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La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni vom primi vizita echi
pei de polo Chemie Halle, 
care va susține în Capitală 
trei meciuri. Vineri 3 și sîm- 
bătă~ 4 decembrie, echipa ger
mană va fi opusă proaspe
tei promovate în categoria A. 
Progresul, iar duminică 5 de
cembrie. Chemie Halle va 
întîlni pe Dinamo București, 

un “r.cl care constituie 
campio-

într-un meci care
o verificare pentru ___ t___
nii noștri înaintea noii edi
ții. a . C.C.E."
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Dinamo București 
pleacă ia Zadar 

pentru meciul retur 
din „C. C. E.“ lu baschet

Astăzi încep campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Suediei

A
C.S.Ș. BUCUREȘTI ~ 

CAMPIOANĂ REPUBLI
CANA DE JUNIORI

IA RUGBI

I
I

pleacă spre Zadar campionii tării la 
dinamoviștii bucureșteni, care vor sus

Astăzi
baschet,
ține sîmbătă 4 decembrie meciul retur cu cam
pioana Iugoslaviei în cadrul turului al II-lea 
al WC.C.E.“. Antrenorul Dan Niculescu ne-a a- 
nunțat că vor face deplasarea următorii jucă
tori: Spiridon, Albu, Cer- |-ț -- • ........... ... _
nea, Novac, Dragomires- 
cu. Giurgiu, Kiss, Visner, 
Negoiță, Viciu, Antones
cu, Ioneci și Scorțescu. 
După toate probabilită
țile, ei vor sosi la desti
nație joi seara, iar vi
neri vor face un antre
nament de acomodare.

In fotografie: Novac 
(în alb) și-a asigurat 
primul plan în luptă cu

Timp de patru zile capitala Suediei va găzdui cea de-a 
X-a ediție a campionatelor internaționale de tenis de masă 
ale Scandinaviei. La întrecerile care încep marți la Stock
holm participă sportive șl sportivi cunoscuți din 12 țări : 
România (Maria Alexandru, Ella Constantinescu, Eleonora 
Mihalca, Giurgiucă, Reti), R. P. Chineză (Li Ho-nan, Van 
Cia-cen, Iu I-tze, Su Kuo-sl), Suedia (Iohansson, Alser), 
Anglia (Shannon, Rowe, Barnes), Danemarca, Norvegia, 
Iugoslavia (Markovic, Korpa, Vecko). R. D. Germană, Fin
landa, R. F. Germană (Simon. Scholer), Cehoslovacia (Luzova, 
Kunz), Polonia (Szmit, Calinski, Kusinski). Competiția cu
prinde șase probe : echipe bărbați (după sistemul „Cupei 
Corbillon“), simplu femei, simplu bărbați, dublu femei, dublu 
bărbați și dublu mixt.

La echipe bărbați, formația noastră va juca în primul tur 
cu selecționata R. D. Germane și, în caz de victorie, va în
tîlni în sferturi de finală echipa R. F. Germane.

Pe terenul Progresul (mo
cirlos din cauza ploii) s-a dis
putat duminică finala cam
pionatului republican de 
juniori la rugbi, între Clubul 
sportiv școlar București si 
Știința Timișoara. La capă
tul unui joc în care s-au do
vedit superiori la toate ca
pitolele pregătirii și în toa
te compartimentele, 
rugbiști bucureșteni 
nor Cornel Munteanul 
șit învingători : 28—0 
Bun arbitrajul lui 
Arfire—Bîrlad

ținerii 
(antre- 
au ie- 
(16—0) 
Sergiu

Jderul continuă să acumuleze puncte:

onn Gheorghiu—5% din 6 posibile!
Mititelu l-a, făcut mat pe Rei- 
cher.

Cel mai mult a avut de mun
cit Ciocîltea la Bondoc. Aici, 
însă, puterea combinativă a 
fostului campion și-a spus cu- 
vîntul. Ultima partidă decisă 
a serii, Pavlov—Voiculescu, a 
revenit ușor celui dintîi. Toate 
celelalte remize, mai mult sau 
mai puțin fără culoare : Moi- 
sini—Nacht, Nacu—Rădulescu, 
Șuta—Drozd, Ghițescu—Geor
gescu, Neamțu—Botez. Șuta a 
cedat fără joc întrerupta cu 
Nacht.

Situația clasamentului — ne
schimbată în partea superioară.

1. Gheorghiu 5lh p„ 2—3. 
Ciocîltea, Partos 4*/2 p., 4—6. 
Pavlov, Soos, Nacu 4 p„ 7—8. 
Mititelu, Nacht 3>/j p.

V. CH.

Iursa contra-cronometru con- 
uă în finala campionatului 
șah. Aseară, fruntașii clasa- 

ntului au cîștigat fără ex- 
>ție, furnizînd — de altfel 
partidele care au animat și 
dat interes celei de a Vl-a 

ide.
Florin Gheorghiu a efectuat 
atra lui Szabo un „atac Să- 
sch“ din „Indiana Nimzo- 
:i“, condus după toate regu- 
; artei, iar Partos a profitat 
ampt de un sacrificiu inco- 
:t de piesă făcut de Ungu- 
inu într-un „gambit Buda- 
sta“. Soos a sacrificat un 
m la Vaisman, dar a împins 
:ul, de pe coloana „a”, la un 
np de transformare, după 
re adversarul a oprit ceasul 

control.
n ^Jr-o .combinație elegantă,
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M. Marcelici (15) și Cio- 
sici (11) — fază din par
tida disputată sîmbătă. 
Le reamintim însă dina- 
moviștilor că Novac nu 
s-a bucurat permanent 
de sprijinul coechipieri
lor în lupta sub panou, 
în meciul tur... Ș- ■

A

Foto : P. Romoșan

I PROGRESUL Șl JIUL
! CAMPIOANELE TURULUI

I lN„B“ Fotbal într-o stațiune de munte ? ■

BASCHETBALIȘTII DIN 
LOTUL DE TINERET AU 
PLECAT LA ‘ ISTANBUL

Lotul de tineret al Româ
niei, care va participa între 
1 și 5 decembrie la „Cupa 
Bosforului", a plecat ieri ia 
Istanbul. Din lotul antrenat 
de prof. Vasile Popescu fac 
parte : D. Pușcașu, N. Iones- 
cu, E. Iecheli, A. Savu, R 
Diaconescu, Fr. Dikal, V. 
Predulea, P. Czmor, Șt. Tu- 
doși, Cr. Popescu. R. Tedu- 
la și T. Tarău.

AZI, FOTBAL : ȘTIINȚA
BUCUREȘTI - ȘT1INTĂ

TIMIȘOARA

Un
sânt
nica 
rești 
Partida va începe la ora t5

meci de fotbal intere- 
azj pe terenul Politeh- 
(C.A.M.) : știința Bucu

— Știința Timișoara.
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INu. Secvenfa alăturată surprinde o lază din 
meciul Progresul-Ceahlăul Piatra Neamț, dis-

Iputat duminică pe... stadionul Progresul din 
Capitală.

(în pagina a 3-a, comentarii la ultima etapă).I
! Ce s-a schimbat în boxul gălățean?

IA ■ . • I I ■ . •Pe urmele materialelor publicate

PRIMII MAESTRI Al SPORTULUI LA BOB
Ieri a 

tivitatea 
lui la bob. Cei trei sportivi distinși cu acest titlu sînt ing. 
Alexandru Frim, Tita Rădulescu și Heinrich Enea, care au 
fost răsplătiți astfel pentru frumoasa lor activitate depusă 
de-a lungul anilor.

avut loc la sediul Consiliului General al UCFS fes- 
decernărh primelor titluri de maestru al sportu-

Cu cîteva luni în urmă am 
fost la Galați — unul din cele 
mai vechi centre pugilistice din 
țara noastră - în dorința de 
a cunoaște felul cum se mun
cește în secțiile de box din 
acest oraș. în numărul nostru 
din 23 februarie a.c., în artico
lul intitulat „DOUĂ ASPECTE 
DIFERITE ÎN ACTIVITATEA 
BOXULUI GĂLĂȚEAN" scoteam 
în evidență faptul că în timp 
ce la Constructorul I.C.O. (an
trenori Petre Mihai și Gh. Roș
ea) sînt condiții excelente de 
practicare a boxului și se mun
cește bine, la secția C.S.O. Ga
lați (antrenor Victor Gașparoti) 
lucrurile nu se prezintă așa 
cum trebuie...

Sala de box a C.S.O. Galați 
era impracticabilă, boxerii se 
antrenau în haine de stradă

ce facem TMIHAI TRANCA
(Continuare In pag. a 2-a)

— Și noi, tinerii,
— Așteptați să creșteți, ca 

noi...
Desen de Neagu Rădulescu

După două „manșe* 
ale campionatului dc hochei

nternazionale
i sosit aseară 
o Capitală

ÎNSEMNĂRI DIN SPORTUL ȘCOLAR BRAȘOVEAN

» PENTRU BUCUREȘTI - O ECHIPA 
FPARTE PUTERNICĂ

• LINIA DE ATAC : JAIR, DOMENGHINI, 
PEIRO, SUAREZ, CORSO

» HERRERA PUNE ÎNTREBĂRI.
Citiți amănunte în pag. a 4-a

rt fotografie deținătorii „Cupei intercontinentale*

în regiunea Brașov, în cele 
aproape 460 de unități școla
re (școli generale, licee și școli 
profesionale), activează apro
ximativ 350 de profesori de 
educație fizică cu calificare. 
Mai există în regiunea Brașov 
un liceu cu program special 
de educație fizică cu peste 400 
de elevi, două școli sportive 
de elevi și 5 secții pe lîngă 
diferite licee, cu 2 100 de elevi. 
Situația bună în ceea ce pri
vește calificarea cadrelor, nu
mărul și calitatea bazelor spor
tive cît și tradiția sportivă

existentă în regiunea Brașov, 
ne îndreptățesc să pretindem 
rezultate valoroase pe linia 
sportului școlar de performan
ță. Ne-am propus, de aceea să 
vizităm cîteva școli din regiu
nea și orașul Brașov pentru a 
ne edifica asupra modului cum 
au înțeles să se preocupe pro
fesorii de educație fizică, învă
țătorii și directorii de asigu
rarea bazei materiale corespun
zătoare sarcinilor ce stau în 
fața sportului școlar și de re
partizarea normelor, pe cît po- 

'sibil, profesorilor de speciali

tate, pentru a se evita practica 
dăunătoare a predării educa
ției fizice în... completare de 
norme.

ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR...

Primul nostru popas l-am 
făcut la Liceul nr. 2 cu pro
gram special de educație fizi-

prof. VIRGIL NISIPEANU 
inspector metodist de educație 
fizică al regiunii Brașov

ELENA DOBINCA
(Continuare 1n pag. a 4-a)

Astă-seară, București—Slezan Opava
Sîntem la jumătatea campionatului republican do 

hochei.
Pe patinoarul „23 August" s-au desfășurat două 

din cele patru tururi la capătul cărora va fi cunos
cută echipa campioană și echipa bucureșteană Steaua 
a luat de pe acum o serioasă opțiune asupra titlului, 
intrînd în a doua jumătate a întrecerii (o manșă ta 
Miercurea Ciue și ultima din nou la București) cu 
un avans confortabil de 5 puncte asupra Voinței.

In ciuda faptului că în acest sezon este privată 
de aportul unuia din cei mai buni jucători ai săi, 
înaintașul Biro, Steaua continuă să domine clar plu
tonul celor șase echipe participante la competiție. 
Echipa antrenată de Eugen Raduch dispune de na 
lot valoros, destul de omogen, în care — lucru îmbucu
rate, — alături de elemente cu multă rutină ea Cza- 
ka, lonescu, G. Szabo, Calamar, Pușca», Peter încep

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a /



Ce s-a schimbat CARNET COMPETITION AL

in boxul gălățean?f

(Urmare din pag. 1)

(din lipsă de echipament), materialele 
din sală erau insuficiente și necores
punzătoare, antrenamentele nu aveau 
loc cu regularitate, antrenorii lipseau 
de la program etc.

Zilele trecute i-am vizitat din nou 
pe pugiliștii gălățeni, pe antrenori, 
pentru a afla dacă deficiențele sem
nalate au fost înlăturate. Si am con
statat...

în asemenea condiții, boxul gălățean 
nu poate realiza ceea ce, «pe bună 
dreptate, se așteaptă de la el.

Schimbări de formă,

O întorsătură nedorită

Secția Constructorul I.C.O. (azi 
Oțelul Galați) beneficiază de aceleași 
condiții bune de pregătire. Sala de 
antrenament de care dispune această 
secție este una dintre cele mai bune 
din țară, utilată corespunzător cerin
țelor actuale de pregătire. Boxerii 
care o frecventează (aproape 70) 
sînt bine echipați, 
materiale și ect _ 
rezerve.

In primul articol reliefam buna 
pregătire a antrenorului Petre Mihai, 
activitatea desfășurată de el în ultimii 
ani fiind concretizată în unele rezul
tate frumoase în munca de creștere 
a tinerelor el
Vasiliu, 
ridicați de aici, au întregit unele sec
ții de performanță ca
Steaua. Alții, ca V. Potolea, Gh. Tă- 
nase s-au făcut și ei cunoscuți ca 
elemente de talent pe ringurile noa
stre. Era un început bun. Acest fapt 
ne-a dat speranțe că boxul gălățean 
îsi va redobîndi locul pierdut în rîn- 
dul celor mai puternice centre pu- 
gilistice din țară. Dar, speranțe spul
berate 1 Lucrurile au luat o întorsă
tură nedorită... Cu cîteva luni în 
urmă, antrenorul Petre Mihai (singu
rul în tot orașul care activează cu o 
normă întreagă), din motive de sănă- 
tete și, s-o spunem deschis, și din 
alte motive personale și-a părăsit 
elevii tocmai în plin campionat pe 
echipe (I ?).

Azi, secția este încadrată cu doi 
antrenori (Gh. Roșea și Gh. Mari
nescu) fiecare cu cîte o jumătale de 
normă. Un număr de 13 sportivi au 
categoria I de clasificare, 9 au ca
tegoria a ll-a, iar 20 categoria a 
llll-a. La antrenamente mai participă 
și aproape 30 de juniori, dintre care 
cîțiva (O. Monea, Gh. Barbu, D. 
Gheorghifă) au frumoase calități.

Din rîndul celor mai buni 13 com- 
ponenți ai secției amintim cîteva 
nume : Octavian Cioloca, Vasile Bo- 
goi, Paul Pavel, Teodor Felea, Ște
fan Cojan. Pentru iubitorii sportului 
cu mănuși alte recomandări sînt de 
prisos. Toți acești sportivi (ca și al
ții) sînt la o vîrstă înaintată (pentru 
performantă, bineînțeles I) și deci, 
lipsiți de perspectivă. V. Bogoi, de 
pildă, a rămas component de bază al 
formației gălățene, deși are 35 de 
ani. Ceilalți au în jur de 30 de ani. 
Pentru a nu fi înțeleși greșit și a nu 
jigni pe un sportiv ca Vasile Bogoi, 
specificăm că ne alăturăm și noi 
miilor de iubitori ai sportului care-l 
admiră si-l stimează pe acest veteran 
al boxului românesc (alături de Mîn- 
dreanu) pentru conștiinciozitatea sa 
în pregătire, fapt care i-a asigurat o 
asemenea longevitate sportivă. Dar, 
în același timp, nu putem fi de a- 
cord ca în această secție (repetăm, 
cu condițiuni optime de pregătire) 
toți acești sportivi să nu aibă înlo
cuitori. Care este munca de perspec
tivă a antrenorilor ? Cum duc ei la 
îndeplinire sarcinile trasate de ple
nara Consiliului General al UCFS 
din ianuarie a. c.?

Studiind documentele de planifica
re (dacă se pot numi astfel) ale 
lor doi antrenori și urmărindu-i 
lucru* am ajuns la o concluzie 
loc îmbucurătoare : pregătirea 
profesională este necorespunzătoare. 
Antrenorii muncesc, însă calitatea 
muncii este slabă, metodele de pre
gătire sînt perimate, într-un cuvînt, 
lucrează din rutină. în asemenea 
condiții nu se pot obține rezultatele 
de care sportul românesc are acum 
nevoie. Tinerele talente (și la. Galați 
ele există din abundență) nu sînt în
drumate cu pricepere, nu-și pot va
lorifica Io maximum calitățile fizice 
de care dispun.

O secție de performanță nu poate 
da rezultate bune atîta vreme 
ore antrenori încadrați numai cu 
mătăți de normă. Aceștia nu sînt 
ficient legați de club și nu sînt 
toresați în ridicarea calificării lor. Și,

păți, iar magazia de 
:nipament mai are încă

iemente. Boxeri ca C.
Al. Dumbrava, M. Savescu,

Dinamo și

dar nu și de conținut
Secția de box C S.O. Galati pe 

prima vizita, cum 
" a fost trecuta

a 
care am găsit-o în 
s-ar spune „la pămînt .. __ ____
la asociația sportivă Voința. De fapt, 
este vorba de aceeași secție, același 
antrenor, aceeași sală. Numai condu
cerea a fost schimbată.

Trebuie să spunem de la început că 
nici de data aceasta n-am reușit să 
vedem un antrenament condus de an
trenorii V. Gasparoti sau Mihai Pîn- 
zaru (în aceeași sală se pregătesc și 
boxerii de la Gloria - antrenor, M. 
Pînzaru). De data aceasta, însă, din 
motive oarecum justificate. După mai 
multe „cîrpeli" făcute pînă în prezent, 
conducerea asociației Voința s-a ho- 
tărît să facă reparații generale sălii 
respective. Chiar dacă sala, în ase
menea condiții, era inaccesibilă bo
xerilor, nu putem fi de acord cu în
treruperea totală a antrenamentelor. 
Pentru că, în această perioadă n-a 
fost întreruptă și... plata salariilor. 
Și apoi, nu numai pentru aceasta, 
dar cei 15 juniori, 6 boxeri de cate
goria a ll-a, 8 de categoria a Ill-a, 
sportivi care au obținut unele suc
cese în acest an, sînt opriți prin inac
tivitate totală din ascensiunea lor. 
Nici organele locale interesate în 
această problemă n-au luat vreo 
măsură. Pînă acum situația secției de 
box de la Voința n-a fost cunoscută 
de metodistul Consiliului regional al 
UCFS Galați, Mihai Raicu.

Un început promițător
Din inițiativa comisiei regionale de 

box, în acest an a luat ființă un cen
tru de antrenament pe lîngă Școala 
profesională a Combinatului side
rurgic. Prin sala antrenorului Nico- 
lae Dobre au trecut cîteva sute de 
tineri elevi ai școlii respective. Din
tre aceștia aproape 80 au fost re
ținuți în secție și un număr de.peste 
40 au și urcat treptele ringului în 
diferite competiții cu caracter local 
(„Cupa UCFS"), prilej cu care multi 
au dovedit frumoase calități. Acesta 
este un început promițător. Așteptăm 
continuarea.

în concluzie, apreciem că sportul 
cu mănuși din Galați n-a făcut pași 
înainte de la ultima noastră vizită. 
Ba, dimpotrivă ! Cele cîteva realizări 
pe linia creșterii juniorilor (în unele 
secții) nu pot acoperi deficiențele 
constatate în secția de performanță 
Oțelul. Considerăm că este absolut 
necesar ca organele locale UCFS, în 
colaborare cu federația de speciali
tate să găsească de urgență soluți
ile potrivite. Se impune încadrarea 
unui antrenor cu o pregătire cores
punzătoare cerințelor mereu crescîn- 
de ale sportului de performantă. 
Este, de asemenea, necesar un con
trol sistematic și cu o mai mare exi
gență asupra activității acestor sec
ții. Și, în sfîrșit, mai multă muncă, 
mai multă pasiune din partea antre
norilor, în special în direcția pregă
tirii boxerilor tineri, de perspectivă. 
Numai astfel boxul gălățean își va 
putea aduce contribuția (așa cum a 
făcut-o mulți ani) ia ridicarea presti
giului sportului cu mănuși din țara 
noastră.

VOLEI: Pe scurt, despre meciurile din seria a ll-a ff^JJgÂL*
REZULTATE NORMALE 

în etapa de duminică a 
campionatelor republica
ne de categoria A — seria 
a Il-a. Performera etapei 
— echipa feminină Țesă
tura Piatra Neamț, care a 
dispus în deplasare, cu 
3—2, de Progresul Tîrgo- 
vlște. Meritorie — com
portarea voleibalistelor de 
la Progresul București, pe 
care, la M. Ciuc, Voința 
nu le-a putut întrece fără 
a le ceda un set. Rezultat 
final : Voința M. Ciuc — 
Progresul București 3—1 
(10, — 4, 12, 6).

Alumina Oradea — Viito
rul Bacău (M) 3-1 (12, 12, 
—12, 12). Meci frumos, în 
care s-au remarcat Sta- 
rlnschl, Moruț (Alumina), 
Costea și Aman de la Vi
itorul. (V. SERE-coresp.).

C.S.M.S. Iași — Știința 
Petroșeni (M) 3—0 (15, 14, 
6). Gazdele au învins, nu 
însă fără dificultate. în 
lupta cu blocajul bun al 
Științei. (I. DIAC-coresp.).

înainte Timișoara 
Banca Tg. Mureș ~~ 
3—0 (7, 6, 9) Intîlnire
fără istoric, terminată 
mai puțin de o oră. 
ARNĂUTU-coresp.).

Progresul București 
Electroputere Craiova (M) 
3—1 (7, 16, — 6, 13). Bu- 
cureștenii, din rîndurile 
cărora s-au evidențiat

RESWi

(M)

în
(A.

Blocajul voleibaliștilor din Craiova 
■un atac al echipei Progresul București 
greșul — Electroputere 3—1).

Stamate și Herbert, au cîștigat mulțu
mită calmului dovedit în momentele de
cisive. Dintre aspectele negative ale 
comportării celor două echipe, notăm — 
la învingători — scăderile manifestate în 
apărarea din linia a doua, iar la învinși, 
— lipsa de forță a atacului. Cei mai buni 
de la oaspeți : Marinescu și Crețu.

Știința București — Ind. sîrmei C. Tur- 
zii (M) 3—0 (9, 2, 9) în 50 de minute. Oas
peții, bine „construiți" fizic, au lăsat o 
impresie deosebită aproape numai prin 
aceasta. In rest, din punct de vedere 
tehnico-tactic, ei s-au prezentat la un 
nivel inferior celui arătat în campionatul 
precedent. Deficitari la preluări și cu un 
blocaj ușor penetrabil, ei le-au pus gaz
delor foarte puține probleme și anume, 
în setul trei, cînd studenții s-au relaxat 
ceva mai mult decît le era îngăduit, fiind 
conduși la un moment dat cu 4—7. De 
la știința (echipă care cîștigă considera
bil prin prezența lui Chiriță) ne-au plă
cut Dumitrescu, Porumb și loja. Iar de 
la Ind. sîrmei — Mitrea și Teutsch. 
(C. F.).

Știința Tg. Mureș — Sănătatea Arad 
(F) 3—2 (10, 11, — 14, — 11, 11). Dispută 
de bună factură tehnică. Cele mai efica-

In campionatul
SERIA A

FEMININ

CLUJ 29 (prin feZefonJ. Duminică, 
tr-un meci restanță din seria a II- 
campionatului republican feminin, Șt 
ța Cluj a dispus de Partizanul r 
Brașov cu 20—14 (10—-5). Jocul a 1 
de un nivel tehnic modest, dar el a ] 
cut prin numărul mare de goluri îns 
se (mai mult din vina apărărilor, < 
au jucat neatent). Principalele real: 
toare: Floroianu 9 și Borza 3, resț 
tiv Nicolaus 9 și Szentpali 3. (R. Pe 
coresp).

In „Cupa F.R.H

S.S.E. nr. 2 a ținut în ș
echipa Progresului

respinge 
(Pro- 

Foto: T. Roibu
care au evoluat auce dintre Jucătoarele 

fost Mar car ian și Sahin de la învingă
toare, Coste de la Sănătatea. (I. PĂUȘ- 
coresp. reg.).

Știința București — C.S.M. Cluj (F) 
3—1 (11, 11, — 14, 9). Laude clujencelor, 
pentru Inimoasa replică dată studentelor, 
pe car'e le-au condus, la diferențe mai 
mici sau mal mari, în toate trei seturile. 
Pe cel de al treilea ele l-au cîștigat la 
14, după ce Știința a avut 11—5, 13—s șl 
14—9 ! Bucureștencele, e adevărat, au 
jucat fără Florescu, ceea ce nu e totuși 
o scuză suficientă pentru slaba compor
tare a echipei. Și nu e o scuză mai' ales 
pentru numeroasele greșeli individuale, 
de tehnică, pe care. în situații total lipsi
te de dificultate, le-au comis unele ju
cătoare mai experimentate (de pildă Goia 
și Zota), și de la care se pretinde oricum 
mal mult decît de la voleibalistele 
C.S.M.-ului.

Dintre învingătoare s-au detașat En- 
culescu, Schaffer șl — în parte — Hașlu. 
Iar de la oaspete — Suciu, Cornea șl 
Pop ; Lucact și Călin — capabile de un 
randament superior celui afișat dumi
nică.

C. FAUR

Noua ediție a „Cupei F.R.II." peri 
echipele de seniori și senioare a înce/ 
în București în condițiuni destul 
promițătoare dacă ne gîndirn la nun 
roasa asistență prezentă duminică dit 
neața la Floreasca, precum și la cîtt 
jocuri care au plăcut mai mult. Din 
acestea trebuie amintit în primul rî 
meciul feminin Progresul—S.fâ^ nr. 
Echipa — remaniată — alinieri d de eh 
era cît pe aici să producă o surpriză 
fața unei formații care cuprinde mu 
jucătoare experimentate (Oțetea, Velit 
Ghiță). S.S.E. nr. 2 (antrenor Pomj 
liu Simian) a fost de patru ori la eg 
litate cu Progresul și în două rîndi 
a condus și încă la diferențe care-i a 
dea dreptul să 
și 12—8. în 
în atac și, mai 
ca S.S.E. nr.
lîngă victorie și să se mulțumească 
un „nul* : 13—13 (7—7), care și a 
reprezintă o surpriză. Tinerele handb 
liste s-au impus atenției printr-v> j 
rapid, combinativ, finalizat desedE/ pr 
aruncări de la distanță, avînd în Elei 
Diaconu (6) și Aurelia Butan (3) pri 
cipalele realizatoare. La Progresul - 
foarte eficace Antoaneta Oțelea (6 g> 
lurij și slab portarul Velicu. în cel 
lalte jocuri feminine: Voința—Fabrit 
de timbre 9—8 (4—4) și S.S.E. n 
1 „ i.C.F. 16—6 (7—3).

La băieți, favoriții au cîștigat cat< 
goric : Steaua—Rafinăria Teleajen 25—1 
(10—4) și Dinamo—Rapid 28—1 
(13—3). Al treilea meci, Voința—Știit 
ța, a fost amînat (p. g.).

aspire la victorie: 7— 
final, însă, cîteva en 
ales, în apărare au făc
2 să treacă numai

HALTERE: Olimpia (seniori) și Viitorul (juniori) 
au cîștigat „ Dinamo'

Sîmbătă șl duminică s-au desfășurat 
în Capitală întrecerile pentru „Cupa Di
namo” la haltere. La seniori, au luat 
startul 21 de concurenți din 8 echipe 
(sportivi de categoria a Il-a, a m-a și 
începători). Trofeul a revenit echipei 
Olimpia cu 49 p, urmată de Dinamo 
București cu 46 p și Steaua cu 14 p. 
Rezultate bune au obținut tinerii I. La- 
zăr (Dinamo) și T. Apostol (Olimpia), 
care și-au îndeplinit 
(255 kg) la categoria 
marcabil succes s-au

norma de cat. I 
cocoș. De un re- 
bucurat întrecerile

rezervate juniorilor, la care au luat par
te 9 echipe (26 de juniori între 14 și 17 
ani și 28 de concurenți între 17 și 20 
ani). Cupa a revenit echipei Viitorul cu 
71 p. Următoarele clasate : Steaua 65 p, 
Dinamo 55 p, Progresul 49 p, Olimpia 
45 p, Mătasea populară 29 p, Grivița Ro
șie 15 p, Sirena 7 p, Rapid 6 p. Doi ti
neri au obținut rezultate valoroase : I. 
Garoiu (Mătasea populară) 267,5 kg la 
„ușoară" și N. Iancov (Olimpia) 262,5 
la „semimijlocie“.

C. TABARCEA — coresp.

LUPTE: Meciuri disputate în penultim?
CLUJ (prin telefon). — Gala de 

lupte desfășurată în localitate a fost viu 
disputată purtînd amprenta întrecerii pen
tru evitarea retrogradării ain seria 
Formația gazdă — C.S.M. Cluj 
ținut două victorii prețioase 
bunei pregătiri a luptătorilor de 
goriile superioare. Localnicii au 
cu 12—4 la Rapid Buc. și cu 
A.S.M.T. Lugoj. (Lugojenii au 
la un moment dat eu 7—1). S-au re
marcat Fodor și Crișan de la C.S.M.

Lugoj a întrecut cu 
Buc.

Cluj. A.S.M.T.
9—5 pe Rapid

etapă la „libereii

A. 
— a ob- 
ctatorită 
la cate- 
cîștigat 

9—7 la 
condus

TG. MUREȘ (prin telefon). — La 
Tg. Mureș întîlnirea cheie a avut loc între 
Progresul București și Mureșul Tg. Mu
reș, victoria revenim, primei formații cu 
scorul de 9—7. De asemenea, formația 
bucureșteană a întrecut pe Rulmentul 
Brașov cu 10—2. Localnicii s-au revan
șat în schimb în meciul cu Rulmentul 
Brașov pe care J-au cîștigat cu 11—5.

C. ALBU—coresp.
GALAȚI (prin telefon). — Cu ex

cepția luptătorilor M. Ărliirc (Oțelul Ga
lați), St. Tampa (Steagul roșu Brașov), 
A. Naghi și N. Cristca (Dinamo Buc) 
luptătorii care au luat parte la întrece
rile din grupa de la Calați nu au do-

vedit o tehnică corespunzătoare. Cu toa 
te acestea, meciurile au fost dîrze, 
în final cîștig de cauză -sport 
brașoveni. Gazdele s-au comportat, î 
general, satisfăcător.

Rezultate : Steagul roșu Brașov cu Di 
namo București 9—7 și cu Oțelul Galaț 
10—6. Dinamo—Oțelul Galați 10—6.

T. SIRIOPOL—coresp.
ARAD (prin telefon). — Echip 

Steaua a lost net superioară formațiilo 
care au evoluat în localitate. Ea a între 
cut pe Prahova Ploiești cu 14—2 și p< 
Vagonul Arad cu 12—4. Localnicii ai 
învins pe Prahova Ploiești cu 9—7.

M. MITITEANU—cores»RADVANI -coresp.

* ■



Trimișii și corespondenții noștri, despre:

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI CATEGORIEI B
Seria I

PROGRESUL BUCUREȘTI—CEAHLĂUL
P. NEAMȚ (2—0). Ambele formații s-au 
străduit, și au reușit în bună măsură, 
să ofere un joc dinamic, plăcut, cu mul
te faze frumoase. începutul meciului 
a aparținut echipei din str. dr. 
Staicovici, care a creat cîteva faze 
periculoase la poarta apărată de 
Argeșanu. Apoi, jocul s-a echili
brat și în min. 28 am asistat la o exe
cuție interesantă a unei lovituri libere 
de la circa 20 m de poarta lui Mîndru : 
apărarea Progresului a făcut „zid", care 
a fost ușor destrămat prin manevrele 
trio-ului Eogdan-Mihaladhe-Mangalagiu 
și ultimul a rămas singur cu balonul — 
avînd în față pe Mîndru — însă a ezitat 
să șuteze și ...am înregistrat astfel una 
din marile ocazii ratate de oaspeți. Pri
mul gol a „căzut” în ultimul minut al 
reprizei : Baboie a făcut o cursă pe ex
tremă, a intrat în careu, talonat de Lu- 
chian și acesta l-a „cosit44. Arbitrul I. 
Dobrin a acordat 11 m, pe care l-a 
transformat Ioniță.

La reluare, Mangalagiu a șutat pe lin
gă Mîndru și... bară, ratînd o ocazie bună ’ 
Treptat, treptat, jocul s-a echilibrat. în 
cțwtinuare, Progresul are inițiativa și 
îf' min. 67 majorează scorul. O acțiune 
fFumoasă realizată de Țarălungă-Mate- 
ianu-Baboie, este fructificată prin șutul 
sec, al ultimului.

Arbitrul Ion Dobrin (Petroșeni) a con
dus bine.

PROGRESUL : Mîndru—A. Georgescu, 
Ioniță, Peteanu, Măndoiu—Neacșu, pre- 
purgel—Țarălungă (Oaidă, min. 68), Un- 
guroiu (Țarălungă), Mateianu, Baboie.

CEAHLĂUL: Argeșanu—Luchian, Ghica 
A. Gheorghe, Olteanu—Onica, Bogdan— 
Pătrașcu, Mangalagiu, Mihalache, Mungiu 
tTlron. min. 75).

V. POMPILIU

FLACARA MORENI—DINAMO VICTO
RIA BUCUREȘTI (2—0). Echipa gazdă a 
încheiat turul campionatului printr-o 
victorie meritată, obținută în fața uneia 
din cele mai bune echipe ale seriei, Di
namo Victoria, realizînd cu această o- 

,.*azie și o frumoasă performanță : a- 
• reea de a nu primi nici un gol în toate 

‘focurile susținute acasă.
f Terenul greu a supus la eforturi deo
sebite pe jucătorii ambelor echipe. Cei 
care s-au adaptat mai bine la condițiile 
terenului au fost jucătorii formației din 
Moreni. Ei au dominat majoritatea tim
pului : net în prima repriză, cînd n-au 
reușit totuși să înscrie și aproximativ 
30 de minute din repriza secundă, cînd 
au înscris cele două puncte.

Dinamoviștii s-au apărat organizat în 
repriza intîi, dar apoi, epuizați de efor
turile depuse, au cedat.

Golurile au fost marcate de Baicu, în 
min. 58, care a reluat cu capul balonul 
expediat din corner de Cîmpeanu, și Tr. 
Popescu, în min. 65, în urma unei ac
țiuni colective.

Am remarcat întreaga echipă a Flăcă
rii, pentru însuflețirea și dorința de 
victorie de care a dat dovadă, și apă
rarea dinamoviștilor, care a luptat cu 
mult elan pentru a stăvili atacurile ad
verse.

A condus fără greșeli V. Dăscălescu 
(Constanța) echipele :

FLACARA MORENI : Mocanu—Sandu, 
Albină, Dumitran, Bocin—Frîncu. Cîm
peanu—Baicu, Lalu, Popescu, Iofciulescu 
(Dragomir).

DINAMO VICTORIA : Ghibănescu—Ma
ghiar, Constantinescu (Dumitrescu), Pe- 

>tpescu, Șerban—Feodot, Ciuleanu—Iancu.
£pe. ^răciunescu. Nutu.

C. DUMITRIU

METALURGISTUL BUCUREȘTI—CON
STRUCTORUL BRAILA (5—0). Metalur- 
giștii bucureșteni au încheiat prima par
te a campionatului cu o victorie la 
scor. Rezultatul de 5—0 ne scutește de 
orice comentarii. Echipa din Brăila s-a 
dovedit greoaie și nesigură, cedînd cu 
ușurință in fața atacului impetuos al 
gazdelor.

In min. 6 la un contraatac Georgescu 
centrează paralel cu poarta și Panteli- 
mon îndeplinește formalitatea de a in
troduce în plasă balonul. Nu trec decît 
două minute și, la o învălmășeală, An
ton înscrie astfel că scorul devine 2—0 
pentru Metalurgistul. Pînă la sfîrșitul 
reprizei, Georgescu (min. 35) mai în
scrie o dată pentru gazde. La reluare 
asistăm la un joc plăcut în care Metalul 
mai înscrie de două ori prin Anton (min. 
țf Georgescu (min. 65).

arbitrat bine M. Ispas (Mediaș).
METALURGISTUL : Petre (Niculescu 

min. 85) — Bălănescu, Nedelcu, Tudor, 
Stere—Anton, Chiru—Buzatu, Georgescu, 
Pantelimon, Roman.

CONSTRUCTORUL : Rădoi— Bălan, Bă- 
din, Broscățeanu, V. Tudor—Militaru, 
Cazacu—Nițu (Dudaș min. 46), Meder, 
Zgardan, Stoian.

SIMION STAN

DINAMO BACAU — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI (0—0). Meciul s-a desfășurat la 
Piatra Neamț Știința a practicat un joc 
bun în apărare și a folosit contraatacul. 
In min. 37, Angelescu (Știința) a introdus 
balonul în plasă însă golul a fost anulat 
pe motiv de ofsaid. In general, Dina
mo a jucat „la ofsaid”. In min. 37 Vă-

Abonați-vâ din timp la ziarul

pentru anul 1966 ! 

Abonamentele se fac prin sectoarele de difuzare a presei, prin 
factorii poștali și difuzorii voluntari de presa din întreprinderi și 
instituții.

Costul unui abonament la ziarul SPORTUL POPULAR este de 
78 lei pe un an ; 39 lei pe 6 luni și 19,50 lei pe 3 luni.

tafu (Dinamo) a fost eliminat din joc 
pentru lovirea adversarului. S-au re
marcat Urseanu (Știința) și Rădulescu, 
Public și Naumcef (Dinamo). (C. NEM- 
ȚEANU — coresp.).

OȚELUL GALAȚI—OLTUL RM. V1L- 
CEA(1—1). Oaspeții au realizat un valo
ros punct în deplasare. Ei au acționat 
destul de periculos pe contraatac. Gălă- 
țenii au dominat mult însă n-au reușit 
să concretizeze, din cauza numeroaselor 
pase inutile și a lipsei de insistență în 
fața porții adverse. Au marcat Lupea 
(min. 22) pentru Oțelul și, respectiv, Mi- 
hăilescu (min. 60). A arbitrat corect Gh. 
Limona din București. (S. CONSTANTI
NESCU—corcsp. reg.).

POIANA CÎMPINA—C.F.R. PAȘCANI 
(4—1). Pe un teren alunecos, fotbaliștii 
cîmpineni au desfășurat un joc foarte 
bun, creînd în permanență faze pericu
loase în fața porții feroviare, remarcin- 
du-se îndeosebi Bontaș. Au marcat : 
Bontaș (min. 15), Matei (min. 24, din 
corner), Stoica (min. 47, cu concursul 
apărătorului Nițescu) și Icrdache (min. 
85) pentru Poiana, respectiv Rozorea 
(min. 44). A arbitrat foarte slab Vasile 
Toma din București. (C. VIRJOGHIE— 
coresp.).

C.F.R. ROȘIORI—METALUL TÎRGO- 
VIȘTE (1—2). Lipsiți de o pregătire fi
zică corespunzătoare, localnicii nu au 
putut rezista ritmului rapid impus de 
oaspeți și nu s-au acomodat de loc cu... 
propriul lor teren (pe care în ultima 
vreme se întîlnesc destul de rar la an
trenamente !) Golurile au fost realizate 
de Avramescu (min. 4) și lonescu (min. 
15) pentru Metalul, respectiv Adam (min. 
37). A arbitrat bine Cocoi Ridran din 
Constanța. (T. NEGULESCU—coresp.).

CLASAMENT
1. Progresul Buc. 13 7 4 2 21—13 18
2. Metalul Tîrgoviște 13 6 3 4 15—18 15
3. Oltul Rm. Vîlcea 13 5 4 4 16—11 14
4. Știința Buc. 13 5 4 4 15—12 14
5. Dinamo Vic. Buc. 13 6 2 5 21—20 14
6. C.F.R. Pașcani 13 6 2 5 19—19 14
7. Metalurgistul Buc. 13 5 3 5 25—20 13
8. Dinamo Bacău 13 4 5 4 16—14 13
9. Flacăra Moreni 13 6 1 6 17—19 13

10. Ceahlăul P. Neamț 13 5 2 6 19—17 12
11. Poiana Cîmpina 13 4 3 6 17—19 11
12. Oțelul Galați 13 4 3 6 14—18 11
13. Constructorul Brăila 13 5 1 7 17—28 11
14. C.F.R. Roșiori 13 3 3 7 13—17 9

Seria a Il-a
C.S.M. SIBIU—MINERUL BAIA MARE 

(0—1). E grea viața în categoria B ! Aici 
punctele „de acasă" sînt planificate înainte 
chiar de începerea campionatului. Jucă
torii, conducătorii și, mai ales, spectato
rii consideră inacceptabilă situația de a 
fi învinși pe teren propriu. Și atunci ? 
Atunci jocul este, dintr-un punct de ve
dere (al gazdelor), o încercare de a-și 
depăși adversarii prin orice mijloace, iar 
dintr-altul (al oaspeților) încercarea de 
a scăpa cît mai onorabil din obligația de 
a juca „afară".

Dar cînd vii să cîștigl, așa cum s-a în- 
tîmplat cu Minerul Baia Mare în meciul 
disputat la Sibiu ? Atunci lași „finețurile" 
tehnice în vestiar (Sasu, Staicu etc.) și, 
zicîndu-ți „ce-o fi, o fi !“ ieși la joc con- 
tînd pe un angajament fizic fără rezerve 
al tuturor coechipierilor, pe o mai mare 
rutină, pe o tehnică superioară, subordo
nată exclusiv intereselor echipei. Și dacă 
se întîmplă ca adversarul (in spe—C.S.M. 
Sibiu), enervat că nu-i ies punctele pla
nificate, să rateze trei ocazii cît roata 
carului (Laufceag-2, Comșa-1), iar arbi
trul Ilie Drăghici (București) să fie co
rect, atunci... chit că ai încasat pe teren 
și la ieșire cîteva lovituri „sub centură", 
te urci bucuros în mașină, zîmbind ca o- 
rice învingător. Am scris învingător 
pentru că băimărenili. din cele patru o- 
cazii create de ei, au fructificat una, 
în min. 42, cînd Rojnai a șutat imparabil.

Altfel, partida ar fi avut condiții să ob
țină un calificativ superior, dacă sibienii, 
în loc să fie preocupați de joc întotdeau
na, n-ar fi comis numeroase abateri de 
la regulament, acte de indisciplină care 
au generat o mare tensiune pe teren .și 
în tribune. Cei mai indisciplinați : Cher- 
ciu, Nacu. Recer și Ene. Cînd i-a inte
resat fotbalul în sine, sibienii au reușit 
lucruri frumoase, dominînd uneori cu 
autoritate, creîndu-și ocazii de gol.

Oaspeții au constituit o echipă mai 
„grea", ei fiind calmi, deciși, făcînd un 
joc atent, economic și orientîndu-și ma
joritatea acțiunilor pe partea pe care ac
tiva Sasu. Alături de el s-au re
marcat Vaida (cel mai bun de pe te
ren). Donca, Staicu, Colceriu, Ujvari și 
Bohoni. De la gazde ne-au plăcut Văca- 
ru, David și Comșa. A arbitrat foarte bine 
Ilie Drăghici (București).

C.S.M. SIBIU : Coman—David, Flichiș 
(Nunu), Nacu, Ene—Văcaru. Recer—Popa, 
Comșa, Cherciu, Laufceag.

MINERUL BAIA MARE : Bai— Cromeli, 
(Rojnai), Colceriu, Ujvari, Donca—Sasu, 
Staicu—V aida, Bohoni, So'o, Czako.

VALENTIN PAUNESCU
A. S. CUGIR — ARIEȘUL TURDA 

(2—0). Echipa locală a jucat din nou, 
bine, în special în prima repriză, cînd a 

avut destule ocazii de a înscrie. Terenul 
alunecos a făcut însă să se rateze mult. 
Oaspeții s-au apărat cu dîrzenie, iar por
tarul lor a salvat multe goluri. După 
pauză, Arieșul a avut o revenire, dar 
scorul nu a mai putut fi modificat. Au 
înscris Boroș (min. 5) și Kiss (min. 31). 
(M. VÎLCEANU. coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. RE- 
ȘIȚĂ (3—1). Joc de bun nivel tehnic, 
ambele formații luptînd mult pentru cele 
două puncte. Gaz metan a dominat net 
în prima repriză și a reușit să înscrie 
de trei ori. prin Țîrcă (min. 12), Staudt 
(min. 22) și Damian (min. 24). In repriza 
a doua, C.S.M. a redus din handicap prin 
Șchiopu (min. 69). Meciul s-a disputat la 
Sighișoara, terenul din Mediaș fiind sus
pendat. (C. MOLDOVAN, coresp.).

VAGONUL ARAD — CLUJEANA (5—0). 
în ciuda terenului desfundat, gazdele au 
creat cîteva faze frumoase obținînd o 
victorie meritată. Clujenii au jucat bine 
în cîmp și au ratat două ocazii. Punctele 
au fost realizate de I-Ietrea (min. 7, auto
gol). Macavei (min. 35), Schweininger 
(min. 39) și Moț (min. 77 și 80). (M. MI-
TITEANU coresp.).

RECOLTA CĂREI—C.F.R. ARAD (0—0). 
Ultimul joc pe teren propriu s-a soldat 
cu un rezultat de egalitate, la capătul 
unui joc slab. (TR. SILAGHI, coresp.).

MINERUL LUPENI — A.S.A, TG. MU
REȘ (3—0). Jocul a plăcut datorită voin
ței cu care au jucat ambele formații. Vic
toria minerilor putea fi mai categorică. 
Prima repriză a aparținut localnicilor care 
au înscris prin Ologu (min. 14) și Pre- 
cup (min. 20). După pauză, oaspeții au 
renunțat la jocul delensiv și au pus de
seori în pericol poarta apărată de Miha
lache. Cei care înscriu însă sînt tot lo
calnicii. In min. 85, Pleian a trimis o 
pasă excelentă lui Cotroază, șutul aces
tuia făcînd inutil plonjonul portarului 
Solyom (A.S.A.).

S-au remarcat Bordea, Cotroază și Că
rare (Minerul), Gh. Gheorghe, Gyorfi 
și Solyom (A.S.A.). (ION CIORTEA și 
ION COTESCU, coresp.)

INDUSTRIA SÎRMEI CIMPIA TURZII— 
JIUL PETRILA (1—2). Numeroși specta
tori au asistat la un spectacol de bună 
calitate realizat de echipa locală în „due
lul" cu Jiul Petrila. Păcat însă că în fi
nal ei nu au avut și satisfacția unei vic
torii, victorie care le-a scăpat jucătorilor 
de la Industria sîrmei datorită ratărilor 
exasperante.

Oaspeții, în schimb, pot fi felicitați 
pentru cele două goluri care le-au adus 
o victorie prețioasă. Ei n-au ajuns decît 
de 5—6 ori la poarta gazdelor, contraata
cul constituind singura lor tactică, ce-i 
drept inspirată și fructuoasă. Incursiuni
le înaintașilor de la Jiul, realizate de 
Libardi și Peronescu, au fost periculoase, 
două soldîndu-se cu goluri. Astfel, în 
min. 38, Martinovici a demarat pe ex
trema dreaptă și a centrat, balonul gă- 
sindu-1 pe Libardi, care după o altă 
incursiune a șutat puternic, făcînd inu
til plonjonul portarului Casoni. Cel de al 
doilea gol al Jiului a fost realizat de Far- 
caș, în min. 85, în urma unei curse de 
la mijlocul terenului. Golul formației lo
cale aparține mijlocașului Chețan (min. 
74), care a reluat cu capul la păianjen. 
Arbitrul A. Macovei (Bacău) a condus 
corect următoarele formații :

IND. SÎRMEI : Casoni—Istrate, Gacs, 
Chiorean. Bîndean—Cimpoca (Raab, min.
65) , Chețan—Banu, Radulescu, Vegh,
Husar.

JIUL : Gram—Șerban, lvănescu, Pop, 
Cozan—Stocker, Crăciun — Martinovici, 
Libardi. Peronescu, Achim (Farcaș, min.
66) .

C. CHIRIAC

CLASAMENT

1. Jiul Petrila 13 8 3 2 24—12 19
2. Minerul Baia Mare 13 7 4 2 21— 8 18
3. Vagonul Arad 13 7 3 3 24—16 17
4. A.S.A. Tg. Mureș 13 7 3 3 15— 7 17
5. A. S. Cugir 13 6 4 3 20—14 16
6. Minerul Lupeni 13 5 2 6 12— 9 12
7. C. S. M. Reșița 13 5 2 6 14—23 12
8. Ind. sîrmei C. Turzii 13 4 3 6 18—21 11
9. Recolta Cărei 13 4 3 6 16—20 11

10. Clujeana 13 2 7 4 12—19 11
11. C.S.M. Sibiu 13 4 2 7 15—19 10
12. Gaz metan Mediaș 13 4 2 7 11—18 10
13. Arieșul Turda 13 3 3 7 13—18 9
14. C. F. R. Arad 13 2 5 6 8—19 9

UN PREMIU DE 120.000 LEI LA PRONOEXPRES
Câștigătorii premiilor oferite de 

LOTO-PRONOSPORT la Concursul 
„Cu mască și fără mască11 din 6 noiem
brie 1965 :

1 televizor „Rubin 102" : Dobre Ma
ria Str. Pop de Băsești nr. 43—45 
București, 1 frigider „Fram": Dumitres
cu Dumitru — Poiana Cîmpina — Str. 
Gării 33, 1 aparat de radio cu tranzis- 
tori : Nițu Dumitru — Str. Mexic 2 
București, 1 picup : Dr. Lucaciu Adela 
Cluj, Str. Bolintineanu nr. 11.

Cite o garnitură de tacîmuri inoxi
dabile :

Gheorghe Baicu Str. Fraților 10, Lu- 
creția Baltazar Str. Panait Moșoiu 30, 
Preda Elena Str. Economu Cezărescu 
9, Mărmureanu Aneta Str. Locotenent 
Negel 36 — toți din București și Săt- 
măreanu Maria din Turda, Str. Dr. I. 
Raliu 32.

„Cunoaștem potențialul lui Inter"
Antrenorii Tr. lonescu și A. Niculescu 

despre pregătirile echipei Dir.amo București
Fotbaliștii bucureșteni s-au pregătit 

asiduu în vederea jocului cu deținătoa
rea „Cupei campionilor europeni" și a 
„Cupei intercontinentale", iar ultimele 
meciuri, și în special cel de sîmbătă de 
la Constanța, i-au arătat pe dinamoviști 
într-o oarecare revenire în formă. La 
fel au apreciat jocul echipei lor și 
antrenorii Traian lonescu și Angelo Ni
culescu :

— In meciul cu Farul, deși am pier
dut un punct, ne spunea prof. Angelo 
Niculescu, am cîștigat din punct de ve
dere moral. Și acesta este un lucru 
foarte important pentru că tocmai la 
acest capitol am stat mai prost în ul
tima vreme

— TN CE AU CONSTAT PREGĂTIRILE 
PENTRU MECIUL CU INTER ?

— Meciul cu campioana Italiei ne-a 
preocupat foarte mult, încă din clipa în 
care am aflat că sorții ne-au adus din 
nou față în față. Meciurile din campio
nat le-am folosit și ca un prilej de 
verificare a posibilităților jucătorilor 
noștri. Nici în ultima perioadă de în
trerupere a campionatului nu am stat : 
în afara meciurilor amicale, am jucat 
și o partidă internațională, cu Komlo, 
tocmai per/ i a-i ține pe jucători cu 
atenția încordată. Aceste pregătiri au 
avut un rol pozitiv, aplicîndu-se sar
cinile date de noi. In meciul cu Farul, 
un fel de repetiție generală, atacanții 
au aplicat presingul destul de bine, ceea 
ce ne-a bucurat.

— AVEȚI INDISPONIBILITĂȚI 1

— La Constanța n-au fost prezenți 
nici Ghergheli și nici Nunweiller VI.

Fază din meciul C.S.M.S. Iași—Știinfa Timișoara (3—0). Atac la poar
ta timișorenilor. Foto : A. NEAGU

De la I. E. B. S.
e Biletele pentru întîlnirea interna

țională de fotbal Dinamo Buc. — Inter- 
nazionale Milano de rnîine, de pe sta

Cîte un ceas deșteptător :

Clonaru Sevastița — Griviței 442, 
Predescu Gheorghe Francisc — Călă
rași 34, Cosma Emil — 13 Decembrie 
13, lonescu Cătălin — Cameliei 30 — 
toți din București și Firan Constantin 
Com. Boureni, raion Băilești regiunea 
Oltenia.

Cîte un pachet cu obiecte de reclamă :

Avramescu Cornelia — Nicopole 19, 
Sforgace Ecaterina— Oinei 20, Garaman 
Vasile — Puțul lui Zamfir 49, Elena 
Dianu — Ana Ipătescu 11 A, Klapper 
Matilda — Intrarea Negru Vodă 4 — 
toți din București și Dr. Stoenescu 
Gheorghe — Spitalul Unificat Med
gidia.

• Vineri 3 decembrie 1965 ora 18.15 
va avea loc înmînarea obiectelor cîști- 
gătorilor din Capitală, în sala Clubului 
Finanțe-Bănci din Str. Doamnei 2, cu 

Primul a suferit o ușoară contuzie în 
meciul cu Portugalia și a avut — cîte
va zile — un picior în ghips. Cel de 
al doilea se mai resimte după acciden
tul din meciul cu echipa de tineret a 
Poloniei. Starea lor evoluează spre bine 
și contăm pe aportul lor în meciul de 
miercuri. In jocul disputat sîmbătă a 
fost accidentat — ușor — Pîrcălab, dar 
el va fi prezent în echipă.

— DAR JOCUL LUI INTERNAZIONA- 
LE A FOST STUDIAT ?

La această întrebare ne-a răspuns 
antrenorul Traian lonescu, care în vara 
acestui an a urmat un curs de perfec
ționare în Italia și a studiat. împreună 
cu alți antrenori, italieni și străini, jo
cul formației din Milano. Antrenorul 
dinamOvist a pus mîna pe creion și pe 
carnetul de însemnări, ne-a făcut fel 
de fel de schițe, demonstrînd tactica 
de joc a echipei lui Herrera :

— Cunoaștem potențialul de joc al 
lui Inter și, de data asta sîntem mai 
bine pregătiți decît anul trecut ca să-1 
contracarăm. Avem experiența celor 
două partide, am studiat filmul meciu
lui disputat anul trecut la București 
între cele două formații, cunoaștem 
posibilitățile fiecărui jucător italian.

— Si — am adăuga noi — avem e- 
xemplul deosebit de încurajator al me
ciului cu Portugalia, de la București, 
care ne-a arătat că în asemenea ocazii 
putem mult mai mult decît se crede...

Așadar, pe miercuri, pe stadionul „23 
August"...

MIRCEA TUDORAN

dionul „23 August", se mai găsesc de vîn- 
zare la casele speciale din str. Ion Vidu, 
Pronosport calea Victoriei nr. 2, agenția 
C.C.A. bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej, sta
dioanele Republicii, Dinamo, Giulești și 
patinoarul „23 August".

• La bazinul acoperit Floreasca, se pri
mesc înscrieri pentru cursul de inițiere 
la înot pentru copii.

prilejul tragerii Loto. Cîștigătorii din 
provincie vor primi premiile la domi
ciliu.

PRONOEXPRES
Premiile concursului PRONOEX

PRES nr. 47 din 24 noiembrie 1965,

Categoria I : 1 variantă a 120 000 lei.
Categoria a Il-a : 2 variante a 42 057, 

lei.
Categoria a III-a : 46 variante a 

1 969 lei ;
Categoria a IV-a: 204 variante a 

570 lei.
Categoria a V-a : 970 variante a 120 

Iei.
Categoria a Vl-a : 4 673 variante a 

34 lei.
Report categoria I : 143 850 lei.
Cîștigătorul premiului de categoria 

I : Pătrașcu Constantin, Com. Bucov 
regiunea Ploiești.

Rubrică redactată de Loto— Pronos
port.



Săptămîna sportivă In Capitală
FOTBAL Dinamo — Internazionale

HOCHEI București — Slezan Opava

Sel. tineret — Slezan Opava 
București — Slezan Opava 

POLO Progresul — Chemie
Halle (R.D.G.)

Dinamo — Chemie Halle 
LUPTE GRECO-Finala campionatului 
ROMANE republican pe echipe

LUPTE LIBERE Finala campionatului 
republican pe echipe

VOLEI Progresul — Progresul
Tîrgoviște (f) 
C.P.B. — Penicilina lași(f) 
Rapid — Farul Constanta (f) 
Metalul — Știința Cluj (I) 
Dinamo — C.S.M. Sibiu (f) 
Dinamo— Știința Timiș, (m)

POPICE România — Iugoslavia (m)

RUGBI

ȘAH

București — Belgrad (m) 
România — Iugoslavia (f)

București — Belgrad (f) 
Constructorul — Grivița 
Roșie
Steaua — Dinamo

Finala campionatului 
republican individual

După două „manșe1 la hochei
(Urmare din pag. 1)

să-și facă Ioc și elemente tinere ca 
Gheorghiu, Trăușan, Petrescu. Ca să 
nu mai vorbim de Ștefanov, un produs 
al echipei de juniori crescut pe pati
noarul artificial și care și-a găsit un 
loc solid nu numai în echipa sa de 
club, ci și în națională.

Inegală comportarea Voinței Miercu
rea Ciuc. Această formație, alcătuită 
în general din jucători cu vechi „sta
te de serviciu*, face meciuri contra
dictorii. Echipa lui Paul Sprencz s-a 
găsit în dificultate în fața Tîrnavei 
Odorhei, la care a pierdut un punct 
decisiv în lupta pentru titlu și care-i 
anulează aproape total șansele, pentru 
ca apoi să joace de la egal la egal 
cu Steaua, în derbiul de duminică 
seară, picrzînd cu 1—2 printr-un gol 
primit în penultimul minut al partidei I 
De altfel, în legătură cu acest meci, 
trebuie să arătăm că ne-a oferit deo
sebite satisfacții, fiind cel mai bun, 
sub aspect tehnic, din toate cele la 
care am asistat în acest sezon. A fost, 
în același timp, un „meci al portari
lor*, alît Pușcaș cît și Sofian avînd 
intervenții excepționale în această par
tidă încheiată cu cel mai mic scor al 
competiției.

Dintre cele 3 echipe din primul plu
ton valoric al campionatului, Dinamo 
este cea mai tînără. Și jocul său poar

însemnări din sportul școlar brașovean
(Urmare din pag. 1)

că. Acest liceu este beneficiarul unei 
baze sportive corespunzătoare, compusă 
din pistă de atletism, groapă pentru 
sărituri, cerc pentru aruncări, tere
nuri de handbal, sală pentru jocuri, sală 
de gimnastică cu toată aparatura nece
sară. Am asistat la cîtcva orc de gim
nastică, de handbal și de atletism, con
duse de profesorii Ileana Diaconescu, 
Dumitru Popescu-Colibaș și Mircea 
Ivan. Am fost plăcut impresionați de 
felul cum s-au desfășurat aceste ore, cu 
lin conținut bogat în exerciții specifice 
și de dezvoltare generală, adaptate sar
cinilor lecției. Am notat, de asemenea, 
că a existat preocupare în vederea asi
gurării unei bune selecții, elevii dove
dind calități fizice multiple.

Pe aceeași linie, a bunei desfășurări 
a educației fizice în școală, se înscrie 
și activitatea profesorului Ștefan Nica, 
de la Liceul nr. 2 din Făgăraș. Asis- 
tînd la orele desfășurate cu clasele a 
Xl-a A și B băieți, am observat o or
ganizare bună a lecțiilor, cu accent pe 
exerciții de ordine și schimbări de for
mații în prima parte și exerciții spe
ciale în a doua. Densitatea lecției a 
fost realizată prin dinamizarea conti
nuă a grupelor de elevi, care au exe
cutat parțial și apoi global elemen
tele tehnice ale săriturii în lungime 
(elan, desprindere, zbor și aterizare). 
Avînd o vastă experiență acumulată în 
decursul anilor și datorită muncii per
severente în pregătirea corespunzătoare 
a elevilor, profesorul Ștefan Nica a

Stadionul „23 August" 
miercuri l.XII. ora 14 
Patinoarul ,,23 August” 
marți 30.XI, ora 18.30 
joi 2.XII, ora 18.30 
vineri 3.XII, ora 18.30 
Bazinul Floreasca 
vineri 3.X1I si sîmbătă 
4.XII, ora 18.30 
duminică 5.XII, ora 17.30 
Sala Dinamo 
vineri 3.XII, ora 16 și 
sîmbătă 4.XII, ora 9 
sîmbătă 4.XII, ora 16 și 
duminică 5.XII, ora 11 
Sala Giulești 
duminică 5.XII, ora 8

Sala Dinamo
duminică 5.XII, ora 8,30 
Sala Constructorul 
vineri 3.XII, ora 16.30 și 
sîmbătă 4.XII, ora 8.30 
luni 6.XII, ora 9
Sala M.M.C.M.
vineri 3.XII, ora 16.30 
luni 6.XII, ora 14 
Teren Constructorul 
duminică 5.XI1, ora 10 
Teren Steaua (Ghencea) 
duminică 5.XII, ora 10 
Sala Inst. petrol, gaze 
și geologie, zilnic de 
la ora 9 și 16.30, pînă 
la 16.XII.

tă, firesc, amprenta acestei caracteris
tici. Joacă foarte avîntat, componen- 
ții săi își etalează talentul, dar Dina
mo nu constituie încă o echipă în sen
sul deplin al cuvîntului. îi lipsește su
dura de ansamblu, constanța.

Revelația turului al doilea a fost 
Tîrnava Odorhei care — deși cu un 
efectiv redus de jucători — a făcut

SLEZAN OPAVA ÎȘI ÎNCEPE 
AZI TURNEUL

In ziarul nostru de ieri am anun
țat sosirea formației cehoslovace 
Slezan Opava. Oaspeții activează în 
liga a Il-a, ocupînd locul secund.

In meciul de debut, Slezan întîl- 
nește astă-seară (ora 18,30) selecțio
nata orașului București.

cu succes față nu numai jocurilor cu 
echipele socotite de talia sa (cele 
două Științe, pe care le-a întrecut), ci 
și Voinței Miercurea Ciuc. Cele mai 
mari dificultăți de lot le are însă Ști
ința București, care adună cu greu 
9—10 jucători valizi la fiecare meci. 
Ultima clasată, Știința Cluj, n-a reușit 
încă să acumuleze vreun punct. Este o 
formație „fantomatică*, pe care o mențin 
în special tragerea de inimă a antre
norului și jucătorului Dibernardo și 
eforturile fostului internațional Naghi.

obținut rezultate frumoase. Astfel, ac
tualii maeștri emerițî ai sportului Vir
gil Hnat și Olimpiu Nodea sînt foștii 
elevi ai profesorului Nica, el fiind a- 
cela care i-a inițiat în tainele handba
lului. Pentru a obține și pe mai depar
te rezultate mulțumitoare conducerea 
școlii are datoria să sprijine și mai 
mult activitatea de educație fizică prin 
amenajarea corespunzătoare a terenu
lui din incinta școlii și dotarea cu ma
terial și echipament sportiv.

Și la Sf. Gheorghe am întîlnit profe
sori cu o frumoasă activitate în ceea ce 
privește sportul școlar: Ștefan Dezidc- 
riu (Liceul nr. 1), Alexandru Csiki 
(Școala profesională textilă), Wilhem 
Roman (Liceul nr. 2).

LA ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 
ȘI DUPĂ DOUA LUNI

Dacă unii profesori, învățători și di
rectori de școli au înțeles rolul pe care 
îl are educația fizică pentru tineretul 
școlar și sînt gata să ia parte activă 
la eforturile ce se depun pentru o cît 
mai prodigioasă activitate în școli, 
alții sînt departe de a înțelege just 
acest lucru, muncesc superficial, fără 
tragere de inimă. Am asistat la lecții 
de educație fizică cu un slab conținut, 
care erau departe de a fi în concor
danță cu cerințele programei. Pe lingă 
aceste neajunsuri, am mai constatat că 
unii profesori se prezintă la lecții în ți
nută de stradă. Astfel de exemple am 
întîlnit la Școala generală nr. 5 Brașov 
(prof. Maria Bătășescu), Liceul nr. 1 
din Făgăraș (prof. Eufrosina Vesbianu),

Interviu la aeroportul Băneasa 
cu Helenio Herrera

© „lnter“ a deplasat la București o echipă foarte puternică

• Linia de atac: Jair, Domenghini, Peiro, Suarez, Corso
• Și Herrera... pune întrebări

„Inter” Milano, cea mai tare echipă de club din 
lume la ora actuală (și poate din această cauză și cea 
mai... discutată) a sosit aseară la București. însoțită de 
ziariști și suporteri (în total vreo 80 persoane) și, bine
înțeles, de.......magul-1 Helenio Herrera. Deși e teoreti
cianul nr. 1 în materie de „beton”, cu ziariștii Herrera 
„joacă”... deschis. Și a început cu ceea ce ne interesa 
îndeosebi:

— Am deplasat la București o echipă foarte puternică. 
Cei trei absenți (Burgnich, Fachetti și Mazzolla) au fost 
opriți acasă de Fabri (n.n.: antrenorul și selecționerul 
echipei naționale) care — după cum știți și dv. — marți 
7 decembrie — în jocul decisiv Italia—Scoția, n-are 
voie să riște nimic. Lipsa lor din formație nu ne produce 
însă nici un fel de îngrijorări, întrucît înlocuitorii lor sînt 
la fel de valoroși. în locul lui Burgnich va apare Ma- 
latrasi, iar pe Mazzolla îl va „schimba11 spaniolul Peiro; 
amîndoi au la activ numeroase întîlniri internaționale, 
inter-reprezentative și inter-cluburi.

— Nu ne-ați spus cine joacă în locul lui Fa
chetti ?

— Pentru acest post pregătim o... surpriză. îl vom fo
losi pe tînărul Landini, crescut în pepiniera lui Inter, 
încurajați de încercarea făcută anul trecut cu Bedin, 
care s-a dovedit fructuoasă.

— Cunoaștem pe trei dintre titularii de miercuri. 
Am vrea să-i știm și pe ceilalți opt...

— Deși mă luați cam pe... ocolite vă ghicesc care vă 
este intenția. Vreți să cunoașteți echipa. Iat-o: în poartă 
Sarti... fundași Malatrasi și Landini; apoi... Bedin, Guar- 
neri, Picchi, Jair, Domenghini, Peiro, Suarez, Corso.

— Ați sărit peste... linia de mijloc. Nouă ne ies 
opt atacanți.

Comentînd meciul de fotbal România—Portugalia revista franceză „France 
Football4' scrie între altele : „De mulți ani o formație românească nu a jucat 
atît de bine și de organizat timp de 90 de minute. Apărarea românilor poate 
să se mândrească cu faptul de a fi împiedicat pe Eusebio să marcheze. Au im
presionat mijlocașii Ghergheli—Popescu, care au fost totdeauna primii în lupta 
pentru balon. O plăcută surpriză a oferit tandemul Dridea—Badea, amîndoi de 
la clubul Petrolul. Cei doi jucători, ca și colegii lor de linie, au demonstrat 
acurateța în controlul balonului și o ușurință de mișcare nemaivăzută într-un 
atac al unei echipe din Carpați” (Agerpres).

— Ce mai contează azi un compartiment care doar 
pe hîrtie activează la mijlocul terenului ? La mine în 
echipă, ne apărăm Ia nevoie cu toți jucătorii și atacăm 
de asemenea cu toate... forțele.

— Pentru că veni vorba: apreciați jocul de
miercuri ca fiind mai dificil decît cel disputat anul 
trecut pe același teren ?

— Desigur. Nu uitați că de data aceasta disputa noas
tră cu Dinamo pornește de la 0—0. Ceea ce este cu totul 
altceva.

— încă o întrebare: am vrea să cunoaștem și pe 
ceilalți componenți ai lotului.

— Vă răspund cu plăcere și la această ultimă între
bare a dv. după care v-aș ruga să-mi satisfaceți și dv. 
unele mici... curiozități. Notați mai întîi pe cei nouă 
jucători de rezervă: Miniusi (portar), Dellagiovana. 
Sirena (fundași), Deho, Faco, Gori, Capelini, Cordova 
și Manfredini (înaintași).

— Care Manfredini ? Cel de la A.S. Roma ?
— Da. Este o nouă achiziție a lui „Inter11. Dar parcă 

spuneați că îmi dați și mie cuvîntul.
— Aveți perfectă dreptate. Iată, vă stăm la dis

poziție.
Si „magul” Herrera a început: „Pe ce teren se joacă 

meciul de miercuri ? ...Cum se prezintă gazonul ? ...Cum 
se comportă Dinamo în... ultima vreme ? ...au dat satis
facție dinamoviștii în meciul cu Portugalia ? ...Pîrcălab 
joacă ? ...Au sosit arbitrii ?“

I-am răspuns pe rînd celebrului antrenor al lui Inter
nazionale. cu aceeași excctitate cu care ne servise și 
dînsul. Era clar: pentru Herrera meciul dificil cu Di
namo începuse de la... aeroport 1

G. NICOLAESCU 
M. TUDORAN

De pe terenurile de fotbal
„France Football" despre jocul reprezentativei române campionate în diferite tari

SITUAȚIA IN CUPELE EUROPENE

Meciurile din competițiile oficiale re
zervate echipelor de club sînt în plină 
desfășurare. Pînă la 15 decembrie vor fi 
cunoscute formațiile calificate în sfer
turile de finală din „Cupa campionilor 
europeni» și „Cupa cupelor" precum și 
echipele care s-au calificat în turul al 
treilea din „Cupa orașelor tîrguri”. Pînă 
în prezent, situația calificărilor pentru 
turul următor se prezintă astfel :

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI” : 
calificate în sferturile de finală Partizan 
Belgrad, Sparta praga, Ferencvaros Bu
dapesta. Celelalte formații vor fi cu
noscute după consumarea partidelor : 
Dinamo București—Internazionale (tur- 
retur), Kilmarnock—Real Madrid (în tur
2—2), Levski—Benfica (în tur 2—2), Vor- 
wărts Berlin—Manchester United (în tur 
0—2) și Derry City—Anderlecht (în tur 
0—9).

la Liceul nr. 1 din Sf. Gheorghe (prof. 
Carol Bcnedec). Edificatoare ni s-a pă
rut situația pe care am găsit-o la în
ceputul anului școlar la Școala generală 
nr. 5. situată în plin centrul orașului 
Brașov.

în sala de gimnastică a școlii ad
ministratorul avusese „inspirația* să 
amenajeze o magazie, străjuită de un 
lacăt... Și era cam veche povestea cu 
lacătul, de vreo trei ani ! Iar în spatele 
clădirii „se odihnea* panoul de bas
chet. Mergînd pe linia „descoperirilor*, am 
aflat cum sînt repartizate și cele două 
norme de educație fizică la această 
școală. O normă este dată tov. Casuca 
Hulubei, profesoară de educație fizică, 
iar cealaltă normă este împărțită în 
„completare de catedră* la cinci pro
fesoare, dintre care două maestre de 
lucru și gospodărie !?

Atunci tovarășul Teodor Bunei, — 
directorul școlii ne-a dat asigurări că 
lucrurile se vor îndrepta. Intr-adevăr, 
cu ocazia unei recente vizite la această 
școală, am avut prilejul să constatăm 
unele îmbunătățiri survenite pe par
curs. Panoul de baschet a fost așezat 
la locul cuvenit, terenul de volei din 
incinta școlii s-a reamenajat, „mica 
magazie* din sala de gimnastică a 
fost mutată în altă încăpere. Acestea 
sînt numai cîteva din măsurile luate 
pe linia gospodăririi mijloacelor exis
tente în școală, unde un aport serios 
l-a adus profesoara Casuca Hulubei. 
Se pune întrebarea firească: de ce a 
trebuit să înceapă anul școlar în con
diții vitrege pentru desfășurarea ore
lor de educație fizică, cînd existau și 
alte posibilități?

i,CUPA CUPELOR” — calificate : Hon- 
ved Budapesta, Dinamo Kiev, Celtic 
Glasgow și Borussia Dortmund. Celelalte 
meciuri : Liverpool—Standard Lldge,
West Ham United—Olimpiakos Pireu 
(tur-retur), Știința Cluj—Atletico Madrid 
(în tur 0—2), Aufbau Magdeburg—F. C. 
Sion (în tur 8—1).

„CUPA ORAȘELOR TlRGURI" (ur
mătoarele echipe s-au calificat în turul 
al treilea) : Steagul roșu Brașov, Real 
Saragossa, Miinchen 1860, F. C. Koln, 
Dumfermline, Ujpesti Dozsa,- Hearts, 
Servette. Celelalte meciuri : Fiorentina— 
Sparta Brno (în tur 2—0), S. C. Leipzig- 
Leeds United (în tur 1—2), Chelsea—Wie
ner Sport Klub (în tur 0—1), F. C. Bar
celona-Antwerp (în tur 1—2), Sporting 
Lisabona—Espanol Barcelona (2—1 și 3—4 
— se joacă al treilea meci), Hannover 
96—F. C. Porto (în tur 5—0). Setubal— 
Milan (tur-retur) și F. C. Basel—Valen
cia (în tur 1—3).

Cu toate acestea, aspectul igienico- 
sanitar al sălii de gimnastică lasă încă 
de dorit. Parchetul murdar și praful 
sînt primele aspecte neplăcute care 

îți atrag atenția cînd pășești pragul 
sălii de gimnastică, unde elevii vin 
să facă sport, să se destindă.

Este de dorit ca pe viitor toate cele 
cinci profesoare de educație fizică — 
nu numai tov. Casuca Hulubei — să 
manifeste același interes în privința or
ganizării condițiilor de desfășurare a 
lecțiilor de educație fizică, să răs
pundă în mod egal la realizarea sarci
nilor pe linie de învățămînt, ca de exem
plu organizarea unor concursuri de atle
tism și alte competiții. Or, în cazul 
Școlii generale nr. 5 nu se prea poate 
vorbi de colaborare. Apreciem ca o ne
cesitate imperioasă o conlucrare cît 

mai rodnică între profesoare, dacă nu 
din pasiune pentru profesie, cel puțin 
pentru „dragostea*... completării de 
catedră.

★

Din cele relatate mai sus. reiese că 
în cadrul școlilor din regiunea Brașov, 
mai dăinuie încă o serie dc lipsuri, 
care frînează progresul activității spor
tive școlare. Dacă unii profesori se 
vor situa încă pe poziții de „văică
reală*, de nepăsare, mulțumindu-se să 
țină lecții de educație fizică „cum o 
fi*, nu se va putea progresa la nivelul 
cerințelor actuale. Se vorbește mereu 
despre entuziasmul, despre pasiunea în 
meserie de care trebuie să dea dovadă 
profesorii de educație fizică.

Pe scurt, entuziasmul și pasiunea 
înseamnă... muncă ’

FRANȚA (etapa a XVTI-a) : șt. Etienne 
—Vallenciennes 5—1. Nantes—Strasbourg
2— 0, Bordeaux—Sochaux 4—2, Monaco— 
Angers 1—1, Sedan—Nice 0—1, Lens- 
Red Star 1—1, Lyon—Toulouse 0—1, Stade 
Francais—Cannes 3—1, Lille—Nîmes 1—2. 
In clasament conduce Nantes, urmată de 
Vallenciennes.

AUSTRIA (etapa a XH-a) : Wacker 
Innsbruck—L.A.S.K. 0—0, Kapfenberg— 
Schwechat 3—5, Austria Salzburg—Rapid 
1—1, Simmering—Admira 0—1, Austria— 
Grazer A. C. 4—0, Wiener Neustadt— 
Austria Klagenfurt 1—1. In clasament 
conduce Austria urmată de Rapid.

IUGOSLAVIA (etapa a XII-a) : Dinamo 
Zagreb—Zelejnicear 3—0, Hajduk—Velej
3— 3, Radnicki—Vojvodina 0—1, O. F. K. 
Beograd—partizan 4—5, Olimpia—Rjeka
4— 1, Vardar—F. C. Zagreb 5—4, Saraje
vo—Treșnefka 4—3. In clasament condu
ce Vojvodina cu 19 p.

ȘTIRI, REZULTATE
TALLIN. — După terminarea partide

lor întrerupte, în fruntea campiona
tului de șah al U.R.S.S. se află Ke- 
res, Osnos și Polugaevski cu cîte 3 
puncte. Ei sînt urmați în clas^țrent 
de Buhman, Bîhovski și Furman, cu 
cîte 2.5 nuncte.

LAGOS. — Echipa de fotbal sovietică 
Zenit Leningrad, care se află în tur
neu în Africa, a evoluat la Lagos 
în compania echipei reprezentative 
a Keniei. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul dc 3—1.

MOSCOVA.—In campionatele U.R.S.S. 
de gimnastică, la masculin titlul de 
campion a revenit sportivului Ser- 
ghei Diamidov, care a totalizat 
115,75 puncte. Diamidov este în 
vîrstă de 22 ani și cucerește pentru 
prima oară titlul de campion unio

nal. In concursul feminin, victoria a 
fost repurtată de Natalia Kucinsfc” 
ia cu 75,5 puncte. Noua campioană’ 
este în vîrstă de 16 ani. Ea este e- 
levă la Leningrad. Polina Astaho
va s-a clasat pe locul doi cu 74.575 
puncte.

PRAGA. — Peste 15 000 de spectatori 
au urmărit la „Zimny Stadion" din 
Praga meciul internațional amical 
de hochei pe gheață dintre repre
zentativele Cehoslovaciei și Suediei. 
Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 3—2 (2—1; 1—l; 
0—OL

FUESSEN. — In cel de al doilea meci 
în cadrul „Cupei campionilor euro
peni* la hochei pe gheață, formația 
vest-germană E. V. Fuessen a învins 
cu scorul de 5—0 (1—0; 2—0; 2—0) 
echipa italiană H. C. Cortina Rcx.

MADRID. — Intr-un meci tur, contît * 
pentru preliminariile campionate/,h 
mondial masculin de handbal, echi
pele Spaniei și Franței au terminat 
la egalitate : 14 — 14.
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