
ASEARĂ LA DORTMUND T

îchipa de handbal a Romîniei 
a învins categoric formația 
LF. Germane: 22-14 (14-7) 
DORTMUND 16 (prin te- 
fon). — Podiumul lui West- 
lalenhalle același care în 
>61 a găzduit finala campio- 
diilui mondial ciștigat de e- 
ii pa reprezentativă a țării 
->astre, a fost „scena" pe care 
indbaliștii romîni au realizat 
dă-seară o nouă și frumoasă 
eforie internațională, înfrecînd 
itegorbe echipa reprezenta
tă a R. F. Germane.
Scorul cu care s-a încheiat

această partidă, așteptată ou 
un deosebit interes și trans
misă integral de posturile de 
televiziune din R. F, Germană, 
Austria și ^Elveția, scoate In 
evidență o dată în plus valoa
rea handbalului nostru, precum 
și forma bună manifestată în 
această partidă de întreaga 
noastră echipă. Cu o apărare

LUCIAN GRIGORESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Spartachiada de iarnă a tineretului

RAID PRIN CITEVA ASOCIAȚII SPORTIVE DIN 
REGIUNEA BUCUREȘTI

Ne-atn continuat raidul prin 
teva asociații sportive din re- 
iunea București. Trebuie să 
Minem — nu fără regret — că 

aici am găsit serioase lipsuri 
i organizarea și desfășurarea 
rimei etape a Spartachiadei de 
imă a tineretului
LA DOI PAȘI DE... RAION
Primul popas l-am făcut în 

imuna Sălcuța. Este duminică 
imineață și numeroși tineri se 
îdreaptă spre căminul cultu- 
il. Rulează un film interesant 
; oamenii 
■. rolele 
u început 
liotecarul 
cerne să
- Bănuim că în programul 

î activitate al căminului cul- 
jral este inclus și sportul.
— Așa ar trebui să fie. Dar, 

in păcate, lucrurile nu stau așa. 
vem trei șahuri și din cînd în 
hd tinerii din comuna noastră 
■ solicită. De o activitate orga- 
izată însă nu putem vorbi. Nici 
sociația sportivă de la gospo- 
ărie nu face prea mare lucru, 
'n exemplu: pînă acum n-au 
>st inaugurate întrecerile Spar- 
ichiadei de iarnă.
Comuna Sălcuța se afla „la 

oi pași" de consiliul raional 
fCFS Titu. S-ar putea crede 
ă în aceste condiții cei din 
ălcuța nu mai pot... respira de 
izitele pe care le fac ce>i 4 ac- 
viști UCFS. Dar ca să nu se 
Dună cumva că îi părtinesc pe 
seinii lor, cei de ia raion pre- 
>ră să le acorde un regim 
;al de... indiferență. Că aces-

grăbesc pasul. După 
aparatului de filmat 
să se învîrtească, bi- 

căminului a găsit 
se ocupe și de noi.

ta-i adevărul ne-o demonstrează 
chiar lipsa de activitate pe care 
a<m găsit-o în comuna Sălcuța.

„SLABE SPERANȚE ANUL 
ACESTA..."

Șoferul mașinii noastre a apă
sat supărat pe accelerator. Este 
mare amator de sport și s-a ne
căjit de nepăsarea celor din 
Sălcuța. Am oprit în comuna 
Lungulețu, raionul Răcari. Cînd 
a auzit despre ce este vorba, 
președintele asociației sportive 
Fulgerul, tov. Mihai Matei, s-a 
întristat.

— Spartachiada de iarnă ? 
Grea problemă. N-am deschis-o 
încă. Poate după 20 decembrie. 
Dar sînt slabe speranțe. Avem 
citeva șahuri, așa că... la șah 
o să organizăm întreceri. Dis
punem și de fonduri pentru 
cumpărarea unei mese de tenis. 
Cînd va fi achiziționată vom ini
ția un concurs. (îl?)

SPORTUL? ABSENT!

zare
Slobozia

Deci, mal departe... In 
se profilează comuna 
Moara. Poate aici să găsim 
ceva. O nouă dezamăgire. In 
această zi tineretului de aci i se 
oferă un bogat și variat pro
gram de activitate, din care însă 
sportul lipsește. L-am căutat pe 
președintele asociației sportive 
însă n-a fost chip să-l găsim.

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

IN fINALA CAMPIONATULUI REPUBLICANDEBOX

STEAUA—DINAMO,
DIN NOU FATA IN FATA
S-.au terminat ultimele meciuri 
n cadrul turneului final al 
.mpionatului republican de box 
5 echipe. Sîntem în așteptarea 
timului „act“ — finala. După 
1 an găsim din nou față-n față 
iternicele formații pugilistice, 
eaua și Dinamo, câștigătoarele 
:lor două serii.
Iubitorii sportului -tu mănuși 

,vr revedea ^.La lucru" o mare 
irte din fruntașii boxului no- 
ru. Pe ringul instalat în sala 
loreasca, sîmbătă la ora 19, via 
ina, pentru prima oară, gongul, 
areînd începerea meciului Ciu-
i — Davidescu și... timp de trei 
re, spectatorii vor putea urmări 
mite partide pasionante. Astfel, 
rreii“ Vasile Mariuțan și Mi- 
ai Ghiorghioni vor concura, 
in nou, pentru obținerea locu-
ii I în categoria respectivă. în 
'.mifinala campionatului indi- 
idual, Ghiorghioni a rămas 
lator". Ce vor face sîmbătă ? 
a „ușoară", programul ne ofe- 
i partida care a ținut de multe 
ri „tribunele în picioare" : 
>sif Mihalic — Ion Dinu. N-am 
itat meciul din finală. Se va

reabilita Mihalic în fața publi
cului bucureștean ? Deși antre
norii celor două secții păstrează 
secretul asupra felului cum vor 
fi alcătuite formațiile, trecerea

(Continuare în pag. a 2-a)
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Evenimentul sportiv al săptăminii

MECIUL MASCULIN DE HANDBAL IN î
DOMINIA- CEHOSLOVACIA

echipa noastră națională, iar 
loc — selecționata de tineret

de duminică stîrnește un viu

• OASPEȚII VOR SUSȚINE LA BUCUREȘTI UN AL DOILEA MECI, CU ECHIPA NOASTRA 
DE TINERET

Cel mai important eveniment sportiv al acestui 
sfîrșit de an este, fără îndoială, vizita la București 
a reprezentativei masculine de handbal în 7 a Ceho
slovaciei .- duminică, în sala Floreasca, ea va întîlni 
pentru a 6-a oară 
marți — în același 
a Romîniei.

In special, partida
și legitim interes. Valoarea handbalului practicat în 
țările noastre este dovedită de rezultatele excelente 
care au îmbogățit palmaresele reprezentativelor 
respective. Astfel, echipa noastră a cucerit ultimele 
două ediții ale campionatului mondial, iar Ceho
slovacia s-a clasat de două ori pe locul II (1958 și 
1961) și de tot atîtea ori pe locul III (1954 și 1964.) 
Deci, o întîlnire între două mari echipe ale hand
balului mondial. în plus, interesul pentru această 
pasionantă dispută sportivă este sporit de faptul că 
reprezentativa Cehoslovaciei evoluează pentru prima 
dată la București. La aceasta adăugăm amănuntul 
că din echipă fac parte majoritatea jucătorilor de la 
Dukla Praga, deținătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni", internaționali reputați ca Beneș, Trojan, 
Havlik și Duda. Aceștia, ca și ceilalți din 
lotul reprezentativ, au lăsat o frumoasă impresie 
în recentul turneu întieprins de Cehoslovacia în 
Nordul Europei, unde au susținut 
Danemarca (18—18 și 12—17), 
și 15—15) și Norvegia (16—9).

Cunoscînd clasa partenerilor de
reprezentanții noștri vor face desigur toate efor
turile pentru a evolua, în acest al 53-lea meci al 
reprezentativei noastre, la nivelul valorii care i-a 
făcut renumiți în lumea sportivă internațională.

cinci meciuri: cu 
Suedia (17—14

joc de duminică,

In fotografia alăturată, maestrul emerit al spor
tului Petre Ivănescu, aruneînd la poartă în sti

lul său caracteristic
Foto: P. Romoșan

ACTUALITATEA
Echipa de hochei a Capitalei 

a plecat la Sofia
As sard a pâiTâslit Capitala lo

tul do jucători care va parti
cipa la „Cupa Dunării^. Au fă
cut deplasarea : Crișan, Dumi
tra ș—Varga, Făgăraș, Pană, Io- 
nescu. Schiau, C-orduban, Szabo 
I, Szabo II, Ferenczi, Ștefanov, 
Biro, Bașa, Calamar, Mlhăllescu 
șl T. Ștefan.

Emisiunea sport 
la radio

Joi, ora 20, pe programul I : 
rubrica de sport în cadrul ra
diojurnalului ; vineri, ora 17.15, 
pe programul II: emisiunea
sport din cuprinsul căreia des
prindem: avancronică la meciul 
de handbal masculin în 7 
R.P.R.—R.S.C.; despre campio
natul de volei; actualități turis
tice; forme simple de practicare 
a sportului; ora 20, pe progra
mul I: rubrica de sport în ca
drul radiojurnalului.

¥

Student ii-în concursurile
Insignei de polisportiv

A intrat în tradiția studenților 
Universității din București de a 
fi prezenți în activitatea sportivă 
de mase. După întrecerile din ca
drul „Cupei centenarului", com
petiție organizată cu prilejul săr
bătoririi a 100 de ani de la în
ființarea Universității bucurește- 
ne, acum, studenții de aici par
ticipă cu însuflețire la concursu
rile pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv. Fotoreporterul nostru 
Vasile Bageac a surprins aceste 
două momente din concursul de 
gimnastică care a avut loc cu 
participarea studenților și studen-

telor Facultății de Științe Juridi
ce. Subiectul n-a fost ales la 
întîmplare. Fiindcă tinerii spor
tivi de la „juridice" sînt deocam
dată fruntași în această frumoa
să acțiune. Recent, la festivita
tea de înmînare a Insignei, 75 din 
cei 313 purtători ai Insignei de 
polisportiv de la Universitate au 
fost reprezentanții acestei facul
tăți. Alți 400 de aspiranți de la 
„juridice" — printre care și 
gimnaștii și gimnastele din foto
grafiile alăturate — își trec în 
prezent ultimele norme...

„Cupa 30 Dctcin&ric"
la lupte

C.S. Metalul 
minică, de la __ ____
uzinelor Vulcan, ..Cupa 30 De
cembrie" la lupte clasice și li
bere pentru juniori. La această 
competiție participă juniori din 
cluburile Dinamo, Progresul, Ra
pid, Metalul și Viitorul.

Vizita medicală șl cîntarul 
oficial vor avea loc în aceeași 
zi, la ora 8.

organizează du- 
ora 10, în sala

NOUTĂȚI DIN HANDBAL
O Meciurile Romînia—Ceho

slovacia și Romînia (tineret) — 
Cehoslovacia de la București 
vor fi conduse de arbitrul elve
țian Adolf Lerch. Acesta va 
sosi sîmbătă în Capitală.

O Azi își începe turneul în 
R.D.G. echipa Rapid București. 
Formația noastră feminină par
ticipă azi la a V-a ediție a tur- 
neului-fulger internațional orga
nizat de clubul T.S.C. Berlin. In 
continuare, Rapid va evolua la 
Rostock (19 decembrie) și Mag
deburg (21 decembrie).

SPORTIVA
,\\\\\\\\\\\\\^^^^^

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE ȘAH

Regrupare in fruntea clasamentului
Spre trei partide s-a îndrep

tat, mai ales, atenția spectatori
lor în runda a 10-a a campio
natului republican de șah: Soos
— Gheorghiu, Șuta — Neaințu 
și Nacu — Ciocîltea. Sorții ho- 
iărîseră ca fruntașii clasamentu
lui să joace cu negrele, iar po
zițiile de pe tablă au făcut ca 
toți trei să se afle și într-o si
tuație grea la încheierea mută
rilor de deschidere. In sală, 
bineînțeles, animație, tensiune, 
discuții în contradictoriu, purtate 
uneori cu voce prea tare. Motiv 
pentru care intervenția arbitru
lui Th. Nicoară se face nece
sară în repetate rînduri: „Vă 
rugăm, păstrați liniște!“ Și li
niștea se restabilește pentru pu
țin timp..:

Cel mai rapid s-au desfășurat 
evenimentele în înlîlnirea Șuta
— Neamțu. Aici s-a dat o luptă 
caracteristică (am putea spune 
aproape clasică) pentru partidele 
cu rocade diferite. Albul a ata
cat pe flancul regelui, negrul 
pe flancul damei. Dar atacul lui

Șuta s-a desfășurat mai repede 
și mai decisiv. Dama albă a 
ajuns pe cîmpul slab „h6“, tur
nurile au fost plasate și ele pe 
coloanele ,.g“ și „h“. La muta
rea 27-a un sacrificiu de cal a 
pus capăt luptei. Pe tăblii a 
apărut o amenințare imparabilă 
de mat. Orădeanul cucerește 
astfel prima sa victorie în tur
neu la capătul unei partide ex
celente. 1

Soos a jucat cu o nemăsurată 
ambiție împotriva campionului 
mondial de juniori. Gheoighiu 
l-a ajutat în bună măsură, a- 
doptînd ca niciodată o tactică 
pasivă și limitindu-se astfel la 
o apărare surdă, grea. Poziția 
s-a blocat pe aripa damei și in 
centru, o bună parte din piese 
s-au schimbat, dar aceasta nu 
a ușurat situația negrului. Soos 
și-a plasat un turn la „a8“, un 
cal de... nealungat la „f4“, în- 
trerupînd cu șanse apreciabile, 
de cîștig.

Ciocîltea a fost singurul care 
a reușit să iasă cu bine din 
încurcătură. Găsind cîteva ma
nevre tactice el și-a activat tur
nul, a pătruns cu el 
tala a doua și prin 
pionului liber „c" a 
prețioasă victorie.

AbsorbȚi de aceste 
de. spectatorii au băgat de sea
mă abia spre sfîrșit că Szabo 
are un pion în plus și final cîș- 
tigat la Pavlov. La tabla lor 
s-a dat pînă atunci o luptă 
aprinsă „cu fulgere și cu tu
nete", Szabo avînd la un mo
ment dat avantajul a trei pioni. 
El a sacrificat apoi doi din ei 
pentru a putea schimba damele. 
Cînd toate piesele grele au dis
părut, Pavlov s-a recunoscut 
învins.

VALERIU CHIOSE

pe orizon- 
înaintarea 
obținut o

trei parti-

(Continuare in pag. a 4-oA



IN lANȚEK S. P. C.-CAMPIOANĂ A CAPITALEI LA ECHIPE MIXTE
La cursul antrenorilor

CRISTIANUL MARE 16 (prin tele
fon de la trimisul nostru). în timp ce 
în nordul țării iarna s-a stabilit cu 
hotărire. în Poiana Brașov absenta 
oricărei urme de zăpadă și căldura 
vestesc parcă venirea... primăverii.

Sus. în vîrful Postăvarului, zăpada 
strălucește în bătaia soarelui, însă 
doar un grup de schiori colorează al
bul Kanțerului. Sînt cei 30 de antre
nori și instructori participant la cursul 
organizat de F.R.S.B. pentru împros

A LUAI SFÎPȘIT CAMPIONATUL CAPITALEI
1 Cu întîlnirea Steaua—Olimpia
(4—3) a luat sfîrșit campionatul ca
tegoriei A al orașului București. Echi
pa militară a cîștigat această între
cere, dar așteptam să prezinte concu- 
ren(i la toate cele 7 categorii. Este 
oare meritorie o victorie cu numai 
4 concurenți ? Dacă Baroga, Cazan 
ș.a. nu au putut lua startul (fiind 
mult solicitați în ultima vreme) unde 
sînt rezervele echipei campioane ?

Iată rezultatele în ordinea catego
riilor: Z. Fiat (S.) 292,5 kg, 1. Pa-
nait (S.) 285 kg, V. Grigore (S.)
302,5 kg, N. Pană (S.) 335 kg, V.
Olteanu (0.) 325 kg, Gr. Georgescu 
(O.) 300 kg, L Vlădăreanu (O.) 335
kg. Iată clasamentul definitiv al 
'cat. A :

Să i urnim din loc pe cei rămași in urmă (II)
(Urmare din pag. 1)

Oriunde ajungeam ni se spunea 
că a fost, dar... a plecat! Am copiat 
atunci programul căminului cultural, 
edificator în ceea ce privește „grija" 
pentru sport : luni — repetiția brigăzi’ 
artistice ; marți — seară literară ; 
miercuri — conferință; joi — confe
rință ; vineri — excursie pe hartă; 
duminică — film, televizor, dans.

Fotoreporterul, enervat că nu gă
sește nimic de fotografiat, îi pozează 
pe copiii care joacă fotbal pe uliță. 
Și este atît de frig afară! Dragostea 
Centru sport învinge orice. Mai puțin 

îsă nepăsarea..

„SE POATE, DAR...“

J^țJn nou popas tot în raionul Răcani: 
Comuna Bîldana Tov. Ana Popescu, 
directoarea căminului cultural este ne
dumerită :

— Activitate sportivă la cămin ? 
N-am știut că se poate așa ceva.

■ Președintele asociației sportive Avîn- 
tul Bîldana, tov. Costel Cos te a, a veni*  
într-o fugă cînd a auzit că sînt la 
cămin cei de la „Sportu".

— Se poate organiza activitate spor
tivă la noi, dar... Sînt de un an pre
ședintele asociației sportive și nici 
n-arn fost chemat vreodată la raion, 
nici n-au venit activiștii consiliititai 
pe aici. Dv. sînteți primii... Despre 
Spartachiada de iarnă a tineretului 
vă spun drept n-am știut nimic. Dac 
dacă spuneți dv. o să facem. Avem 
ceva posibilități.

Cele spuse de președintele asociației 
sportive Avîntul Bîldana n-au nevoie 
de comentarii.

★
Așadar, în cele patru comune vizi

tate (aparținînd raioanelor Titu și 
Răcari din regiunea București) nu s-a

------------

SESIUNE DE REFERATE
Șl COMUNICĂRI LA DINAMO

* Clubul sportiv Dinamo organizează 
în ziua de 21 decembrie 1964, cu în
cepere de la ora 8,30, în sala de fes
tivități a clubului din șoseaua Ștefan 
cel Mare nr. 9, cea de a lil-a sesiune 
de referate și comunicări a antrenori
lor.

In programul sesiunii figurează 13 
referate și comunicări din domeniu’ 
pregătirii fizice generale, tehnice, 
tactice, morale și de voință, aspecte 
medicale, biologice și metodice ale an
trenamentului la atleți, înotători, 
luptători, patinatori, canotori, baschet- 
baliști, voleibaliști ș. a.

La sesiune sînt invitați să ia parte 
antrenori, profesori de educație fi- 

Jjgkă.ji medici sportivi din Capitală. »

pătarea cunoștințelor celor care în a- 
cest sezon se vor ocupa de pregă
tirea schiorilor de toate categoriile.

E ora de practică, în care cursan- 
ții „aștern" pe zăpadă cele Însușite la 
lecțiile teoretice {inute la cabana Cris
tianul Mare. Subiectul principal al 
cursului este deosebit de interesant 
și anume: orientarea metodică în 
procesul de învățare la copii. Pentru 
atingerea scopului au fost prezentate 
și discutate referate, au fost făcute

1. Steaua
2. Dinamo
3. Olimpia
4. Rapid
5. Viitorul

4 4 0 0 20: 8 8
4301 15:13 6
4103 13:15 2
4103 12:16 2
4103 10:18 2

...și al categoriei B :
1. Progresul
2. Mătasea populară
3. Grivița roșie
4. C.P.B.
5. Sirena

4 4 0 0 21: 7 8
4301 16:12 6
4202 10:18 4
4103 11:15 2
4004 10:16 0

în urma acestor rezultate. Progresul 
a promovat în prima categorie și va 
participa în campionatul anului 1965 
alături de Steaua, Dinamo, Olimpia, 
Rapid și Viitorul.

★
Sîmbătă și duminică se va desfă

șura în sala Rapid „Cupa 30 Decem
brie", concurs deschis pentru toats 
categoriile de sportivi, inclusiv ju
niori.

organizat încă Spartachiada de iarnă 
a tineretului. Acest lucru arată, în 
primul rînd, că activiștii consiliilor 
raionale UCFS Titu și Răcari n-au 
instruit temeinic consiliile asociațiilor 
sportive respective, n-au desfășurat o 
muncă intensă de sprijin și îndru
mare. Este evident că de aici rezidă*  
în principal lipsurile semnalate. Apoi, 
nici consiliile asociațiilor sportive din 
comunele Sălcuța, Lungulețu, Slobozia 
Moara și Bîldana nu și-au îndeplinit 
cu simț de răspundere planurile de 
muncă în care este prevăzută organi
zarea unei bogate activități sportive 
de mase pentru membrii UCFS.

In această situație este nevoie ca 
atît comisiile raionale de organizare a 
Spariachiadei de iarnă a tineretului, 
consiliile raionale UCFS cît și consi
liile asociațiilor sportive să ia de ur
gență măsuri de îndreptare a lipsuri
lor. Este necesar ca în timpul cel mai 
scurt să fie deschise întrecerile Spar- 
lachiadei de iarnă a tineretului, să 
fie asigurate condiții bune de concurs 
celor care doresc să se întreacă. In 
comunele pe care le-am vizitat există 
suficiente condiții pentru ca această 
mare competiție de mase să se bucure 
de un succes deplin.

l
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DROJDIE
PRODUS CU IMPORTANTE CA

LITĂȚI NUTRITIVE. PR!N CONȚI
NUTUL MARE DE VITAMINE (ÎN 
SPECIAL CELE DIN GRUPA B)t 
\B!NE TOLERAT CA SUPLIMENT 
|/A/ ALIMENTAȚIE.*

de schi
proiecții cu filme în care era descrisă 
tehnica schiului. Cele mai vii discuții 
au fost purtate pînă acum asupra a- 
legerii metodei de învățare pentru a 
se ajunge la măiestrie în cît mai scurt 
timp. După lungi dezbateri ideea în
vățării în primul rînd a „cristianiei" 
(ocolirea cu schiurile paralele) a trium
fat asupra practicii de pînă acum care 
indica începerea procesului de învățare 
prin ocolire în „plug". Bineînțeles, va 
fi învătat și „plugul", dar numai pen
tru frînare și doar după însușirea cris
tianiei.

Cursul, la care iau parte 20 de ab
solvenți I.C.F. cu specializare schi și 10 
antrenori — foști sau încă actuali con
curent, se va încheia sîmbătă printr-un 
examen. în aceste ultime zile cursantă 
vor avea prilejul să urmărească cîteva 
expuneri teoretice și practice ale antre
norului Rene Sulpice, sosit în {ara 
noastră miercuri seara din cantona
mentul lotului francez de la Sestriere.

După încheierea cursului participan- 
tii vor pleca acasă pregătiți mai bine 
să facă fată importantelor concursuri 
ale sezonului 1965, dar mai ales să 
instruiască copiii care vor popula 
centrele de inițiere.

D. STANCULESCU

Cînd de vină
Apreciere unanimă, după două etape 

desfășurate in campionatul categoriei A 
in condițiile noilor reguli: in general, 
e bine. Și va fi, cu siguranță, din ce 
în ce mai bine, pe măsură ce antrenorii 
(cei dinții și cel mai mult), jucătorii și 
jucătoarele vor îmbogăți bagajul de 
rezolvări tactice solicitate echipelor de 
structuralele schimbări operate prin 
modificările regulamentare, ații in atac, 
cit și în apărare. Bineînțeles însă, în 
această privință, accelerarea ritmului 
de cercetare și descoperire a soluțiilor 
se recomandă cu insistentă tuturor ce
lor de mai sus.

Dar oricum, repetăm, jocul și-a și 
mărit cursivitatea, prin aceasta s-a 
înfrumusețat și am și început să înre
gistrăm — în Capitală ca și in provin
cie — creșteri însemnate ale numărului 
de spectatori. Și trebuie șă facem tot 
ceea ce se impune pentru a le spori 
mereu Undurile. Acest lucru U vom 
reuși, se înțelege, numai oferindu-le 
partide de bună calitate și atractive 
sub toate aspectele. Unul dintre aces
tea este aspectul civilizat al oricărei 
întîlniri, cu participarea sportivilor no
ștri, pentru a căror bună educație și 
corectitudine să depunem toate efor
turile.

Privita prin această prismă, iată 
— de pildă — o partidă bună din punct 
de vedere tehnic și tactic, Rapid — Pro
gresul, disputată simbăta trecută la Di
namo, care și-a putut, totuși, atrage 
—• chiar dacă numai partial — și ca
lificativul de... urîtă. Firesc, deoarece 
strigătele (unele ca „paravan" pentru 
„dublele" sau „ținutele" de la preluare).

SÂVĂ f ONTinCATI 
ORGANISMUL?

Duminică, la sala de la „Juridice", 
a luat sfîrșit campionatul Capitalei (e- 
chipe mixte). Aflat la cea ae a IlI-a 
ediție, acest campionat s-a bucurat, și 
de data aceasta, de o bogată partici
pare (peste 70 de trăgători cuprinși 
în 7 echipe), evidențiind totodată buna 
pregătire a multor concurenți.

în ultima etapă a competiției s-au 
înregistrat rezultatele: S.P.C.—Admi
nistrația bazelor sportive școlare 10—6; 
Steaua—Știința 11—5: Administrația 
bazelor sportive școlare—Constructorul 
12—2.

In urma acestor rezultate, competi
ția a fost câștigată, pentru a doua oară 
consecutiv, ae către echipa asociației 
sportive S.P.C. (Sfatul Popular al Ca
pitalei) formată din M. Sandu și L. Mi- 
hăileanu — sabie, Victorița Petrișor și 
Ecaterina Tolh, Șerban Pop și Al. Is- 
trate — floretă, 1. Tudor și CI. Tomes- 
cu—spadă. Merită să fie evidențiată în
treaga echipă, care a menifestat omo
genitate și o mare putere de luptă, ca 
și antrenorul ei, I. Istrate. Pe locul 2 
s-a clasat formația Steaua, la egalitate 
de puncte cu S.P.C., dar cu un raport 
de victorii individuale mai slab. Ne-am 
fi așteptat, desigur, la mai mult de la 
echipa militară, singura care a folosit 
și sportivi de categoria I.

nu-i lumina...
„corul" vociferărilor în care, pe alocuri, 
s-au întrecut cele două echipe (ca și 
altele în alte imprejurâri), veritabilul 
vacarm din teren, iscat, mai cu seamă, 
de jucătorii rapidiști în primul set — 
acestea nu pot constitui, în nici un caz, 
elemente ale aspectului civilizat așteptat 
și de la meciurile de volei.

De altfel, în asemenea situații, e 
vorba chiar de încălcarea unei bine 
precizate dispoziții regulamentare, nu 
intimplător prezentă și in vechiul și m 
noul regulament. Ea e cuprinsă în ca
drul capitolului 11, la regula IV, arti
colul 4 și prevede, pentru abateri, sanc
tionarea inifială a jucătorilor cu obser
vație, iar la recidivă cu avertisment 
personal înscris în foaia de arbitraj, 
echipa respectivă pierzînd serviciul sau 
echipa adversă cîștigînd un punct.

Sugerăm tuturor arbitrilor (la meciul 
In cauză — Em. Costoiu și N. Ursu- 
lescu) să aplice riguros și această re
gulă (precum și altele, de asemenea, 
mai puțin luate, uneori, in serios și 
asupra cărora ne vom opri altă dată). 
In partida respectivă, arbitrii era cu 
prisosin(ă cazul să o facă și, dacă n-au 
făcut-o, n-au nici o scuză. Căci... lu
mina, intr-adevăr, nu era suficientă la 
Dinamo, cum am semnalat in ziarul de 
mărfi, dar de auzit... șl surzii ar fi 
auzit „încurajările" din teren 1

De ce notăm aspectul acesta abia 
azi ? E mai aproape de etapa următoare 
și, astfel, ținuidu-se minte mai ușor, 
poate va ajuta mai mult.., •

CONSTANTIN FAUR

lată și clasamentul final al compe
tiției :
1. S.P.C.
2. Steaua
3. Știința
4. Piogiesul
5. A.B.S.S.
6. Universitatea
7. Constructorul

6510 68:28 11
6510 65:31 11
6 3 0 3 56:40 6
6 2 1 3 44:52 5
6213 41:51 5
6204 46:47 4
6006 11:82 0

In clasamentul individual, primul loc 
a fost ocupat de următorii trăgători: 
Cristian Costescu (ABSS) și Iudit Pop 
(Știința) la floretă, Gheorghe Cerea 
(Steaua) la spadă și Mihai Sandu 
(SPC) la sabie.

Steaua —Dinamo, 
din nou față în față

(Urmare din pag. 1)

lui Monea la categoria semigrea ne 
face să credem că vom revedea partida 
I. Monea — M, Nicolau.

Meciul dintre cele două formații este 
foarte echilibrat și deschis oricărui 
rezultat. Cine va fi campioană ? Sînt 
multe întrebări care-și așteaptă răs
punsul.

La terminarea celor trei etape din 
cadrul turneului final, clasamentul ce
lor două serii a fost alcătuit astfel;

SERIA I
1. DINAMO

BUCUREȘTI 3 3 0 0 69:51 9
2. PROGRESUL 

BRĂILA 3 2 0 1 60:59 7
3. DINAMO 

CRAIOVA 3 1 0 2 57:63 5
4. A.S.A. 

ORADEA 3 0 0 3 53:66 3

SERIA a II -a
1. STEAUA 

BUCUREȘTI 3 3 0 0 74:45 9
2. CONSTRUCTORUL

GALAȚI 3 2 0 1 65:43 7
3. METALUL 

BOCȘA 3 1 0 2 60:49 5
4. MUSCELUL 

C-LUNG MUSCEL 3 0 0 3 19:81 3

De la I. E. B. S.
• Pentru Jocul de lotbail DINAMO—PRO

GRESUL de astăzi de pe stadionul „23 Au
gust", biletele se găsesc de vînzare la 
casele obișnuite.
• Incepînd de astăzi casele de bilete 

vî-nd și bilele penîiu Jocul de fotbal RAPID 
—■STEAUA de duminică 20.XII de pe sta
dionul «23 August”.

@ Pentru finala campionatului republican 
de box pe echipe DINAMO—STEAUA de 
sîmbătă 19. XII și înKlnirea internațională 
de handbal (m) ROMlNIA—CEHOSLOVACIA 
de duminică 20.XII, ce se desfășoară în 
sala Fioreasca, biletele se găsesc de vîn
zare la caisa specială din str. Ion Vidu 
care funcționează între orele 9—20.

• Patinoarul artificial] din parcul «23 Au
gust*  este deschis pentru patinaj public 
azi și sîmbăilă orele 17—19 și diuninicf 
orele 10—13 șl 15—17.

• La bazinul acoperit Fioroase a se pri 
mese înscrieri pentru cursul de inițiere lc 
Înot pentru copil.



Restanță atractivă, astăzi pe „23 August“

Dinamo București-Progresul
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII FOTBALULUI

Cititorii propun
Dinamo București — Progresul, as

tăzi — de la ora 13,30 — pe stadionul 
„23 August". Meci (restanță) intere
sant în primul rînd prin tradiție, care 
va atrage spre stadion pe iubitorii fot
balului din Capitală.

3. Dinamo Buc. 10 7 0 3
14. Progresul 12 1 5 6

In vederea acestei întîlniri, echipa 
Progresul a susținut două jocuri de 
verificare: 5—1 cu Flacăra Moreni 
(joia trecută) și 1—0 cu Știința Buc. 
(duminică, pe terenul studenților). 
Jucătorii de la Progresul au mai efec
tuat marți un antrenament, după care 
antrenorii Titus Ozon și Eugen Ior-

Fază dintr-o partidă Progresul — Dinamo București, disputată in cam
pionatul trecut

J

STEAUA A PIERDUT ȘI MECIUL RETUR
SCOR: 2-0 (1-0) PENTRU DINAMO ZAGREB

ZAGREB 16 (prin lele]cm de la tri
misul nostru special). — Pe stadionul 
Maksimir din Zagreb s-a desfășurat as
tăzi după-amiază, jumătate la lumina 
zilei, Jumătate în nocturnă, cea de a 
doua ' întîlnire între Steaua și Dinamo 
din localitate, în cadrul „Cupei cupe
lor".

Ca și la București, Steaua a fost în
trecută tot la două puncte diferență. 
Trebuie să spunem că ceea ce a deter
minat soarta partidei a fost din nou 
concepția diferită despre joc a celor două 
echipe. Gazdele știu mai bine regulile 
de bâză ale fotbalului: participare la 
joc a tuturor componenților echipei, în 
continuă mișcare, pe teren toată lumea 
în atac, toată lumea în apărare, simpli
tate în acțiuni, rapiditate, precizie. De 
altfel; primul gol al gazdelor (min. 2) 
a fost înscris în irma unei acțiuni care 
demonstrează acest lucru. Matus (pe 
post de mijlocaș stingă) a trimis balo
nul în diagonală peste tot terenul la 
Kobesciak; acesta a centrat la semiînăl- 
țime și Pavici, pe fază, a trimis min
gea în plasă. Este tot atît de adevărat

ACTUALITĂȚI
• STUDENȚII DE LA ARHITECTURA AU C1STIGAT CAMPIONATUL UNI
VERSITAR • GRIVITA ROSIE — LOCUL I IN „CUPA DINAMO" • „CUPA 

DE TOAMNA" A REVENIT FORMAȚIEI FLACĂRA ROȘIE"

dache s-au oprit asupra următorului 
„11“ i Cosma — Sandu, Ioniță, Știr
bei, I. Popescu — Mateianu, Âlafteuță 
— Baboe, D. Popescu, Al. Constanti- 
nescu, Iofciulescu.

Dinamoviștii au revenit de la Baia 
Atare luni dimineață. A doua zi ei au 
efectuat un antrenament pe stadionul 
din șoseaua Ștefan cel Mare. Două 
(mari) incertitudini — care privesc 
posturile de fundași centrali (Nun- 
weiller III și Nunweiller IV) — cre
ează dificultăți antrenorului Angelo Ni- 
culescu în alcătuirea formației.

Reamintim rezultatele meciurilor Di
namo Buc. — Progresul, disputate în 
ediția trecută a campionatului : 2—3 
(8 septembrie 1963) și 2—0 (29 mar 
tie 1964).

că și Haidu (încremenit ca o stană de 
piatră) și ceilalți apărători de la 
Steaua n-au făcut nimic pentru a-1 
împiedica pe înaintașul formației gazdă 
să șuteze. Golul al doilea, înscris după 
60 de minute, a avut aceeași istorie ca 
și cel pe care l-a marcat Matus, Ia 
București. Ramjlak (fundaș stînga) a 
apărut în fața careului mare al echipei 
noastre, de aici — aproximativ 30 de 
metri — nemarcat, a șutat puternic spre 
colțul drept al porții. Haidu, reacționînd 
cu întîrziere, s-a întins după minge, dar, 
apreciind greșit traiectoria și forța șu
tului, a scăpat-o în plasă I

Steaua a jucat totuși ceva mai bine 
decît în partida de la București. Cu o 
formație remaniată în toate liniile și 
luptînd cu mai multă vigoare, bucureș- 
tenii au acoperit mai bine suprafața de 
joc. Cu Crișan foarte activ în mijlo 
cui terenului, cu Jenei, Voinea, Raksi 
(prima repriză). Negrea (repriza a 
doua), fotbaliștii de la Steaua au reușii 
să împingă jocul în terenul adversari
lor, să-i domine teritorial perioade des
tul de lungi. In unele cazuri (destul

• „Cupa Dinamo", organizată după 
încheierea campionatului republican cu 
participarea formațiilor bucureștene de 
categoria „A" a fost cîștigată de că
tre rugbiștii de la Grivița Roșie. Tn ul
timul nieoi — care a pus față în față 
cîștigătoarele celor două serii — Gri
vița Roșie a dispus de Constructorul 
cu scorul de 14—3. Competiția, în 
linii mari, s-a dovedit utilă.

• O altă competiție — „Cupa de 
toamnă", organizată în Capitală, cu 
participarea unor echipe din campio
natul de calificare — a revenit for
mației Flacăra roșie. Ea a întrecut în 
meci decisiv pe Aeronautica cu scorul 
de 32—3. Flacăra roșie, care a ocupat 
locul secund, după Rapid, în campio
natul orășenesc, confirmă prin aceas
tă performanță, că rămîne una din for
mațiile noastre valoroase.

In scrisorile primite la redacție numeroși cititori dezbat pe larg proble
mele fotbalului. In afară de criticile juste pe care le aduc cu acest prilej, 
cu toții sint animați de cele mai sincere ginduri pentru îmbunătățirea cali
tativă a acestui sport, fac propuneri in acest sens. Publicăm mai jos spicuiri 
din scrisorile primite cu propuneri zilele acestea:
C. GRIGORIU — secretar de redacție 

la revista „Contemporanul" ....Cred
că echipele noastre trebuie să susțină 
meciuri cu formații tari. Să fie anga
jate in confruntări redutabile pentru 
a se învăța — fără teamă sau rușine 
de eșecuri In ceea ce privește scorul..."

RADU Z.GHEORGHE-actor, teatrul 
C.F.R. Giulești „...Părerea mea este că 
și televiziunea poate da un ajutor mai 
substanțial fotbalului nostru. Cum ? 
Dacă ar reuși să transmită meciuri 
de talia unora ca î Inter—Atletico 
Madrid, U.R.S.S.—Iugoslavia, sau 
meciuri din campionatul Ungariei, Ce
hoslovaciei, Italiei. Cred că asta ar fi 
de folos fotbaliștilor noștri..."

CORNEL CORMAȘ — Oradea „...Eu 
cred că lucrurile se pot îndrepta, dar 
pentru aceasta socot că ar trebui luate 
printre altele următoarele măsuri i 
cluburile bucureștene să-și crească ju
cători din pepinierele lor proprii, din 
raioanele unde ele activează. Prin 
această măsură ar fi înlăturată prac
tica nesănătoasă folosită de unele 
cluburi, de a lua jucători gata for
mați din provincie, care se pierd 
apoi făctnd tușă, sau devin niște înfu
murați cărora numai de fotbal nu 
le mai arde... Totodată formațiile din 
provincie ar dispune de echipe mult 
mai puternice, iar lupta în campio
nat ar fi mai echitabilă, nu am cu
noaște de la început cîștigătoarea 
titlului. In actuala situație Dinamo și 
Steaua luptă pentru Cupă și campio
nat, iar echipele din provincie pentru 
evitarea retrogradării..." 

de rare) fotbaliștii noștri au mărit rit
mul, acfionînd cu mai multă rapiditate, 
obligînd pe apărătorii de la Dinamu 
Zagreb să arunce mingea în afara te
renului. Dar aceleași păcate ale fotbaliș
tilor noștri (joc lent, acțiuni telefonate, 
driblinguri excesive, lipsuri de ordin 
tehnic) au făcut ca ocaziile create (Voi
nea — min. 21 — la i metru de poar
tă I, Creiniceanu — min. 23 — a scă
pat singur spre poartă, Raksi — min 
53 — a tras afară de la 8 m I) să fie 
irosite. Ceea ce e inadmisibil pentru 
o echipă fruntașă în clasament.

Jocul a satisfăcut pe cei peste 20 000 
de spectatori, care au rămas în tribune 
pînă la fluierul final, deși a plouat în 
tot timpul reprizei a doua.

O brigadă de arbitri din R. D. Ger
mană, avînd la centru pe Glockner, a 
condus formațiile:

STEAUA : Haidu — Georgescu, Je 
nei, Petescu, Dumbravă — Crișan, 
Koszka — Raksi, Voinea, Negrea, Crei
niceanu.

DINAMO ZAGREB : Skorici — Me 
sici, Ramjlak —Pulijkan, Kasumovict, 
Belin — Kobesciak, Pavici, Lamza. 
Matus, Rora.

VALENTIN PAUNESCU

Pronosport ® Pronoexpres • Pronosport
JUCAȚI DUMINICA LA ULTIMUL CONCURS SPECIAL PRONOSPORT AL ANULUI

După cum am mai anunțat, duminică 20 
decembrie a c. are loc ultimul concurs spe
cial PRONOSPORT al anului.

Avantajele participării la acest concurs 
special sint următoarele :

1) Fiecare variantă depusă are trei șanse 
de cîștig.

2) Prin indicarea a numai 4 meciuri din 
12, se poate obține unul din cele două 
autoturisme oferite: 1 „Fiat 600” și 1 ,Tra- 
bant-Combi“.

3) Se atribuie numeroase și atractive pre
mii în obiecte și bani.

4) Se atribuie cu certitudine toate pre
miile prevăzute în prospect.

5) Fondul de premii suplimentare în bani 
este nelimitat.

6) Premii suplimentare în obiecte în va
loare totală de 150.000 lei iață de 100.000 
lei de la concursul anterior.

Din cele de mai sus reiese că noua for
mulă de concurs specia] asigură obținerea 
a numeroase și valoroase premii suplimen
tare.

Premiile concursului special PRONOEX
PRES din 9 decembrie 1964.

Categoria 1 • 1,2 variante a 100 000 lei ; 
categoria a Ii-a 12,5 variante a 13.954 lei;

EUGEN CREȚU, tehnician la Uzi
na mecanică Sinaia

„Cred că răminerea în urmă a fot
balului nostru se datorează, printre 
altele, și slabei atenții care se acordă 
echipelor de pitici și juniori. Juniorii 
și piticii nu se bucură de un sprijin 
material suficient, pregătirea lor fiind 
lăsată de multe ori la voia întîmplă- 
rii. Foarte mulți juniori talentat! nu 
s-au putut realiza ca mari jucători, 
pierzîndu-se pe drum.

Fac următoarele propuneri i
— toate echipele de fotbal din ca

tegoriile A, B și C să fie obligate să 
aibă echipe de juniori și de copii;

— să se asigure echipelor de Ju
niori și copii o activitate continuă;

— editura UCFS să tipărească ma
terial de îndrumare pentru antrenori 
și instructori privind pregătirea timpu
rie (tehnică și tactică) a jucătorului 
de fotbal".

DUMITRAȘ MINU, Iași:
„Prin intermediul ziarului „Sportul 

popular" fac următoarele propuneri fe
derației de fotbal i

— în alcătuirea echipei naționale 
selecționerii să nu se lase Impresio
nați de numele și faima jucătorilor, 
ci să țină seama de stadiul de pre
gătire. forma și conduita morală a 
acestora ;

— în vederea depistării elemente
lor talentate observatorii federali să 
vizioneze periodic meciuri din catego
ria C și din campionatele regionale, 
astfel ca pe parcursul unui campionat 
fiecare echipă să primească măcar 
o dată vizita unui specialist;

— arbitrii Intîlnirilor să fie mult 
mai exigenți In aprecierea abaterilor 
jucătorilor, eliminînd de pe teren fără 
rezerve pe cei ce practică joc pericu
los sau brutal, sau au ieșiri nespor
tive ;

— antrenorii să se ocupe de com
portarea jucătorilor și în afara ore
lor de antrenament, să fie adevărați 
educatori ai sportivilor".

DESPRE JOCUL $1... GOLUL DE LA BAIA MARE
Marți am stat de vorbă cu Pîrcălab, 

care a ținut să facă cîteva completări 
la jocul desfășurat de echipa sa la 
Baia Mare.

„La trei zile după meciul de la Cluj, 
echipa noastră a reușit să se reabili
teze într-o oarecare măsură. Și nu atît 
prin victoria obținută ci prin jocul 
prestat, pe care-1 consider mai bun 
decît cel practicat în meciurile ante
rioare. Terenul greu făcea dificilă con
trolarea mingii, conducerea ei. In 
această situație jucătorii noștri au folo
sit pasele directe, în timp ce înaintașii 
adverși au condus prea mult mingea, 
greșind în acest sens. Apărarea noas
tră a jucat simplu, mijlocașii au asi
gurat o legătură mal bună între com
partimente, iar noi înaintașii, consider, 
am reușit unele combinații bune. Am

categoria a III-a, 134,7 variante a 1.394 lei; 
categoria a IV-a: 737,4 variante a 326 lei, 
categoria a V-a: 2.779,9 variante a 86 lei; 
rategoii-a a Vi-a: 13.503,2 variante a 24 lei.

PREMII SUPLIMENTARE

Categoria 1 : 1,2 variante ; categoria a 
Il-a: 5,2 variante; categoria a III-a 45,0 va
riante; categoria a IV-a: 85,5 variante; ca
tegoria a V-a: 157,4 variante; categoria a 
Vl-a: 526,5 variante; categoria a VII-a 970,1 
variante; categoria a VIII-a: 2130,1 va
riante.

Premiul de 100.000 lei a fost obținut de 
participantul TAUSCH OTTO din București.

Report la categ. I: 72.456 lei.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 51 din 16 de
cembrie 1964, au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

48 32 35 38 33 3
Numere de rezervă : 10 14
Fond de premii : 631.912 lei.
Tragerea următoare va avea loc miercuri 

23 decembrie 1964 la București.

IONEL CHEZAN, str. Andrei Bîr- 
seanu. nr. I, Brașov:

„Consider că exislă toate condițiile 
ca fotbalul nostru să intre tn rlndut 
disciplinelor sportive fruntașe. Prlnci- 
pala obligație in acest sens revine, 
după părerea mea, antrenorilor. Antre
norii trebuie să-și dea mai multă os
teneală în vederea Însușirii de către 
jucători a procedeelor tehnice. Să nu 
fie admiși în echipele de categoriile 
A, B și C decît jucători cu un anume 
baga| de cunoștințe tehnice, verificai 
în cadrul unui adevărat examen. Am 
auzit că așa se procedează în Brazi
lia și rezultatele sint, după cum se 
vede, foarte bune.

Numărul jucătorilor la echipele di
vizionare este redus. Clnd o echipă 
are 2—3 indisponibilități jucătorii 
rămași valizi știu că vor intra in e- 
chipă indiferent de pregătirea lor, bună 
sau slabă.

Jucătorii de rezervă la majoritatea 
echipelor divizionare sîni de o valoare 
foarte scăzută în comparație cu titu
larii. Aceasta obligă pe antrenori să 
facă fel de fel de concesii în fața 
„vedetelor" ca nu cumva acestea să’ 
se... supere și să nu mai joace".

RESTANTĂ IN CATEGORIA C

Flamura roșie Oradea - 
Arieșul Turda 1-1 (1-1)
ORADEA 16 (prin telefon). — Me- 

ciul restantă, disputat miercuri pe sta
dionul Crișana, între formațiile Fla
mura roșie Oradea și Arieșul Turda 
a fost influențat de starea terenului, 
acoperit cu un strat de zăpadă înghe
țată. Scorul a fost deschis de Vighi 
(min. 23) care a transformat un pe- 
nalti, la un henț comis în careu de 
Zăhan. în min. 33, oaspeții egalează, 
înscriind prin lvan. In reprisa secundă 
Arieșul combină mai frumos în cîmp, 
dar ocazii de a înscrie au orădenii, 
care ratează prin Toth (min. 82) și 
Kelemen (min. 88). A arbitrat GhJ 
Ștefănescu (Vișeu).

1L1E GH1ȘA, coresp. reg.

fi putut să mai înscriem goluri, în spe- 
cal după acel „11 m“ ratat de Ujvari, 
dar Ene, de pildă, a șutat în minutul 
75 în bară.

Și fiindcă mi se oferă prilejul vreau 
să fac o rectificare: am participat la... 
operațiile de pregătire ale loviturii li
bere din min. 61, dar „punctul pe i*  
l-a pus Frățilă. Mă pregăteam să exe
cut lovitura liberă. Am aranjat mingea 
și mi-am luat elanul să trag. Frățîlă, 
aflat lingă mine, a avut o inspirație 
fericită și a plecat cu o fracțiune de 
secundă înaintea mea și a șutat. Zidul 
s-a destrămat și mingea l-a surprins 
pe Bai, întrînd în gol. Am făcut aceas
tă precizare fiindcă în clasamentul gol- 
geterilor... contează.

• Rugbiștii de la Institutul de Ar- 
hitecură au cîștigat campionatul stu
dențesc din acest an. Echipa, pregă
tiră de lectorul universitar Nicolae 
Pădureanu, s-a dovedit intr-adevăr a 
fi cea mai valoroasă formație studen
țească bucureșteană.

Inițiativa organizării unei astfel de 
întreceri merită toată lauda. Pentru 
viitor poate că ar trebui studiată posi
bilitatea măririi numărului de echipe, 
fj-Hid vorba de cel mai mare centru 
universitar al țării. De asemenea, o 
acțiune asemănătoare s-ar putea reali
za și în alte centre universitare (Cluj, 
Iași, Timișoara îndeosebi), unde exis
tența unei mase mai largi de practi
cant; ai sportului cu balonul oval, ar 
ajuta la o mai bună selecție în forma
țiile divizionare respective.

C. A.

LOTO-CENTRAL

Premiile întregi și sferturi de la trage
rea Loto-cential din 11 decembrie 1964.

Suplimentar I sfert : 3 variante a 2.4.864 
lei ; Suplimentar II : 2 variante a 5.425 lei 
și 3 variante a 1.356 lei; Categoria I: 2; 
variante a 18.233 lei și 10 variante a 4.558 
lei; Categoria a Il-a : 7 variante a 8.005 
lei și 13 variante a 2.001 lei; Categoria a 
III-a: 29 variante a 2.173 lei și 35 variante 
a 543 lei; Categoria a IV-a : 48 variante a 
1.277 lei și 65 variante a 319 lei; Categoria 
a V-a: 82 variante a 682 lei și 153 variante 
a 170 lei; Categoria a Vl-a: 75 variante 
a 765 lei și 129 variante a 191 lei; Catego
ria a VII-a: 124 variante a 486 lei și 179 
variante a 121 lei; Categoria a VIII-a: 208 
variante a 279 lei și 341 variante a 69 
lei.

Cîștigătorii la premiul suplimentai I sfert 
sînt: Pamfil Grigore din Bacău, Onea Savu 
din Timișoara și Vasile Sterea din Bucu«*  
iești.

Rubrică redactată de Loto-Pronospoat,



„Veți revedea pe Trojan într-o formă de zile mari“
Echipa de handbal a Romîniei a învins categoric 

formația II.f. Germane: 22-14 (14-7)
Nicicînd handbalul cehoslovac nu 

a cunoscut o perioadă ații de în
cărcată ca acum. Tn ultimele 14 zile 
reprezentativa Cehoslovaciei a între
prins un turneu în țările scandinave, 
apoi Dukla Praga s-a deplasat în 
iugoslavia pentru jocul din „Cupa 
campionilor europeni" și iată-ne, a- 
cum, în preajma jocurilor de la 
București.

In vederea jocurilor din capitala 
■Ronuniei au fost selecționați urmă
torii jucători: portari — Skarvan și 
'Arnost; jucători ae cimp — Trojan, 
IBeneș, Kredatuș, Razek, Murgon, Duda, 
Havlik, Herman, Bruna, Ciner, Mrkvica.

După cum se vede, lipsesc Vicha 
și Mareș, primul ieșit din formă, 
iar al doilea accidentat în turneul 

întreprins în țările nordice. Citind 
lista jucătorilor veți observa desigur 
nume noi, ca Murgon, Kredatuș, 
'Mrkvica și Ciner. Toți sini tineri și 
activează în prima categorie a cam- 
jpionatului cehoslovac. în turneul din 
'•'Scandinavia, Mrkvica și Murgon au 
dat deplină satisfacție. De altfel și 
rezultatele echipei noastre naționale sînt 
mulțumitoare. Din cele 5 jocuri sus
ținute, echipa Cehoslovaciei a clști- 
.gat două, a terminat tot atitea la 
egalitate și a pierdut unul. Trebwe 
insă adăugat faptul că aceste 5 
focuri s-au desfășurat în 8 zile, tn 
orașe diferite, ceea ce constituie „un 
adevărat tur de forță". După turneu, 
antrenorul Koenig a declarat urmă
toarele: „Sînt muljumit de rezulta-

AZI ÎNCEPE la sofia a iii a ediție 
A „CUPEI DUNĂRII" LA HOCHEI

SOFIA 16 (prin telefon de la co
respondentul nostru). Cei mai buni ju
cători de hochei pe gheată din patru 
capitale (Sofia, Belgrad, Budapesta și 
București) se întîlnesc — începînd de 
astăzi — în orașul nostru pentru a-și 
disputa cea de a III-a ediție a „Cu
pei Dunării". Această întrecere stîmește 
un mare interes în capitala Bulgariei. 
Este firesc, deci, ca amatorii de 
hochei pe gheață din Sofia să urmă
rească cu atenție ultimele pregătiri ale 
acestor formații și să comenteze șan
sele lor în întrecerea care va începe 
astăzi.

Astfel, recentele întîlniri dintre ho- 
cheiștii bulgari și selecționata de ju
niori a orașului Praga (alcătuită din 
sportivi sub 21 de ani) s-au bucurat 
de o asistență numeroasă, care a apre
ciat atît valoarea jocului prestat de 
tinerii jucători cehoslovaci, cît și pro
gresele realizate de sportivii bulgari. 
Cele două partide s-au încheiat cu vic
toria formației oaspe, care a cîștigat 
cu scorurile de 8—5 și 6—2. Selecțio
nata ungară, după ce a pierdut pri-

Regrupare in fruntea 
clasamentului 
(Urmare din pag. 1)

Reicher, cu binecunoscuta sa meticu
lozitate, ]_-a învins pe Bozdoghină. Par
tidele Giinsberger — Partos, Alexan- 
drescu — Mititelu și Voiculescu — 
Șuteu au fost remize. Radovici deține 
avantaj la Pușcașu iar Stanciu la Ga
vrila.

Tn diminețele zilelor de marți șl 
miercuri au fost reluate o serie de 
întrerupte.

Iată rezultatele: Soos—Pușcașu *7 2- 
f/s, Pușcașu—Ciocîltea */ 2—*/ 2, Ale- 
xandrescu — Pușcașu 1—0. Ciocîl- 
tea—Partos */. —‘A. Partos—Soos 0-1, 
Bozdoghină—Pavlov 1—0.

LA MONTEVIDEO a avut loc tragerea la 
sorti a .Cupei campionilocr Americii de 
Sud' — ediția 1965, la care și-au anunțat 
participarea echipe din zece țări. Jocurile 
primului tur se vor desfășura sistem tur
neu, între 31 ianuarie și 5 martie, în cîte 
trei grupe a trei echipe fiecare. Actuala 
campioană, Independiente Buenos Aires, 
s-a calificat fără joc pentru turul următor.

AMATORILOR de călătorii deosebite in
dustria turistică elvețiană to oferă, cu în
cepere din anul viitor, o surpriză plăcută, 
între 15 șl 25 august se vor realiza călă
torii cu... balonul peste munții Alpi I

PESTE 4 000 de persoane au stat la rînd 
cîteva ore în satul olimpic din Tokio, pre
zența lor neavînd însă nici o legătură cu 
vreo întrecere sportivă. Săptămîna trecută 
a avut loc aici vînzarea, la prețuri reduse, 
a unor mărfuri ce s-au aflat la dispoziția 
sportivilor străini cu prilejul Joourilo® 
Olimpice. Multe din aceste persoane au 
așteptat aproape 20 de ore pentru a cum
păra asemenea „suveniruri olimpice”.

FEDERAȚIA engleză de fotbal a hotărî* 
să trimită polițiști în civil în tribunele sta
dioanelor pentru a veghea Ia respectarea 
ordinai și a .calma" spiritele mai înfier-

Aseară s-a jucat runda a 11-a. Cto- 
cîltea, într-o vervă deosebită, a cîști
gat la Gică Alexandrescu, o partidă 
de atac care ne-a reamintit forma de 
zile mari a fostului campion. A doua 
victorie consecutivă a înregistrat Mihai 
'Suta, învingîndu-1 tn 32 de mutări pe 
'Mititelu. Două partide „cheie" ale 
rundei. Gheorghiu — Gilnsberger și 
Neamțu—Soos, au fost remize. Tn rest: 
•Pușcașu—Voiculescu 0—1, Gavrilă— 
•Pavlov */ 2—’/•>, Szabo—Radovici */ 2— 
*/2, Șuteu—Reicher */ 2—’/2. Partos — 
Stanciu 1/2—'/2, Bozdoghină—Nacu în
treruptă.

Clasamentul: Gheorghiu 7*/ 2 (1),
Ciocîltea 7, Reicher, Szabo, Neamțu 
6*/ 2. Soos 6 (1), Partos 6, Stanciu, 
Radovici 6*/ 2 (1), Pușoașu 5 (2), Cnîns- 
berger, Voiculescu 5 (1), Alexandres
cu 5 puncte etc.

Astăzi se joacă partidele rundei a 
I2-a;

Corespondență1 'specîălă dIn praga

Echipa R. S. Cehoslovace fotografiată înaintea începerii campionatului mon
dial disputat în primăvara acestui an

tele echipei noastre pentru că trebuie 
să avem în vedere că în țările scan
dinave se cîștigă greu. Aceste repre
zentative joacă acasă incomparabil 
mai bine decît în deplasare. De a- 
ceea, campionatul mondial din 1967 
din Suedia va ușura misiunea echi
pelor din țările scandinave. In ce

mul joc de verificare disputat în com
pania echipei secunde a R.D.G. cu 
scorul de 2—8, a realizat în a doua 
întîlnire un rezultat mai strîns, fiind 
învinsă numai cu 1—4. De la Belgrad 
am aflat că echipa iugoslavă va fi al
cătuită pe scheletul formațiilor Parti
zan, Steaua roșie și O.H.K. Beograd.

Competiția începe astăzi cu jocul 
Sofia-Belgrad, hocheiștii romîni urmînd 
să joace prima partidă mîine în com
pania eohipei orașului Budapesta.

TOMA HRISTOV

PE SCURT
• Continuîndu-și turneul în R. P. 

Ungară, echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheață ZKL Brno a întîlnit la Buda
pesta formația Ujpesti Dozsa. Oas
peții au terminat învingători cu sco
rul de 13-1 (2-0; 6-1; 5-0).

• Tn turneul internațional de șah 
de la Baku s-au jucat trei partide 
întrerupte. Nejmetdinov (U.R.S.S.) a 
cîștigat la Halilbeili (U.R.S.S.) și 
a pierdut la Țvetkov (R. P. Bulga
ria). Baghirov (U.R.S.S.) l-a învins 
pe Halilbeili. Tn clasament conduce 
Antosin (U.R.S.S.) cu 8,5 puncte.

• A 24-a ediție a campionatului 
unional feminin de șah se apropie 
de sfîrșit. Mai sînt de disputat 5 
runde. In fruntea clasamentului a tre
cut campioana lumii Nona Gaprin- 
dașvili, care, după un start slab (din 
5 partide a realizat 3 puncte), con
firmă clasa sa, totalizind acum 11,5 
puncte. Pe locul doi, la o jumătate 
de punct, se află campioana Moscovei, 
Elena Rubțova, în vîrstă de 16 ani. 

privește comportarea jucătorilor noș- 
tri trebuie să remarc forma excep
țională a portarului Skarvan, elogiat 
în unanimitate de presa suedeză. 
Dintre cei tineri mi-au plăcut 
Mrkvica și Murgon. Acum, la sfîrșit 
de an, ne așteaptă două meciuri 
deosebit de greie în compania cam
pionilor mondiali. Ne vom strădui 
să jucăm cît mai bine la București 
încît să satisfacem exigențele spec
tatorilor romîni".

tn încheierea corespondenței mele 
vreau să remarc revenirea în formă 
a jucătorului Josef Trojan. Dacă la 
Praga cu prilejul campionatelor mon
diale, el a decepționat, recent, in 
turneul întreprins in țările nordice, 
Trojan a fost într-o formă de ,fode 
mari". Driblingul său pe aripi, pă
trunderile și șuturile de mare pre
cizie au fost hotăritoare, remarcau in 
unanimitate ziarele suedeze.

Echipa Cehoslovaciei va sosi vineri 
cu avionul la București.

FRANTISEK NAJBIRT 
redactor al ziarului

„Ceskoslovenski sport" *— 
Praga

Ea este urmată de campioana unio
nală de anul trecut, Maia Ranniku.

• Selecționata masculină de baschet 
a orașului Moscova, care cuprinde opt 
jucători din echipa olimpică a 
U. R. S. S., printre care Voinov, Pe
trov, Korneev, Travin, Alaciacian și 
Hrînin, a susținut mai multe partide 
amicale la Belgrad și Ljubljana. Din 
cele cinci meciuri disputate, baschet- 
baliștii sovietici au cîștigat două 
jocuri (cu Olimpia Ljubljana șiO.F.K. 
Belgrad) și au fost întrecuți de: 
Steaua roșie Belgrad (69—66). se
lecționata orașului Belgrad (70-67) și 
de reprezentativa Iugoslaviei (72-62).

•• Federația de tenis de cimp a 
R. S. Cehoslovace a alcătuit clasa
mentele celor mai buni jucători ceho
slovaci pe anul 1964. La masculin 
primul loc a fost atribuit campio
nului țării, Javorski, urmat de Hole- 
cek, Kodes, Strobl și Koudelka. în 
fruntea listei celor mai bune jucătoare 
figurează Horcikova.

bîntate din rîndurilo spectatorilor. De ase
menea, s-a hotărit că antrenorii nu mai au 
voie să circule pe marginea terenului pen
tru a da directive Jucătorilor în timpul me
ciului.

AȘA CUM se prevăzuse, pentru o serie 
de cicliști italieni, belgieni și vest-germanl 
Jocurile Olimpice de la Tokio au însemnat 
numai o trambulină pentru a trece la pro
fesionism. La Roma s-a anunțat că Mario 
Zanin, campionul olimpic in proba de fond, 
va deveni alergător profesionist. De ase
menea, au semnat contracte de profesio
niști medaliații olimpici Pettenella (Italia), 
Sercu (Belgia) și CLaesges și Sfreng 
(R.F.G.),

DATORIA globală a principalelor cluburi 
italiene de fotbal se ridică ia suma de 
aproximativ 18 miliarde lire (16 milioane 
dolari) — s-a arătat recent la Roma într-o 
Interpelare a mal multor deputați din par
lamentul italian. 3-a ceiut efectuarea unei 
anchete pentru a se stabili cauzele care 
au dus la această stare de lucruri și „eli
minarea lor în interesul fotbalului italian".

UN GRUP de alpiniști olandezi, condus 
de Jan Boon, în vîrstă de 55 de ani, a 
reușit să escaladeze masivul Manaslu din 
Himalaia. situat la o altitudine de 7 050 m. 
Membrii expediției au străbătut, de ase
menea, aproximativ 1 000 km prin așezările 
de la poalele Himalaiei, pentru a studia 
condițiile de trai ale populației din această 
regiune, care este ruptă aproape cu de- 
săvîrșire de restul lumii.

DEȘI a atins o vîrstă respectabilă, cunos
cutul schior suedez Sixten Jernberg îșî con-

(Urmare din pag. 1)

promptă, care a știut să anihileze ac
țiunile handbaliștilor vest-germani, în 
special in zona (iniei de la 9 m, inier- 
ceptind numeroase mingi și declanșînd 
o serie de contraatacuri care au depășit 
cu regularitate formația gazdă, selec
ționata țării noastre s-a impus categoric 
chiar din primele minute. Organizind 
atacuri bine dirijate în care finalizarea 
se făcea alternativ de la semicerc sau 
de la 9 m, handbaliștii romîni au con
dus cu 1—0, 3—1 (min. 8), 7—4 (min. 
16), 10—5 (min. 22), 12—6 (min. 27) 
și 14—7 in finalul primei reprize.

La reluare echipa gazdă are o puter
nică revenire și înscrie patru goluri 
consecutiv, scorul ajungînd în min. 38 
la 14—11 pentru reprezentativa noastră. 
Va fi răsturnat rezultatul? Cei peste 
10.000 de spectatori încurajează frenetic

Experimente^ în fotbal•>3
Tn ultima vreme asistăm la tot mai 

multe încercări de „schimbare" a fot
balului. între acestea se înscrie și fot
balul fără ofsaid. Un astfel de meci 
urma să aibă loc între Internazionale 
Milano și Atletico Madrid. Cum însă 
FIFA nu a fost de acord ca acest joc 
să se dispute fără regula ofsaidului 
cei ce doreau să asiste la un asemenea 
experiment au trebuit să se mulțu
mească doar cu o... relatare a ziarului 
milanez LA GAZETTA DELLO SPORT 
transmisă din Barcelona, în legătură 
cu jocul dintre echipele Barcelona și 
Espanol, care au jucat o partidă-școală 
de 60 de minute, în care s-au încer
cat diferite „corectări" ale actualului 
regulament de fotbal.

Intre acestea, 20 de minute s-a ju
cat fără ofsaid. Articolul din ziarul ita
lian intitulat „Un experiment negativ" 
subliniază că cele 20 de minute de fot
bal fără ofsaid nu au fost în măsură 
să ofere o imagine concludentă a ceea 
ce ar putea aduce bun o asemenea mo
dificare. Aceasta pentru motivul că 
echipele n-au fost pregătite suficient

ACTUALITATEA PUGILISTICĂ
IN REUNIUNEA internațională de 

box de la Paris, spaniolul Luis Folle- 
do (cat. mijlocie) l-a învins prin 
abandon în repriza a 10-a pe fran
cezul Yolatid Leveque. Meciul a avut 
o desfășurare dramatică, Folledo fă- 
cînd cunoștință cu podeaua în rundul 
3. In finalul meciului, Foliledo a atacat 
dezlănțuit și contrînd eficace la figură 
a obținut victoria înainte de limită.

In cadrul reuniunii de la Paris, 
Joseph Gonzales (Franța), medaliat 
cu argint la J.O. de la Tokio, și-a 
făcut un promițător debut ca profe
sionist, învingîndu-i prin k.o. în repriza 
a doua pe belgianul Miîaire.

CAMPIONUL mondial la box la 
cat. mijlocie, Joey Giardelto (S.U.A.), 
și-a păstrat titlul, întrecîndu-1 la punc
te pe șalangerul său oficial Rubin 
Carter. Meciul a cuprins 15 reprize 
și s-a disputat la Filadelfia. Joey 
Giardelto, în vîrstă de 34 de ani, a 
știut să evite loviturile renumitului 
„puncheur" Rubin Carter. începînd din 
rundul 6, Giardelto și-a impus boxul 
său tehnic, terminînd victorios.

CAMPIONUL european de box la 
cat. mijlocie Laszlo Papp urmează 
să-și pună titlul în joc în fața suede
zului Bob Hoegberg. Meciul va avea 
loc la Stockholm la o dată care ur
mează să fie stabilită pînă la sfîrșitul 
lunii. Papp s-a refăcut după acoiden-

tinuă activitatea sportivă. Bilanțul trofeelor 
sale este cu totul excepțional: in numai 
zece ani de activitate competițională Sixten 
Jernberg a cîștigat 14 titluri de campion 
mondial, 8 medalii olimpice de aur și 15 
titluri de campion al țării sale.

IN SUEDIA, titlul de cel mal bun fotba
list al anului a fost acordat lui Hasse Mild, 
mijlocaș al echipei Djurgarden — campioa
nă a țării — și component al reprezenta
tivei suedeze. In sezonul de iarnă Mild 
practică hocheiul pe gheață, sport în oaie, 
de asemenea, este cotat oa un jucător 
foarte bun.

A ÎNCETAT dfai viață, In vîrstă de 89 de 
ani, dr. Ruftier, una din cele mai populare 
figuri ale ciclismului belgian. El a scris 
mal multe cărți despre ciclism, sport pe 
care l-a îndrăgit atît de mult încît chiar 
în ultimele luni ale vieții putea fi văzut 
pedalând voios pe șoselele belgiene.

LA LONDRA a apărut o carte despre 
fotbalul mondial. Autorul, K. Wolstenhoîm, 
consideră că cei mai buni fotbaliști ai zi
lelor noastre sînt Greaves (Anglia), Pele 
(Brazilia), Rivera (Italia), Eusebio (Portu
galia) și Van Himst (Belgia). 

pe handbaliștii R. F. Germane, dar se
lecționata R. P. Romine se impune prin 
schimbări rapide de ritm, prin nume
roase contraatacuri și pune din nou 
stăpinire pe joc. Scorul ajunge 20—12 
în min. 20, deci 10 minute înainte de 
fluierul final. în ultimele minute jucă
torii romîni fac o adevărată demonstra
ție, mult aplaudată de public și obțin 
o meritată si categorică victorie. Scor 
final: 22—14 (14—7).

Arbitrul suedez G. Carlsson a condus 
foarte bine următoarele echipe: R. P. 
ROM1NĂ: Redl (Bogolea) — Ivărtes- 
cu (4), Jacob (8), Nodea (1), Moser
(4) , Hnat (2), Oțetea (1), Goran (1), 
Gațu (1), Costache II, Popescu I.; R.F, 
GERMANĂ: Delfs (Rosner) —Fritzback, 
Bartels (1), Graf, Grill, He ger, Munck
(5) , Hue (4), Lubking, Mulheisen (3), 
Theis (1).

pentru a juca fără ofsaid. Din această 
cauză, timp de 10 minute ambele for
mații au jucat aproape exclusiv după 
regulamentul în vigoare și nici inter
vențiile celor doi antrenori ij*au  fost 
în măsură să învioreze mai mult spec
tacolul sportiv. în prea puține cazuri 
atacanții au încercat să „stea lipiți de 
portari" pentru a specula eventualele 
pase în adîncime, astfel că nici una 
din echipe nu a profitat de posibilită
țile oferite pentru a înscrie goluri. Con
cludent e faptul că singurul gol înscris 
de atacantul Tejada de la Espanol a 
fost rezultatul unei acțiuni clasice, por
nită din propriul teren.

Alte 20 de minute au fost folosite 
pentru experimentarea repunerii mingii 
în joc la autul de margine prin lovi
turi cu piciorul, și nu cu mîna. Dar 
nici acest experiment, după opinia zia
rului italian, nu a fost concludent pen
tru că la toate cele trei auturi execu
tate precizia a lăsat mult de dorit, și 
deci nu a fost un avantaj evident 
pentru formația care a beneficiat de 
aceste lovituri.

tul suferit la mîna dreaptă în timpul 
meciului cîștigat în fața lui Mike 
Leschy (Anglia) și și-a reluat antre
namentele la Budapesta.

DUPĂ un meci deosebit de specta
culos, desfășurat la Roma, campionul 
mondial „clasa juniori", Șandro Maz- 
zinghi, și-a păstrat titlul învingîndu-1 
la puncte pe compatriotul său For
tunato Manca. Este pentru prima oară 
în istoria sportului cu mănuși cînd un 
titlu mondial este disputat între doi 
boxeri din aceeași țară. In cadrul 
aceleiași reuniuni, la cat. „grea". 
Franco de Piccoli (Italia) a dispus 
prin k.o. în prima repriză de america
nul Sonny Andrews.

INTR-UN MECI amical de box des
fășurat la Glasgow, echipele Franței 
și Scoției au terminat la egalitate: 
5—5. Cunoscuții campioni francezi 
Jacques Cotot și Mareei Laurent au 
obținut victorii înainte de limită în 
fața lui Gilfeather și respectiv Lut- 
herluy. Vechiul internațional scoțian 
Mc. Taggart, fost campion olimpic, a 
evoluat la cat. ușoară și l-a învins la 
puncte pe Picone.

ECHIPELE selecționate de box (a- 
matori) ale R.F. Germane și Angliei 
s-au întîlnit în două meciuri desfășu
rate la Bonn și Hanovra. In ambele 
partide victoria a revenit boxerilor 
gazdă cu scorul de 12—8 și 14—6.
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Ultimele știri
HANDBAL; DUKLA PRAGA ELI

MINATA DIN „C.C.E."!
La Belgrad a avut loc aseară în 

cadrul optimilor de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la handhal 
masculin, meciul Medveșciak Zagreb 
— Dukla Praga. Campioana iugosia-j 
vă a învins cu 14—12 (5—7) și s-a 
calificat pentru sferturile de finală., ; 
FOTBAL: ANDERLECHT ÎNVINSA 

ȘI PE TEREN PROPRIU
Aseară, la Bruxelles s-a desfășurat 

meciul revanșă dintre Anderlecht și 
Liverpool din optimile de finală ale 
„G.C.E." Liverpool a cîștigat partida cd 
1-0 (în tur cu 3-0) și s-a calificat 
îtf sferturi. în „Cupa cupelor" F. 'C. 
Porto a terminat la egalitate (1—i)’ 
cu Miinchen 1860. învingătoare în 
primul meci cu 1—0, Miinchen s-a 
calificat în sferturile de finală.
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