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Rapid (m) și Dinamo (f) 
au debutat victorioase cu 3-0

în „C.C.E.“ la volei
ISTANBUL, 24 (prin telefon). — 

Campioanele de volei ale țării noastre, 
formațiile bucureștene Rapid (m) și 
Dinamo (f), au debutat victorioase în 
ediția din acest an a „C.C.E.", dispu- 
nînd duminică la Istanbul de repre
zentativele Turciei, echipele clubului 
Galatasaray din localitate.

Cele două partide s-au desfășurat în 
cuplaj. In „deschidere” au jucat 
pele feminine, și dinamovistele, 
cum era de așteptat, au obținut 
victoria. Rezultatul întilniril:

10). Dinamo a folosit întregul 
12 voleibaliste cu care s-a de- 
cel mai bine jucînd Doina Ivă- 
Elisabeta Nodea și Marilena

echi- 
așa 

ușor 
3-0

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚT-VXT

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romina

(5, 0.
lot de
plasat, 
nescu,
Ștefănescu.

Și rapidiștii au confirmat așteptă
rile, învingind și ei tot cu 3—0, dar

adversarii lor le-au creat multe pro
bleme, jucînd în general bine. Meciul 
Rapid — Galatasaray a început sub 
semnul viguroasei ofensive cu care îi 
surprind pe bucureșteni sportivii turci, 
aceștia ajungînd să conducă cu 10—2. 
Ei sînt cu greu egalați și întrecuți doar 
la 12 de rapidiști, care ciștigă primul 
set cu 15—13. In setul al doilea. în
cheiat cu scorul 15—II, Rapidul con
duce tot timpul, dar gazdele îi opun, 
în continuare, o fermă rezistență, izbu
tind astfel ca în final să recupereze 
de la 14—8 la 14—II. Ultimul set mar
chează de la primele schimburi de 
mingi 
sfîrși 
altfel, 
avînd
în favoarea campionilor noștri. Din 
echipa Rapidului, cel mai bine s-au 
comportat Costinescu și Plocon.

Mîine (N.R.: astăzi, 25 ianuarie). 
Rapid și Dinamo susțin aici două 
jocuri amicale, întîlnind selecționatele 
orașului Istanbul.

hotărîrea giuleștenilor de a 
repede, ceea ce și reușesc de 
această parte a jocului nemai- 
istoric și terminîndu-se cu 15—4

FIGURI DE
toți partici-Vremea nu a ținut cu 

panții la penultima etapă a concursu
lui republican rezervat tinerilor pati
natori. Astfel, sîmbătă după amiază, 
concurenții între 11—12 ani au fost 
nevoiți să-și prezinte figurile de școală 
și săriturile pe o ploaie care nu a în
cetat nici un moment. Vîntul sufla în 
rafale, iar apa care se aduna pe

Un grup de concurenți la categoria 11-12 ani pozînd obiectivului fotografic 
Foto : V. Bageac

Anul XXI —Nr. 4596 Luni 25 ianuarie 1965 4 pagini 25 bani

în campionatul de baschet

Steagul roșu învingătoare și la București: 
82-80 cu Rapid, în ultima secundă de joc!

RAPID BUCUREȘTI — STEAGUL 
ROȘU BRAȘOV 80—82 ( 33—27,
72—72). Venită la București cu nu
mai 7 jucători și fără prea multe 
speranțe, echipa brașoveană s-a în
tors acasă cu două puncte prețioase 
și satisfacția unei victorii obținută la 
mare luptă.

Meciul a fost destul de anost la 
început și nimic nu lăsa să se între
vadă acel final pasionant, care a ridi
cat sala în picioare. Rapid s-a impus 
în primele minute, datorită ntimeroa- 
seior intercepții realizate de Predulea 
și Cimpoiaș ca și aruncărilor precise 
de la semidistanță ale lui Dinescu. 
Bucureștenii au condus cu 15—7, 33— 
21, 39—29 și 57—47 (min. 32) și se

ȘCOALĂ...
gheață făcea să dispară urmele figu
rilor, îngreuind astfel evoluția tine
rilor sportivi și — mai ales — misiu
nea corpului de arbitri condus 
ghel Lupea.

Și totuși, micii concurenți, 
special fetele, s-au străduit 
reușit) să deseneze cit mai exact cele 
patru figuri impuse prevăzute în regu
lament. Cu un plus de efort, cu mai 
multă eleganță și precizie în executa
rea mișcărilor, Adina Caimacan, scă
pată de eterna ei rivală Beatrice Huș- 
tiu, a ocupat primul loc într-o spec
taculoasă dispută cu Cristina Slașo- 
meanu și Doina Ghișerel. 
MENTELE, fete: 1. Adina 
(Constructorul) 310,1 p ; 2.
Slașomeanu (S.S.E. nr. 2) 
3. Doina Ghișerel (S.S.E. nr. 2) 296,5 
p ; 4. Daniela Popescu (Constructorul) 
287,6 p ; 5. Mariana Ionel (S.S.E. nr.

Carmen Paloschi 
Grecu 
Costin 
Florin

de An-

și ț»
(și au

CLASA- 
Caimacan 

Cristina 
298,7 p ;

2) 273,8 p ; 6.
(Steaua) 226,6 p. Băieți : 1. Paul 
(Constructorul) 251,4 p ; 2.
Gelețu (Dinamo) 248,8 p ; 3. 
David (Constructorul) 245,3 p.

Duminică dimineața au intrat în 
concurs, pe un timp bun, juniorii de 
categoria a Il-a. Deși are numai 8 ani, 
Beatrice Huștiu și-a făcut debutul în 
această categorie superioară. Și încă

TR. IOAN1ȚESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

părea că vor reuși, în 
sfîrșit, să „spargă ghea
ța” în retur. In tot a- 
cest timp brașovenii nu 
au contat decît pe acțiu
nile lui Franț, imba
tabil sub panou, și a- 
runcările inspirate de la 
semidistanță ale lui E- 
sigman, ceea ce era însă 
prea puțin pentru a echi
libra situația. Cînd mai 
erau 60 de secunde de 
joc, Rapid conducea cu 
72—67, avînd victoria — 
cum se spune — ,,în bu
zunar”. Dar, se pare că 
feroviarii nu au 
mai nimic 
anterioare 
puțin de 
brașovenii 
tuația, 
punctul de

învățat 
lecțiile 

în mai 
minut,

din 
căci 

un 
au egalat si- 

fiind chiar pe 
a cîștiga, 

dacă Franț nu rata una 
din cele două aruncări 
libere de care a benefi
ciat

Și 
dele 
mai 
mai 
peți, 
în final), 
părăsească terenul pen
tru 5 greșeli personale 
(min. 41). Dar stegarii 
au luptat cu o dîrzenie 
demnă de remarcat, au 
speculat la maximum 
greșelile adversarilor con- 
ducînd cu 78—74 și 80— 
76. Și după ce feroviarii 
au reușit totuși să ega
leze (80—80), Steagul roșu Brașov 
a înscris coșul victoriei (prin Frânt) 
exact cînd arbitrii I. Petruțiu și A. 
Berger fluierau sfîrșitul partidei I

Cele 162 de puncte au fost marcate 
de: FRANȚ 34, Bîrsan 8, Simon 2, 
EȘIGMAN 22, Deaki 13, Dumitrescu 
3 de la Steagul roșu și de Tursugian 
10, Vasilescu 9, Cimpoiaș 10, R. Po- 
povici 4, Predulea 7, Ilaneș 10, Stă- 
nescu 4, DINESCU 22, Manolescu 4 
de la Rapid, (a.v.).

ȘTIINȚA TG. MUREȘ — STEAUA 
68—82 ( 35—45). Așteptată cu mult 
interes, partida dintre cele două e- 
chipe (neînvinse în retur) nu a satis
făcut. Inexplicabil de nervoși, jucătorii 
ambelor echine s-au întrecut în duri
tăți și... proteste la adresa arbitrilor, 
tapt pentru care 8 dintre ei (V.

în ultima secundă, 
în prelungiri gaz
au avut posibilități 
mari de a cîștiga, 
ales că de la oas- 
Bîrsan (foarte activ 

a trebuit să

Marian Spiridon, deosebit de activ, a fost princi
palul realizator al dinamoviștilor bucureșteni în 
meciul de ieri cu Farul Constanța. Iată-l într-o 
acțiune spectaculoasă înscriind 

echipa sa
un nou coș pentru

Gheorghe, Nedef, 
Novacek de la
Serdult, Mihalideak de la 
fost descalificați.

(Continuare în pag.

Barau, 
Steaua

Diaconescu, 
și Borbely, 
Știința) au
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Un frumos succes 
al șahului romînesc

AEEXANDRA NICOLAU
ÎMVIMGĂTOARE

IN IUHMIII INTIRNAIIONAL

CUVÎNTUL CITITORILOR DE LA BEVERWIJK
Ultimele două runde ale turneului 

internațional feminin de șah de la 
Beverwijk n-au adus modificări esen
țiale în clasament. Lidera turneului, 
campioana de șah a Romîniei, Ale
xandra Nicolau, a terminat învingă
toare, totalizînd 71/, puncte din 11 po
sibile. Tn penultima rundă Alexandra 
Nicolau a făcut remiză cu șahista 
olandeză Timmer, menținînd avansul 
de % p asupra celei de a doua cla
sate Katia Iovanovici (Iugoslavia). In 
ultima rundă, amîndouă fruntașele cla
samentului au suferit înfrîngeri, ceea 
ce n-a afectat însă rezultatul final 
al întrecerii. Iată ultimele rezultate în
registrate : Nicolau — R. Iovanovici 
0—1, Konarkowska — K. Iovanovici 
1—0, Roodzant — Timmer 0—1, Vre- 
eken — Mulder 1—0, Litmanowicz — 
Heemskerk 1—0, Bruce — Ivanova

Clasamentul final: NICOLAU (Ro- 
mînia) 7% p, K. Iovanovici (Iugo
slavia) și Vreeken (Olanda) 7 p, R. 
Iovanovici (Iugoslavia) și Litmanoi 
wicz (Polonia) 6% p, Ivanova (BuU 
garia), Timmer (Olanda) și Konar
kowska (Polonia) 5% p, Heemskerk 
(Olanda) 4% p, Bruce (Anglia) 4 p, 
Roodzant (Olanda) 3lft p și Muldeg 
(Olanda) 3 p.

în care 
își spun părerea 

din activitatea sportului 
cititorii fac, de asemenea, nume- 

muncii.

dalii de aur și una de bronz, și că alți 
trei au fost prezenți >n finale repre
zintă. desigur, un lucru pozitiv. N-am 
însă intenția să intru în amănunte în 
această privință.

La ora actuală 1964 — cu succesele 
dar și cu insuccesele sale ■— aparține 
trecutului. Ceea ce interesează acum 
este 1965 și... anii ce vor veni. Am 
citit programul competițional al atle- 
ț.'lor noștri în acest sezon. Este foarte 
bogat în concursuri, unul mai impor
tant decît celălalt. Pentru a te face 
față cu bine, pentru a putea înregistra 
noi succese, cred că pregătirea tuturor 
atleților trebuie să fie superioară celei 
de p:nă acum, că preocuparea pentru 
lărgirea bazei de mase, pentru depis
tarea elementelor cele mai dotate șî 
formarea lor sportivă trebuie să fie fă

Zi de zi sosesc la redacție numeroase scrisori 
cititori ai ziarului, iubitori ai sportului, 
asupra problemelor principale

nostru. Expunîndu-și opiniile, 
roase propuneri pentru îmbunătățirea

Iată spicuiri din poșta zilei:

O muncă de calitate, 
fără nici un fel de rebut!

1964 a fost un an rodnic pentru atle
tismul nostru. Ca pasionat al acestui 
frumos și atit de util sport și ca spec
tator prezent la toate concursurile 
bucureștene, am trăit anul trecut multe 
momente de bucurie. Ele mi-au fost 
prilejuite de „ofensiva” spre calitate 
a multora dintre atleții noștri seniori 
și juniori, de unele rezultate de va
loare internațională, de cîteva din vic
toriile lor. Cel mai mult m-au bucurat 
succesele atleților noștri ta Balcaniada 
de la București și mai ales evoluția 
unora dintre fruntași la Jocurile Olim
pice de la Tokfo. Faptul că la Olim
piadă atleții noștri au cucerit două me-

cută cu mai multă exigență. De ase
menea, este necesar ca în cluburile 
și asociațiile sportive, și mai ales în 
școli, să se pună mult mai mult ac
cent pe dezvoltarea atletismului. Altfel 
nu vom avea posibilitatea să progre
săm așa cum trebuie, să ținem pasul 
cu țările al căror atletism se „duce” 
cu toate forțele înainte 1

De aceea, să-mi fie permis un în
demn : muncă, muncă și iar muncă 1 
Dar o muncă de cea mai bună cali
tate, fără menajamente și fără nici 
un fel de rebut...

EUGEN SCHEAUA 
muncitor tipograf

Ei nu au nimic de spus?
Ca iubitor al sportului din țara 

noastră, m-am hotărît să vă trimit și 
eu un scurt material în urma seriei 
de insuccese ale sportivilor noștri In 
confruntările internaționale. De altfel, 
despre aceste insuccese au apărut în 
presă zeci de articole (unele de cite 
o pagină), sub diverse semnături.

Le-am citit. Sînt bogate în conținut, 
unele — adevărate articole de analiză. 
Am constatat, de asemenea, că semna
tarii tor erau la fel de mîhniți ca și 
mine. Și cum să nu fim mîhniți cînd 
am aflat printre altele și de fapte 
ca aceea a ciclistului Cosma, care în
tr-o întrecere atît de importantă cum 
este Olimpiada a dovedit lipsa celui 
mai elementar simț al răsnunderii I 
Dar, sub titlul de mai sus, nu vreau 
să fac o analiză, ci să mă refer la o 
altă problemă. Doresc (și nu numai 
din curiozitate) să aflu : ce-au simțit, 
ce simt și ce au de spus o serie de 
sportivi de-ai noștri medaliați olimpici 
sau situați în fruntea ierarhiei mon
diale, cînd au constatat ce se petrece 
cu mulți dintre colegii lor de sport, 
reprezentanți ai țării noastre în con
cursurile internaționale de mare ră
sunet ?

Au stat ei de vorba cu cei ce ne-au 
dezamăgit, cu cei ce nu au fost la 
înălțimea așteptărilor. Ce le-au spus ? 
Cum au reacționat aceștia ? lată în
trebări care e bine să capete răspun-

(Continuare în pag. a 3-a)



la asociația 
Electroputere Craiova
Asociația Electroputere și-a cîștigat 

un meritat loc fruntaș în viata spor
tivă craioveană. Sportivii săi s-au impus 
în anul 1964, în ihleriteie competiții 
mai mari sau mai mici ia care au luat 
parte. Succese îmbucurătoare au fost 
obținute și în activitatea sportivă de 
mase. în aceste zile. în urma unei 
ample analize s-au cristalizat obiecti
vele pentru a căror realizare se va ac
ționa în acest an. Iată cîteva dintre 
ele :

• Consiliul aso
ciației, cadrele teh
nice, sportivii frun
tași vor depune o 
activitate continuă 
pentru atragerea în 
practicarea exerci- 
țiilor fizice și spor
tului a i.nui număr sporit de oameni 
ai muncii. Există toate premisele ca 
numărul de membri ai UCFS să crească 
de la 4000 la 5000. Una dintre cele 
mai sigure căi va fi, fără îndoială, con
solidarea organizatorică a grupelor spor
tive, dezvoltarea capacității cadrelor 
de conducere de aci în ceea ce pri
vește organizarea unei bogate activi
tății competitionale de mase.

• Constituirea unui puternic centru 
de juniori pe lingă grupul școlar 
Electroputere. Cele mai talentate ele
mente, descoperite cu prilejul compe
tițiilor de mase, se vor iniția aci în 
tainele atletismului, fotbalului, voleiului, 
boxului. (Grupul școlar Electroputere 
numără peste 1500 de elevi).

• Secțiilor de volei, lupte și fotbal, 
cu echipe angrenate în competiții re
publicane, li s-au stabilit, de asemenea, 
obiective concrete:

— Echipei de volei masculin categoria 
A, seria a Il-a: clasarea în primele 
4 locuri ale actualei ediții a campio
natului, promovarea în seria I a cate
goriei A, în anul 1966 ; ridicarea ni
velului procesului de instruire, astfel 
ca tinerii Octavian Crețu și Virgil Ni- 
țoiescu să fie apți pentru selecționare 
în lotul de tineret al R.P.R.

— Lupte: promovarea echipei de „li
bere" în seria I a campionatului cate
goriei A; cucerirea unui titlu de cam
pion al R.P.R. — individual seniori la 
libere; cucerirea a două locuri 1—3, 
în întrecerea individuală, republicană 
a juniorilor; realizarea normei de 
maestru al sportului de către sporti
vul Constantin Bușoiu — campion re
publican la categoria grea.

— La fotbal; creșterea măiestriei 
sportive a componenților formației de 
categorie C, în așa fel încît echipa 
Electroputere să promoveze în cate
goria B. în anul 1966

ION AMÂRĂȘTEANU 
președintele asociației sportive 

Electroputere-Craiova

Ș PATINAJ IERI ÎN „CUPA
Figuri de școală...

(Urmare din pag,. 1)
un debut promițător. Ea și-a întrecut 
categoric adversarele, unele dintre ele 
mai mari cu 5—6 ani. Obținînd cele 
mai mari note la toate figurile de scoa
lă și sărituri și fiind singura concu
rentă care a executat corect pirueta- 
cumpănă sărită înapoi. Ea a totalizat 
415,7 p fiind urmată. în clasament, de 
Adriana Turcu (Steaua) 348,4 p, Con
stanta lonescu (Constructorul) 340,2 p, 
Rodicn Didă (Constructorul) 337,9 p, 
Anca Bell (S.S.E. nr. 2) 307,1 p etc.

Dacă ar fi sâ-i apreciem ca la 
școală, cei doi băeți înscriși în con
curs trebuie lăsați corigenți. Lucrul a- 
cesta se poate constata din notele ob
ținute de ei în comparație cu fetele : 
1. Dan Săveanu 'Dinamo) 296,0 p, 2. 
Eugen Tăujan (Dinamo) 287,5 p.

Duminică seara. tinerii patinatori 
bucureșteni și-au prezentat repertoriul 
la „libere".

Steagul roșu învingătoare și la București
(Urmare din pag. 1)

' Intîlnirea a fost mai echilibrată 
doar în prima repriză, cînd sfudenlii 
au știut să contracareze „presingul" 
campionilor. După pauză însă bucu- 
reștenii — bine conduși de E. Nicu- 
lescu — au dominat partida, rnărin- 
du-și avantajul. Cele mai mult puncte 
au fost înscrise de: Novacek 25, Dia- 
conescu 14, Glteorghc 12, Nedef 12 
de ia Steaua și Țtdula 23, Berekmeri 
17, Toții 12 de la Știința. (V. Radar 
— coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ - C.S.M.S. IAȘI 
8—44 (27—21). PjTițna repriză

Pe primul plan: calitatea și promovarea
tinerilor talentați

Actualul nivel al performanțelor pe 
plan internațional determină pe _ toți 
sportivii, cadrele tehnice, activiștii 
sportivi să lucreze cu mai multă pa
siune pentru obținerea de rezultate su
perioare. In lumina acestei orientări 
sîntem hotărîți să muncim și noi cei 
de la clubul sportiv Steagul roșu-Bra- 
șov.

în centrul atenției activității noastre 

OBIECTIVE
va fi calitatea, în toate cele 11 secții 
pe ramură de sport (atletism, fotbal, 
baschet, hochei-patinaj, handbal, lup
te, haltere, schi, tir, moto și tenis). 
Astfel, ne propunem să acordăm o 
grijă permanentă îmbunătățirii conți
nutului lecțiilor de antrenament, să 
aplicăm în toate secțiile principiile 
antrenamentului modern. Pentru în
deplinirea acestui deziderat, cadrele 
tehnice, antrenorii, instructorii spor
tivi vor căuta să-și ridice continuu ni
velul lor profesional, iar sportivii să 
muncească cu mai multă străduință 
și pasiune la antrenamente, să lupte 
din răsputeri pentru performanțe din 
ce în ce mai bune.

HANDBAL"! 7

Jocurile programate la „Floreasca" 
în etapa de ieri a „Cupei F.R.H." 
au stîrnit un viu interes printre a- 
matorii de handbal. Dovadă că s-a 
înregistrat cel mai mare număr de 
spectatori în cadrul acestei compe
tiții. Jocurile au fost interesante, de 
un nivel tehnic destul de bun.

Fără îndoială că cel mai mult in
teresa partida masculină Dinamo— 
Știința pe de o parte pentru că pri- 
lejuia ultima evoluție a campioanei 
noastre înaintea primei întîlniri cu 
R.I.K. Goteborg (la 29 ianuarie, în 
cadrul „Cupei campionilor europeni"), 
iar pe de altă parte pentru că Știin
ța, cuprinzînd numeroși membri ai 
reprezentativei de tineret, se anunța 
un adversar redutabil. Așteptările 
spectatorilor au fost confirmate, dar 
numai in parte și anume în prima 
repriză cînd Știința s-a ridicat la 
valoarea dinarnoviștilor, cărora le-a 
servit o replică foarte dîrză, astfel că 
meciul a fost în această parte extrem 
de echilibrat și spectaculos. Știința 

fost destul de echilibrată, oaspeții con 
ducind chiar cu 12—8 și 16—11. După 
reluare însă, datorită în special unor 
reușite acțiuni ale tinerilor Prie, Mol
dovan și Ruhring, clujenii au ajuns 
de la 27—21 la 39—23 în numai 4 
minute și apoi și-au mărit considera
bil avantajul. Principalii realizatori i 
Demian 18, Vizi 18, Ruhring 15, Mol
dovan 14, Prie 11 de la Știința și 
Chioreanu 10, Todirașcu 10 de U 
C.S.M.S. (1. Brătan — coresp.).

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 105—73 (54—24). Di 
namoviștii au început jocul într-un

>_ritm susținut, sufocîndu-ji pur și sim-

lată — concret — o parte dintre 
obiectivele noastre pe anul în curs >

• Creșterea numărului sportivilor 
clasificați cu 102 (cti 1 la categoria 
maeștri ai sportului, cu 13 la cat. I, 
cu 20 la cat. a Il-a, cu 30 la cat. a 
IlI-a și cu 38 la juniori).

• Pregătirea pentru loturile repu
blicane a unui număr de 26 de spor
tivi — 10 la seniori și 16 la juniori 
(9 la atletism — 3 seniori și 6 ju
niori; 8 la lupte — 3 la seniori și 5 
la juniori; 2 la schi etc.).

• Promovarea unui număr marc 
de juniori în echi
pele reprezentative 
ale clubului, după 
cum urmează: 14 
la baschet, 7 la 
fotbal, 10 la hochei 
pe gheață, 12 la 
tenis de cimp etc.

• Ocuparea unor locuri fruntașe
în campionatele republicane — 26 de
locuri I (15 la seniori) și 24 de locuri 
II și III (18 la seniori).

• Anul acesta vor funcționa pe 
bazele sportive ale clubului 6 centre 
de pregătire pentru copii și juniori la 
atletism, fotbal, lupte, schi, tenis și 
patinaj.

Ca un obiectiv de perspectivă am 
prevăzut și pregătirea unui număr de 
30 de sportivi care să fie selecționați 
în lotul țării noastre pentru J.O. din 
1968 la atletism, baschet, lupte, hal- 
t&re s a

prof. TEODOR VERDEȘ 
secretar tehnic al clubului sportiv 

Steagul roșu-Brașov

s-a apărat foarte bine, iar în atac 
a imprimat jocului o alură rapidă, 
reușind să păstreze conducerea pînă 
în min. 24 (1—0, 2—1, 3—1, 4—2, 
5—3, 6—4 și 6—5). Dinamo s-a pus 
însă treptat pe picioare și avînd o 
mai bună pregătire, mai multă forță 
de atac și de șut, a preluat iniția
tiva și a terminat prin a stăpîni total 
jocul după pauză, cînd a condus la 
diferențe apreciabile (11—6, 15—8, 
17—10). Scor final: 18—11 (8—6). 
Meciul — desfășurat într-o notă de 
sportivitate — a fost foarte util pen
tru că Dinamo și-a putut verifica 
forma și potențialul înaintea partidei 
de la Goteborg. In general, cam
pionii au jucat destul de bine, mai 
ales în apărare, și sperăm că cu 
cîteva retușări în jocul de atac vor 
trece cu succes „hopul" de la Gote
borg. Știința a resimțit lipsa de 
pregătire (mulți dintre jucători sînt 
în examene) și de aceea n-a putut 
acționa tot timpul la valoarea și po
sibilitățile sale. Au marcat: Hnat 5, 

piu adversarii. Hofman, Hupoiu și 
Nagy au realizat numeroase intercep
ții, contraatacuri fulgerătoare,- care au 
permis echipei lor să aibă la pauză 
un avantaj de 30 de puncte (!) și 
apoi să ciștige comod. (I. Ghișa — 
coresp. regional).

DINAMO BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA 90—38 ( 46—17). După 
un început mai greoi, dinamoviștii au 
atacat cu „motoarele în plin", reali- 
zînd scorul etapei. Constănțenii au 
lăsat aceeași modestă impresie pe mă
sura locului (12) ocupat în clasa
ment.

C.S.M. Sibiu (f), învingătoare la București
înaintea cronicilor de la partidele 

din Capitală, iată rezultatele înregis
trate ieri în provincie :

C.S.M.S. Iași — Stiinta Galati (M)
2— 3 (15—7, 5—15, 15—13, 3—15,
3— 15) ; Știința Cluj — Minerul B.
Mare (M) 3—0 (9, 8, 3); Farul Con
stanța — Progresul București (M) 3—0 
(15, 13, 14); Constructorul Brăila — 
Dinamo București (M) 1—3 (9—15, 
9—15, 15—13, 3—15). Petrolul Plo
iești — Tractorul Brașov (M) 0—3 
(8, 7, 7); C.S.M. Cluj — Progresul 
București (F) 2—3 (12—15, 15—9,
11—15, 16—14, 15—17); Știința Cluj 
— Partizanul roșu Brașov (F) 3—1 
(14, 13, 7—15, 6). (Amănunte în nu
mărul de mîine).

STEAUA BUCUREȘTI — DINAMO 
BIHOR (M) 3—0 (5, 5, 3) și... 11—7 
sub raportul numărului de jucători. A- 
dică: Steaua a prezentat un tot de 11 
jucători, a folosit foarte judicios 10 
(care au practicat un joc bun) și a 
cîștigat ușor; oaspeții abia au înjghe
bat o echipă, au prezentat pe bancă o 
singură rezervă „pro forma" și s-au 
chinuit să „realizeze" cîteva puncte. E- 
voluția bihorenilor reclamă o profundă 
analiză, unei echipe din seria I nefi- 
indu-i permis să se prezinte cu un lot 
atît de redus și să practice un volei 
complet „primitiv".

DINU NICOLAU — coresp.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI —C.S.M. SI
BIU (F) 1—3 (11 — 15, 15—8, 11 — 15,

F. R. H.“
Moser 4, Ivănescu 3, Bădulescu 3, 
Costache II 2 și Coman, respectiv 
Gațu 4, Goran 3, Paraschiv, Samun- 
gi, Bădău și Savu

In celelalte meciuri s-au înregistrat 
rezultatele:

ȘTIINȚA — ELECTROMAGNETICA 
(f) 15—5 (7—0). O victorie pe de
plin meritată, printr-un joc mai pre
cis și mai eficace. Au marcat: Bota 5, 
Leonte 3, Sramco 3, Cîrligeanu 
Szoko, Zamfirescu și Dobîrceanu, res
pectiv Onghert 2, Kutscher, V. Flo- 
rea și Zamfirache.

RAF1NARIA TELEAJEN — RAPID 
(m) 18—16 (8—9). Joc foarte dis
putat și pasionant prin desele răstur
nări de scor. Rafinăria a condus cu 
1—0 și 2—1, apoi Rapid cu 4—2, 
5—3, 8—7, 10—8, iar în final Ra
finăria a egalat la 10—10 și în con
tinuare a condus permanent la 2—3 
puncte. Au înscris: Rotaru 6, Po
pescu 4, Avramescu 3, Oană 2, Du
mitru, Stănescu, Laub, respectiv Chiru 
5, Hausner 5, Barbu 2, Uivărășan 2 
Lungescu și lonescu.

CONFECȚIA — PROGRESUL (f) 
9—9 (5—3). Rezultat surprinzător, dar 
echitabil. Confecția s-a prezentat mai 
slab decît în partida cu Rapid, iar 
Progresul a confirmat începutu! de 
reviriment marcat duminica trecută. 
Golgeterele: C. Dumitrescu 4, Dumi
tru 2, Szabo, Hie și Iordan, respectiv 
Ghiță 4, Bogdan 2, Micu V. Dumi
trescu și Cătănoiu.

RAPID — S.S.E. nr. 2 (f) 20—6 
(II—4). Rapidistele au fost superioare 
tot timpul. Au marcat: A. Boțan 8, 
Hedeșiu 7, Constantinescu 2, Popa, 
Cula și Băicoianu, respectiv Gheorglie 5 
și Mamiaca.

STEAUA — VOINȚA (m) 33-21 
(16—10). Joc animat, în care victoria 
echipei Steaua s-a conturat din prima 
repriză. Punctele au fost înscrise de: 
Bulgaru 8, Iacob 7, Roșescu 5, Oțelea 
4, Pereteatcu 4, Popescu 3. Jianu și 
Alboaioa, respectiv Nițescu 4, Gliga 4, 
Ni'ulescu 3, Cernat 3, Manta 3, Tă- 
năsescu 2, Tursugian, Lăpușan.

11 —15). Sibiencele, apărînd ieri în fațțf - 
publicului bucureștean pentru prima 
oară în acest campionat, au produs ca 
și în alte rînduri, o bună impresie, 
comportarea lor purtînd amprenta unei 
atente pregătiri. Primenirea masivă a 
lotului și a formației de bază, între
prinsă de antrenorul Gh. Bodescu, a dat 
într-adevăr roade. Ele însă trebuie (și 
pot fi desigur) majorate, prin insuflarea 
unei doze sporire de curaj jucătoarelor 
mai tinere, fapt care va ajuta îndeo
sebi la creșterea vitezei de execuție în 
atac și la aceea a vitezei de reacție în 
defensivă. Sînt aspectele negative ma
nifestate pe alocuri de jocul echipei 
oaspe și care, exploatate la maximum 
de bucureștene, le-au adus acestora 
victoria în setul secund și conducerea 
în cel ultim cu 3—0, 9—3 și 10—5. La 
acest scor, forțînd contribuția liniei 
sale ofensive și profitînd de cîteva șo
văieli în ■ apărare ale studentelor, 
C.S.M. restabilește raportul real de 
forțe, remontează puternic pînă la 
10—10 și marchează în continuare pînă 
la 14—10, nemaipierzînd în final declt 
un punct. S-au evidențiat Fenechiu, Va- 
meșiu, Kiss și Welther de la învingă
toare, Florescu și Vlădeanu de la Ști
ința.

METALUL BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA (F) 3—1 (9, 6, 9—15, 
7). Concluzia pe care ne-a impus-o ■ 
jocul prestat de Farul : e limpede că 
prea multe laude nu-s bune și că vîlva 
stîrnită de victoria constănțencelor îm
potriva campioanei le-a creat o exage
rată încredere în forțele proprii. Pri
mejdioasă supraîncredere. cum s-a. vă
zut: Metalul, fără a străluci, a învins 
totuși. Evident pe merit, atrăgîndu-și 
aprecieri pozitive mai ales prin ritmul 
imprimat inițial partidei și prin Itotă- 
rîrea cu care și-a finalizat îndeobște 
acțiunile ofensive. Din acest ultim 
punct de vedere au merite însemnate și 
atacantele Farului care, chiar mai mult 
decît cele de la Metalul, au avut de 
luptat cu... pasele, majoritatea servite 
defectuos de ridicătoarele lor și solici- 
tînd astfel serioase corijări. Deznodă
mântul firesc: echipa al cărei compar
timent de ridicătoare a greșit mai puțin 
a cîștigat. Cele mai bune de pe teren: 
Chezan, Niculescu (Metalul), Hubalek 
și Goloșie (Farul).

RAPID BUCUREȘTI — C.P. BUCIJ-- 
REȘTI (F) 3-1 (4, 4-15, 11, 9). 
Victorie mai clară decît arată scorul, 
care putea fi foarte bine 3—0 fără... bu
clucașa relaxare a rapidistelor după 
primul set. In ansamblu întîlnirea n-a 
corespuns decît în foarte mică măsură 

.. așteptărilor, cu toate că numeroase au 
fost individualitățile evidențiate pe 
parcurs: s-a așteptat prea mult de la 
acest meci, iar jucătoarele de la C.P.B., 
deși serios pregătite și cu certe posi
bilități de a obține un rezultat supe
rior, după părerea noastră au crezut 
prea puțin în ele pentru a le valorifica. 
De aci — în teren la învinse un joc 
deseori crispat, sub nivelul normal și 
cu inegalități determinante pentru in
consistența atacului. Jucătoare re
marcate : Rebac. Colceru, Todorovschi, 
Golimas (Rapid), Crăciun, Zabara, 
Petre, Mărăcine (C.P.B.).

CONSTANTIN FAUR

Jn fotografie: Pădurefu (Steaua) 'rea
lizează un nou punct. Atacul său nu 
poate fi oprit intrucit blocajul pe care 
i-l opun voleibaliștii de la Dinamo 

Bihor este defectuos

HO CHEI^e gheață

Faza de zonă 
a campionatului 

republican
MIERCUREA CIUC, 24 (prin te

lefon). — Sîmbătă a început în loca
litate faza de zonă a campionatului 
republican. S-a disputat un singur joq 
(Tîrnava Odorhei—Steagul roșu Bra
șov) în care victoria a revenit Tîrna- 
vei cu 21—1 (6—1, 10—0, 5—0). Cele 
mai multe goluri ale învingătorilor au 
fost realizate de Gyorgyi și Ioanovici, 
Temperatura ridicată a împiedicat dis
putarea celorlalte partide. Turneul, la 
care participă 6 echipe (Tîrnava O- 
dorhei, St. roșu Brașov, Avîntul 
Gheorghieni, Voința Sighișoara, Voința 
M. Ciuc și Comerțul Tg. Mureș) va 
continua luni și va desemna două 
din participantele la turneul final al 
campionatului republican.

• Din cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile, la Cluj, începerea fazei 
de zonă a fost amînată.

• Rezultate ale unor jocuri ami
cale de pregătire : Odorhei: Tîrnava- 
Gomerțul Tg. Mureș 11—7 (8—1,
1—3, 2—3); Tg. Mureș: Comerțul—■ 
Avîntul Gheorghieni 4—-4 (0—1, 1—3, 
3—0).



Tot despre Vasiu La sfirșitul unui an de activitate
Iscultînd și cealaltă parte... Comentarii, tabele, concluzii

„Audiatur et altera pars" (să fie as- 
iltată și cealaltă parte) grăiește o zi- 
dă latinească, intrată de veacuri in 
itrimoniul principiilor de drept. Așa- 
ir, cină e vorba de o gilceavă, ascul- 
-l și pe unul, și pe celălalt, dacă vrei 
i ajungi la adevăr
Și pentru că în cazul fotbalistului Ion 
asin, de la Caret (sau de la Hunedoa- 
?) am ascultat „partea lezată" (a- 

’.m) să ascultăm și cealaltă „parte" 
ezată cu trei luni in urmă). Avem in 
fă un răspuns fulminanto-lacrimogen 
nmat: „un grup de iubitori ai spor- 
lui din C.S. Hunedoara" și însemnări 
n relatarea telefonică a unui tovarăș 
n consiliul clubului sportiv orășenesc 
unedoara, al cărui nume nu-l dăm 
•ocamdată, ca să fim „in atmosferă" 
tiți dumneavoastră: răpire in noapte, 
lonimă etc.).
Ce spun „iubitorii sportului din C.S. 
unedoara" 7 Ne critică strașnic pentru 

am fi nedrepți cu Ion Vasiu, că 
-am abate de la îndatoririle noastre 

■ gazetari, că, cităm: „articolul în 
uză, atit prin materialul faptic cît și 
in concluzii, vine în contradicție cu 
2ȚIUNEA DE ÎNNOIRE A FOTBA- 
JLU1 — (s.n.) — care e în plină des- 
șurare în tara noastră". Și, mai de- 
•rțe, sîntem întrebați: „Unde-i princi- 
niitatea ?"
S-o căutăm.
Aflăm din scrisoarea cu pricina că 
n Vasiu a părăsit Hunedoara (unde 
fost crescut ca fotbalist) în septem- 
ie 1964, in urma unor neînțelegeri 

părinții și a plecat la socrii, la Ca- 
i_ (Socrii sint din Cărei, dar locuiesc... 
Hunedoara, ne informează Clubul 

\ortiv orășenesc Hunedoara. Și pentru 
I a plecat la socrii, asociația sportivă 
icolta Cărei s-a îngrijit de... zestre), 
eși nu ii era soacră. Recolta s-a pur- 
ț ca o... mamă. Chit că Vasiu, plecat 
japtea de la Hunedoara, a pierdut din 
dere să anunțe asociația Metalul, in 
hipa căreia juca, să aducă transferul 

la locul de muncă și de la echipă. 
, Așadar, aripa echipei din Hunedoa.

... zburase !
Au făcut ce-au făcut cei din Cărei 
au obținut de la federație transferul 

.atru echipa lor (fără asentimentul 
letalului", care ceruse suspendarea). 
Peste trei luni, in decembrie, Vasiu 
venit pe acasă, in vacanță și cu acest

CUVÎNTUL CITITORILOR
(Urmare din pag. 1)

Iri. Codașii sînt totuși colegi de lo- 
■j sau de echipe ai fruntașilor, „frați" 
deplasări, cu care ei s-au pregătit, 

: care-i cunosc și pot să-i ajute prin 
ivîntul lor publicat în presă... Cred 
j acest procedeu ar contribui la creș- 
rea spiritului critic și autocritic al 
lortivilor. Mișcarea de cultură fizică 
asport de la noi ar avea numai de 

șV'Sfat'
RADU MIRCIOIU

București

Cinci propuneri
Am de făcut cinci propuneri In do- 
gniul fotbalului: 1) antrenorii să pri- 
ească sarcina de a ridica anual cite 
-3 jucători din echipele de luniori 
de a-i folosi în prima garnitură la 

I puțin 65% din meciuri in cursul 
iui an; 2) recompensarea antreno- 
or care, intr-o perioadă de 5 ani. 
t dat lotului reprezentativ A cel puțin 
jucători sub 20 de ani și care au 

cut parte din „11 “-le reprezentativ;
— colegiul central de antrenori să or- 

mizeze din trei în trei luni colocvii 
care antrenorii care au fost peste

■ >tare să facă cunoscute celorlalți nou- 
tile văzute în probleme de fotbal; 

să se ridice carnetul de antrenor 
tor care, după o perioadă de trei 
ii. nu dau rezultate in muncă; 5) 
R.F. să urmărească cu mai multă 
enție modul în care, mai ales în pro- 
ncie, sint conduse meciurile de fot- 
d și să se ridice calitatea de arbitru 
lor care se fac vinovati de influen- 
rea rezultatelor și degenerarea jo- 
ilul.

GHENADIE TANATCU• 3alariat la Complexul faianță-sticlă 
Sighișoara

Să „întinerim** 
gimnastica noastră

Gimnastica este o veche pasiune a 
tea. De cite ori am avut ocazia, am 
sistat la concursurile mari sau mici, 
ide rn-au incintat grația și frumu- 

prilej s-a împăcat cu familia (și cu echi
pa).

Nu știm cum s-a făcut, dar din Corei 
Vasiu a plecat tot într-o noapte, cu o 
mașină de la Hunedoara, care cică a- 
vea treabă prin partea locului.

Cind a fugit din Hunedoara, n-a „dat 
în primire" nici la serviciu, nici la echi
pă. Cind a fugit de la Cărei — idem, 
după cum ne informează too. Nemeș 
(lezatul de acum). Dar merită să pui 
la inimă așa ceva, cind e vorba de un 
fotbalist 7 Ar fi prea de tot t Deci, de 
la 1 ianuarie, fără transfer, fără nimic, 
a fost încadrat în serviciu, la turnătoria 
de fontă, rămînlnd ca iov. Vulpescu de 
ta „Metalul" să vadă cum va face cu 
transferul la fotbal.

Să zicem că federația de fotbal va fi 
de acord si cu asta. Nu de alta, dar să 
fie... 1—11

Pină cind va sta Vasiu — în acest 
caz — la echipă 7 Pină se va certa 
iar cu cineva, și-o dispărea într-o noapte 
de tenebre. Și iar va cere „Metalul", 
ca acum trei luni, să fie suspendat Ion 
Vasiu, element care... nu merită... dă 
dovadă de o atitudine care nu... etc., 
etc. (Sancțiune cu care acum nu mai e 
de acord „Metalul", dar pe care o recla
mă de urgență „Recolta" Cărei?). S-ar 
putea și asta I Cite nu zice omul la supă
rare 7I).

Dacă sîntem de acord cu dorința iu
bitorilor de sport din Hunedoara ca e- 
lementele crescute de echipă să joace 
acolo, dacă sîntem de acord și cu cei de 
la Cărei, care vor șă aibă o echipă 
bună, nu putem fi de acord cu Ion Vasiu 
(și cu cei care.l încurajează la mani
festări străine moralei noastre) să-i 
tragă pe sfoară și pe unii și pe alții și 
cerem să fie sancționat, alături de „pă
rinții adoptivi".

Am ascultat deci ambele „părți". Ar fi 
timpul să ascultăm si federația de fot
bal care, chiar dacă nu a intrat încă 
in posesia telegramei sosite de citeva 
zile, a aflat din rubrica noastră de fot
bal de cazul cu pricina și trebuia să 
ne răspundă. Nu de alta, dar te pome
nești că se răzgindește Vasiu și pleacă 
la Cărei. Sau, mai știi unde 7

MIRCEA COSTEA

N.R. La redacție au sosit scrisori 
despre alte asemenea „păsări călătoare", 
de care ne vom ocupa in numerele noas
tre viitoare. Nu de alta, dar tot veni 
vorba despre ACȚIUNEA DE ÎNNOIRE 
a fotbalului.

setea mișcărilor. Întotdeauna m-au 
bucurat din suflet succesele obținute 
de sportivele noastre fruntașe. Din 
păcate, in ultimul timp nu prea am 
mai avut de ce să mă bucw. Exerci
țiile fetelor, ale Lenutei. ale Soniei 
și ale celorlalte, care pină nu demult 
constituiau adevărate momente de de
lectare, acum au devenit ceva... obiș
nuit. Cu alte cuvinte, în ultimii ani 
gimnastele noastre au bătut pasul pe 
loc. în timp ce pe arena internațională 
s-au înregistrat mari progrese. Trans
misiile televizate de la Tokio mi-au 
oferit prilejuri de comparații dezavan
tajoase pentru noi. Iar in ceea ce pri
vește afirmarea tineretului, doar pre
zența talentatei Elena Ceampelea în lot 
este p>ea puțin. Cu o singură rin- 
dunică...

Forurile de specialitate ar trebui să 
acorde o mai mare atenție selecțio
nării talentelor prezente la 'întrecerile 
juniorilor și școlarilor. Iar acestea vor 
trebui pregătite, sub 'îndrumarea unor 
antrenori pHcepuți, pe baza celor mai 
noi metode de antrenament, în așa fel 
incit gimnastica noastră să fie din nou 
„in ton" cu nivelul mondial actual.

MARILENA MOISÂ
Bușteni

Ce cerem de la fotbaliști?
Ce cerem de la fotbaliști ? Stă

ruință la antrenamente, formă con
stant bună, dăruire totală în timpul 
jocului, disciplină pe terenul de 6port 
și la antrenament, viață cumpătată 
in Folosul menținerii intacte a poten
țialului fizic.

Să observăm mai bine lipsurile și 
să fim mai zgirciți cu laudele.™

GHEORGHE OPROIU
șeful secției chimice de la Centrala 

Electrică Doicești

La stîrșitul anului 1964 s-a încheiat 
cea de a XVIII-a ediție a campiona
tului republican de polo, desfășurat 
după un nou sistem. Pe baza clasa
mentului final al anului 1963, cele 
zece echipe au fost împărțite în două 
serii. Astfel, echipele care s-au clasat 
pe locurile 1, 3, 5, 7, 9, au alcătuit 
seria I, iar cele clasate pe locurile 2, 
4, 6, 8, 10 au format seria a H-a. 
Formula de disputare a fost aceea a 
turneelor și nu a etapelor succesive 
(duminicale).

După cum se știe, titlul de campioa
nă a țării a revenit echipei Dinamo 
București. Pe ultimul loc s-a clasat 
Știința București, formație care a re
trogradat.

CARE SINT CONCLUZIILE CE SE 
DESPRIND LA SFIRȘITUL 

COMPETIȚIEI ?

Trebuie spus, din capul locului că, 
deși această ediție a marcat un oare
care progres față de trecut în polo se 
mai manifestă o serie de lipsuri care-i 
frînează dezvoltarea.

Să'vorbim mai întîi despre pregă
tirea fizică multilaterală, factor de 
mare importanță în procesul muncii de 
pregătire- Ea este neglijată de jucă
torii noștri, atît în timpul sezonului de 
iarnă, cît și în perioada competițională. 
Din această cauză, unele echipe ca In
dustria Lînii, I. C. Arad, Mureșul Tg. 
Mureș, care ar trebui să-și intensifice 
pregătirile în aer liber sau în săli, 
trec la o stare de hibernare, reducînd 
antrenamentele și complăcîndu-se în a 
se „scălda" în micile bazine ale băilor 
orășenești. La acest capitol pot fi amin
tite, oarecum, și echipele din Cluj și 
București, care pun accentul în lunile 
fără competiții — în mod greșit — tot 
pe pregătirea tehnică.

Cu toate acestea, chiar și pregătirea 
tehnică apare deficitară Jucătorii noș
tri folosesc procedee simple de trans
miteri sau de aruncări Ia poartă, în 
timp ce șuruburile, „un-doi“-urile, 
doplerele, fentele sînt adevărate ra
rități. Precizia șuturilor abia atinge 
50%, iar eficiența lor 25%. Nu este 
semnificativ faptul că în jocul cu Mu
reșul, Steaua a tras de 33 ori la 
poartă și a marcat de 9 ori, iar adver
sarul nu a tras niciodată la poartă...? 1

Ușoare progrese au fost înregistrate 
la capitolul pregătirii tactice. Unele 
echipe au căutat să aplice o tactică 
mai ofensivă, bazată pe contraatacuri 
succesive și pe încrucișări. Numai că

Să destinăm toate forțele 
redresării canotajului

Ar putea să pară poate curios ca în 
mijlocul iernii să adresezi redacției 
citeva doleanțe în legătură cu nivelul 
canotajului nostru. Dar, după cum 
spune ințelepciunea populară, este bine 
să-ți faci iarna car și vara sanie. 
Așa că...

Ce e de făcut pentru redresarea ca
notajului academic de la noi, pentru 
„readucerea lui pe... linia de plutire", 
după cum s-a exprimat ziarul dv. ?

Iată pe scurt părerea subsemnatului, 
care urmărește de mai mult Emp ac
tivitatea schifistelor și schifiștilor 
noștri.

In primul rînd. cred că ar trebui ca 
federația de specialitate să-și dedice 
toate forțele lărgirii bazei de mase și 
depistării de elemente nu numai ta
lentate, dar și corespunzătoare din 
punct de vedere fizic pentru acest 
sport (mai cu seamă canotajul feminin 
este deficitar sub acest aspect). In 
al doilea rînd ar fi necesar să se treacă 
la o susținută acțiune d- reactivare 
a unor centre nautice 'mă refer în
deosebi la Arad și Timișoara) care 
s-au bucurat de o frumoasă tradiție 
în materie și au constituit puternice 
puncte de sprijin ale canotajului aca
demic din țara noastră, dar care acum 
au intrat in anonimat. Totodată, să 
fie dezvoltată activitatea din alte loca
lități cu condiții naturale favorabile. 
Apoi, mai multe concursuri atrăgă
toare, pe diferite, categorii, fără prea 
mari decalaje de valoare între parti
cipant, într-un cuvînt, un judicios ca
lendar competițional intern (mă gîn- 
desc la eficiența unor concursuri pe
riodice între orașe apropiate: Timi
șoara — Arad, Galați — Brăila etc.) 
și acordarea unei atenții mai mari 
campionatelor republicane.

Mai pot fi așternute pe hîrtie și alte 
deziderate. Dintre ele de cea mai mare 
insemnătate le consider pe următoa
rele : o mai bună orientare in munca 
de selecție pentru loturile reprezenta
tive. un interes mărit din partea clu
burilor și asociațiilor sportive puter
nice. conșt’inciozitate sporită din par
tea sportivilor în munca lor de pregă- 

la majoritatea formațiilor pregătirea 
de înot lasă de dorit, astfel că „tactica" 
nu mai poate fi aplicată cu succes.

Cum să fie atunci în stare formații 
ca Ind. Lînii, Mureșul, I.C. Arad să 
aplice o tactică modernă, bazată pe 
contraatacuri rapide și spectaculoase, 
cînd media lor pe 100 m liber gravi
tează în jurul a 70 de secunde ? Alte 
echipe, ca I. L- Timișoara, I. C Arad, 
C.S.M. Cluj, abuzează de jocul static 
— perimat — cu centru fix, deși jucă-

Răspunsul 
federațiilor

torii lor nu au gabaritul corespunză
tor.

în ceea ce privește disciplina, spor
tivii au făcut, în anul care s-a scurs, 
o adevărată cotitură. Totuși, la unii 
jucători cum ar fi Fleșeriu și Mihăiles- 
cu (de la Dinamo), Neacșu, (Steaua), 
Muth și. Lenghel (Cnșul Oradea) se 
mai manifestă abateri de la regimul 
normal de viață care se răsfrîng, fireș
te. și în randamentul în echipă.★

In susținerea celor expuse mai sus, 
vom prezenta o serie de date statistice, 
ale căror cifre sînt suficient de grăi
toare (Cifrele reprezintă medii ale echi
pelor).

Vîrsta în ani : 1 Știința Cluj 22; 2. 
I. C. Arad 22,3; 3. Știința București 
22,6; 4. CSM Cluj 22,8; 5. Dinamo 23; 
6. Voința Cluj 23,5; 7—8. Mureșul Tg. 
Mureș, I. L- Timișoara 24; 9. Steaua 
București 24,4; 10. Crișul Oradea 25,7. 
Cel mai in vîrstă : Weinreich (Ind. 
Lînii) 38 ani; cel mai tînăr : Ghiorghi 
(Știinta Cluj) 16 ani.

Media generală 23.4
Talia în centimetri : 1. Dinamo

183,3; 2. CSM Cluj 182; 3. Steaua 
180,6; 4. Știința Cluj 180; 5. Crișul 
Oradea 178,7; 6. Mureșul Tg. Mureș 
178,6; 7. I. C. Arad 178,1; 8. Știința 
București 177,7; 9. I- L. Timișoara
177,5; Voința Cluj 173,7. Cel mai înalt: 
Novac (Dinamo Buc.) 190; cel mai 
scund : C. Marinescu (Steaua) 170.

Media generală 178,7
Greutate în kg : 1. Steaua 82,5; 2. 

I. L. Timișoara 80; 3. Dinamo 78,1; 
4. Crișul Oradea 77,8; 5. I. C. Arad 
77,3; 6. Mureșul Tg. Mureș 76,5; 7. 
CSM Cluj 76,0; 8. Știința București 
75,9; 9. Știința Cluj 75,7; 10. Voința 

tire, în fine, mai multă pasiune din 
partea antrenorilor, tehnicienilor, spor
tivilor noștri.

Aș fi bucuros să aflu că toate aces
tea preocupă federația noastră de spe
cialitate.

VASILE IONESCU 
tehnician — București

Măsuri concrete
...Silit de părere că 'împotriva ace

lor antrenori și sportivi care nu-și 
aduc aportul la realizarea unui joc 
de calitate și la obținerea unor re
zultate pe măsura excelentelor con
diții ce le-au fost create, să se ia 
măsuri care să meargă pină la sus
pendări și la ridicarea titlurilor legate 
de măiestria sportivă...

Federația are datoria să inter
vină și in activitatea arbitrilor. 
„Cavalerii fluierului" trebuie să aibă 
următoarea deviză: „In fotbal să 
cîștige cel mai bun". Din păcate, 
am văzut numeroase meciuri de catego
ria B in care conducătorii jocului fa
vorizau echipele gazdă.

...Ar fi foarte important ca F R.F. să 
manifeste mai multă exigență față de 
antrenori. In definitiv, ei nu sint răs
punzători de calitatea slabă a muncii 
pe care o prestează, așa cum, de pildă, 
răspunde orice salariat in domeniul 
său de activitate 7

ION STAMATE 
Craiova

Atenție piticilor
Sînt multe de făcut in fotbal. Vreau 

să-mi aduc aportul prin citeva propu
neri : fiecare echipă să aibă in mod 
obligatoriu formații de pitici; să nu 
se mai impună, în mod rigid, diferite 
sisteme de joc, ci echipele să adopte 
acel sistem care le convine cel mai 
mult, ținînd seama de calitățile jucă
torilor pe care îi au la dispoziție ; an
trenorii să nu mai fie schimbați de 
dragul conducătorilor de cluburi sau 
asociații...

TRAIAN DUMITRESCU 
redactor la ziarul „Comerțul socialist’ 

București 

Cluj 69,1. Jucătorul cel mai greu f 
Cociș (CSM Cluj) 98 kg ; cel mai 
ușor : Gherman (Voința Cluj) 60 kg.

Media generală 76,8
Cea mai bună performanță pe 100 m 

liber (după documentele antrenorilor): 
1—2. Dinamo București și Steaua 
1:03,0; 3. Știința Cluj 1:05,1; 4. Cnșul 
Oradea 1:05,2; 5. CSM Cluj 1:06.2; 
6. Mureșul Tg. Mureș 1:07,6; 7. Voința 
Cluj 1:07,7; 8. I. C. Arad 1:07,8; 9. 
I- L- Timișoara 1:08,4. Cel mai bun 
timp : Kroner (Dinamo Buc.) 59,9; cel 
mai slab : Roth (Ind. Lînii) 1:11,0.

Media generală 1:06,0
Media la control oficia! efectuat : 

1. Steaua București 1:03,9; 2. Știința 
Cluj 1:05,7; 3. Dinamo București 1:05,9; 
4. Crișul Oradea 1:07,8; 5. Voința 
Cluj 1:08,0; 6. I. C. Arad 1:08,2; 7. 
CSM Cluj 1:09,1; 8. I. L. Timișoara 
1:09,3; 9. Mureșul Tg. Mureș 1:09,5. 
Cel mai bun timp : Kroner (Dinamo 
Buc ) 1:01,0; ce) mai slab : Heghieși 
(Crișul Oradea) 1:18,0.

Media generală 1:07,5
Cumulînd locurile ocupate de fiecare 

echipă — pe baza unui punctaj — 
vom obține un clasament aproape iden
tic cu cel al campionatului, fapt care 
vine să sublinieze importanța indicilor 
prezentați. Face excepție doar Crișul 
Oradea care, de pe locul III în cam
pionat, coboară pe locul V în cel al 
parametrilor. Iată clasamentul : 1,
Dinamo 13 puncte; 2. Steaua 15 puncte; 
3. Știința Cluj 19 puncte; 4. C.S.M, 
Cluj 25 puncte; 5. Crișul Oradea 27, 
puncte; 6. I. C. Arad 28 puncte; 7. 
Mureșul Tg. Mureș 34 puncte; 8. 1. L, 
Timișoara 35 puncte; 9- Voința Cluj 
38 puncte; 10. Știința București... a re' 
trogradat.

Cercetînd cu atenție aceste tabele se 
poate vedea că în ceea ce privește se' 
lecția, antrenorii echipelor noastre 
fruntașe nu au respectat criteriile tra
sate de federație, care prevăd — prin
tre altele — 180 cm media de înălțime 
și timpul de 1:05,0 viteza de înot pe 
100 m liber.

Această stare de lucruri se repercu
tează asupra lotului republican. Astfel, 
în privința dezvoltării fizice lotul nos
tru reprezentativ ocupă ultimul loc 
în „sextetul" valorilor mondiale : înăl
țime : 1. Iugoslavia 187,0; 2. R. D, 
Germană 183,3; 3. Italia 182,5; 4. Un
garia 182,4; 5. U.R.S.S. 182; 6. Romî- 
nia 181,1. In privința greutății, ck ■ 
samentul se prezintă astlel : 1. Iugo
slavia 87,0; 2. R. D. Germană 84,0; 
3. Ungaria 82,6; 4. U.R.S.S. 82; 5. Ro-. 
mînia 81,1; 6. Italia 80,7.

Și atunci să ne mai mire faptul că 
la Jocurile Olimpice de la Tokio, 
obiectivul cel mai important al anu
lui 1964, echipa țării noastre n-a leu- 
șit să se descotorosească de acel ob
sedant loc V, care ne-a revenit la toate 
marile competiții desfășurate în ultimii 
patru ani. Și aceasta în pofida con
dițiilor create, ca și a... „sorților", care 
ne-au favorizat mai mult ca orieînd.

Pregătirea defectuoasă făcută de 
antrenorul V. Daroczi, refractar în a'- 
plicarea noului, insuficienta mobilizare 
în timpul jocului a poloiștilor noștri, 
precum și unele carențe la capitolul 
disciplină, toate acestea au contribuit 
la randamentul sub posibilități al echi
pei noastre olimpice-

De această stare de lucruri se face- 
vinovată și lederația dt natație, care-' 
nu a aplicat cu rigurozitate criteriile- 
de selecție și nu a luat toate măsurile- 
pentru îmbunătățirea procesului de pre" 
gătire și educație.

Pe viitor va trebui să ne exercităm, 
munca de îndrumare și control cu mai., 
multă consecvență și competență. Nu. 
mai așa vor putea fi luate cele mai 
eficiente măsuri față de antrenorii care- 
nu îndeplinesc cu strictețe planurile 
curente și de perspectivă elaborate de- 
F. R. N.

CORNEL RADUT
secretar general al F.R„

Natatic

Ofonosport
AȘA ARATA O VARIANTA CU 12

REZULTATE EXACTE.

Concursul nr. 4 din 24 ianuarie 1965

I. Portugalia — Turcia Îs
II. Bolcgna — Atalanta x
III. Cagliari — Roma 1
IV. Catania — Milan x
V. Foggla — Fiorentina X

VI. Imernazionale — Varese x
vn. Juventus — Messina 1
Vin. Lazio — Genoa x
IX. Mantova — Torino 2-
X. Sampdorla — Lanerossi 2.
XI. Bari — Napoli 1
xn. Catanzaro — Spăl * X;
Fond de premii 203.067 lei.



Din sporturile de iarnă In preliminariile campionatului mondial de fotbal

CAMPIONATELE MONDIALE DE 
BOB

Pe pîrtia de gheață a stațiunii elveție
ne de sporturi de iarnă Saint Moritz au 
continuat duminică campionatele mon- 
diale^ de bob. In proba echipajelor de 
două locuri, titlul a fost cucerit de Nash 
și Dixon (Anglia), care au realizat în 
cele 4 manșe timpul total de 5:11,3<yi00. 
Acesta este cel mai b,un rezultat din 
lume din actualul sezon. Italienii Ruatti 
și Lorenzo s-au clasat pe locul doi cu 
5:14,57^100, iar canadienii Eumery și 
Young au ocupat locul trei cu 5:14,59/100.

R. D. GERMANA — U. R. S
LA BIATLON

Intîlnirea de biatlon, disputată la 
Altenberg, între echipele U.R.S.S. și 
R.D. Germane, s-a terminat cu vic
toria sportivilor sovietici, care au rea
lizat timpul de 4h 05:29,0 față de 
4h 29:19,0, cit au obținut gazdele. Clasa
ment individual : 1. Vladimir Mela-
nin lh 21:12,0 (20 puncte); 2. Priva
lov (U.R.S.S.) 11122:02,0 (19 punc
te): 3. Pusanov (U.R.S S.) lh 22:15,0 
(18 puncte); 4. Koenig (R.D.G.) lh 
25:21,0 (19 puncte); 5. Boettner
(R.D.G.) 11130:22,0 (17 puncte) etc.

CONCURS INTERNAȚIONAL 
DE SCHI LA KITZBOHEL

Tradiționalul concurs internațional 
masculin de schi de la Kitzbubel a în
ceput cu desfășurarea probei de slalom

uriaș, care a fost cîștigată de elvețianul 
Willy Favre în 1:21,26/100. Unul din fa- 
voriții probei, francezul Guy Perillat, s-a 
clasat pe locul doi cu 1:22,45000, urmat 
de Jean Claude Killy (Franța) — 
1:23,88/100, Edmond Brugmann (Elve
ția) și Gerhard Nenning (Austria) — 
1:23,93/100. Proba de coborîre a 
revenit schiorului vest-german Lud
wig Leitner cu rezultatul de 
2:30,88'100, urmat de Willy Favre (El
veția) 2:30,98,100 și Ivo Mahlknecht 
(Italia) 2:3.1,62'100.' Austriacul Karl 
Schrantz și-a adjudecat proba de slalom 
special cu timpul de 60.33/100. El 1-a 
învins pe francezul Jean Claude Killy — 
61,71'100 și Michel Arpin (Franța) — 
61,80'100. Combinata a revenit france
zului Jean Claude Killy cu 10,93 puncte.

CHRISTL HAAS .4 CIȘTIGAT 
„COBORIREA" LA SCHRUNT7.

S.chioara austriacă Christi Haas a cîș- 
tigat proba de coborîre din cadrul con
cursului internațional de schi de la 
Schruntz. Ea a realizat timpul de 
2:25,46/100, întrecînd-o pe Edith Zim
mermann (Austria) — 2:26.77/103 și pe 
campioana olimnică Marielle Goitschel 
(Franța) — 2:26,79'100.

Primul loc in clasamentul „combina
tei" a fost ocupat de Marielle Goitschel 
(Franța) — 10.85 puncte, urmată de 
Heidi Schmidt Biehl (R.F.G ) — 30,08 
puncte și Edith Zimmermann (Austria) 
— 36,65 puncte.

(Agerpres)

Portugalia—Turcia 5-1 (2-1)
Ieri, la Lisabona, au fost inaugurate 

jocurile din cadrul grupei a IV-a (pre
liminare) a campionatului mondial de 
fotbal cu partida dintre echipele re
prezentative ale Portugaliei și Turciei, 
în afară de aceste echipe, în grupă 
mai evoluează și reprezentativele Ro- 
mîniei și Cehoslovaciei.

Meciul de duminică, desfășurat în 
fața a 40 000 de spectatori, s-a ter
minat cu victoria scontată a echipei 
portugheze: 5—1 (2—1).

în primele minute ale jocului, 
formația locală atacă 
nu poate străpunge apărarea oas
peților. în 
rul stînga 
deschidă

viguros dar

V

minutul
Coluna

17, însă, inte- 
reușește să 

scorul. După 7 minute, 
Eusebio (care a manifestat și în acea
stă partidă o vervă deosebită) urcă 
scorul la 2—0. Urmează o perioadă de 
joc mai lent, în care fotbaliștii turci 
inițiază cîteva atacuri mai periculoase, 
reușind chiar să reducă din handicap. 
Autorul golului (min. 33) este debu
tantul Ferzi. Pînă la pauză scorul nu 
mai este modificat, deși fotbaliștii turci 
inițiază numeroase atacuri.

După reluare, acțiunile ofensive ale 
gazdelor se intensifică. Apărarea turcă 
face față din ce în ce mai greu și în 
min. 52 portarul Varol este nevoit să 
scoată pentru a tre.'a oară mingea 
din plasă: șutul lui Graca nu a pu-

lut fi parat. Portughezii profită de 
deruta care intervine în „11 “-le oaspe
ților și urcă scorul prin Eusebio, chiar 
în minutul următor. Același Eusebio 
înscrie ultimul punct al meciului în 
min. 77. Mulțumiți de scor, fotbaliștii 
țării gazdă nu mai insistă și partida 
se încheie cu rezultatul de 5—1.

Arbitrul Gardezabal (Spania) a con
dus următoarele formații: PORTU
GALIA : Costa Pereira — Festa, Ar
can jo, 
Graca, 
Torres, 
Sukru,
viiz, Șeref, Ilmaz, Metin, Ferzi, Aidin.

Intîlnirea revanșă va avea loc la 
18 aprilie, în Turcia.

Jose Carlos, Pedro Gomez, 
Coluna, Augusto, Eusebio, 
Simoes. TURCIA: Varol — 

Ercan, Sabahatin, Ismail, Ja-

FOTBAL
SCORURI STRINSE IN ETAPA DE 
IERI A CAMPIONATULUI ITALIAN

returului 
a 18-a), 
strînse:
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Eusebio (Portugalia) a marcat 
goluri in meciul de ieri cu echipa Tari

PE GLO1
riale cu 26 
tina 22 p.

p., Juventus 24 p., Fior 
etc.

Din nou succes de public la concursurile
de la Poiana Brașov

1 POIANA BRAȘOV, 24 
(prin telefon). Sîmbătă și 
duminică s-au desfășurat 
la Poiana Brașov trei im
portante concursuri de 
schi : „Cupa federației" la 
biatlon, „Cupa Tractorul 
la fond și sărituri și 
„Cupa Luceafărul" la 
probe alpine. întrecerile, 
desfășurate în condiții at
mosferice bune, s-au bucu
rat de un frumos succes 
de public. Intr-adevăr. în 
cele două zile, dar mai 
ales duminică dimineață, 
zeci de mii de iubitori ai 
schiului au venit pe pif
tiile Poienii pentru a ur
mări frumoasele dispute, 
lată mai jos o scurtă re
latare a desfășurării pro
belor și rezultatele înre
gistrate :

N. BARBASESCU ÎNVIN
GĂTOR LA BIATLON

lerif în „Cupa Tractorul*4 Gh. Cincu a acut o com
portare hună, cucerind primul loc în cursa de fond 

a seniorilor
Foto : D. Stănculescu

Zăpada favorabilă și 
buna pregătire a concu- 
renților au făcut ca difi
cila probă de biatlon să 
se încheie cu rezultate re
marcabile, îndeosebi la 
trageri unde la primii 4 
s-a înregistrat media de 
18,5 p. Victoria a revenit 
lui N. Bărbășescu, unui 
din favor,iții probei. De 

semnalat însă că Gh. Vil- 
HWș, cel mai bun biatio- 
nist al lotului nostru,
a realizat la trageri doar 14 p, și 
aceasta numai pentru că nu s-a con
centrat suficient la toate poligoanele.

Rezultate: 1. N. Bărbășescu (A.S.A. 
Brașov) lh28:18,0 (18 p la tir); 2. C. 
Carabela (A.S.A.) lh28:33,0 (18); 3. 
Gh. Bădescu (Dinamo) 11:29:18,0 (19);
4 Gh. Cimpoia (A.S.A.) lh31:57,O (19):
5 Gh. Vilmoș (Dinamo) lh37:09,0 
(14); 6. D. Zangor (A.S.A.) lh48:40,0 
(12).

(Dinamo) 23:13,0;
(Dinamo) 24:11,0; 
(Tractorul) 24:12,0;
1. Rodica Cimpoia
2. Eugenia Vișan
3. Maria Băncilă (Tractorul) 

ștafeta 3x10 km seniori:

DINU PETRE ÎNVINS 
DE GH. C1NCU LA FOND

Lea mpă
Bogozi
Boboc
3 km :
14:31,0;
14:42,0 ;
15:18,0;
1. Dinamo I (Țeposu, Dinu, Bădescu) 
lh49:28,0 ; 2. A.S.A. lh50:53,0 ; 3. Di
namo II 2h00:41,0; ștafeta 3x3 km fete 
(2 junioare si 1 senioară) : 1. Trac
torul 44:39,0'; 2. A.S.A. 46:01.0.

3. Doina 
junioare 
( A.S.A.) 
(A.S.A.)

In a doua ediție a „Cupei Trac
torul", la fond, s-au înregistrat per
formanțe mulțumitoare dacă ținem 
seama că zăpada moale a influențat 
dir»ct stabilirea unor performante mai 
bune. Dintre rezultate, menționăm vic
toria Jui Gh. Cincu asupra campionu
lui țării, -Dinu Petre. In rest, rezultate 
scontate: seniori 15 km: 1. Gh Cincu 
(A.S.A.) 53:41,0; 2. Dinu Petre (Di
namo) 54:35,0 ; 3. St. Drăguș (A.S.A.) 
56:46,0; tineret 19 km: 1. M. Stoian 
(A.S.A.) 38:31,0; 2. M Cojan (Trac
torul) 39:41,0; 3. I. Otteanu I (Di
namo) 42:17,0; juniori 5 km: 
Dihoi (Dinamo) 19:39,0; 2. I.
(A.S.A.) 20:20,0 ; 3. D. Soiu (A.S.A.) 
20:37,0; senioare 5 km: 1. Marcela

I. EROS,
LA

CEL MAI 
SĂRITURI

BUN

Iosif Eroș. Rezultate: seniori: 1. I. 
Eroș (Dinamo) 231,9 p
2. St. Burețea (Tractorul)
49) ; 3. V. Mărgineanu 
219 (48—48,5) ; juniori: 
(Dinamo) 220,35 ( 42,5—43);
Bodeanu (Dinamo) 211.7 (41—42);
3. Z. Cismadia (Voința Odorhei) 208,1 
(41-47)

LA SLALOM SPECIAL, VREME 
EXCELENTA Șl LUPTĂ PASIONANTA

întrecerile pentru „Cupa Luceafărul" 
la slalom special s-au desfășurat în 
Kanțer, pe o vreme foarte frumoasă 
și o zăpadă ideală, în special în manșa 
a doua. Deosebit de pasionantă a fost 
lupta în cursa seniorilor, cîștigată de 
Ion Zangor cu un avans de numai o 
zecime de secundă. El a reușit să re
facă handicapul de 5 zecimi de se
cundă pe cared avea după prima manșă 
față de K. Gohn, obținînd al doilea 
timp pe manșă: 30,3. Cel mai bun timp 
în această parte a cursei l-a realizat 
Gh. Bălan (30,2), dar din cauză că 
în prima manșă a „mers" sub posibi
lități, nu s-a clasat decît pe locul o 
în clasamentul general.

Ca observație generală, vom eviden
ția faptul că au fost alcătuite clasa
mente pe două categorii de juniori, 
ceea ce, desigur, ajută la o mai justă 
departajare valorică a tinerilor schiori.

Clasamente: seniori: 1 I. Zangor
(A.S.A.) 66.0 (35,7+30.3) ;’2. K. Gohn 
(Dinamo) 66.1 (35,2 + 30,9) ; 3. N. fo- 
vici (St. roșu) 68,2; 4. Gh. Cristolo- 
veanu (St. roșu) 69,3; 5. Gh. Bălan 
(A.S.A.) 69.7; senioare: l. Iiona Mi
cit® (Dinamo) 73,6;
(A.S.A.) 78,6; junioare cat. 1; 1. Mi- 
haela Casapu (Dinamo) 80,9; 2. Liana 
Blebea (A.S.A.) 87,3; 3. Gizela Mores 
(St. roșu) 93,7; junioare cat. a ll-a:
1. Geta Băncilă (S.S.E. Brașov) 49,8:
2, Adriana Furnică (S.S.E. Brașov) 
53,5 ; 3. Eugenia Boțea (Luceafărul) 
55,6; juniori cat. 1: 1. V. Brenci (St. 
roșu) 72,4; 2. D. Munteanu (St. roșu) 
76,5; 3. N. Andreescu (Dinamo) 84.5; 
juniori cat. a ll-a: 1. FI. Bidu (Lu
ceafărul) 36,0; 2. V. Bobiș (St. roșu) 
37.6; 3. D. Gomolea (S.S.E. Săcele) 
39,0.

C. GRUIA și V. SECAREANU- 
corespondenți

(50,5—50) ; 
222,55 ( 50— 

(Tractorul) 
1. V Tamas 

' 2. A.

2. Edit Șuteu

Ca de obicei, 
început după

concursul 
ora 12,30,

de sărituri 
adică toc-

1. Gh.
Mîrzea

a
mai atunci cînd temperatura ridicată 
muiașe de-a binelea zăpada. Acest 
fapt a influențat negativ lungimea să
riturilor realizate pe trambulina mij
locie. Deoarece programarea sărituri
lor către ora prînzului s-a dovedit 
greșită, nefavorabilă (din motivul 
expus mai sus), socotim că este nece
sar ca organizatorii viitoarelor con
cursuri să țină seama de acest lucru 
și să programeze săriturile -la o oră 
la care zăpada oferă condiții mai bune 
de concurs.

Victoria a revenit, conform așteptă
rilor, dublului campion republican

Ieri, în prima etapă a 
campionatului italian (etapa 
rezultatele au fost foarte 
5 meciuri nule, două victorii la li
mită pe teren propriu și două în de
plasare. Cea mai mare surpriză a 
furnizat-o Lanerossi, care a dispus 
cu 3—0 de Sampdoria, la Genova. 
Internazionale nu a putut învinge 
acasă pe Varese (0—0), iar Milan 
a terminat tot la egalitate (1—i) în 
deplasare, cu Catania. Milan a des
chis scorul prin Ferarrio (min. 50), 
dar gazdele au egalat (min. 72) prin 
Danova. Astfel, Milan continuă să 
aibă un avans de 5 puncte față de 
Inter. Prin v+.toria obținută cu 1—0 
de Juventus în partida cu Messina 
(prin golul marcat de Menlchelli), 
torinezii s-au apropiat la două 
puncte de Inter. Cealaltă formație 
torineză, F. C. Torino, a jucat în 
deplasare, la Mantova și a cîștigat cu 
2—1. Alte rezultate: Bologna—Ata- 
lanta 1—1, Cagliari—Roma 1—0,
Foggia—Fiorentina 0—0, Lazio—Ge
noa 1 — 1. In clasament conduce Mi
lan cu 31 p., urmată de Internazio-

TURNEELE DE LA SANTIAGO
CHILE ȘI RIO DE JANEIRO

Turneul internațional de la ' 
tiago de Chile a continuat cu par 
dintre echipa argentiniană R> 
Plata și F. C. Santos din Sao P! 
(Brazilia) în care joacă și rentj 
tul Pele. Meciul s-a încheiat cu ; 
toria argentinienilor : 3—2 (O-4-

La Rio de Janeiro, turneul in 
național a continuat cu partidele 
nale pentru locurile 1—2 și 3—4. 
finală, Vasco da Gama a dispus 
4—I de Flamengo, iar pentru loci 
3—4, reprezentativa R. D. Gerrr 
a terminat la egalitate (1 — 1) 
echipa spaniolă Atletico Madrid.

IN PRELIMINARIILE CAMPIO 
TU LUI MONDIAL

La

Xlll-a (seria A), s-au 
-pînă acum următoarele 
Jamaica—Cuba 2—0, 
olandeze 1 — 1, Jamaica—Antilele , 
fandeze 2—0. Cîștigătoarea sepie 
întilni Intr-un alt turneu pe t- 
gătoarele din seriile B (Surii 
Costa Rica. Trinidad) și C (M 
S.U.A., Honduras). Echipa învii 
toare se va califica în turneul I 
din Anglia.

Kingstone, în prelimina 
i'onatului mondial clin grup 

I înregi; 
rezult 

Cuba—Ant

SCURTE ȘTIR
mul meci, victoria a fost repurtat 
de echipa cehoslovacă.

• La Belgrad s-au întîlnit în 
meci amical echipele masculine 
baschet ale Iugoslaviei și Izrae 
Raschetba liștii iugoslavi au ot 
victoria cu scorul de 106—80 .( 
42). Marți, la Milano, echipa /. 
slaviei va întîlni în „Cupa cel 
națiuni" echipa Italiei.

BOX: în Palatul Sporturilor 
Roma, campionul european ’rtf} 
pană, Howard Winstone fȚăhl 
lor), și-a apărat titlul în fața ■ 
cezului Yves Desmarets pe cart 
învins Ia 
Win stone 
acum 
campionul 
Alte rezultate: 
Amonti (Italia) b ab. Penna (III . 
semigrea: Rinaldi (Italia) b. 
Turner (SUA); mijlocie: Bem 
(.Italia) b. ab. Hernandez (SUA 

e Pugilistul Marcel Cerdan jr 
fostului campion mondial de b( 
cat. mijlocie, Marcel Cerdan, de 
în tragicul accident de avion din 
a obținut a doua victorie conseo 
ca profesionist. Tntîlnindu-l la 
pe spaniolul Zuniga, Marcel C 
a obținut victoria prin abando 
prima repriză.

• Peste 
urmărit la Milano 
tre campionul mondial la cat. 
cie („clasa juniori") italianul S 
Mazzinghi și Isaac Logart (S 
Mazzinghi a obținut victoria îr 
priza a 5-a prin oprire pentru 
rioritatea adversarului.

ȘAH: In campionatul de șa 
URSS, vineri a fost zi de oi 
S-a jucat o singură partidă an 
din runda a 13-a dintre fostul, 
pion mondial Mihail Tal și B- 
care s-a încheiat remiză. In; 
rundei a 17-a, în clasament co 
marele maestru Viclor Korțino 
12,5 panele și o partidă între 
urmat de Bronstein cu 11,5 p 
Tal și Samkovici cu cîte 10,5 [ 
fiecare, Stein Cu 10 puncte și o 
tidă întreruptă.

în- 
XV 
na- 
au

zero

meciurile 
în tur- 
și pen- 

Baschet-

RUGBI : ’ Sîmbătă, la Dublin, 
tr-un meci internațional de rugbi 
contînd pentru „Turneul celor 5 
țiuni", echipele Irlandei și Franței 
terminat la egalitate : 3—3 (0—0).

în clasamentul competiției conduce 
Franța cu 3 puncte, urmată de Țara 
Galilor cu 2 puncte. Irlanda — 
1 punct, Scoția și Anglia 
puncte.

BASCHET : Au continuat 
de baschet pentru calificarea 
neul campionatului european 
tru „Cupa Europei centrale",
baliștii austrieci au obținut două vic
torii surprinzătoare, întrecînd cu 80—75 
(35—32) echipa R. S. Cehoslovace 
și 80—71 (după prelungiri), echipa 
R. P. Ungare.

Sîmbătă s-au disputat alte două în
tâlniri, contînd pentru preliminariile 
campionatului european masculin de 
baschet și „Cupa Europei centrale". 
Ech/pa R. F. Germane a învins cu 
scorul de 57—50 (34—21) echipa Bel
giei» Reprezentativa R. S. Cehoslovace 
a întrecut cu 88—74 (39—41) echipa 
R. P. Ungare.

• La Paris s-au întîlnit din nou 
echipele feminine de baschet ale Fran
ței și R. S. Cehoslovace. Victoria a 
revenit baschetbalistelor cehoslovace 
cu scorul de 48—43, după ce la pauză 
gazdele conduceau cu 21—20. In pri-

puncte după 15 re 
urmează să-l întîln' 

pe Vicente Saldivar (M- 
lumii la această cate;

Cat. grea:

10 000 de spectatori 
meciul de box

ATLETISMUL IN ACTUALITATE
PE STADIONUL acoperit de la Los 

Angeles a început tradiționalul concurs 
de iarnă organizat de federația ameri
cană de atletism. Un rezultat valoros a 
obținut campioana olimpică în proba de 
100 m plat, Wyomia Tyus (S.U.A-.), care 
a alergat 60 yarzl în 6,7 (nou record 
S.U.A. pe teren acoperit).

Ralph Boston a sărit în lungime 8,0Ș 
m, cea mai bună performanță mondială 
a sezonului. Iată alte rezultate înregis
trate: 2 mile: George Young 8:41,2; înăl
țime: Max Lews 2,08 m; triplu salt: Da- 
rell Horn i5,69 m; 1 000 yarzi: Bill Cro- 
țherș 2:12,8; 1 milă: Burlesșon 4:07,2; 
prăjină: Mei Heîn 4,88 m.

PENTRU a doua oară în decurs de 3 
zile cunoscutul atlet australian Ron

a
2 

mile, deținut cu timpul de 8:26,4 de ame
ricanul Bob Șchul. El a realizat de data 
aceasta 8:47,0. Acum trei zile Clarke 
se apropiase la 3,1 de recordul mondial. 
Xn cadrul acejgiași reuniuni, Șneazwell 
(Nouă IZeelănda) â sărit îă înălțime 2,16 
fn. Diana Bowering a cîștigat probele de 
100 și 200 m cu timpurile de 11,7 și res
pectiv 24,2, întrecînd-o pe Margaret Bur- 
vili.

O DELEGAȚIE sportivă maghiară com
pusă din Vilmos Varju și Szuza Nagy, 
însoțiți de antrenorul Jozsef Sir, a plecat 
în S.U.A, Varju și Nagy vor lua parte 
la concursurile de la tSTew York, Boston, 
Philadelphia și Los Angeles.

Clarke a eșuat în tentativa sa de 
doborî recordul mondial în proba de
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