
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

ÎGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICA Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

iul XXI-Nr. 4827 Miercuri 24 noiembrie 1965 * 4 pagini 25 bani

5 înapoierea 
a tovarășului Ion

Președintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, s-a înapoiat mărfi dimineața în Ca
pitală, venind din Austria unde, la invitația 
guvernului federal al acestei țări, a făcut o 
vizită oficială.

Președintele Consiliului de Miniștri a fost 
însoțit de Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Jean Livescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, și Ion Morega, adjunct 
al ministrului industriei construcțiilor de mașini.

Cu același tren a sosit și ambasadorul 
Austriei la București, dr. Johann Manz.

în Capitala
Gheorghe liaurcr

La sosire, în gara Băneasa, au fost prezenți 
tovarășii Gheorghe Apostol, Gheorghe Radu
lescu, Iosif Banc, Petre Blajovici, lanoș Fazekaș, 
llie Verdeț, Constanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații obștești, 
oameni de cultură, generali.

Erau, de asemenea, prezenți, dr. Franz 
Irbinger, însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București, și ambasadorul R. P. 
Ungare, Jozsef Vince.

(Agerpres)

România—Iugoslavia 22-18
la handbal masculin

Programul handbalistic interna- 
onal de aseară, de la „Floreas- 
i“, a fost urmărit de numeroși 
pectatori care au avut din nou 
cazia să asiste la jocuri viu dis- 
utate, cu multe faze palpitante.

Vjgeputul l-au făcut selecțio- 
atele orașelor București (alcă- 
uită din tineret) și Budapesta, 
>e data aceasta, resimțind pro- 
abil efortul depus în „Cupa ora- 
ului București", dar în orice caz 
bordînd meciul cu destulă auto- 
ncredere și subestimare a adver- 
arului, ^.«acătorii noștri nu au 
nai reeditat comportarea anteri- 
■ară. Le-au lipsit atenția și 
iromptitudinea în apărare, iar în 
itac forța și finalitatea (au ratat 
nulte situații favorabile). Ca ur- 
nare, handbaliștii oaspeți au 
ivut mult timp inițiativa. Tinerii 
loștri handbaliști și-au revenit 
lupă pauză, s-au apropiat de 
jocul lor obișnuit și, într-un fi
nal în care au făcut risipă de 
mergie și au construit acțiuni o- 
fensive mai clare și mai rapide 
(remareîndu-se mai ales Gațu, 
Moldovan și Marinescu), au izbu
tit să evite înfringerea care 
apărea ca inevitabilă și să ter
mine la egalitate : 16—16 (6-8). 
Au marcat: Gațu 6, Goran 2,

J'înescu 2. Moldovan 2, Guneș 
2, Lieu și Paraschiv, respectiv 
Marosi 8, Kalo 2, Kovacs 2, Vil- 
kai 2, Gyiiril și Torno.

A arbitrat cu scăpări P. Cîrli- 
geanu.

Meciul „vedetă-, în cadrul că
ruia s-au întîlnit reprezentativele

au fost aceia care 
la început, oaspeții 
puternic în final, 
terminat cu victoria 

române : 22—18

României și Iugoslaviei, s-a a- 
semănat întrucîtva cu primul, nu
mai că de această dată handba
liștii noștri 
au dominat 
revenindu-și 
Partida s-a 
selecționatei
(15—8), care lăsase, mai ales 
în prima repriză, impresia că va 

' încheia jocul în favoarea sa la 
o diferență de scor mult mai 
mare.

Intr-adevăr, pornind de la în
ceput într-un adevărat iureș, 
handbaliștii români au stăpînit 
cu autoritate jocul în prima par
te. în partea a doua, reprezen
tanții noștri au slăbit ritmul, nu 
au mai reușit să destrame apă
rarea iugoslavă, care a acționat 
mai prompt în frunte cu porta
rul Lihsajdl. Și astfel, de la sco
rul de 20—13, tabela de marcaj 
s-a modificat mereu în favoarea 
oaspeților. De notat că timp de 
8 minute (46—54) echipa noas
tră n-a putut să înscrie nici un 
gol!

Punctele au fost marcate de: 
O felea (5), lacob (5), Ivănescu 
(4), Nodea (3), Costache II 
(3), Gruia, Nica (România), 
Plavsici (7), Stefano viei (3), 
Ceramilac (3), Fa i frici (2), Ra
bata, Pakvajak, Necman (Iugo
slavia). Corect arbitrajul Iui 
Fritz Nacken (R. F. Germană).
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Azi, la ora 15

Cei 22 de tinaliști ai campionatului 
republican de șah iau „startul"

Cu prilejul finalei campio
natului republican individual 
de lupte libere pentru juniori, 
profesorul D. Hîtru — antre
nor la clubul Rapid, a făcut 
cu elevii săi o reușită demon
strație de „greco-romane". In 
clișeu pot fi văzute la „lucru** 
trei perechi de sportivi care 
evoluează la... parter, asistați 
de arbitrul Gh. Teodorescu. 
Și după cum observați, micu
ții sportivi execută procedee 
tehnice demne de invidiat 
chiar și de cei mari. Doi își 
țin adversarii în pod iar unul 
este gata, gata să se afle în 
aceeași situație dificilă. Poate 
mîine, pounîine, unii dintre 
ei se vor număra printre com
ponența lotului republican.

PETRE GAȚU
CĂLIN ANTONESCU

HPȚIIA.! ITĂ.T! 
Hu luHLi IHI I
TURNEUL ECHIPEI DE 

HANDBAL ȘTIINȚA BUCU
REȘTI ÎN R.F.G.

După cum am anunțat, e- 
chipa de handbal Știința 
București urmează să plece 
azi într-un turneu în R.F.G., 
unde va participa pînă la 6 
decembrie la mai multe com
petiții sistem fulger, organi
zate în diferite orașe. Un ast
fel de turneu, cu tradiție, va 
avea loc la Essen. Despre 
acesta, agenția vest-germană 
SID (Sport Information 
Dienst) anunță că la jocuri 
vor lua parte următoarele e- 
chipe : Grasshoppers Zurich, 
cîștigătoarea de anul trecut, 
Știința București, Tu. S Wel- 
linghofen, T.v. Oppum si SC 
Phbnix Essen.

JOCUL RAPID - BESIKTAȘ 
A FOST DIN NOU AMINAT

Azi trebuia să se dispute în 
Capitală partida internaționa
lă de fotbal dintre echipele I 
RAPID BUCUREȘTI și BE- 
SIKTAS ISTANBUL, în ca
drul „Cupei balcanice". In 
urma unei înțelegeri surve
nite între cele două cluburi, 
meciul nu va mai avea loc 
în acest an. Atît turul cît și 
returul se vor juca la pri
măvară.

CAMPIONATUL DE RUGBI 
AL JUNIORILOR

în semifinalele campionatu
lui de juniori la rugbi s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Știința Cluj — C.S.Ș. 
București 0—0 (s-a calificat 
C.S.Ș., care a jucat în depla
sare); Metalul Turnu Severin 
— Știința Timișoara 0—8 
(0—5). Finala, care se va dis
puta la București duminică 28 
noiembrie, va opune deci for
mațiile C.S.Ș. București și 
Știința Timișoara. Arbitrajul 
va fi asigurat de Sergiu Ar- 
fire din Bîrlad.

De la stînga. rîndul de sus: 
Gheorghiu, Pavlov și Ciocîltea; 
rîndul de jos : Partos, Nacu, 
Soos și Ghițescu, văzuți de 
Neagu Rădulescu.

Incepînd d'e azi după amiază, 22 de șahiști intră 
în luptă pentru titlul de campion al României. O 
„finală-maraton" care va cuprinde 21 de zile de joc, 
prelungindu-se pînă la 16 decembrie.

lată lista participanților: marele maestru interna
țional Florin Gheorghiu — campion pe 1964 —, 
maeștrii internaționali Victor Ciocîltea și Teodor Ghi
țescu; maeștrii Mircea Pavlov, Emanuel Reicher, Mi
ron Nacu, Paul Voiculcscu, Constantin Botez, Vasilo 
Georgescu, Edgar Nacht, Mihai Rădulescu, Bela Soos, 
luliu Szabo, Carol Partos și Gheorghe Mititelu; can- 
didații de maestru Șerban Ncamțu, Mihai Șuta, Carol 
Drozd, Dan Bondoc, Volodea Vaisman, Emil Ungu- 
rcanu și Ion Mo is ini.

Bineînțeles, toate aceste nume sînt binecunoscut© 
iubitorilor de șah. Este vorba de jucători care, în 

marea lor majoritate, au participat 
de mai multe ori la finala campio
natului țării. Un singur debutant J,

RD. V. 1

(Continuare în pag. a 2-a)

Atletele noastre fruntașe pe lista celor mai bune 
performere ale anului 1965

Ziarul polonez
„Przeglad Sporto- 
wy“ din Varșovia 
a publicat recent 
lista celor mai 
bune zece atlete din 
lume (pe probe) din 
anul 1965. Româ
nia figurează în a- 
ceste liste cu patru 
sportive : IOLANDA 
BALAȘ — locul I Ia

săritură în înălțime 
cu 1,86 m ; MIHA- 
ELA PENEȘ — locul 
I la aruncarea su
liței cu 59,92 m; VIO
RICA VISCOPOLEA- 
NU — locul III la 
săritura în lungime 
cu 6,52 m și IOANA 
PETRESCU — locul
V Ia 200 metri cu 
23,5 sec,

Ziarul citat face șt 
un clasament pe 
puncte, în care lo
cul I este ocupat de 
U.R.S.S. urmată de 
R. D. Germană și 
Polonia. Țara noas
tră se află pe lo
cul VUI cu 33,5 
puncte, înaintea An
gliei (29,5 puncte) și 
Australiei (25 punc
te).

Campionatul republican de hochei

în derbiul etapei, Voința-Dinamo 4-1
Cel de-al doilea tur al cam

pionatului republican de hochei 
a fost inaugurat ieri dimi
neață, cînd echipele Steaua 
și Tîrnava Odorhei s-au 
găsit din nou față-n față. De
sigur, bucureștenii porneau net 
favoriți, dar nimeni nu se aștepta 
la o diferență de goluri atît de 
mare: scorul a fost de 19— 
(10—1, 2—2, 7—0) ! Surprinză
toare apare, în primul rînd, dife
rența din prima repriză, mai ales 
comparată cu scorul de egalitate 
cu care s-a încheiat cea de-a doua 
parte. Trebuie să arătăm însă că 
cel mai bun jucător al formației 
din Odorhei, Andrei Tarei, supă
rat (!) pe conducerea tehnică a 
echipei, care a decis ca el să joace

în linia a doua, a refuzat să in
tre pc teren, ceea ce a atras o 
serioasă perturbare în toate com
partimentele. După pauză, „ve
deta" echipei a revenit la... sen
timente mai bune, a intrat în 
joc și raportul de forțe a devenit 
mult mai echilibrat. Pentru va
loarea lui Tarei avem toată con
siderația. Această considerație 
i-au arătat-o și antrenorii echi
pei naționale, care l-au introdus 
în acest an în lot. Dar nu putem 
fi de acord cu astfel de ifose 
din partea unui jucător, oricine 
ar fi el. Credem că Tarei va în-

RADU URZICEANU

CIT
...Cu două etape înainte de sfîrșitul campionatului, echipa de rugbi 

Dinamo București este virtuală campioană, conducînd în clasament cu 
5 puncte. în 1956, cînd Dinamo a cucerit ultima oară titlul, actualul său 
antrenor - maestrul emerit al sportului Titi lonescu - era căpitanul 
echipei dinamoviste.

(Continuare în pag. a 4-a)

din 
an- 
cu- 

vinte, rămîne pe gînduri, cu privirea aruncată 
undeva în trecut, scuturînd scrumul alb-argin- 
tiu al „Snagovului". Este atît de departe de 
prezent incit nu sesizează faptul că pulberea 
argintie n-a ajuns în ovalul de cristal al scru
mierei. ci cade alături.

— Unde-ți colindă gindurile „bătrine" 1
— Spre niște timpuri de pe urma cărora mai 

am și azi regrete. Spune-mi ai jucat vreodată 
rugbi ?

— Nu. De ce ?
— Atunci n-ai să-fi dai seama niciodată ce 

înțeles pot cuprinde trei vorbe, nu Îndeajuns 
de înțelese de unii oameni: SPIRIT DE ECHIPA. 
In rugbi aceste trei vorbe înseamnă imens șl

Cît costă un vis? „Cîteodată cinci ani 
<—[, r-» r-i «mb viață" — îmi spune interlocutorul meu, 
f * trenorul Titi lonescu. Și rostind aceste

| vinte, rămîne pe gînduri, cu privirea arun

dacă asta 
greu mi-a 
lui Aldea, 
vină lingă

— Adică ?
— A rezervelor, a celor care trăiesa — 

neputincioși — 80 de minute, fiecare cursă a 
adversarului, fiecare fentă, fiecare metru 
pătrat de teren cucerit de acesta. Vezi, juca- 
serăm ani Îndelungați Împreună și de multe 
ori în clipele de grea Încercare ale jocului 
simțisem umărul puternia, de prieten și to
varăș de echipă al lui Barba sau Aldea, sau 
al oricăruia dintre ei. Dar. timpul nu ne. ier-

VIS

Iți spune ceva ai să Înțelegi ce 
venit, acum cinci ani, să le zic 

Barbu, Doruțiu, Graur sau llie să- 
mine, pe .banca supliciilor"...

VALENTIN PĂUNESCU

(Continuare în gag. a, 2-a)

Calamar înscrie un nou gol pentru echipa Steaua. în meciul 
de ieri cu Tlrnava Odorhei

Foto i Ps Romoșau



CARNET COMPETIȚIONAE

VOLEI: Situația la zi în categoria A ATLETISM: De la start la sosire...

MASCULIN

SERIA I

S—2. Din. Buc. 6 6 0 18: 3 12
1—2. Rapid Buc. 6 6 0 18: 3 12

3. Tractorul Brașov 5 5 0 15: 5 10
4. Steaua Buc. 633 13:10 9
5. Farul Constanța 5 3 2 9: 9 8
6. Știința Galați 624 10:12 8
7. Știința Brașov 624 9:14 8
8. Știința Cluj 6 2 4 6:14 8
9. Petrolul Ploiești 615 8:17 7

10. Știința Tim. 615 7:17 7
11. Min. Baia Mare 6 15 5:17 7
12. Constructorul Brăila 4 2 2 10: 7 6

FEMININ
1—2. Dinamo Buc. 5 5 0 15: 1 10
1—2. Rapid Buc. 5 5 0 15: 1 10

3. Știința Cluj 5 3 2 12: 8 8
4. Farul Constanța 5 3 2 12: 9 8
5. Știința Craiova 5 3 2 10:11 8
6. C.P. București 523 8:13 7
7. C.S.M. Sibiu 5 14 7:12 6
8. Metalul Buc. 5 14 7:13 6
9. Partizanul r. Brașov 5 14 5:13 6

10. Penicilina Iași 514 4:14 6

SERIA A n-A
MASCULIN

1—2. Știința Buc. 3 2 1 6:3 5
1—2. C.S.M.S. Iași 3 2 1 6:3 5
3—4. Electroputere Craiova 3 2 1 7:4 5
3—4. Viitorul Bacău 3 2 1 7:4 5

5. Progresul Buc. 3 2 1 6:4 5
6. Știința Petroșeni 3 1 2 5:6 4

7—8. înainte Tim. 3 1 2 4:7 4

POPICE: După campionatele republicane masculine
— Condiții improprii de joc —

ARAD 23 (prin telefon). — Pro
gramate Ia numai o săptămînă de la 
încheierea întrecerilor feminine desfă
șurate la Cluj (într-o organizare ire
proșabilă), finalele campionatelor re
publicane masculine (individual și 
perechi) găzduite de orașul Arad nu 
s-au bucurat de condiții normale de joc. 
Fiecare din cele patru piste ale arenei 
C.F.R. are particularități deosebite. Ro- 
zetele sînt atît de defecte încît uneori 
popicele se înțepenesc sau stau în po
ziții curioase. Astfel, Cristu Vînătoru 
(Petrolul Ploiești), Marin Mcius (Ce
tatea Giurgiu) și alți jucători au tras 
la „pline" bile perfecte în culoar care 
însă s-au strecurat printre popice. Lipsa 
benzilor de cauciuc, care măresc ran
damentul loviturilor și protejează ma
terialul de joc, lumina slabă, ridicători
neinițiați, popice neregulamentare și 
bile de dimensiuni și greutăți diferite, 
iată alte elemente care au influențat 
în mod considerabil comportarea fina- 
liștilor. Consecința : din 70 evoluții la 
proba clasică de 200 bile mixte nimeni 
n-a reușit să depășească 900 p.d., deși 
au concurat și cîțiva jucători de certă 
valoare, care în ultima vreme ne obiș
nuiseră cu asemenea rezultate.

Oare deficiențele menționate nu pu
teau fi remediate la timp? După părerea 
noastră, da; pentru că se puteau aduce 
îmbunătățirile necesare arenei C.F.R.

SPAHACIIIAM DE IADIĂ A tlNtfltliJLIJ!

Cititorii întreabă, 
redacția răspunde (III)

7—8. Alumina Oradea
9. Banca Tg. Mureș

10. Ind. sîrmei C. Turzii
FEMININ

1. Țesătura P. Neamț
2. Știința Buc.
3. Știința Tg. Mureș
4. Sănătatea Arad
5. Voința M. Ciuc
6. Progresul Buc.
7. Progresul Tîrgoviște
8. C.S.M. Cluj

3 1 2 4:7 4
3 1 2 3:6 4
3 1 2 3:7 4

3 3 0 9:3 6
3 2 1 7:4 5
3 2 1 8:5 5
3 2 1 7:5 5
3 1 2 6:7 4
3 1 2 5:6 4
3 1 2 4:8 4
3 0 3 1:9 3

5RE1

ȘTIRI
® Pentru a contribui și mai mult la 

desfășurarea normală a meciurilor din 
campionatul republican, federația a 
hotărît ca, începînd cu etapa de du
minică 28 noiembrie, la partidele de 
categoria A în seria a II-a, masculine 
și feminine, nu numai arbitrul princi
pal, ci și cel secund să fie delegat din 
afara orașelor-gazdă.

® Meciul masculin de categorie A, 
seria I, Constructorul Brăila — Farul 
Constanța, care trebuia să se joace 
duminică 21 noiembrie, a fost repro- 
gramat și, prin acordul celor două sec
ții de volei interesate, se va disputa la 
Brăila, vineri 3 decembrie 1965.

dacă ar fi existat tragere de inimă la 
membrii comisiei orășenești dc specia
litate și puțin sprijin din partea orga
nelor locale UCFS. Nu putem înțelege 
nepăsarea cu care e privit jocul de 
popice la Arad, altă dată un puternic 
centru în această ramură de sport. Cîtă 
diferență între organizarea finalelor cam
pionatelor feminine și cele masculine, 
între felul cum sînt întreținute arenele 
de joc la Cluj și la Arad!

Credem că federația de popice va 
trage învățămintele cuvenite, luînd mă
surile corespunzătoare, ea însăși în 
defect prin lipsa de cunoaștere a situa
ției reale de la Arad.

TR. IOANIȚESCU

BOX: Dinamo București-Dinamo Craiova 
în campionatul pc echipe

Joi seara, sala Floreasca va fi din 
nou gazda unei reuniuni pugilistice. 
La ora 17 se vor alinia pe ring cei 
mai buni pugiliști ai formațiilor di- 
namoviste din București și Craiova, 
pentru a susține partida din cadrul 
campionatului pe echipe. Meciul din
tre cele două garnituri se desfășoară 
în sferturile de finală ale actualei 
ediții a campionatului.

• In etapa regională a campio
natului republican de cros disputată 
la Ploiești au fost desemnați ur
mătorii cîștigători: junioare I: Ana 
Pavel (Petrolul Ploiești), pe echipe 
Petrolul Ploiești; junioare II: Flo- 
rica Poliacov (Prahova Ploiești), pe 
echipe Prahova Ploiești; juniori I: 
Stelian Chirițoiu (Petrolul Ploiești), 
pe echipe Prahova Ploiești; juniori 
II: Ion Ciorobea (Cîmpina), pe e- 
chipe Cîmpina; seniori Ion Dăndărău 
(Prahova Ploiești), pe echipe Pra
hova Ploiești. (M. Bedrosian, coresp.)

® Cu prilejul unui concurs orga
nizat la liceul nr. 2 din Brașov, tî- 
nărul atlet Ștefan Siskovits (Dinamo 
Brașov — antrenor N. Tacorian) a 
realizat un nou record regional la 
aruncarea ciocanului (6 kg). El a 
obținut 60,10 m, depășind vechiul 
record care-i aparținea din vara a- 
cestui an (57,38 m).

Tot în localitate s-a desfășurat o 
întrecere găzduită de terenul liceului

Cu prilejul acestei reuniuni își fac 
reapariția pe ring o serie de „nume" 
binecunoscute ale boxului nostru, 
sportivi ai formației campioane din 
anul trecut, care se află acum în 
fața primei lor întîlniri din acest cam
pionat. Astfel, printre cei ce vor 
evolua, amintim pe Vasile Antoniu, 
Ion Covaci, Ion Monea, Vasile Ma- 
riuțan, Constantin Crudu, Dumitru 
Davidescu și alții.

Antrenorul formației bucureșlene. 
Constantin Nour, ca și elevii săi, pri
vesc cu destulă seriozitate meciul cu 
echipa antrenată de Dumitru Ciobo- 
taru. Craiovenii, care au obținut re
zultate frumoase în această compe
tiție, vor încerca — desigur — să 
reediteze performanța de acum cîțiva 
ani, la Sibiu, cînd i-au învins pe 
bucureșteni. 

nr. 1. Au participat peste 200 de 
atleți. Dintre cele mai bune perfor
manțe se remarcă cea realizată de 
Gh. Suha, care a corectat recordul 
regional de copii la aruncarea greu
tății ,obținînd o aruncare de 13,54 
m. De menționat că vechiul record 
(12,75 m) a fost corectat și de M. 
Măcel aru (13,39 m) în cadrul ace
luiași concurs. In clasamentul ge
neral pe echipe, pe primul loc s-a 
clasat formația liceului nr. 1 din 
Brașov cu 58 p, urmată de echipele 
liceului nr. 5 cu 37 p, liceului nr. 
3 cu 27,5 p și liceului din Codlea 
cu 14 p. (C. Gruia, coresp. regional).

® La etapa regională a campio
natului republican dc cros, atlcții 
regiunii București și-au disputat cu 
multă ambiție primele locuri. Iată 
cîștigătorii: juniori categoria a II-a: 
Gheorghe Șerban (Giurgiu); juni
oare categoria a II-a: Aurelia Ni- 
colaie (Giurgiu); juniori categoria 
I: Ilie Pană (Giurgiu); junioare ca-

BASCHET: Amînarea 
unor etape 
din campionatul masculin

Avînd în vedere faptul că aproape 
toate echipele divizionare masculine au 
jucătorii angrenați în numeroasele com
petiții internaționale din perioada care 
urmează, federația de baschet a hotărît 
reprogramarea unor jocuri din campio
natul masculin de categoria A: etapa 
din 28 noiembrie se va disputa în 26 
decembrie, iar etapa din 5 decembrie 
în 29 decembrie.

® Astăzi, miercuri 24 noiembrie, la 
ora 17, se dispută în sala Floreasca me
ciul de antrenament dintre lotul de tine
ret al țării noastre (care ne va repre
zenta, între 1—6 decembrie, în Cupa 
Bosforului) și campioana țării, echipa 
Dinamo București. 

tegoria I: Ioana Arâșanii (lehliu) ; 
seniori: Ion Măcar eseu (Lehliu); 
senioare: Zoe Zaharia (Urziceni). Pe 
echipe, sportivii raionului Giurgiu au 
cîștigat la juniori II, junioare H *?* 
juniori I, cei din Lehliu la senior, 
cei din Urziceni la junioare I și se
nioare. (I, Brătianu, coresp.).

® De un interes deosebit se 
bucură întrecerile atletice studen
țești. în Capitală s-au disputat pri
mele două etape ale campionatului 
studențesc pe echipe din cadrul cen
trului universitar. Campionatul reu
nește la startul probelor peste 200 
de studenți din 3 institute bucu- 
reștene. Iată citcva din cele mai 
bune rezultate individuale: BĂIEȚI: 
100 m. M. Ionescu (IMF) 11,3;
1 500 m. V. Pătrașcu (Inst. Peda
gogic) 1:26,8; 200 m g M. Ionescu 
(IMF) 27,6; lungime Sorin Lupan 
(Politehnica) 6,63 m; triplu C. 

Dobrescu (Universitatea) 13,28 m; 
suliță L. Popescu (Politehnica) 
52,60 m și Cornel Ghițcscu (Univer
sitatea) 50,06; ciocan Vlaieu Radu 
(Universitatea) 40.64; FETE: 100 
m Rodica Mihăilescu (Inst. Peda
gogic) 14,0; 400 m Victoria Co- 
șuleț (Universitatea) 70,0; înălțime 
Sanda Necula (Inst. Pedagogic) 
1,35 m; greutate Zenovia Lungescu 
(Inst. Pedagogic) 9,92 m; suliță 
Maria Turman (Politehnica) 23 H) 
In clasamentul general pe echipe si
tuația este următoarea: 1—2. Inst. 
Agronomic și Universitatea cu cîte 
14 p; 3—5. Politehnica, Institutul 
Pedagogic și l.S.E. cu cîte 8 p; 
6—7. IMF și Institutul de Construc
ții cu cîtc 2 p. (Al. Bizim).

ȘAH: 22 de finaliști 
iau startul

(Urmare din pag. 1)

clujeanul Carol Drozo, fostul nostru 
campion universitar.

Adversarii se cunosc deci bine, dar 
în șah contează nu numai stilul și pre
ferințele de joc, ci în special reperto
riul deschiderilor, unde fiecare poate 
pregăti surprize celorlalți. încă un mo
tiv pentru a considera lupta ca 
chisă, chiar dacă — prin ultimele. x*r 
rezultate — o serie de jucători se im
pun ca favoriți principali ai întrecerii. 
Printre aceștia trebuie citat în primul 
rînd actualul campion, Florin Gheor
ghiu, primul șahist român care a in
trat în posesia titlului de mare maestru. 
Foștii campioni Ciocîltea și Ghițcscu 
doresc, desigur, să se reafirme din nou 
și forța lor de joc le dă această posi
bilitate. Componenți ai echipelor re
prezentative — cum sînt, printre alții, 
Szabo, Pavlov, Partos, Mititelu — pot 
emite și ei pretenții pentru primele 
locuri. Nu trebuie uitat B. Soos, care 
a realizat un rezultat bun la recentul 
turneu de la Tbilisi (scor de peste 50 
la sută în compania a 3 mari maeștri 
și 12 maeștri internaționali).

Un punct de atracție suplimentar îl 
constituie disputarea concomitentă a în
trecerii pentru titlul republican feminin. 
Alexandra Nicolau și Elisaheta Polihro- 
niade — cîștigătorc, la egalitate, a re
centei finale — se întîlneșfy începînd 
de la 9 decembrie, în meciul de 
de 4 partide, pentru desemnarea cârtii 
pioanei.

Jocurile se dispută în sala mare â 
Institutului de Petrol, gaze și geologie 
din str. Traian Vuia, 6 (colț cu Bd. 
Bălcescu). Prima rundă are loc azi, în
cepînd de la ora 15.

MARIN NICULAE din Bistrița, G1I. 
TOMIȚA din Brașov, I ULIANA MARI
NESCU din București și VLADIMIR 
TRUTÂ din Brăila ne-au întrebat: cum 
se vor desfășura întrecerile de șah și 
tenis de masă ?

Răspuns: La șah, în etapa pe aso
ciație (etapa I), concursurile vor fi 
organizate sistem turneu, separat pen
tru băieți și separat pentru fete. Fie
care jucător sau jucătoare va susține 
cîte o partidă cu ceilalți participant din 
grupa sa. Grupele vor fi formate din 
cîte 12 jucători sau jucătoare. In ca
zul cînd sînt mai multe grupe, primii 
clasați din fiecare grupă vor forma o 
nouă grupă dc 6 pînă la 12 jucători. 
Aceștia vor juca sistem turneu pînă la 
desemnarea învingătorului.

In etapele a II-a și a IlI-a, con
cursul se va organiza sistem turneu sau 
eliminatoriu, în funcție de numărul par- 
ticipanților și de condițiile existente pen
tru desfășurarea întrecerilor.

înainte de începerea concursului în 
fiecare grupă este necesar să se atri
buie jucătorilor cîte un număr prin tra
gere Ia sorți. Culoarea pieselor va fi 
trasă la sorți. Cînd un jucător atinge 
piesa cu mîna, el este obligat s-o mute, 
excepție făcîndu-se doar în cazul cînd 
jra wc unde s-o inuLe-

Partida cîștigată se notează pe dia
grama concursului cu un punct, remiza 
cu l/2 punct, iar partida pierdută cu 0 
puncte. Se va da pierdută partida ju
cătorului, care răstoarnă intenționat pie
sele de pe tablă, care deranjează pie
sele sau refuză să se supună prevede
rilor regulamentului de șah.

Jucătorul care totalizează cel mai mare 
număr de puncte este declarat cîștigător. 
In toate etapele, clasamentul se va face 
individual, separat pentru băieți și se
parat pentru fete.

La tenis de masă, în toate etapele, 
concursurile vor fi organizate la simplu 
băieți, simplu fete, dublă băieți, dublu 
fete și dublu mixt. In etapele pe aso
ciație și pe grupe de asociații, probele 
de simplu se vor desfășura după siste
mul turneu, organizîndu-se grupe de cîte 
5—10 concurenți și, apoi, jocuri elimi
natorii între cîștigătorii grupelor. Cele
lalte probe (dublu băieți, dublu fete 
și dublu mixt) se vor desfășura după 
sistemul eliminatoriu. In toate etapele și 
probele învingătorul va fi cel care cîș- 
tigă două seturi din trei.

Așadar și la tenis de masă, ca și la șah, 
concursurile se vor desfășura pc o du
rată de timp mai lungă pentru a pri
lejui celor mai buni să se impună.

CÎT COSTĂ UN VIS
(Urmare din pag. 1)

tase pe nici unul dintre noi, ingreu- 
nindu-ne umerii cu povara anilor...

— Și?
— Și... In locul lor, In locul mis

tuitor al luptei sportive am aruncat 
generația lui Nica, Pilă, Fugigi, Dra- 
gomir, Țufuianu, Ene ți a altora, care 
alături de lordăchescu, Zlătoianu și 
Rusu, „bătrinii" echipei mele, mi-au 
adus in această toamnă Împlinirea 
celui mai frumos vis al unui antre
nor ; cucerirea titlului de campion 
national. E primul meu tricou de 
campion, cucerit ca... antrenor și 
bucuria este cu atit mai mare cu cit 
coincide cu o aniversare : 25 de ani 
de rugbi. E frumos, nu ?

■— Spune-mi, cum a fost ?
— Începusem... Mai intti a trebuit 

să renunf la vechii mei colegi de 
echipă. Procesul n-a iost dureros 

numai... sentimental, ci ți pentru 
structura echipei, pentru jocul ei. O 
echipă de rugbi Înseamnă, de lapt, 
15 oameni, 15 caractere. Au fost ne
cesari ani de zile pentru a se netezi 
asperitățile, pentru a forma un singur 
om din 15, o gindire colectivă, care 
să se manifeste concret in inițiati
vele fiecăruia. E o treabă 1 Și cu mine 
am avut de lucru.

Trebuia să-i fac pe oameni să mă 
creadă, să fie convinți că ceea ce 
spun este adevărat și mai ales ulii. 
Apoi, cînd tofi am ajuns In pragul 
maturității, am trecut la lucruri mai 
complicate. Am Încercat să Învățăm 
de la alfii. Nopți Întregi, am căutat 
să aflu secretul faimoților „AII 
Blacks?'. A doua zi, la antrenamente, 
Încercam să transpunem in viafă cele 
deslușite in inima nopții. Am mă
surat terenul metru cu metru, am 

adunat, am Împărțit, am inmulfit. Am 
făcut geometrie plană ți In spafiu. 
Și apoi i-am dat viată cu entuzias
mul ți dorinfa de consacrare 
jucători ți a unui antrenor. Ața s-a 
născut „linia de atac dublă", „triun
ghiul de sprijin", arme cu care am 
învins pe „Alexandru cel Mare" 
(Steaua — Penciu) și „Reduta de la 
Gr ivi[a“ (Grivifa Roție — Viorel 
Moraru), cele două „mari puteri" ale 
rugbiului românesc.

— Și astăzi ?
— Cu două etape Înainte de sfir- 

țitul campionatului sîntem (oftează) 
campioni. Poate că acum, descătușați 
din chingile grijii pentru puncte, vom 
reuși să arătăm o parte dintre cele 
mai frumoase lucruri pe care le are 
rugbiul. Pentru că, in ultimă inslaijlă, 
acesta este cel mai important!

— De acord...



Sfaturi pentru tine, tinere fotbalist!
Familiarizarea și învățarea amănunțită 

a deprinderilor și procedeelor tehnice, 
însușirea lor practică constituie mijlocul 
cel mai eficace de a te stimula să te 
antrenezi, chiar și singur, cît mai mult, 
spre a realiza progrese. în fotbal există 
atît de multe aspecte ale tehnicii și tac
ticii, atît de multe lucruri care influen
țează jocul unei echipe, încît nu este 
ușor să te hotărăști ce anume să exersezi 
mai întîi. Din experiența noastră în in
struirea tinerilor fotbaliști, am ales unele 
din aspectele tehnicii în general care, 
credem, sînt cele mai importante.

Scopul acestui articol este de a trezi 
în tine, tinere fotbalist, pasiunea de a-ți 
dezvolta singur măiestria, nu numai în 
cele cîteva ore de antrenament în co
lectiv, ci zilnic cîte puțin, așa cum faci 
pentru școală repetînd lecțiile acasă. Dacă 
acestea te vor îndemna să te antrenezi 
de două ori mai mult ca înainte, atunci 
scopul propus de noi va fi atins și, 
fără îndoială, nivelul tău de joc se va 
îmbunătăți, spre satisfacția noastră și 
bucuria ta.

Să începem cu executarea paselor — 
prima noțiune de lovire a mingii.

în jocul de fotbal este foarte impor
tant să poți schimba pase cu coechipie
rii și să poți combina cu ei, realizînd 
astfel un joc colectiv. Chiar din primele 
ore de antrenament să te gîndești cum 
să folosești mai bine mingea și cum să 
te placizi mai bine în teren. Dacă nu 
vei face' aceste lucruri, înseamnă să tri
miți mingea la întîmplare și să alergi 
fără rost pe teren. După aceasta tre
buie să înveți să șutezi, pentru că 
scopul jocului este să marchezi goluri. 
Numai atunci vei căpăta încredere în 
tine, cînd vei trage tare și precis, fără 
să fii nevoit să conduci mingea pînă 
în fața porții și fără să aștepți să fii 
servit „pe tavău de partener.

Toate aceste amănunte fac parte din 
jocul corect și trebuie să le înveți, spre 
a le folosi în mod eficace în timpul 
jocului.

în orele de antrenament vei observa 
că-ți formezi treptat un stil propriu, nu 
numai cu aceste procedee, dar și cu alte 
mijloace ce țin de subtilitate și finețe, 
** pâțate de la jucătorii de mare clasă, 
yie care le vei automatiza în antrena
mente.

PASA PRECISĂ, LUCRUL CEL 
MAI UTIL

Să nu crezi că dacă alergi repede cu 
mingea la picior, sau dacă o lovești 
tare, te poți numi fotbalist! Efortul tău 
se irosește dacă nu ești capabil să 
trimiți o pasă precisă unui coleg de 
echipă. Fotbalul este un joc colectiv, iar 
marile echipe sînt caracterizate tocmai

Scrisori de la cititori

Nici la Galați nu crește iarba!...
In „Sportul popular44 din 5 noiembrie 
, publicSt. scrisoarea profesorului D. 

-^.odorescu, antrenor secund al echipei 
de categoria A Știința Craiova, în care 
era criticată atitudinea Întreprinderii de 
gospodărie orășenească Craiova față de 
starea proastă în care se află cîmpul de 
joc al stadionului Tineretului din Cra
iova.

Este indiscutabil că atît în buna pre
gătire și comportare a unei echipe cît 
și în desfășurarea unui joc de calitate, 
starea gazonului are un rol de primă 
importanță. Acest adevăr este foarte im
portant în materie de fotbal — și nu 
numai pentru echipele din categoria A. 
De ce omologhează însă organele de re
sort terenuri de joc care nu asigură nici 
pe departe condiții satisfăcătoare de 
desfășurare a competițiilor de interes 
r^V^jcan?

Pe urmele angajamentelor luate

Atlcților din Roman li s au asigurat condiții
Jn regiunea Bacău cel mai puternic 

centru de atletism este la Roman. Cu
noscutul antrenor Constantinescu-Nehoi 
se ocupă cu multă dragoste de pregătirea 
și îndrumarea unui mare număr de tineri 
atleți care ajung uneori pînă în fazele fi
nale ale întrecerilor republicane. Spor
tivii din Roman nu au avut insă prea 
bune condiții de pregătire și, ca urmare, 
în ilarul nostru din 7 august a.c. a 
fii. publicat materialul intitulat: 
.HALAL GOSPODARI 1“

prin faptul că în desfășurarea fazelor, 
jucătorii fac legătura între ei prin pase 
executate din mișcare. De altfel, la jucă
torii de clasă se poate observa o cali
tate comună : acea tehnică înaltă de a 
folosi mingea, din alergare, chiar din 
viteză, în modul cel mai inteligent.

Cel mai rapid dribling, este întot
deauna mai încet decît o pasă precisă, 
mai ales dacă pasa este adresată direct 
partenerului. Dar pentru a reuși pasa 
directă, trebuie să faci sute de ore de 
antrenament.

Lovirea mingii cu latul este o execu
ție tehnică simplă. Orice copil poate 
trimite o minge pe jos în acest fel, chiar 
cu ambele picioare; poate de aceea ju
niorii disprețuiesc în antrenamente pasa 
cu latul și caută să învețe procedee 
tehnice mai grele și mai spectaculoase. 
Dar pasarea mingii cu latul, precis, ră- 
mîne unul dintre cele mai utile și folo
site mijloace în anumite acțiuni de joc 
și în special pe spații reduse. Oricum 
ți-ar veni mingea, pasa poate fi făcută 
cu precizie absolută și cu forța necesară, 
pentru a ajunge la țintă la momentul 
potrivit. 0 dată ce ți-ai însușit acest 
mijloc de a pasa, vei avea posibilitatea 
să joci mai cursiv, fără rețineri, lejer, 
soluționînd situații dificile și neaștep
tate care se pot ivi în joc. în loc să 
fugi brambura... cu capul în jos, sau să 
tragi la întîmplare, începi să joci co
lectiv. Poți face acest lucru încă de la 
vîrsta cea mai mică, să zicem 10—12 
ani și dacă continui să înveți să folo
sești procedee tehnice noi, în curind îți 
vei ridica mult nivelul de joc.

Să ne referim la lovirea mingii cu 
latul piciorului, presupunînd că tragi cu 
piciorul sting într-o minge care stă pe 
loc (vezi și desenul de mai sus). Așezi

Pentru ce este permisă de pildă dis
putarea partidelor echipei Oțelul Galați, 
din categoria B, pe stadionul Portul 
roșu, al cărui teren se aseamănă, în 
cel mai bun caz, cu un ogor căruia i s-a 
făcut „toaleta44 după însămînțările de 
toamnă?

După cîte știu, printr-o decizie a 
F. R. Fotbal, decizie care datează de 
mai mulți ani, se interzice desfășurarea 
partidelor de categoria B pe terenuri 
negazonate. Se pune întrebarea: pentru 
ce, pînă la rezolvarea acestei situații, 
nu s-a permis echipei de fotbal a aso
ciației sportive Oțelul Galați să-și sus
țină meciurile de campionat pe frumosul 
stadion din cartierul Țiglina?

I. OPREA — Cîmpina

La sfîrșitul lunii august Consiliul oră
șenesc al UCFS ne-a răspuns că se vor 
lua măsuri pentru ca atlcților să li sc 
asigure condiții cît mai bune de pregă
tire.

Zilele trecute ne-am aflat din nou la 
Roman și, firește, am vrut să aflăm cum 
este îndeplinit angajamentul luat de 
Consiliul orășenesc al UCFS. lată-ne, 
așadar, la stadionul respectiv. Grămezile 
de zgură depozitate în jurul terenului 
au dispărut, iar pista mai-mai că riva
lizează cu aceea de la „Republicii" din 

mingea in fața ta. Piciorul de sprijin 
să fie la nivelul mingii, depărtat însă 
de ea cam la un lat de palmă, îndoi 
puțin genunchiul drept în momentul cînd 
lași centrul de greutate pe acest picior. 
Privește la minge și acoper-o, ghemuin- 
du-te puțin în față, astfel ca să fii bine 
echilibrat. Apoi răsucește vîrful picio
rului sting în spre afară și pendulează 
razant cu pămîntul, în așa fel ca partea 
interioară — latul piciorului — să lo
vească mingea, trimițînd-o înainte. Glez
na piciorului cu care lovești mingea tre
buie să fie întărită. Execuți din nou, 
însă de data asta îndoi genunchiul sting 
și tragi piciorul drept, scurt, înapoi, 
după care pendulezi în față pentru a 
lovi mingea. La început să lovești ba
lonul mai încet, în așa fel ca să simți 
puterea de lovire, apreciind distanța la 
care vrei să o trimiți, iar apoi din ce 
în ce mai tare.

Avantajul acestui fel de a pasa constă 
în faptul, că lovind mingea cu cea mai 
mare suprafață a labei piciorului, vei 
avea siguranță în precizia transmiterii 
ei la partener.

Dezavantajul este acela că acest mij
loc tehnic are o forță de lovire mai 
slabă și nu poate fi aplicat decît pe 
distanțe mai mici — circa 10—15 m. 
Pentru spațiile mai mari este folosită 
pasa cu șiretul.

Antrenează-te, fie la perete, fie cu un 
prieten, pînă ce observi că ți-ai însușit 
mișcarea. Exersează cu ambele picioare, 
dar ai grijă să lucrezi mai mult cu pi
ciorul mai slab.

Caută să ai cît mai mare precizie în 
transmiterea pasei și privește mult la 
jucătorii mari, alcgîndu-ți un model.

P. STEINBACH 
ȘT. STANCULESCU 

antrenori la centrul de juniori 
„Tînărul dinamovist44

Din campionatele regionale
Recent s-a disputat ultima etapă a 

turului campionatului de fotbal al 
regiunii Hunedoara. Pe primul loc 
după cele 13 etape se află formația 
Aurul Zlatna care în ultimul meci a 
obținut un rezultat de egalitate, 1—1,
cu Știința Pctroseni. Iată clasamen-
tul:
1. Aurul Zlatna 13 9 2 2 26—12 20
2. Știința Petroșeni 13 8 2 3 36—10 18
3. Constr. Hunedoara 13 7 1 5 32—17 15
4. Refractarea Alba Iulia

13 7 1 5 23—16 15
5. Aurul Brad 12 6 2 4 17—10 14
6. Minerul Vulcan 13 6 2 5 18—18 14
7. Min. Aninoasa 13 6 1 6 20—23 13
8. C.F.R. Simeria 13 5 2 6 16—33 12
9. Textila Sebeș 13 5 1 7 38—39 11

10. Minerul Ghelar 12 5 0 7 28—33 10
11. Dacia Orăștie 13 3 4 6 19—24 10
12. Parîngul Lonea 13 4 2 7 13—24 10
13. Minerul Teliuc 13 4 1 8 25—27 9
14. C.F.R. Teius 13 4 1 8 17—42 »

N. SBUCHEA-coresp.

Capitală. La amenajarea ei s-a muncit 
o lună și jumătate, după cum ne spunea 
chiar președintele consiliului orășenesc, 
tov. I. Cismaru. Tinerii atleți I. Cio- 
banu, I. Banu, Gli. Păduraru, D. Bucur 
și alții au rămas adesea după antrena
mente pentru a da o mină de ajutor. 
Poate se va spune că realizarea pistei 
este tardivă pentru anul în curs, mai 
ales că prima zăpadă a și căzut. In a- 
cest caz amintim reportajul intitulat: 
„Noaptea pe stadion" apărut în ziarul 
nostru iarna trecută, în care se relata

AZI, LA BRAȘOV

Steagul roșu-F. C. Zagreb 
in cadrul „Cupei orașelor tirguri"

BRAȘOV, 23 (prin telefon). Par
tida de miercuri dintre Steagul roșu 
și F.C. Zagreb din cadrul „Cupei ora
șelor tîrguri" este așteptată cu mare 
interes în orașul nostru.

„Partida este grea", ne-au decla
rat antrenorii ambelor echipe. în com
pletarea declarației sale, antrenorul 
Silviu Ploeșteanu ne-a spus : „Sînt 
convins că jucătorii pe care-i pregă
tesc vor depune întreaga lor capaci
tate pentru obținerea unui rezultat 
favorabil, care ar duce Steagul roșu 
în turul al III-lea al competiției". 
Formația anunțată : Adamacbe — 
Ivăncescu, Jenei, Campo, Naghi — 
Năftănăilă, Sigheti — Hașoti, N ecu la. 

r~• ‘Ti

Se reiau jocurilci 
categoriei A

Campionatul de fotbal al cate
goriei A se reia duminică cu jocu
rile etapei a XIII-a :

Dinamo Pitești — Steaua (1—2 
și 0—2)

Petrolul — Știința Cluj (2—2 și 
0—U

Știința Craiova — Siderurgistul 
Farul — Dinamo București (1—4 

și 0—3)
Rapid — U-T.A. (0—3 și 0—0) 
C.S.M.S. — Știința Timișoara 
Steagul roșu — Crișul (1—1 și 

0—2)
(în paranteze — rezultatele din 
campionatul trecut)

Iată cum se prezintă clasamen-
tul înaintea penultimei etape:
1. Rapid 11 9 1 1 24— 9 19
2. Petrolul 11 6 3 2 21— 8 15
3. U.T.A. 11 5 4 2 16—13 14
4. C.S.M.S. 11 5 3 3 14—13 13
5. Știința Cluj 11 3 6 2 11—10 12
6. Știința Tim. 11 5 2 4 13—14 12
7. Steaua 11 2 6 3 17—11 10
8. Știința Craiova 11 3 4 4 9—12 10
9. Din. Pitești 11 4 1 6 21—20 9

10. Crișul 11 3 3 5 14—22 9
11. Steagul roșu 11 3 2 6 13—18 8
12. Dinamo Buc. 11 3 2 6 15—21 8
13. Farul 11 3 2 6 9—17 8
14. Siderurgistul 11 2 3 6 16—25 7

Duminică 28 noiembrie 1965, se 
reia campionatul categoriei A al țării 
noastre cu penultima etapă.

în programul concursurilor PRO
NOSPORT A-48 și B-14 sînt incluse 
6 meciuri din această etapă, 4 întîl- 
niri din categoria B și 3 partide din 
campionatul italian.

Vă prezentăm acest program:
I. Petrolul — Știința Cluj

II. Știința Craiova — Siderurgistul
III. Rapid — U. T. Arad
IV. C.S.M.S. Iași — știința Timișoara
V. Steagul roșu — Crișul

VT. C.S.M. Sibiu — Minierul Baia Mare
VII. Min. Lupeni — A.S.A. Tg. Mureș

VIII. Industria Sirmei — Jiul
IX. Oțelul Galați — Oltul Rm. vîlcea
X. Atalanta — Bologna

XI. Lazio — Juventus
XII. Torino — Brescia 

XIH. Dinamo Pitești — Steaua
CÎȘTIGĂTORII EXCURSIILOR 

LA TRAGEREA SPECIALA LOTO
DIN 12 NOIEMBRIE 1965

Iată pe cîștigătorii excursiilor 
duble (cîte două locuri) la Brașov, 
cu petrecerea Revelionului;

activitatea intensă a atlcților din Roman 
și pe timpul iernii.

In preajma stadionului se află o fru
moasă și încăpătoare sală de sport. Cu 
toate acestea, sala era ocolită iarna 
pentru că nu era încălzită, impediment 
ce dura de mulți ani.

Iată însă că o dată cu terminarea 
lucrărilor la pista stadionului, a fost 
instalată și conducta de încălzire, ur- 
mînd ca peste — sperăm — puțin timp 
să se monteze radiatoarele necesare.

A mai rămas de rezolvat o singură 
problemă: îngrijitorul sălii, C. Dims, 
locuiește într-unul din vestiare, spor
tivii fiind nevoiți să folosească pe rind 
un singur vestiar. Sfatul popular oră
șenesc a promis că va reglementa și a- 
ceastă situație. Precizăm eă sala de 
sport din Roman aparține chiar Sfatului 
popular orășenesc...

Goran, Pescaru. Rezerve : Liebhardt, 
Zaharia, Gane.

Ieri, în jurul prînzului, a sosit Ia 
Brașov și formația iugoslavă F. C. 
Zagreb.

Antrenorul Gustav Lechner (fost 
adversar al lui Ploeșteanu în 4 me
ciuri România — Iugoslavia), a anun
țat următorul „11” : Misiei — Ga- 
lekovici, Ilici — Klobucear, Mes troici, 
Sușa — Nedov, Bnban, Waha, Dră
ciei, Beslaci. Rezerve : Harar, Cepe- 
lea, Aumiiiicr.

Partida va începe la ora 14 și va 
fi condusă de arbitrul cehoslovac 
P. Spotak, care yâinsbsi la Brașov în 
dimineața meciului.1'1'1'

CAROL GRUIÂ-— coresp. reg.

ȘTIR I...
ARBITRII MECIULUI DINAMO 

BUCUREȘTI - 1NTERNAZIONALE
O telegramă sosită ieri dimineață 

la F.R. Fotbal anunță că meciul Di
namo București ,-ț- Internazionale 
Milano, care se va disputa în Capi
tală la 1 decembrie •' în cadrul. „Cu
pei campionilor europeni'4, va fi con
dus de o brigadă de arbitri din El
veția. La centru : Karl Katler; la 
tușă : Roland David și Andrei 
Tschaun.

Arbitrii elvețieni și-au anunțat so
sirea pentru luni.
MECIURILE ÎNCEP LA ORA 14
TOATE JOCURILE DIN CADRUL 

CAMPIONATELOR CATEGORIILOR 
A, B ȘI C PROGRAMATE 1N DU
MINICA ACEASTA VOR ÎNCEPE LA 
ORA 14.

PROGRAMUL DE DUMINICA, , 
DIN CAPITALĂ

Amatorii de fotbal din București 
îșt, pot alege meciurile la care vor 
asista duminică, din următorul pro
gram :

STADIONUL REPUBLICII, ora 14 : 
Rapid — U.T.A. (categoria A)

STADIONUL PROGRESUL, ora i0 : 
Progresul — Ceahlăul P. Neamț (cat 
B).

TERENUL GLORIA, ora 10 : Meta
lurgistul (fost Metalul) București — 
Constructorul Brăila (cat. B).

TERENUL TIMPURI NOI. ora 10 : 
Flacăra roșie București — Chimia 
Făgăraș (cat. C).

G. Iordache, comuna Slobozia (reg. 
București); I. Mellinger — Salonta ; 
J. Sandici — Oradea; V. Corbea — 
Focșani; F. Iscovici — Galați; V- 
Ifrapt — Geoagiu (Orăștie); F. Mă
ciucă — Iași; G. Fokt — Borsec 
(Toplița); V. Conache — Răsvod 
(Tîrgoviște); F. Radu — Buzău; P. 
Dumitrescu — Ploiești; P. Bîlbîe — 
București; R. Andreescu — Domnești 
(București); I. Gherghina — Bucu
rești; C. Gogea — C-Iung MușceL C. 
Rotăreasa — Pitești; I. Juncu — Bu- 
huși; L- Gosa — Oravita; G. Ianoș
— Țopleț (Banat); 1. Kovacs — Arad; 
V. Sarea — Beiuș (Crișana); I. Flo- 
rec —Oradea; I. Serea — Constan
ța; F. Ditrich — Negru Vodă (Do- 
brogea); G. Zidaru — Bucov (Plo
iești); C. Orășanu — Tecuci; V. Je- 
hiu — Puf ești (Bacău); P. Graur — 
Brăila; G. Budău — Cărei; T. Tokoly
— Sighetul Marmației; A. Kelemen
— M- Ciuc; D. Faur — Craiova,- F. 
Toropan — Ploiești; A. Dracopol — 
Ploiești; A. Paxaschiv — București; 
C. Botez — București; N. Georgescu
— București; A. Angliei — Bucu
rești; I. Popescu — București; I. 
Filip — București; D. Paraschivoiu
— Aiud; S. Demeter — Cluj; V. 
Cristea — Cotești (Galați); R. Bota
— Călan (Hunedoara); C. Constantin
— Corabia; D- Cîrțan — Craiova ; 
I. Buda — București; N. Jelea — Ba
cău; R. Pintty — București; A; 
Barcsy — București.

• Tragerea la sorți a autoturis
melor de Ia tragerea specială Loto 
din 12 noiembrie 1965 va avea loc 
azi la Tecuci după tragerea Prono- 
expres.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



Importante hotăriri

ale Comitetului european a! FIA
• Normele pentru campionatele europene • Noi recorduri
omologate • Jocurile europene de atletism pentru Juniori

luat sfîr-
european

Acum cîtcva zile au 
șît lucrările Comitetului 
de pe lingă Federația internațională de 
atletism, desfășurate timp de două zile 
la Copenhaga. Cu acest prilej, comisia 
tehnică a stabilit normele de calificare 
în vederea participării la campionatele 
europene de atletism, programate la 
sfîrșitul lunii august 1966 pe „Nepsta- 
dion“ din Budapesta.

lată normele stabilite în probele mas
culine: 100 m plat: 10,5; 200 
21.2; 400 m plat: 47,3; 800 
1:49,0; 1500 m plat: 3:43,0; 
plat: 14:05.0; 10 000 m plat: 
110 m garduri: 14,4; 400 m _ 
52,0; 3 000 m obstacole: 8:46,0; înăl
țime: 2,06 m; lungime: 7,60 m; triplu- 
salt: 15,80 ni; prăjină: 4.70 m; greutate: 
17,70 m ; suliță : 76,00 m; ciocan: 64,00 
ni; disc: 55.00 m; decatlon 1 000 puncte.

De asemenea au fost omologate ur
mătoarele noi recorduri europene: l 
milă: 3:55,5 Michel lazy (Franța); 
5000 m: 13:29,9 Michel Jazy (Franța); 
3 mile 13:04.8: Michel Jazy (Franța); 
1500 m: 3:36,4 Juergen May (R. D. 
Germană) ; ștafeta 4x100 m: 39,2 
U.R.S.S.; ciocan: 71.02 ni Romuald Klim 
(U.R.S.S.): 10 000 m plat: 28:10,6 Gas
ton Roelants (Belgia).

Recordurile lui Michel Jazy 3:53,6 
în proba de o milă și Gyula Zsivotszki 
(Ungari») 73.74 m la aruncarea cio
canului urmează să lie omologate cu 
ocazia viitorului congres al comitetului, 
programat în zilele de 14 și 15 martie 
1966 la Neapole. Viitoarele ședințe ale 
acestui (or vor avea Ioc în zilele de 
19 și 20 noiembrie 1966 Ia Istanbul și 
in noiembrie 1967 la Praga.

Comitetul a fost de acord în principiu 
pentru desfășurarea unui meci atletic în
tre o selecționată a celor două Americi
Ș»
ar

anul viitor 
ca întîlnirea

m plat: 
m plat: 
5 000 m 
29.20,0; 
garduri:

reprezentativa Europei. Primul meci 
urma să aibă loc cu trei zile înaintea
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campionatelor europene de 
de la Budapesta. Se prevede 
să se dispute într-un oraș din R.F. Ger
mană. A doua întîlnire ar urma să fie 
programată în zilele de 9 și 10 august 
1967 la Montreal (Canada).

In ceea ce privește Jocurile europene 
de atletism pentru juniori ele vor avea 
loc anul viitor, între 24 și 26 septem
brie, la Lvov (U.R.S.S.). Comitetul n-a 
acceptat propunerea federației vest-ger- 
mane de a se organiza în viitor campio
nate europene de atletism pe teren a- 
coperit. S-a aprobat ca în zilele de 26 
și 27 martie 1966 să aibă loc la Dort
mund o competiție intitulată Jocurile 
europene de atletism pe teren acoperit.

Cum se profilează echipa de rugbi a Franței 
pentru meciul cu reprezentativa României

Duminică, XV-le francez se va pre
zenta în fața echipei României, la 
Lyon, sub semnul cîtorva... necazuri. 
Ne fac griji în special selecționabilii 
noștri de la Toulon. O dublă coinci
dență va avea drept consecință dublul 
forfait al „pilierului- Gruarin și al 
„închizătorului de linia a treia- Her-

rero. Primul, accidentat în etapa de Toulon, la 21 noiembrie. Decizia ur- 
campionat din 14 noiembrie, este de mează a fi luată zilele acestea de că- 
atunci indisponibil și va face cunos- tre conducerea federației franceze, în 
cută hotărîrea sa de-abia în ultimul sensul dacă

urinată de o dreaptă la corp, 
încolo inițiativa luptei a aparți-

Cassius Clay l-a învins pe Floyd Patterson

NEW YORK 23 (Agerpres). — Pe 
îingnl din orașul Las Vegas (Nevada), 
în fața unei asistențe cifrată la 7 500 
de spectatori, s-a disputat luni scara 
meciul pentru campionatul mondial de 
box profesionist la categoria grea în
tre pugiliștii de culoare Cassius Clay 
și Floyd Patterson. Cu 6 kilograme mai 
greu decît șalengerul său (95,254 kg 
Clay — 89,244 kg Patterson) foarte 
mobil și rezistent, Cassius Clay a cîș
tigat prin oprirea meciului pentru infe
rioritatea adversarului, în repriza a 
12-a.

Patterson a avut avantaj doar în prima 
repriză cînd a reușit să plaseze o stîngă 
la cap 
De aci 
nut Iui Clay. In repriza a 6-a, Patterson 
a fost salvat de gong, după ce primise

două lovituri puternice care l-au obli
gat să pună genunchiul la podea. Lovit 
din toate pozițiile, Patterson părea a 
fi groggy în picioare la sfîrșitul repri
zei a 10-a cînd, complet epuizat, el era 
purtat spre colț de secunzii săi. Fostul 
campion mondial a mai rezistat o re
priză, dar la începutul celei de-a 12-a, 
în urma unei serii de upercuturi, a fost 
incapabil să se mai apere. Arbitrul a 
intervenit și a oprit meciul dcclarîndu-1 
învingător pe Cassius Clay.

Aceasta este cea de-a 22-a victorie 
consecutivă obținută de Cassius Clay 
de cînd a trecut Ia profesionism, după 
ce a cîștigat în 1969, la Roma, titlul 
de campion olimpic la categoria semi
grea. Clay este în vîrstă de 24 de ani.

La sfîrșitul meciului, campionul mon
dial a declarat: „Floyd s-a bătut cu mult 
curaj. El a încasat cele mai tari lovi
turi ale mele. Cred că acum am con
firmat victoriile mele asupra lui Sonny 
Liston". Decepționat, Patterson a spus: 
„Nu pot găsi scuze pentru cele întîm- 
plate. Cassius este un boxer bun. To
tuși dacă arbitrul nu ar fi oprit meciul, 
eu aș fi rezistat piuă la capătul celor 
15 reprize".

Bernard
naționalei tranceze de rugbi, nu este numai un 
„specialist al tușelor", ci și un toarte activ jucă

tor de cîmp
Foto : Miroir-Sprint

Dauga, unul din oamenii de bază ai

moment. Cît despre al doilea, Her
rero, licența de joc i-a fost retrasă, 
ca urmare a „disputei” pe care a 
avut-o cu arbitrul meciului P.U.C. —

Comentarii Bogat calendar atletic
după meciul de fotbal internațional in 1966

Brazilia - U.R.S.S.

Cassius Clay (dreapta) trimite o directă la bărbie, care-l va zdruncina 
serios pe Floyd Patterson

Telefoto U.P.I.

în derbiul etapei, Voința - Dinamo 4-1
(Urmare din pag. 1)

rîn- 
mai 

în a 
treia repriză, chiar cu el pe gheață, 
scorul a fost 7—0 pentru Steaua !...

Revenind la jocul de ieri, vom nota 
eficacitatea lui Calamar (care a ega
lat „recordul sezonului*, stabilit a- 
cum cîteva zile de Gyorgy, înscriind 
și ci șase goluri într-un meci). Cele
lalte puncte ale învingătorilor au fost 
marcate de I. Hollo (4), G. Szabo 
(3), Trăușan (2), 
fanov, Gheorghiu, 
marcat Tarei (2) 
arbitrii 1. Tiron și L. Enciu.

• Jocurile cuplajului de 
ne-au oferit dispute echilibrate, 
strînse. în prima partidă, Știința Cluj 
a fost pe punctul de a ne oferi prima 
surpriză a campionatului: a condus, în 
fața Științei București, cu 4—1, pînă 
în ultimul minut al reprizei a doua ! 
în ultimele 20 de minute, însă, clu
jenii au cedat ritmul și au pierdut un 
meci pe care meritau să-l cîștige, mai 
ales că au avut foarte multe ocazii de 
gol. La Știința Cluj a apărut Cazan I 
(el nu e însă pus la punct cu antrena-

telege cum trebuie sensul acestor 
duri și că nu se va Înfumura și 
mult. Mai ales că, să nu uite,

Hollo (4), G.
Peter, Varga, Ște- 

Pentru Tîrnava au 
și Gali. Au condus

aseară 
scoruri

mentul), iar la Știința București am în
registrat prezența în echipă a lui Scheau.

Scorul final de 5—4 (1—3, 1—1, 
3—0) pentru bucureșteni a fost reali
zat prin golurile marcate d’e Mezei (2), 
Mihăilescu, Boda, Bazilides, respectiv 
Naghi (3) și Cazan I. Cam indulgent 
cu unele infracțiuni, arbitrajul prestat 
de FL Marinescu și M. Ilușanu.

* Meciul Voința—Dinamo s-a în
cheiat cu victoria formației din Miercu
rea Ciuc : 4—1 (2—1, 2—0, 0—0). 
Dinamoviștii au deschis scorul printr-un 
gol spectaculos înscris de Pană, chiar în 
primul minut. Ei au dominat apoi des
tul de autoritar, dar au slăbit spre 
sfîrșitul reprizei, cînd Ferenczi a egalat 
iar Szabo II a adus conducerea echipei 
sale, cu concursul larg al lui Dumitraș. 
A doua parte se desfășoară în nota de 
dominare a Voinței, care-și concreti
zează superioritatea prin Szabo II și G. 
Antal. Voința a obținut o victorie meri
tată, avînd un plus de omogenitate și 
mai mult calm în fazele de poartă. Au 
arbitrat foarte bine Kuehnert și Valent 
(Austria).

Azi, ora 9 : Steaua—Știința Cluj, ora 
17: Dinamo—Tîrnava, ora 19 j Voința— 
Știința Buc.

După meciul de fotbal BraziHia — 
U.R.S.S., încheiat cu un neașteptat 
ir*zultat de egalitate (2—2), celebrul 
jucător brazilian. Pele a declarat 
ziariștilor : „Fotbaliștii sovietici au 
jucat foarte bine. Meciul a fost deo
sebit de greu pentru noi. Unii cro
nicari înflăcărați pronosticau victo
ria noastră cu 6—0, dar eu am aver
tizat că de data aceasta nu se va 
mai repeta ce s-a întîmplat la Mos
cova cînd am cîștigat cu 3—o. Pen
tru noi a fost o lecție bună".

Antrenorul echipei sovietice, Niko
lai Morozov, a spus : „Meciul s-a 
situat la un nivel remarcabil. S-a 
jucat corect, prietenește. Desfășura
rea partidei a evidențiat creșterea 
nivelului tehnic al fotbalului nostru. 
Din echipa Braziliei mi-au plăcut în 
mod special Gerson, Djalma Santos 
și Orlando, iar de la noi Iașin, Șes- 
ternev, Voronin și Metreveli“.

Ziarul „ULTIMA HORA“ din Rlo 
de Janeiro remarcă faptul că fotba
liștii sovietici au terminat mai bine 
meciul, demonstrînd o pregătire fi
zică superioară. „Pentru echipa Bra
ziliei, subliniază ziarul „GLOBO*, 
acest meci nul echivalează cu o in- 
frîngere".

Principalul eveniment al viitorului 
sezon atletic internațional îl vor con
stitui Campionatele europene, care se 
vor desfășura la Budapesta între 30 
august șl 4 septembrie 1966. Intre 16 
și 18 septembrie orașul Sarajevo (Iugo
slavia) va găzdui Jocurile Balcanice 
de atletism.

Calendarul atletic 1965 mai prevede 
o serie de întllni'ri internaționale im
portante ca : 17—18 mai, Anglia — 
U.R.S.S. (masculin) la Londra ; 
11—12 mal, R.F. Germană — Franța — 
Anglia (feminin) în R. F. Germană ; 
23—24 iulie. S.U.A. — U.R.S.S. (mas
culin și 
august, 
(juniori 
august,
garia (masculin) în Iugoslavia ; 17—18 
septembrie, Polonia — R. F. Germa
nă (masculin și feminin) în Polonia; 
17—18 septembrie, U.R.S.S. — Franța 
(masculin) la Kiev ; 1—2 octombrie,
R. D. Germană — Polonia (masculin 
șl feminin) la Magdeburg ; 9 octom
brie, Italia — U.R.S.S. (masculin) 
la Roma.

Herrero va juca sau nu 
contra românilor. Ar fi 
de mirare ca responsabilii 
federali să-l dezavueze 
oe conducătorul jocu
lui, iar — pe de altă 
parte — eliminarea lui 
Herrero riscă să-l incite 
pe Gruarin în a se soli
dariza cu el.

De altfel, judecind în 
modul cel mai obiectiv, 
acesta nu ar fi un prilej 
de neliniște pentru seler 
ționeri, întrucît Gruarin 
și Herrero, nu erau de 
fapt, în cea mai bună 
formă. Dar, pe de altă 
parte, înlocuitorii prevă- 
zuți, Abadie și Lira, au 
încetat să se arate în lu
mină favorabilă ît~ aceste 
din urmă duminici. Iată, 
deci, că probleme totuși 
există.

Jucătorul Lira este bi
necunoscut românilor, 
care l-au mai întîlnit, 
dar Abadie va fi pentru 
ei un „inedit”. Este un 
atlet puternic, 180 cm și 
100 kg, ceea ce nu-1 îm
piedică să fie rapid și 
foarte bun tehnician. El 
stă la baza succeselor clu
bului 
una 
fruntașe ale campionatu
lui Franței. De notat că 
Graulhet este o micuță 

capitală de canton din departament A 
Tarn, cu doar cîteva mii de locuit^,»

Sperăm totuși că valoarea liniei de 
înaintași franceze nu va fi diminuată, 
mai ales că Dauga și Crauste se anun
ță, în mod special. în mare formă. 
Problema cea mai delicată o va con
stitui randamentul perechii de mijlo
cași Lasserre — Gachassin. Dar dacă 
acest angrenaj va funcționa bine, se 
apreciază că frații Boniface și Dar- 
rouy, cu ajutorul lui Pierre Besson și 
cu cel al fundașului ofensiv Claude 
Lacaze, vor ști să-și impună rugbiul 
lor de mișcare și să confirme, cu și 
mai mult aplomb chiar comportarea 
lor bună, de anul trecut, de la Bucu
rești.

Acestea ar fi, foarte pe scurt, cele 
mai noi amănunte în legătură cu for
mația pe care conducătorii rugbiului 
francez o pregătesc pentru apropiatul 
meci cu reprezentativa României.

Paris, 23 noiembrie
ROBERT BARRAN

________________________ '____ *.

său, „Giitulhet”, 
dintre formațiile

AL
UN MEMORANDUM

FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE 
DE FOTBAL

ZURICH 23 (Agerpres). — In
tr-un memorandum dat publicității 
la Zurich, Federația internațională 
de fotbal (F.I.F.A.) a avertizat că 
trebuie luate măsuri severe împotriva 
cluburilor ai căror suporteri au o 
comportare nesportivă. Invazia tere
nurilor, aruncarea de pietre sau o- 
biecte asupra jucătorilor și arbitri
lor, sau alte manifestări huliganice, 
pot aduce suspendarea unui club pe 
toată durata unui sezon, sau pe o 
perioadă mai îndelungată, în cazul 
că prejudiciile sînt grave.

feminin) la Los Angeles ; 11 
Italia — Franța — Polonia 

masculin) în Italia ; 13—14
Iugoslavia — Italia — Bul-

A fost stabilit
programul campionatelor 

europene de atletism
Comitetul de 

de-a 8-a ediții 
ropene de atletism, care se vor des
fășura anul viitor la Budapesta, a 
alcătuit și programul pe zile al în
trecerilor. In prima zi, la 30 august, 
vor fi cunoscuți noii campioni eu
ropeni Ia 10 000 m plat, greutate (fe
mei) și 50 km marș. Finala probei 
feminine de săritură în înălțime a 
fost programată în ultima zi d’e con
curs. In penultima zi se va desfășura 
finala probei feminine de aruncarea 
suliței.

organizare a celei 
a campionatelor eu-

ȘTIRI,
REZULTATE

VARȘOVIA. — In turul doi al 
„Cupei campionilor europeni" la ho
chei pe gheață, echipa poloneză 
G.K.S. Katowice, Jucînd pe teren 
propriu, a terminat la egalitate 3—3 
(2—0, 1—1. 0—2) cu campioana Ceho
slovaciei, Z.K.L. Brno.

TBILISI. — Meciul pretendenților 
la titlul mondial de șah a continuat 
cu cea de a 9-a partidă. La mutarea 
26, Tal a comis o greșeală șl partida 
s-a întrerupt apoi cu avantaj de 
partea lui Spasski. Scorul, ' <a 
reluarea partidei, este egal : 4^*1'.

HELSINKI. — Continuîndu-șl tur) 
neul în țările scandinave, selecțto-i 
na ta de hochei pe gheață a R. D. 
Germane a întîlnit la Tampere echi • 
pa Finlandei. Au învins ’ ’ ’ *"
finlandezi cu scorul de 
0—1, 2—0).

MOSCOVA. — A început 
lui de-al 33-lea campionat_ .___ ___
U.R.S.S. în prima rundă Paul Keres 
l-a învins în 40 de mutări (cu pie
sele negre) pe campionul de anul 
trecut, Viktor Korcinol. Polugaevskt 
a cîștigat la Vasiukov, Osnos la Lepeș- 
kln, Iar Bronstein a remizat cu Gm 
feld în numai 14 mutări.

RIO DE JANEIRO. — Finala pro
bei de simplu femei a turneului in* 
ternațional de tenis de la Rlo a fost 
cîștigată de argentinlana Norma 
Baylon, care a învins-o cu 4—6, 6—1, 
6—3, pe Franțolse Durr (Franța). Re
zultate în semifinalele la simplu 
bărbați : Pletrangeli — Barnes 1—6, 
6—4, 6—1, 3—6, 7—5; Koch — Jova-i 
novici 6—4, 2—6, 6—4, 6—3.

hocheiștil 
2—1 (0—0
finala ce
de șah al
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