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Dinamo București și Steaua se distanțează 
în campionatul masculin de baschet

0 etapă mai animată la handbal, ieri în sala Floreasca
Programul handbalistic săptămînal 

a cuprins numeroase jocuri în cadrul 
competițiilor de iarnă: „Cupa Sportul 
popular" la juniori și junioare și „Cupa 
F.R.H." la seniori și senioare. Iată cîte- 
va amănunte din meciurile de la Bucu
rești" i

VICTORII CLARE LA JUNIORI

Tn tîluîrile de juniori disputate la „Di- 
hamo" și „Floreasca" s-au încheiat cu 
rezultate nete:

S.S.E. nr. 2 — Confecția (f) 16—0 
(10-0).

S.S.E. nr. 1 C.S.S. (f> 13—3

C.S.S. — Dinamo (m) 15—8 (7—2).
Partida aceasta s-a disputat sub 

semnul superiorității echipei C.S.S.. 
care a și condus cu 3—0, 5—2, 7—2, 
9—6. Cele mai multe puncte au fost 
marcate de Dincă și Gavrilescu (C.S.S.) 
cîte 5, Stoicescu și Uliaruc (D) cîte 3.

• La Brașov s-a disputat finala pe 
regiune a „Cupei Sportul popular" (ju
nioare): Luceafărul Brașov — C.S.M.
Sibiu 7—1 (2—1). (C. Bîrleanu, co- 
resp.).

JOCURI FRUMOASE LA SENIORI, 
IN BUCUREȘTI

întrecerile din „Cupa F.R.H." la 
București au avut loc în sala Floreas
ca și au prilejuit spectacole îrumoase, 
în general.

ȘTIINȚA — S.S.E. nr. 2 (f) 10—8 
(2-4). Acest meci poate fi considerat 
drept cel mai spectaculos. Elevele au 
abordat jocul cu mult curaj, fără să se 
lase intimidate de faima adversarelor. 
Au jucat în viteză, cu multe combina
ții, iar în apărare au acționat atent și 
prompt. S.S.E. a și condus de altfel 
pînă în min 38 (7-^6). Știința a evo
luat sub așteptări, static în atac, pre
lungind uneori mai mult decît era ne
voie acțiunile ofensive. în finalul me
ciului însă, și-a revenit și și-a impus

La asociația spor- țtf 
tivă Grafica nouă 6 
din Capitală, între- 6 
cerile Spartachiadei 6 
de iarnă se bucură 6 
de multă populari- 6 
tate. Din cei pes- G 
te 900 de membri 6 
UCFS s-au întrecut 9 
pînă acum aproape 6 
300, la haltere, te- 9 
nis de masă, tir G 
și șah. Printre cei 6 
care au șanse să y< 
cucerească titlurile y^ 
de campioni ai aso- y< 
ciației la Sparta- y. 
chiada de iarnă, se 9 
numără Gh. Albu, y. 
șt. Toncu — la y, 
tenis de masă, N. 9 
Stanciu — la hal- 9 
tere și Irina Butuza 9 

la șah. Dintre y. 
organizatorii spor- y< 
tivi care muncesc cu 9 
multa tragere de 9 
inimă pentru buna 9 
desfășurare a corn- 9 
petiției am reținut 9 
pe Ion Voinea, Va- 9 
sile Marin și Ion 9 
Dobre. 9

In fotografii ; Sus: 
pasionații șahului în 
plin concurs. Jos : 
Unul dintre cei mai 
buni jucători de te
nis de masă de la 
„Grafica nouă", Ște
fan Toncu, în timpul 
unei partide.

Foto :
Șt. Ciotloș

jocul. Au marcat: Bota. 3, Leonte, 
Șramco și Dobîrceanu cîte 2 și Vîrlan, 
respectiv Gheorghe 6 și Butan 2.

ȘTIINȚA — VOINȚA (m) 19-13 
(10—9). Joc echilibrat. în prima repri
ză, cînd Voința a dat .o replică bună 
studenților. Aceștia au «manifestat la 
început nesiguranță și s-au văzut con
duși cu 3—0, 4—2, 8—4 și 9—6. Trep
tat, însă, studenții și-au revenit și au 
acționat la valoarea lor, mai ales după 
pauză cînd au dominat net jocul, exoe- 
lînd în combinații rapide, variate, cu 
accent pe finalizarea la semicerc. Au 
înscris: Goran și Gațu cîte 5, Paras- 
chiv 4, Duca și Angliei cîte 2. respectiv 
Tănăsescu și Nițescu cîte 3; Lăpușan și 
Mergeanian cîte 2, Niculescu, Cemat 
și Trandafir.

PROGRESUL — ELECTROMAGNE
TICA (f) 9—4 (6—1). Meci desfășurat 
în nota de evidentă superioritate a Pro
gresului, care — de data aceasta cu 
efectiv complet și în plus cu antre

Gîndurile și speranțele juniorilor
în perioada vacanței de iarnă a ele

vilor, F.R.A. a organizat o tabără de 
iarnă, a speranțelor atletismului nos
tru. Cu această ocazie și-au dat întîl- 
nire la Predeal, cei mai valoroși ju
niori ai țării : Mihaela Peneș, cam
pioană olimpică la aruncarea suliței, 
Petre Ciobanu, recordman și campion 
de juniori Ia 100 m — 10,5 și 200 m 
— 21,5, Gabriela Rădulescu, dețină
toarea recordului de junioare la lun
gime (6,15 m), Silviu Hodoș — un au
tentic talent pentru probele combi
nate — campion și recordman la pen
tatlon — 3370 pct, Konrad Hubner, 
recordman la aruncarea suliței pentru 
juniori de categoria a Il-'a (61,15) m, 
și alți tineri atleți cu reale posibilități 
pentru obținerea unor performanțe 
deosebite. Să amintim pe Viorica 
Pulpea, din Cîmpulung Muscel, care 
se anunță o urmașă a marii noastre 
campioane Iolanda Balaș. Născută în

In timp ce Dinamo București și 
Steaua au cules victorii clare și în 
etapa a doua a returului campionatu
lui masculin de baschet, principalele 
lor urmăritoare, Rapid, Știința Bucu
rești și Dinamo Oradea, au părăsit 
terenul învinse, fapt care a mărit 
avansul celor doi lideri la 3 puncte. 
De reținut revirimentul echipelor afla
te în partea de jos a clasamentului și, 
în special, succesele baschetbaliștilor 
de la Steagul roșu Brașov și Știința 
Cluj, aflați la cea de a doua victorie 
consecutivă. Și acum, iată relatările 
partidelor desfășurate în această etapă.

DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI TO8—81 (61—40). Așa 
cum a început, meciul anunța un scor 
astronomic, mai ales că la încheierea 
primelor 20 de minute de joc, score- 
rul înregistrase în foaia de arbitraj 
nu mai puțin de 101 puncte! Ceea 
ce, trebuie să recunoaștem, pentru 
un joc între două echipe fruntașe este 
destul de mult...

Dinamovîștiii ne-au arătat de la pri
mele acțiuni că sînt puși pe fapte 
mari. Foarte atenți în apărare, unde 
au interceptat numeroase mingi, ei au 
declanșat contraatacuri în serie, care 
au găsit de fiecare dată descoperită 
apărarea studenților. Adăugind aces
tora și buna precizie a aruncărilor 
de la semidistanță (procentajul arun
cărilor din teren a fost de 64%) vom 
avea explicația superiorității evidente 
a dinamovișfilor în această parte a 
întîlnirii. După reluare, lupta a fost 
mai echilibrată datorită, în special, 

nor (Radu Bădescu) — a marcat o 
revenire accentuată. Golgetereie: Du
mitrescu 3', Ghiță și Bogan cîte 2, Că- 
tănoiu și Costea, respectiv Zamfirache, 
Dumitru, Popescu și V. Florea. Elec
tromagnetica a ratat trei lovituri de la 
7 m.

STEAUA—RAPID (m) 30—13 (14— 
6). Jocul a fost mai interesant doar 
pînă în min. 20 (7—5), adică atîta 
timp cît Rapid a reușit să facă față 
ritmului impus de adversari. în min. 
29 însă, scorul a devenit 13—5 și 
de aici înainte Steaua s-a detașat, 
singura problemă fiind doar aceea a 
scorului. Realizatorii punctelor: Bul- 
garu 6, Nodea 6, Oțetea 3, Jianu 4, 
Fereteatcu 3, Popescu 3, Roșescu 2, 
Ostache 2 și Alboaica, respectiv Haus- 
ner 6, Ionescu 2, Pora 2, Chiru, Ni- 
colau și Dumitru Marcel.

(Continuare în pag. a 4-a)

1947 (1,83 m înălțime) a cunoscut o 
ascensiune continuă și numai în 2 ani 
de pregătire a realizat 1,55 m. Pentru 
anul 1965 ea și-a propus să sară 1,62 
m, normă de maestră a sportului. 
Sprinterele Sanda Angelescu, Doina 
Ursache, Aura Petrescu, sprinterii 
Constantin Grigorescu, Andrei Deak, 
vizează, de asemenea, performanțe tot 
mai bune.

Tabăra de iarnă a juniorilor a de
venit o tradiție și, în același timp, o 
școală. Ea marchează începutul unui 
nou an de muncă, oferă prilejul de a 
face bilanțul realizărilor și analiza 
lipsurilor (mai cu seamă a cauzelor care 
le-au determinat' din anul care a tre
cut. Tinerii atleți s-au prezentat, cu 
un nivel de pregătire mai ridicat de
cît în anii precedenți, și cu o bună 
evidență a muncii desfășurate pînă la 
23 decembrie 1964, fapt care a per
mis angrenarea imediată intr-un pro

faptului că antrenorul Dan Niculescu 
și-a introdus în teren toți jucătorii 
de rezervă. Aceasta nu i-a împiedicat 
pe învingători să treacă de „sută", 
dar, în același timp, să primească și 
multe puncte ce puteau fi evitate cu 
ușurință. Principalii realizatori: Spi
ridon 24, Albu 14, Viciu 13, de la Di
namo, Savu 25, Costescu 23, de la 
Știința. Au condus corect A, Berger 
și 1. Nicolaev (Buc.).

POLITEHNICA CLUJ — STEAUA 
BUCUREȘTI 58—70 (28—44). Bucu- 
reștenii și-au valorificat superioritatea 
lor tehnico-tactică, reușind să ia din 

Marian Spiridon (Dinamo Buc.) reușește să treacă de apărarea echipei Știința 
și înscrie spectaculos. Fază din întilnirea disputată sîmbătă seara în Capitală,

prima repriză un avantaj consistent 
După pauză localnicii au depus eforturi 
mari pentru a reduce din handicap, 
apropiindu-se la o diferență de 8 punc
te. Finalul a aparținut însă tot oaspe
ților, care au obținut un succes conclu
dent. Cei mai buni jucători: Novacek 
și Nedef de la Steaua și Barezi de la 
Politehnica. (P. Radvani-coresp.).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — DI- 

gram de lucru cu volum mai ridicat 
Tabăra de la Predeal a constituit pri
ma etapă de pregătire centralizată, pri
lejuind, pe lîngă antrenamente, și o 
rodnică activitate metodică. Atleții și 
antrenorii lotului republican au discu
tat calendarul intern și internațional, 
obiectivele și sarcinile care revin pen
tru o participare fructuoasă la compe
tițiile din vara anului 1965. Pe juniorii 
noștri îi așteaptă cîteva confruntări 
importante pe plan internațional. Ei 
se vor întîlni la Budapesta cu echipa 
Ungariei, la Cracovia cu echipele Po
loniei și Iugoslaviei, din nou la Buda
pesta cu cei mai buni juniori (1944 și 
mai tineri) din Austria, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, U.R.S.S. și Ungaria în ca
drul concursului „Cupa prieteniei" și 
apoi la 'Varșovia cu cei mai buni ju
niori din Europa la cea de-a doua edi
ții a „Jocurilor europene de juniori". 
La aceste competiții ei și-au propus să 

NAMO ORADEA 77—69 (35-27). Cea 
mai importantă partidă a etapei a co
respuns integral. Numeroșii spectatori 
care au umplut pînă la refuz sala 
Tractorul au asistat la un meci viu 
disputat, dș un bun nivel tehnic în 
care ambele echipe au pus accent 
pe acțiunile ofensive.

Gazdele au luat un start puternie 
și ca urmare a unor contraatacuri 
reușite și a unor aruncări precise de 
la semidistanță ale lui Bîrsan au reu
șit să conducă în min. 11 cu 20—6 
și în min. 17 cu 30—19. Din acest 
moment, însă, oaspeții impulsionați

F’oto : P. Romoșan

de inepuizabilul Hupoiu au o puter
nică revenire și echilibrează situația. 
Asistăm în continuare la acțiuni de 
toată frumusețea, care stîrnesc ropo
te de aplauze. Acționînd mai calm- 
în final, stegarii au reușit să obțină 
o meritată și prețioasă victorie. Au
torii celor 146 de puncte: Bîrsan 23,

(Continuare în pag. a 2-a)

reediteze buna comportare avută în 
anul 1964. A fost trecută în revistă 
tabela recordurilor de juniori iar, pe a- 
locuri, și cea de seniori. Multe cifre 
li s-au părut tinerilor atleți a fi... îm- 
bătrînite. Ținînd seama de valoarea 
juniorilor și junioarelor, de hotărirea 
pe care o arată în pregătire, putem 
prevedea „zile grele" celor care vor 
ține statistica și contabilitatea recordu
rilor. După părerea juniorilor cel puțin 
40 de cifre sînt pasibile de serioase 
îmbunătățiri.

Am aruncat o privire în caietele 
personale ale atleților și atletelor, acolo 
unde sînt înscrise planurile lor pentru 
1965.

Mihaela Peneș socotește că poate

prof. L1XANDRU PÂNDELE
antrenor

(Continuare în pag. a 2-a),



Rapid, Dinamo și Tractorul-în serie Frumos succes de public la Cupa Dinamo
Campionatele republicane de volei 

au continuat sîmbătă și duminică cu 
meciurile etapei a Vil-a. Și de data 
aceasta s-au înregistrat, în general, re
zultate așteptate, echipele favorite — 
cîștigînd. Doar numeroasele victorii ob
ținute la scorul de 3—0 pot surprinde.

MASCULIN

PROGRESUL—C.S.M.S. IAȘI 3—0 
(6, 10, 9). Bucureștenii au făcut o par
tidă bună. în anumite perioade au rea
lizat faze de calitate, care au meritat 
aplauzele publicului. Progresul a do
vedit că are posibilități să obțină re
zultate mai bune. în linia a Il-a (unde 
l-am remarcat pe Chezan), s-a acționat 
cu mult succes, iar atacul a jucat va
riat, cu fantezie, datorită lui Chere- 
bețiu. Remarcăm din nou talentul lui 
Marian Stamate (17 ani), care, dublat 
de o pregătire temeinică și seriozitate 
îi poate aduce frumoase succese. Echipa 
oaspe ni s-a părut insuficient pregă
tită, în special la dublaj și Ia primirea 
serviciului. în plus Virgil Moșescu, ju
cătorul de bază, n-a mai fost cel pe 
care îl cunoșteam și, ca atare, forma 
lui a influențat mult jocul echipei. Ie
șenii i-au solicitat pe adversarii lor 
doar în setul II, cînd de la 2—6 au 
remontat pînă la 8—7 ! De la 10—10 
însă au cedat, prilejuind bucureșteni- 
lor prima victorie din campionat.

DINAMO —FARUL CONSTANȚA 
3—0 (6, 16, 5). Trebuie să începem cro
nica noastră cu setul 11. A fost cel mai 
frumos. Ne-a oferit faze foarte bune 
și a avut un final palpitant. După 29 
de minute s-a încheiat la... 18—16.
Atît a fost necesar pentru desemnarea 
învingătorului. Merite au amîndouă 
echipele, dar mai cu seamă Farul. Con- 
stănțenii s-au mobilizat și au jucat de 
la egal la egal cu valoroasa echipă di- 
namovistă. De la 5—13 și 6—14 au re
montat și au egalat la 14 ! Au luat și 
conducerea (16—15), fiind la un pas 
de a cîștiga setul. Ei au făcut risipă 
de energie și s-au apărat excelent în 
fața „tunarilor" Derzei, Corbeanu și 
Schreiber. în final însă au comis două 
greșeli elementare (un serviciu afară 
și o preluare greșită) și au pierdut 
setul.

începutul jocului a aparținut gazde
lor, care s-au impus prin forța atacu
lui și prin jocul bun din linia a Il-a, 
unde s-au remarcat Ganciu și... Derzei. 
Farul com’te multe greșeli în acest set. 
Același aspect îl are și setul III pe 
care constănțenii îl cedează la 5. 
Eforturile de mai înainte și-au spus 
cuvîntul. Victoria echipei Dinamo nu 
poate fi pusă la îndoială și ea putea fi 
realizată, la fel de bine, și fără „aju
torul* arbitrului N. Găîeșeanu (Buc.), 
•care, în primul set, prin cîteva decizii 
greșite, a dezavantajat pe oaspeți.

AL. CONSTANTIN

ȘTIINȚA CLUJ—RAPID BUC. 0—3 
(2, 4, 13). Jocul a fost la discreția oas
peților. în primele două seturi ei au 
desfășurat un joc spectaculos și eficace, 
în setul III însă au slăbit ritmul (!?), 
Știința a prins curaj după primele 
schimburi de mingi și a condus, la un 
moment dat, cu 6—0 și apoi cu 12—10.

EXAMEN...
Apropierea startului în campionatele 

republicane de patinaj artistic se sim
te pretutindeni. La Brașov, Cluj și 
București sportivii se pregătesc intens 
în vederea’ acestor întreceri. Unii din
tre tinerii patinatori au chiar o dublă 
preocupare : în afară de pregătirea re
pertoriului la „libere" și a figurilor de 
școală cerute de cea mai importantă 
competiție internă, ei se antrenează su
plimentar, dornici de a-și obține cla
sificarea care le dă dreptul participe 
la campionatele țării.

La București au avut loc, pînă acum, 
trei concursuri de clasificare. Ultimul 
s-a desfășurat duminică dimineața pe 
patinoarul artificial din parcul „23 Au
gust". în fața arbitrilor Vera Curceag, 
A. Lupea și N. Malarciuc s-a prezentat 
un nou lot de tineri patinatori care au 
dat examen pentru categoriile a IlI-a 
și a IV-a. Concurenții pretendenți la 
obținerea categoriei a IlI-a au desenat 
pe gheață 11 figuri. Unii dintre ei au 
reușit să treacă integral examenul, iar 
alții numai parțial. Astfel, Constanța 
loacscu (Constructorul) și Anca Beli 

în final, datorită lipsei dc atenție în 
atac, studenții au pierdut și acest set. 
A arbitrat foarte bine C. Pitaru-Sibiu. 
(ȘT. TĂMAȘ — coresp.).

FEMININ

DINAMO—ȘTIINȚA BUC. 3-0 
(10, 12, 6). In preajma primei con
fruntări din „Cupa campionilor eu
ropeni" așteptam meciul dinamovis- 
telor cu un justificat interes: urma 
să vedem care este forma actuală 
a echipei și dacă unele deficiențe 
din jocul ei au fost remediate. Nu
mai că întîlnirea cu Știința Bucu
rești ne-a dat prea puține răspunsuri. 
Aceasta datorită slabei comportări a 
studentelor, care nu prea au reușit să 
pună probleme adversarelor. Studen
tele au jucat slab, cu multe greșeli, 
static de parcă nu era vorba de o 
echipă a cărei medie de vîrstă nu are 
nici 22 de ani.

Așa stînd lucrurile, nici Dinamo 
nu s-a străduit să facă prea mult. 
Din contra, a manifestat lacune in 
jocul din linia a Il-a iar dublajul 
atacului s-a făcut cu întîrziere și 
deci cu o eficacitate redusă (așa se 
explică scorurile de 15—10 și 15—12 
din primele două seturi). Echipa 
nu trebuie să se mulțumească numai 

De data aceasta acțiunea ofensivă a âinamovistelor va fi fără rezultat. Elena 
Verdeș „pe fază" va prelua corect balonul

Foto : P. Romoșan

cu exploatarea greșelilor adversari
lor și să nu mai cedeze cu multă 
ușurință puncte. Este necesară o mo
bilizare a tuturor jucătoarelor la ni
velul Doinei I vane seu și Marilenei 
Ștefânescu, care au fost cele mai 
bune din echipa lor.

(AL. C.)

RAPID—C.S.M. CLUJ 3—0 (13, 9. 
4). La cea de a treia evoluție în Ca
pitală, în actualul campionat, echipa 
din Cluj s-a prezentat intr-o oarecare 
creștere de formă, deși lipsa a două 
titulare (Lucaci și Meisner) s-a re
simțit A început timid, dar a luptat 
apoi cu însuflețire, reușind de la 
6—13 să egaleze. Lipsite insă de 
finalitate clujencele pierd setul. In 
următorul ele conduc cu 9—4 dar, 
inconstante, rămîn aici. Superiorita
tea rapidistelor este evidentă deși

(SSE nr. 2) au intrat în posesia mult 
doritei categorii realizînd amîndouă o 
medie de 3,46 (barem 3,30), iar Adria
na lonescu (Constructorul) și Dan Să- 
veanu (Dinamo) au luat note de trecere 
numai la șapte exerciții de școală, ră- 
mînînd să se pregătească pentru ulti
mele patru figuri. Doar Ruxandra Ma
rinescu (Constructorul) nu a putut ob
ține notele necesare normelor catego
riei a IlI-a.

La categoria a IV-a, situația a fost 
nesatisfăcătoare : nici unul dintre con- 
curenți n-a îndeplinit normele cerute 
de regulament. După părerea noastră, 
cei cinci tineri sportivi nu trebuiau 
însoriși în concurs deoarece, deocam
dată, ei stăpînesc doar cîteva din cele 
10 figuri impuse, pe care le cere regu
lamentul de clasificare. Așadar, antre
norii trebuie să fie mai pretențioși cu 
elevii ior pentru că acordarea cate
goriei a IV-a de clasificare presupune, 
cel puțin, însușirea elementelor de bază 
ale patinajului artistic.

TR. 1OANIȚESCU 

echipa a folosit patru elemente tinere, 
dintre care se remarcă A. Grigore 
și A. Petrenciuc. Salutăm de aseme
nea și la clujence apariția a trei 
nume noi, în special Maria Cătineanu^

METALUL—PROGRESUL 3—2
(15—17, 11—15, 15—6, 16—14, 15—3). 
în fața unei echipe care nu cîștigase 
încă nici un joc și pe care din pri
mul set au condus-o cu 6—2, 10—6 
și 12—7 metalurgistele s-au socotit 
victorioase sigure. Dar Progresul a 
luptat cu multă îndirjire, a încercat 
să facă totul pentru a rupe lanțul 
insucceselor. Jocul a devenit pasio
nant și Progresul a clștigat setul în 
prelungiri. Metalul se străduiește să-și 
regrupeze forțele, dar nu reușește și 
pierde și al doilea set. In setul trei 
nu se infirmă tradiția... relaxării și 
Metalul ciștigă comod. Hotărîtor pen
tru victorie socotim a fi fost setul 
patru. Metalul a condus tot timpul, 
dar Progresul, cu un ultim efort, a 
reușit să egaleze la 14. Nu poate 
rezista atacului Metalului și pierde. 
Iar cînd proviziile sint mici risipa 
este fatală. Ultimul set găsește o 
echipă vlăguită în fața alteia evident 

superioară din rîndul căreia s-au re
marcat Al. Dumitrescu. V. Săndulescu 
și — parțial — S. Ntculescu. De la 
Progresul subliniere doar pentru T. 
Pleșoianu.

DINU NICOLAU-coresp

Iată celelalte rezultate înregistrate 
în etapa de ieri : Știința Galați-Steaua 
3—1 (7, 5, —13, 16). Minerul B. 
Mare-Petrolul Ploiești 3—2 (7. —9, 
15, —5, 2), Tractorul Brașov-Con- 
structorul Brăila 3—0 (8, 3, 3) (mas
culin); C.S.M. Sibiu-C. P. București 
2—3 (17—15, 11—15, 15—6, 13—15. 
9—15). Partizanul roșu B'așov-Vo- 
ința Craiova 3—0 (3, 14, 4) (feminin).

Noi probe oficial
La marile concursuri internaționale 

de tir s-au introdus în ultima vreme 
încă două aime. Este vorba de armă 
standard și pistol standard. Biroul fe
derației noastre de specialitate a luat 
și el măsuri ca în viitoarele concursuri 
oficiale să fie incluse probele respec
tive. Hotărîrea prevede că se pot fo
losi toate tipurile de pistoale sau-revol
vere automate care corespund calibre- 
lor 7,62, 9,65 și 5,6. Lungimea țevii tre-

GlNDURILE Șl SPERANȚELE JUNIORILOR
(Urmare din pag. 1)

obține performanțe constante peste 60 
de metri la aruncarea suliței. (Ea și-a 
înscris ca obiectiv cifra de 63 m, dar 
să... nu spuneți la nimeni).

Lui Gheorghe Costache ciocanul de 
6 kg i se pare prea... ușor. Așadar, să 
trecem la cel al seniorilor (7,257 kg). 
Fostul recordman mondial de juniori 
privește spre linia celor 66 de metri. 
Talentatul sprinter Petre Ciobanu are 
în plan două cifre : 10,4 și 21,3. Ar 
fi noi recorduri de juniori pe 100 și 200 
metri. Gabriela Rădulescu și-a propus 
o serioasă îmbunătățire a vitezei. „Cu 
11,9 pe sută — spune ea — trebuie 
să sar cel puțin 6,25 la lungime".

Am prezentat doar cîteva din „fi
șele" personale ale juniorilor și junioa
relor atletismului nostru. Sînt vîrfurile. 
Dar, în urma lor pășește un serios e-

POIANA, 17 (prin telefon) : Con
cursul de schi dotat cu Cupa Dinamo, 
a cărui disputare a fost hotărită în 
ultima oră, s-a bucurat de un frumos 
succes de public. Vremea admirabilă a 
făcut ca Poiana să devină cu adevărat 
neîncăpătoare, numărul turiștilor (prin
tre care și mulți străini) fiind de or
dinul zecilor de mii I Din păcate, suc
cesul de participare a fost diminuat 
prin faptul că au concurat doar re
prezentanți ai cluburilor și asociații
lor sportive din Brașov. De semnalat 
debutul frumos al săritorilor, care au 
realizat performanțe egale sfîrșitului 
de sezon de acum un an, ceea ce do
vedește un net progres. Printre ei s-a 
evidențiat în mod deosebit dublul 
campion (seniori și juniori) al țării din 
1964, Iosif Eros (Dinamo Brașov), pe 
care greșeli de formalități l-au obligat 
să sară în afară de concurs. El a rea
lizat însă cele mai bune rezultate, a- 
dică 262,5 puncte (sărituri de 54 și 
55,5 m).

Iată rezultatele tehnice : FOND, se
niori (10 km) : 1, Petre Dinu (Dina- 
no) 34,08 ; 2. Gh. Bâdescu (Dinamo) 
34,49; 3. Stelian Drăguș (A.S.A.)
3-1,50; 4. Gh. Cincu (A.S.A.) 35,07; 
5. Marcel Cojan (Tractorul) 35,32 ; 6. 
Virgil Alexandrescu (A.S.A.) 36,07 ;
senioare (5 km) : 1. Marcela Leampă 
(Dinamo) 21,20 : 2. Iuliana Matei (Di
namo) 22,41 ; 3. Doina Boboc (Trac
torul) 23,47 ; 4. Iuliana Bogozi (Dina
mo) 23,49 ; juniori (5 km) : 1. Ion 
Dudu (S.S.E. Rîșnov) 19,26 ; 2. Gh. 
Pascu (S.S.E. Rîșnov) 19,28; 3. Gh. 
Dihoiu (Dinamo) 19,44 ; 4. Dumitru 
Soiu (A.S.A.) 19,56; 5. Ion Mîrzea 
(A.S.A.) 20,03 ; 6. Ion Funieru

BASCHET

Dinamo București și Steaua se distanțează 
în campionatul masculin

(Urmare din pag. 1)

Franț 17, Simon 11, Zereleș 9, Esig- 
man 8, Szabo 5, Deaki 4 de la Stea
gul roșu și Hofman 19, Nagy II, Se- 
bestyen 14, Hupoiu 10, Kompan 6. 
Suhai 5, Ghîță 2, Dolhan 2 de la 
Dinamo Oradea. Bun arbitrajul pres
tai de I. Petruțiu și M. Tănăsescu 
(Buc.). (C. Gruia-coresp. regional).

ȘTIINȚA TG. MUREȘ - ȘTIINȚA 
CLUJ 71--63 (30—31). Continuîndu-și 
seria succeselor mureșenii au învins 
și pe colegii lor din Cluj. Formația 
gazdă a luptat cu multă ardoare pen 
tru victoria pe care a obținut-o da
torită în special eforturilor lui Țedula, 
Toth și Berekmeri, cei mai buni ju
cători de pe teren.

în prima repriză scorul a tost echi
librat. ambele echipe avînd conducerea 
pe rînd la diferențe minime. Situația 
a fosl identică și jumătate din repriza 
secundă. Apoi, de la scorul de 42—41 
pentru mureșeni, Toth și Țedula au 
reușit cîteva acțiuni spectaculoase, cte 
înd echipei lor un avantaj ce nu • 
mai putut fi recuperat. Meciul a fosl

btiie să fie de 15 cm, iar surdinele și 
alte prelungiri ale țevii fiind interzise. 
Mijloacele de ochire se vor compune 
numai din înălțător și cătare deschisă. 
De asemenea, distanța dintre foaia înăl
țătorului și cătare nu trebuie să fie 
mai mare de 22 mm. Așezarea aparate
lor de ochire în fața sau în spatele ar
mei, cu ajutorul unor instalații de pre
lungire este interzisă. Aparatele de o- 
chire se vor putea regla numai cu șu-

șalon de tinere speranțe. Investigațiile 
medicale și de specialitate, evoluția in
dicilor antroppmetrici, fiziologici și ai 
calităților fizice la majoritatea tineri
lor nou promovați în lotul de juniori 
ne dau certitudinea că și ei pot rea
liza în acest an (și în anii care ur
mează) progrese considerabile. Să amin
tim pe Sanda Tănase și Andrei Senei 
din Cluj, Andrei Deak din Oradea, 
Sanda Angelescu, Aura Petrescu, Doi
na Ursachp, , Gheorghe Bălașa, Dan 
Hidioșanu, Constantin Grigorescu din 
București și alții.

Juniorii noștri se pregătesc cu multă 
seriozitate, conștienți de sarcinile lor, 
sînt hotărîfi să obțină rezultate din ce 
în ce mai bune. Le dorim succes lor 
și antrenorilor lor din secții, care se 
dăruiesc cu toată pasiunea și dragostea 
pentru progresul elevilor ce-i pregătesc.

(A.S.A.) 20,29 ; junioare (3 km) :
1—2. Eugenia Vișan și Rodica Cimpoia 
(ambele A.S.A.) 13,22 (de adăugat și t 
un... plîns de fată, deoarece Rodica 
Cimpoia a greșit drumul și ar fi cîști- 
gat fără acest incident) ; 3. Elena Popa 
(S.S.E. Rîșnov) 14,45; 4. Maria Băn- 
cilă (Tractorul) 14,51 ; 5. Maria Dră- 
ghici (A.S.A.) 15,06 ; 6. Doina Pîrvu 
(S.S.E. Rîșnov) 15,36; ALPINE, sla
lom special seniori (în Kantzer) : 1—2. 
Gh. Bălan (A.S.A.) și Nicolae Iovici 
(Steagul roșu) 58,1 ; 3—4. Kurt Gohn 
(Dinamo) și Ion Zangor (A.S.A.) 58,5; 
5. Const Bălan (A.S.A.) 60,7 ; 6. Gh. 
Cristoloveanu (Steagul roșu) 60,9; 7. 
Ion Pitiș (Dinamo) 63,3; senioare: 1. 
Ilona Micloș (Dinamo) 66,1; 2. Edith 
Suteu (A.S.A.) 69,4 ; juniori : 1. Virgil 
Brenci (Steagul roșu) 69,1 ; 2. Dorin 
Munteanu (Steagul roșu) 73,2 ; 3. Mi
hai Andreescu țDinamo) 75,6 ; 4. Au
rel Rusu (Dinamo) 78,8 ; 5. Francisc 
Liphardi (Steagul roșu) 79,3 ; 6. I. Bo
bit (Steagul roșu) 80,2 ; 7. Ion Voinea 
(Dinamo) 84,2; junioare: 1. Mihaela 
Casapu (Dinamo) 73,2 ; 2. Liliana Ble- 
bea (A.S.A.) 78,6 ; 3. Constanța Mîzgă- 
reanu (Luceafărul) 83,9; SĂRITURI, 
seniori: 1. Ștefan Burețea (Tracto
rul) 246,5 (51+51 m) ; 2. Florea Voi
nea (Dinamo) 244,5 (51 + 50,5) ; 3. Ni
colae Dorobanțu (Dinamo) 234 (49+- 
50) ; 4. Ion Ciucudeanu (Dinamo) 228 
(48 + 50) ; juniori: 1. Andrei Bodeanu 
(Dinamo) 219,5 (454 43,5); 2. Vasile 
Tamaș (Dinamo) 212,7 (45 + 45) ; 3. 
Gheorghe Arsu (Tractorul) 184,6 
(42 + 41,5).

V SECAREANU și 
GH. CORCODEL 

corespondenți

dinamic, spectaculos șl a plăcut pen
tru numeroasele faze de bună can
tate la care au contribuit în egal# 
măsură ambele formații. Au condus 
corect FI. Andor și 1. Krasznai (Ora
dea). (C. Albu-coresp.).

C.S.M.S. IAȘI — RAPID BUCU
REȘTI 70—61 (38—41). Meciul a tost 
urmărit cu mult interes datorită dir- 
zeniei cu care cele două echipe și-au 
disputat șansele, ca și pasionantei 
evoluții a scorului. După un început 
timid, localnicii s-au ridicat la valoa
rea adversarului și lunlînd cu maî 
multă însuflețire au obținut în fina*, 
o victorie extrem de prețioasă. Forma, 
ția feroviară și-a axat jocul pe inepui
zabilul Or. Popescu și tenacele Tursu- 
gian, conducînd o bună parte din timp. 
Lipsită de vlagă însă ea a cedat în 
ultimele minute. Cele mai multe puncte 
au fost înscrise de Mihăilescu 19. VI- 
șoianu 16, Chioreanu 14 de la C.S.M.S. 
Cr. Popescu 17, Tursugian 1) de 
la Rapid. Foarte bun arbitrajul pres
tat de V. Bordeianu și M. Cunicer 
(Buc.). (E. Ursu-coresp.).

e la tir
rubelnița (nu cu mîna), iar rezistenta de 
tragere, în momentul pornirii focului, 
atunci Cînd țeava se ține vertical, tre
buie să fie de cel puțin 1 360 de gra
me. Nu este permisă folosirea de pis
toale la care rezistența trăgaciului poa
te fi reglată cu mîna. Grosimea mine
rului (crosei) poate fi de minimum 5 
cm, iar crosele ortopedice trebuie ast
fel confecționate îneît pistolul să poată 
fi introdus intr-o cutie lată de 4,5 cm.

Probele oficiale cu pistolul standard 
sînt următoarele : 30 + 30 focuri (30 
focuri precizie și 30 focuri viteză), 30 
focuri precizie, 30 focuri viteză, 10 
focuri precizie. Recordurile R.P R. in
dividuale și pe echipe se vor omologa 
numai la proba de 30-4-30 focuri se
niori, senioare și juniori.'

în legătură cu probele oficiale la 
noul tip de pușcă, arma standaid, re
gulamentul prevede următoarele : se 
vor trage probele de 3X20 focuri (trei 
poziții), timpul de tragere fiind de 3 
ore, iar ordinea pozițiilor va fi la ale-, 
gere sau cea clasică-culcat, genunchi, 
picioare. La fiecare poziție, se admit 6 
focuri de reglaj. O altă probă va fi 
cea de 3X30 focuri la care timpul de 
tragere va fi de 4 ore și jumătate, iar 
numărul focurilor de reglaj va fi de 
10 pentru fiecare poziție. Pentru proba 
de 60 focuri culcat, se acordă 15 focuri 
de reglaj, iar timpul de tragere va fi 
de 2 ore și jumătate. La toate aceste 
probe se vor omologa recorduri ale 
R.P.R. pentru seniori, senioare, juni
ori și junioare.



<

Fotbaliștii de la Steaua și-au reluat — zilele trecute — pregătirile pentru noul sezon, lată-i în fotografia noastră 
pe terenul de la Ghencea, în compania antrenorului secund Fr. Zavoda.

Foto : V. Bageac

@ RUGBI
Colțul specialistului

Pregătirea de iarnă 
a jucătorilor

PREGĂTIRI...
...LA METALUL BUCUREȘTI

Antrenamentele au început în ziua de 
ianuarie și se efectuează pe unul din 
enuriie parcului sportiv „23 August'. 
Programul de pregătire se axează 
dezvoltarea fizică generală, în care 

i>p cei 15 jucători din lot fac și ero
ri pe distanțe mari, în mod gradat 
na la 4 februarie vor fi parcurse dis- 
nțe pînă la 8 km. Bineînțeles, în 

acest timp nu va fi neglijată nici 
egătirea tehnică. Se vor face 5-6 an
ula mente pe săptămînă.
Intre 21.11 — 21.III se va desfășura 
apa a doua (precompetițională), iimp 
care echipa va susține jocuri de ve- 

țicare și de omogenizare în compania 
(or formații care activează în diferite 
tegorii.
Iată lotul metalurgiștilor: Gh. Ni- 
lescu. Petre Ion (portari), Botescu, 
alschi, Gh. Tudor, Stere (fundași), 

Popescu, Petrescu, Anton Nicol ae 
aijlocași), Buzatu, I. Niculescu, 
,>man, Pantelimon, Enache (înain- 
?i). Jucătorul Szabo se află sub su- 
aveghere medicală.

NIC. TOKACEK — coresp.
...C.S.M. SIBIU

C.S.M.Sibiu și-a început pregătirile 
ii 11 ianuarie sub conducerea antre- 
rului Iosif Lengheriu Timpul exce- 
ît permite desfășurarea antrenamen- 
or în aer liber. Cu excepția jucăto- 
lui Comșa (absent motivat, deoarece 

află în perioada de examene) la 
îgătiri participă întreg lotul: Coman. 
izatu (portari), Ene, Nacu, Btizeșan, 
ichis, Lutsch (fundași), Nunu, Răts- 
er, Mureșan (mijlocași). Popa, Văea- 
. Baban, Laufceag, Drăghici (înain-

_______________

luciu s-a restabilit

Ce faci., Suduie ?
Bine, după cum vedeți; fără ghips

' fără baston / .
. 'O revedere plăcută in holul cinema- 
brahdui „Republica". cu talentatul 
rtar al echipei Steaua. După Cum se 
e, in meciul cu Știința Craiova, chiar 
începutul campionatului. Suciu a su
it un accident stupid, care l-a ținut 
parte de terenul de fotbal. în lipsa. 
", poarta Stelei a fost apărată de 
etnia și Ha'du.
— Cind incepi antrenamentul ?

' — La primăvară. Deocamdată, plini
ri scurte, zilnice, și fotbal... in șe- 
nțele teoretice. Abia aștept să mă 
unc după balon. Privește...

piciorul bolnav Suciu a început să 
Stă step ca Gene Kelly, protagonistul 
mulai „Cintmd in ploaie".
— Bravo! Dar, ce părere ai despre 
mpionat ?
— Mi-a plăcut foarte mult... filmul, a 
st distractiv . Și a plecat grăbit și... 
tur pe picioarele sale.

(c. m.)

PREGĂTIRI...
Lași). Primul joc de verificare va fi 
susținut la 7 februarie în compania 
echipei A.S.A.Sibiu, liderul campiona
tului regional. Apoi, C.S.M. Sibiu va 
mai juca cu Chimia Făgăraș, Unirea 
Rm. V Ulcea, A.S. Aiud și Soda Ocna 
Mureș.

ILIE IONESCU — coresp.

Șl LA DINAMO PITEȘTI

După efectuarea examenului medical, 
fotbaliștii de la Dinamo Pitești au în
ceput pregătirile luni 11 ianuarie sub 
conducerea antrenorilor V. Mărdărescu 
și St. Vasile. La sfîrșitul unei ședințe

ATITUDINI

A „dispărut" Vasiu!
O TELEGRAMĂ, semnată de tov. 

Nemeș, secretarul asociației spor
tive Recolta Cărei, ne-a adus ves
tea •. IERI NOAPTE (14 ianuarie) 
JUCĂTORUL NOSTRU ION VA
SIU A FOST .RĂPIT" CU O MA
ȘINĂ SI TRANSPORTAT LA HU
NEDOARA 1...

Știrea îmbracă caracterul sen
zaționalului. Dacă ne-ar fi prove
nit din vreo parte a lumii de pe 
unde sîntem obișnuiți să primim 
asemenea vești, nu ne-ar fi mirat. 
Dar de la Cărei !?... Faptele ne-au 
fost însă confirmate telefonic de 
tov. Nemeș, la'ă cîteva secvențe 
din filmul respectiv : o mașină din 
Hunedoara (nu cunoaștem numă
rul mașinii și nici numele între
prinderii care, cu atîta dezinvol
tură, și-a putut ceda mașina pen
tru o „afacere" atît de penibilă și 
condamnabilă) a poposit noaptea 
la locuința lui Vasiu. Acesta — în 
baza unor promisiuni himerice — 
și-a încărcat lucrurile și a plecat 
fără... adresă. Spunem fără adre
să, pentru că tov. Oaraă, secreta
rul tehnic al clubului Siderurgistul 
din Hunedoara, cu care am vorbit 
la telefon nu știa nimic despre so
sirea lui Vasiu la Hunedoara. Ba 
știa el ceva (după felul cum se 
bîlbîia la telefon și cum înghițea

Alo! Cum stafi 
cu antrenamentele?
4 INTERVIURI FULGER, DE NEAGU RADULESCU

La Progresul
— Alo I Cum stați ?
— Ne antrenăm pentru forță tn 

tnîini... Ca să ne vedem în perma
nență pe locul 11

PREGĂTIRI...
de pregătire la care am asistat, antre
norul principal V. Mărdărescu ne-a 
spus i „Rină in prezent lotul a făcut 
trei antrenamente de acomodare în aer 
liber. Au fost prezenți și jucătorii Bar
bu (indisponibil in prima parte a 
campionatului) și Badea (accidentat in 
partida cu Crișul). Cit despre obiec
tive 2 Urmărim să realizăm o pregătire 
fizică temeinică care să permită antre
namente tehnico-tactice, cit mai apro
piate de profilul jocului".

I UDRESCU si
M. ȘERBANOIU, coresp.

în sec cînd i se puneau întrebări) : 
că Vasiu și-a petrecut concediul la 
Hunedoara, că și-a manifestat do
rința să revină în cetatea Corvi- 
nilor etc., etc. în plus, a căutat să 
calmeze — prin telefon — lucru
rile, spunînd că de fapt anul tre
cut cînd Vasiu a plecat din Hu
nedoara la Cărei tot așa a pro
cedat !?!...

Acestea sînt amănuntele. Cazul 
nu ni se mai pare senzațional 
deoarece se vede că avem de-a 
face cu un element din acei fot
baliști care fug după căpătuială, 
care nu ține la culorile clubului 
din care face parte. Bineînțeles, 
el va trebui sancționat cu toată 
asprimea de Federația romînă de 
fotbal, chiar dacă Vasiu, văzînd 
„că nu i-a mers" de astă dată, va 
reveni la sentimente mai bune și 
va rămîne în continuare la Cărei.

Asemenea jucători, cu o aseme
nea mentalitate, n-au ce căuta pe 
terenurile de fotbal din țara noa
stră. O sancțiune care să consti
tuie exemplu și pentru alti fotba
liști care mai gîndesc și proce
dează ca el — indiferent de ca
tegoria în care activează — se 
impune neîntîrziat

C. MANTU

La Rapid
— Uraaa I Au ieșit băieții pe teren 

la încălzire 1

înainte de a face cîteva sugestii pri
vind pregătirea de iarnă a jucătorilor 
de rugbi, consider necesar să subli
niez importanța și ACTUALITATEA a- 
cestei probleme. Mai concret, cred că 
trebuie să se pornească de la conclu
zia că sezonul de rugbi, respectiv acti
vitatea echipelor, trebuie să înceapă 
— cel mai tîrziu — la jumătatea lunii 
ianuarie, pe baze științifice și folosin- 
du-se toate acumulările anterioare.

Practica muncii ne-a arătat conclu
dent că, înaintea activității propriu- 
zise, se recomandă o profundă analiză 
a activității (echipei și jucătorilor) com- 
petiționale din anul trecut, linia direc
toare a acestui bilanț urmînd să fie 
cuprinderea tuturor factorilor antrena
mentului sportiv (pregătirea fizică, teh
nică, tactică, moral-voii ti vă, teoretică). 
De asemenea, este necesară o atentă 
și judicioasă apreciere cantitativă și 
calitativă a efectivului echipei (pentru 
formațiile de categoria A recomandîn- 
du-se — ca cifre minime —: 3 stîlpi, 
2 trăgători, 3 linia a II-a, 5 linia a 
IlI-a, 3 mijlocași, 3 centri, 3 aripă și 2 
fundași). Aceeași grijă trebuie mani
festată pentru aprecierea nivelului 
valoric general al seriei sau competi
ției respective, al formațiilor adverse 
etc. Astfel, obiectivele de performan
ță, ca și cele de pregătire — pe fac
torii antrenamentului, vor putea fi 
fixate cu mai multă competență și 
eficacitate. O dată cunoscute aceste 
coordonate generale, se va contura 
distinct, pe o bază deplin reală, pla
nul anual de pregătire în corelația 
lui cu planul de pregătire de pers
pectivă, pe mai mulți ani.

în funcție de data începerii campio
natului republican (21 martie pentru 
categoria A), să precizăm scopul, sar
cinile și mijloacele ce trebuie folosite 
în perioada pregătitoare. Iată, de altfel, 
principalele etape ale acestei perioade:

a) începerea activității organizate 
printr-un ciclu de 1—2 antrenamente 
în primele două săptămîni, treeîndu-se 
apoi la 2—3 ședințe pe săptămînă în 
așa fel îneît la aproximativ cinci săp
tămîni de Ia primul antrenament să se 
intre în ciclul normal de antrenamente 
săptămînale de 90—120 de minute fie
care. Antrenamentele în aer liber vor 
consta — la început — din crosuri, 
elemente variate din atletism, gimnas
tică și sporturi ajutătoare (fotbal, schi, 
turism etc.). Activitatea în aer liber va 
fi asociată cu activitatea de pregătire 
la sală în proporție de 33—50% prin 
practicarea unor sporturi ca baschet, 
haltere, gimnastică etc. Tot în această 
perioadă se va pune accent pe dezba
terea teoretică a noilor modificări ale 
regulamentului și pe discutarea și rea
lizarea principalelor aspecte ale colabo
rării tehnico-tactice în unele situații 
de joc: talonaj, conducerea balonului 
în grămadă, colaborarea mijlocașului de 
grămadă cu jucătorii liniei I și cu 
mijlocașul la deschidere, perfecționa
rea tehnicii prinderii la margine și, 
în special, asigurarea protecției prin- 
zătorului etc. Din enumerarea acestor 
obiective rezultă necesitatea folosirii 
intense a sălilor de pregătire, unde 
pot fi corectate pe îndelete toate ele
mentele încă deficitare.

b) după 5—6 săptămîni de lucru în 
aer liber și la sală, se va trece — 
exclusiv — la pregătirea afară, urmă- 
rindu-se corectarea jocului echipei și 
compartimentelor. O atenție deosebită 
trebuie acordată noilor prevederi ale 
regulamentului (10 m la margine, ta- 
lonajul, liniile de afară din joc la gră
mada ordonată și spontană — ca să

La Steagul roșu Brașov
Silviu Ploieșteanu : — Și acum să vă 

spună nenea o poveste de fotbal, de la 
Tokio,.. 

nu enumăr decît pe cele principale}* 
Este necesar ca în această subetapă 
de pregătire să se lucreze în compania 
unui adversar — fie cu jucători din 
același club sau asociație, fie cu ju- 
cători din alte cluburi. In aceste si- 
tuații se impun cîteva cerințe de ordin» 
metodic pe care, din păcate, mulți le 
ignoră sau în cel mai bun caz le con
sideră lipsite de prea mare importanță* 
Este vorba de necesitatea ca fiecare 
dintre echipe să poarte echipament 
distinct, ca antrenamentele să fie pre
cedate de un cuvînt al antrenorului 
care să precizeze concis scopul fie
cărei ședințe de pregătire, de un ar- 
bitraj-școală etc.

în această perioadă pregătitoare tre
buie să se comunice jucătorilor toate 
datele generale privind sistemul de joc 
al echipei, informații și puncte de ve
dere referitoare la echipele adverse 
și, în funcție de condiții și posibilități, 
să se precizeze și aspectele de detaliu 
ale unei tactici anumite de joc.

Pentru dezvoltarea spiritului de echi
pă, pentru realizarea unei omogenități 
de nivel superior, este bine ca în a- 
ceastă perioadă jucătorii să fie solici
tați la diverse activități colective (ca 
excursii, vizionări de spectacole, acti
vități la club, filme tehnice etc.).

în ultimele săptămîni dinaintea me
ciurilor oficiale se va proceda la ve
rificarea echipei de bază și a înlocui
torilor. Obiectivul poate fi realizat prin 
meciuri susținute atît cu adversari maifj 
slabi (pentru jocul de atac) cît și cu( 
adversari puternici (pentru jocul de 
apărare). Vor fi astfel, cu siguranță, 
îndeplinite principalele obiective ale 
jocului modem, printre care trebuie săT 
amintesc neapărat de: trecerea rapidă 
și elastică din apărare în atac și in
vers, acoperirea terenului, combinațiile 
simple și eficace orientate drept spre 
buturi și, în plus, perfecționarea lovi
turilor de picior așezate și căzute —t 
care aduc deseori puncte prețioase.

în concluzie, consider că întocmirea 
planurilor tip de pregătire — reco
mandate de colegiul de antrenori —• 
va trebui să constituie principala ac- ’ 
tivitate metodică a antrenorilor în 
această perioadă, documentele de pre
gătire fiind mijloace precise și de un 
real ajutor în desfășurarea procesului 
de antrenament, în asigurarea conti
nuității liniei de comportare a fie
cărei echipe. Experiența personală a ■' 
antrenorilor trebuie aplicată creator 
în întreaga muncă din perioada pre
gătitoare astfel ca prin efortul comun 
al tuturor tehnicienilor, rugbiul nos
tru să debuteze în noul sezon avînd 
asigurate premisele unei creșteri ca
litative la nivelul condițiilor și al ce
rințelor actuale.

prof. N. PĂDUREANU
antrenor emerit

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 

REZULTATE EXACTE
Concursul nr. 3 din 17 ianuarie 1965

I. Bologna — Catania
II. Florentina — Genoa

III. Foggia — Roma
IV. Lanerossi — Juventus
V. Milan — Cagliari

VI. Sampdoria — Atalanta
VII. Torino — Internazionale

VIII. Lazio — Messina
IX. Varese — Mantova
X. Catanzaro — Brescia

XI. Pro Patria — Lecco
XII. Spal — Modena
Fond de premii 217.192 lei.

3—0 1
5—0 1

0—0 X
1—3 2
1— C 1
1—0 1 

0—0 X
2— 1 1
1—0 1 

0—0 X
1—0 1
2—0 1

La C.S.M.S. Iași
G. Teașcă : Fotbal modern ! Se audeTl-



Bialloniștii brașoveni învingători în Cehoslovacia
LIBEREC, 17 (prin telefon): In ca

drul pregătirilor pentru campionatele 
lumii, biatloniștii de la A. S. Armata 
Brașov au participat la un concurs in
ternațional organizat de clubul Dukla 
Liber’ec. Cei 25 de concurenți, repre
zentând 5 echipe, au avut de înfruntat 
o vreme foarte rea, cu ceață deasă și 
cu viscol, lucru care a avut, desigur, 
repercusiuni asupra performanțelor. 

/Sportivii noștri s-au comportat foarte 
' bine, reușind să cîștige întrecerea pe 
echipe, cu mențiunea că printre r.dver- 

. Sării lor s-au numărat biatloniști de 
' valoare, bine cotați pe plan internațio- 

.. nai. In clasamentul individual, primul 
Ioc a fost ocupat de polonezul Sta-

nislav Szczepaniak (A.Z.S. Zakopane) 
cu lh49,57 (15 puncte), urmat de repre
zentantul nostru G. Vilmoș cu lh52,02 
(15 p), Jerabek (Dukla Liberec)
11153,45 (15 p) și alt reprezentant de-al 
nostru, Gh. Cimpoia, cu lh56,07 (17 p 
— cea mai bună tragere din concurs). 
Pe echipe, A.S. Armata Brașov a cîș
tigat cu 51148,56 ( 44 p), urmată de
A.Z.S. Zakopane cu 51149,40 (40 p) și 
Dukla Liberec cu 5h56,21 (44 p). Au 
mai participat o formație de tineret din 
R.D. Germană și echipa Ruda Hvezda 
din Cehoslovacia.

MARCEL STUPARU
antrenor

O interesantă declarație a președintelui F.I.S
ZORICH (Agerpres). In cadrul unei 

conferințe de presă, ținută recent la 
Wengen, președintele Federației in
ternaționale de schi, Marc Holder, a 
abordat o serie de probleme care pre
ocupă în prezent lumea schiului. El 
a examinat in primul rînd problema 
curselor de coborîre, declarind că din 
cauza alegerii unor trasee din ce în 
ce mai dificile și a vitezei foarte 
mari, aceste întreceri devin pericu
loase și cauzează numeroase accidente. 
In afară de aceasta, porțiunile cele 
mai primejdioase nu pot fi totdeauna 
prevăzute cu dispozitive de securi
tate. Federația internațională — a 
spus M. Holder — se întreabă dacă 
nu ar fi mai înțelep să se traseze 
pirtiile de coborîre la altitudini mai 
mici. Pirtiile ar putea fi trasate pe 
pante despădurite și marcate cu por
țiuni dificile, create artificial 
a avea totuși un criteriu al 
concur ențiior.

Marc Holder a vorbit apoi 
orientarea unor discipline cum 
schiul și patinajul artistic către pro-

pentru 
valorii

despre
ar fi

fesionism ceea ce ar dăuna organi
zării Jocurilor Olimpice de iarnă. Pre
ședintele F.I.S. a sugerat să se facă 
un control riguros al profesiunii de
clarate de fiecare sportiv care par
ticipă la competiții internaționale. Ma
rea majoritate a federațiilor naționale, 
a spus el, dorește menținerea schiului 
ca sport olimpic, căci acest sport cu
noaște o tot mai mare dezvoltare și 
este un excelent mijloc de propagandă 
sportivă.

în legătură cu viitoarele campio
nate mondiale de schi alpin o comi
sie specială va pleca în luna aprilie la 
Portillo (Chile) pentru a lua cunoș
tință de stadiul pregătirilor făcute 
de federația chiliana. Este vorba în 
special de instalarea schi-lifturilor, 
amenajarea locuințelor pentru sportivi, 
și instalațiile pentru presă și radio, 
fn cazul că aceste instalații nu vor 
fi corespunzătoare, atunci campiona
tele mondiale din 1966 vor fi atri
buite altei țări, iar candidatura sta
țiunii Portilio va fi reținută pentru 
anul 1970.

Dinamo București a pierdut și meciul
cu Dukla Praga

MADRID 17 (prin telefon). — Tur
neul Internațional de handbal mascu
lin a continuat sîmbătă seară, la Pa
latul sportului, cu jocurile etapei a 
doua. în prima întîlnire, Atletico Ma
drid a dispus net de Sabadell Madrid 
cu 18—9 (7—5) și astfel va disputa 
finala cu Dukla Praga.

ehe II, Costache I, Coman, Ionescu 3, 
Popescu.

N. NEDEF, antrenor federal

Meciurile de aseară, cu care s-a în
cheiat turneul de la Madrid, au început 
de asemenea tîrziu (23.30 — ora noa- 

_______  __ a . stră) și pînă la închiderea ediției nu 
Formația pragheză a întîlnit sîm-x ne-au parvenit rezultatele.

bătă noaptea (ora Madrid: 23.45, ora 
București: 0,45) pe Dinamo București. 
Așteptată cu legitim interes, dată fiind 
valoarea și reputația celor două echi
pe, partida a prilejuit însă, un joc ner
vos, dur, chiar foarte dur uneori. 
Dukla s-a acomodat mai ușor cu con
dițiile în care s-a desfășurat meciul 
(teren de ciment, ora tîrzie, o aplicare 
aparte a legii avantajului) și a reușit 
să se comporte mai bine și să obțină 
victoria cu scorul de 19—12 (9—6). 
Dinamo a jucat crispat, sub valoarea 
sa. Echipa noastră n-a reușit nioi un 
moment să-și intre în ritm, să-și facă 
jocul obișnuit. în apărare s-a lăsat 
surprinsă de atacurile praghezilor, iar 
în atac s-a resimțit lipsa de colaborare 
dintre jucătorii de la semicerc și cei 
de la 9 m. Au jucat formațiile :

DUKLA: Vicha. Skarvan — Ma-
reș 3. Razek 1, Havlik 4, Rada 4, 
Mrkvica 1, Beneș 1, Trojan 1, Duda 1, 
Konecny 3.

• DINAMO: Redl, Bogolea — Moser 1, 
lvănescu 3, Hnat 4, Nica 1, Costa-

0 etapă mai animată, 
in sala Floreasca

ieri

(Urmare din pag. 1)

Confecția — Rapid (f) 12—11 (8—6). 
La capătul unui meci dinamic și foarte 
echilibrat. Confecția a realizat surpriza 
etapei. Scorul s-a menținut majorita
tea timpului egal, cu excepția sfârșitu
lui primei reprize, cînd Confecția a 
condus la un moment dat cu 7—4 
(min. 18). Golul victoriei a fost rea
lizat cu două minute înainte de fluierul 
final.

HOCHEI^e^erfa

Recordul luî V. Kuț, ’doborît

Ron ClarKC— 13:34,6
pc 5000 m

MELBOURNE (Agerpres). Recordul 
mondial la 5 000 m plat, unul din pu
ținele recorduri care a rezistat nume
roaselor asalturi în ultimii ani, a fost 
doborît sîmbătă, în cadrul unui con
curs desfășurat în orașul Hobart din 
insula Tasmania. Autorul acestei per
formanțe este australianul Ron Clarke, 
care a parcurs distanța în 13:34,6. Ve
chiul record, stabilit la Roma în anul 
1957 de atletul sovietic Vladimir Kuț, 
era de 13:35,0.

Ron Clarke a stabilit în ultimele 13 
luni patru recorduri mondiale pe dis
tanțele de 5000, 10 000 m (28:15,6), 3 
mile (13:07,6) și 6 mile (27:17,6).

în concursul de la Hobart, austra
lianul a alergat pe o pistă de iarbă. 
Finișul său a fost atît de puternic în- 
cît un alt concurent, Tony Cook, a 
pierdut în ultimul tur cîțiva zeci de 
metri. Arbitrii concursului au declarat 
că rezultatul lui Clarke întrunește... toa
te condițiile pentru a fi omologat ca 
nou record mondial.

La Jocurile Olimpice de la Tokio, 
Ron Clarke, deși mare favorit, a cîști
gat doar o medalie de bronz la 10 000 
m și s-a clasat pe locul 0 la 5 000 m 
și maraton.

DIN SPORTURILE DE IARN
In localitatea St. Anton au început 

concursurile tradiționale de schi pentru 
premiul „Kandahar". Proba feminină 
de coborîre a fost cîștigată de Annie 
Famose (Franța) în 1:40,11/100. Ea a 
învins-o pe campioana olimpică Mariel
le Goitschel (Franța) 1:40,19/100 și pe 
Heidi Schmidt-Biebl (R.F.G.) 1:40,49/ 
100. Pe locul 4 s-a clasat Christi Haas 
(Austria) 1:41,43/100. Proba feminină 
de slalom special a revenit lui Heidi 
Schmidt-Biebl (R.F.G.). Ea a fost ur
mată în clasament de Marielle Goitschel 
(Franța) și Christi Haas (Austria). Pri
mul loc în clasamentul „combinatei" 
a fost ocupat de campioana olimpică 
Marielle Goitschel (Franța) urmată de 
Heidi Schmidt-Biebl (R.F.G.) și Christi 
Haas (Austria).

■x
Fostul campion mondial, austriacul 

Karl Schrantz, a. cîștigat de o manieră 
spectaculoasă proba de coborîre a a- 
cestui concurs internațional înregistrînd 
timpul de 2:35,17/100. Gerhard Nen- 
ning (Austria) a ocupat locul doi în 
2:36,01/100 urmat de un alt schior 
austriac, Heini Messner — 2:36,261100.

★
Pe patinoarul stațiunii de la Madona 

di Campiglio a început un concurs 
internațional de patinaj viteză. Proba de 
500 m a revenit patinatorului sovietic 
Evgheni Grișin cu timpul de 40,3. 
Cursa de 5 000 m s-a încheiat cu vic

toria lui Guiderik (U.R.S.S.) crono 
trat în 7:47,3.

★
Pe stadionul „Bislet" din Oslo 

loc meciul internațional de patinaj 
teză care opune selecționatei MU 
giei formația U.R.S.S. Primelek d 
probe au revenit gazdelor. Ole Hen 
a cîștigat cursa de 500 m in 41,0 
Anton Mayer pe cea de 5 000 
timpul de 7:51,5. După prima zi ■ 
rul este de 137—135 puncte în far 
rea norvegienilor.

★
Echipa canadiană de hochei pe gl 

ță Lacombe Rockets a susținut a 
întîlnire din cadrul turneului pe ca 
întreprinde în R. S. Cehoslovacă, 
cînd la Litvinov cu echipa lot 
C.H.Z. Litvinov. Jocul s-a încheia: 
egalitate : 0—0.

In continuarea turneului Jn Eun 
echipa canadiană Lacombe Rocket 
întrecut selecționata R. F. Germane 
scorul de 4—3 (1—2 ; 2—1 ; 1-f

La bo

CONSTRUCTORUL GALAȚI
DUNAV RUSSE 5-5

r
zx or W» . w • MILAN SE DISTANTEAZA • PELE A ÎNSCRIS
|| I K /I I t 4 GOLURI ÎN MECIUL CU --------------------------
V I U F* L . e GARRINCHA ÎN ITALIA? •

——— rule C.M.

CEHOSLOVACIA 
ÎN PRELIMINA-

Peste 2 000 de spectatori au a 
tat duminică dimineața la prima 
niune internațională de box a aht 
desfășurată în orașul Galați în cat 
căreia pugiliștii de la Construct, 

la Du
• Etapa a 17-a din campionatul ita

lian nu a oferit nici o surpriză. O sin
gură echipă a cîștigat în deplasare: 
Juventus a învins la Vicenza cu 3—1 
pe Lanerossi. Fruntașele clasamentului 
își păstrează locurile, dar Milan și-a 
mărit avansul față de Inter la 5 punc
te. Milan a cîștigat cu 1—0 meciul 
cu Cagliari, iar Internazionale a ter
minat la egalitate (0—0) cu Torino 
în deplasare. Fiorentina, în revenire 
de formă, a surclasat Genoa (5—0). 
Bologna a dispus clar de Catania 
cu 3—0. Celelalte rezultate: Varese 
— Mantova 1—0, Lazio — Messina 
2—1, Foggia — Roma 0—0, Sampdo- 
ria — Atalanta 1—0. In clasament: 
Milan 30 p. Internazionale 25 p, Ju
ventus 22 p, Fiorentina 21 p.

• Turneul internațional de la San
tiago de Chile a continuat cu partida 
dintre F. C. Santos și reprezentativa 
Cehoslovaciei — care pregătindu-se 
pentru preliminariile campionatului 
mondial, întreprinde un turneu în Ame
rica de Sud. „Echipa lui Pele" " 
Santos, 
(2—2). Cel mai bun jucător de pe 
feren a 
goluri în poarta apărată de cehoslova
cul Schmucker.

• „Eu voi juca cu siguranță în
------------------------------------------------------------------------------ i

Italia anul viitor" — a declarat Ma
nuel dos Santos, aripa dreaptă a echi
pei braziliene Botafogo, cunoscut în 
lumea sportivă sub numele de Gar- 
rincha. Un purtător de cuvînt al con
ducerii clubului sportiv Botafogo a 
confirmat acest lucru spunînd că 
Garrincha va fi cedat pe timp de 3 
ani clubului italian Juventus din To
rino.

O hotărîre recentă însă a Confede
rației sportive din Brazilia împiedică 
transferurile jucătorilor incluși în lo
tul pentru C. M. Să facă oare Gar
rincha excepție de la această hotărîre ?

• în primul meci din preliminariile 
campionatului mondial de fotbal echi
pa Jamaicei a învins la Kingston cu 
2—0 (1—0) echipa Cubei.

s-au întîlnit cu cei de 
Russe (R. P. Bulgaria).

Iată rezultatele tehnice 
categoriilor: V.

în ordi 
Potolea (Const 

torul) b.p. Radoslav (Dunavj ; C 
bagiev (D) b.p. A. Dumbravă 
— decizie eronată; A/imedov 
b^ab. r. I P. Antohi (C) ; M. Săv, 

k.o.r. III Pencieo 1 V. Bunte 
Cernevovschi (D); Bicev 
M. Tac he (C) ; Nicol aeo

V. Bogoi

(C)
b.p. 
bp- . ,
b.p. M. Scar lat (Cj 
b. ab. r. I Tomov (D) ; F. Cojan 
k.o.r. I Adreeo (D); Nedeo (D) 
P. Felea (C).

Precum s-a anunțat, marți s 
boxerii bulgari vor evolua în C 
tală în compania pugiliștilor de 
Progresul.

T. SIRIOPOL și G. ARS!
coresp.

DE PRETUTINDENI
F. C.

a cîștigat partida cu 6—4

{ost... Pete care a marcat 4

4

Aseară, știința-Constructorul 64
După ce a pierdut sîmbătă seara prin 

neprezentare (5—0) în fața formației 
Steaua, aseară. Știința București a re
purtat o victorie — pentru care cei opt 
jucători pe care i-a prezentat au luptat 
din răsputeri — în fața juniorilor de 
la Constructorul: 6—4 (3—2, 1—1, 
2-1)-

Echipa studențească n-a putut be
neficia de aportul unora din cei mai 
buni jucători ai săi (Scheau, Mihăilescu, 
Vacar) dar handicapul cel mai mare 
cu care au intrat pe gheață studenții 
a fost absența ambilor portari (Crihan 
și Cristescu), în lipsa cărora poarta 
lor a fost apărată de Presneanu, jucă
tor de cîmp. Or, la hochei mai mult 
poate decît la alte sporturi, o astfel de 
improvizație poate fi hotărîtoare. Stu
denții au făcut, de aceea, eforturi ex
traordinare pentru a ține pucul cît mai 
departe de poarta lor, pentru a nu-și 
lăsa adversarii să intre în poziție de 
șut și risipa de energie făcută de ei 
și-a găsit răsplata în rezultatul favo
rabil cu care s-au încheiat cele 60 de 
minute de joc, pe care un public nu
meros le-a urmărit cu mare interes. La 
aceasta a contribuit atît echilibrul de 
forțe cît și evoluția pasionantă a sco
rului.

In minutul 2 Niță deschide scorul 
dar după 7 minute Constructorul ega
lează la capătul unei acțiuni indivi
duale a lui Voiculescu. In ultimele mi
nute ale reprizei, Știința ia conducerea 
printr-un gol înscris cu multă subtili
tate de Tăbăcaru, Niță aduce echipei 
sale al treilea gol și apoi Marian redu
ce handicapul. în urma unei acțiuni în 
care a conlucrat splendid cu Iordam 
A doua parte a jocului se desfășoară 
în nota de dominare a celor de la Con
structorul care (min. 30) reușesc ega- 
larea prin Iordan, dintt-un șiit de la

treime. Un frumos contraatac al stu
denților îl aduce pe fundașul Lenart în 
excelentă poziție de șut și acesta rea
duce echipei sale avantajul pe tabela 
de marcaj. In ultima repriză, cele două 
echipe se angajează într-un joc viu, 
spectaculos. Niță se lansează într-un 
atac pe centru, terminat cu gol (5—3), 
Iordan înscrie apoi din plonjon (5—4) 
și — în final — Lenart, printr-un șut 
puternic, pe jos „găsește" colțul porții, 
stabilind scorul.

Toți jucătorii Științei au luptat din 
răsputeri (avînd numai doi jucători de 
schimb). Mențiuni speciale merită însă 
Lenart, Bianu și Niță. Constructorul 
— care a Jucat fără principalul său rea
lizator, Moiș — s-a prezentat sub nota 
obișnuită.

în al doilea 
33—1 (11—0,

meci, Steaua — Olimpia
11—1, 11—0),

RADU URZICEANU

Turneul celor 5 națiuni la rugbi

Țara Galilor
Anglia 14-3

CARDIFF (Agerpres). — Peste 60 000 
de spectatori au urmărit la Cardiff 
meciul de rugbi Țara Galilor—Anglia, 
din cadrul „Turneului celor 5 națiuni". 
Jucînd foarte bine, rugbiștii echipei 
Țării Galilor au cîștigat cu scorul de 
14—3 (3—0). Aceasta este prima vic
torie realizată în ultimii 4 ani de echi
pa Țării Galilor în meciurile cu An
glia.

KATIA IOVANOVICI SI L. PORTISCH 
CONDUC LA BEVERWIJK

în turneul internațional feminin de 
șah de la Beverwijk, după cinci runde 
conduce iugoslava Katia Jovanovici cu 
3,5 puncte, urmată de Heemskerk (O- 
landa), Litmanovicz (R. P. Polonă), 
R. Jovanovici (Iugoslavia) și Ivanova 
(R. P. Bulgaria) cu cîte 3 puncte fie
care. Alexandra Nicolau, c-are a în
vins-o în runda a 5-a pe sahista engle
ză Bruce, după ce pierduse la polo- 
,neza Litmanovicz, are 2,5 puncte și o 
partidă întreruptă cu Vreeken (Olan
da). In runda a 5-a, fosta lideră a cla
samentului, Fanny Heemskerk, a fost 
învinsă de K. Jovanovici.

In turneul masculin după șase runde, 
în clasament conduce Portisch (Un
garia) eu 5 p, urmat de Smederevac 
(Iugoslavia) cu 3,5 p și o partidă în
treruptă, Donner (Olanda), Gheller 
(U.R.S.S.), Pachman (R. S. Ceho
slovacă). Scheltinga (Olanda) cu 3,5 p.

CH. BARNES A CUCERIT TREI 
TITLURI DE CAMPION AL ANGLIEI 

I.A TENIS DE MASĂ

Tînărul jucător de tenis de masă 
Chester Barnes a fost revelația recen
telor campionate ale Angliei desfășurate 
timp de 3 zile Ia Londra. Barnes a 
cîștigat trei titluri de campion. El l-a 
învins în finala probei de simplu mas
culin cu 3—1 (21—14; 21—11; 18— 
21 ; 21—19) pe Harrison. Proba femi
nină a revenit lui Mary Shanon învin
gătoare cu 3—1 (19—21; 21—12; 
21—10; 21 —15), în partida cu Diana 
Rowe. Rezultatele finalelor de dublu: 
Dublu masculin: Barnes, Harrison — 
Jacobsen, Lindsay 3—0; Dublu femi
nin : Diana Rowe, Mary Shanon — 
Ogus, Bell 3—1 ; Dublu mixt: Barnes, 
Rowe — Wright, Shanon 3—1.

Campionatele au constituit un exce
lent prilej de verificare și de selecție a 
jucătorilor englezi înaintea „mondiale
lor" de la Ljubiiana (Iugoslavia).

HOCHEIȘTII INDIENI ÎNVINȘI
TEREN PROPRIU!

PE

în
a

In turneul pe care-1 întreprinde 
India, echipa de hochei pe iarbă 
Franței a jucat la Nagpur cu o selec
ționată indiană. Victoria a revenit cu

scorul de 1—0 echipei Franței 
punctul marcat de Bonnet.

Este pentru prima oară cînd ec 
franceză își înscrie în palmares o 
torie asupra unei formații indiene, 
mele 4 jocuri desfășurate la Na. 
și Bombay reveniseră gazdelor.

INTRE 29 MAI SI 5 IUNIE 
TURUL CICLIST AL AUSTRIE

Anul acesta, Turul ciclist de am 
al Austriei se va desfășura într< 
mai și 5 iunie pe un traseu în luni 
de 1 266 km, împărțit în 8 etape, 
ma etapă va avea loc la 29 mai.

„CUPA EUROPEI" LA BOX

Anul acesta, probabil, nu va 
loc „Cupa Europei" la box, deo. 
competiția nu reunește minimu 
participanți: 8 echipe. La comp 
s-au înscris 7 echipe ani
U.R.S.S., R.S.F. Iugoslavia, R 
Germană, R. P. Bulgaria, Irk 
Franța și R. P. Polonă. Prima edi 
fost cîștigată de reprezent 
U.R.S.S. care în finală a învins p< 
a R. P. Polone. Multe echipe nu 
înscris la actuala ediție deoaree 
acest an, sînt programate la E 
(luna mai) campionatele europeni

Cu prilejul unei viitoare ședir 
A.I.B.A. se va stabili definitiv 
„Cupa Europei" la box nu se va d 
ta în acest an sau va fi amînată 
mînd să se desfășoare după cai 
natele europene.

Sportivii albanezi vor parti 
la Jocurile Balcanice de atle

ATENA (Agerpres). — După 
transmit agențiile internaționale 
presă, guvernul grec și-a dat a< 
său în ce privește participarea 
lor albanezi la Jocurile Balcani: 
atletism, care vor avea , loc la 
în luna septembrie a acestui a 
comentarii se spune că este j 
prima oară după cel de-ăl doile; 
boi mondial cînd o delegație sp 
din R.P. Albania este autoriza 
vină în Grecia.
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