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INSTITUIREA CONSILIULUI NAȚIONAL 
IL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE
La Palati-1 R. P. Romîne a avut loc miercuri ședința de cons- 

-ituire a Consiliului National al Frontului Democrației Popu- 
îre, în legătură cu apropiatele alegeri pentru Marea Adunare 
lațională și sfaturile populare. Au luat parte reprezentanți ai 
artidului Muncitoresc Romîn, ai sindicatelor, organizațiilor 
ooperatiste, de tineret, de fentei, ai asociațiilor științifice și 
rlturale și ai altor asociații obștești, care au fost desemnați de 
rganizații'e respective pentru a face parte din Consiliul Na- 
onal al F.D.P.
Ședința a fost prezidată de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 

iej. A fost ales Biroul Consiliului Național al F.D.P., care, 
ître ședințele Consiliului, va coordona acțiunile ce vor fi or- 
anizate in campania electorală.
Biroul Consiliului este alcătuit din tovarășii : Gheorghe 

iheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, Nicolae 
’.eaușescu, Chivu Stoica, Leonte Răutu, Ștefan „ Voitec, Isac 
lartin, Suzana Gîdea, Constantin Mateescu, Petre Enache, 
,nton Breitenhofer, Ladislau Banyai, Demostene Botez, Gri- 
ore Geamănu.
A fost apoi aleasă comisia -pentru elaborarea proiectului de 

,-anifest al Frontului Democrației Populare.
Consiliul Național al F.D.P. a stabilit primele acțiuni in 

ederea pregătirii alegerilor. (Agerpres)
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01 MAI MULTI INSTRUCTORI SPORTIVI 
ÎN REGIUNEA GALAȚI

ACEUALITATEA
@ Intilnîri internaționale

ale handbaliștilor noștri
• MairJi seară s-a înarpoial în 

țara, din kMoet'l MvSrepiiâiTis în 
H. D. Gemiană, echipa fwnMtti- 
nă Rapid București. In ul'Jtnaa 
pattâdâ, susținiuiă duminică la 
Magdeburg, Rapid a dispws de 
formația locală Aufbcru cu 11-5 
(7—2). Muncita!® echipei naa&îue 
obu t&sA iasciuso de Ana Boța-n 
4, Maria Co<nistaii«t>ine«cu 3, Ră
dică F13-roia.au 2, Mairia Bota și 
Elena D-o bine earnu.

® Astă-soară, după meciul
cu Steaua, echipa Dinamo plea
că în turneu peste hotare.
HaadbOlișUj dinamuviș'i vor ju
ca în la Mv.nchen, Lu
beck, Hassloch și Saarbru-cken, 
infer-e 27 decembrie și 2 ianuano. 
Dinamo își ?a încheia turneul 
în Spania, Ia Madrid, unde va 
lua pairle ia o Cupă organizară 
de AKetico Madrid (15—17 
auaziîe).

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VKT
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PE TEME
ACTUALE

La reuniunile pugilistice inter
naționale organizate de cîubul 
italian Sempre Avânți au fost 
invitați și boxerii dinamoviști. 
Antrenorii C. Nour și C. Duanâ- 
Uesou au deplasat un lot de 1G 
boxeri printre oare I. Mihalic, 
M. Dumitresou. I. Olfeeamu, V. 
An.boniu, C. C-rudu, I. Covaci 
etc.

Sportivii dinamoviști vor par
ticipa la două reuniuni, în ora
șele BoTogna șî Pesaro, în zilele 
de 26 și respectiv 29 decembrie. 
Lotul de boxeri este însoțit 
de arbitrul Virgil Cazacu.

• A fost inaugurat
patinoarul
Tractorul Brașov

în meciul cu echipa orașului Prana

egiunea Galați se află 
printre cele evidențiate, 
anul acesta, în activita- 

■a sportivă de mase. Locul V 
i finalele Spartachiadei repu- 
licane atestă această afirina- 
î. Una din explicațiile realiza
tor obținute în sportul de 
tase, de activiștii gălățeni, tre- 
lic căutată și în grija ce se 
aordă școlarizării de instruc- 
;ri sportivi, acești colaboratori 
rețîoși ai profesorilor de edu- 
ație fizică șl antrenorilor. Nu 
■ mult, comisia 
•. instruire a ca- 
elor sportive de 
: lingă consiliul 
gional UCFS Ga- 
ți a fost declarată
imtașă : locui I pe țară, îna- 
itea comisiilor din regiunile 
ucurești, lași. Cfoj și Banat, 
erformanța merită a fi subli- 
iată. Cu prilejul vizitei făcute 

Galați, în cadrul uriei discuții 
am solicitat tovarășei prof. 

,'LIA IFR1M, responsabila co- 
isiei, să ne arate unele aspecte 
n munca desfășurată pe acest 
rîm.
— Mai mtii vă rugăm să 

e amintiți cîteva rezultate con- 
•etc...
— Numărul instructorilor 

oortivi școlarizați in 1964 este 
e 1651. Față de angajamentul 
lat, noi tun realized o depășire 
e 17 la sută. Ne prezentăm 
'ne în ce privește formarea 
e instructori sportivi, in școli 
719), in asociațiile sportive de 
t ora.fo (319). pentru activiia- 
a turistică (233) ca și in ins- 
tiitele de învățămint superior 
180). Ceva mai slab stăm, deo- 
mdată. cu lustruirea viitorilor 
oștri colaboratori, in asocia

țiile sportive sătești, unde, cifra 
propusă s-a realizat doar în 
proporție de 60 la sută.

— Ce a întreprins comisia 
regională pentru realizarea ci
frei globale amintite?

— Comisia s-a îngrijit, în pri
mul rlnd, de . întocmirea unor 
programe analitice speciale, pe 
fiecare ramură de sport. îndru
mările date au fost ca procesul 
de școlarizare să cuprindă, obli
gatoriu, 2 ramuri sportive indi
viduale și anume atletismul și 

gimnastica iar no
tația și boxul, in 
funcție de con
dițiile existente in 
localități sau aso
ciații. Dintre jocu

rile sportive au fost alese 
acelea care se bucură de intere
sul marii majorități a tineretu
lui din regiunea noastră. Este 
vorba de volei, fotbal și hand
bal. Aceste programe, o dală 
întocmite, au fost difuzate în 
raioane și In marile asociații 
sportive de la orașe. Apoi, cu 
sprijinul unor activiști sportivi, 
profesori de specialitate și an
trenori, s-a trecut la alcătuirea 
colectivelor de școlarizare ca și 
ta selecționarea viitorilor ins
tructori sportivi. în munca de 
selecție ne-am bucurat, pretu
tindeni. de sprijinul organiza
țiilor UT M și sindicale, care, 
in unele cazuri ne-au făcut re
comandări sau au contribuit la 
mobilizarea cursaniilor. Ceva 
mai mult, pentru reușita acțiu-

tnterviu luat de
T1BERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

Zilele trecute și-a deschis por
țile patinoarul natural amenajat 
pe ter&aui de handbal de la sta
dionul Tractorul din Brașov. Zeci 
de copii au făcut primul con
tact cu gheața. Acesta este al 
treilea patinoar oare funcțio
nează în localitate, primele — 
Steagul roșu și Voința — fiind 
inaugurate cu puțină vreme în 
urmă.

C. GRUIA — coresp. reg.

• Peste 3 000 de elevi
bucureșteni iși vor petrece
vacanța la munte

Rapid-Dinamo și Steagul roșu-Steaua
Două „restante* interesante — 

cu irujdica-ții pentru partea 
bertoară a clasamentului — se 
< consuma azi ia București 

Brașov.
în Capitală — pe stadionul 
'3 August", de la ora 13 

întîlnesc, într-un
adițte, echipele 
inamo București, 
ai speră . — în 
eforie — să termine
-. locul I sau, cel puțin, să se 
on tină în imediata apropiere 

liderului. Cine va cîștiga ? 
tă întrebarea care frămîntă, 
isigur, pe suporterii celor două 
hipe și la care noi vom pu- 
a răspunde cu siguranță... 
>ia după meci. In privința fer- 
a-țiitor, rapidiștii vor alinia, 
jpă toate jwobabititățile, echi- 
: din repriza secundă a atectu- 
i cu Steaua, în tiinp ce Di- 
imo va prezenta, se pare, 

11 “-le folosit cu Progresul, 
ingurut semn de întrebare ar 
iza pastel de fundaș central 
reapta : Ghergtieii sau Ntai- 
eiller III ?
La fel de disputat se anunță 
meciul de la Brașov: Steaua 

ie mult să nu cedeze „șefia" 
știind că o așteaptă un meci 
Licit și duminică cu Dinamo), 
. timp ce gazdele vizează locul 
Z în clasament. Militarii du 
-au definitivai echipa1 pentru 
eciul cu Steagul roșu. In linii 
ari însă ea va cunoaște atcă-

de
Ș*

meci
Rapid
Amîndouă 

caz de 
„turul"

foirea pe care a avut-o dumi
nica trecută în jocul susținut 
cu Rapid. Brașovenii s-au pre
gătit cu nwttă atenție în ulti
mul timp. Antrenorii vor alcă
tui echipa din următorul tot: 
Adamadie, Ivăncescu, Jenei, 
Campo, Naghi, Năf-tănăilă, Ne- 
cula, Hașoii, Gane, Goran, Se- 
lymesi, David, Zaharia, 
caru.

Ca în fiecare an elevi bucu- 
reșteni iubitori a, sportului 
își vor petrece o parte d'n 
vacanța de iarnă în stațiunile 
de pe Valea Prahovei. La 
Sinaia de pildă se vor opri 
reprezentanții școlilor de 8 
ani nr. 111 și 124, școlilor me
dii nr. 5, 7, 11 și 22, precum 
și aceia ai școlilor medii de 
coregrafie. La Bușteni își vor 
petrece zilele vacanței elevii 
școlii medii nr. 32 și școlii pro
fesionale C.F.R. La Predeal 
vor face tabără elevii școlilor 
de 8 ani nr. 146, 163, 169 și 
173, ai școlilor medii nr. 1, 
7, 10, 2S, 32, 19. In total aproa
pe 3 000 de elevi bucureșteni 
își vor petrece vacanța în sta
țiunile sus amintite.

Separat, reprezentanții șco
lilor sportive nr. 1 și 2 (a- 
proape 700) își vor continua 
pregătirea în cadrul unor cen
tre speciale organizate 
Sinaia și Predeal.

prof. CAM1L MORȚUN

la

SPORTIVA

Deșt marți a fost păzit cu strășnicie de jucătorii cehoslovaci (duminică a marcat 5 goluri). Nica 
"; a'uncînd 

Margon, 
Foto: 1.

a reușit totuși să tragă des la poarta lui Arnost. 11 vedeți in această fotografie 
tură. De la stingă la dreapta: Mrkvica, Havlik, Marinescu, Nica, Samungi. 

tieneș

din sări- 
Bruna si. 
Mihăică

Cu cîteva luni în urmă, cînd 
la Budapesta selecționata se
cundă a țării noastre (cu No
des, Oțetea, Redl, Gruia, dar 
și cu mu'.fi tineri în formație 
a învins reprezentativa R. S. 
Cehoslovace .și a cîștigat „Cupa 
Dunării", ne-am obidit poate că 
deși „rezerva" handbalului nos
tru și-a confirmat valoarea, re
zultatul poate fi considerat to
tuși ca un accident Dar iată 
că marți seara. în sala Ftoreas- 
ca, „accidentul" s-a repetat ta 
meciul București (tineret) — 
Praga, numai că de această 
dată proporțiile lui sînt ceva 
mai mari. Intîlnind redutabila 
echipă cehoslovacă, formația de 
tineret, alcătuită numai din spe
ranțe, ne-a adus marea satis
facție de a înregistra o nouă 
și cu atît mai valoroasă victo
rie internațională. Pentru că la 
capătul unui meci atît de dîrz 
disputat și atît de echilibrat cum 
rar ne-a fost dat să urmărim, 
tinerii handbaliștii romîni au 
înche:a.t cele 60 de minute ale 
partidei victorioși: 15—14
(8-8).

Incercînd să prezentăm citi
torilor noștri desfășurarea aces
tei partide și principalele as
pecte care s-au desprins din 
confruntarea de marți seara, nu 
putem începe altfel decît prin 
a preciza că din primul și pînă 
în ultimul minut am trăit cu 
toții clipe de mari emoții, dar 
și de mari satisfacții. Repre
zentativa Cehoslovaciei a încer
cat totul, mergtad și pînă la a 
depăși limitele impuse nu nu
mai de regulament, ci și de

sportivitate, numai și numai 
pentru a obține victoria. Dar 
totul a fost în zadar. Tinerii 
noștri handbalist: au muncit în 
apărare enorm, „sufocînd" pur 
și simplu atacurile oaspeților 
încă înainte ca acestea să ajun
gă în faza de concretizare. In 
afară de aceasta, ei au dat do
vadă șî de o mare putere de 
luptă, „agățîndu-se“ de adver
sar și luîndu-i posibilitatea de a

se distanța 
acestui lucru 
ținut, în permanență, 
chiar dacă (mai ales în repriza 
secundă) cehoslovacii reușeau să 
se distanțeze 
două puncte, 
răsufla ușurați

ta scor, 
rezultatul

Datorită 
s-a men- 

egal șl

cîte o dată la 
ei nu au putut 
nici un moment.

CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Campionatul republican de șah

Florin Gheorghiu-virtual campion
Cu o rundă înainte de sfîr- 

șit, filiala și-a dezvăluit mai 
toate secretele... Campion — 
Florin Gheorghiu. Den victorie 
în victorie, el s-a apropiat 
irezistibil de titlul pe care l-a 
mai
O 

din 
siv

deținut în 1960 și 1962. 
■mtero-statestică elocventă: 
ultimele 7 partide (iuclu- 
runda XVIII), 

a realizat 6 puncte 
90 la sută 1

Marți, adversarul 
Gheorghiu a fost un 
care, în general, îl credităm cu 
mai multă forță decît arată locui 
ocupat actualmente în clasa
ment : C. Bozdoghină. Rezis
tența lui în fața liderului s-a 
prelungit pînă la mutarea 50, 
cînd — iaitra t într-un final 
de cai și pioni dezavantajos 
— Bozdoghină a trebuit să de
pună armele.

Gheorghiu
— peste

lui Florin 
jucător pe

Elevii și fotba 1 u I
în materialul de față vrem să 

ne referim la activitatea fotba
listică în rîndul elevilor din șțo- 
iile de 8 ani și medii ca proces 
organizat și îndrumat. Acest 

lucru este de o importanță covâr
șitoare în creșterea și perfecțio
narea elementelor de viitor, 
schimbul de mîine al fotbalului 
nostru.

în două din verigile de bază 
ale sistemului nostru de educa-- 
ție fizică, adică în învățămtn- 
tul general obligatoriu și învă- 
țămîntul de cultură generală,/;a- sportive ca handbalul și voleiul 
colo unde începe formarea de- s,L.t 
prinderilor motrice, unde se fac elevi, 
primii pași în practicarea orga
nizată a diferitelor dișcîplme

sportive, 
zice sînt 
rînd cu 
gimnastică, volei, handbal, bas
chet. Toate aceste discipline 
sportive își au locul lor bine

sarcinile educației fi- 
rezolvate în primul 

mijloace din atletism,

cadre ale sportului de perfor
manță.

Le se întîmplă însă în școa
lă cu cel mai iubit și apreciat 
sport din țara noastră — fotba
lul ? își găsește ei oare vreun

PUNCTE DE,VEDERE
■- -

loc în activitatea organizată de 
educație fizică din școli ? 

în cadrul unei anchete 
răspuns aproximativ 350 de
ievi din circa 20 de școli medii 
din Capitală, în care programa; 
de educație fizică prevede și' 
practicarea fotbalului. Nici unul

precizat în programele de educa
ție fizică. în acest fel, se poate 
spune că anumite discipline

sînt cunoscute și practicate de 
----- , în școli, asigurîndu-se 
astfel pentru aceste ramuri un 
izvor de talente, o rezervă de

au;
c-

din acești elev» nu și-a amintit 
că vreodată, în erele de educație 
fizică, să se fi predat ceva în 
legătură cu învățarea vreunui 
procedeu tehnic din fotbal 1

în covîrșitoarea lor majorita
te (92%), elevii au declarat că 
le place fotbalul, dar că-1 prac
tică în afara procesului de e- 
ducație fizică în școală, pe străzi, 
pe terenuri virane, în curtea 
școlii, înainte și după ore, în 
pauze etc. Numai 14 elevi (4%)

prof. D. TEODORESCU 
antrenor secund la Știința 

I Craiova,
s ■ f i j i 
‘’(Continuare in pag. a 3-a)

Și Bela Soos, al doilea cla
sat, a terminat cîștiigăter în 
runda a XVII-a. Partida sa! 
cu Giinsberger a durat 40 de 
mutări; Soos a inițiat un atac 
puternic la rege, cu sacrificii 
și pătrunderi energice, avînd ca 
urmare o transformare itnpara- 
hilă de pion, ceea ce a și pus 
capăt luptei.

Altă partidă demnă de aten
ție, cea dintre V. Ciocîltea și 
C. Radovici, 
fostul nostru 
sa cea tnaii 
lui Radovici 
care se trece 
lut evita crearea unui pion în 
plus pentru Ciocîltea, 
final de turnuri, 
acesta din urmă 
rupere.

O remiză, mai spectaculoasă 
însă ca o partidă, decisă, a fost 
cea dintre Șuta și Stanțau. 
Acesta a trebuit să joace în ic-o 
teribilă „criză de timp" ulti
mele 25 de mutări, pentru care 
nu mai avea decît ruai puțin 
de 4 minute... Stanciu a reușit 
turui de forță de a menține 
stegulețul ceasului de control 
intact pînă la mutarea a 45-a, 
cînd complicațiile de pe tablă 
făcuseră loc unei poziții clare 
de egalitate. Nacu s-a arătat 
din nou foarte la îndemînă cu 
piesele negre, reușind să-l sto
peze pe Szabo, care pierde ast
fel o foarte prețioasă jumătate 
de punct. Alte remize, dar ră
mase în anonimat, au fost.: Mi
litate — Voiculescu, Neartițu — 
Reîcher, Gavriâă — Pușcașu și 
Alexandrescu —; Pavlov (după 
întrerupere).

Și acum un 
trebui dat la...

ni l-a arătat pe 
campion în forma 

bună. Defensiva 
— jucător peste 
greu... — n-a pu-

înfr-uti 
cîștigat de 

după între-

rezultat care ar 
„fele": Partos —

RADU VOIA

(Continuare în”pag. a 4-a)

roia.au


SPARÎACHIADA DE IARNA A TINEDETULII 5ERIMĂ
PREOCUPARE IN RAIONUL BUJOR

In asociațiile sportive din satele și 
comunele raionului Bujor, regiunea 
Galați, numeroși tineri și tinere s-au 
întrecut în cadrul probelor prevăzute 
în regulamentul Spartachiadei.

Pînă acum cei mai mulți participant 
s-au înregistrat la șah, trîntă și tenis 
de masă. Rezultate bune în organiza
rea întrecerilor Spartachiadei au ob
ținut asociațiile Avîntul Bujor, Trac
torul S.M.T. Berești ș.a.

ST. PR ICOP — coresp.

UȘI ÎNCUIATE LA BÎRLAD

„Ziua bună se cunoaște de dimi
neață" spune un vechi proverb, iar un 
altul adaugă cu aceeași înțelepciune: 
„Cine se scoală de dimineață, departe 
ajunge". De aceea am plecat și eu tn- 
tr-una din duminicile trecute, mai de 
dimineață, pe la cîteva asociații spor
tive din Bîrlad. Mi-am zis în sinea 
mea că voi avea multe de văzut și 
deci voi fi mai sigur de... spațiu în zia
rul „Sportul popular". Ce dezamăgire... 
(n.r. nu pentru spațiu) 1 Puteam să mă 
scol și cu noapte-n cap că tot la... 
cele ce urmează ajungeam.

In sala clubului Fabricii de rulmenți 
cele 10 mese de șah și una pentru 
tenis așteptau... în van folosința. Ce-i 
drept, într-un tlrziu instructorul... cer
cului de pictură, C. Vasilescu și pic
torul amator L. Gheorghiu, au venit 
în sală pentru a organiza o expoziție 
a lucrărilor pictorului amator și pînă
Hummiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiniiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tot mai mulji instructori sportivi 
in regiunea Galati

(Urmare din pag. 1)

nit. personal, am făcut un schimb de 
experiență, in cursul anului, cu co
misiile respective din regiunile Bucu
rești și lași.

— Unde apreciați că s-a muncit 
bine ?

— înainte de toate, în orașul 
Brăila. Desigur, aici și condițiile deo
sebite de școlarizare au permis a- 
ceasta: existența urnii larg activ ca
lificat, săli de cursuri (in cadrul 
C.S.O.), material bibliografic cores
punzător. Bine s-a muncit și în ora
șul Focșani, pe linia selecției mai 
ales. Au fost selecționați 50 de ti
neri, recunoscuți ca buni organizatori 
— unii dintre ei foști sportivi — 
care, in decurs de 45 de zile, prin 
lecții teoretice și practice, au reușit 
să-și însușească in mod corespunzător 
materialul predat. 0 contribuție sub
stanțială la reușita cursului organi
zat la Focșani au adus-o prof. 0. 
Gavrilă și Gh. Dumitrescu, ca și ac
tiviștii sportivi I. Bobocea și Gh. 
Dinu. Din centrele organizate în co
mune, bine a funcționat cel din ra
ionul Brăila, unde au fost școlari
zați 45 de instructori sportivi. In 
școli, unde cifrele, după cum ați 
văzut, se impun atenției, selecția a 
avut in vedere, în mod riguros, pe 
elevii fruntași nu numai în sport ci 
și la învățătură. Așa s-au petrecut 
lucrurile in special la Școala medie 
nr. 2 Galați (responsabil — prof. 
Maria lonescu), Școala nr. 2 Brăila 
(prof. Vasile Smeu), Școala medie 
nr. 1 Focșani (prof. Gh. Dumitrescu), 
Școala profesională de mecanici agri-
—

De la I.E.B.S.
, • Pentru jocul de fotbal DINA-
i MO BUC. — RAPID de astăzi ora 

13, de pe stadionul „23 August", bile- 
, tele se găsesc de vînzare la casele o- 
.' bișnuite

• Pentru jocul de fotbal DINAMO 
— STEAUA din 27.XII.. ora 13, de 
pe stadionul „23 August", biletele se 
vor pune in vînzare începînd de 
mîine.

• Patinoarul artificial din parcul 
„23 August" este deschis pentru pa
tinaj public azi și sinibătă orele 17— 
19 și duminică orele 10 — 13 și 
15—17.

La patinoar funcționează un curs 
de inițiere in patinaj pentru copii în
tre 6—14 răni Înscrierile pentru 
cursul care începe mîine se pot face 
astăzi și mîine la patinoar între ore
le 15-17.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri și informații

i la bazin.

ne JlM "MU.JU.JSJSBy 

una-alta s-au gîndit să se dezmorțească 
la o partidă de tenis de masă. Mai 
putea să spună cineva că sala era 
goală ? Poate tovarășii de la asociație 
ar fi răspuns că e un joc important în 
cadrul întrecerilor Spartachiadei și con
curența sînt emotivi... Mai știi... ?

Al doilea popas l-am făcut la Vo
ința. Și aici... lacăt la ușă I (A doua 
zi când m-am întîlnit cu tov. Mitrea 
Scânteie, membru în consiliul asocia
ției sportive Voința, acesta mi-a spus, 
nici mai mult nici mai puțin, că s-au 
organizat întreceri la sală și încă de 
la ora 9,301 Să vezi și să nu crezi... 
Doar m-am uitat la ceas cînd am a- 
țuns la ușa sălii și era ora 10 fix... I?)

După primele două... eșecuri am luat 
autobuzul spre complexul școlar, la a- 
sociația Unirea, în speranța că cel pu
țin aici voi găsi întreceri. Se pare, însă, 
că autobuzul a... pornit cu stîngul.

Ușa sălii clubului era încuiată. Mi
rosul de băutură însă te izbea de la 
distanță; seara avusese loc o petre
cere jubiliară (6 ani de la darea în fo
losință a Complexului școlar!). Poate 
profesorii de educație fizică M. Cu- 
țui, L. Lazăr, T. Tavdalis și D. Miță, 
ar putea să dea unele explicații...

Văzînd că așa stau lucrurile m-am 
lăsat păgubaș cu riscul de a nu putea 
scrie ziarului despre întrecerile Spar
tachiadei. Totuși aș vrea să cunosc pă
rerea consiliului raional UCFS Bîrlad 
în legătură cu desfășurarea acestor 
întreceri. S-ar putea să fie bună... Mai 
știi tP,

S. ELIADE — coresp.

coli Făurei (prof. Val. Putinică). De 
o bună organizare s-au bucurat 
cursurile și in invățămintul superior 
— la Institutul politehnic (lector 
D. Sîrbu) și Institutul pedagogic 
(asist. Al. Miron).

— Și, in perspectivă ?
— Așa cum am arătat, va trebui 

să acordăm o grijă sporită pentru 
formarea de instructori sportivi la 
sate, paralel cu continuarea acțiunii 
la nivelul tuturor asociațiilor. în 
această privință, întrecerile Sparta
chiadei de iarnă, concursurile pentru 
Insigna de polisportiv ca și cele din 
cadrul campionatelor școlare sînt bune 
ocazii pentru a selecționa noi cursanți, 
din rîndul celor mai talentati parti
cipant, totodată a celor mai vred
nici și in activitatea profesională, 
pe locul lor de producție sau la în
vățătură. Poziția fruntașă pe care o 
deținem în materie de școlarizare de 
instructori sportivi vrem s-o menținem 
și în anul 1965...

Consumați nectarul 
de fructe!

Are gust plăcut, caracteristic fruc
tului din care se prepară, este hră
nitor și reconfortant.

La alegere, se poate consuma nec
tar de vișine, caise, piersici, pere, 
prune și gutui.

LA A.S. SIRENA ÎNTRECERI 
DOAR PE H1RT1E...

In timp ce mii de tineri sînt angre
nați în populara competiție sportivă de 
mase, Spartachiada de iarnă, se mai 
găsesc consilii ale asociațiilor sportive 
care nu mișcă nici un deget. Concret, 
ne referim la consiliul asociației spor
tive Sirena de la Uzinele de pompe 
București, care n-a întreprins pînă a- 
cum nimic.

Ce-i drept a fost întocmit un gra
fic al întrecerilor. Dar concursurile pro
gramate aici au rămas doar pe... hîr- 
tie. De exemplu între 1 și 15 decem
brie era prevăzută organizarea unor 
întreceri la th, iar între 1 și 20 ale 
lunii concursuri la gimnastică. Dar 
din toate acestea nu s-a făcut nimic. 
Mulți dintre cei 1500 de membri ai 
asociației Sirena se întreabă cînd se 
vor întrece în cadrul Spartachiadei. 
Consiliul asociației are cuvîntul...

G. ȘERBAN — coresp.

Campionatul de juniori al Capitalei
Ieri au început pe patinoarul artifi

cial meciurile din cadrul etapei orășe
nești a campionatului de juniori la ho
chei pe gheață. După cum am anunțat, 
la această întrecere iau parte șase for
mații: Steaua, Știința, Olimpia, Dina
mo, Constructorul II și S.S.E. 2. Pri
mele jocuri au scos în evidență buna

AH
Juniorii bucureșteni 

in intrecere
In sala Progresul (str. Lipscani 14) 

a început turneul celor mai buni șa
hiști juniori din Capitală. Pentru titlul 
de campion se întrec 16 tineri jucători 
de categ. I și a 11-a, printre care Sorin 
Segal — cîștigătorul concursului pen
tru juniori din vara trecută — Dorel 
Ghizdavu, Aurel Urzică, Cornel Dumi- 
trașcu. Iulian Drăghici, Sergiu Grun- 
berg ș. a.

Paralel cu turneul pentru titlul de 
campion al Capitalei la juniori se mai 
dispută întreceri rezervate juniorilor de 
categoria a IlI-a și a IV-a.

Inițiativa comisiei orășenești de a 
organiza acest campionat merită să 
fie subliniată, ea contribuind la depis
tarea de noi elemente talentate.

întrecerile au loc în fiecare dimi
neață, în timpul vacanței școlare de 
iarnă.

T. NICOARA - coresp.

„Cupa tineretului^
Ieri au luat sfîrșit întrecerile din ca

drul „Cupei tineretului" la scrimă. In 
sala de sub tribunele stadionului Re
publicii s-au desfășurat probele de sa
bie și spadă. Concursul s-a ridicat la 
un bun nivel tehnic. „Speranțele" au 
arătat că posedă o tehnică destul de 
avansată. S-au evidențiat, printre 
alții, tinerii sabreri Ștefan Weissbuch 
(S.P.C.), Pavel Filip (Petrolul) și 
Gheorghe Cristof (Petrolul).

Iată clasamentul probei de sabie) 1. 
Ștefan Weissbuch (S.P.C.) 7 v; 2.
Pavel Filip (Petrolul Ploiești) 5 v (25 
tușe); 3. Gheorghe Cristof (Petrolul 
Ploiești) 5 v (32 t); 4. Cristian Geor
gescu (S.S.E. Ploiești) 4 v (28 t.); 5. 
Ion Galan (S.P.C.) 4 v (33 t); 6. Dan 
Popescu (S.S.E. Ploiești) 3 v (32 t); 7. 
Alexandrescu Istrate (S.P.C.) 3 v (33 
t); 8. Gheorghe Cerea (Steaua) 3 v

pregătire a echipelor Olimpia și 
S.S.E. nr. 2, cu toate că în ceea ce 
privește patinajul tinerii hocheiști au 
dovedit că mai au încă de învățat.

S-au înregistrat următoarele rezul
tate: Steaua — Știința 5—0 (nepre- 
zentare); Olimpia — Dinamo 20—0 
(5—0, 9—0, 6—0); S.S.E. nr. 2 =—
Constructorul II 12—0 (5—0, 2—0,
5—0). întrecerea continuă după ur
mătorul program: AZI de la ora 9: 
Steaua—Dinamo și Olimpia—S.S.E. 2, 
iar de la ora 15: Constructorul II — 
Știința; MÎINE de la ora 9: Steaua — 
Olimpia și Constructorul II — Dinamo, 
iar de la ora 16: S.S.E. nr. 2—Știința.

I SCHI

Fundata, o pepinieră a schiului de fon
In timpul iernii, distanța de 10 km 

dintre casele situate pe vîrfurile 
Strunga, Sîntelia sau Stănoaiei și 

comuna Fundata este parcursă de lo
calnici pe schiuri. In aceste condiții 
nu e de mirare că asociația Bucegi 
din comuna Fundata a ajuns o prin
cipală pepinieră a secțiilor de schi- 
fond din Brașov.

Punîndu-le la dispoziție schiuri și 
bocanci, organizînd concursuri de 
popularizare, cluburile și asociațiile 
sportive brașovene au stîrnit în rîndul 
copiilor și tinerilor din Fundata, un 
viu interes pentru practicarea conti
nuă a schiului. Rezultatele acestor ac
țiuni sînt oglindite în numărul din ce 
în ce mai mare al schiorilor fruntași 
proveniți din această pitorească co
mună. Să amintim numai pe maestrul 
sportului Ion Sumedrea (actualmente 
antrenor la Tractorul Brașov) și Gh. 
Olteanu, care au cucerit de-a lungul 
anilor numeroase titluri de campioni 
republicani.

în ultima vreme au ieșit la iveală 
noi talente, printre care campionii de 
seniori Gh. Bădescu și Marcela Leam- 
pă, precum și Moise Stoian, Ion Ol- 
teanii, Gh. Cercel, Marcel Cojan, Bu
jor Olteanu, Ion Țeposu, Nicolae Su
medrea, Rodica Stoian, Maria Țeposu, 
Alaria Băncilă ș.a. Numărul mare al

SUCURILE CONSTITUIE UN ALIKE NT MAI PREȚIOS DE CIT FRUCTELE DEOARECE 
FIIND IN STARE LICHIDA, SE ASIMILEÂ1Â MAI UȘOR DE ORGANISM

CONȚINE> VITAMINA .A, C. Bi,82
7AHARURI, ACIZI ORGANICI. SĂRURI MINERALE SI ALTE SUB--
5TANIE.CU BOGATĂ VALOARE ALIMENTARĂ Șl TERAPEUTICĂ'

(35 t) ; 9. Laurentiu Mihăile-
(S.P.C.) 2 v.

Miercuri, ultima zi, a avut loc f 
ba de spadă.

Pe planșă au evoluat un număr 
11 trăgători. Printre ei, Gheorghe C 
to) de la Petrolul Ploiești, campioi 
de juniori al probei și Alexandru 
trate (S.P.C.) campion al Capita 
Proba s-a încheiat cu o dublă surpri 
mai întîi, „căderea" lui Cristof, c; 
n-a reușit să realizeze nici o victo: 
iar apoi succesul lui Ion Popa, apro: 
necunoscut pe planșele de scrimă. E 
vul antrenorului Comei Georgescu 
lucrat cu multă siguranță, avînd 
timpul inițiativa și dovedind că se i 
mără printre elementele de perspect 
ale Universității din București.

Clasamentul primilor 6 trăgători: 
Ion Popa (Universitatea) 5 v.; 2. 
Ciocodeică (Progresul) 3 v — 16 tu 
3. I. Sepesi (Steaua) 3 v — 17 t; 
AL Istrate (S.P.C.) 3 v — 17 t; 5. 
Constantin (Progresul) 1 v; 6. 1. Beși 
(Petrolul Ploiești) 0 v.

La competiție au participat aprot 
40 de scrimeri.

Elevii la startul concursurilo 
pentru Insigna de polisportiv
Un număr de 70 de elevi și eleve 

la școala medie nr. 19 „Ion Creang 
din Capitală au devenit purtători 
Insignei de polisportiv. Printre ei 
află elevi cu o bogată activitate în < 
drul asociației sportive a școlii ca, 
pildă, Cornelia Teodorescu, Sanda B 
bu, Călin Petrescu, Cristian Rădules 
Dumitru Raiciu, Mihai Stoican, 1 
Leitner, Sergiu Sapira etc.

îndrumați de profesorii de educa 
fizică Laura lonescu și Ion Craioveai 
alți 120 de elevi din această școală 
vor trece ultimele norme din cad 
concursului pentru cucerirea Insigi 
de polisportiv, în aceste zile de i 
canță.

elementelor ridicate din Fundata 
datorește și centrului de inițiere c; 
funcționează în comună din anul 19 
In cadrul centrului se muncește 
multă seriozitate și antrenorul Gh. S 
medrea se mîndrește cu talentatele e 
mente care se clasează în fiecare 
în fruntea probelor concursurilor fin. 
ale centrelor de inițiere.

O. GRUIA - coresp. regioi
★

Secția de schi a asociației sport! 
Voința Sibiu și-a început ant 
namentele cu participarea a 

slalomiști și 5 fondiști, care pot 
văzuți aproape zilnic pregătindu-se 
Dumbravă, la Rășinari sau la Curn 
tură. Din rîndurile celor ce vor 
prezenta asociația Voința în concur: 
rile din sezonul 1965 se remarcă, p 
străduința ce o depun în cursul t 
trenamenlelor, tinerii Mioara Opi 
Robert Spec, H. Weprich la probe 
pine și Maria Gramatovici, Dori 
Nislor și Dorina Popescu la prob 
de fond. Consiliul asociației sport 
s-a îngrijit din vreme ca membru p 
ției să aibă la dispoziție întregul ec 
pament și material necesar antrej 
mentelor și competițiilor.

M. VLĂDOIANU-coresp
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Buletinul campionatelor
• Precizia în aruncările libere con

tinuă să fie o problemă deschisă pen
tru echipele noastre fruntașe de bas
chet. Mediile realizate de formațiile din 
seria I (65% la băieți și 57% la fete), 
mai slabe decît cele din campionatul 
trecut, trădează o preocupare mai mică 
— în acest sens — la antrenamente din 
partea sportivilor noștri din prima ca
tegorie. lată, de altfel, și clasamentele 
cu procentajele realizate de fiecare echi
pă în parte i

MASCULIN : 1. Dinamo Buc. 76% ; 
2. Dinamo Oradea 72%: 3. Steaua 70%: 
4 —5 Rapid Buc. și Politehnica Cluj 
68%; 6.-7. Steagul roșu Brașov și 
C.S.M.S. Iași 65%; 8. Știința Cluj 
64%; 9. Farul Constanța 62%; 10.—12. 
Știința Buc., Știința Tg. Mureș și 
Știința Timișoara 59%.

FEMININ: 1.—2. Știința Cluj șl 
Voința Brașov 67%: 3. Rapid Buc. 60%; 
4. Știința Constanța 59%, 5. Cons
tructorul Buc. 58%: 6. Mureșul Tg. 
Mureș 54%; 7. Știința Buc. 52%; 8.

Voința Buc. 51%; 9. Progresul Buc.
50%; 10. Voința Oradea 49%.

• In turul campionatului feminin 
seria I, s-au înscris 4843 de puncte 
ceea ce revine — în medie — cîte 53 
de puncte marcate de fiecare echipă 
intr-un joc. Și această cifră este infe
rioară celei din campionatul trecut,_ 
fapt care ne întărește convingerea 
că în acest sezon echipele feminine 
— în special — au acordat o mai mică 
atenție preciziei aruncărilor la coș.

• Dorina Suliman (Constructorul 
Buc.), clasată pe primul loc în clasa
mentul coșgeterelor din ediția trecută 
a campionatului, conduce detașat și 
în întrecerea din actuala competiție, 
totalizînd în 9 meciuri 212 puncte. O 
urmează: 2. Hanelore Spiridon 152p: 
3. Cornelia Gheorghe 144 p; 4. Anca 
Racoviță 139 p; 5. Magdalena Vagner 
128 p; 6. Viorica Niculescu 124 p ; 
7. lldiko Horvath 118 p; 8. Octavia 
Simon 117 p: 9. Ecaterina Kerciov 116 
p; 10. Sanda Dumitrescu 112 p.

Corespondenții noștri ne-au transmis 
noi vești în legătură cu desfășurarea 
jocurilor din cadrul „Cupei Sportul popu
lar" și „Cupa F.R.H.". Iată cîteva din 
aceste relatări :

IN „CUPA SPORTUL POPULAR"

• La Timișoara, iau parte la ediția 
actuală 6 echipe de juniori (Știința, Teh- 
nometal, Voința, Electrometal, S.S.E. 
și S.M. nr. 4) șl 7 formații de junioare 
împărțite în două serii (S.S.E. I, S.S.E. 
II, Constructorul și Ind. lînei de o par
te, Voința, Știința șl S.M. nr. 4 de alta). 
Primele partide s-au disputat la 23 
decembrie, iai competiția se va încheia 
la 15 ianuarie. Deoarece sala era în 
reparații pînă acum, anul acesta — ca 
o derogare de la regulament — Cupa 
se va disputa numai cu jocuri-tur.

• ORADEA. — Duminică au avut loc 
următoarele meciuri de juniori : S.S.E.— 
F.C.O. 30—6 la băieți și S.S.E.—Tricoul 
11—8 la fete.

Cu toate că echipele participante la 
întrecere îșl respectă obligațiile finan
ciare față de administrația sălii Dina
mo, care găzduiește meciurile, totuși a- 
ceastă sală nu este de loc încălzită și 
tinerii sportivi slnt nevoițl să joace pe 
frig. Ar fi bine ca și administrația sălii

FOTBAL

ELEVII ȘI FOTBALUL
(Urmare din pag. 7/

din cei anchetați, practică fotbalul 
în mod organizat în diferite cluburi 
și asociații sportive.

Au mai fost sesizate cîteva aspecte 
demne de arătat și anume :

— în școli, elevii organizează jocuri 
interclase și interșcoli, fără știrea și 
consimțămîntul profesorilor de educa
ție fizică, deoarece aceștia, în mare 
majoritate, se opun organizării unor 
astfel de întîlniri;

— campionatul școlar de fotbal s-a 
desfășurat fără nici o pregătire prea
labilă a echipelor. Urmărind cîteva 
jocuri am fost neplăcut impresionat 
de calitatea lor.

— în orele de educație fizică, în 
«pecial Ia sfîrșitul acestora, profeso
rii permit să se joace fotbal, fie pen
tru că sînt ocupați cu alte activități, 
fie sub formă de „recompensă" acorda
tă elevilor pentru atitudinea discipli
nată în oră, după trecerea unor nor
me de control pentru îndeplinirea u- 
nor sarcini de lecție mai puțin plă
cute (cros, exerciții de forță).

Dacă suprapunem acestei situații 
greutățile și lipsurile manifestate în 
procesul instructiv-educativ desfă
șurat cu copiii și juniorii în cadrul 
cluburilor și asociațiilor sportive, tra
gem cu ușurință concluzia că, în ceea 
ce privește fotbalul, într-adevăr, pro
blema creșterii și promovării elemen
telor talentate din rîndul tineretului se 
pune cu deosebită claritate.

Analizînd și aspectul de performan
ță în activitatea fotbalistică școlară,

Arbitrul N. Mihăilescu 
a primit ecusonul F.I.F.A.

Încă un arbitru romîn — al patru
lea în interval de un an și jumătate 
— primește ecusonul F.I.F.A. ce se 
atribuie arbitrilor avînd la activ cel 
puțin două meciuri fnternaționale între 
reprezentative A. Este vorba de cunos
cutul arbitru bucureștean Nicolae Mi- 
hăilescu, care la 22 noiembrie a.c. a 
condus, la centru, partida dintre pri
mele selecționate ale Iugoslaviei și 
U.R.S-S.

Reamintim că ceilalți trei arbitri ro- 
mîni care au primit ecusonul sînt 
Mihai Popa, Cornel Nițescu și Andrei 
Rădulescu.

Curs de arbitri 
la Bacău

La Bacău funcționează de la 1 de
cembrie a.c. un curs de arbitri de 
fotbal la caro participă elemente dor
nice să învețe regulile jocului cu ba
lonul rotund.

Absolvenții cursului, organizat de 
Consiliul regional UCFS Bacău, vor 
conduce meciuri în cadrul campiona
telor orășenești, raionale, regionale de 
juniori și de seniori.

Prima lecție „articolul 1 din regu
lamentul de fotbal" a fost predată de 
arbitrul de categorie republicană, A- 

□ drian Macovei.

P. NISTOR — coresp. 

subliniem faptul că deși au fost în
ființate noi secții de fotbal în cadrul 
școlilor sportive de elevi, totuși acti
vitatea acestora nu numai că nu s-a 
ridicat la nivelul valoric așteptat, dar 
se află (ca rezultate) mult în urma 
celorlalte discipline din aceste uni
tăți. De exemplu : la S.S.E. nr. 2 Bucu
rești din cei aproximativ 3 000 de e- 
levi înscriși numai 60 sînt în secția 
de fotbal !

Este de neînțeles faptul că taberele 
de pregătire centralizate și cele pen
tru elevii care jucau fotbal din ca
drul școlilor sportive de elevi și clu
burilor sportive școlare, organizate 
de Ministerul învățămîntului, au fost 
desființate în 1963.

O măsură care surprinde este și 
hotărîrea Direcției activităților educa
tive din M. I. prin care campionate
le școlare de fotbal au fost scoase din 
calendarul competițional.

Punîndu-se întrebarea, care este 
cauza care generează atitudinea obs
trucționistă împotriva jocului de fot
bal în școli, atitudine incompatibilă 
cu concepția nouă despre importanța 
și valoarea fiecărei ramuri sportive 
în sistemul nostru de educație fi
zică, am ajuns la concluzia că este 
vorba de rămășițele unei mentalități 
învechite.

învățat — în trecut — la voia în
tâmplării, în afara oricărei preocupări 
de ordin educativ, fotbalul a oglindit 
pe parcurs multe aspecte negative : 
dorința de căpătuială, caracter aface
rist și de corupere, negarea profilu
lui educativ a jucătorului etc. Aceas
tă situație a contribuit la formarea 
unei opinii puternice împotriva practi
cării fotbalului în școală.

în statul nostru socialist însă, fotba
lul nu mai urmează aceeași cale. Tre
buie combătută cu tărie mentalitatea 
învechită care încearcă să arunce fot
balul la coada disciplinelor sportive 
practicate în școli. Se mai aud încă 
voci care afirmă că pentru fotbal este 
de ajuns să ai picioare bune, că cei 
care-1 practică sînt reduși din punct 
de vedere intelectual, sau că trebuie 
ferită școala de fotbal, pentru că for
mează „apucături periculoase" etc.

Fotbalul ca joc sportiv nu trebuie

Steaua—Dinamo București în fruntea 
concursului Pronosport de duminică

Programul concursului Pronosport de du
minică 27 decembrie 1964, cuprinde întîl- 
nirea restantă Steaua — Dinamo București, 
9 meciuri din campionatul italian categoria 
A și 2 din categoria B a aceluiași cam
pionat.

Iată programul complet al concursului de 
duminică :

Steaua — Dinamo București
Bologna — Varese
Fiorentina — Messina
Foggia — Lazio
Intemazionale — Juventus
Lanerossi — Genoa
Mantova — Atalanta
Roma — Milan
Sampdoria — Catania
Torino — Cagliari
Napoli — Palermo 7,
Verona — Brescia

PLAFONUL MAXIM DE PREMII : 120.000 LEI
Incepînd cu 1 ianuarie 1S65, PLAFONUL 

MAXIM AL PREMIILOR LA SISTEMELE LOTO-

Intensă activitate în sală

confundat cu ceea ce era îna
inte pe maidane. Fotbalul, la fel ca 
oricare altă disciplină sportivă, poate 
rezolva cu succes sarcinile educației 
fizice în diferite verigi ale sistemului 
nostru de educație fizică. Are un scop 
simplu, varietate de mijloace, un efect 
stimulativ și emoțional neegalat de 
altă disciplină sportivă, are la bază 
mișcări naturale, ușor de învățat, an
grenează un număr mare de jucători, 
în școală poate fi adaptat, modificat, 
combinat și gradat, fără să solicite ins
talații și forme speciale de organizare.

într-un proces organizat de educa
ție fizică, acest joc poate constitui o 
bază solidă pentru practicarea altor 
discipline sportive, se poate rezolva 
în măsură mare pregătirea fizică ge
nerală și multilaterală, avînd carac
teristica de a se combina și modifica 
cu mijloace din alte ramuri sportive. 
Este interesant de semnalat că în unele 
țări unde fotbalul și-a ocupat un loc 
de frunte în școli (Anglia, U.R.S.S., 
Brazilia etc.), rezultatele pe plan mon
dial obținute și în alte discipline, sînt 
foarte valoroase.

Argumentele prezentate de noi, poa
te că nu vor reuși să schimbe păre
rea acelora care nu „văd" fotbalul în 
școli. Credem însă că în scurt timp 
i se va acorda și în școli atenția 
cuvenită. Să nu trăim cu impresia că 
de fotbal se ocupă toată lumea, spor
tului școlar rezervîndu-i-se alte sar
cini, căci după cum am văzut, comi
tem o eroare.

Fără a avea o bază de mase în rîn
dul elevilor, într-un proces instructiv- 
educativ, acest minunat joc nu poate 
progresa, iar elementele de mare va
loare de care avem atîta nevoie, nu 
pot fi descoperite și valorificate.

A considera că în actuala formă de 
muncă în activitatea școlară privind 
practicarea fotbalului se pot crea pre
misele redresării rapide și dezvoltării 
la nivel mondial a fotbalului nostru, 
înseamnă o utopie. Este necesar ca 
atît Ministerul învățămîntului prin 
Direcția activităților educative cît 
și F.R. Fotbal să analizeze serios a- 
ceastă situație și să ia în cel mai 
scurt timp cele mai grabnice și eficace 
măsuri.

CENTRAL, PRONOSPORT ȘI PRONOEXPRES 
SE RIDICA DE LA 100.000 lei la 120 000 lei 
PENTRU O VARIANTA. PREMIUL MAXIM 
ESTE NEIMPOZABIL.

Această măsură lace să crească și mai 
mult interesul pentru sistemele LOTO-PRO- 
NOSPORT care beneficiază d© cîștiguri im
portante.

Mărirea plafonului se aplică astfel :
LOTO-CENTRAL : incepînd de la tragerea 

specială a Revelionului (1 ianuarie 1965).
PRONOSPORT : incepînd cu concursul de 

duminică 3 ianuarie 1965.
PRONOEXPRES : incepînd cu concursul nr.

1 de miercuri 6 Ianuarie/1965.
Jucați la sistemei© LOTO-PRONOSPORT 1

PREMIILE MARI VA AȘTEAPTA 1

PREMIILE LOTO-CENTRAL
La tragerea Loto-central din 18 de

cembrie 1964, au fost atribuite următoa
rele premii întregi și sferturi : Pre
miul suplimentar 1:2 variante sfert a 
38.614 lei; Premiul suplimentar II : 
3 variante sfert a 5.148 lei; Categoria I: 

să-și respecte îndatoririle față de echipe 
șl pe viitor să încălzească sala. (I. Boi- 
toș, coresp.).

• BRAȘOV. — întrecerea juniorilor 
cunoaște un deosebit succes. Cele 8 echi
pe de băieți și 6 de fete îșl dispută 
cu ardoare întîietatea în partide urmă
rite cu viu interes de spectatori. Iată 
cîteva din rezultate : S.S.E. Brașov— 
Luceafărul II Brașov 20—12, Cetatea —
S.S.E. 7—15, Partizanul roșu Brașov— 
Luceafărul I Brașov 2—34, Luceafărul I— 
Luceafărul II, 15—9, Partizanul roșu — 
Luceafărul II 9—13 la junioare; Știința 
Brașov — Cetatea Brașov 17—16 Lucea
fărul II—Știința Brașov 10—25, Tractorul 
Brașov — Luceafărul II 15—15 la juniori. 
In clasamente conduc ; Luceafărul I și
S.S.E. în cele două serii la fete, Lucea
fărul I și Tractorul in seriile băieților 
(V. Popovici, coresp.).

IN „CUPA F.R.H.-

• Duminică la Oradea : IRTA—F.C.O. 
25—19 și Voința—Știința 28—20. S-au re
marcat prin eficacitate : Cîrlig (Știința) 
Cadar (IRTA), Creț (F.C.O.) și Balogh 
(Voința).

• La Sibiu : Steaua roșie Sibiu—C.S.M. 
II Sibiu (f) 10—6, Spartac Mediaș—Dra
pelul roșu Sibiu (f) 17—4, Progresul Cis- 
nădie—S.S.E, I Sibiu (m) 19—18, Voința 
I Sibiu — Constructorul Sibiu (m) 
14—6, Voința II Sibiu — Metalul Copșa 
Mică (m) 20—16, St. roșu Mediaș—Vitro- 
metan Mediaș (m) 25—20 (O. Leigheb 
coresp.).

• In orașul Timișoara competiția a 
început la 23 decembrie cu participarea 
a 24 de echipe masculine și 18 feminine, 
împărțite pe trei categorii.

Tinerii handbaliști romini învingători cu 15-14 
(8-8) în meciul cu echipa orașului Praga

(Urmare din pag. 1)

pentru că „puștii" renășteau parcă, 
reluau lupta și, pînă la urmă, iarăși 
egalau. Așa s-au petrecut lucrurile 
tot timpul, într-o tensiune care a 
ridicat publicul In picioare și care, 
credem, a fost cauza manifestărilor 
unor spectatori mai... înfierbîntați.

Ca o concluzie la aceste cîteva

Un nou atac la poarta lui Arnost. Șutul lui Goran a fost deviat de Murgon 
și Duda. Nica, Razek. Marinescu și Bruna urmăresc atenți traiectoria 

mingii

4 a 16.181 lei șl 5 a 4.045 lei; Categoria 
a II-a: 9 a 6.067 lei și 20 a 1.516 lei ; 
Categoria a IlI-a: 42 a 1.573 lei și 48 a 
393 lei; Categoria a IV-a: 80 a 1.035 lei și 
88 a 258 lei. Categoria a V-a; 85 a 803 
lei și 83 a 200 lei; Categoria a Vl-a : 
121 a 533 lei șl 153 a 133 lei; Categoria 
a vn-a: 302 a 212 lei șl 388 a 53 lei; 
Categoria a VIII : 367 a 176 lei și 461 
a 44 lei.

Cite un premiu în valoare de 38.614 
lei au obținut participantele Stamatiu 
Monica din Oradea și Arteni Emilia din 
București la Premiul suplimentar I sfert.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 23 de

cembrie 1964 ,au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

4f 1 13 46 6 3
Numere de rezervă : 7 12

Fond de premii : 591.140 lei
Tragerea următoare va avea loc în 

București. ,

Bubiicâ redaclaiâ de Loto-Pionospoii.

Dinamo și Steaua 
din nou față în fața!

Azi l<i norcasca — derbiul
..cupei r. r. n."

După două palpitante jocuri inter-; 
naționale, care au constituit principa
lele evenimente sportive ale acestui 
sfîrșit de an, iată — la scurt interval 
— un pasionant „intermezzo" intern: 
astăzi, de la ora 18, în sala Floreasca, 
se dispută o nouă ediție a derbiului 
Dinamo—Steaua.

De data aceasta, cei doi veșnici 
candidați la titlul de campioni republi
cani se întîlnesc în cadrul turului „Cu
pei F.R.H.". In prezent, echipele sînt 
neînvinse. Dinamo (învingător marți 
cu 26—8 în fața formației Rafinăria 
Teleajen), conduce în clasament cu 8 
puncte din 4 meciuri, urmată fiind de 
Steaua cu 4 puncte din 2 partide. A- 
ceastă nouă întîlnire Dinamo—Steaua 
va readuce în fața publicului bucu- 
reștean pe reputații internaționali Mo
ser, Ivănescu, Nodea, Oțetea, Redl, 
lacob, Costache Mircea II, Hnat, 
Bulgaru, Tale etc,, ceea ce constituie 
garanția unui spectacol sportiv de ca
litate, demn de renumele acestor e- 
chipe, spectacol pe care-1 dorim desfă
șurat și într-o atmosferă de perfectă 
sportivitate.

considerații privind desfășurarea jo- 
oului, trebuie să spunem că victoria 
echipei noastre ar fi putut fi mai 
concludentă dacă din numeroasele 
contraatacuri încercate nu s-ar fi rea- 
Uzat decît unul singur. De asemenea, 
este cazul să precizăm că ambele 
echipe au comis, în special în repriza 
secundă, numeroase greșeli tehnice, 
unele scuzabile în tensiunea în care 

se desfășura meciul, dar altele nu. 
Ne referim la ratarea a nu mai pu-. 
țin de 5 lovituri de la 7 m (Beneș și 
Razek pentru echipa cehoslovacă, P<n 
pescu, Nica și Gațu pentru selecția, 
nata noastră).

Și pentru a avea o idee mai pre-, 
c-isă despre desfășurarea acestui joc, 
iată — prescurtată — evoluția sco. 
rul: 2—0 (min. 2>. 2—2 (min. 6), 
3—2 (min. 7), 4—3 (min. 15), 4—4 
(min. 15), 4—5 (min. 18). 6—6 (min. 
24), 6—8 (min. 26). 8—8 (min. 28),
9— 9 (min. 38), 10—10 (min. 41),
10— 12 (min. 45), 11—13 (min. 48), 
12—14 (min. 51), 14—14 (min. 55)1 
și 15—14 (min. 57).

Arbitrul elvețian Adolf Lerch a co
mis o serie de greșeli dintre^ care 
cea mai mare este — după părerea 
noastră — aceea că nu a eliminat 
la timp jucătorii care s-au făcut vino- 
vați în repetate rîndurl de faulturi 
grosolane.

Au jucat următoarele formații '■
BUCUREȘTI—TINERET : Bogolea 

— Popescu (1), Gațu (I), Samungî, 
Marinescu (2), Paraschiv (1), Nica 
(2), Goran (6), Roșescu (2), Duca, 
Bratiloveanu.

PRAGA: Arnost — Murgon. Kre- 
datus. Razek (2), Mrkvica, Havlîft 
(5). Bruna (3). Beneș, Trojan (21, 
Duda (2), Cinner.



Corespondență din Viena

Schiorii austrieci 
în preajma noului sezon

r Perioada de tranziție între Jocurile 
Olimpice de la Innsbruck și campiona
tele mondiale de la Portillo (Chile), 
houl sezon international de schi alpin 
s-a deschis zilele trecute cu „Cri
teriul primei zăpezi", la Val d’Isere, 
stațiune unde va avea loc în 1968 vi
itoarea Olimpiadă albă.

Schiorii austrieci au lipsit de la 
acest concurs, anunțîndu-și intrarea 
'doar la începutul lui ianuarie în con
cursurile de la Lauberhorn și Beirstau- 
fen. în acest sezon, austriecii au două 
obiective importante: recucerirea unor 
poziții pierdute în fata „alpinilor" 
francezi și formarea de noi schiori de 
clasă internațională, în vederea cam
pionatelor mondiale și a Jocurilor 
Olimpice. Pentru schiul austriac, anul 
1965 trebuie să fie, deci, anul afirmării 
tinerelor speranțe. Posibilitatea pe care 
o au sportivii de a se antrena pe ză
padă mai bine de șase luni pe an ne 
face să privim cu optimism această 
chestiune.

Sub conducerea antrenorilor Pepi

coborîre, Christi Haas, 
Traudl Hecher, Edith Zim
mermann, se pregătește să 
dea o luptă aprigă ou 
surorile Goitschel (Frați- 
ța). Ele vor fi secondate 
de un pluton de speranțe 
autentice, din care se dis
ting Greta Diegruber, 
Brigitte Seiwald, Sieglinde 
Brauer, Traudl Eder, Edda 
Kainz.

La masculin, retrage
rea lui Pepi Stiegler, de
venit antrenor național, și 
accidentarea campionului 
olimpic de coborîre Egon 
Zimmermann (acesta și-a 
reluat însă recent an
trenamentele) constituie 
goluri care vor trebui um
plute cît mai repede po
sibil. Desigur, schiul au
striac posedă încă valori 
mari: Karl Schranz,
Gerhard Nenning, dar
pentru coborîtorii Heitii Messner, 
slalomist'ul Martin Burger, în virstă de 
25 de ani, va fi anul uilli,mei șanse de 
a ajunge în rindul fruntașilor. Hugo 
Nindl, Adalbert Leitner, Ștefan Sodat, 
Werner Bleiner și, mai ales, Franz

Campionul mondial și olimpic, Egon Zimmermann, 
și-a reluat recent antrenamentele după accidentul 

suferit în toamna acestui an

Diegruber, campion austriac la slalom 
uriaș și coborîre, vor fi rivali pericu
loși în cadrul echipei naționale, fie
care aspirinei cu șanse egale la selec
tionarea în echipa reprezentativă.

JOSEF ALNEIDER

Caleidoscop

Stiegler, Wolfgang Girardi (masculin), 
Herman Gatnoa și Paul Kerber (fe
minin), loturile reprezentative de schi 
ale Austriei au efectuat mai multe an- Fotbal pe glob
trenaniente pe zăpadă la Badgastein și 
Zuors, după ce în toamnă se făcuseră 
antrenamente speciale de condiție fi
zică.

Primul mare concurs de selecție va 
avea ioc la sfîrșitul lui decembrie la 
Lînz, cu participarea rezervelor și a 
tinerilor introduși în lot.

Retragerea schioare: Marianne Jahn 
din activitatea competition ala și acci
dentarea campioanei mondiale univer
sitare Hiltrud Rohrbach s-au făcut pu
țin simtite, datorită rezervei de cadre 
a schiului austriac. Trioul olimpic de

REGULA OFSAIDULUI DIN NOU 
IN DISCUȚIE

FLORIN GHEORGHIU-
VIRTUAL CAMPION

(Urmare din pag. 1)

Șuteu 1—C (forfait). Nu ne amintim 
ca vreuna din ultimele ediții ale cam
pionatului republican să fi înregistrat 
o Reprezentare. A „reușit* aceasta can
didatul de maestru Mircea Șuteu, care 
— fără să anunțe pe nimeni — a pă
răsit concursul, plecînd acasă... Atitu
dinea nesportivă a lui Șuteu tre
buie să fie luată în cercetare de fede
rația de specialitate, ca și de clubul 
Steagul roșu Brașov, din care face 
parte acest jucător.

Prin retragerea lui Șuteu, spectatorii 
au fost lipsiți aseară — Ia jucarea 
rundei a XVIII-a, penultima — de 
a vedea în întrecere pe Fl. Gheor
ghiu, care a cîștigat astfel un punct 
prin neprezentare.

fn schimb, Soos — cel mai apropiat 
urmăritor al liderului — a pierdut 
partida cu Stanciu, fiind acum ame
nințat să fie „înghițit" de pluton. Prin 
aceasta, avansul lui Florin Gheorghiu 
s-a mărit dintr-o dată la 2 puncte, 
ceea ce îi asigură primul loc în cla
sament și titlul de campion al țării.

în runda de ieri, mai notăm victoria 
lui Ciocîltea asupra lui Voiculescu și 
înfrângerea lui Nacu (cu alb, bineîn
țeles) la Giinsberger. In rest, remize : 
Pavlov — Șuta, Radovici — Alexan- 
drescu, Reicher — Mititelu, Bozdo- 
ghină —- Neamtu, Pușcașu — Partos, 
Szabo — Gavrilă.

Clasamentul înaintea ultimei runde: 
Gheorghiu 131/», Soos și Szabo IHA, 
Ciocîltea și Neamțu 11, Radovici ÎO’A, 
Giinsberger 10, Reicher și Stanciu 
9% Partos și Pușcașu 9, Nacu 8'/*, 
Șuta 8, Alexandrescu, Mititelu și Ga
vrilă 7'/j, j Voiculescu și Pavlov 7, 
Bozdoghină 6)/2, Șuteu 4’A.

Azi, partidete încep la ora 16, și la 
epuizarea lor va urma festivitatea de 
închidere a campionatului.

Un număr de meciuri experimentale 
de fotbal se vor juca în anul viitor 
în scopul de a schimba eventual re
gula ofsaidului, se anunță în cercu
rile fotbalistice din capitala Angliei. 
Meciurile, care se vor desfășura sub 
egida FIFA, vor reuni echipe din 
Scoția, Spania. Italia, Portugalia, Un
garia, U.R.S.S. și din țările Amertcii 
de Sud.

Principala regulă care va fi experi
mentată în aceste meciuri va fi ex
tinderea liniei de 18 yarzi (16 m) de-a 
latul terenului, nici un jucător nepu- 
tînd fi considerat ofsaid intre linii.

Scopul acestor meciuri este „să facă 
fotbalul mai amuzant și să-l scoată 
din impasul jocului defensiv".

IJn comitet de studiu compus din 
președintele FIFA, Stanley Rous, dr. 
Helmuth Kaser și secretarii a patru 
cluburi de fotbal din Anglia vor exa
mina propunerea cu privire la ofsaid 
și un număr de alte schimbări în re
gulile jocului de fotbal. Comitetul va 
prezenta un raport forului internațional 
(International Board), singura autori
tate împuternicită să schimbe regulile, 
înaintea viitoarei ei adunări din iu
nie.

Comitetul a discutat, de asemenea, 
cu diferiți arbitri internaționali și an
trenori posibilitatea schimbării altor 
reguli. Au fost numeroase sugestii 
interesante. în această privință, Stan
ley Rous, care a activat ca arbitru și 
studiază de mult timp jocul de fotbal 
a spus: „Este necesar ca în întreaga 
lume fotbalul să fie mai atractiv, atît 
pentru spectatori cît și pentru jucători.

Spectatorii trebuie să fie interesați de 
joc. în multe țări și în nenumărate 
meciuri schematismul și plictiseala au 
fost provocate de concentrarea jocului 
în apărare.

POTRIVIT unei statistici publicate în 
Franța, Olanda este tara unde se joacă 
aed mai mu3t fotbal. As ci revin 46 de 
jucători La iiecane 1000 de locuitori, 
față de 42 în Germania oocidentaflă. En
glezii cred însă că ace®le cifre sînl 
eronate. Potrivit lor ei ar trebui să se 
resemneze ou Locul 10 pe case îl ocupă 
în acest „clasament” neoficâal, cu ÎS 
jucători la ’toc ar*» 1000 de locuitori. 
Ceea ce este puțin pentru „bunicii" 
sportului cu balonul rotund...

PEDRO PETRONE care, în calitate de 
centru . înaintaș, a fost de două ori 
campion olimpic și de două ori cam
pion mondial cu echipa de lotbal a 
Uruguayului, a încetat din viață la 
Montevideo. El a fost qolgeterui tur
neelor olimpice din anii 1924 și 1928, ca 
și al campionatului mondial din 1930. 
Petrone și-a început cariera la echipa 
Nacional din Montevideo pentru a o 
continua, începînd din 1931, în Italia, 
la echipa Fiorentina. Aici, el a devenit 
și mai celebru mai ales după ce a reu
șit să înscrie 11 aoluri intr-un singur 
meci.

CEA MAI MARE trambulină pentru 
sărituri cu schiurile va fi construită 
piuă în anul 1967 la Blcnuoa în Iugo
slavia. Ea va pamnito realizarea unor 
sărituri piuă la 169 m, în timp ce recor
dul mondial actual este do 144 m. și a 
fost stabilit la 15 februarie ax:, la 
Obersdorf de italianul Nino Z and anei.

ÎN AȘTEPTAREA unui eveniment feri
cit, campioana mondială și olimpică 
de patinaj viteză, sovietica Lidia Sko
blikova nu va participa la nici o com
petiție in actualul sezon. Anul acosta, 
la Innsbruck ea a cucerit patru medalii 
olimpice de aur, iar cu cele șase me
dalii de aur ce le deține este sportiva 
care a obținut cele mai multe premii 
din istorici locurilor Olimpice de iarnă.

DUPĂ discuții furtunoase, federația 
engleză de tenis a respins cu 93 voturi 
contra 40 cererea prezentată de „AM 
England Club", organizatorul tamentoi 
de la Wimbledon, ca la ediția din anul 
1965 a acestui campionat să participe 
alătur; de jucători amatori și profe
sioniști. Președintele lud „AM England 
Ckib”, Herman Davis, și-a motivai cere
rea invocând „amatorismul deghizat*’ al 
unora dintre cei mai buni tenismani 
din lums

UNIUNEA atletică amatoare din S.U.A. 
a eliberat o legitimație nouă aruncă
torului de greutate Bill Nieder, campion 
olimpic în anul I960 la Roma. Nieder 
abandonase atletismul pentru a-și în

cerca șansele ca boxer profesionist, dar 
după prima înfrîngere a renunțat să 
se mai urce în ring. Deși a fost reca
lificat amator, Nieder nu va mai putea 
reprezenta Statele Unite în competiții 
internaționale și va trebui să se mulțu
mească cu participarea la concursurile 
cu caracter intern

REPREZENTANȚI ai diferitelor federații 
de fotbal s-au întrunit la Amsterdam 
peebu a stabili organizarea viitoarei e- 
diții a campionatului international de 
vară (cunoscut sub denumirea de „Cupa 
Rarppan**). Mai multe federații (printre 
care cele dim Belgia, Franța și Austria) 
au renunțat ia această competiție din 
cauza calendarului tor încărcat. S-a 
stabilit ca ediția din anul viitor să în
ceapă La 20 iunie, formațiile uirmtod 
să fia împărțite în două grupe a cile 
patru echipe. Pînă acusa șî-au anunțai 
participarea echipe din R.F. Germană, 
R.D. Germană, Cehoslovacia, Iugosla
via, Potonîa și Elveția. Termenul pentru 
alte înscrieri expiră la 15 ianuarie.

CUNOSCUȚII cicliști Raphael Geini- 
niani și Jacques Anquetii vor forma o 
echipă comună pentru a participa la... 
raliul automobilist Monte Carlo, progra
mat în luna ianuarie. Ei vor pilota un 
Ford „Mustang”.

DOI JUCĂTORI de fotbal au fost uciși 
de trăsnet în cursul unui meci desfă
șurat ia LyJtiieton (Africa de Sud). Trăs
netul a căzut In mijlocul terenului.

MINISTRUL francez pentru problemele 
tineretului și sportului, Maurice Her
zog, a prezentat în Senat un raport a- 
supra pregătirilor în vederea celei de 
a X-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
iarnă programate în anul 19E8 Lă Gre
noble. Cu acest prilej, el s-a pronunțat 
în favoarea participării unei echipe 
unite a Germaniei la această compe
tiție.

S-A AJUNS la un acord potrivit că
ruia în zilele de 11 și 12 iulie, la Las 
Angelas, va avea loc triunghiularul > 
«leftism S.U.A. — Polonia — R.F. Ger
mană. Cete trei țări vor prezenta echipe 
co mp to to (bărbați și femei). Pentru 
americani accost „triunghiular" consti- 
tuie o repetiție generală în vederea 
meciului cu U.R.S.S., care va am toc 
la Moscova la sfârșitul iui iulie 1965.

TITLUL de cel mai bun sportiv suedez 
al anului a fost acordat celebrului 
schior Sisten Jernberg. Pe locurile ur
mătoare s-au „clasat" oanoistul Rolf 
Peterson (medalia olimpică de aur La 
Tokio) și tenisman il Erik Lundquist.

Caleidoscop

IV

REFERENDUMUL REVISTEI 
„FRANCE FOOTBALL"

Cunoscutul internațional scoțian De
nis Law de la Manchester United a 
fost desemnat drept cel mai bun fot
balist european al anului 1964 în urma 
referendumului revistei „France Foot
ball", la care au participat 21 de cro
nicari din Europa. Iată clasamentul: 
1. Denis Law (Alatichester United) 61 
puncte; 2. Luis Suarez (Internationale 
Milano) — 43 puncte; 3. Amaro A- 
mancio (Real Madrid) — 38 puncte; 
4. Eusebio (Benfica Lisabona) — 31 
puncte; 5. Paul Van Himst (Ander- 
lecht) — 28 puncte; 0. Jimmy Greavs 
(■Tottenham Hotspurs) — 19 puncte; 
7. Mario Corso (Internationale Milano) 
— 17 puncte; 8. Lev Iașin (Dinamo 
Moscova) —■ 15 puncte; 9. Gianni Ri
vera (Milan) — 14 puncte; 10. Vo
ronin (Torpedo Moscova) — 1! puncte. 
Au mai prim.it puncte: Schnellinger 
(A. S. Roma), Fet-enc Bene (Ujpest 
Budapesta) 
Liege).

Laureații precedent! ai concursurilor 
revistei au 
(Blackpool)
Madrid) — 1957 și 1959, Raymond 
Kopa (Stade de Reims) — 1958, Luis 
Suarez (Barcelona) — 1960, Omar 
Sivori (Juventus Torino) — 1961, Jo
sef Masopust (Dukla Praga) — 1962 
și Lev Iașin (Dinamo Moscova) 1963.

UN „COD AL CONDUITEI *n

„Codul manierelor elegante" se 
numește în fotbal fair-play. Cuvîn- 
tul este englezesc, fiindcă — după 
cum știți, desigur — fotbalul a 
văzut lumina zilei în insula bri
tanică. Aici, in lupta pasionată 
pe care cluburile ca tradiție o 
poartă pe gazonul închenărat ca 
alb, s-a ivit, pentru prima oară, 
problema definirii noțiunii de con
duită corectă a fotbalistului. Așa 
a apărut fair-playul, ceea ce in 
traducere largă înseamnă — joc 
frumos, corect, cu respect față de 
adversar, cu folosirea numai a ace
lor procedee tehnice care nu pe
riclitează pe jucătorul advers.

Bineînțeles, noțiunea de fair- 
play a suferit transformări și 
precizări de-a lungul anilor. (Să 
nu uităm că fotbalul și-a săr
bătorit recent centenarul t). Mal 
bine zis, noțiunea jocului corect a 
rămas aceeași, dar jucătorii iși 
modifică mereu părerile despre 
el... Cu alte cuvinte, în multe țări 
ale lumii — Anglia, inclusiv —> 
s-a observat în ultima vreme ten
dința spre țin joc1 tot mai dur. 
Este poate și o urmare a siste-

și Nicolay (Standard

fost: Stanley Matthews
— 1956, Di Stefano (Real

PENTRU FOTBALIȘTI..»

melor moderne de marcaj strict 
și defensivă cu orice preț.

Ultimele etape ale campionatu
lui englez de fotbal au fost mar
cate de numeroase incidente pro
vocate de jocul de-a dreptul brutal 
al unor jucători. Pentru a evita 
in viitor asemenea manifestări ne
sportive, federația engleză de spe
cialitate a întocmit un adaus la

CHENAR EXTERN
regulament, un adevărat „cod al 
conduitei", specificind și sancțiu
nile ce se vor pronunța împotriva 
jucătorilor nedisciplinați. S-a sta
bilit că in cazul că va fi eliminai 
de pe teren, un jucător urmează 
să fie suspendat nu pe două săptă- 
mîni, ci pe o lună întreagă.

Primele efecte ale aplicării noi
lor măsuri au fost de-a dreptul 
senzaționale.Printre „victimele" 
noului cod al conduitei se află 
și Denis Law — „fotbalistul anu
lui", cel desemnai de către spe
cialiștii din mai multe țări ca fiind 
actualmente jucătorul nrt 1 in

• Alte rezultate de valoare au fost 
înregistrate în concursul internațional 
de atletism de la Havana. Sprinterul 
cubanez Figuerola a cîștigat proba de 
100 m plat realizînd excelentul timp 
de 10,2 sec. Campionul olimpic la 
aruncarea ciocanului Klim (U.R.S.S.) 
a obținut 66,06. De asemenea, au 
fost înregistrate cîteva rezultate sur
priză. Astfel, proba de săritură în 
înălțime a fost cîștigată de atleta din 
R. D. Germană, Meltzer cu J ,66 m. 
Taisia Cencik (U.R.S.S.) s-a clasat 
pe locul II cu 1,63 m. Atleta maghiară 
Antal a terminat învingătoare în 
proba de aruncare a suliței cu 50,83, 
întreeînd-o pe Gorșakova (U.R.S.S.) 
— 45,10 m. Alte rezultate : masculin 
—200 m: Betancourt (Cuba) 20,6; 
feminin — lungime: 
(U.R.S.S.) 5,93 m; 80 
Balzer (R.D.G.) 11,0;
bian (Cuba) 11,6; 
(Anglia) 55,3 sec.

• După cum s-a 
ganizatorii meciului

400

Scelkanova 
tn.g.; Kanin 

100 m : Co
rn : Hutsson

mai anunțat, or- 
revanșă de box

pățd Law. 
întilnirii Man- 

Blackpool. el a

lume, lată ce a 
ultimul minut al 
Chester United — 
protestat împotriva unei decizii a 
arbitrului care a acordat oaspeților o 
lovitură liberă de la mijlocul te
renului. Urmarea? Eliminare de 
pe teren, suspendare pe timp de 
28 zilei Și astfel — Denis Law 
va absenta de la cel
etape de campionat, ca și de pe 
listele de premiere ale clubului 
Manchester United.

Evident, fair-playul trebuie im
pus acolo unde el nu există. Cu 
orice preț 1

RADU BANAȚEAN

puțin șase

ale clubului

titlul mondial la categoria grea 
Cassius Clay, deținătorul cen-

pentru 
dintre 
turti și șalangerul său oficial Sonny 
Liston, au stabilit ca întîlnirea să se 
dispute la 19 aprilie la Boston. într-o 
convorbire cu reprezentanții 
sportive, 
Dundee, 
putea fi 
antrenat
consecință — a spus Dundee — re
vanșa nu va putea avea loc decît în 
curstd lunii iunie”.

antrenorul lui Clay, 
a anunțat că acesta 
complet restabilit 
pînă la această dată.

presei 
Angelo 
nu va 

și bine 
„In

• Peste 25000 de spectatori au ur
mărit la Alger jocul internațional de 
fotbal dintre selecționata Algeriei și 
formația franceză Toulouse, fntilnirea 
s-a încheiat cu un rezultat de.egali
tate : 0—0.

• în partida întreruptă din cadrul 
turneului de baraj la șah pentru de
semnarea viitoarei șalatigere la titlul 
mondial, Lazarevtoi (iugoslavia) a 
cîștigat la mutarea 80-a în fața lui 
Kușnir (U.R.S.S.). Deși mutarea dată 
în plic nu era cea mai bună, Laza- 
revfct și-a menținut avantajul și prinț 
cîșt'igarea a încă unui pion a deter
minat-o pe Kușnic să cedeze. Cea de 
a doua partidă va aduce la masa de 
joe pe Zatutovskaia (U.R-S.S.) și La- 
z are viei.

14-a (penultima) la sfîrși- 
s-au consemnat următoarele 
Volevslavski a cîștigat ia 

iar Simaghin l-a învins pe

• In campionatul unional de șah al 
sindicatelor s-au jucat partidele din 
runda a 
tul căreia 
rezultate: 
Estrinîm,
Taimanov. Partidete Nei— Petrosian, 
Gipslis — Ilivițki, Vaststnan — Pla
tonov, Soloviov — Klovan și Mnața- 
kanian — Liberzov s-au încheiat re
miză. In clasament continuă să con
ducă campionul lumii Petrosian cu 10 
puncte, urmat de marii maeștri Bolev- 
slavski cu 9 puncte și Polugaevski cu , 
8 puncte.

• în Venezuela, într-un mec* de
monstrativ, s-au întîlnit echipele de 
fotbal Dinamo Moscova și Racing’ 
Buenos Aires. Fotbaliști* argentinieni;) 
au terminat învingători cu scorul de 
1—0 (1—0). b

Redacția și administrația; str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul; I. P. „Informația", str, Brezoianu, 23-25. 40356

prim.it

