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S.M. ClujȚ.S.K.A. Cerveno Zname Sofia 5-1
Campioana țării noastre, for- 
ția masculină de tenis de 
isă C.S.M. Cluj a debutat 
o victorie în cea de a Vl-a 

iție a „Cupei campionilor 
ropeni" Ieri după amiază, în 
la Dinamo, echi- 

clujeană a eli- 
riat în cel de al 
ițea tur al com-

v.;ei
3«ina
S.K.A.
lame
>rulde5-l. Jucă
rii români Giur- 
ucă, Reti și Bodea 
au dovedit su- 
îriori ifjjversari- 
•r lor, depășin- 
t-i atît în ceea 

privește pregă- 
rea tehnică 
la capitolul 

re de luptă. 
Cel mai 
a prezentat 
a Giurgiucă. Fă-
. a 
lică 
>asă,

schimb mai puțin convingător, 
lăsînd deseori inițiativa de par
tea adversarilor. El merită însă 
o mențiune pentru modul cum 
a jucat și a cîștigat setul al doi
lea la Gerdgikov. Jucătorul bul-

pe cam- 
Bulgariei 

Cerveno 
Sofia cu

cît 
pu-

bine 
Do-

re-

multă 
și si- 
execu-in 

diferitelor 
tehnice, 

bună mo-

1

Giurgiucă — Gerdgikov 2—0 
(14, 9), Bodea — P. Velikov 0—2 
(—17, —17), Giurgiucă — T. 
Velikov 2—0 (14, 16), Reti — 
P. Velikov 2—0 (17,20), Bodea— 
Gerdgikov 2—0 (15, 22).

în sferturile de finală ale 
„CCE“, C.S.M. Cluj va întîlni 
pe campioana Iugoslaviei, Olym
pia Ljubliana. Meciul trebuie să 
se dispute pînă la 31 ianuarie 
1966.

Astăzi, cu începere de la ora 
10, în sala de Ia stadionul Re
publicii, se va desfășura partida 
amicală dintre o selecționată ro
mână de tineret (Sentivani, De
mian, Dumitriu sau Sîndeanu) 
și formația Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia.

„Sala de 
de la I. C. F.

CT. C.

forță“

La Institutul de Cultură Fizică 
fost inaugurată recent o „salăa __  _______

de forță**, destinată antrenamen
telor și lecțiilor practice de atle
tică grea. Viitorii profesori de 
educație fizică au aici toate con
dițiile pentru a-și desăvîrși pre
gătirea, pentru a acumula cunoș
tințele necesare, pe care să Ie 
împărtășească apoi viitorilor lor 
elevi.

în fotografie : O grupă de stu- 
denți la ora de haltere. Se exer
sează procedeul „smuls". cel mai 
dificil dintre toate, care cere o 
tehnică excelent pusă la punct

PLECAREA RUGBISTILOR 
ROMÂNI LA LYON

Reprezentativa de rugbi a țării 
noastre pleacă azi cu avionul la 
Lyon, în vederea meciului de du
minică cu naționala Franței. Fac 
deplasarea 18 jucători și anume: 
Penciu, Dinu, M. și V. Rusu, lor- 
dăchescu. Radulescu, 
Țuțuianu, Iliescu, ~ 
rețu, Mateescu, 
Vusec, irimescu, 
leac si Stănescu.

lonescu, 
Demian, Băltă- 

Dragomirescu, 
Ciobănel, Țibu-

bună calitate, cu faze spectacu
loase. Gazdele au avut conducerea 
în permanență (min. 55: 21—15), 
succesul lor fiind absolut meri
tat. Cei mai buni jucători : Sten
zel (11 goluri) și Gunesch (4) din 
echipa Timișoarei, Fenyo (9) și 
Kovacs (4) de la oaspeți. In des
chidere : Știința Timișoara—Lie. 
nr. 4 (f) 19—10 (10—5). (P. Arcan, 
coresp.)

ÎNTÎLNIRI ROMÂNO-IUGO- 
SLAVE LA POPICE

G

DORIN GIURGIU CA

primi o
prea vigu-

Giurgiucă
dovedit

demînare
iranță
rea
ock âee
Cu 'o
litate și utilizînd
,‘seori „decisivele44
acumulat puncte prețioase, în- 
eeîndu-și adversarii cu des- 
lă ușurință. în setul al doilea,
P. Velikov, Reti a fost con- 

is cu 19—17, dar el a ter- 
inat învingător cu 22—20. 
Marius Bodea a acționat în

gar a avut 20—13, dar Bodea 
a recuperat și a ieșit învingă
tor cu 24—22.

De la oaspeți, cel mai bine 
s-a comportat Peter Velikov, un 
sportiv cu frumoase posibilități.

REZULTATE TEHNICE :
Reti — T. Velikov 2—0 (16, 19),merikanos și Trontzos (2,18 m) în echipa e baschet a Greciei care va evoluala București

sfîrșK’t acestei săptămîni, 
Floreasca din Capitală va

La
ii;.»

nou un interesant pro- 
ram baschetbalistic internațio- 
al, cu excelente „capete de afiș44, 
î primul rînd, este vorba de 
*le două meciuri pe care repre- 
întativa Greciei le va susține 
i compania selecționatelor de ti- 
eret și, respectiv, de seniori 
le țării noastre, partide în care 
aschetbaliștii fruntași din cele 
ouă țări vor face o ultimă ve- 
ificare înaintea „Cupei Bosforu- 
ii” și Jocurilor Balcanice de la 
irana.
Prezența jucătorilor greci la 

hieurești stîrnește un deosebit 
iteres, cunoscut fiind faptul că 
chipa lor practică un joc rapid 
i "'“'•Haculos, pe gustul celor 
îai |„.ț\^ențioși iubitori ai acestui 
port. în plus, trebuie subliniată 
î creșterea valorică înregistrată 
n ultima vreme de echipa elenă, 
Icătuită pe scheletul formației 
anipioane A.E.K. Atena, aflată 
n excelentă formă. Recent, 
544-ul lui Amerikanos (vi-1 rea
mintiți probabil de la Balcaniada 
le anul trecut), Moshos, Zou- 
>as, Vasiliadis și Larentzakis a 
eușit „senzația44 primului tur al 
.Cupei campionilor europeni44, e- 
iminînd (printr-o dublă victorie) 
>e IVisla Krakoivia, echipa care 
i întrecut în această toamnă pe 
leal Madrid și Selecționata Eu- 
opei. In mod special, echipa Grc- 
iei va conta la București și pe 

iportul cunoscutului pivot Gior- 
'^r'm tzo s (2,18 m ), ca re î n 

>r$k reprezintă culorile ciu
lului Stella Azzura în campio
natul italian

In sfîrșit, programul va fi conț

pictat și de 
dintre Dinamo 
cont în (1
„C.C.E."

Iată programul complet al 
tidelor :

Sîmbătă, de la ora 17: 
MANIA (TINERET) — GRECIA 
și DINAMO BUCUREȘTI—ZA
DAR (Iugoslavia); duminică de 
la ora 18 : ROMÂNIA—GRECIA.

prima confruntare 
București și Zadar, 

pentru turui doi

par

ii O-

Sferturile de finală ale campionatului JOCUL FARUL 
BUCUREȘTI ARE 
SÎMBĂTĂ

- DINAMO 
LOC

republican de box pe echipe Deoarece Dinamo București sus
ține miercuri 1 decembrie primul 
său joc cu Internazionale, în ca
drul „Cupei campionilor euro
peni”, jocul său de la Constanța, 
cu Farul, se va disputa sîmbătă.

in zilele de 4 și 5 decembrie se 
vor disputa la Bucureștii două 
meciuri de popice, între repre
zentativele masculine și feminine 
ale României și Iugoslaviei. La 6 
decembrie, întîlni.rile vor fi reedi
tate, de data aceasta sub titula
tura de București — Belgrad.

„CUPA 13 DECEMBRIE" LA 
CICLOCROS

După experiența anilor tre
cut!, după „misterul" în 
antrenorii celor două echipe 
au învăluit formațiile, după 
„numele" pe care le așteptam 
să evolueze în ring, credeam și 
noi — ca și spectatorii care 
au umplut sala Floreasca asea
ră — că vom asista — în șfîrșit 
— la o gală de zile mari.

Dar a fost o gală oarecare, 
între două echipe inegale, cu 
absențe în program, departe de 
cerințele unor sferturi de fi
nală. Bucureștenii au cîștigat 
detașat, califieîndu-se în semi
finala competiției. In orice caz, 
ne așteptam la mai mult 
partea craiovenilor, care 
aliniat în ring ceea ce 
îndeobște „prima garnitură", 
de parcă nu erau interesați de 
rezultatul meciului.

Și acum, pe scurt, cronica 
partidelor din program !

Categoria MUSCĂ: Nicolae 
Dumitru (Craiova) b.p. Dumitru 
Davidescu (Buc.)

în prima repriză inițiativa a- 
parține craioveanului care lo
vește precis cu directe de dreap
ta la figură. In cea de a doua, 
Davidescu își amintește că tre
buie să plece la „Mănușa de 
aur" și trece la acțiune. Lovi
turile sale vizează ficatul, li
pind de corp dreapta lui Dumi
tru care i-a făcut atîtea neca-

AM fOST INV1IAJI LA
Secretarul de 

invitație. Mi-am _ ___ __ _____  ____
tate privirea peste rindurile scrise la ma
șină. Dar, ce văd ? Nu se poate l E o 
greșeală! Da, da, o greșeală! Pe noi, cel de 
la ,,Sportul popular'1, conducerea Liceului 
„Dimitrie Bolintineanu“ din Capitală ne invită 
la simpozionul „Livtu Rebreanu". Probabil că 
am fost confundați sau, cine știe, poate fac
torul poștal a încurcat treburile. Ei, și ?... 
Vom merge și vom vedea la fața locului 
despre ce este vorba. Avem acolo mulți 
prieteni.

Duminica trecută, pe la orele 9. eram 
prezenți la Liceul ,,D. Botintineanu" din 
calea Rahovei. Pe poarta principală intrau 
grupuri de băieți și fete. In locul serviete
lor, mulți dintre ei purtau buchete mari de 
flori. I-am urmat pînă în sala de festivi
tăți. Aici ne-a intimpinat o atmosferă săr
bătorească. Sute de costume bleumarin și 
bentițe albe iși ocupaseră locurile pe scaune. 
Pe scenă — o masă frumos aranjată, cu 
motive naționale, iar sus — portretul celui 
ce-a dat literaturii noastre Ion, Pădurea 
spinzuraților, Răscoala... Elevii din clasele 
a Xl-a — prin cercul lor de literatură — or
ganizau simpozionul Liviu Rebreanu, în
chinat vieții și operei marelui nostru scrii
tor. Ce a urmat? Un program excelent. De 
la primele cuvinte ale elevei Ana Greci» și 
pînă la aplauzele elevilor și părinților spec
tatori totul a tost frumos, atractiv, ins
tructiv.

Dar cu invitația noastră cum rămine ? 
In final, am dezlegat și această necunos-

redacție mi-a înmînat o 
aruncat cu multă curiozi-

care

din
n-au 

numim

zuri. Cîștigă deci repriza secun
dă, de asemenea pe a treia și... 
pierde la puncte, printr-o deci
zie care stîrnește cel puțin com
pasiunea față de arbitri de la

MIRCEA COSTEA

TIMISOARA - BUDAPESTA 
22-20 LA HANDBAL !

TIMIȘOARA 25 (prin telefon). 
Echipa masculină de handbal a 
orașului a obținut azi o frumoasă 
victorie internațională, dispu- 
nînd de selecționata Budapestei 
cu 22—20 (11—9), după un joc de

Duminică dimineața va avea 
loc ultima competiție de ciclocros 
a anului : „Cupa 13 DECEMBRIE**. 
Organizată de asociația sportivă 
„Tipograful*' întrecerea progra
mează dispute la toate categoriile. 
Primul start se va da lâ ora 10 
din fața întreprinderii poligrafice 
„13 DECEMBRIE**. întrecerea de 
duminică este cea de a 6-a edi
ție a competiției.

(Continuare în pag. a 4-a)

Craioveanul N. Dumitru — stingă — in timpul partidei 
cu D. Davidescu.

Foto i V. Bageac

cută. Ajutor ne-a fost tovarășul prof. GH. 
ANITEI, directorul liceului. ..Simbioza în
vățătură—literatură—sport este pe cale să 
se realizeze, ne spunea dînsul, în adevăra
tul sens al cuvîntului în liceul nostru. V-am 
invitat la acest simpozion pentru a-i vedea 
pe elevii noștri, pe mulți dintre acei pe 
care-i cunoașteți din sala de sport. în 
această activitate**. Și, intr-adevăr. i-am 
văzut, i-am aplaudat...

Reportajul

nostru
Peste cîteva minute ne aflam în curtea 

liceului. Discuția a trecut (se putea altfel) 
pe făgașul activității sportve. Sportul, după 
cum aveam să vedem, este mult iubit aici. 
O atestă baza sportivă, deosebit de fru
moasă, cu terenul de handbal, cu cele de 
volei, cu pista de alergări — rod al hăr
niciei cadrelor didactice, comitetului de pă
rinți, al elevilor. In timpul verii aici îsi 
desfășoară activitatea cei 1 300 de școlari, 
care sub conducerea- profesorilor de edu
cație fizică C. Teodor, Maria Trofin, Eli- 
sabeta Milovenschi și Mihai Nedelcu deslu
șesc tainele sportului care, după cum ne-au 
mărturisit mulți elevi, se bucură de o pre-

țuire deosebită în acest liceu. Pe aceste 
terenuri sau pe parchetul sălii de sport, în 
cele 103 ore de educație fizică cuprinse în 
programul săptămânal și în orele de colec
tiv sportiv, Ana Grec, Paulina Nae, Mari- 
nela Marin, Tatiana Ilie, elevele pe care 
le-am văzut conducînd simpozionul, sau co
legii lor, se întrec în competițiile sportiv» 
prilejuite de campionatele republicane șco
lare și de meciurile inter-clase și inter- 
licee.

Timid, covorul de nea se așternuse în 
curtea școlii. O dată cu primii fulgi de 
zăpadă încolțise în rindurile profesorilor 
elevilor ideea amenajării unui patinoar pe 
terenul de handbal. Totul fusese pregătit 
ca la sfirșitul simpozionului elevii să facă 
și o mică demonstrație de patinaj. Vre
mea însă s-a schimbat și planul a rămas „ne
realizat". Dar cînd mercurul termometrului 
va cobori din nou szib zero grade, patinoa
rul va fi gata și lamele celor 30 de perechi 
de patine pe care le are asociația sportivă 
din liceu, ca și cele personale ale elevilor 
vor aluneca pe oglinda de gheață. Cît pri
vește zilele vacanței de iarnă ele au șl 
fost... planificate, fiind împărțite între acti
vitățile cercului de literatură, ale celui de 
fizică, între meciurile de handbal, volei, pa
tinaj și schi, în Munții Bucegi, unde liceul 
va organiza o excursie.

Ca în mai toate liceele noastre și la 
,,D. Bolintineanu** „mens sana in corpora 
sano" a devenit o călăuză a profesorilor și 
elevilor. Simbioza ÎNVĂȚĂTURĂ (numai cu 
note mari)—-LITERATURA—SPORT se rea
lizează pe zi ce trece. E și firesc. Există 
toate condițiile, există atîta entuziasm și 
preocupare din partea tuturor !

CONSTANTIN ALEXE

Campionatul republican

fie șah

Primul lider:
Victor Ciociltca

O rundă frumoasă, cu partide 
decise prin atacuri spectaculoase. 
„Cap de afiș44, întîlnirea Pavlov- 
Ciocîltea, care avea să-l promo
veze pe fostul nostru campion ca 
prim fruntaș al clasamentului. Cu 
negrele, Victor Ciocîltea a dat 
unul din atacurile sale devenite 
„clasice44 : asediu prelungit al po
ziției adverse, încheiat cu o ac
țiune directă asupra rocadei. La 
mutarea 39, Pavlov se recu
noaște învins.

Și actualul campion și-a de
monstrat forța. Ș. Nearnțu a co
mis inexactitate în deschidere 
care, desigur, nu poate scăpa 
unui mare maestru... Intr-adevăr, 
speculînd cu precizie slăbiciunile 
ivite în poziția negrului. Florin 
Gheorghiu înscria, la mutarea 28, 
prima sa victorie în concurs.

Alte cîteva partide de luptă au 
întregit programul interesant de 
aseară. Parlos l-a învins pe Mi- 
titclu, iar Reicher (cu negrele) 
pe Bondoc. Rezultate de egali
tate au fost consemnate în înlîl- 
nirilc Șuta—Voiculescu, Ghițes- 
cu — Vngureanu, Soos — Szabo, 
Nacu—Botez, Naclit—Georgescu 
și Moisini—Rădtdescu.

Pe primul loc al clasamentului, 
după două runde, se află docil- 
tea cu 2 puncte. Cite B/z P- au 
Georgescu, Partos, Reicher și 
Szabo. Gheorghiu și Vaisman au 
cite 1 punct și o partidă între
ruptă.

Azi dimineață sc reiau cele trei 
partide întrerupte din primele 
runde (Gheorghiu—Șuta, Botez- 
Soos și Drozd—Vaisman). După- 
amiază, de Ia ora 16,30, sc dis
pută runda a 3-a. din programul 
căreia cităm : Militclu— -Gheor
ghiu, Ciocîltea—Ghițescu, Rei
ch er— Parlos, Szabo — Nacu.
(rd. v.J.



La succesele obținute de mișcarea noastră sportivă în ulti
mele două decenii clubul Dinamo a adus, de la an la an mai 
mult, o importantă contribuție. Aproape că nu a fost 

competiție internă cau internațională în care sportivii dina
moviști să nu fi cucerit titluri, să nu fi obținut succese, performan
țe de valoare care, adăugate celorlalte victorii, au făcut să crească 
necontenit prestigiul sportului nostru. De aceea și pentru viitoarele 
competiții de mare anvergură, cea mai însemnată fiind Jocurile 
Olimpice din 1968 de la Ciudad de Mexico, se așteaptă ca la rea
lizarea performanțelor, o pondere importantă să aibă și sportivii 
dinamoviști. Se speră chiar la un aport și mai mare din partea 
lor în obținerea unor rezultate valoroase la Mexico. Și aceasta va 
fi posibil numai dacă sportivii și antrenorii dinamoviști vor des
fășura un volum sporit de muncă, dacă se vor pregăti metodic, cu 
perseverență.

în rîndurile care urmează vom aduce la cunoștința cititorilor 
noștri modul cum au lucrat în acest an sportivii și activiștii clu
bului Dinamo pentru realizarea principalului obiectiv propus : 
creșterea continuă a performanțelor la nivelul cerințelor pe 
plan internațional și, implicit, pregătirea unui număr cît mai 
mare de sportivi care să facă parte din loturile noastre repre
zentative pentru J.O. din 1968.

130 de sportivi 
nominalizați 

pentru Mexico
In lumina plenarei din ianuarie a 

Consiliului General al UCFS, condu
cerea clubului Dinamo a alcătuit un 
plan de măsuri pentru ridicarea spor
tului de performantă. Acest plan, dis
cutat și cu sportivii și antrenorii încă 
din luna aprilie, urmărește consolida
rea organizatorică a activității sec
țiilor, la îmbunătățirea procesului in- 
structiv-educativ în vederea creșterii 
performanțelor și a muncii cu copiii 
și juniorii, Ia întărirea bazei mate
riale, la îmbunătățirea stilului de 
muncă. Să vedem ce s-a realizat din 
toate cele propuse.

In privința planului cifric de dez
voltare pe 1965, a fost realizat obiec
tivul la sportivi legitimați : 1 492,
printre care și 25 de maeștri emeriți 
și 120 de maeștri ai sportului. Cei 
1 492 de sportivi activează în 20 sec
ții, fiind pregătiți de 63 de antrenori.

In urma revizuirii efectivelor sec
țiilor s-a renunțat la elementele pla
fonate, fiind nominalizați 130 de spor
tivi cu perspectiva de a fi selecționați 
în loturile republicane care ne vor re
prezenta la Mexico. în scopul atin
gerii acestui obiectiv final, pe baza 
indicațiilor organelor de specialitate 
ale UCFS, antrenorii au întocmit pla
nuri individuale de pregătire, cu o- 
biective intermediare. Documentele de 
planificare sînt folosite judicios de 
antrenori, eviden(iindu-se în această 
direcție antrenorii Radu Huțan (caiac- 
canoe), Oprea Vlase (handbal), Viorel 
Manciu (tir), Dan Niculescu (bas
chet), Victor Dona (lupte). în organi
zarea procesului de instruire au fost 
aplicate sistematic cele mai avansate 
metode de pregătire izvorîte atît din 
experiența proprie cît și din cea a al
tor antrenori. Cabinetul metodic și-a 
adus și el contribuția prin conținutul 
bogat și interesant al unor referate 
ca, de pildă, cele prezentate de antre
norii Remus Drăgușanu și Ion Vin- 
tilă. De asemenea, de un real ajutor 
în munca de pregătire s-au dovedit 
diferitele kinograme și filme.

O atenție deosebită s-a acordat mă
ririi volumului pregătirilor prin creș
terea numărului antrenamentelor (cu 
șec(ia și în special cele individuale), 
îmbunătătindu-se și munca de îndru
mare și control. Astfel, a fost anali
zată activitatea secțiilor de natație, 
gimnastică, haltere și atletism, iar pînă 
la sfîrșitul anului vor mai fi anali
zate secțiile de ciclism, tir și volei, 
Un stimulent în activitatea sportivă 
dinamovistă l-a constituit și întrecerea 
organizată între secții. Pînă acum, pe 
primul loc se află secțiile de hand
bal și caiac-canoe.

Obiective realizate și... 
nerealizate

Datorită strădaniilor depuse, la 
unele secții cum sînt cele de sporturi 
nautice, polo, tir, handbal, călărie și 
baschet, obiectivele pe 1965 au fost 
îndeplinite. La alte secții : lupte
(greco-romane), box și gimnastică — 
este vorba în primul rînd de sporturile 
olimpice — realizarea obiectivelor s-a 
efectuat într-un procentaj mai scăzut, 
dar există premisele îndeplinirii lor 
pînă la încheierea anului.

Iată, de altfel, cum arată bilanțul 
înregistrat cu o lună înainte de sfîr- 
șitul anului : canotaj academic : din 
«le 7 titluri, 5 au revenit lui Di- 
Muuo, cvidențiindu-sc Batschi și Cia- 

pura, Tușai, Tarasov, Husarenco, 
Stratan și Aposteanu. Deși în cadrul 
secției se află întregul lot republican, 
cu excepția lui Batschi și Ciapura 
(locul 4 la „europene”), rezultatele 
celorlalți nu se ridică încă la nivelul 
internațional. în schimb, Vernescu, 
Sciotnic (campioni europeni), au o va
loare recunoscută. La tir, Tripșa, Roșea

CÎTEVA CIFRE EDIFICATOARE
.
In acest an, reprezentanții clubului Dinamo au înscris în 

palmaresul lor 59 de recorduri republicane și au cucerit un 
număr de 119 titluri de campioni ai țării dih care 76'lase- 
niori cu 194 de sportivi și 43 de titluri d.e junioți cu 70.de spor
tivi. Dar anul se termină la 31 decembrie !

Tot in acest an, sportivii dinamoviști au cîștigat diferite tit
luri mondiale, europene și Balcanice; au obtinut victorii de pres
tigiu în ..C.C.E., la Universiadăși în alte .concursuri interna
ționale.

Pentru anul viitor, sportivii șî activiștii clubului Dinamo 
.sînt, hotăriți să desfășoare o activitate si mai. susținută în di
recția creșterii valorii, rezultatelor, ia nivelul internațional.

și juniorul Dan Iuga (585 p la pistol 
viteză) au înregistrat cifre valoroase. 
Apoi, Ferecatu (5 titluri republicane) 
și Sikorski au obținut performanțe 
superioare anului trecut, dar ele nu 
ajung la nivelul ridicat al rezultatelor 
internaționale. Ferecatu de exemplu, 
după comportarea frumoasă de la „na
ționale" a avut peste numai trei săp- 
tămîni o evoluție slabă la „europe
nele" de la Tunari.

Printre sportivii nominalizați la box 
se află nume cunoscute ca Antoniu, 
M. Dumitrescu, Monea, Stanev, I. Co
vaci. I. Olteanu. în afară de ultimul, 
ceilalți și-au îndeplinit obiectivele 
propuse și cu toții (și Olteanu) au 
o valoare destul de bună. Pregătin- 
du-se temeinic ei pot spera să fie se
lecționați pentru Mexico. Nu același 
lucru s-ar putea spune însă despre 
Davidescu și Gh. Vlad. Primul a do
vedit multă neseriozitate în antrena
mente, iar Gh. Vlad progresează foarte 
greu, nereușind să-și corijeze unele 
deprinderi greșite. Antrenorii C. Nour 
și C. Dumitrescu vor trebui să urmă
rească mai îndeaproape pregătirile și 
să manifeste mai multă exigență.

Calificative bune merită sportivii 
Pinciu, Recer și L. Ionescu (călărie), 
în timp ce la gimnastică, un sport cu 
tradiție la Dinamo, activitatea nu 
poate să satisfacă pentru moment. 
Aici sînt 16 sportivi nominalizați (an
trenori F. Cociș, Șt. Tarco) : 6 fete 
(Rozalia Baizat, Rodica Apăteanu, E- 
milia Panait, Viorica Tutu>anu, Claudia 
Voicu, Mioara Popescu) și 10 
băieți, printre care Tohăneanu, Ca- 
dar, Silaghi, Buh, Zamfir ș. a. 
După cum se poate vedea, este 
vorba de sportivi cunoscuți și to
tuși la finala din acest an a cam
pionatului republican pe echipe Di
namo nu și-a apărat titlul la bărbați. 
Au existat, într-adevăr, și motive o- 
biective (indisponibilități) care nu jus
tifică însă această absență. Este ne
cesar să se acorde mai multă atenție 
ridicării unui număr mai mare de 
sportivi de valoare, care să poată în
locui actuala promoție.

Cu toate că secția de atletism (an
trenori : Stoenescu, Tintorescu, Vin- 
tilă, Benga) numără cîțiva campioni 
republicani și balcanici ca Vamoș, Ba- 
rabaș, Mustață, Caraiosifoglu, totuși 
rezultatele atleților dinamoviști nu pot 
încă mulțumi. Unii sportivi ca Rățoi 
(400 mg), Caraiosifoglu (20 km marș), 
Mustață (10 000 m), Vamoș (3 000 m 
obstacole). Elena Vintilă (lungime și 
pentatlon), și-au îndeplinit, într-ade- 
văr, obiectivele prevăzute pentru 1965. 

Alții însă, și sînt destui (Simionescu, 
Viorica Mărculescu, Beregsazi, Cio- 
banu, Elisabeta Teodorof, Osoianu) 
care pînă și anul trecut erau elemente 
de bază sau de perspectivă, bat acum 
pasul pe loc sau au regresat. La pro
bele de aruncări (antrenor Benga) creș
terea performanțelor este foarte lentă, 
iar depistarea elementelor dotate se 
desfășoară insuficient de organizat. Și 
la săritura în înălțime este o situație 
precară : nu există nici un sportiv apt 
să participe în competiții. La aceste 
probe, ca și în cele de sprint se simte 
nevoia unei infuzii cu elemente ti
nere, cu reale aptitudini, care să fie 
pregătite cu sîrguință. Lucru foarte 
posibil, dacă antrenorul coordonator 
Stoenescu va munci mai organizat (cu 
sportivi mai puțini, dar bine selec
ționați) și nu va mai fi încărcat cu 
prea multe sarcini administrative.

La înot au fost obținute unele per
formanțe bune prin recordurile și titlu
rile Cristinei Balaban dar, în raport 
cu condițiile și cerințele actuale, acti
vitatea de pînă acum nu poate primi 
notă de trecere. Este necesară o lăr
gire substanțială a efectivului secției 
cu elemente tinere, capabile de rezul
tate valoroase.

Comportări mai bune am fi aștep
tat și de la sportivii secțiilor de volei 
(băieți și fete), haltere (rezultatele 
sînt departe de cele realizate pe plan 
internațional) și ciclism. Aici au fost 
pierdute poziții fruntașe în competi

țiile internaționale deși secția a dispus 
de sportivi de valoare ca Ciocan, Ciu- 
meti, Gh. Suciu, D. Popovici, M. Po
pescu, Rusu, Bădără. Cauzele insuc
ceselor trebuie căutate în anumite ma
nifestări necorespunzătoare aJe unor 
sportivi și pentru a căror curmare 
antrenorii N. Voicu și Șt. Lemîndroiu 
au făcut prea puțin. Pentru abaterile 
săvîrșite, Rusu și Bădără au și fost 
sancționați de federația de speciali
tate.

Din trecerea în revistă a activității 
de performanță a sportivilor dinamo
viști rezultă, fără îndoială, munca la
borioasă care se desfășoară la acest 
club, dar și rămînerile în urmă care, 
indiscutabil, pot și trebuie să fie în
lăturate.

Creșterea cadrelor tinere
Despre aceasta vorbesc suficient de 

elocvent numeroasele titluri cîștigate 
de junioarele și juniorii dinamovițti. 
Și, este bine de reținut că, pe lîngă 
o serie de actuali campioni de seniori 
ai țării — pregătiți de timpuriu la 
Dinamo — alți sportivi care concu
rează cu succes în diferite cluburi sînt 
proveniți de Ia Dinamo. Așa, bună
oară, pot fi citați atletul Șerban Cio
chină, trăgătorul N. Rotaru, gimnastul 
Grigorescu, halterofilii Toma și Vlă- 
dăreanu etc.

într-adevăr, conform planului de 
măsuri privind îmbunătățirea muncii 
cu copiii și juniorii, activitatea „Tî- 
nărului Dinamovist” a fost reorgani
zată. Toate grupele de copii și juniori 
au antrenori calificați, stabilindu-se 
concret sarcini și obiective de creștere 
pentru noi elemente necesare secțiilor 
de performanță. Din cadrul „Tînăru- 
lui Dinamovist" fac parte astăzi 1 200 
de sportivi care se pregătesc sub în
drumarea a 22 de antrenori. Mulți 
dintre ei se ocupă cu pricepere și 
multă tragere de inimă de creșterea 
tinerilor. De exemplu V. Manciu (tir), 
A. Ruji (lupte), Ilie Alexandru (hand
bal), Furesz (box), Lakatos (gimnas
tică), Vlăduță (înot), Viorica Udrescu 
(canotaj academic). Desigur, ar fi de 
dorit ca și ceilalți, mai ales O. Enescu 
(atletism), Teofilia Făgădău și P. Dun- 
gaciu (gimnastică) să uimcze pilda ce
lor amintiți mai sus.

Este adevărat, procesul instructiv- 
educativ al membrilor Tînărului Di
namovist se desfășoară mulțumitor, 
dar se poate și mai bine. Atenția tre
buie concentrată în special asupra ca
lității muncii de selecție. Prin sita se

lecției au trecut vreo 6 000 de copii, 
din care au rămas 180. Această ac
țiune a fost completată și prin par
ticiparea antrenorilor la orele de edu
cație fizică din școli, prin organizarea 
de concursuri și a unei tabere de vară 
etc. Și roadele — se înțelege — nu 
vor întîrzia să apară. Printr-o mai 
bună colaborare între antrenori și o 
instruire metodică care să ducă la în
sușirea de către tinerii sportivi a unei 
pregătiri corespunzătoare sportului de 
performanță, sîntem convinși că mulți 
dintre acești copii și juniori, nume 
necunoscute azi, vor deveni mîine 
sportivi valoroși care să facă cinste 
atît clubului Dinamo cît și culorilor 
țării.

în loc de concluzii
lată, așadar, cîteva aspecte ale 

eforturilor pe care le depun sportivii 
și activiștii clubului Dinamo pentru 
îndeplinirea sarcinilor care le revin, 
reieșite din plenara din ianuarie a 
Consiliului General al UCFS. In
tr-adevăr, se observă un suflu nou, 
„suflul" olimpic. Sportivii și antre
norii sînt pătrunși de importanța 
obiectivului final pe care îl au de 
atins : o comportare la nivelul ce
rințelor la J.O. de la Ciudad de 
Mexico. Aceasta se ilustrează prin
tr-o participare conștientă a sporti
vilor la pregătirile pe care antre
norii se străduiesc să le efectueze în 
cele mai bune condiții (discutarea și 
stabilirea în comun a planurilor și 
obiectivelor individuale, aplicarea 
unor metode mai variate de antre
nament, generalizarea experienței, 
lupta hotărîtă contra conservatoris
mului, a rutinei și comodității etc.).

Tn activitatea viitoare, un accent și 
mai mare va trebui să cadă asupra 
muncii educative — ceea ce va duce 
la o creștere a răspunderii fiecărui 
sportiv și antrenor — factor decisiv 
în realizarea performanțelor.

Cu condițiile materiale existente și 
care pot fi încă îmbunătățite, cu an
trenamente minuțioasa și metodice, cu 
asigurarea unei împrospătări cura
joase și continue cu elemente dotate 
și bine pregătite a actualelor efec
tive, clubul Dinamo are toate pre
misele pentru a duce la bun sfîrșit 
unul din obiectivele sale foarte im
portante : valoarea titlurilor și a re
cordurilor să atingă și să depășească 
chiar valorile obținute pe plan inter
național. Obiectivele de performanță 
pentru Mexico pot fi realizate. Clubul 
Dinamo dispune de activiști compe- 
tenți și sportivi talentați care pot con
tribui din plin la pregătirea multora 
dintre viitorii noștri reprezentanți la 
J.O., la ridicarea prestigiului clubu
lui și al mișcării noastre sportive.

Material realizat
de CONSTANTIN COMARNISCHI

Cititorii întreabă, 
redacția răspunde (IV)

Mai mulfi tineri din orașele Bucu
rești. Brașov, Lugoj și Baia Mare ne-au 
rugat să le vorbim pe larg despre mo
dul cum se organizează întrecerile de 
trîntă din cadrul actualei ediții a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
In rîndurile care urmează le satisfacem 
această dorință.

Întrecerile de trîntă se vor desfășura 
— în toate etapele — după sistemul 
eliminatoriu, lată categoriile de concurs: 
pînă la 55 kg, pînă la 61 kg, pînă la 
68 kg, pînă la 76 kg, pînă la 84 kg 
și peste 84 kg. Așadar, 6 categorii de 
greutate. Cîntărirea concurenților pen
tru stabilirea categoriilor la care vor 
lupta se va face cu o oră înainte de 
concurs și va fi valabilă pentru toate 
zilele de concurs ale etapei respective.

Durata unei întîlniri este de 9 mi
nute. împărțită în două reprize. Prima 
repriză este de 5 minute, urmează o 
pauză de un minut și, apoi, repriza a 
doua de 4 minute. Învingător va fi de
clarat concurentul care pe parcursul 
celor 9 minute acumulează cel mai mare 
număr de puncte sau acela care-și fi
xează adversarul cu umerii pe saltea 
cel puțin 5 secunde (tuș). In caz de 
egalitate de puncte este declarat în
vingător concurentul cel mai ușor la 
cîntar; în caz de egalitate și la eîntar 
este declarat învingător concurentul cel 
mai tînăr.

• Comisia de organizare a „Cupei 
campionilor europeni44 a hotărit ca 
două dintre meciurile primelor tururi 
ale ediției masculine care va începe 
în curînd să fie conduse de arb>'fl 
internaționali români, cerînd F. ' X. 
Volei să facă delegările respective. 
Cele două partide sînt cea din turul 
de calificare dintre campioanele Iz- 
raelului și Turciei (1—13.XII. 
1965) și aceea dintre campioanele 
U.R.S.S. și Spaniei, care se va dis
puta în cadrul optimilor de finală, 
între 22 ianuarie și 6 februarie 
1966.

• Discuție — nefiresc controver
sată — în sălile din Capitală, cu 
prilejul cîtorva etape de campionat. 
Subiectul: absența (din cînd în cînd) 
a unui medic și a unei truse medi
cale, absență care, bineînțeles, nu-i 
remarcată îndeobște decît atunci cînd 
se produce vreun accident. Și cum 
aceasta se-ntîmplă rar... Spunem că 
discuția, în asemenea situații, este 
uneori în mod nefiresc controversată, 
pentru că de fiecare dată în astfel 
de cazuri se manifestă, măcar la 
unul dintre delegații cluburilor, ne
cunoașterea unor dispoziții precise, 
care nu îngăduie de fapt nici un 
fel de contradicție în privința stabi
lirii de partea cui e vina. Normele 
generale, valabile pentru toate com
petițiile de volei, prevăd limped*' 
că, între obligațiile sale, secția gaz
dă (organizatoare) o are și pe aceea 
de a se „îngriji ca la fiecare joc ofi
cial să asiste un medic care să po
sede trusă medicală conform dispo
zițiilor în vigoare**. Ca măsură de 
prevedere, în atenția celor interesați 
din etapa de duminică 28 nojȘmbrie 
și următoarele, facem cuvenita preci
zare și sperăm a nu fi nevoiți s-o 
repetăm. (— c. f. —).

LUPTE: Duminică, 

penultima etapă
Duminică au loc la Cluj, Tg. 

Mureș, Galați și Arad, întrecerile 
din cadrul penultimei etape a 
campionatului republican de lupte 
libere pe echipe. înaintea acestei 
etape, pe primul loc în clasamep/ 
se află echipa clubului Steaua 
53 de puncte, urmată de Steagul 
roșu Brașov la 3 puncte și Dinamo 
București la 9 puncte. Dinamo și 
Steagul roșu se vor întîlni în 
grupa de la Galați, alături de 
echipa locală Oțelul.

Ultimele locuri în clasament le 
ocupă Rapid București (21 p). Va
gonul Arad și C.S.M. Cluj (cu cîte 
24 p). în grupa de la Cluj sînt 
programate chiar două dintre 
aceste echipe: Rapid și C.S.M. 
Cea de a treia formație este 
A.S.M.T. Lugoj (locul 7).

în grupa de la Tg. Mureș, deo
sebit de echilibrată se anunță par
tida dintre Mureșul și Progresul 
București. Tot în această grupă 
mai participă și Rulmentul Brașov, 
în ultima grupă (de la Arad) 
Steaua are o misiune ușoară, în- 
tîlnind echipele Prahova Ploiești 
și Vagonul Arad.

Spartachiada de iarnă a tineretinu.

Pentru o mai bună lămurire a mo
dului de arbitraj indicăm mai jos cum 
se acordă punctajul:

— pentru o acțiune neterminată, a- 
dică aducerea adversarului în genunchi 
sau cu piciorul îngenuncheat, după 
care adversarul se scoală în picioare, 
se acordă un punct;

— pentru orice trîntire (arunci™)
a adversarului care atinge salteau^tu 
o parte a corpului se acordă un punct 
pentru executant; x

— pentru o acțiune care face ca ad
versarul să ajungă cu umerii pc saltea 
se acordă două puncte:

— pentru trîntirea și fixarea adver
sarului cu spatele pe saltea timp de 
3 secunde, se acordă trei puncte exe
cutantului :

— pentru fixarea adversarului cu 
umerii pe saltea de trei ori cîte trei 
secunde se oprește lupta și se declară 
învingător luptătorul care a realizat 
aceste acțiuni, indiferent de punctajul 
realizat pînă atunci de adversar;

— pentru trîntirea și fixarea adver
sarului cu spatele pe saltea timp de 
5 secunde se acordă tuș și lupta se 
încheie ;

•— cînd un concurent este fixat, 
spatele (umerii) pe saltea, arbtL^ 
oe centru va număra astfel (în gînn) : 
21, 22, 23, 24, 25, indicînd cu mina 
numărătoarea.
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tn curlnd, șerpuirea grațioasă și 

amefitoare prin porțile de slalom 

va fi din nou la ordinea zilei 

V-ați pregătit ?

Foto: T. Roibu

în pragul sezonului 
competițional la schi
în curînd, schiorii se vor întîlni din 

nou pe pîrtiile albe. Și, pentru ca o 
dată cu ieșirea pe zăpadă să poată 
avea și satisfacția primelor rezultate 
m procesul instruirii sau perfecțio
nării tehnicii acestui frumos sport, este 
necesar ca timpul scurt care a mai 
rămas să fie folosit din plin pentru 
desăvîrșirea pregătirii.

în condițiile iernilor scurte din țara 
noastră, se impune ca schiorii să-și 
intensifice pregătirea pe uscat în așa 
fel cjț prima zăpadă abundentă să-i 
găsească cu un grad ridicat de pre
gătire fizică. Recomandăm secțiilor de 
schi, schiorilor (începători, avansați sau 
competitori) să treacă la organizarea 
primelor antrenamente pe schiuri 
(chiar dacă nu au la dispoziție decît 
un strat subțire de zăpadă), punînd 
accentul asupra elementelor simple din 
tehnica de bază.

în această etapă, pregătirea schio
rilor capătă un. conținut diferențiat, 
pe probe. Pentru schiorii care se pre
gătesc pentru concursuri, principalele 
sarcini constau în :

1. PERFECTION AREA CALITĂȚI
LOR SPECIFICE PROBEI

La probele alpine : viteza de reac- 
vje, și execuția rapidă a mișcărilor, 
îndemînarea, forța picioarelor și a 
brațelor, perfecționarea echilibrului 
în condiții cît mai variate, dezvolta
rea și întărirea articulațiilor gleznei, 
genunchilor, șoldului, fortificarea mus
culaturii abdominale. în acest scop 
pot fi folosite : sprinturi scurte cu 
schimbări de direcție la semnal, aler
gări printre copaci, slalom pe uscat 
pe teren plat și pe teren înclinat, să
rituri peste diferite obstacole, aler
gări în diagonală pe o pantă (la vale 
și în urcuș), coborîri pe pîrtiile de 
schi în diferite poziții de coborîre și 
de ocolire, sărituri, alergări în josul 
pantei cu schimbări brusce de direcție 
și opriri în poziții echilibrate etc. E- 
xercițiile vor fi executate cu intensi
tate, pe reprize de repetiții, dar cu o 
durată nu prea mare. în cadrul an
trenamentelor vor fi intercalate întot
deauna exerciții de relaxare. Rezultate 
bune p^fite să dea antrenamentul în 
circuit, cu complexe de 6—8 exerciții 

acționate pe grupe musculare care 
interesează efortul în probele alpine.

în regiunile unde zăpada e bună 
de schi aceste exerciții vor fi 
intercalate cu cele de pregătire pe 
schiuri, cel puțin de două-trei ori pe 
săptămînă, punîndu-se accent pe echi
libru în condiții de alunecare, pe po
ziții de bază, pe execuția diferitelor 
procedee etc. Deci, prima zăpadă tre
buie folosită din plin de către schiori, 
indiferent de calitatea și cantitatea ei.

în probele nordice se va insista 
asupra perfecționării rezistenței și vi

La 7 decembrie tragere excepțională LOTO
_____ _ ____________ La 7 decembrie Loto-Pronosport organizează cea de

a patra tragere excepțională LOTO la care se atribuie 
autoturisme în număr NELIMITAT și premii impor
tante în bani.

La tragerea excepțională din 7 decembrie se oferă 
următoarele autoturisme: 3 „Fiat 1300" (prin tragere 
la sorți), „Renault 10 major" plus cîte 12.900 lei, 
„Renault 10 major", „Wartburg" lux (fără radio) și 
„Fiat 600".

De asemenea la toate cele 4 extrageri se oferă 
premii în bani pentru variantele cu numai 2 numere 
cîștigătoare.

Deci fiecare bilet are 2 șanse de cîștig: să obțină 
un autoturism cu 3 numere cîștigătoare sau un premiu 
în bani cu 2 numere cîștigătoare.

Participînd la toate cele 4 extrageri vă măriți șan
sele de a obține un autoturism.

• Tragerea LOTO de azi va avea loc în orașul 
Focșani.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

tezei specifice în alergările probelor 
de fond, sporirii forței picioarelor, 
brațelor și musculaturii spatelui. Din
tre mijloacele principale, subliniem 
alergările pe teren variat pe diferite 
distanțe, exercițiile de gimnastică, 
exercițiile pentru dezvoltarea forței 
specifice probelor de fond, iar pentru 
săritori exercițiile de echilibru, de
tentă, viteză, forță în picioare. Cele 
mai eficiente metode pentru această 
etapă sînt antrenamentul repetat, an
trenamentul alternativ, antrenamentul 
cu intervale și cel de control. în pre
gătirea fondiștilor se va insista asupra 
individualizării antrenamentului, folo- 
sindu-se un raport rațional între in
tensitatea efortului și durata lucrului, 
în probele de sărituri se va folosi o 
gamă variată de exerciții specifice 
elementelor tehnice, cum sînt desprin
derea de pe masa trambulinei, zborul 
și aterizarea.

2. RESTABILIREA ȘI FORMAREA 
DEPRINDERILOR TEHNICE

Această sarcină trebuie să ocupe 
un loc principal. Pe de o parte trebuie 
urmărită restabilirea vechilor deprin
deri tehnice (prin exerciții cît mai 
apropiate de structura procedee
lor tehnice), iar pe de altă parte 
trebuie pregătită formarea de noi 
deprinderi (cu condiția ca aces
tea să nu influențeze negativ pro
cesul învățării și perfecționării teh
nice în momentul ieșirii pe zăpadă). 
Dintre exercițiile pregătitoare speciale 
și imitative recomandăm : luarea dife
ritelor poziții de coborîre (fundamen
tală, joasă, în căutarea vitezei etc.) și 
corectarea lor în condiții de efort 
static, simularea diferitelor mișcări 
specifice coborîtorilor în diferite con
diții, statice, de echilibru, în timpul 
alergărilor printre fanioane, trecerea 
peste diferite obstacole (garduri, gropi 
naturale, movile etc.), imitînd miș
carea de tragere a genunchilor spre 
abdomen și coborîrea brațelor. în pro
bele de fond se va insista asupra mer
sului alternativ pe teren plat sau în 
urcuș, asupra lucrului brațelor în mer
sul simultan și alternativ etc.

Schiorii competitori trebuie să efec
tueze minimum 4—5 antrenamente pe 
săptămînă cu o durată de circa 2 orc. 
Verificarea stadiului de pregătire se 
va realiza prin probe de control.

Pregătirea schiorului pentru sezonul 
de iarnă nu trebuie să se rezume la 
efectuarea antrenamentelor. Schiorul 
trebuie să se preocupe minuțios și de 
completarea, îngrijirea și punerea la 
punct a materialului și echipamentului 
pe care-1 va folosi în timpul sezonului.

prof. ION BERINDEI 
antrenor federal

ÎNAINTEA MECIULUI DE LA 1 DECEMBRIE

Să cunoaștem jocul lui „Inter"!
Bogat program fotbalistic, cu meciuri 

de mare atracție — spre satisfacția pu
blicului — în acest final de sezon. Iată, 
abia trecut jocul cu Portugalia și cel 
cu „Inter"... bate la ușă. Abia i-am 
văzut pe Eusebio, Coluna, Germano și 
acum ne aflăm în așteptarea lui Suarez, 
Facchetti și Corso, alte veritabile „perle" 
ale fotbalului mondial.

Se poate aprecia că succesul obținut 
duminică de „ll"-le nostiu reprezenta
tiv a generat optimism, re trezind spe
ranțe și readucînd încrederea (AT1T 
DE NECESARĂ) în posibilitățile fot
baliștilor noștri fruntași. Aceștia au 
dovedit că, atunci cînd se mobilizează 
la maximum, sînt capabili să evolueze 
la un înalt nivel tehnico-tactic, indi
ferent de valoarea adversarului pe care-1 
întîlnesc. Vor putea Pîrcălab, Popa și 
Ghergheli, trei dintre eroii victoriei de 
duminică, să contracareze, alături de 
ceilalți componenți ai formației noas
tre campioane, jocul celebrei echipe 
Internazionale? Amînînd răspunsul... 
precis pentru miercuri, să încercăm în 
rîndurile care urmează să înlesnim pre
gătirile dinamoviștilor bucureșleni, ana- 
Jizînd, la detaliu, punctele forte și... 
mai puțin forte ale „interiștilor" din 
Milano. Ne va ajuta în scopul propus 
antrenorul CONSTANTIN TEAȘCA, care 
i-a văzut la „lucru" anul acesta (în două 
rînduri) pe campionii italieni și căruia 
i-am solicitat un interviu. Prima între
bare a fost una cu caracter general :

— Cum joacă „Inter" ?

— In cel mai perfecționat sistem de 
apărare, supranumit „beton", pe care în 
dorința de a-l cunoaște cît mai bine 
l-am studiat pe film și... pe viu, ori 
de cîte ori mi s-a ivit prilejul. Herrera 
a găsit demodat dictonul „cea mai 
bună apărare este atacul", spunînd că 
în fotbal totul este „să... primești cu 
un gol mai puțin decît adversarul". Și, 
ferm convins de afirmațiile sale, a tre
cut la perfecționarea acestui mecanism 
care se numește Internaționale.

— O serie de specialiști care au 
urmărit în ultima vreme jocul lui 
„Inter" apreciază că. în momentele 
de recuperare a balonului, echipa 
lui Helcnio Herrera nu mai acțio
nează exclusiv pe contraatac. Sînteți 
de aceeași părere ?

— Este adevărat. Și cînd fac această 
afirmație mă gîndesc la faptul că, acum, 

în jocul lui „Inter", în afară de pasa 
lungă, decisivă, mai apar și elemente 
ale jocului colectiv, constructiv: degaja
rea cu mina de către portar, „un-dom
urile, centrarea înapoi, cornerul scurt 
etc. Apoi, prin „urcarea" fundașilor 
pînă în apropierea liniei de cen
tru și prin participarea lui Facchetti 
la acțiunile de atac, jocul lui „Inter" 
capătă și un iz ofensiv. Aceasta însă, 
mai mult la meciurile disputate pe te
ren propriu. Dar, marele preț pe jocul 
colectiv se pune tot în situațiile de a- 
părare, cînd, pentru recuperarea talo
nului, în fața porții lui Sarti se gru
pează 7, 8 și chiar 9 jucători. In 
spatele tuturor „mătură" Armando 
Picchi.

— Ce avantaj trag eî din această 
aglomerare ?

— In primul rînd pe cel al supe
riorității numerice în apărare, datorită 
căreia primesc și goluri puține. Au fost 
însă și cazuri cînd, avînd de înfruntat 
echipe de prima mărime (Milan, Bar
celona. Liverpool) apărarea lui „Inter" 
a primit și 3—4 goluri. Trebuie să 
știi însă să te descurci pe spații res- 
trînse, acționtnd prin ,,un-doi"-uri exe
cutate rapid, prin șuturi din voie, fără 
a aștepta mereu poziția „ideală".

— Am văzut cum se apără „In
ter". Spuneți-ne și cum constru
iește...

— In funcție de valoarea adversaru
lui pe care-l întîlnește. Dacă acesta 
este deosebit de puternic, atunci fie
care apărător devine umbra adversaru
lui direct, preocupîndu-se, mai întîi, de 
distrugerea acțiunii. Cînd adversarul 

este mai slab, „înter" pune accentul 
pe recuperarea balonului, după care se 
îngrijește de construirea atacurilor chiar 
de la ultima linie. Trebuie subliniat 
faptul că circulația balonului se efec
tuează în mare viteză, la aceasta con
tribuind transmiterea puternică a min
gii, în același timp cu demarcarea 
promptă a coechipierilor veni ți în spri
jinul purtătorului de balon. In construi
rea atacurilor, „arma" principală folosită 
de „Inter" rămîne, însă, tot pasa lungă, 
mai des uzitată de Corso și Suarez, doi 
..dispeceri", care operează cu predilecție 
la mijlocul terenului.

— După cîte cunoaștem, dv nu 
prea aderați la jocul lui „Inter". 
Cu ce anume nu sînteți de acord?

— „In primul rînd, cu abuzul de 
pase lungi trimise la jucătorii „vîrf" 
de atac, izolați, cu centrările efectuate 
la întâmplare. A proceda astfel înseam
nă. după părerea mea, să-ți obligi ju
cătorii să lupte a doua oară pentru... 
propria minge.

—Cunoscînd acum, cît de cît, 
punctele forte și cele nevralgice ale 
viitorilor noștri oaspeți, să vedem 
cum ar putea contracara Dinamo jo
cul lui „Inter"?

— Aș răspunde mai întîi cu o glumă: 
să fructifice măcar jumătate din oca
ziile ce și le-au creat în meciul dispu
tat anul trecut și pierdut cu 1—0. Vreau 
să spun prin aceasta că Dinamo este 
în stare să scoată un rezultat mare la 
București. Prin ce mijloace? Ținînd cont 
că în deplasare „Inter" acționează eco
nomicos, cu marcaj foarte strict, apre
ciez că dinamoviștii trebuie să apeleze 
la principiile jocului colectiv — cons
tructiv— ofensiv. Mai concret spus: 
un mijlocaș să aibă sarcini mai mult 
ofensive, celălalt — defensive; apoi 
să existe o apropiere convenabilă între 
cuplurile înaintașilor centrali și funda
șilor centrali; zona de mijloc să fie în
tărită prin prezența fundașilor laterali 

(împinși înainte) și a celor două aripi 
(mult retrase). Prin apropierea distan
țelor dintre compartimente și a inter
valelor dintre jucători se va asigura 
realizarea „blocului funcțional". Ce 
înseamnă aceasta? Că în situațiile de 
apărare balonul va putea fi recuperat 
cu superioritate numerică, indiferent 
unde s-ar petrece acțiunea, iar în mo
mentele. de atac jucătorul cu mingea va 
putea fi sprijinit prin formarea de cu
pluri care să asigure circulația balonu
lui și să înlesnească finalizarea. Acțio- 
nînd altfel, adică individual, înseamnă 
să ne ,.predăm" dinainte cu bună știin
ță, cunoscut fiind faptul că la capitolul 
gabarit inferioritatea noastră este evi
dentă.

— Cum ar trebui să acționeze Di
namo în situațiile de apărare?

— De la extrema stingă la portar, 
toți jucătorii vor trebui să participe la 
această acțiune. O mare atenție menită 
Corso și Suarez, jucători de mijloc, 
care lansează „vîrfurile". Corso și Suarez 
vor trebui supravegheați strict pentru 
a se simți stânjeniți la transmiterea pu
sei. Cînd însă acești doi jucători se și 
găsesc în situația de a conduce balonul, 
ei să nu fie atacați decisiv (existînd 
pericolul driblingului) ci dirijați spre 
zone mai întărite. In atac, Jair, Maz- 
zolla și Peiro se postează, de obicei, 
la limita ultimului apărător. Aceste trei 
„vîrfuri de lance" se mișcă pe lateral 
sau se retrag premeditat, pentru a se 
...reîntoarce brusc în urmărirea miei 
mingi lansată în adincime. Aceste ma
nevre impun fundașilor noștri să se 
afle în permanență cu unul în plus, dar 
și să „plece" automat la toate mingile 
trimise în profunzime. O recomandare 
și în privința încercărilor de deposedare 
a acestor înaintași vîrf de atac. Intru- 
cît, de pildă. Jair ar putea dribla cu 
ușurință 2 —3 jucători așezați în flanc, 
este bine să fie atacat treptat, pînă 
ce se realizează joncțiunea între doi a- 
părători dinamoviști.

— Cum apreciați că trebuie să 
acționeze Dinamo în situațiile de 
atac?

— „Arma" principală a dinamoviști
lor ar putea fi circulația rapidă a balo
nului în scopul „eliminării" adversarilor 
și creării de culoare libere pe mijloc 
sau pe margini în vederea finalizării. 
Nu trebuie exclusă nici pasa lungă de 
contraatac vertiginos, cu condiția ca ea 
să fie trimisă spre cupluri de jucători 
sau individual, dacă adversarul se află 
prins complet pe picior greșit.

Repet, jocul lui „Inter" nu poate fi 
contracarat decît dacă, descoperind u-i 
fisurile, îi răspunzi cu antidotul cel mai 
eficient : jocul colectiv-constructiv-o- 
fensiv. Și jucătorii dinamoviști au a- 
ceste posibilități. De altfel, ei au de
pășit tracul întâlnirilor directe cu acest 
„titan" al fotbalului mondial și, prinlr-o 
mobilizare a tuturor resurselor de care 
dispun, vor putea să obțină un rezultat 
de răsunet.

Să ne dăm, așadar, întîlnire pentru 
miercuri în tribunele stadionului „23 
August" pentru ca, împreună cu zecile 
de mii de spectatori, să încurajăm e- 
chipa noastră, strigînd din lot sufletul 
„HAI DINAMO!". Dacă se poate, chiar 
mai tare decît se aude pe San Siro: 
„Forza Inter"...

Interviu consemnat de
G. NICOLAESCU



Tinerele baschetbaliste confirmă... Campionatul republican de hochei

Constatarea cea mai îmbucurătoare 
după turneul international feminin des
fășurat săptămîna trecută la Galați o 
constituie buna comportare a primei 
noastre reprezentative. Subliniem acest 
lucru, deoarece turneul de la Galați 
nu a fost decît un prilej de verificare, 
e drept foarte severă (echipele ÎL I). 
Germane și Ungariei au o valoare re
cunoscută), înaintea Balcaniadei de săp
tămîna viitoare care, la rîndul ei, re
prezintă o altă etapă în planul general 
de pregătire în vederea „europenelor4* 
din 1966. lată de ce nu vom comenta 
succesul echipei A (căreia i se cuvin 
felicitări pentru performanța realizată), 
ci ne vom ocupa de comportarea jucă
toarelor care constituie nucleul de bază 
pentru întrecerea de anul viitor

Din capul locului trebuie să remarcăm 
comportarea mai mult decît promițătoare 
a unor tinere baschetbaliste. Este vorba, 
în primul rînd, de junioara Ecaterina 
Vogel, unul din cele mai reușite „pro
duse44 ale prof. Gh. Roșu din Brașov. 
Bine pregătită fizic, cu deprinderi mo
trice multiple și temeinic însușite, de
osebit de combativă, E. Vogel s-a do
vedit o jucătoare nu numai cu mari 
perspective, ci și cu o valoare certă, 
îmbucurător a debutat în echipa repre
zentativă Bogdana Diaconescu, al că ici 
gabarit și, în mai mică măsură, pregă
tire fizică o fac aptă pentru a deveni 
un pivot de valoare europeană. Ea s-a 
încadrat în jocul colectiv, a acționat 
bine în apărare, dar, pentru a cores
punde pe deplin postului, va trebui să 
insiste asupra îndcmînării în execuțiile 
tehnice.

Ocupîndu'-ne de jucătoarele care fac 
tranziția între cea mai tînără generație 
și baschetbalistele cu vechime în „națio
nală44, vom remarca progresul (îndeo
sebi în ce privește încadrarea în jocul 
colectiv și eficacitatea) înregistrat de 
Sanda Dumitrescu și Cornelia Glteorghe. 
Cît privește pe Ecaterina Cherciov, 
considerată cu cîliva ani în urmă o marc 
speranță, observăm o stagnare în evo
luție, după cum la Margareta Simon 
se manifestă un decalaj între valoarea 
arătată în campionat și cea din cursul 
unui meci internațional.

Dintre jucătoarele cu experiență se 
cuvine să evidențiem aportul macs trei 
sportului Anca Racovită, care rămîne 
cea mai valoroasă baschetbalistă a țării. 
Inepuizabilă în atac și în apărare, ea 
a fost „motorul44 echipei și. în același 
timp, cea mai eficace jucătoare (a o- 
cupat, de altfel, locul I în clasamentul 
coșgeterclor eu 52 de puncte înscrise). 
Foarte utile prin cunoștințele lor tehnice 
și prin experiența lor, Ilanelore Spiri
don și Dorina Marian au arătat însă o 
scădere a eficacității. în special sub 
panou. Ana llaralambie a avut o evo
luție neconvingătoare. Din echipa de ti

neret am remarcat-o ca jucătoare de 
perspectivă doar pe Anca Demetrescu 
care are posibilitatea să realizeze un 
salt valoric, dar numai cu condiția de 
a insista mult mai mult asupra îm
bunătățirii pregătirii fizice (viteză, mo
bilitate și forță).

Ca o concluzie, apreciem că în mo
mentul de față lotul reprezentativ are 
în componență, pe lîngă jucătoare Con
firmate, o serie de elemente tinere, ca
pabile să atingă în scurt timp o valoare 
ridicată, să împrospăteze prima for
mație.

Nu putem încheia aceste rînduri fără 
să amintim de organizarea asigurată de 
consiliul regional LICFS. In general, gă- 
lățenii s-au dovedit gazde primitoare, 
străduindu-se să ofere participanților 
condiții cît mai bune de concurs. Au 
fost însă și defecțiuni care pot și tre
buie remediate pînă Ia Balcaniadă de 
către comisia regională de specialitate. 
Ne referim, de pildă, la unele încurcă
turi produse la masa oficialilor (cîteva 
ședințe de instructaj ar fi binevenite), 
la absența instalației de „30 de secun
de" de sub panouri, inexistența fanio
nului de „5 minute" și la dimensiunile 
mici ale tabelei de marcaj. Este vorba, 
desigur, de amănunte, importante însă 
pentru asigurarea succesului unei com
petiții.

D. STĂNCULESCU

Dinamo București—Dinamo Craiova 23-15
(Urmare din pag. 1)

mese. Reproșăm lui Dpvidescu 
întîrzierea în luarea inițiativei și a- 
tacurile periculoase cu capul, în fața 
unui adversar tenace, dar nu de... „Mâ
nușa de aur“! O precizare: chiar dacă 
arbitrii de la mese notau un avertis
ment în dreptul lui Davidescu, pen
tru loviturile cu capul, s-ar fi cuvenit 
o decizie de meci nul !

Categoria COCOȘ: I. Manea (Cra
iova) cîștigă prin neprezentarea lui 
P. Covaliov (Buc) care a depășit (1?) 
greutatea. în meci amical, Covaliov 
l-a întîlnit pe M. Goanță (Craiova) 
de care a fost învins la puncte.

Categoria PANA: Nici două minute 
nu a durat meciul dintre C. Stanef 
(Buc.) și C. Buzuliuc (Craiova). Un 
croșeu puternic de stînga la băr
bie l-a trimis pe craiovean la podea 
pentru mai mult de zece secunde și 
Stanef cîștigă prin k.o.!

Categoria SEMIUȘOARA: V. An- 
toniu (Buc.) b.ab. repr. 2 A. Ecescu 
(Craiova).

Văzîndu-și elevul numărat de 3 ori

JOCURI FRUMOASE ÎN CUPLAJUL DE ASEARĂ
După ce cu o zi înainte se stabilise 

un .record" (în materie de scor), 
ieri, în campionatul de hochei pe 
gheață, am asistat la realizarea unei 
alte... „performanțe" : primul meci al 
etapei a început cu o întîrziere de 
aproape două ore ! Cauza ? Bineîn
țeles, ninsoarea. Considerăm însă că 
o bună parte din această nedorită 
întîrziere ar fi putut fi recuperată 
dacă se luau măsuri mai intense de 
curățire a zăpezii în timpul nopții. 
Deci, atenție pentru zilele următoare 1

$i acum despre prima partidă în 
care s-au întîlnit formațiile Voința 
M. Ciuc și Știința Cluj. Victoria a 
revenit echipei din M. Ciuc cu sco
rul de 9—4 (4—2, 3—0, 2—2), la 
capătul unui joc în care fazele de 
hochei adevărat au fost rare, iar gre
șelile de arbitraj frecvente, deoarece 
liniile de marcaj deveneau invizibile 
cîteva minute după începerea fiecărei 
reprize. Firește că dezavantajată de 
condițiile în care s-a desfășurat me
ciul a fost Voința, care nu a putut 
să joace cu viteza obișnuită. Nu-i 
mai puțin adevărat însă că și clujenii

(min. 2 și 3 din repriza I și min. 1 din 
repriza secundă), antrenorul D. Cio- 
botaru aruncă prosopul.

Categoria UȘOARĂ: I. Mihalic 
(București) b.p. I. Enache (Craiova).

Boxer prin excelență „de luptă”, 
Enache a vrut să boxeze „frumos" cu 
tehnicul Mihalic și, firește, nu avea 
nici o șansă. Că a făcut-o în prima 
repriză, mai treacă-meargă, dar că a 
continuat și după minutul de odihnă 
și de sfat cu antrenorul, nu înțele
gem. Cînd a „dat“, i-a mers de re
gulă și avea de partea sa și tinere
țea... Să mai subliniem că experimen
tatul Mihalic a făcut ce a vrut pe 
ring? De prisos. Ne-a plăcut Mihalic, 
în revenire evidență și îmbucurătoare 
de formă.

Categoria SEMIMIJLOCIE: C. Ghi- 
ță (București) — C. Mihai (Craiova) 
meci nul, la propriu și la... figurat !

Categoria MIJLOCIE MICĂ: I. Co
vaci (Buc.) b.ab. repr. 1 I. Matei (Cra
iova).

Fără nici o perspectivă în fața vi
jeliosului Covaci, Matei a ridicat mi
na în min. 2 ! 

— de această dată în formație com
pletă — au dat o replică dîrză, rea- 
lizînd uneori acțiuni de atac pericu
loase. Au înscris: Ferenczi (3), 
Otvos, Fr. Balint, Szabo II, Andrei, 
Kraus și I. Antal pentru Voința, Naghi 
(3), Cazan II pentru Știința. Arbitri: 
I. Dlugoș și FI. Gubernu.

PRIMA SURPRIZA: TÎRNAVA —
ȘTIINȚA BUCUREȘTI 6—5 1

Cuplajul de aseară ne-a furnizat 
primul rezultat neprevăzut din acest 
campionat: Știința București a cedat 
Tîrnavei Odorhei, după un meci de 
mare luptă, cu oscilații de scor de-a 
dreptul pasionante. Formația din 
Odorhei a condus la pauză cu 1—0, 
prin golul marcat de Gal. în cea 
de-a doua parte a jocului, Tîrnava a 
jucat mai bine, dar cei care au mar
cat (și încă de trei ori!) au fost stu
denții bucureșteni, prin Mihăilescu, 
Mezei și Bazilide, astfel îneît tabela 
de marcaj arăta 3—1 pentru ei! Se 
părea că Știința va repeta victoria

Categoria MIJLOCIE: I. Manole 
(Craiova) meci nul cu I. Olteanu 
(Buc.).

La fel de înalți, cu alonjă la fel 
și la fel de prudenți, cei doi s-au stu
diat îndelung, în toată repriza I. In 
repriza secundă s-au întîlnit de 4 ori, 
schimbînd serii aproximativ egale, cu 
un plus pentru Olteanu. în ultima, 
ceva mai agitată, craioveanul forțează, 
dă cîteva lovituri puternice, ia cîteva 
și., gong ! Acest meci nul poate fi 
considerat o reușită a lui Manole, în 
fața lui Olteanu care nu a mai ară
tat gama bogată de procedee tehnice 
din meciurile precedente.

Categoria SEMIGREA: I. Monea 
(Buc.) b.ab. repr. 1 min. 3 pe St. 
Panduru (Craiova).

Meci inegal, în care Panduru e 
trimis de două ori la podea prin cro- 
șee puternice la bărbie (min. 2 și 3) și 
numai apariția prosopului din colțul 
lui Ciobotaru a evitat o înfrîngere 
mai severă.

Categoria GREA: V. Mariuțan (Buc) 
cîștigă prin neprezentarea craioveanu- 
lui I. Sănătescu, indisponibil. 

din primul tur dar Tîrnava reușește 4*5 
în ultima repriză un adevărat „tur ' ' 
de forță", înscriind în poarta lui 
Crihan de 5 ori în interval de 8 mi
nute (Gal de 3 ori, Daradici și 
GyOrgi) și ia conducerea cu 6-31 
Știința face acum un adevărat „for
cing", marchează în ultimele două 
minute prin Mezei și Mihăilescu, dar 
pierde la limită. Tîrnava Odorhei a 
repurtat o victorie meritată, la care 
a contribuit — prin puterea de luptă 
— întregul efectiv de jucători. O 
mențiune pentru Tarei și pentru por
tarul Orban. Scorul final: 6—5 (1—0, 
0—3, 5—2) pentru Tîrnava. Au con
dus I. Dlugoș și F. Buta.

STEAUA — DINAMO 8—4

Echipa Steaua, care domină auto
ritar lupta pentru titlu, a fost — 
pentru prima oară — condusă în a- 
cest campionat: cu 1—0 și cu 2—1, 
în prima repriză a meciului de a- 
seară cu Dinamo. Fundașul Pop a 
marcat de două ori pentru Dinamo, 
„steliștii" egalînd prin Vakar și Hol
lo. După pauză, Steaua ia conducerea 
cu 3—2 (Calamar) dar aproape de 
jumătatea meciului (min. 29), Bol- 
descu înscrie pentru Dinamo : 3—3. 
Pînă în acest moment, jocul a fost 
echilibrat, campionii fiind pentru’>ri- 
ma dată în vădită dificultate. Ei pro
fită însă de unele ezitări ale apără
rii „roș-albilor" și pînă la a doua’ 
pauză conduc confortabil prin golu
rile reușite de Peter, Szabo I și Io- 
nescu. în ultima parte a jocului. 
Hollo urcă scorul la 7—3, Fenici 
reduce handicapul iar în minutul 58, 
cînd Dinamo era în inferioritate nu
merică (a fost eliminat Boldescu ; 
singura eliminare din meci!), Cala
mar fixează scorul final la 8—4 (2—2, 
4—1, 2—1) pentru Steaua. Au condus 
arbitrii Fl. Marinescu și M. Hușanu. 
A fost un joc bun, dinamic, de ca- 
litate. ,

Azi, zi de pauză. Campionatul con^-' 
tinuă sîmbătă și duminică.

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

Activitate intensă in fotbalul internațional 
• ÎNCĂ DOUA ECHIPE CALIFICATE TN 
JOCURI IN CUPA ORAȘELOR TÎRGURI ©

TURNEUL FINAL AL C. M. © NUMEROASE 
FOTBALIȘTII MAGHIARI DIN NOU ÎNVINS!

Atletul chinez A fost fixat programul

Prin calificarea echipelor R.P.D. 
Coreene și Elveției, numărul forma
țiilor care și-au cîștigat dreptul de 
a participa în turneul final al C.M. 
la fotbal se ridică acum la 14. După 
meciurile Italia—Scoția și Belgia— 
Bulgaria vom cunoaște și ultimele 
două finaliste.

Iată clasamentul definitiv al gru-
pei a V-a :

1. Elveția 6 4 I 1 7-3 9
2. Irlanda de Nord 6 3 2 l 9-5 8
3. Olanda 6 2 2 2 6-4 6
4. Albania 6 0 1 5 2-12 1

în „Cupa orașelor tîrguri'4 s-au 
disputat noi întîlniri, contînd pen
tru turul doi. Jucînd în deplasare, 
echipa engleză Leeds United a în
vins cu 2—1 (0—0) pe S. K. Leip
zig, iar F. C. Valencia cu 3—1 
(2—1) pe F.C. Basel. In meci retur, 

Espanol a cîștigat cu 
fața echipei portugheze 

cele două

campionatului mondial

la Barcelona,
4—3 în
Sporting Lisabona, dar 
formații vor disputa un meci de ba
raj pentru calificare. Prima partidă 
fusese cîștigată de portughezi cu 
2—1. în schimb F. C. Saragossa 
a eliminat echipa irlandeză Sham

Cu toată iarna grea care s-a abătut pe cea rnai mare parte a conti
nentului european, sezonul de fotbal continuă... lată o fază din meciul 
F.C. Basel — F.C. Valencia, din cadrul „Cupei orașelor tîrguri" dis

putat la Basel (Elveția! pe un stadion acoperit cu zăpadă

rock Dublin, cîștigînd pe teren pro
priu cu 2—1 (1—0), după ce ter
minase nedecis (1—1) în deplasare. 
La Florența, echipa italiană Fioren
tina a întrecut cu 2—0 (1—0) pe 
Spartak Brno.

★
Selecționata Budapestei și-a înce

put turneul în America de Sud. în 
meciul disputat la Sao Paulo echipa 
maghiară a fost învinsă cu scorul 
d’e 5—3 (5—1) de reprezentativa 
secundă a Braziliei. Pentru oaspeți 
au înscris Albert, Bene și Solymossi.

Tot în Brazilia își continuă 
neul și reprezentativa U.R.S.S., 
a susținut un nou joc, la I 
Horizonte. Fotbaliștii sovietici 
terminat la egalitate (0—0) cu 
lecționata statului Minas Gerais.

® După o întrerupere de 20 de ani, 
Dinamo Moscova evoluează din nou 
pe stadioanele din Anglia. In pri
mul joc fotbaliștii moscoviți au în
vins cu 4—1 formația Newcastle, 
iar în cel dc-al doilea au întrecut 
echipa Stoke City cu scorul de 2—0.

ia numai 3 cm
de recordul lui Brumei!

de schi de la Portillo

tur-
carc

Belo
au

i se-

PEKIN 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Wuhan, sportivul 
chinez Ni Chih-cin a cîștigat 
proba de săritură în înălțime 
cu performanța de 2,25 m. El 
a corectat cu 1 centimetru re
cordul național și s-a apropiat 
la 3 centimetri de recordul 
mondial al lui Valeri Brumei. 
Ni Chih-cin, în vîrstă de 23 
de ani, are înălțimea de 1,84 
și greutatea de 71 kg.

în cadrul aceluiași concurs, 
Tsui Lin a realizat în proba 
de 110 m garduri timpul de 
13,5 iar Iui Cen-ten a parcurs 
100 m în 10.2.

O știre din Santiago de Chile 
anunță că într-o recentă șe
dință a Comitetului de orga
nizare a campionatelor mon
diale de schi ( 
care se vor desfășura .......  .
și 14 august 1966 în 
tea Portillo (Chile), 
fixat programul de desfășurare 
a întrecerilor. Iată zilele de 
concurs: 4 august — deschi
derea festivă; 5 august —
slalom special femei; 7 august
— coborîre bărbați; 8 august
— slalom uriaș femei; 10 au
gust — slalom uriaș bărbați ; 
12 august — coborîre femei ; 
14 august — slalom special 
bărbați și festivitatea de în
chidere.

(probe alpinelf
sfășura între 4

localita- 
a fost

ȘTIRI, REZULTATE, ȘTIRI, REZULTATE
TBILISI. — Marele mae

stru Boris Spasski trebuie 
să realizeze doar o jumă
tate de punct în ultimele 
două partide pentru a cîș- 
tiga meciul pretendenților 
la titlul mondial de șah pe 
care-1 susține cu Mihail 
Tal. Obținînd victoria și în 
cea de-a 10-a partidă, 
Spasski conduce cu 6—4.

TOKIO. — în orașul ja
ponez Fukui s-a desfășu
rat întîlnirea internațio
nală de box dintre o se
lecționată a U.R.S.S. și re
prezentativa Japoniei. Vic
toria a revenit sportivilor 
sovietici cu 7—0 (nu s-au 
disputat întîlniri la cate
goriile mijlocie, semigrea 
și grea). Numeroși spec-

tatori au aplaudat evolu
ția boxerilor sovietici, din 
rîndul cărora s-au remar
cat în special Oleg Grigo
riev și Victor Agheev. Din
tre boxerii japonezi o bună 
impresie a lăsat tînărul 
de 19 ani Eidzi Morioka.

★
La invitația federației ja

poneze de gimnastică, în
tre 14—25 decembrie cunos
cuta gimnastă cehoslova
că Vera Ceaslavska cîș- 
tigătoarea mai multor me
dalii de aur la trecuta o- 
limpiadă de la Tokio, va 
face demonstrații în 
tala Japoniei și în 
mari orașe nipone.

PARIS. — Echipa

capi- 
alte

femi-

nină de handbal Japo-a
niei se află într-un turneu 
în Europa. Jucînd la Paris 
cu U. S. Ivry, sportivele 
japoneze au obținut 
toria cu scorul de 
Pînă acum, echipa 
niei a mai susținut 
jocuri în R.F. Germană, 
întrecînd cu 14—4 selecțio
nata orașului Bremen șl 
pierzînd cu 8—12 meciul 
cu reprezentativa R. F. 
Germane.

PRAGA. — Selecționata 
de hochei pe gheață a 
R. S. Cehoslovace a între
cut reprezentativa de tine
ret a U.R.S.S. cu scorul 
de 3—2 (0—0, 2—1, 
Anterior, hocheiștii 
slovaci au învins cu 
(2—0, 4—1, 2—0) <

vic- 
27—2. 
Japo- 
două

1-1). 
ceho- 

i 8—1 
echipa

R. D. Germane într-un 
meci disputat la Litvinov.

NEW YORK. — World 
Boxing Association (W.B.A.) 
a declarat vacant titlul 
mondial la categoria mus
că, deoarece campionul 
lumii, italianul Salvatore 
Burruni, a refuzat să sus
țină meciul cu șalangerul 
său oficial, japonezul 
Ebihara.

TALLIN. — Tn cea de a 
doua rundă a campionatu
lui unional de șah, Keres 
a cîștigat în 40 de mutări 
la Suetin, Bronstein l-a 
învins pe Mikenas, în timp 
ce campionul de anul tre
cut, Korcinoi, a suferit a 
doua înfrîngere, -de data 
aceasta în fața lui Polu- 
gaevski.
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