punctele marcate 
de Mihăilesc'u. Scheau și Vacar, res
pectiv Moiș. In celălalt joc Steaua a 
învins pe Olimpia cu 24—1 (5—0, 
3—0, 16—1).

Și acum despre jocurile finale. Pro
gramat în deschidere, derbiul campio
natului în care se întîlneau echipele 
Steaua și Dinamo, a dat cî.știg de 
cauză primei formații și încă la un 
scor concludent: 8—1 (2—1, 3—0, 
3—0).

Intrați pe gheață hotărîți să obțină 
un rezultat mare în fața echipei Steaua, 
campioana țării, dinamoviștii au luptat 
mult în prima repriză, au reușit chiar 
să conducă cu 1—0 prin golul înscris 
de Bașa în min. 5 și s-au menținut 
la nivelul adversarilor lor pînă la sfâr
șitul acestei reprize. După pauză și 
în continuare pînă la sfârșitul meciului 
Steaua s-a impus însă printr-un joc 
mai tehnic, mai bine orientat tactic 
și „beneficiind" de forma slabă a por
tarului dinamovist Diimitraș (me
reu oscilant în comportare, pînă cînd 

^21 însă ?) și-a concretizat superioritatea 
printr-o serie de goluri frumoase.

Pentru Steaua au marcat: Varga 
(2), Czaka (2), Biro, Stefanov, Vacar 
și Calamar.

în ultimul meci, Constructorul a în
vins Olimpia cu 7-3 (1-1, 2-1, 4-1).

Alexandrescu — Ploiești
(antrenor D. Lupescu), 

(antrenor C. Predescu) și 
(antrenor Fiorin Stoenescu). 
acestei întreceri o constituie

Federația suedeză de handbal a 
de pe acum măsuri în vederealuat 

organizării ediției 1967 a campiona
tului mondial masculin. Prima sa 
grijă este stabilirea sălilor, cu capa
citate mare, pentru găzduirea jocu
rilor din 1967.

• în cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" (masculin), la 12 decembrie 
va avea loc partida Medveșciak Za
greb — Dukla Praga. Campioana 
U.R.S.S., Burevestnik Tbilisi, va în
tâlni pe teren propriu pe AZS Katto- 
wice în partea a doua a lunii de
cembrie. Ambele meciuri vor fi simple 
și învingătoarele se vor califica pen
tru sferturi de finală (acestea vor 
consta din partide tur-retur).

• In cadrul pregătirilor 
campionatul mondial din 1965, 
zentativa feminină a Poloniei 
prinde un turneu în U.R.S.S. 
jucat la Kowno cu echipa orașului 
Vilna, de care a dispus cu 10—9. 
La 12 și 30 decembrie, handbalistele 
poloneze se vor întîlni cu echipele

pentru 
repre- 
între- 
Ea a

Dinamo, au avut 
a doua a cam-

Duminică, în sala 
loc întrecerile etapei 
pionatului Capitalei de gimnastică ar
tistică. Ca și în prima etapă, disputa 
pentru întâietate a angajat, în princi
pal, formațiile S.S.E. nr. 2 (i) și I.C.F. 
Mai omogenă, echipa gimnastelor de 
la S.S.E. nr. 2 pregătită de prof. Ilea
na Jipa a reușit să acumuleze un 
punctaj care — adiționat cu cel din 
etapa I — i-a asigurat titlul de cam
pioană a Capitalei. S.S.E. nr. 2 a ali
niat următoarea formație: Mariana 
Jingo, Victor ița Vilcu, Ecaterina lo- 
nescu, Georgeta Bernea, Virginia Popa 
și Magda Kanooitz. Performanța tine
relor gimnaste de la S.S.E. nr. 2 esie 
cu atît mai valoroasă, cu cît ele au 
aliniat o echipă formată din: o maes- 
tră a sportului, două sportive de cat. I 
și trei de cat. a Il-a, în timp ce for
mația I.C.F. a avut în componența ei, 
două maestre ale sportului, o sportivă 
de cat. I și două de cat. a II-a.

Iată si punctajul general: 1. S.S.E. 
nr. 2 (I) 245,60 p, 2. I.C.F. 242,45 p. 
3. S.S.E. nr. 1 216,70 p, 4. S.S.E. nr. 2 
(II) 213,10 p.

La individual — categoria maestre, 
cel mai bun punctaj l-a realizat gim
nasta Daniela Diaconescu (I.C.F.) cu 
45,15 p. Pe locurile următoare: Ma
riana Jinga (S.S.E. 2) cu 43,60 p, /«- 
lia Murmurache (I.C.F.) cu 43,55 p și 
Livia Grama (S.S.E. 1) cu 42,70 p. 
La categoria I. în frunte s-a situat 
Viciorița Vilcu (S.S.E. 2) cu 44,95 p. 
Ea a fost urmată de Ecaterina Ionescu 
(S.S.E. 2) cu 42.30 p și Victoria 
Gheorghe (S.S.E. 1) cu 40,95 p. în 
fine, la categoria a II-a, ordinea pri
melor gimnaste este: Carmen Vlad 

teresant meci a fost acela dintre 
ința-Palatul Culturii și Rafinăria 
ieajen în care victoria a revenit 
mei echipe cu 20—10.

GH. ALEXANDRESCU 
și M. POPESCU — coresp.

BRAȘOV. Jocurile dintre echipele fe
minine participante la „Cupa Sportul 
popular" s-au ridicat la un nivel teh
nic bun, ceea ce dovedește interesul 
manifestat față de această întrecere. 
In primele partide s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Luceafărul 11 
Brașov — Făclia Sf. Gheorghe 9—8 
(4—4), Făclia Sf. Gheorghe — Ceta
tea Brașov 19—10 (14—3). începute 
mai tîrziu, partidele 
masculine s-au soldat 
rezultate: Luceafărul 
Steagul roșu Brașov 
Tractorul Brașov - 
29—22 (13—14).

Esie de dorit ca. 
Interesul manifestat 
întrecere, ca și de buna pregătire a 
unor echipe, comisia regională de spe
cialitate să se preocupe mai intens de 
buna organizare a întrecerilor.

VIRGIL POPOVICI — coresp.

TG. MUREȘ. In sala de sporturi 
l.M.F. din localitate s-au disputat pri
mele intîlniri din cadrul „Cupei Sportul 
popular" încheiate cu următoarele re
zultate : Junioare : Mureșul I — S.S.E. 
111 11—4 (8—1); Juniori: S.S.E. III — 
Știința 25—6 (11—3), Start — S.S.E. I 
23—3 (7—1), S.S.E. II — S.S.E. 1 
15—9 (7—4).

ION PĂUȘ — coresp.

HOTARE..

meciurile inter-

Olanda — Sue-
Basel: Elve-

R. D. Germane (la Schwerin) și, 
respectiv, Iugoslaviei (la Gliwicach).

• Campioana feminină a Ceho
slovaciei, C.K.D. Praga, a absolvit 
cu succes primul meci în „Cupa cam
pionilor europeni" : a învins pe U.S. 
d'Ivry (Franța) cu 16—5 (11—2),
scor care-i dă dreptul să se considere 
ca și calificată în turul următor (re
turul partidei va avea loc la 12 de
cembrie la Paris).

• Iată cîteva din
naționale (masculin) disputate în ul
tima vreme: Utrecht: 
dia 15—18 (9—11);
ția— Suedia 16—19 (8—10); Mul
house: Franța — Suedia 19—12 (9— 
4) I Jocurile au fost susținute în ca
dru] unui turneu întreprins de Suedia 
cu scopul de a se pregăti pentru 
viitorul 
Belgia 
Zurich: 
(4-9). 
disputat 
internaționale.

campionat mondial. Anvers: 
— Spania 15—20 (9—11);

Elveția — R.F.G. 10—23 
în total, în acest sezon s-au 

pînă acum 24 de întâlniri

„artistică
43,45 p. Ana 

,35 p. și Viorica
Hristu 
Borta

(S.S.E. 1) cu 
(I.C.F.) cu 43,1 
(I.C.F.) cu 43,20 p‘.

De reținut faptul că etapa de 
nică a constituit un criteriu de 
fie pentru finala concursului republi
can care va avea loc la Iași, în ziua 
de 20 decembrie. Punctajul pentru a- 
cest concurs se prezintă astfel t 1.

dumi- 
selec-

O frumoasă „secvență" din evoluția 
gimnastelor de la I.C.F. — exerciții 
cu cercuri — surprinsă de fotorepor

terul nostru, T. Roibu...
S.S.E. 2 162,35 p, 2. I.C.F. 156,85 p, 
3. S.S.E. 2 (II) 146,25 p, 4. S.S.E. 1 
135,20 p.

Ca și în etapa precedentă, I.C.F.-ul 
a prezentat o echipă cu 3 concurente 
care nu mai au contingențe cu Insti
tutul decît ca... foste absolvente. Este 
vorba de Daniela Diaconescu, asisten
tă la Universitate, Ana Cătineanu — 
din colectivul Centrului de pregătire 
„23 August" și lulia Murmurache, pro
fesoară la S.S.E. nr. 2. Esie o situa
ție nefirească. De ce oare anlre- 
noarea echipei I.C.F., Mihaela Solo- 
monov, nu caută să recruteze elemente 
din rîndul studentelor și să le crească 
pînă la nivelul maestrelor ?

TIBERIU STAMA

PATINAJ
INAUGURAREA PATINOARULUI TLOREASU’

Inaugurarea oficială a noului pati
noar artificial din Floreasca va avea 
loc sîmbătă 12 decembrie ora 18. O 
comisie de organizare întocmită spe
cial a alcătuit un program deosebit de 
interesant, care va marca eveni
mentul.

Astfel, după parada sportivilor — la 
care vor lua parte patinatorii fruntași 
de la „artistic" și de la „viteză", precum 
și primele serii de absolvenți ai cursu
rilor de inițiere în patinaj — vor 
urma demonstrații de patinaj artistic 
și de viteză, la care își vor da con
cursul printre alții campionii și cam
pioanele republicane de la seniori și 
juniori. în continuare va avea loc un 
carnaval cu participarea tuturor spor
tivilor și a spectatorilor prezenți la 
această festivitate.

ÎNTREPRINDEREA canal apa bucurești
Angajează :

A

1
1
1
1
5
2

DRAGOR SEF
SEF MECANIC DRAGA 
MOTORIST DRAGA 
SEF ECHIPAJ DRAGA 
MARINARI DRAGA 
DRAGORI

Condiții de angajare — certificate și brevete de capacitate 
eliberate de M.T.Tc., iar pentru marinari, carnete de mari
nari.

- INGINERI ELECTROMECANICI SI HIDROTEHNICI
- MECANICI AUTO
- GRESORI
- SPĂLĂTORI AUTO
Informații - str. Oteteîeșanu nr. 2 sau telefon 13.28.10 int. 

155 Bir. Evidență personal între orele 13-15.

Dinamo Oradea și Știința Cluj 
au ciștigat ultimele restanțe

Marți s-a desfășurat la Oradea me
ciul restant din cadrul seriei I a cam- 
pionatuluii masculin dintre echipa lo
cală Dinamo și Farul Constanța. Par
tida a fost spectaculoasă și s-a în
cheiat cu victoria categorică a orăde- 
nilar: 93—70 ( 46—34). Dinamoviștii 
au atacat variat și au reușit o serie 
de acțiuni ofensive mult aplaudate de 
spectatori. Echipa constauțeană a dai 
o replică puternică în atee, dar la capi
tolul apărare s-a dovedit deficitară. 
Punctele au fost înscrise de: Hupoiu 
12, Dolhan 12, Suhai 28, Nagy 18, Be- 
retki 10, Sebestyen 7, Hofman 2, 
Ghiță 2, Strugaru 2 de la Dinamo și 
Răducanu 16, Budo 17, Gândea 8, Ce- 
praga 15, Burcea 14 ' ' " 
condus mulțumitor 
Gh. Gagea (Cluj). (Ilie Ghișa 
I. Boitoș-earesp.).

de la Farul. Au
V. Chioreanu și 

?>

(T. Bara-

definitiv rd

11 9 2 858:706 20
n 9 2 883:682 20
ii 8 3 844:714 19
n 8 3 740:695 19
n 7 4 770:721 18
n 6 5 746:758 1>
ii 5 6 732:727 16
n 4 7 850:883 15
n 3 8 695:781 14
ii 3 8 636:741 14
n 2 9 748:860 13
ii 2 9 652:886 13

coșgeieriJar

Aseară, la Cluj, S-a rejucat partida 
dintre Știința și Farul Constanța. Stu
denții clujeni au cîștigat întâlnirea cu 
scorul de 103-75 (43-27). De reținut 
că oaspeții s-au prezentat la meci doar 
cu 5 Jucători, iar din min. 29 au ră
mas în teren doar cu patru. Princi
palii realizatori > Demian 27/ Riih- 
ring 29 de la Știința și Răducanu 20, 
Burcea 18 de ta Farul, 
coresp.).

Și acum iertă clasamentul 
tuiului:

1. Dinamo Buc.
2. Steaua Buc.
3. Rapid Buc.
4. Știința Buc.
5. Dinamo Oradea
6. Știința Timișoara
7. Știința Cluj
8. St. roșu Brașov 

. C.S.M.S. Iași 
. Politehnica Cluj

Știința Tg. Mureș
. Farul Constanța

• Iată și clasamentul 
la jumătatea campionatului: 1. Harta 
Demian 241 p, 2. Mihai Albu 215 p, 
3. Robert Țedula 206 p, 4. Alin Savu 
194 p, 5. Armand Novacek 193 p, 6. 
Doru Soripcaru 192 p, 7. Nicol ae Bâr
san 187 p. 8. Ervin Frânt 186 p, 9. 
Nicolae Ionescu 175 p. 10. Dan Pttș- 
cașu 161 p.

9.
10.
11.
12.

LA TIMISOARA VOR FUNCȚIONA 
MA1'MULTE PATINOARE

O bună bucată de timp, activitatea 
de patinaj din orașul Timișoara a stag
nat datorită lipsei unui patinoar co
respunzător. Abia în ultimele două 
ierni s-a simțit o oarecare înviorare ca 
urmare a frumoasei inițiative luată 
de clubul sportiv orășenesc de a ame
naja cîteva patinoare destinate în 
principal organizării concursurilor din 
cadrul Spartachiadei de iarnă.

Pentru actualul sezon consiliul de 
conducere a C.S.O. Timișoara a luat 
toate măsurile ca de îndată ce timpul 
va permite să se amenajeze noi pati
noare simple și anume pe un teren din 
vecinătatea popicăriei Teba, la stadio
nul mic C.F.R., pe terenul de hand
bal Constructorul, precum și pe unul 
din terenurile stadionului „1 Mai".

AL. GROSS-coresp.



O victorie ca multe altele... Azi, la Cluj și București
Rapid - Minerul Baia Mare 4-0 (2-0)

Rapid t Andrei — Lupesou, Motroc, 
i. Dan, Greavu — Dinu, Georgescu
- Năsturescu, Kraus, Ionescu, Co- 
reanu.
Minerul Baia Mare : Bay — Cromeli, 

oleeriu, Szekeli (Ujvari min. 12), 
taicu — Vaiida (Halagian), Pînzaru
- Cacoveanu, Halagian (Vaida mim. 
5), Sasu, Czako.
Arbitru: Gr. Bîrsan (Galați).
Goluriile:
1. Min. 6: Fundașii centrai; băirnă- 

tni, Cdceriu și Szekeli, se ciocnesc 
. cad „fulgerați" (k.o. reciproc), Co- 
reanu primește mingea, aleargă cîțiva 
ași și deschide scorul, nestînjenit.
2. Min. 10! Kraus primește mingea 

e la Ionescu, sprintează pe „bule- 
ardul" Colceriu-Ujvairi și... 2—0.
3. Alin. 65: Kraus și Ionescu „de- 

jriu* singurul „un-doi“ frumos al jo- 
Jlui și primul majorează scorul, dri- 
lînd și portarul.
4. Min. 73: Codreanu cî.știgă obiș- 

iVțu! sprint cu Cromeli, centrează la 
-.ni-taălținie și Ionescu reia ta got.

Cu toate că sîntem în decembrie, 
activitatea fotbalistică este deosebit de 
intensă față de alți ani: ieri s-au dis
putat două meciuri, azi iubitorii de 
fotbal din Cluj și din Capitală sînt 
chemați din nou la stadion.

LA CLUJ se dispută una din aștep
tatele restanțe ale campionatului cate
goriei A : Știința—Dinamo București. 
Jocul este deosebit de interesant. Cu 
toate că nu au mai jucat nici un meci 
de campionat de Ia 22 noiembrie, stu
denții s-au pregătit cu atenție și au 
susținut în această perioadă o serie 
de partide amicale în compania Mine
rului Baia Mare, Arieșului Turda și 
formației Clujeana. După cum ne-a co
municat corespondentul nostru O. Guțu 
din Cluj, Știința va alinia următoarea

formație : Moguț — Mar cu, Tr. Geor
gescu, Grăjdeanu, Cimpeanu — V. A- 
lexandru, Suciu (Anca) — Ivansuc, 
Mureșan, Adam, Szabo. Dinamo, care 
a sosit ieri în orașul de la poalele Fe- 
leacului, a anunțat următorul „11“ : 
Datcu (Uțu) — Popa, Nunweiller III, 
Nuntveiller IV, loan — E. Petru, Po
pescu (Ghergheli) — Pircălah, Ene II, 
Frățilă, Haidu.

ÎN CAPITALĂ, pe stadionul „23 
August" azi are loc cel de al treilea 
joc dintre Legia Varșovia și Galata- 
saray Istanbul, în cadrul „Cupei cupe
lor". Așa cum am mai anunțat, jocul 
va fi condus de o brigadă de arbitri 
romîni, avînd la centru pe N. Mihăi- 
lescu. Ora de începere : 13 (pentru a 
se lăsa timp eventualelor prelungiri).

Mai multă muncă 
pentru îmbunătățirea calității fotbalului

—Cu vin tul cititorilor —
Deci, una din cele trei echipe aripa

ta ta lupta pentru titlu (Rapid) „s-a 
imbat" ta compania uneia din cele 

i echipe angajate în lupta pentru 
tagerea— lanternei (Minerul Baia 
tare).
Spectacolul, slab. Cu atît mal mult 

t cît băimărenii „au luat act" de 
ifrîngeire chiar din minutul 10.
Cu patru îundași nesiguri, cu un 

tazaru btae intenționat dar lent, cu 
a Cacoveanu lipsit de calitatea care 
contribuit ta cea mai mare măsură

Steaua învinsă pe teren propriu
(Urmare din pag. 1)

ta. 87). Linia de mijloc va acționa 
ră orizont, iar atacul va conta doar 
î Creiniceanu care și el — potrivit 
liceiului — va încerca ori de cite 
A este în posesia balonului, să mai 
Aleze... cel puțin un adversar.
Am fi nedrepți dacă n-am nota că 
:eaua a mai beneficiat de cel puțin 
noi ocazii mari de gol: Creiniceanu 
nin. 34), Voinea (min. 46), Voinea 
nin. 49), Creiniceanu (min. 65 — 
a mai mare ocazie a meciului. S-a 
curcat cu Constantin), Voinea (min. 
i — „asistă" impasibil la o fază cînd 
ingea trece la un metru de el, prin 
ța porții goale). Dar, ocaziile iro- 
te — oricît ar fi de mari — nu se 
riu pe tabela de marcaj, ci eviden- 
ază și mai mult propriile lipsuri teh
ee sau de concepție. Deci, să nu tre- 
m nimic pe seama ghinionului!
Oaspeții au avut în total patru o- 
izii de gol și au fructificat trei (în 
in. 67 Kobesciac a tras afară de la 
țiva metri). Veniți la București să 
)țină un scor cît mai strîns ' (Jer- 
>vici, înainte de meci; ...„am fi mul

Mai ssnt însă și lipsuri
Meciul desfășurat de curînd la 

'oiești, în sala Petrolul, între echi- 
■le feminine Progresul Tîrgoviște și 
oința M. Ciuc a fost frumos, am- 
’le formații fiind în renetate rinduri 
daudate „la scenă deschisă".
Toate bune, dacă n-ar fi fost și 
rele lipsuri de natură organizato- 
că. Astfel, publicul putea fi mult 
■ai numeros dacă intilnirea ar fi 
st anunțată din vreme, printr-un 
iș măcar. Apoi, tabela de marcaj 
a fără indicatoare de seturi și avea 
scrise numele altor echipe decît cele 
in teren: Petrolul și Tractorul! In

Un educator care se cerc... educat
La meciul masculin C S.M. Cluj — 

Jectroputere Craiova stăteam lingă 
ntrenorul echipei oaspe, I. Amărăș- 
tanu, și îl urmăream cum se mani- 
»ta. Mai întîi, i-a adus injurii arbi- 
■ului partidei, Al. Pop din Baia Mare, 
icîndu-1 pe acesta vinovat de... jocul 
ezordonat al echipei sale. Apoi, la un 
îoment dat, antrenorul Amărășteanu 
a scos pe jucătorul Nițoescu din for- 
lație, pentru ca. aducîndu-1 pe banca 
ezervelor, să-l „redreseze” cu o ploaie 
e insulte. Nițoescu a părăsii banca, 
ntrenorul său răminînd să-i „ajute" 
u aceleași metode „educative" pe vo- 
îibaliștii craioveni rămași în teren, și 
roiestînd în continuare la deciziile ar- 
'itrului. Folosind un limbaj care nu 
re ce căuta pe terenurile noastre de

O imagine în completarea cronicii Rapid—Minerul 4—0. Pînzaru și Dinu 
își dispută balonul, în timp ce cei trei jucători dm al doilea plan asistă 

într-o deplină... imobilitate
la calificarea lui ca fotbalist (viteza) 
și cu un Sasu manifesttad un vizibil 
„dor de ducă", această nouă „reprezen
tativă a regiunilor" cu sediul la - Baia 
Mare n-a putut opune, firește, o re
zistență prea mare.

Rapid a obținut o victorie ca multe 
altele (cu ua scor categoric), dar lip

țumiți cu o înfringere la doua goluri 
diferență"), au jucat, la început, cu 
cea mal mane parte din efectiv în te
renul lor (7-8 oameni). După 1-1 și 
mai ales după pauză au ieșit la atac. 
Posesori ai unei tehnici superioare, ai 
unei concepții de joc moderne și mult 
mai combativi, ei și-au impus jocul. 
Ne-a plăcut felul cum funcționează 
angrenajul echipei, în funcție de lo
cul unde se află mingea. Două treimi 
din echipă stat prezente atît în acțiu
nile de apărare cît și în cele de atac. 
Deplasarea se face cu maximum de 
rapiditate. Să reținem! Le reproșăm 
obstrucțiile, faulturile și numeroasele 
baloane aruncate ta tușă, ta prima 
parte a meciului.

A arbitrat bine o brigadă ceho
slovacă condusă de Zdenek Vales.

STEAUAi Haidu — GEORGESCU, 
D. Nicolae, Petescu, DUMBRAVA — 
Negrea, Raksi — S. Avram, Constan
tin, Voinea, CREINICEANU.

DINAMO ZAGREB: SKORICI — 
Ramjlak, Mesici — PULJICAN, KA- 
SUMOVJCI, BELIN — KOBESCIAK, 
Pavici, LAMZA, Matuș, RORA.

fine, ținuta vestimentară a arbitrilor, 
aceștia deosebindu-se de spectatori 
numai prin faptul că aveau... fluierul 
atîrnat de glt. Bineînțeles, s-ar putea 
spune că nu sînt lipsuri chiar atît, de 
grave și că din asta nu s-a făcut 
„gaură in cer". Totuși, pentru că 
ele, cum necum, au fost, pentru că 
spectatorii le-au sesizat și... dezapro
bat. e bine să nu se mai repete la 
viitoarele partide organizate, la Plo
iești, ca și in alte locuri.

ȘTEFAN IONESCO 
corespondent

sport antrenorul Amărășteanu a con
tinuat să se comporte așa pînă la flu
ierul final, care a marcat înfringerea 
formației craiovene cu 0—3.

Faptele acestea sînt. Atitudinea re
probabilă a antrenorului craiovean, de
zavuată de o parte din componenții e- 
chipei sale, precum și de conducăto
rul delegației oaspe, nu este însă, ca 
să spunem așa, la prima... ediție. Cu 
atît mai mult, deci, e de dorit ca fo
rurile în drept să întreprindă acțiunile 
care se impun față de aceste com
portări ale antrenorului I. Amărăștea
nu, care — pe deasupra — mai este 
și arbitru...

ȘTEFAN TAMAȘ — corcsp. 

sită de valoare. Fazele de urmărit au 
fost rare. Cîteva curse ale inimosului 
Codreanu, cîteva sprinturi ale lui 
Kraus (care ar face bine să abando
neze complexul său de rezervă — 
pentru că are destule resurse), vreo 
două intercepții ale lui Dinu, lipsa de 
griji a lui Greavu... Cam asta e tot 
ceea ce a arătat Rapidul ta jocul de 
ieri.

La Minerul, cîteva „fineți" tehnice 
sterile ale Iui Halagian și vreo trei 
curse ale lui Czako, deosebit de mono
tone prin poziția capului ta pămtat 
și stereotipia centrărilor.

Deal, cu toate că feroviarii n-a.u 
strălucit deloc, victoria le-a revenit 
foarte comod. Acest lucru este deose
bit de îngrijorător. Campionatul nu 
este, la urma urmelor, o întrecere care 
se limitează să atribuie puncte și să 
calculeze golaveraje, spre satisfacția 
amatorilor de statistici. Campionatul 
este, sau mai curînd ar trebui să fie, 
o întrecere între parteneri de forțe 
apropiate, din ciocnirea cărora să se 
nască progresul. Altfel, rămîne o sim
plă formalitate care desemnează cîști- 
gători meniți să se poticnească la star
tul marilor competiții europene.

IOAN CHIRILA

NOTĂ

„Cupa R.P.R"
Acum, la sfîrșit de sezon și la 

șfîrșîț de an, „Cupa R.P.R." (bine
înțeles, este vorba de ediția 1964— 
1965) este din nou în actualitate: 
duminică 13 decembrie debutează in 
competiție echipele din categoria G, 
tirmînd ca peste două săptămîni (la
27 decembrie) să între în joc și cele
28 formații din categoria B.

Fără îndoială, programarea atît de 
tîrzie a acestor două etape dintr-o 
competiție internă deosebit de impor
tantă, stîrnește mirare. Dacă echipele 
din categoria C sînt în continuarea 
turului, în schimb cele din B (care 
și-au încheiat întrecerea la 29 noiem
brie) sînt chemate ca la 27 decem
brie, deci aproape o lună după ter
minarea turului, să intre în competi
ție. Acum, cînd vremea s-a răcit sim
țitor, iar prin unele locuri și-a făcut 
apariția zăpada și, ca urmare, unele 
terenuri sînt impracticabile, antrenorii 
sînt obligați să-și mențină timp de o

PRONOSPORT • PR0N0EXPRES • PRONOSPORT
130079 LEI A OBȚINUT PARTICIPANTUL TIGLER IOSIF DIN BUZĂU LA PRONOEXPRES PE UN BULETIN 

COMBINAT DE 8 NUMERE

Tot mai mulți sînt participanții care 
obțin premii de ridicată valoare la 
PRONOEXPRES. Realizatorul ultimei 
performanțe de acest gen este parti
cipantul Tigler Iosif din Buzău, care 
a obținut pe un buletin combinat de 8 
numere, premiul de categoria I în va
loare de 100.000 lei. Pe același buletin 
a mai cîștigat: 2 premii de categoria 
a II-a, 10 premii de categoria a III-a, 
5 premii de categoria a IV-a și 10 
premii de categoria a V-a însumînd 
în total 130.079 lei.

Iată acum programul concursului 
PRONOSPORT de duminică :
— Minerul Baia Mare—Dinamo Buc, 
i — Bologna—Foggia
— Cagliari—Varese 
fr-i Catania—Mantova 
&= Genoa—Atalanta

Am apreciat punctele do. de vedere 
asupra ridicării calității fotbalului, din 
editorialul de marți 1 decembrie a.c. 
Ca fost jucător de fotbal (am activat in 
urmă cu 25 de ani), aș dori să-mi spun 
și eu părerea. Mă voi opri mai in'ii 
asupra unui aspect care face pa-!ș, 
după părerea mea, din pregătirea țu pr
iorilor la antrenament. Să luăm de 
exemplu PASA — acest procedeu teh
nic elementar pentru orice fotbalist.

Pasele date de jucătorii noștri sini 
întotdeauna scurte, moi și sînt inter
ceptate aproape regulai de jucătorii 
adverși. Apoi jucătorul nostru nu iese 
în întîmpinarea pasei, așteaptă să-l 
vină balonul la picior. Jucătorii italieni 
— pe care i-am văzut de curind la 
București — întrebuințau pase-șuturl, 
care erau amortizate printr-un stop 
făcut perfect. Construiau acțiunile în 
terenul lor, dar o dată porniți în atac 
țîșneau și trăgeau cu precizie la poar
tă. Jucătorii noștri — după cum s-a 
văzut — au acționat regulat numai 
pînă în careul mic iar acolo făceau 
fel de fel de mișcări inutile de potri
vire a balonului pînă ce erau depose
dați de el. Cel puțin două-trei ocazii 
de gol au fost astfel pierdute de Ene 
și Frățilă, care au căutat poziția 
„ideală" de șut. In cronicile apărute 
după meciul cu Iniernazionale s-a 
scris că fundașul Popa a jucat foarte 
bine. Ea nu sini de acord. Toate pase
le lui Popa au fost mingi trimise la

in actualitate
Jună echipa în formă! Curios lucru. 
Să ne mai mirăm atunci că echi
pele din categoria B nu dau atenția 
cuvenită cupei și „cad“ la prima con
fruntare, așa cum s-a întîmplat anul 
trecut ?

După părerea noastră, făcîndu-se 
o planificare mai justă a etapelor 
acestei competiții, s-ar fi putut ajunge 
ca întrecerile din cadrul „Cupei 
R.P.R." să se dispute în plin sezon, 
pe terenuri bune, in fața a mii de 
spectatori. Și, desigur, succesul ar fi 
fost altul decît acum, la încheierea 
unui an de activitate.

MIRCEA TUDORAN

P. S. Federația recomandă echipelor 
organizatoare ca, acolo unde a căzut 
zăpada, terenurile de fotbal să se pre
zinte în bune condițiuni.

— Intemazionale—Sampdoria 
i— Juventus—Milan
— Lanerossi—Fiorentina
■— Lazio—Torino

■ Messina—Roma
t-- Alessandria—Brescia 
t—Triestina—Napoli

PRONOEXPRES
La tragerea speciala Pronoexpres din 9 

decembrie 1964 au lost extrase din urna ut- 
mătoaiele numere :

EXTRAGEREA OBIȘNUITA
29, 7, 41, 49, 6, 17, 
Numere de rezervă : 4, 14.

PREMII !N OBIECTE ȘI BANI
Extragerea I: 22, 1, 36, 8, 43, 30, 2
Exirageiea □ Il-a : 12, 38, 22, 30, 28, 4.17.
Fond de premii : 1.375.242 lei ***•
Tragerea următoare va avea loc miercuri

16 decembrie a.c. iu Bucuieștij, 

îniîmplare, înalte, în careu, unde nu 
au putut fi utilizate, înaintașii noș’ri 
fiind mărunți, iar apărarea adversă 
înaltă, cu o bună detentă. După păre
rea mea, fundașii cei mai buni sînt 
acei care reușesc dirdr-o interceptare 
să construiască acțiuni la poarta ad
versă. Or, Popa n-a prea strălucit in 
acest sens. El a deposedat, ce-i drept, 
adversarul direct dar cele mai multe 
baloane le-a trimis în tușă.

Din cauza paselor moi cu care, sînt 
obișnuiți, fotbaliștii noștri joacă mult 
lateral și static. Constantin este un 
„as" al acestor pase. Mai mult, cînd 
a avut de executat un 11 m l-a tras... 
încet și l-a ratai. Mă refer la cel din 
meciul cu Ungaria din cadrul Jocurilor 
Olimpice.

Am reținut nu de mult un amănunt 
din două interviuri cu Sivori și Di Ste
fano. Amindoi fac zilnic 6 pînă la S 
ore antrenament. De ce? „Aceasta este 
meseria mea, trebuie să-mi mențin 
forma și locul în echipă... dorm mult, 
nu fac excese" etc., etc.

Ce părere aveți de viața pe care o 
duc acești jucători profesioniști in 
comparație cu unii dintre ai noștri ? 
Vă voi da un exemplu. In orășelul 
nostru — Moreni — avem o echipă în 
categoria B. Eu mă duc des la teren 
dar niciodată n-am văzut — bineînțe
les, în afara orelor de antrenament 
planificate — vreun jucător care să 
exerseze de unul singur diferite pre
luări, stopuri. Dacă te duci însă în 
oraș, este imposibil să nu-i vezi pe 
fotbaliștii noștri la restaurant. Ce chef 
de exersare să mai aibă chiar la an
trenament. cînd și picioarele și capul 
le „ailrnă greu" ? Să ne mai mire a- 
tunci cînd sini depășiți de adversari 
că le caută picioarele ?

Ar mai fi multe de spus: despre 
antrenori, despre munca de educație 
din clubul și asociații, despre jocul 
brutal... In articolul pe care l-ați pu
blicat în ziua de 1 decembrie toate 
acestea sînt dezbătute.

In sfirșit, aș mai avea de ridicat 
o problemă, deoarece în articolul dv. 
nu era — aceea a arbitrajelor. In le
gătură cu aceasta sper că ați observat 
și do. că sînt o serie de ech’pe, mai 
ales în categoria B și C, care cîștigă 
numai acasă! Au oare echipele aces
tea mai multă măiestrie acasă decît 
in deplasare ? li susține publicul în- 
tr-atît Incit să poată cîșiiga partida? 
Eu cred că această chestiune trebuie 
discutată cu toată seriozitatea de fo
rurile în drept, pentru că arbitrajele sînt 
extrem de slabe, nu contribuie nici cu 
unu la sută la îmbunătățirea calității 
fotbalului nostru.

C. NI. POPESCU 
fosf jucător de fotbal — Morenî

LOTO CENTRAL
Premiile întregi șl sferturi de la tragerea 

Loto-central din 4 decembrie 1964.
Supliment I : 2 variante a 59.620 și 3 va

riante a 14.905 lei: Supliment II: 2 variante 
a 3.644 și 9 vcfâante a 911 lei; Categoria 
I: 2 variante a 30.977 și 3 variante a 7.744 
lei; Categoria a II-a: 13 variante a 5.011 
și 16 variante a 1.252 lei; Categoria a 
III-a: 32 variante a 2.004 și 42 variante a
501 lei; Categoria a IV-a: 34 variante a
1.936 și 40 variante a 484 lei; Categoria a 
V-a: 80 variante a 801 și 105 variante a-
200 lei; Categoria a Vl-a: 44 variante a ,
1.385 șl 70 variante a 346 lei; Categoria 
a Vil-a: 105 variante a 591 lei și 156 va
riante a 147 lei; Categoria a VIII-a: 165 
variante a 400 și 191 variante a 100 lei.;

Premiul suplimentar I întreg a iost ob
ținut de participanții: Deixnei Bela din 
Țimișoarg și Buftea Maii-a din TimișoaK^t;



Scrisoare din S.U.A. Progrcsul-Dunav Duse 8-2 la boi
Antrenorul Vasile Popescu ne scrie despre

baschetul american
cîteva săptămîni în 
cu încă cîțiva antre- 
și Africa, pentru a

Mă aflu de 
"S.V.A., împreună 
fiori din Europa 
lua cunoștință despre modul cum se 
'desfășoară activitatea baschetbalistică tn 
'High Schools (școlile medii), universi
tăți, precum șt la o serie de echipe 
profesioniste.

In prima perioadă a vizitei mi s-a 
'înlesnit posibilitatea de a asista la o 
serie de antrenamente ale echipei 
Boston Celtics, conduse de celebrul 
Bed Auerbach, precum și la cîteva 
meciuri oficiale ale acestei forma
ții, aflată în plină perioadă com- 
pelifională. Ceea ce te impresionează 
de la prima vedere este perfecta dis
ciplină și conștiinciozitatea cu care se 
'lucrează la fiecare ședință de pregă
tire. Am văzut jucători mari ca Rus
sel, Jones sau Heinsohn respectmd cu 
strictețe toate indicațiile primite de la 
antrenor, executind de zeci de ori o 
mișcare care li se pare mai puțin reu
șită. l-am revăzut pe acești jucători 
venind și singuri la sală, în timpul lor 
liber, pentru a exersa un procedeu teh
nic sau altul, minute în șir, fără să 
se plictisească. Este fără îndoială unul 
>Utn secretele marii performanțe...

Am fost și tntr-o deplasare cu 
Boston Celtics, la Philadelphia, in patru 
zile, băieții lui Auerbach au jucat trei 

-partide, iar în ziua de odihnă au făcut 
vun antrenament tare de aproape două 
■ ere. L-am văzut pe Havlieek, de pildă, 
șridicînd zeci de kilograme în conti
nuarea ședinței, iar a doua zi, tn me
ciul cu New York Knickerbokers (127- 
220), marcind 22 de puncte I De altfel, 
echipa din Boston se află pe primul loc 
în clasamentul seriei din Est, in care 
mai activează Royals Cinncinatti (e- 
chipa lui Robertson și Lucas) și Phila
delphia Warriors. Ca o noutate pot să 
pă comunic că celebrul Boby Cousy a 
'abandonat activitatea competițională 
ți in momentul de față este antrenor 

‘'■‘la Boston College.

Din jocurile urmărite, ca și din dis
cuțiile purtate cu cîțiva antrenori am 
desprins o serie de concluzii impor
tante. Valoarea baschetului american 
rezidă din :

a) buna organizare a practicării a- 
cestui sport de către copiii de vîrstă 
fragedă (8—9 ani) ;

h) accentul care se pune pe cali
tățile atletice ale fiecărui jucător ;

c) o cunoaștere perfectă a tuturor 
elementelor tehnice;

d) automatizarea deplină a execu
țiilor diferitelor procedee;

e) realizarea unei mari viteze de e- 
xecuție ;

f) cunoașterea pină în cele mai mici 
amănunte de către fiecare jucător a 
unor combinații tactice de 2—3 oa
meni. In treacăt fie spus, cred că fie
care jucător al unei echipe profesio
niste poate fi și un foarte bun antre
nor.

In săptămînile care urmează voi lua 
parte la cîteva cursuri de pregătire la 
Los Angeles și voi cunoaște mai pe 
îndelete activitatea din High Schools 
și universități.

Echipa de box a clubului sportiv 
Progresul a susținut de curînd, la Russe, 
un meci amical internațional. Forma
ția noastră a obținut o victorie ca
tegorică : 8—2. Boxerii de la Pro
gresul au avut o comportare foarte 
bună, dovedind o pregătire și o va
loare superioară adversarilor lor. Sin
gurul reprezentant al nostru care s-a 
comportat necorespunzător a fost D. 
Fieraru.

Și acum cîteva cuvinte despre cele 
10 partide. In primul meci, la cate
goria muscă, V. Nițoi (P.) a între
cut la puncte pe R. Penco (D.). Me
ciul a fost în general echilibrat. „Co
coșul" N. Mîndreanu (P.) a deschis 
seria victoriilor noastre înainte de li
mită. El l-a învins prin k.o. în re
priza secundă, pe cunoscutul boxer 
bulgar Garvalov. La „pană", N. Puia 
s-a dovedit la fel de eficace ca și la 
„cocoș". După o repriză egală, în 
care Ahmedov a „răspuns" curajos,

el a recepționat cîteva lovituri pu
ternice și a fost obligat să abando
neze. In cel de al doilea meci la ca
tegoria pană, D. Fieraru a fost învins 
la puncte de N. Pencev.

Cel mai spectaculos meci al re
uniunii l-au furnizat „semiușorii" C. 
Rusu (P.) și M. Procopiev (<D.). Rusu 
a obținut o frumoasă victorie la 
puncte. Cea de a doua înfringere a 
echipei noastre a fost suferită de I. 
Marin (cat. semimijlocie). El a fost 
declarat învins la puncte în fața lui 
V. Cervenovoschi. La categoria mij
locie mică, Gh. Constantin l-a învins 
la puncte pe S. Nicolov. Meciul din 
cadrul categoriei mijlocie s-a terminat 
în prima repriză. M. Mariuțan, cu 
cîteva lovituri puternice, l-a scos din 
luptă pe Tomov. E. Schnap a cîștigat 
prin descalificare în fața lui N. An- 
driev. Lui Gh. Negrea i-a fost sufi
cient un singur minut pentru a în
cheia 
Nedev.

ZIARUL italian „La Gazzetta dello Sj 
din 1 decembrie publică un articol de 
atleta romînă Mihaela Peneș, arătînd 
luția performanțelor tinerei sulițașe și 
sunătorul succes pe care l-a obținu 
Tokio.

socotelile" cu „greul" bulgar,

VASILE POPESCU
Boston, decembrie 1964

FOTBAL
GLASGOW RANGERS ÎNVINGĂ

TOARE ȘI LA VIENA
In „Cupa campionilor" se consumă 

ultimele jocuri din optimile de finală. 
În meci revanșă, la Viena, Rapid nu 
a putut da replica așteptată valoroasei 
formații scoțiene Glasgow Rangers. 
Aceasta din urmă a obținut victoria 
cu 2—0 (1—0), după ce în primul 
meci cîștigase cu 1—-0.

în optimile de finală se va desfășura 
la 16 decembrie ultimul joc : Ander- 
iecht-Liverpool (în primul meci 0—3).

Tragerea la sorți pentru sferturile de 
finală va 

Viena.la

ALTE

avea loc la 17 decembrie,

MECIURI ÎN „CUPA 
CUPELOR"

tie tenis de masă ale R. P. Polone

Hocheiul pe gheață în plină activitate

la campionatele internaționale
Rezultatele sportivilor noștri

Așa cum s-a mai anunțat, în zilele 
'de 2, 3 și 4 decembrie au avut loc 
la Bydgoszcz campionatele internațio
nale de tenis de masă ale R. P. Po
lone Au luat parte sportivi și spor
tive din cinci țări: R.S.C., R.P.U., 
R.D.G., R. P. Romînă și R. P. Pi
lonă. Țara noastră a fost reprezenta*ă 
de un lot de tineret alcătuit din 
Viorica Ivan, Lidia Sălăgeanu, Doina 
Zaharia. Silviu Dumitriu și Gelu 

Păun. Tn cadrul întrecerilor au fost 
obținute următoarele rezultate: sim
plu femei, turul 1 : Zaharia — Gor- 
nas 3—0, Ivan — Dubrava 3—0, Să- 

Tăgeanu -— Olsowska 3—0; turul II: 
Bosa — Zaharia 3—1, Papp — Ivan 
3—2, Szmid — Sălăgeanu 3—1. Fi
nala : Lukacs — Luzova 3—1. Sim
plu bărbați, turul I: Păun — Zalews
ki 3—0 ; turul II : Cyrus — Dumitriu 
3—0, Păun — Cervinski 3—2 ; opti
mi : Kusinski — Păun 3—2. Finala : 
IMiko — Harangi 3—0. Dublu femei, 
turul I: Sălăgeanu, Voros — Lisows- 
ka, Bornaz 3—1, Ivan, Zaharia — 
IMichno, Kazinska 3—0; Szmid, No- 
,woryta — Sălăgeanu, Voros 3—0, 
4 van, Zaharia — Czech, Seifarth 3—2; 
semifinale : Bosa, Luzova — Ivan, Za
haria 3—0. Finala: Bosa, Luzova — 
Lukacs, Papp 3—1. Dublu bărbați, tu
rul I; Dumitriu, Păun — Vcislo, Pav- 
lak 3—0; turul 11: Kolarovitz, Wozi- 
nika — Dumitriu, Păun 3—1. Finala: 
Stanek, Miko — Harcsar, Harangi 
3—1. Dublu mixt, turul I: Ivan, Du- 
mitriu — Nowkarska, Wozinika 3—0, 
Zaharia, Păun — Libek, Pazkarski 
3—0, Dienisk, Domicz — Sălăgeanu, 
Korosi 3—1 ; turul II : Noworyta, Go- 
win — Ivan, Dumitriu 3—1, Szmid, 
Kusinski — Zaharia, Păun 3—0. Fi
nala : Luzova, Miko — Bosa, Stanek 
3—1.

La înapoierea în țară, antrenorul A. 
lArdeleami, care a însoțit pe sportivii 
■tomîni, ne-a declarat următoarele : „In 
ițgeneral apreciez ca bună comportarea 
tinerilor noștri reprezentanți în com
petiția de la Bydgoszcz. Foarte bine 
s-a prezentat Gelu Păun, ascultător și 
cu un joc ofensiv. Am fost mulțumit 
sub aspect tehnic și de evoluția fete
lor Viorica Ivan, Doina Zaharia și 
Eidia Sălăgeanu. Prima însă a fost 
uneori indisciplinafă. De la Silviu Du
mitriu mă așteptam la mai mult. Are 
lovituri frumoase, dar a fost prea emo
tiv".

Sezonul internațional de hochei pe gheață e în toi. Puternicele repre
zentative ale U.R.S.S., Suediei și Cehoslovaciei și-au măsurat recent forțele 
In cadrul pregătirilor pentru viitorul campionat mondial. Reprezentativa 
U.R.S.S. a cîștigat partidele cu Cehoslovacia, la Moscova (2—0 și 3—0) 
și apoi, cehoslovacii au triumfat la Stockholm, dispunind cu 3—0 și 4—1 
de Suedia.

Zilele trecute, s-au intîlnit la Moscova, în două partide, echipele 
U.R.S.S. și Suediei. In primul joc au învins hocheiștii sovietici cu 4—0 
(2—0, 2—0, 0—0), iar în meci revanșă au cistigat sportivii suedezi cu 4—2 
(2—1, 1—1, 1—0).

In fotografie: un aspect din întîlnirea Suedia — Cehoslovacia (1—4) 
disputat pe stadionul Johannesov din Stockholm. Atacantul cehoslovac 
Jaroslav Holik s-a împiedicat de crosa unui jucător suedez și a ratat o 
bună ocazie.

Foto : Pressens Bild — Stockholm

In „Cupa cupelor" s-au disputat 
alte două partide. Real Saragossa a în
vins în meci revanșă echipa Dundee 
cu 2—1 (în primul meci 2—2) și s-a 
calificat în „sferturi". Echipa engleză 
Westham United a pierdut cu 2—1 
meciul de la Praga, cu Spartak Soko- 
lovo, dar s-a calificat în -f— 
deoarece a cîștigat jocul 
2—0,

TURNEUL ECHIPELOR

„sferturi1 
din tur cu

SOVIETICE

în Peru, e-Continuîndu-și turneul 
chipa sovietică de fotbal Dinamo Mos
cova a jucat la Arequipa cu formația 
locală Aurora. Fotbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 3—1 
(1—-0). Au marcat Glotov, Metreveli 
și Serebrianikov. Pentru gazde a înscris 
Marquez. In acest meci a jucat și por
tarul Iașin, care s-a restabilit după ac
cidentul suferit în meciul cu Sporting 
Cristal. Pînă în prezent, Dinamo a cîș
tigat două meciuri : 2—1 cu Alianza 
Lima și 3—1 cu Aurora. în jocul de la 
Lima cu Sporting Cristal, victoria a 
revenit gazdelor cu 1—0. în ultimul 
meci, Dinamo va juca cu Deportivo 
Municipal.

Echipa de fotbal Dinamo Kiev a sus
ținut a doua întîlnire de la sosirea în 
R.A.U., jucînd la Cairo cu formația re
prezentativă a țării, de care a dispus 
cu scorul de 3—1. în primul joc, fot
baliștii sovietici au întrecut cu 3—2 
pe F. C. National.

INTER ÎNVINSA ACASĂ... DAR 
ÎNTR-UN JOC FĂRĂ OFSAID

Pe stadionul San Siro din Milano s-a 
desfășurat meciul dintre Intemazio- 
nale și Atletico Madrid. în acest joc 
regula ofsaidului a fost exclusă. Vic
toria a revenit echipei spaniole cu 
4—2 (2—1). Într-un număr viitor al 
ziarului nostru vom publica impresii 
și comentarii asupra acestui joc.

PENTRU a 4-a oară consecutiv, gin 
tul iugoslav Miroslav Cerar (medalie i 
pică de aur Ia cal cu minere) a ini 
sufragiile pentru titlul de „cel mai 
sportiv iugoslav al anului 1964".

AUTORITĂȚILE sud-africane au re 
să acorde viza de intrare boxerului i 
can Gaspar OTtega, care trebuia să 
țină un meci la Johannesburg în comp 
unui boxer alb, sub motiv că.-.. bunic 
Ortega a fost indiană.

INTR-UN interviu, Pole a declarat b 
câ ziariștii italieni sînt „campioni _mor 
în ce privește inventivitatea. Sînt 
de nenumăratele vînzări-cumpărări 
cluburi al căror obiect am fost eu, 
cum afirma presa italiană, dar di 
oare personal nu aveam nici cea mai 
idee“.

CANOTORUL elvețian Gopf Kottmann 
dalie de bronz la Tokio la proba de 
simplu) -s-a înecat tn Rin în aprop 
graniței cu R.F.G. Cu toate cercetării, 
cute, cadavrul nu a putut fi găsit.

CLUBUL Stoke-City pregătește o seri 
manifestări cu prilejul aniversării, 
februarie 1965, a 50 de ani de viață < 
lebrului fotbalist englez Stanley Matti 
Pentru aceasta, conducerea clubului, 
activează în liga I a campionatului ei 
încearcă să organizeze fie un meci 
reprezentativa Angliei și o selecționc 
tuturor „vedetelor” sportului cu batonii 
tund din lume, din care să nu lips* 
Pete, Di Stefano, Eusebio etc., fie un 
între Stoke City șl echipa Angliei, s 
întîlnire între Stoke City și o cuno 
formație străină. Oricare ar fi 
mula finală, un lucru este sigur : pe j 
de extremă dreaptă la Stoke City va 
Matthevrs.

JAMAICA face pregătiri intense în 
rea Jocurilor Commonwealthului, car 
vor desfășura în anul 1966 la Kings 
Stadionul și bazinul de înot au fost 
gurate încă în urmă cu doi ani, i. 
prezent se lucrează la sălile de sp 
și celelalte instalații sportive. Numai 
cursul de tir urmează să se desfășoa 
afara orașului. Herbert MacDonald, j 
dintele Comitetului de organizare, a c 
rat : „Populația se bucură foarte mu 
organizarea acestor mari concursuri în 
noastră".

ÎN DECURS de doi ani numărul v< 
lor străine care Joacă la cluburile it< 
de fotbal a scăzut de la 70 la 44. 1 
aceștia 33 activează in marile echip 
urmă cu doi ani autoritățile • italien 
ordonat o limitare strictă a „impot 
de jucători din străinătate pentru 
permite dezvoltarea talentelor autohto 
a se realiza economii valutare. în ac 
perioadă numai 7 jucători au primit 
misiunea să vină în Italia, în timp ce 
tractate multor jucători, angajați 
vechi, au expirat și nu au mai toi 
înnoite.

FEDERAȚIA de tenis de masă a H.F. 
mane a hotărît să angajeze în călită 
antrenor al jucătorilor echipei nați 
în vederea campionatelor mondiale de 
viitor pe tînărul brazilian Biriba. 1 
dintele federației, Kurt Entholt, a de 
că această alegere a lost făcută îi 
Biriba are un joc foarte asemănător 
cel al japonezilor și chinezilor, cai 
cele mai mari șanse în lupta pentru 
rile mondiale.

FOTBALUL cuban îșl intensifică to 
mult relațiile internaționale. De la 
ria revoluției populare, pe diferite 
d io ane aile Cubei au evoluat ÎL } 
străine venite din U.R.S.S., Costa 
Brazilia, Canada, Ungaria, Jamaica, 
hoslovacia, Uruguay, Chile, Bulgaria, 
dor și din c®We Jăiri.

TlNÂRUL atlet maghiar H. Pektor a 
rit vechiul record al țării, sale la 
carea suliței — juniori, reușind un r« 
de 71,31 metri. Este interesant amă 
că vechiul record, care data de mul' 
era deținut de... tatăl lui Pektor.

HELEN IO HERRERA a fost chemat Ii 
Comisiei de disciplină a Ligii de 
italieine, ca urmare a unor declara 
care le-a făcut prin presă la adre 
cestui for sportiv, declarații const 
ofensatoare.

ȘTIRI EXTERNE
BOB HAYES SI HENRY CARR — 

PROFESIONIȘTI!

După cum transmit agențiile inter
naționale de presa, campionul olimpic 
Bob Hayes, recordman mondial în 
proba de 100 yarzi și 100 m plat, a 
semnat marți un contract pe trei ani 
ca jucător de fotbal-american profe
sionist. El va activa în clubul „Dal
las Cowboys). Un alt atlet american, 
campion olimpic la Tokio, în proba de 
200 m plat, Henry Carr, a acceptat 
să joace fotbal-american în echipa 
„New York Giants", tot ca profe
sionist.

RON CLARKE VA ÎNCERCA 
REALIZAREA UNUI NOU RECORD 

MONDIAL

Australianul Ron Clarke, care zilele 
trecute a stabilit un nou record mon
dial în proba de3mile (4.827 m), cu 
timpul de 13.07,6, 
să corecteze 
al probei de 
tul sovietic 
Tentativa va 
nului central 
de Ron Clarke, vor evolua anii dintre 
cei mai buni fondiști din Noua Zeelan- 
dâa.

va încerca vineri 
recordul mondial oficial 
5000 m, deținut de atle- 
Vladimir Kuț ț 13:35.0). 
avea loc pe pista stadio- 
din Auckland. Alături

MULTE SURPRIZE ÎN 
TELE DE TENIS DE 

JAPONIEI

CAMPIONA-
MASA ALE

marcatNumeroase surprize au 
pionatele de tenis de masă ale 
poniei, important criteriu de selecție 
al jucătorilor japonezi în vederea cam
pionatelor mondiale de la Ljubliana 
(Iugoslavia). In proba de simplu mas
culin, Koji Kimura, în vîrstă de 23 ani, 
a devenit campion, întrecîndu-1 cu 3-2 
(21-18; 21-18; 17-21; 15-21; 21-19) pe 
Ken Konaka. Campionul de anul trecut 
Miki, a fost eliminat din primul tur. 
La feminin, a cîștigat Noriko Yama
naka, învingătoare cu 3-2 în fața ju
cătoarei Sunao Isomura. Evoluția se
turilor: 21-16; 18-2); 21-23; 25-23;
23-21. Masako Seki, deținătoarea titlu
lui de anul trecut, a fost eliminată 

de 
participat

cam- 
Ja-

lui de anul trecut, a
cu 3-2 de Yamanaka în sferturile 
finală. La campionate au 
158 de jucători.

ACTUALITATEA ȘAHISTÂ

La Moscova se desfășoară turneul 
final ai campionatului unional de șah 
al sindicatelor din U.R.S.S. Printre 
participant! se află și campionul mon
dial Tigran Petrosian, care în runda 
a 4-a a pierdut în numai 15 mutări

partida cu maestrul internațional Lie- 
berson. într-o variantă a apărării 
franceze, Petrosian a efectuat o ma
nevră, se pare nerecomandată, cu pe
rechea de nebuni, și fără să mai aș
tepte replica adversarului s-a recunos
cut învins. Deși în practica marilor 
șahiști astfel de aprecieri în stadiul 
inițial al partidei nu sînt excluse (un 
deznodămînt la fel de rapid a fost în
registrat în partida Capablanca—Tar- 
rasch Ia turneul de la Petersburg — 
1914) ele sînt totuși extrem de rare.

Partidele Ilivițki—Boleslavski, Polu- 
gaevski—Mnațakanian, Vaisman—Gip- 
slis s-au terminat remiză, iar Simaghin 
a pierdut la Klovan. în clasament 
conduce Gipslis cu 3 puncte.

în turneul internațional de șah de 
la Baku, după 7 runde conduce Rașid 
Nejmetdinov (U.R.S.S.) cu 5,5 p. 
In runda a 7-a, Nejmetdinov l-a învins 
pe iugoslavul Rabar, Țvetkov a cîști
gat la Hoskings, în timp ce Antoșin 
a remizat cu Gufeld. Rezultate din 
runda a 6-a: Antoșin-Lilienthal 1-0; 
Capello—Nejmetdinov 0-1; Rabar — 
Bagirov remiză; Hoskings — ludo
vici 0-1; Gufeld — Halibeili remiză.

Agerpres

SPORTIVII nu au început încă pi 
rile pentru Jocurile Olimpice din 19E 
la Ciudad de Mexico, dar... spectatoi 
Unul dintre ei, rugbistul Jean Claud 
sărre din reprezentativa Franței, și-< 
gurat de pe acum locul unde va fi c 
la Clubul Mediteranian din capitala 
cuiul.

LOTUL BRAZILIEI pentru campi 
mondial de fotbal din î "38 cuprinde 
jucători. Acest tot va li împărțit în 
grupe. Una din ele va susține în 
1965 opt întîiniri internaționale în Ai 
Latină, iar cealaltă va traversa Atla 
trrmînd să susțină meciuri la Beir 
iunie). Damasc (13 iunie). Alger (17 
Casablanca (20 iunie), Porto-Portugal 
iunie) și Stockholm (30 iunie). Fleca 
țările unde vor evolua brazilienii t 
să plătească 20 000 de dolari, plus 
tuielile pentru întreținerea echipei. Oi 
au dat, în schimb, asigurări că pr 
deni se va juca „cu casa închisă“.

DUPĂ CUM AM anunțat, lotul sch 
italieni (fond) se află în pregătire îi 
dia. în cursul unui antrenament, cu 
tul schior italian Marcelo de Dorigo 
rătăcit de compatrioții săi, fiind 
să înnopteze în munți timp de 22 d 
Pățania nu a fost prea fericită 
Dorigo, deoarece el era îmbrăcat i 
iar afară gerul era de... minus 23

ÎN URMA CU TREI SĂPTĂMÎNI ci 
nul olimpic de la Innsbruck, Egon 
mermann, a suferit un accident de 
mobil. Acum, Zimmermann este perie 
nătos și și-a reluat antrenamentele, 
cum a declarat, el intenționează să 
cipe la viitoarea ediție a campioa 
mondiale.


