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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

IRAGATORII NOȘTRI S-AU COMPORTAT FOARTE SLAB LA PROBA DE 3x40
Marti s-au aliniat pe noul 

aoligon de calibru mic 79 de 
concurent! din 22 de țări pen
tru a se întrece în clasica pro
bă de 3x40 focuri. După 6 ore 
de întreceri pe un timp destul 
de neprielnic, în special pen
tru cei care nu știu să tragă, 
pe vînt, au fost cunoscuti cîș- 
ligătorii. Această probă difi
cilă a fost dominată categoric 
de trăgătorii sovietici care au 
cucerit toate cele șase titluri de 
campioni europeni. La poziția 
genunchi, formația U.R.S.S. a 
stabilit un nou record mondial 
cu 1547 p (vechiul record al 
lumii de 1537 p era detinut tot 
de U.R.S.S.). O comportare re
marcabilă au avut-o și spor
tivii iugoslavi care au cucerit 
ieri medalii de argint și bronz. 
De data aceasta nu s-au înre
gistrat surprize, trăgătorii co
tați printre cei mai buni din 
Europa la adeastă probă au o- 
®npat locuri fruntașe.

Urmărind listele cu clasa
mente, la pozițiile genunchi, în 
picioare și trei poziții, unde 
se decern titluri, am constatat 
de fiecare dată cu mîhnire că 
trăgătorii noștri nu figurează 
decît la periferia tabelelor. 
Țintași cu posibilități ca Ro
taru, Ferecatu, Olărescu și Co

Alexandr Gerasimenok ( V .R.S.S.), dublu campion european la pro
bele de armă liberă calibru redus 3x40 și poziția in picioare

NE VORBESC OASPEȚII
Dl. FETHI TANAY, condu

cătorul delegației trăgătorilor 
turci și președintele Federației 
de tir din Turcia : „Slntem im
presionați de primirea care ni 
s-a făcut ca și de căldura cu 
care slitfem pretutindeni incon- 
jurdti Ne simțim ca acasă'și 
afli de bine ca nicăieri in vreo 
altă (ară. Am cele mai bune 
aprecieri pentru modul cum 
sînt organizate aceste campio
nate, pentru felul cum se pfe- 
~ iță frumosul dv poligon ca 
șt decorul său pitoresc. Sporti
vii noștri participă pentru pri
ma oară la o asemenea compe
tiție de amploare. De aceea nu 
am venit cu veleități ci doar 
cu dorința de a acumula expe
riență"

UGO CANTELLI — antreno
rul echipei de pușcași a Ita

în pragul campionatului mondial de pescuit sportiv

^itcrviu pc vasul hotel „LIBERTATEA*
• AMENAJĂRI SPECIALE LA GALATI • ȘI-AU ANUNTAT PARTICIPAREA 15 TARI • REPRE
ZENTANȚII NOȘTRI SE PREGĂTESC INTENS • CÎTEVA PREVEDERI REGULAMENTARE

...Galați, 20 septembrie 1965. Mer
geam pe malul Dunării cuprins între 
cartierul Țiglina și port. Pretutindeni, 
atmosferă de lucru : excavatoare, buldo
zere și gredere... mișcau zeci de metri 
cubi de. pămint, se fixau pontoane și se 
marcau locuri! 6 unde vor pescui con
curenții participant la ediția din acest 
an a campionatului mondial. Se vedea 
că lucrările sînt in faza finală. Dornici 
de a afla amănunte despre pregătirile 
făcute in vederea acestei importante com
petiții pe care o găzduiește tara noastră, 
ne-am urcat pe... vasul hotel-braserie 
*’ ‘bertatea'*. ancorat lingă faleză, unde 
se găsește comandamentul Comisiei de 
organizare, $i lată-ne peste cîteva mi

nute pe puntea vasului, alături de se
cretarul comitetului executiv al AGVPS. 
Vasile Constantinescu, membru in co
misia de organizare a actualului cam
pionat mondial.

— Unde vor avea loc întrecerile?
— Concursul se va desfășura în 

dreptul falezei cartierului Țiglina, 
pe o porțiune de aproape 1 km.

— Probabil că... „terenul de joc“ are 
anumite calități ?

— Desigur. Are adînciine regu
lamentară, specii corespunzătoare de 
pești, este aproape de oraș și, ceea 
ce e mai important — prezintă con
diții egale de concurs pentru toți 
participant!.

gut ne-au deziluzionat prin 
comportarea lor foarte slabă. 
De exemplu, M. Ferecatu la 
poziția lui favorită (în genun
chi) s-a clasat ultimul dintre 
români, pe locul 69 cu 361 p, 
rezultat cu 27 de puncte mai 
slab decît cel obținut la cam
pionatele republicane din a- 
<_est an ! Toți cei patru spor-

PROGRAMUL DE AZI

Cu începere de la ora 
9 : armă liberă calibru 
redus 3 x 30 focuri seni
oare, concurs pentru in
signa de „Maestru tră
gător", la armă standard 
3 x 20 focuri seniori.

tivi români au avut o evoluție 
sub orice critică- Este inexpli
cabil cum trăgători care în 
urmă cu o lună obțineau la 
totalul celor trei poziții cifre 
în jur de 1135 p să nu reu
șească acum decît punctaje cu 
mult inferioare.

Tot ieri a avut loc, dar pe 
standurile de viteză, concursul 
pentru insigna de „Maestru 

liei. „Totul este foarte frumos 
Organizarea nu are nici un cu
sur, poligonul este excelent și 
majoritatea rezultatelor obți
nute sînt cit se poate de valo
roase. Noi n-am venit la „eu
ropene" cu pretenții la titluri 
ci ca să Învățăm și, pot spune, 
că ne întoarcem acasă cu un 
serios bagaj de cunoștințe. Po
ligonul este un „belle giardino" 
(o frumoasă grădină). Bucureș- 
tiul, pe care II văd pentru pri
ma oară, este un oraș ultra
modern, cu bulevarde frumoa
se, verdeață multă și lacuri 
care li dau un farmec In 
plus. Trăgătorii italieni, care 
au mai fost In București — Er 
colani, Biava, Molinari, Amico- 
sânte și ceilalți mi-au spus 
că atlt orașul cit și poligonul 
au devenit de nerecunoscut In 
clfiva ani. 

trăgător" la pistol calibru 
mare. S-a concurat la 30 focuri 
precizie. Cele mai bune rezul
tate le-au înregistrat Stolîpin 
(U.R.S.S ) 292 p,' Kelemen (Un
garia) 292 p, Szurlies (R. D. 
Germană) 291 p, Friberg (Sue
dia) 291 p, Sexton (Anglia) 

291 p, Nenaux (Franța) 291 p. 
Toți trăgătorii români au reușit 
să obțină insigna : Atanasiu 288 
p, Maghiar 287 p, Giușcă 287 
p. Dumitriu 285 p, Jeglinschi 
285 p.

REZULTATE : Armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri seni
ori, poziția genunchi: 1. O.
Lapkin (U.R.SiS.) 389 p (31 de
cari) — campion european, 2 
V. Parhimovici (U.R.S.S.) 389 p 
(30 decari), 3. J. Novicki (Po
lonia) 388 p, 4. K. Zahringer 
(R. F. Germană) 385 p, 5. A. 
Gerasimenok (U.R.S.S.) 385 p, 
6. V. Ciuian (U.R.S.S.) 384 p 
-.. 16. Tr. Cogut 379 p ... 32. 
N. Rotaru 375 p ... 62. I. Olă
rescu 367 p ... 69. M. Ferecatu 
361 p. Pe echipe.- 1. ‘U.R.S.S. 
1547 p — nou record mondial 
— campioană europeană, 2. R-
D. Germană 1526 p, 3. Iugosla
via 1513 p, 4. Polonia 1513 p, 
5. R. F. Germană 1507 p ... 12. 
România 1482 p. Poziția în pi
cioare (40 focuri): I. A. Gera- 
sfmenok (U.R.S.S.) 374 p —
campion european, 2- V. Par
himovici (U.R.S.S.) 371 p, 3.
E. Djulia (Iugoslavia) 369 p, 4.
I. . Paoli (Italia) 369 p, 5. B. 
Hasselkvist (Suedia) 369 p, 6.
J. Kurka (Cehoslovacia) 368 p 
-.. 21. Tr. Cogut 358 p, ... 32. N.

(Continuare în pag,, a 4-a)

„Rallyul Dunării** străbate astăzi 
și mîine teritoriul țării noastre
Astăzi dimineață, la ora 5.20. 

au intrat în țara noastră, prin 
punctul de frontieră Borș, parti- 
cipanții la cea de a H-a ediție a 
competiției automobilistice inter 
naționale „Rallyul Dunării*. Apro
ximativ 60 de turisme rcprezen- 
tînd 7 țări europene și continen
tul australian își dispută întâie
tatea în această interesantă com
petiție.

în cursul zilei de astăzi paiti- 
cipanții la rallvu vor străbate 
circa 1 200 km pe teritoriul țării 
noastre ajungînd în București 
(Piața Scânteii) în jurul orei 17,30 
și Ia Mamaia — punctul termi
nus al acestei etape — în jurul 
orei 22. în cadrul acestei etape 
concurenții vor susține o probă 
de viteză în coastă pe dealul Fe- 
leacului (la ora 8), o probă de 
viteză pe distanța de 33 km (în
tre Praid și Gheorghieni, înce
pînd de Ia ora 10,18) și o nouă 
probă de viteză în coastă la ora 
11 pe distanța Gheorghieni—La

— S-au făcut a- 
menajări speciale ?

— Da, s-au ame
najat alei de acces 
pentru public la lo
cul concursului, tri
bune, estrade etc.

— Vă rog cîteva 
cuvinte despre mo
dul cum se vor des
fășura întrecerile.

— Echipele vor

TR. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. 
a 3-a)
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Turneul international de baschet din Capitală

Dinamo București învingătoare 
în prima zi: 88-68 cu Dozsa

UN REZULTAT SURPRIZA : DINAMO (U.R.S.S.) ÎNVINSA DE GWARDIA I

începînd de ieri, terenul spe
cial amenajat în parcul Dinamo 
din Capitală este gazda unui 
mare turneu international de 
baschet masculin, la care parti
cipă cîteva echipe de certă va
loare. Alături de campioana 
tării noastre, la actuala edi
ție a Dinamoviadei mai sînt 
prezente selecționatele Spar
tak (Bulgaria), Dozsa (Unga
ria). Avangard (R. P. Chineză), 
Dinamo (U.R.S.S.), Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia), Dynamo (R. D. 
Germană) și Gwardia (Polonia).

Dinamoviștii bucureșteni au 
debutat cu succes în acest tur
neu, întrecînd destul de comod 
formația Dozsa : 88—68 (46— 
42). Partida a prezentat echili
bru pe teren o repriză întreagă, 
timp în care bucureștenii, prea 
puțin preocupați de problemele 
sistemului defensiv, au permis 
baschetbaliștilor maghiari — 
veniți cu o echipă destul de 
modestă — să mențină un scor 
strîns. După pauza, însă, jucă-

cul Roșu (între bornele kilome
trice 8 și 16).

După cîteva ore de odihnă, par- 
ticipanții la „Rallyul Dunării** vor 
pleca joi din Mamaia pentru a 
străbate cea de a doua etapă pe 
teritoriul țării noastre Ei vor 
trece prin București în jurul orei 
15.40 și vor susține o probă de 
viteză pe circuit pe traseul din 
jurul stadionului .,23 August**. 
In continuare vor străbate tra
seul București — Pitești — Cîm- 
pulung Muscel — Brașov — - Si
biu — Ilia — Lugoj — Timi
șoara — Arad —■ Oradea. Parli- 
cipanții la „Rallyul Dunării** vor 
părăsi teritoriul țării noastre în 
dimineața zilei de 24 septembrie 
la ora 5 prin punctul de frontieră 
Borș.

Urăm participantilor la cea de 
a Il-a ediție a „Rallyului Dună- 
rii“, succes în întrecerea pe care 
o vor susține în aceste două zile 
pe teritoriul țării noastre !

Inițiată de A.G.V.P.S. Cupa trans
misibilă ,, Delta Dunării*1 va fi 
oferită echipei care va obține cele 

mai bun© rezultate.

Pavel Visner într-una din frumoasele sale acțiuni în care va mai 
aduce echipei sale încă două puncte

torii noștri au mărit continuu 
ritmul, au dat drumul mai des 
la contraatac, reușind în cele 
din urmă o victorie la scor. La 
obținerea ei, un aport deosebit 
l-au adus Spiridon, Albu, și

Au început lucrările celui de-al Xll-lea 
Congres al Confederației internaționale 

de pescuit sportiv
CONSTANȚA, 21 (Agerpres). 

La Mamaia au început marți 
dimineața lucrările celui de-al 
Xll-lea Congres al Confedera
ției internaționale de pescuit 
sportiv.

La Congres participă dele
gați și invitați reprezentînd or
ganizațiile naționale de pescuit 
sportiv afiliate la CIPS, din 
Anglia, Austria, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Irlanda, Iugoslavia, 
Luxemburg, Olanda, Polonia, 
România și Ungaria.

în sală se aflau ca invitați 
miniștri, conducători ai unor 
instituții centrale și organizații 
obștești, ziariști.

Participanții au fost salutați 
de Tiță Horea, președintele 
AGVPS.

Cuvîntarea inaugurală a fost 
rostită de Petre Blajovici, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

A luat apoi cuvîntul KarI 
Kreitschi, președintele CIPS.

Congresul a fost, de aseme
nea, salutat de reprezentanții 
delegaților din R. F. Germană,
R. D. Germană, Anglia, Polo
nia, Austria, Belgia, Bulgaria,

Foto : P. Romoșan

Visner, ieri, toți trei în bună 
dispoziție de joc.

B. Stoicev (Bulg.) și D. Capei 
(Ceh.) au condus corect urmă-

(Continuare în pag. a 4-a)

Ungaria, Olanda, Irlanda, El
veția, Cehoslovacia, Iugo
slavia.

In continuare a fost prezentat 
raportul de activitate al CIPS 
de la ultimul Congres și pînă 
în prezent.

Timp de 4 zile. Congresul 
CIPS va dezbate probleme pri
vind dezvoltarea pescuitului 
sportiv și îmbunătățirea con
dițiilor pentru practicarea Iui. 
Totodată vor fi discutate mă
suri privind protecția apelor, 
problemă care depășește sfera 
interesului strict al pescuitului, 
precum și probleme organizato
rice.

★

Participants la lucrările ce
lui de-al Xll-lea Congres au 
făcut în cursul după-amiezii 
de marți o vizită pe litoralul 
Mării Negre.

Seara, Comitetul executiv al 
Asociației generale a vînători- 
lor și pescarilor sportivi din 
Republica Socialistă România și 
Comitetul executiv al Sfatului 
Popular al orașului Constanța 
au oferit un cocteil.

(Agerpres)



îmbunătățirea activității sportive școlare 
depinde, în primul rînd, 

de profesorii de educație fizică
— Pe marginea consfătuirii din regiunea Cluj —

Problemele educației fizice și sportului școlar din regiunea 
Cluj au fost luate în discuție și supuse unei analize temeinice, 
multilaterale, de participanții la recenta consfătuire a profeso
rilor de educație fizică organizată de Secția de învățămînt a 
Sfatului popular regional și Consiliul regional al UCFS.

Din desfășurarea acestei foarte instructive consfătuiri am 
desprins o serie de fapte interesante, numeroase realizări pri
vind organizarea și desfășurarea lecțiilor de educație fizică din 
școli și licee, pasiunea cu care își desfășoară munca numeroși 
profesori, succese ale elevilor din regiunea Cluj în diferitele 
competiții școlare și de juniori, preocuparea pentru o activi
tate laborioasă a asociațiilor sportive școlare.

• Bilanțul muncii 
vă satisface tovarăși 
profesori ?

Raportul prezentat de prof. Joan Bin
dea șeful secției de învățămînt a sfatu
lui popular regional a evidențiat o sc
rie de profesori care au aplicat pro
grame de învățămînt la condițiile con
crete din școlile respective (V. Platan, 
D. Almășan-Cluj, II. Ștefânescu-Nâsăud. 
A. Hobeț-Turda, D. Cioară-Cîmpeni), 
pe alții care au avut o bună activitate 
la cercurile pedagogice (D. Olteanu, L. 
Pascu, I. Silaghi, 1. Conf) și în sfîrșit 
pe acclc cadre didactice cu remarcabile 
realizări pe linia sportului de perfor
manță (M. Pășcălău-atletism, Z. Belu- 
gimnastica, Gh. Danciu și /. Silaghi- 
volei, V. Mureșan-baschet, D. Popițan 
și Af. Vinași-handbal etc.).

Raportul șl discuțiile au arătat însă 
că, în afara unor realizări evidente în 
desfășurarea și organizarea activității 
de educație fizică și sport, în școlile 
din regiunea Cluj se constată și o serie 
de lipsuri care au făcut ca această ac
tivitate să nu se ridice încă la nivelul 
așteptat, potrivit condițiilor materiale 
existente, numărului mare de elevi cu
prinși în cele 47 de licee și 560 de școli 
generale, calificării profesorilor de edu
cație fizică și, în cele din urmă, pe 
măsura a ceea ce se așteaptă de la o 
asemenea regiune cu o veche tradiție în 
sportul școlar românesc.

Anul acesta clujenii au ieșit campioni 
(republicani școlari la atletism (9 victorii 
dintre care cîte 4 la juniori I și ju
nioare II și una la juniori II). După 
cum se vede nici o junioară „mare" n-a 
fost învingătoare. De altfel, clujcncele 
n-au avut decît un ioc 2 la 4x100 m 
și un loc 3 la suliță (! !) și la baschet 
băieți. In rest doar două locuri mai 
răsărite la volei băieți (III) și la gim 
nastică juniori cat. I (II), ceea ce

Vești din asociațiile sportive hunedorene
Din regiunea Hunedoara, ca de altfel din toate colturile tării, sosesc zilnic, 

pe adresa ziarului, sute de scrisori care ne vestesc noi realizări ale unor cluburi 
și asociații sportive, lată citeva iești din asociațiile sportive hunedorene.

CENTRU DE COPII LA CONSTRUC
TORUL

Cu prilejul unei vizite recente în 
„Cetatea oțelului* — am întîlnit la 
antrenamente pe cei aproape 50 de 
copii din centrul de pregătire orga
nizat de către Federația română de 
tenis pe lingă asociația sportivă 
Constructorul ,din localitate. Pregă
tiți de antrenorul MIRCEA PASCU, ei 
erau gata pentru întrecere. Am re
ținut numele unor elemente talenta
te : Florin Munteanu, Paraschiva 
Georgescu, Tiberiu Hărădău și Io
sif Golomboș. Ne-au fost prezentați, 
de asemenea, doi dintre tinerii care 
au și reușit să-și înscrie numele pe 
listele de campioni ai țării. Este vor
ba de tînărul Marin Tolea, care a 
făcut primii pași în sport cu prilejul 
Spartachiadei republicane din anul 
1964, iar în 1965 a cîștigat titlul de 
campion al țării la juniori și de 
Gheorghe Prejbeanu, campion de 
juniori pe anul 1964.

Adela Lupan, coresp.
PE UN VIRF DE STÎNCA

Nu este vorba de vre-o.- metafo
ră, ci de isprava cîtorva zeci de 
sportivi entuziaști, membri ai asocia
ției Minerul—Ghelar. Dornici să ai
bă un teren de sport, pe oare să-și 
poată desfășura activitatea, ei au 
„rupt o stîncă“, cum spune tovarășul 
loan Torok. președintele Consiliului 
orășenesc UCFS Hunedoara.

Intr-adevăr, în prezent, cei peste 
1.500 de membri UCFS au la dis
poziție un teren de sport, construit 
in condițiuni destul de grele, pe un

La finalele campionatelor republicane școlare, desfășurate la Cluj, tînăra atletă 
Iudita Lazar (Cluj) — în stingă — a stabilit un nou record republican la 
60 m plat cu 7,6 sec. la junioare cat. a 11-a, egalîndu-le, totodată și pe cele 
de la junioare cat. I și senioare.

Foto : Prof. Petre Na glii

reprezintă extrem de puțin. Pe aceeași 
linie, dar cu rezultate încă și mai slabe 
se prezintă bilanțul activității Școlii spor
tive de elevi. Cu excepția baschetului 
băieți (locul I la concursul SSE-urilor), 
celelalte secții au avut o evoluție corn 
plet ștearsă — atletismul, natația, gim
nastica (echipa masculină a ocupat locul 
IV. dar concurenții nu și-au îndeplinit 
normele de clasificare), și handbalul, 
în ceea ce privește participarea atleților 
de Ia SSE la campionatele de juniori 
vom califica ca „foarte slabe" rezulta
tele atleților (echipa s-a clasat pe locul 
21—23 la juniori I, pe locul 15—16 la 
juniori JI, în timp ce la fete, la ambele 
categorii, nu s-a realizat nici măcar un 
6ingur punct !l).

Secțiile de gimnastică și atletism ale

teren pietros. Acesta cuprinde un te
ren de fotbal și o pistă de atletism. 
Aici se desfășoară campionatele a- 
sociației și întrecerile pentru trece
rea normelor Insignei de polisportiv. 
Pînă în prezent 320 de tineri și ti
nere au și reușit să treacă toate nor
mele.

Sînt fapte care dovedesc dragostea 
de sport a minerilor de la Ghelar.

V. Nicoară, coresp-
POPICARIA TREBUIE REAMENA- 

JATĂ
—„Asociația sportivă I-G.O.—Hu

nedoara are o echipă de popicari, pe 
cinste". Sînt cuvintele sportivului loan 
Pop de la Victoria-Călan ,cu care am 
purtat o discuție cu privire la cam
pionatul orășenesc de popice în care 
reprezentanții lui I.G.O.—Hunedoa
ra și Victoria — Călan își măsoară 
des forțele. Pînă în prezent, Victoria- 
Călan, deține locul I. Popicarii de la 
I.G.O. Hunedoara îi secondează în
deaproape dornici să obțină rezulta
te cit mai bune și, bineînțeles, să 
treacă pe primul loc.

— „Regretabil este însă că tova
rășii de la I.G.O., a continuat inter
locutorul nostru, nu se preocupă de 
reamenajarea pistei de popice de la 
arena asociației. Aceasta este degra
dată și nu oferă condițiuni bune de 
pregătire și de joc.

Pornind pe urinele relatărilor spor
tivului din Călan am constatat că are 
dreptate- Consiliul asociației sporti
ve I.G.O. Hunedoara trebuie să ia 
măsurile ce se impun-

A. Nașirc, coresp.

SSE din Bistrița desfășoară, de ase
menea o activitate cu rezultate slabe.

Despre această situație raportul pre
zentat de tov. loan Bindea arăta că : 
„Comisiile metodice ale SSE și liceului 
cu program special de educație fizică 
nu au inclus în sfera preocupărilor lor 
problemele majore ale procesului de in
struire din secții, astfel că nu au reu
șit să-și atingă pe deplin scopul".

Luînd cuvîntul, prof. Ștefan Bodroghi, 
antrenor la secția de handbal a SSE din 
Cluj, arăta că nu împărtășește „critirileM 
din raport motivîndu-și slaba activitate 
prin „lipsa condițiilor materiale". Sec

ția n-a avut, o bună perioadă de timp, 
un teren de antrenament ș.i multă vreme 
n-a avut nici măcar... porți. în ase
menea condiții nici nu s-au putut des 
fășura lecțiile I... Și asta vreme de cîleva 
săptămîni.

în timp ce vorbea tov. Bodroghi, 
DC-am notat o „replică“ din sală, care 
— după părerea noastră — exprimă 
multe: „Dur salariul i-a mers!"...

Aceeași atitudine, de „văicăreala" a 
avut-o și Dionisie Szabo, antrenorul sec
ției de gimnastică a SSE din Cluj, care 
s-a străduit să-și explice slabele rezul
tate ale muncii prezentînd o scrie de 
argumente care, bineînțeles, n-aveau nici 
un temei.

® înainte de orice este
nevoie de entuziasm!

Din desfășurarea lucrărilor acestei 
consfătuiri a reieșit cît se poate de clar 
că valoarea și volumul activității de 
educație fizică și sport depind, înainte 
de toate, de munca, entuziasmul și pri
ceperea profesorilor de educație fizică.

ANATOLIE 11OBEȚ, profesor la li
ceul nr. 1 din Turda, a subliniat po
ziția pe care trebuie s-o aibă profe
sorul de educație fizică în cadrul co
lectivelor pedagogice. „Depinde numai 
de noi, spunea tov. llobet, să ne pu
tem ridica la nivelul celorlalți profesori' 
(de română, istorie, matematică etc.), 
în sensul apropierii elevilor, al asigu
rării unei poziții solide între ceilalți 
dascăli. Pentru aceasta trebuie ca fie
care profesor de educație fizică să fie 
foarte exigent, în primul rînd față de 
pr&pria-i muncă, să ia parte activă la 
consiliile pedagogice cu temă. Trebuie, 
de asemenea, ea fiecare să se strădu
iască necontenit să-și ridice nivelul 
cultural, să fie in pas cu cele mai noi 
probleme de pedagogie, psihologie, fi
ziologie ele. Fără asemenea cunoștin
țe, împrospătate necontenit, fără stu
dierea profundă a celor mai noi cerce
tări în aceste domenii, profesorul de 
educație fizică, ori cită experiență ar 
avea, va răimîne totdeauna un simplu 
„practicant" și nimic mai mult 1

Specificul orelor de educație fizică, 
al antrenamentelor pentru diferite dis
cipline sportive duce, în mod firesc, 
la o mai mare apropiere sufletească 
intre profesor și elev, decît se întâm
plă la alte materii de învățămînt. în 
această situație depinde numai și nu
mai de profesor ca această apropiere 
să fie folosită în direcția cea mai 
bună, a întregii activități.

Profesorul de educație fizică trebuie 
să fie permanent, neobosit în primele 
rînduri ale diferitelor acțiuni. El tre
buie să fie „motorul" activității, el 

trebuie să fie cel care. în colaborare 
cu comitetele de părinți și sub con
ducerea direcțiunilor școlilor, să ini
țieze amenajarea diferitelor terenuri 

sportive în curțile școlilor, să organi
zeze diferite competiții (care să de
vină tradiționale), să organizeze evi
dența recordurilor școlii, a campioni
lor etc.

Pentru toate acestea trebuie însă 
ENTUZIASM. Profesorul care se mul
țumește cu puțin, adică să respecte 
cu strictețe programa de învățămînt 
și care nu mai face nimic altceva, nu 
va putea culege roadele muncii sale".

în legătură cu cele spuse de tov. 
llobeț am aflat că liceul nr. 1 din 
Turda, datorită eforturilor profesorilor 
de educație fizică, al sprijinului direc
țiunii școlii și al comitetelor de pă
rinți, are asigurată o bază materială 
excepțională. Și un amănunt in plus : 
in această vară toii copiii din școală 
au învățat să înoate !

9 Rezultatele activității 
sportive școlare 
depind de:

1. Profesorii de educație 
fizică

2. Elevi
3. Baza materială

Prof. GHEORGllE COMÂNARU, de- 
canul facultății de educație fizică a In
stitutului pedagogic din Cluj, arata că : 
„Una din cauzele care au făcut ca ni
velul anumitor discipline sportive să fie 
nesatisfăcător pe plan republican și, în 
special, regional, constă în conținutul 
sărac al muncii unor cadre didactice, 
în lipsa lor de interes și entuziasm, cît 
și în deficiente de organizare, desfă
șurare și stimulare a activității, de edu
cație fizică în școli. După părerea mea, 
bunele rezultate (de activității depind, 
în ordine, de următorii factori: profe
sorii. de educație fizică, elevii și baza 
materială. Poți avea elevi cu duiumul, 
foarte talentați și baze sportive, dintre 
cele mai bine utilate, dacă profesorul 
de. educație fizică nu înțelege să-și facă 
datoria, rezultatele nu tor fi niciodată 
cele așteptate, oricîte planuri de măsuri 
vor fi adoptate pentru îmbunătățirea 
muncii.

Ca decan al facultății de educație fi
zică de la 1. P. 3, vă rog să mă cre
deți, că încerc un sentiment de nemul
țumire cînd aflu că unii dintre absol
venții noștri, de altfel studenți merituoși, 
nu înțeleg să-și facă datoria așa cum 
trebuie și uu-și aduc aportul pe care 
țara întreagă îl așteaptă de la ei, în 
htmina sarcinilor trasate prin documen
tele de partid.

Pentru îmbunătățirea muncii, cred că 
este absolut necesar (a pregătirea stu
denților noștri, a viitoarelor generații de 
profesori de educație fizică, să fie făcută 
in spirit practic și mai puțin la nivelul 
teoretizării diferitelor probleme".

9 Mai multă muncă, mai multă exigență, 
mai multă pasiune!

In încheierea lucrărilor consfătuirii a luat cuvîntul tov. ION ȘICLOVĂN, 
rectorul I.C.F. și membru în biroul Consiliului General al UCFS care a 
arătat, printre altele : „Consfătuirea aceasta nu trebuie limitată la sem
nificația începutului de an școlar. Ea reprezintă o importantă măsură luată 
de Ministerul învățămîntului și UCFS pe linia trasată de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român. Pentru traducerea in viață o sarci
nilor se cere tuturor o muncă de cea mai bună calitate, la nivelul cel mai 
înalt. In țara noastră există numeroși profesori capabili, bine pregătiți, 
harnici, cu rezultate foarte bune în activitatea lor de fiecare zi. Sînt însă, 
din păcate, și unii profesori care lucrează slab și lucrul acesta se vede, 
în mod clar, în dezvoltarea fizică a elevilor lor, ca să nu mai vorbim de 
performanțele sportive.

Noile cerințe ale programei de învățămînt au alte caracte i .tic'., au 
un caracter de unicitate pentru toate clasele. în felul acesta, se poate 
spune, că ne-am apropiat foarte mult de felul în care au fost a' âtui.'e 
programele pentru celelalte materii, ceea ce este un lucru exlrem de mpor- 
tanf. între altele, normele de control sînt unice și obligatorii ■. pregătirea 
fizică generală cuprinde și cerințele tehnice și tactice din difer.tele spor
turi ; atletismul este un mijloc de bază ai programei. Adăugați atletismului, 
gimnastica și aveți concret roiul activității sportive în școală ! Acest fapt 
impune, ca primă măsură, pentru toii profesorii reînnoirea studiilor la 
atletism și gimnastica.

Depunînd mai multă muncă, mai muiiă ex gență, mai multă paiijne, 
profesorii de educație fizică, alături de eai’.a'ți activiști ai m'șcăr i norast.-e 
de cultură fizică și sport, vor putea contribui din p.in la îndeplin rea sar
cinilor de mare cinste care reies din documentele de partid și da stat, 
pentru tre ducerea în viață, în cele mai bune condițiuni, a recentelor 
instrucțiuni elaborate de Min sterul învățămîntului și UCFS

ROMEO V iLAKA

9 Se face prea puțin 
pentru conținutul 
lecțiilor de educație 
fizică

Lectorul FR. LORINCZI, de la In- 
stitutu) de perfecționare a cadrelor cr. 
dactice, a prezentat o serie de aspecte 
extrem de interesante din diferitele ins
pecții pe care le-a făcut pe teren, ca și 
de Ia diferitele cursuri la care a luat 
parte.

„Am analizat circa 200 de lecții de 
educație fizică predate elevilor din re
giunea Cluj și Crișana. Am constatat că 
în multe cazuri, intr-o lecție de 50 de 
minute, sînt folosite 15—18 exerciții 
(revine 1 exercițiu la 3 minute), ceea 
ce arată o medie de 5~—6 repetări. 
Pulsul elevilor, după efectuarea orei, 
arată modificări neînsemnate : J20
(după efort) față de valoarea normală 
de 70 bătăi pe minut.

Unii profesori. în schimb, folosesc 
25—30 de exerciții (8—10 repetări) 
ceea ce duce la mărirea pulsului la 160 
bătăi pe minut și, în mod evident arată 
că s-a lucrat bine, cu folos.

Fată de cele mai noi cuceriri în do
meniul antrenamentului sportiv, aplica
bile și la o lecție de educație fizică, am 
constatat că unii profesori de educație 
fizică nici măcar nu încearcă să aplice 
aceste metode moderne (N.R. poate că 
nici nu le cunosc !) cum ar fi, de pildă, 
antrenamentul în circuit.

Aceste cîleva aspecte mă determină să 
cred că încă se face prea puțin pentru 
conținutul lecțiilor de educație fizică. Se 
constată multă comoditate din partea 
unor profesori. Aceasta se vede, cum nu 
se poate mai bine, din demonstrarea di
feritelor exerciții, dar și din felul cum 
le execută elevii. Demonstrația — ca 
să-și poată atinge scopul — trebuie să 
se facă toi timpul în procesul învățării.

Pentru dezvoltarea activității sportive 
de performanță, la nivelul cerințelor ac
tuale. ne trebuie — înainte de toate — 
cadre tehnice bine instruite și mai ales 
îndrăgostite de meseria pe care și-au 
ales-o. Altfel nu vom putea să ducem 
sportul românesc spre valorile mondiale 
spre care tindem cu toții".

Prof. DORIN ALMAȘAN, dc la li
ceul Nicolae Bălcescu, a insistat și el 
pe formarea personalității profesorului 
de educație fizică. Spunea tov. Almă- 
șan : „Dacă, după ani și ani de la ab
solvirea școlii, profesorul de educație 
fizică n-a rămas în amintirea și în inima 
foștilor săi elevi, înseamnă că el n-a 
făcut nimic în școală!

De profesorul de educație fizică de
pinde ca întrecerile campionatelor școa- 
lare să reprezinte o adevărată sărbătoa
re, pe care elevii s-o țină minte o viată 
întreagă. Tot de el depinde „tradiția" 
sportivă a fiecărei școli. In afar& anu
mitor competiții, aceasta se poate face 
și prin ecusonul școlii, prin evidența 
campionilor și a recordurilor etc.".



Pregătirile dinamoviștilor bucureșteni pentru meciul cu Odense
— 5 minute cu antrenorul ANGELO NICULESCU —

Au mai rămas cîteva zile pînă la me
ciul Dinamo București—Odense, din 
primul tur al ,,Cupei campionilor eu
ropeni" la fotbal.

Dorind să „pășească cu dreptul" în 
această importantă competiție a conti
nentului, fotbaliștii dinamoviști se pre
gătesc cu multă atentie, căutînd să-și 
aducă echipa — deficitară la multe ca
pitole în momentul de fată — într-o 
formă cît mai bună.

Ne-am adresat antrenorului Angelo Ni- 
culescu, rugîndu-1 să ne relateze cîteva 
amănunte despre modul în care se des
fășoară pregătirile echipei noastre cam
pioane. Prima întrebare s-a referit la 
obiectivele principale ale pregătirii di- 
namoviștilor în vederea acestui meci.

— Aflîndu-ne cu formația într-un 
moment de „cădere*1, mă refer în pri
mul rind la aspectul psihic al acestei 
stări. Primul și cel mai important o- 
biectiv, la această oră, este ca băieții

N O
APLAUDAT

Meciul Metalul București — Me
talul Tirgoviște. Un joc frumos, cu 
acțiuni purtate tn viteză (mai ales 
cele ale bucureștenilor), încheiate cu 
goluri spectaculoase. Reacția fireas
că a publicului: aplauzele. Ne vom 
opri însă la acele aplauze adresate 
unui personaj al gazonului „tratat" 
adeseori cu alte... delicatesuri. Ca
valerul fluierului, despre el este vor
ba, în cazul în speță: Petre Badea 
din Brașov.

La meciul de duminică deciziile iui 
au foșt „punctate" în repetate rîn- 
duri cu aplauze, auzindu-se, deseori, 
formule destul de rare: „Bine arbi
tru I" și „Bravo arbitru I*. Notăm 
acest fapt îmbucurător, fără alte co
mentarii

M. P.

DE CE?
După meciul Progresul — Poiana 

Cîmpina am încercai să ne între
ținem cîteva minute cu Viorel Mu- 
teianu. Muncise mult în acest meci 
și era supărat. Motivul ? Jocul echi
pei sale. Totuși, atunci cînd am atins 
problema jocului prestat de Progre
sul, nu s-a putut abține: „De ce ju
căm slab î Pentru că jucăm defensiv, 
mult prea defensiv. In categoria B ar 
trebui să atacăm continuu".

De acord cu Viorel, cu remarca că 
fotbalul ar trebui să tie practical

Programul campionatului 
republican de juniori 

1965-1966 (tur) —seria a Vll-a
ETAPA A II-A 26 SEPTEMBRIE
Electromotor Tim.—C.F.R. Caransebeș
Metalul T. Severin—C.F.R.Timișoara 
C.S.M. Reșița—Minerul Anina
C.F.R. Arad—Știința Timișoara 
Vagonul Arad—U.T. Arad
ETAPA A III-A 3 OCTOMBRIE
C.F.R. Timișoara—Minerul Anina 
Electromotor Tim.—C.S.M. Reșița 
Știința Tim.—C.F.R. Caransebeș 
Vagonul Arad—Metalul T, Severin 
U.T. Arad—C.F.R. Arad
ETAPA A IV-A 10 OCTOMBRIE
C.S.M. Reșița—Vagonul Arad
Minerul Anina —C.F.R. Arad
C.F.R. Tim.—Electromotor Timișoara 
C.F.R. Caransebeș—U.T. Arad
Metalul T. Severin—Știința Timișoara
ETAPA A V-A 17 OCTOMBRIE
C.F.R Arad -C.S.M Reșița
Știința Timișoara—Minerul Anina 
Vagonul Arad—Electromotor Timișoara 
Metalul T. Severin—C.F.R. Caransebeș 
U.T. Arad—C.F.R Timișoara
ETAPA A VI-A 24 OCTOMBRIE
Electromotor Timișoara—Met. T. Severin 
Minerul Anina — U.T. Arad
Vagonul Arad—C.F.R. Caransebeș 
C.F.R. Timișoara—C.F.R. Arad 
C.S.M. Reșița—Știința Timișoara
ETAPA A VII-A 31 OCTOMBRIE
C.F.R. Caransebeș—C.F.R. Timișoara 
Mineru' Anina—Vagonul Arad 
Electromotor Timișoara—C.F.R. Arad 
Metalul T. Severin—C.S.M. Reșița 
Știința Timișoara—U.T. Arad
ETAPA A VIII-A 7 NOIEMBRIE
C.F.R. Caransebeș—Minerul Anina
U.T. Arad—Electromotor Timișoara 
C.F.R. Arad—Metalul T. Severin 
C.S.M. Reșița—C.F.R. Timișoara 
Vagonul Arad—Știința Timișoara
ETAPA A IX-A 14 NOIEMBRIE
Metalul T Severin—Minerul Anina
Știința Tim.—Electromotor Timișoara 
C.F.R. Arad—C.F.R. Caransebeș 
C.F.R Timișoara—Vagonul Arad
C.S.M. Reșiția—U.T. Arad 

să-și recapete încrederea in forțele pro
prii, in posibilitățile lor.

Ne preocupă, apoi, problema îmbu
nătățirii capacității de efort în timpul 
jocului, domeniu in care echipa noas
tră a început să șchiopăteze. Conside 
răm ridicarea calității jocului (mă re
fer la toate compartimentele), ca si sta
bilirea unei formule stabile de echipă, 
drept obiective principale.

— Cînd a început pregătirea pro- 
priu-zisă pentru meciul cu formația da
neză ?

— Primul antrenament in vederea 
intilnirii cu Odense s-a desfășurat la 
6 septembrie, el inaugurind etapa intii 
6—21 septembrie. Pînă la 21 septem
brie, jucătorii noștri, divizați in două 
grupe (6 afUndu-se in loturi reprezen
tative și 12 la club) au urmat o pre
gătire diferită. A doua perioadă pre
gătitoare a început — in ea fiind cu
prins întregul nostru lot — la 21 sep-

T E
ofensiv în orice categorie. Sc isefl 
Întrebarea: de ce jucăm defensiv ? 
Firește, o Întrebare la care ar putea 
și trebuie sâ răspundă, In mod nrac- 
tic. antrenorii

S. ST.

PE STADIONUL DIN BRĂILA
® La intrarea principală în sta

dionul de Ia Brăila era mare agio, 
merație. Să nu credeți însă că se 
îmbulzeau spectatorii. Nu. Erau 
persoane fără bilete care — după cuib 
am aflat mai tîrziu — așteptau... 
repriza a doua ca să li se dea dru- 
muj pe stadion. Dacă mai adăugăm 
la aceasta și cozile de la casete de 
bilete aflate lingă intrarea princi
pală. vă imaginați cu cîtă greutate 
se putea răzbate pînă la intrare. Pe 
bună dreptate spectatorul ocazional 
întreabă : uode sînt oamenii care 
de obicei mențin ordinea la meciu
rile de fotbal ?

• în incinta terenului de joc era, 
de asemenea, aglomerație. Foarte 
mulți copii ți... „oficiali”. La pau
ză, oamenii de ordine umblau după 
copii să-i scoată de' pe teren. în sfîr- 
șit, un aspect neplăcut la terminarea 
meciului : aproape tot publicul s-a 
îndreptat spre ieșire trecînd peste 
terenul de joc !

• Considerăm că publicul brăi- 
lean se... înfierbîntă cam repede, 
punînd mai presus cele două puncte 
decît nota disciplinară și calitatea 
jocului. Din păcate unii spectatori 
brăileni îi îndeamnă pe jucătorii e- 
chipei lor la ieșiri nesportive și de
pășesc, adesea, limitele unor supor
teri obiectivi. Să dăm un singur e- 
xemplu. Antrenorul studenților a 
fost huiduit pentru că se apropia de 
teren să dea îndrumări. în schimb, 
antrenorul local, Alexandru Dumi- 
triu, a stat aproape toată repriza a 
doua pe tușa terenului fără ca ni
meni să-l deranjeze. Nici măcar ar
bitrul întîlnirii...

TR. I.

Dintr-o greșeală de corectură, clasa
mentul seriei Est (categoria C) a apărut 
ieri incomplet. Pe locurile 8—9 se află 
echipele :
Victoria P. Neamț 5 2 0 3 8—7 4
Fructexport Focșani 5 2 0 3 5—4 4

ULTIMA SĂPTĂMÎNĂ
PENTRU CONCURSUL SPORTEXPRES NR. 12

Se apropie închiderea vînzării Ia cel 
de al treilea concurs SPORTEXPRES al 
anului, concursul nr. 12 al trimestru
lui 111.

Biletele la SPORTEXPRES trimestrul 
III se găsesc de vînzare Ia agențiile 
LOTO - PRONOSPORT, cooperative, 
O.C.L., vînzători - volanți etc.

In fruntea listei de premii se găsesc 
cule 20 de autoturisme: 2 FI AT 1100 F.

DE LA I.E.B.S.
Biletele pentru întîlnirea internaționa

lă de rugbi dintre echipa franceză Be
ziers și Grivița Roșie, care va avea loc 
azi pe stadionul Republicii, avînd în 
deschidere jocul de fotbal Rapid — Pro
gresul, s-au pus în vînzare la casele de 
bilete obișnuite. 

tembrie și va dura pînă la 6 octombrie, 
ziua meciului-retur cu Odense.

Aș mai adăuga că in prima perioadă 
m susținui trei jocuri de verificare, cu 
Farul. Steaua și Petrolul, în a doua 
etapă avînd in program un meci ami
cal eu Voința București și, bineînțeles, 
partidele de campionat cu Dinamo Pi
tești (înaintea meciului-tur cu Odense) 
și cu Steaua (înaintea meciului-retur) 
care vor avea, desigur, și un caracter 
de verificare a potențialului formației 
noastre.

Vorbind despre prima perioadă pregă
titoare, vreau să arăt că antrenamentele 
au fost intense, ele desfâșurindu-se zil
nic și avind o durată de 140—150 de 
minute fiecare.

Ultima întrebare s-a referit la lotul 
pentru meciul cu formația daneză.

Iată-1 : Viu, Dutcu — Popa, Nun- 
weiller III, Nunweiller IV, Stoenescu, 
Ivan, Ștefan — Ghergheli, Nunweiller 
VI, Octavian Popescu, Petru Emil — 
Pircălab, Frăfilă, Ene II, Grozea, IIaida.

M. POPESCU

Iată-i pe fotbaliștii de la „B 1909“—Odense

„Boldklubben 1909“-Odense (în fo
tografia noastră) a obfinut dreptul 
de participare în C.C.E. In urma clșli- 
gării titlului national In noiembrie 
1964 (In Danemarca, campionatul se 
încheie toamna). In formația daneză, 
care va lntîlni mărfi, pe stadionul 
„23 August" din Capitală, pe Dinamo 
București, ligurează numeroși jucători 
care au făcut parte din echipa re
prezentativă: fundașul dreapta Leii 
Hartwig, portarul Svend Aage Rask, 
extrema dreaptă Palie Kăhler. Alti 
3—4 jucători, mai tineri, iac parte 
din echipa de tineret a Danemarcei.

Iată-i, In fotografie, pe jucătorii 
de la Odense. De la stingă la dreap
ta, jos : Svend Aage Rask, Arno Han
sen, Mogens Engstrom, Palie Kăhler, 
Leif Hartwig; în picioare: Erling 
Nielsen, John Danielsen (a jucat 
acum doi ani contra României, în 
preliminariile olimpice), Bruno Elia

2 SKODA OKTAV1A, 2 WARTBURG 
DECAPOTABILE. 4 WARTBURG- 
STANDARD și 10 TRABANT COMBI. 
Urmează 60 excursii în Ungaria și Ce
hoslovacia cu petrecerea revelionului la 
Praga. In afara lor se vor atribui sute 
de premii in obiecte ca : motociclete, scu
tere, motorete, televizoare, frigidere, 
magnetofoane, aparate de radio, mașini 
aragaz, ceasornice etc.

Pentru distribuirea acestui grup de 
premii în obiecte și bani vor fi efec
tuate 42 extrageri separate.

Tragerea concursului SPORTEXPRES 
nr. 12 (trimestrul III) va avea loc du
minică 3 octombrie 1965 la București.

Tragerea PRONOEXPRES de azi va 
avea loc în orașul Petroșeni.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport

Rezultate din campionatul 
de juniori

Mureșul Anima — Electromotor Ti
mișoara 0—2 (0—1), C.F.R. Caranse
beș — C.F.R. Reșița 0—4 (0—3), 
Sătmăreana — Forestiera Sigbetul 
Marmației 1—0 (0—0), Minerul Baia 
Sprie — Recolta Cărei 0—0, Petrolul 
Momești — Constructorul Brăila 3—2 
(1—1), Textila Buhuși — Știința Ga
lați 2—2 (0—2), Steagul roșu Brașov
— Metrom Brașov 7—0 (5—0), Rul
mentul Brașov — Chimia Făgăraș 
0—0, C.S.M. Sibiu — Metalul Cop- 
șa Mică 2—1 (2—1), Jiul Petrila — 
Minerul Lupeni 2—2 (1—2), Elec
trica Fieni — Dunărea Giurgiu 3—0 
(2—0), Petrolul — Metalul Tîrgo- 
viște 4—0 (2—0), Ceahlăul P. Neamț
— Foresta Fălticeni 3—0 (neprezenta- 
re), Victoria P. Neamț — C.S.M.S. 
lași 1—7 (1—2), Progresul Reghin — 
Chimica Tîrnăveni 3—0 (2—0), Meta
lul Hunedoara — Victoria Călan 
4—0 (1—0), Minerul Bihor — Steaua 
roșie Salonta 3—0 (2—0), Arieșul 
Turda — Ind. sîrmei C. Turzii 1—3 
(0—1), C.F.R. Pașcani — Metalul Ră
dăuți 1—3 (1—0), Textila Sf. Gheor- 
ghe — Gaz metan 0—5 (0—1), Rapid 
Mizil — Flacăra Moreni 1—2.

sen (căpitanul echipei), Walther Rich 
ter, Jorgen Petersen, Mogen Haastrup 
(golgeterul campionatului danez — 
1964).

Azi pe stadionul 
Republicii 

un interesant cuplaj
Fotbal : RAPID — PROGRESUL 

Rugbi : GRIVIȚA ROȘIE — BEZIERS
Azi după amiază se va disputa pe 

stadionul Republicii un interesant 
cuplaj fotbal — rugbi. Astfel, în des
chidere se vor întîlni echipele Ra
pid șl Progresul (ora 15.30). In conti
nuare (ora 17.30) va avea loc partida 
de rugbi dintre Grivița Roșie și cu
noscuta formație franceză A. S. 
Beziers, adică dintre actuala și fosta 
cîștigătoare a „Cupei campionilor eu
ropeni".

Interviu pe vasul
(Urmare din pag. 1)

fi formate din cîte 5 oameni. 
Concurenții vor fi repartizați, 
conform tragerii la sorți, în 5 
sectoare, echipele avînd cîte un 
reprezentant în fiecare sector de 
pescuit. Și-au anunțat participarea 
reprezentativele a 15 țări, printre 
care Anglia, Austria, Belgia, Fran
ța, Cehoslovacia, Ungaria, Iugosla
via, R. F. Germană ș.a.

— Cum se face arbitrajul ?
— Fiecare concurent va fi asistat 

de un arbitru. Întrecerea propriu- 
zisă durează 3 ore. Rezultatele se 
calculează în felul următor : 5 punc
te pentru fiecare pește prins, indi
ferent de mărime și specie, și un 
punct pentru fiecare gram. Pesca
rul și echipa care vor acumula cele 
mai multe puncte vor intra în pose
sia invidiatelor titluri. De reținut că 
sportivii vor lucra doar cu o sin
gură vargă.

— Care va fi programul competiției ?
— Concurenții străini vor sosi în 

cursul zilei de 23 septembrie. In 
ziua următoare partieipanții la

VOLEI: Măsuri 
ale biroului federal

Se apropie începerea campionatele» 
repuhlicane de volei, ediția 1905—1966. 
In vederea întrecerii celor mai buni vo
leibaliști și voleibaliste din țară, biroul 
F. R. Volei a luat de curind o serie de 
măsuri eare să contribuie la succesul 
campionatelor.

Prima dintre acestea este acrea că 
juniorii pot lua parte la un număr ne
limitat de jocuri în echipele de catego
rie superioară, fără a-și pierde calitatea 
de juniori. Dar, pentru a preinlimpina 
abuzul folosirii juniorilor și în echipele 
de seniori și în cele de juniori, s-a 
hotărit că tinerii jucători nu pot face 
parte în aceeași etapă din mai multe 
echipe ale aceluiași club.

O altă măsură: s-a ridicat la 23 de 
ani vîrsta jucătorilor și jucătoarelor ce 
trebuie să lie permanent în teren la 
echipele din seria a II-a (după cutn se 
știe, în campionatul trecut vîrsta aces
tor jucători și jucătoare era de 22 de 
ani).

Biroul F. R. Volei a stabilit, de ase
menea, ca în campionatul 1965—1966 să 
retrogradeze din seria 1 în seria a Il-a 
numai ultimele două formații, iar echi
pele clasate pe locurile 1 și 2 în seria 
a 11-a să promoveze la sfîrșitul acestui 
campionat, în seria I.

S-au înființat și două competilii noi. 
Una, „Cupa F. R. Volei”, dă posibili
tate voleibaliștilor și voleibalistelor care 
nu fac parte din loturile reprezentative 
să aibă o activitate continuă Cea de a 
doua este „Cupa Cravata Roșie”, care 
se adresează sportivilor care n-au împli
nit încă vîrsta junioratului.

Biroul F. R. Volei a stabilit datele 
de desfășurare a campionatului 1965— 
1966. MASCULIN, seria 1: 17.X.1965— 
26.XII.1965 (turul). 13.11.1966-24.IV. 
1966 (returul); seria a II-a: 7.XI.1965- 
26.XII. 1965 (turul, în sală). 24.IV.1966- 
19.VI.1966 (returul, în aer liber). FE
MININ, seria I: 24.X.1965—19.XII. 
1965 (turul), 27.11.1966—24 IV.1966 
(returul) ; seria a II-a: 7.X 1.1965 -19. 
XII 1965 (turul, în sală), 8 V.I966—• 
19.VI.1966 (returul, în aer liber).

ȘAH: S-au încheiat 
semifinalele

A luat sfîrșit una din cele mai dis
putate ediții a semifinalelor campio
natului republican masculin. în pri
ma grupă din București, cei patru ca
lificați n-au fost cunoscuți decît în 
ultima rundă. Iată clasamentul final 
al acestei grupe : Bondoc și Pavlov 
10‘/2 puncte (din 15), Voiculescu, 
Reicher și Fischer 10, Seimeaou și 
Storojevschi 9, M. Bătănel și Butna- 
ru 8‘/2, Astrahanțev 6%, Malcoci și 
Mateescu 5'/2, Dinu 5, Teodorescu 
4*/2, Olteanu și Erdeuș 3‘/j. Iată și 
clasamentul grupei a doua : Partoș 
11%, Georgescu 11, Ungureanu 10‘/2, 
Botez și Pantazi 9'/2, Ghizdavu 9, 
Gavrilă I 8, Bozdoghină și Rozvan 
7*/2, Țucă și Pitpinic 7, Chirieuță 6, 
Ionescu 5, Ghindă 4'/2, Bone 3%, Se
gal 3. (C. ȘTEFANIU — coresp.)

La Iași învingător distanțat a ter
minat Vaisman cu 13 puncte (din 15), 
urmat de Mititel» 10, Moisini 9%j 
Șuta 9, Zarcula și Macarie 8'/2, Puș- 
cașu 8, Marcovici 7’/2, Naghi 7, Ra
du Berbecaru și Stanciu 6%. (D. DIA- 
CONESCU — coresp.)

In fine clasamentul final al grupei 
de la Tg, Mureș : Szabo 10 p (din 15), 
Nacht 9%, Drozd 9, Radulescu 9, 
Melau 8%, Pal 7, Muller 6‘/2 etc.

hotel „LIBERTATEA "
„mondiale” vor face antrenamentul 
de acomodare la locul concursului. 
In seara zilei de 25 septembrie va 
avea loc deschiderea festivă, iar a 
doua zi începînd de la ora 9 și pînă 
la ora 12 se vor desfășura întrece
rile.

— Cum decurg pregătirile reprezen
tanților noștri ?

— De aproape două săptămîni, 10 
selecționabili se antrenează sub con
ducerea tov. Liviu Banciu. O formă 
bună au demonstrat, pînă acunt, 
loan Pană (București). Alexandru 
Vig (Qradea), campionul tării Bar
tolomeu Fiu (București) și Nicolae 
Enache (București).

— O ultimă întrebare: ce părere a- 
veli despre concurenții străini ?

— Sînt puternici. Francezii, în 
frunte cu campionul mondial Fon
tanet, italienii și belgienii se anun
ță principali pretendenți la primele 
locuri.

Ne-am luat rămas bun de la secreta
rul A.G.V.P.S., mulțumindu-i pentru in
teresantele amănunte referitoare la apro
piatele campionate mondiale, de pescuit 
sportiv.



Despre „misteriosul" alergător 
din Kenia

„Memorialul Capablanca" înaintea ultimelor 3 runde

IVKOV CONDUCE DIN NOU
Finișul turneului de șah de la Ha

vana a început sub semnul răsturnă
rilor de situații. în runda a 18-a, unul 
din pretendenții la primul loc, marele 
maestru american Bobby Fischer, a 
înregistrat cu albele a doua înfrîngere 
în concurs (la Holmov), după care 
îi va fi foarte greu (dacă nu chiar im
posibil) să refacă terenul.

Nu rezistă ritmului foarte tare nici 
reprezentantul nostru, Victor Cio- 
cîltea. învins de Bilek, el a căzut 
în jumătatea a doua a clasamentului.

Iată celelalte rezultate ale rundei:

Turneul de baschet 
al Armatelor Prietene 
SOFIA 21 (prin telefon de la cores

pondentul nostru). în ultimul meci 
desfășurat în cadrul turneului de bas
chet al armatelor prietene, selecționata 
română a învins la mare luptă forma
ția Ungariei cu scorul de 71—69 
(38—34). Meciul a fost extrem de e- 
chilibrat, jucătorii noștri obținînd vic
toria în ultimele secunde prin coșul 
înscris de Nosievici. în urma acestui 
rezultat, echipa română s-a clasat pe 
locul 7. Alte rezultate : Bulgaria — 
R. P. Chineză 89—67 (48—35) ; R. P. 
Chineză — Cehoslovacia 89—79 (48— 
36) ; Bulgaria — R. D. Germană 
87—63 (35—27).

TOMA HRISTOV

CAMPIONATELE MONDIALE
Ba Leipzig au continuat campiona

tele mondiale de pentatlon modern, 
în proba de scrimă, victoria a fost re
purtată de maghiarul TorOk, care a 
totalizat 1 026 puncte (31 victorii). Pe 
locurile următoare s-au clasat Trost 
(Austria) — 1 026 puncte, Polzhuber 
(Austria) — 1 026 puncte și fostul 
campion mondial Novikov (U.R.S.S.
— 1 026 puncte.

După desfășurarea acestei probe, 
în clasamentul general pe echipe 
conduce Ungaria. R. D. Germană și 
R. F. Germană se află pe locurile ur
mătoare. La individual lider este 
Târok (Ungaria) — 2 066 puncte. El 
este „talonat* în clasament de Mona 
(Ungaria) — 1 985 puncte și Polzhu-

ȘTIRI DIN 
FOTBAL

• Astăzi, în diferite orașe euro
pene au loc o serie de jocuri contînd 
pentru competițiile organizate de 
U.E.F.A. Programul acestor jocuri este 
următorul :

.CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI" : Real Madrid — Feyenoord 
Rotterdam (în tur 1—2); Vorwaerts 
Berlin — Drumcondra Dublin (în tur 
0-1),- K S. Gornik — A.S.K, Linz 
(în tur 3—1); Hik Helsinki — Man
chester United; Partizan Belgrad —
F. C. Nantes; Lausanne — Sparta 
Prag a.

.CUPA CUPELOR": Dinamo Za
greb — Atletico Madrid (în tur 0—4); 
Aufbau Magdeburg — Spora Luxem
burg; Dukla Praga—Stade Rennes.

«CUPA ORAȘELOR T1RGURI' : 
Bordeaux — Sporting Lisabona ; Mi
lan — R. C. Strasbourg : Chelsea — 
Roma ; Fiorentina — Steaua Roșie 
Belgrad (in tur 4—0).

• în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, duminică 26 sep
tembrie au loc trei jocuri: Finlanda
— R. P. Polonă la Helsinki j Suedia — 
R. F. Germană la Stockholm (primul 
meci șa încheiat cu un rezultat de 
egalitate 1—]) și Bulgaria — Belgia 
la Sofia.

Pachman — Smîslov ‘A—‘Ar Parma— 
Szabo 0—1, Garcia — Wade 0—1, 
Lehman — Cobo *A—‘Ar Robatsch — 
O'Kelly *A—‘A, Jimenez — Pietsch 
*A—*Ar Perez — Donner 0—1.

Clasamentul: 1. Ivkov 14*A p, 2. 
Smîslov 14 p, 3. Gheller 12‘A p (1); 
4. Fischer 12 p (1),- 5. Holmov 12 p; 
6—7. Pachman, Donner 11 p; 8—11. 
Parma, Robatsch, Pietsch, Bilek 9‘A 
p ; 12. Szabo 9 p ; 13. CIOCÎLTEA
8‘A P; 14. Tringov 8 p; 15. O'Kelly 
7*A P(l); 16—17. Doda, Jimenez 7*A 
p; 18. Wade 6‘A P: 19. Lehman 6 p; 
20. Cobo 4 p; 21. Perez 3‘A p; 22. 
Garcia 3 p (1).

în ultimele 3 runde Ciocîltea întîl- 
nește consecutiv pe Cobo, Donner și 
Holmov.

Turneul de polo „Trofeo d’Italia"

ECHIPA NOASTRĂ ÎNVINSĂ ÎN PRIMUL MECI
BUDAPESTA, 21 (prin telefon). — 

Marți au început în bazinul de pe 
insula Margareta întrecerile turneu
lui de polo dotat cu „Trofeo d'Ita- 
lia*. Echipa țării noastre a debutat 
nesatisfăcător în competiție fiind în
trecută la scor de formația Iugosla
viei. Românii au dominat în prima 
repriză, deschizînd scorul prin Za- 
han. în următoarele 5 minute, însă,

DE PENTATLON MODERN
ber (Austria) — 1 976 puncte. Pe lo
cul 4 se află Igor Novikov (U.R.S.S.) 
— 1 956 puncte. Sportivul român Gh. 
Tomiuc ocupă în prezent locul 21 cu 
1 452 puncte.

(Urmare din pag. 1)

Rotaru 355 p ... 41. I. Olărescu 353 p 
... 43. M. Ferecatu 352 p. Pe echipe 
1. U-R.S.S. 1461 p — campioană eu
ropeană, 2. Iugoslavia 1446 p, 3. 
R. F. Germană 1439 p, 4. Austria 1431 
p, 5. Cehoslovacia 1430 p, ... 9. Ro
mânia 1418 p. Trei poziții: 1. A. Ge-

Aspect din poligonul de pistol calibru mare. Cei mai buni trăgători la această 
probă din Europa concurează pentru insigna de „Maestru trăgător'*.

CALEIDOSCOP
• ALĂTURI de panourile de afi

șare a rezultatelor la poligonul Tu
nari se găsesc și cîteva panouri unde 
sînt expuse... șarje prietenești adre
sate noilor campioni europeni. Au
torul desenelor, executate intr-un stil 
original, este ing. Marcel Țapu. un 
pasionat al tirului din țara noastră, 
trăgător de categoria I.

• VIRGIL ATĂNASIU, cîștigătorul 
medaliei de argint Ia pistol viteză, a 
început să practice tirul acum exact 
10 ani. Asistind la prima ediție a ,,eu
ropenelor" de pe poligonul Tunari, el 
a îndrăgit acest sport și chiar a doua 

preolimpică" de la Mexico City
După cum s-a mai anunțat, între 

11 și 17 octombrie va avea loc la 
Mexico City prima „săptămînă inter
națională preolimpică". Organizațiile 
sportive mexicane au anunțat că la 
probele de natație și sărituri de la 
trambulină s-a confirmat participarea 
înotătorilor din 12 țări, printre care 
R. D. Germană, S.U.A., Franța, Cana
da, Cuba, Italia, Anglia, Japonia și 
Spania.

Piscina olimpică din Mexico City 
cuprinde două mari bazine, unul pen
tru înot iar celălalt rezervat săritu
rilor. în tribunele acestei piscine pot 
lua loc peste 8 000 de spectatori. Ba
zinul are o lungime de 50 m și dis
pune de 8 culoare. Temperatura apei 
este de 23 grade.

ei au avut o inexplicabilă cădere 
permițînd formației iugoslave să în
scrie de 3 ori (Roșiei, Stanisioi și 
Sandiei). A urmat o repriză egală, 
în care tabela de marcaj a fost mo
dificată pe rînd pe Stanisici și Grin- 
țescu, pentru ea ultimul sfert să fie 
dominat din nou de formația iugo
slavă, care mărește scorul prin Sta
nisici, Jankovici și Sandici. Rezultat 
final: 7—2 (0—1, 3—0, 1—1, 3—0)
pentru Iugoslavia.

în general echipa României a făcut 
o partidă slabă fiind depășită cate
goric în reprizele a doua și a patra.

în celelalte două meciuri ale zilei, 
Ungaria a învins Italia cu 5—4 (1—0, 
0—2, 3—2, 1—0), iar U.R.S.S. a în
trecut R. D. Germană cu 3—2 (0—1, 
2—0, 1—0, 0—1). Miercuri echipa 
României întîlnește formația Italiei.

rasimenok (U.R.S.S.) 1150 p — cam
pion european, 2- V. Parhimovici 
(U.R.S.S.) 1145 p, 3. V. Ciuian
(U.R.S.S.) 1143 p, 4. K. Zahringer 
(R. F. Germană) 1136 p, 5. J. Novicki 
(Polonia) 1136 p, 6. M. Stoianovic 
(Iugoslavia) 1134 p, ... 20. N. Rotaru 
1123 p, ... 28. Tr. Cogut 1119 p, ... 
52. M. Ferecatu 1104 p, ... I. Olărescu 

zi s-a înscris în secția de tir a clu
bului Știința București.

• în actuala ediție a campionatelor 
vor fi folosite peste 30 000 de ținte. 
Numai la proba de 60 de focuri cul
cat seniori s-au consumat 5146 de 
ținte (la probele de pușcă se trage pe 
fiecare țintă cite un singur foc).

• CÎȘTIGĂTORUL medaliei de ar
gint la proba de armă 60 focuri cul
cat, englezul John Pallin, a participat 
pină acum doar la un singur concurs 
internațional de amploare, meciul An
glia — S.U.A. Probabil că deviza lui 
este : puțin, dar bine...

De mai multe zile, un reprezentant al mișcării atletice din Africa pri
mește din partea comentatorilor presei epitete măglilitoare ca — excepțional, 
muitltalentat, extraordinar. Este Kipchonge Keino, alergător din Kenia. Mulți 
continuă să-l denumească însă... „misterior“. Șl nu fără motiv. De anul tre
cut, de cind a intrat în rîndul celor mai buni fondiști din lume, ocupînd 
un neașteptat loc 5 în finala olimpică pe 5 009 m, Keino a continuat să-și 
dezvăluie cu destulă timiditate adevăratele sale calități de performer. Abia 
acum, în momentul culminant al sezonului atletic 1965, alergătorul african 
ne-a dat cîteva ,,mostre“ ale posibilităților sale : un record mondial pe 3 000 
m, o victorie asupra lui Ron Clarke pe 5 000 m și o foarte rapidă ,,milă“ (la 
numai 6 zecimi de recordul lumii), alergată în Anglia, patria acestei probe.

Cunoștința lui Keyno cu sportul a fost 
cu totul întîmplătoare. Agricultor, într-o 
localitate situată la vreo 150 de kilo
metri de Nairobi, capitala Keniei, tî- 
nărul viitor atlet a fost luat la armată. 
Aci l-au fost descoperite excepționalele 
calități de alergător, iar legătura cu 
atletismul a urmat firesc. Kipchonge 
Keino a devenit monitor de educație 
fizică, Iar în timpul liber — alergător 
de fond.

Rezistența sa a uimit pe totl specia
liștii. Keino poate să alerge două curse 
de fond în aceeași după-amlază (cum a 
făcut recent în Suedia, coneurînd la 
3 mile și 6 mile — un total de aproape 
15 000 m) cu rezultate în zona recordu
rilor mondiale șl fără să se resimtă în 
mod deosebit. Antrenorul său, englezul 
John Velzian, îl supune la antrenamente 
dintre cele mai grele : curse lungi, 
fractionate în distanțe de 800—1 000 m, 
cu repaus foarte mic între ele.

Posibilitățile lui Keino sînt încă prea 
puțin cunoscute. Recentul său turneu 
în Europa l-a „descoperit" pentru a doua 
oară fiindcă pe lîngă cursele sale, cu 
timpuri remarcabile, pe 5 000 m, în com
pania lui Ron Clarke, atletul african 
s-a dovedit tot atît de bun pe distanțe 
mal scurte. La 27 august, pe stadionul 
din Helsingborg (Suedia), Keino stabilea 
un excepțional record mondial pe 3 000 
m plat — 7:39,5. Kenianul s-a dovedit 
cu aproape 5 secunde mai rapid decît 
atletul din R.D. Germană, Siegfried Her
mann, care corectase cu puține zile 
înainte recordul distanței. A urmat apoi 
cursa de 1 milă, la White City, în capi
tala Angliei. Aci, recordul mondial al 
francezului Michel Jazy a rămas ne
atins, dar Keino a terminat foarte a- 
proape de limita supremă. Pe tabela 
celor mai bune performanțe din istoria 
acestei probe, ordinea fruntașilor este 
acum următoarea :

Michel Jazy (Franța) 3:53 0
Peter Snell (Noua Zeelandă) 3:54,1
Kipchonge Keino (Kenia) 3:54,2
Herb Elliott (Australia) 3:54,5

Desigur, Keino mai poate progresa. 
Comentatorii au remarcat adesea lipsa 
sa de experiență, care ar fi putut fi fa
tală oricărui alt atlet. Keino nu posedă, 
într-adevăr, elementare noțiuni tactice,

1099 p. Pe echipe: 1. U.R.S.S- 4555 p 
— campioană europeană. 2. Iugosla
via 4512 p, 3. R. F. Germană 4503 p, 
4. R. D. Germană 4491 p. 5. Ceho
slovacia 4475 p, ... 12. România 
4445 p.

Primii clasați la 40 focuri culcat 
(Ia această poziție nu se decern 
nici titluri nici medalii) : 1. T. Jako- 
sits (Ungaria) 395 p, 2. K. Zahringer 
(R. F. Germană) 394 p, 3- A. Schvarz 
(Cehoslovacia) 394 p, 4. N. ROTARU 
393 p, 5. J. Robinson (Anglia) 393 
p, 6. H. Ulileman (R. D. Germană) 
393 p, ... 13. M. Ferecatu 391 p. ... 
63. Tr. Cogut 382 p, ... 71. I. Olă
rescu 379p.

Cronici și comentarii de
T. RĂBȘAN 

C. COMARNISCHI 
Fotografii : A, NEAGU

Micro - portrete 
de campioni

ALEXANDR ESELIEVICI (U.R.S.S.). 
— campion de skeet juniori. Viitorul 
inginer de mine din Sverdlovsk are '20 
de ani și a început tirul de performanță 
cu 4 ani în urmă. Ca sporturi compli
mentare practică patinajul viteză (la care 
« fost campion de juniori al orașului 
său natal) și, în toate anotimpurile, 
vînătoarea. „Europenele* de la București 
constituie pentru Eselievici prima com
petiție internațională de amploare.

SZILARD KUN (Ungaria) — cam
pion la pistol viteză. A debutat pe ma
rile poligoane ale lumii cu ocazia J.O. 
de la Helsinki din 1952 la viata de 17 
ani. Atunci el s-a clasat pe locul 2 cu
cerind medalia de argint (578 p, rezul
tat cu care acum, la București, ar fi 
ocupat locul... 39) în urma unui baraj 
memorabil cu reprezentantul nostru 

Gheorghe Lichiardopol. De atunci Kun a 
fost nelipsit de la marile concursuri 
și campionate. Anul acesta a cîștigat 
pentru prima oară titlul european. Szilard. 
Kun este campion și recordman al Un
gariei cu un rezultat valoros : 594 p. 

ceea ce l-a făcut să comită adesea erori 
de neiertat. Se citează, astfel, cursa sa 
victorioasă împotriva lui Clarke n.- 
5 000 m, în care Keino s-a „oprit“ I ■ 
200 m de sosire, văzînd că adversarul 
său este foarte distanțat. Un efort su-s-

KIPCHONGE KEINO

ținut ar fi pus în pericol chiar recor 
dul mondial al probei !

Și încă un amănunt interesant, legat 
de personalitatea noului performer mon 
dial de fond. Faptul că el se pregătește 
la 2 000 m altitudine pare să fie un 
avantaj important pentru Kipchonge' 
Keino el dovedindu-se mult mai rapid 
și rezistent decît adversarii întîlnlți în 
cursele desfășurate pe stadioanele de la 
nivelul mării. Un avantaj care la J.O. 
de la Ciudad de Mexico poate să joace 
un rol decisiv în favoarea „misteriosului*4 
alergător din Kenia.

Dinamo București învingătoare 
în prima zi: 88-68 cu Dozsa

(Urmare din pag. I)

toarele formații: DINAMO BUCU
REȘTI : Spiridon 15, Negoiță 2, Al- 
bu 22, Kiss 4, Giurgiu 3, Novac 7, 
Dragomirescu 8, Viciu 2, Visner 19, 
Scorțescu 4, Ioneci 2; DOZSA: I. 
Lahore 16, L. Lahore 8, Miller 8, 
Gulyas 10, Balogh 6, Fekete 16, 
Dajka 4.

O partidă viu disputată au oferit 
și formațiile Spartak și Ruda Hvezda. 
Cu un plus de agresivitate în apă
rare și precizie în acțiunile ofensive, 
jucătorii bulgari au cîștigat cu scorul 
de 74—66 (45—30). Principalii reali
zatori: Golomeev 15, Stoianov 29, 
Dimov 12 de la Spartak și Scrijanek 
25, Stanicja 15, Vatlav 12 de la Ruda 
Hvezda.

în cea de a treia partidă a zilei, 
i Avangard (R.P. Chineză) și Dynamo 
(R.D. Germană) au realizat un specta
col frumos. Avangard a învins cu 67—62 
(28—27). Cei mai buni realizatori: Te 
Gon-guan 15, Van Cian-iu 10 de Ia 

1 Avangard; Stahl 24' și Haekel 12 de 
la Dynamo.

Meciul de încheiere a reuniunii a fur
nizat o mare surpriză : Gwardia (Polo- 

'nia) a dispus de Dinamo (U.R.S.S.) cu 
53—55 (24—26). A fost o partidă de 
mare luptă în care Dinamo a condus 
multă vreme, dar, de la jumătatea a 
doua a reprizei secunde, precizia în 
aruncările de la distanță a baschctba- 
Iiștilor polonezi (în deosebi Czerni- 
chowsky) și Imprecizia în același do
meniu a jucătorilor sovietici au avut 
un rol hotărîtor în determinarea rezul
tatului. Cei mai buni realizatori: I.ikszo 
18, Lengiewicz 17, Czernichowsky 14 
pentru Gwardia; Lejava 14, Ugrelie- 
lidze și Petrov cîte 8 pentru Dinamo.

întrecerea continuă azi de la ora 16 
pe terenul din parcul Dinamo cu me
ciurile Dynamo (R.D. Germană) — 
Dozsa, Dinamo (U.R.S.S.) — Spartak, 
Avangard — Dinamo București și 
GwarJfa — Ruda Hvezda.
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