
Prin... rafturile 
magazinelor de sport din:

S3 ne continuăm raidul .Prin... rafturile magazinelor de 
ortt. pentru a constata — cu ajutorul corespondenților noștri 

^®nt aprovizionate cu articole de sezon cîteva centre 
1 țară, acum, la începutul iernii.

BAIA MARE VATRA DORNEI

Orașul nostru a devenit un 
tre centru al sporturilor de 
nă, numărul celor care le 
adică fiind în permanentă 
jștere. Din această cauză 
nducerea magazinului de 
sfacere a materialelor de 
art (gestionar Tiberiu Vâri) 
avut grijă să se aprovizio- 
ze și să pună la dispoziția 
turor amatorilor un bogat 
>c de îmbrăcăminte pentru 
zonul rece, precum și 
aiuri, patine, săniuțe. Din 
avedere, pe lingă numărul 
ire de schiuri, aflate mai de 
ilt în magazin, au fost adu- 

300 perechi bocanci de 
hiuri, 700 perechi bocanci 
■ntru patine de copii, 700 pe- 
chi patine, 550 de săniuțe și 
i sortiment larg de mănuși, 
arapi, bluze de vînt, trenin- 
ir; De menționat că maga- 
at’a fost de curînd renovat, 

■tat cu mobilier nou și cu 
că o magazie.
Cu prilejul acestei scurte re- 
tări fin să deschid, însă, o 
uanteză de ne... sezon, pen- 
i a sublinia o serie de lip- 
ri în legătură cu materialele 
spective. Prima lipsă: adi- 
știi de specialitate ai Consi- 
ilui regional UCFS și ai 
S.O. Baia Mare nu co- 
borează suficient cu con- 
îcerea magazinului, pen
ii stabilirea necesităților lo
de de material și echipament 
lortiv și, totodată, pentru re- 
artizarea lor cît mai judici- 
îsă către asociațiile sportive, 
stfel, și în anul care vine nu 
am găsi în depozit unele ma- 
riale sportive, ca de exem- 
u ghete de lupte sau diferite 
ticole pentru atletism. Al 
>ilea aspect negativ : practi- 
i defectuoasă manifestată de 
,a£. .vtatea asociațiilor spor- 
/e l^are nu consumă fondu- 
le respective decît în... ulti- 
ele' zile ale anului.

T. TOHATAN

La noi iarna a venit mal de 
grabă ca de obicei. De aceea, 
în momentul cînd am fost so-

(Continuare tn pag. a 2-a)
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In „cupa campionilor europeni**

Dinamo—Internazionale 2-1 (1-1)!
© Dinamovișfiii au obținut o victorie de prestigiu O „Inter“ nu știe 

să piardă • Arbitrul Keller—al... 12-lea om al milanezilor
lată încâ o dovada că și fot

balul ne poate aduce satisfac
ții ! La puține zile după ce 
echipa noastră națională a în
trecut reprezentativa Portuga
liei cu scorul de 2-0 - ca joc

reprobabile, încercînd în fel 
și chip să întoarcă soarta me
ciului, necomportîndu-se la 
înălțimea unei echipe care a 
cîștigat de două ori „Cupa 
intercontinentală" și care ar

avut nici un motiv, în afară de 
faptul că nu i-a mers jocul, 
că jucătorii de la Dinamo nu 
au acordat fotbaliștilor din 
Milano „respectul" pretins, ci 
și-au apărat șansa cu toată

Așa a egalat Frățilă. Sarti și Bedin privesc balonul aflat in drum spre plasă. 
Foto : A. Neagu

încă și mai net ! — cea mai re
numită echipă de club la ora 
actuală, Internazionale, a tre
buit să guste din paharul amar 
al înfrîngerii. Și, s-o spunem 
de la început, n-a vrut să ac
cepte nici un moment rolul de 
învins, recurgînd la mijloace

trebui să-și justifice faima sub 
toate aspectele. .

Regretăm că trebuie să în
cepem cronică cu aceste rîn- 
duri, dar sîntem cu totul ne
mulțumiți de felul cum a înțe
les să se prezinte ieri la Bucu
rești faimosul „Inter". Și n-a

Ultimul concurs oficial 
de gimnastică al anului

Sala Armatei din Cluj va 
găzdui sîmbătă șl duminică 
ultimul concurs oficial de gim
nastică al anului 1965: finala 
campionatului republican in
dividual pentru maeștri șl 
maestre, precum șl întrecerea 
reprezentativelor de regiuni 
calificate în urma etapei de 
zonă.

în concursul Individual al 
maestrelor spectatorii clujeni 
vor putea urmări. între altele, 
pe Rozalia Balzat, Cristina 
Doboșan, Emilia Panait, Edme 
Iile, Olga Ionescu, Elena Tu- 
tan, Viorica Țutulanu, Lucia 
Chlrlță. La întrecerea mascu
lină șl-au anunțat parti
ciparea Gh. Tohăneanu, M. 
Slmlon, AL Sllaghl, Gh. 
CondovlcL A. Kadar ț. a. 
In concursul echipelor re
prezentative de regiuni vor 
fl prezențl sportivi din 
Maramureș Banat, Argeș, 
Galați, oraș București, olte
nia, Bacău; Mureș-Autonomă 
Maghiară, Cluj (feminin), Plo
iești, Dobrogea, Cluj, Mureș- 
Autonomă Maghiară, oraș 
București, Argeș, Crlșana, Ba
nat, lași (masculin).

Baschetbaliste cu renume 
ia „Balcaniada" de la Galați

convingerea, cu o neobosită 
forță de luptă. Tn schimb, a 
existat pe teren cineva care, 
după cum s-a văzut, s-a închi
nat pur și simplu lui „Inter", 
ca în fața... vițelului de aur. 
Și acesta a fost arbitrul elve
țian Karl Keller. Referindu-ne 
la felul cum a condus această 
partidă, se poate spune că, 
practic, „Inter" a avut 12 oa
meni pe teren, domnul Keller 
nefiind cel mai puțin important! 
El avea să-și anunțe intenția 
de a pune pe Internazionale 
la adăpost de orice surpriză 
încă de la începutul jocului,

mai precis în min. 12, cînd o 
privit cu seninătate cum Peiro 
trimite mingea în poarta lui 
Datcu din poziție clară de of
said. Jucătorii noștri s-au oprit, 
așteptînd fluierul arbitrului. A- 
cesta n-a venit atunci, ci cîfe- 
va clipe mai tîrziu, consfințind 
un gol NEREGULAMENTAR și 
dîndu-i astfel lui „Inter" posibi
litatea să abordeze meciul cu 
mai multă siguranță, la adă
postul acestui punct gratuit.

Un astfel de gol este de na
tură să descurajeze o echipă, 
mai ales cînd pornești cu acest 
handicap în fața celei mai bune 
formații din lume. Marele me
rit al lui Dinamo, care avea 
să stea la bqza succesului de 
prestigiu obținut ieri, este că 
nu s-a demoralizat, ci a reluat 
lupta cu o vigoare mult sporită 
pentru a înlătura nedreptatea 
ce i se făcuse. Jucătorii de la 
Dinamo, dînd dovadă de un 
remarcabil spirit colectiv, atacă 
pe toate flancurile, acoperă 
terenul mai bine decît „Inter", 
se dublează unul pe altul, 
preiau inițiativa jocului. Asis
tăm astfel la o serie de ac
țiuni care încep să disloce „be
tonul" echipei lui Herrera. Tn 
cîteva rînduri, poarta lui Sarti 
suportă un adevărat asediu și 
golul egalizator plutește în aer. 
A fost pe punctul de a veni 
întîi în minutul 16, cînd Frățilă

JACK BERARIU 
MIRCEA TUDORAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Sîmbătă la patinoarul
Floreasca

Sîmbătă va avea loc la pa
tinoarul Floreasca deschiderea 
oficială a noului sezon de ho
chei și patinaj. Programai 
Inaugural va începe la ora 
18,30 și va cuprinde demon
strații de patinaj artistic și de 
viteză.

După aceste demonstrații va 
urma un carnaval pe gheață 
la care vor putea participa 
toți amatorii de patinaj pre
zențl la patinoar.

800 de elevi de laS. S. E. nr. 2 
participă la taberele 

vacanței de iarnă
Conducerea Școlii sportive 

de elevi nr. 2 din Capitală a 
fixat sediile taberelor ce le 
va organiza în apropiata va
canță de iarnă. Prima va 
funcționa la sinaia, cu par
ticiparea elevilor cuprinși în 
sporturile individuale, a doua 
la Predeal pentru elevii spe
cializați în jocuri sportive. 
Ambele tabere vor asigura 
odihna activă a unui număr 
de 800 de elevi, fruntași în 
activitatea sportivă șl la în
vățătură. Taberele îșl vor în
cepe activitatea în ziua de 
23 decembrie (prima serie) și 
S ianuarie (seria a n-a) am
bele o durată de cîte o săp- 
tămînă.

O spectaculoasă aruncare la 
oș executată de maestra spor- 
ilui Anca Racovifă pe care 

gălăfean o va vedea 
jclda. ' cu prilejul „Balcania- 
ei“.

Foto: P, Romoșan

Amatorii de baschet din Ga
lați vor avea prilejul să vi
zioneze vineri, sîmbătă și du
minică în cadrul campionatului 
balcanic, cîteva dintre cele' 
mai valoroase echipe din Eu
ropa. Lotul Bulgariei, oare a so
sit la Galați este alcătuit din ur
mătoarele jucătoare (în paran
teze este trecută înălțimea lor): 
Vania Voînova (1,76 m), Elena 
Gheorghieva (1,71 m), Todor- 
ka Damianova (1,73 m), Tinka 
Dineva (1,83 m), Svetla Nes
terova (1,71 m), Lilia Pliako- 
va (1,73 m), Ennila Popova 
(1,81 m), Vesselka Popova
(1,73 m), Katia Dimitrova
(1,71 m), Veselina Tanikova
(1,65 m), Marîa Nikolova
(1,81 m), Tudoika Dudova
(1,72 m), Elena Kafalieva (1,66 
m). Antrenor: Dimitri Mitev.

Un lot valoros deplasează și 
Iugoslavia. Alături de baschet
baliste experimentate ca Mili
ca Radovanovici (1,70 m), Je- 
lica Kalenici (1,82 m) și Rujica 
Meglaj (1,71 m), vor evolua 
elemente tinere, printre care 
Marija Veger (1,70 m), aprecia
tă drept cea mai bună jucătoare 
a campionatului european de 
junioare desfășurat anul acesta 
în Bulgaria. Celelalte compo
nente ale echipei sînt: Spo- 
menka MilojevicI (1,71 m), Sla- 
venka Corlei (1,84 m), Snezna 
Zoriei (1,70 ra), Dubravka 
Skrgatici (1,80 m), Kasusa Bul- 
jan (1,80 m), Olga Ojokovici 
(1,81 m), Jasna Sellmovlci
(1,71 m), Ankica Bășici (1,71 m), 
Stanka Stoslcl (1,69 m). Antre
nor : Ladislav Demasr.

Cît privește prima noastră 
reprezentativă, ea este mai ho- 
tărîtă ca niciodată să depă
șească, în sfîrșit, echipa Bul
gariei de care a fost întrecută 
la ultima confruntare („euro-

nenele" din 1964) de abia după 
prelungiri. Echipa este alcătui
tă din : Anca Racoviță (1,75 m),
Cornelia Gheorghe (1,70 ml, 
Sanda Dumitrescu (1,68 m), E- 
căterina Vogel (1,75 m), Mar
gareta Simon (1,75 m), Dorina 
Suliman (1,72 m), Hanelore
Spiridon (1,73 m), Bogdana Di- 
aconescu (1,82 m), Ana Hara- 
lambie (1,75 m), Anca Deme- 
trescu (1,80 m), Ecaterina Cher- 
ciov (1,75 m), Octavia Simon 
(1,72 m). Antrenor: S. Ferencz.

Selecționata secundă a Ro
mâniei, în rîndul căreia vor e- 
volua cîteva elemente de pers
pectivă, cuprinde următoarele 
jucătoare: Octavia Bițu (l,84tn), 
Gabriela Vartepniuc (1,78 tn), 
Filofteia Andrei (1,68 m), Mag
dalena Wagner (1,78 m), Elena 
Nicolae (1,75 m), Agnes Vo
gel (1/70 m), Maura Popa 
(1,65 m), Liliana Vlăescu (1,65 
m), Elisabeta Naghi (1,72 m). 
Antrenor : Cornel Negulescu.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ȘAH

Florin Gheorghiu continuă să acumuleze puncte
Cei care sperau ca măcar Vic

tor Ciocîîtea să fie un obstacol 
greu de trecut în calea liderului, 
Florin Gheorghiu, s-au înșelat. 
Ieri d’upă-amiază, cînd ceasurile 
de control de Ia masa partidei- 
derbi arătau trecute doar 2 ore 
și 45 minute, Ciocîîtea semna pe 
fișa sa de control sub cuvintele 
— „negrul cedează*. încă după 
mutările deschiderii (o Indiană 
a damei), Gheorghiu reușise să 
obțină presiune puternică pe co
loana „c“. Pus în inferioritate, 
adversarul său a căutat salvarea 
în schimburi de piese, care i-au 
permis să păstreze dama pentru 
turn și nebun. Dar avantajul de 
spațiu al albului rămăsese hotă
rî tor și la mutarea 20, lipsit

complet de mutări, Ciocîîtea a 
trebuit să se recunoască învins.

Desigur, deziluzie pentru nu
meroșii spectatori' care veniseră 
să asiste la o confruntare între 
fruntași dar, totodată, satisfac
ție pentru suporterii campionu
lui, a cărui ascensiune în da

de Partos la Rădulescu. Alt» 
partide decise: Mititelu-Szabo* 
1—0, Neamțu-Ungureanu 0—1^ 
Bondoc-Vaisman 1—0. Remize r 
Pavlov-Drozd, Șuta-Moisini, Soos— 
Voiculescu, Ghițescu-Nacht șii 
Reicher-Botez.

După 8 runde, clasamentul fp

Astă-seară:
București - Slezan Opava ia hochei
Echipa cehoslovacă da 

hochei pe gheață Slezan 
Opava îșl continuă jocurile 
In țara noastră. Pe pa
tinoarul „23 August', oas
peții susțin astăzi cel de al 
doilea meci, în compania se
lecționatei orașului Bucu
rești. Intîlnirea începe la 
ora 18,30.

Jocul suscită un Interes 
deosebit, deoarece — de 
data aceasta — echipa Ca

pitalei prezintă cea mal 
bună garnitură. Iși vor face 
reintrarea frații Szabo, Var
ga, Ionescu, Czaka. Com
portarea hocheiștilor ceho
slovaci (care au învins 
marți seară cu 5—4), pre
cum și faptul că echipa 
Capitalei va alinia de astă 
dată efectivul complet con
stituie garanții că vom a- 
sista Ia un meci de bună 
calitate.

Florin Gheorghiu (stingă) și Victor Giociltea in timpul
partidei lor de 

sament devine cu adevărat spec
taculoasă. Cine îl va mai putea 
opri ? Cei 13 adversari cu care 
mai are de jucat Florin Gheor
ghiu în această finală trebuie să 
ne furnizeze răspunsul.

Ieri, am mai notat frumoasa 
încheiere combinative prin care 
Nacu i-a învins pe Georgescu, 
câ și partida de luptă cîștigatâ

ieri după amiază.
Foto i V. Bageac l

nalei arată astfel i Gheorghîtf1
(1). Ciocîîtea, Nacu și Vâr

tos Mititelu, Pavlov și SoojB 
5, Nacht 4'/3, Ghițescu 4, Rei- 
cher, Vaisman, Georgescu, Drozd! 
și Voiculescu 31^, Ungureanu 3 
(1), Neamțu, Botez, Szabo șî 
Bondoc 3, Radulescu, Moisini și
Șuta 2i7z.

RADU. VOIA



RUGBI: După meciul 
de la Lyon

Dc vorba co antrenorii
I. Moroni șl D. Manoilcanu

Orientări metodice in înotul

A doua zi după sosirea rugbiști- 
lor, primele întrebări, primele răspun
suri. Interlocutori — cei doi antre
nori ai lotului, V. Moraru ți D. Ma
no ileanu.

— Cum a fost meciul tS spec
tacol ?

— După părerea mei, 6— na răs
punde antrenorul secund Manoileanu 
■— deși extrem de disputat, totuși 
destul de monoton, datorită lipsei de 
inițiativă a ambelor echipe, conse
cință firească a prudenței lor exce
sive. De altfel, Jean Prat, antrenor 
ți selecționer al echipei Franței, a 
declarat încă înainte de Joc: „Dacă 
reușim să înscriem primii, tnchidem 
jocul; iar dacă românii deschid jo
sul — vor pierde*1. Oricum, așa cum 
constata întreaga presă franceză de 
specialitate, „românii au făcut pro
grese nete tn ce privește atacul**. 
Rezultatul, obținut în deplasare, mi 
•e pare onorabil.

— Ce ne puteți spune, compa
rativ, despre jocul compartimentelor?

■— în ce privește înaintarea — 
ise-a răspuns de data aceasta V. Mo
raru, antrenorul principal — am fost 
mai buni In special în tehnica or
ganizării tușelor. In grămezi, ordo
nate și spontane, am fost egali. Su
perioritatea de care amintesc a con
stat în însușirea, protejarea și trans
miterea baloanelor, lucru foarte im
portant. Francezii nc-au dominat în 
atacurile grămezii pe fundul tușei, 
deci pe atacurile specifice înaintării 
(Lira, Crauste, Dauga...). Apărarea 
noastră a anihilat, fiind la post, 
aceste atacuri, dar ele au determinat 
tenzația de superioritate clară a 
francezilor, mai ales In final. Mij
locașii noștri an fost mai buni și 
asta ne-a bucurat mult pentru viitor. 
Centrii, în schimb, au fost mai slabi, 
timizi în atac. In apărare au ,,mers“ 
destul de bine, cu excepția greșe
lilor comise, care au determinat în
cercările reușite ale gazdelor. Ari
pile au fost foarte bune, precise, l-au 
ajutat bine pe Penciu, dar nu au 
viteza francezilor. Fundașul Penciu 
• făcut o partidă foarte bună și nu 
i-au lipsit decît transformările pen
tru a merita elogii totale. Strict ca 
fundaș, l-a dominat clar pe Lacazc.

— Care vi se pare cea mai utilă 
concluzie ?

Aceea, îmbucurătoare, că tinerii 
•u dat satisfacție, ceea ce ne men
ține în plutonul fruntaș al rugbiu- 
lui.

G. JtUSStJ-ȘlRIANU
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®e5e cîteva Caracteristici principa
le ale pregătirii înotătorului contem
porani care vor fi expuse mal jos 
reprezintă 6 sinteză a observațiilor 
făcute cu ocazia diferitelor competi
ții internaționale de mare amploare 
din ultimul deceniu și a discuțiilor 
purtate cu diferiți antrenori și spor
tivi străini. La cele arătate mal 
sus se adaugă șl concluziile expe
rienței personale dobîndite de-a lun
gul a doisprezece ani de activitate 
sportivă de perfomanță.

1. ÎNALTUL nivel de specia
lizare A PREGĂTIRII SPORTIVE 
reprezintă o caracteristică de primă 
importanță. Ea s-a făcut simțită după 
Jocurile Olimpice din 1956 de la 
Melbourne și s-a accentuat treptat, 
o dată cu progresele realizate de 
natația mondială, ajungînd în mo
mentul de față la rangul de linie di
rectoare.

In virtutea acestei linii directoa
re, ponderea distantelor parcurse de 
înotător, în procedeul de înot în 
care este specializat, a ajuns în 
momentul de față să depășească 90 
la sută.

De asemenea, în direcția pregătirii 
fizice multilaterale trebuie arătat 
că se folosesc exerciții fizice care se 
adresează analitic grupelor muscu
lare solicitate cu preponderență de 
procedeul de înot respectiv. Cu 
alte cuvinte, este vorba de o mul
tilateralitate în cadrul sferei speci
fice procedeului de înot respectiv.

2. CREȘTEREA INTENSITĂȚII E- 
FORTULUI ÎN TIMPUL ANTRENA
MENTULUI constituie o a doua ca
racteristică a pregătirii înotătoru
lui contemporan. Pînă în 1960 am 
asistat la o creștere treptată a vo
lumului antrenamentului și mai pu ■ 
țin a intensității. S-a ajuns astfel ca, 
în unele cazuri, cum ar fi cele ale 
fondiștilor australieni și japonezi, să 
se înoate zilnic cîte 16—20 km eșa
lonați în două sau trei lecții. Aceas
ta necesită în fiecare zi aproximativ 
6—8 ore de pregătire la bazin I

Avînd în vedere că vîrsta optimă 
pentru realizarea marilor perfor
manțe este cuprinsă între 14—20 
ani rezultă că imensa majoritate a 
înotătorilor sînt elevi. Față de aceas
tă situație s-a impus ca o necesitate 
obiectivă problema reducerii timpu
lui afectat pregătirii, fără să se in
fluențeze însă negativ performanțele 
sportive. Astfel, din 1960 și pînă în 
prezent, am asistat Ia o creștere ma
sivă a intensității și la o scădere 
treptată dar simțitoare a volumului 
pregătirii. în momentul de față 
există puțini antrenori care reco
mandă mai mult de 10 km pe zi 
sportivilor lor.

Din totalul antrenamentului zilnic, 
acum se înoată fără intensitate nu
mai partea de angrenare (încălzire) 
și partea de liniștire (încheiere), 
ceea ce reprezintă maximum 10 la 
sută din volumul total.

3. ODIHNA, de o importantă co- 
vîrșitoare în antrenamentul modern 
de performanță — este o altă pro
blemă a pregătirii înotătorului.

Solicitarea organismului în toate 
direcțiile a ajuns la un nivel la 
care, cu 10 ani înainte, nimeni nu

îndrăznea Să Se gîndească. Marii 
înotători sînt supuși în mod curent, 
adică de două ori pe zi, la eforturi 
caTe 6-ar putea traduce astfel în 
cifre i în perioada de 120 de minu
te, cît durează în mod normal o 
lecție de antrenament, frecvența 
cardiacă se menține timp de 60 de 
minute (adică 50 la sută) la 180— 
200 de bătăi pe minut. Această sub- 
perioadă a lecției reprezintă însu
marea tuturor momentelor în care 
sportivul se află în efort submaxi- 
mal sau maximal, adică perioada In
tervalelor de efort.

Aproximativ 20 de minute, adică 
16,79 la sută din durata unei lecții, 
frecventa cardiacă variază între 200 
și 120 pe minut. In restul de 40 
minute, adică 33,3 la sută din du
rata lecției frecvența cardiacă va
riază între 100 și 80 pe minut și re
prezintă suma momentelor din ca
drul lecției în care sportivul se 
odihnește între seriile de repetări. 
Aceste intervale de odihnă sînt 
mai mari și variază între 10 și 15 
minute fiecare.

Cifrele enumerate mai sus consti
tuie esența antrenamentului inimii, 
cu intervale și reprezintă metoda de 
antrenament cu ponderea cea mai 
mare în natație.

PE TE^ME
ACTUALE
Pentru a fi în concordantă cu pri

ma linie directoare formulată mai 
înainte (înaltul nivel de specializa
re a pregătirii), varietatea principa
lului mijloc al antrenamentului spor
tiv „exercițiul fizic" se reduce, am 
putea spune, la zero. Aceasta vine 
să motiveze „înaltul" nivel de mo
notonie al antrenamentului modern 
de înot.

Din cele relatate mai sus reiese 
clar importanta din ce în ce mai 
mare care trebuie acordată odihnei, 
ca principal mijloc de refacere a sis
temului nervos și a marilor funcțiuni 
ale organismului. Traducerea în via
ță a acestei linii directoare își gă
sește expresia în programul zilnic al 
marilor înotători, în care sînt inclu
se minimum 12 ore de somn, școala 
și antrenamentul.
. 4. PRELUCRAREA cu preponderen

tă a principalului motor de propulsie 
al înotătorului — BRAȚELE — cons
tituie o altă caracteristică importantă 
a pregătirii înotătorilor fruntași.

Dacă în activitatea mea am văzut 
numeroși înotători de renume, record
mani mondiali care înotau exclusiv 
din brațe, lucrul picioarelor fiind a- 
proape nul (George Brean, William 
Yorzyk, Gyorgy Tumpek), pot afirma 
cu tărie că nu am văzut și nu am 
auzit despre vreun înotător cu re
zultate deosebite că ar fi deficitar 
la capitolul brațe.

Cele arătate nu trebuie să conducă 
la concluzia că trebuie neglijată pre
gătirea picioarelor la înotători. Este 
de la sine înțeles că înotătorul ideal 
va fi acela care va dispune deopotri-

Prin... rafturile magazinelor de sport din:
; (Urmare din pag. 1)

Jirilat din partea redacției să prezint 
o situație la zi a... rafturilor magazi
nului de sport din Vatra Dornei, 
multe dintre ele erau golite de cei 
mai grijulii cumpărători. In conti
nuare, rafturile au rămas, fnsă, fn 
aceeași situație, cu toate că gestio
narul magazinului s-a străduit să co
mande din timp cele de trebuință, 
lată un bilanț nu tocmai roz a ceea 
ce s-a comandat ți primit. încep cu 
capitolele oarecum realizate: patfne- 
copii: 100 comandate —-80 primite; pa
tine adulți: 100 cerute — 50 B-
x rate; bețe schiuri (de aluminiu și 
bambus) : 130 — 30; schiuri pentru 
c< pil : 200 — 70 (fără legături); pu
lovere schi: 100 — 10. Din păcate, 
trebuie să continui cu trecerea in 
revistă a rafturilor.» goale-goluțe. 
Deși s-au comandat: 150 schiuri
populare; 150 schiuri romanești (al
pine și fond); 100 legături Kan
dahar ; 200 legături Pionier; 100 ha
norace ; 100 mănuși achl — nu s-a 
primit nimic. Capitolul „nimic* 11 
termin cu ceara de schi, foarte soli
citată aci. Acest bilanț are însă și 
diraâ articole la > care aprovizionarea

este realizată sută la sută : săniuțele 
și bocancii populari de schi. Dar cu... 
doi fulgi de nea, nu se face iarnă!

P. SPAC

SIBIU
Aprovizionarea cu echipament 

sportiv și cele necesare sezonului 
de iarnă a intrat în preocupările ur
gente ale asociațiilor sportive din 
orașul și raionul Sibiu. De curînd 
am vizitat magazinul de specialitate 
din oraș dar trebuie să spun că în 
ceea ce privește articolele sportive 
de iarnă această unitate de desfacere 
se prezintă nemulțumitor. Lipsesc, în 
general, echipamentul și materialele 
solicitate de elevi și eleve pentru ac
tivitatea lor de sală t treninguri, tri
couri, chlloțl, costume de gimnastică 
(fete), mingi de volei și handbal (cu 
circumferința mică) Insă, ceea ce 
este mal grav, lipsesc articolele strict 
legate de sezonul de iarnă. Și, din
tre ecestea, în primul rînd hanora
cele. In privința schiurilor, stocul 
An magazin este cu totul insulicient 
față de cerințe locală. Dacă condu
cerea O.C.L. din Sibiu nu va lua mă
suri corespunzătoare în cel mai scurt 
timp, nu știm cum se vor aproviziona 
— nici măcar în parte — cele 150 de 
asociații sportive din raion si oraș.

In încheiere, semnalez două defi
ciențe, mai mult sau mai puțin de 
sezon, dar nu lipsite de importantă. 
Calitatea slabă a fermoarelor de la 
treninguri și lipsa — în continuare 
(de aproximativ 3 ani!) — a crono- 
metrelor și ruletelor.

D. SOLOMEI

GALAȚI

In vitrinele magazinului de specia
litate din Galați patinele strălucesc 
și... invită, iar înăuntru săniuțele și 
schiurile (pentru copii și adulți) stau 
frumos aliniate.

Responsabilul magazinului (Dioni- 
sie Chiriac)' ne-a arătat și depozitul 
bogat asortat cu tot ce este necesar 
sezonului de iarnă. Comenzile făcute 
din vreme au fost respectate cu stric
tețe, astfel că doritorii de a practica 
patinajul, săniușul sau schiul au la 
dispoziție toate cele necesare. Ră- 
mîne doar ca gerul să înghețe Balta 
Brateșului — locul preferat de iu
bitorii patinajului din Galați —, iar 
asociațiile sportive să-și amenajeze 
patinoarele, bineînțeles toi cînd ter
mometrul va coborî constant sub 
0 grade.

La Galați, deci, iarna e... bine
venită !

S. DUMITRU

contemporan
vă de ambele motoare de propulsie 
(brațe și picioare), perfecționate la 
maximum.

5. EXTINDEREA PREGĂTIRII FI
ZICE MULTILATERALE PESTE TOA
TE PERIOADELE DE ANTRENAMENT 
ALE ANULUI reprezintă o caracte
ristică de primă importantă a antre
namentului vîrfurilor sportive.

Pînă în 1960 pregătirea fizică mul
tilaterală era prezentă numai în pe
rioada pregătirilor și în prima parte 
a perioadei competiționale. După 1960 
această pregătire s-a extins pe în
treg anul, ponderea ei variind în 
funcție de diferitele perioade în care 
se află sportivul.

6. SCĂDEREA PONDERII PREGĂ
TIRII TEHNICE constituie o altă linie 
directoare după care se conduce me
todica pregătirii contemporane a îno
tătorului de performanță.

Datorită necesității imperioase de 
dezvoltare a celor trei mari calități 
motrice (viteza, rezistenta, forța), ne
cesare înotătorului la indici deoseb:t 
de ridicați, și datorită faptului că teh
nica înotului, spre deosebire de teh
nica altor ramuri sportive — cum ar fi 
jocurile — este mai simplă, acest 
factor al antrenamentului este negli
jat aproape total.

Sînt cazur»' în care și în cadrul ac
tivității de performantă se lucrează 
asupra tehnicii. Aceasta se face în 
situații cu totul speciale, cînd fie că 
a apărut o îmbunătățire a tehnicii la 
un moment dat, ca rezultat al muncii 
creatoare a antrenorilor și sportivi
lor, fie că anumite elemente ale teh
nicii înotătorului s-au alterat dato
rită unei cauze oarecare.

De altfel, după ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice se poate trage 
concluzia că înotătorul contemporan 
domină apa nu atît datorită tehnicii, 
care nu a suferit modificări prea im
portante în ultimii ani, cît datorită 
dezvoltării forței, vitezei și rezisten
tei.

Ceea ce deosebește pe înotătorii 
noștri de marii recordmani nu este 
tehnica, ci prelucrarea calităților mo
trice amintite mai sus. Dacă diferen
ța dintre tehnica marilor înotători 
și tehnica fruntașilor noștri este mi
nimă, nivelul de prelucrare a calită
ților motrice, despre care vorbeam 
înainte, este mult mai scăzut la spor
tivii noștri.

In general, se poate afirma că — 
în momentul de fată — în antrena
mentul marilor înotători nu mai este 
loc și timp pentru pregătirea tehnică.

7. PREGĂTIREA PSIHOLOGICĂ 
pentru antrenament și pentru con
curs reprezintă o ultimă caracteris
tică de mare importanță a antrena
mentului modern de performantă.

Peter Daland, unu] din cei mai re- 
putati antrenori americani de înot, 
a afirmat că în antrenamentele sale 
pregătirea psihică intră în procent de 
60 la sută. In afară de faptul că este 
foarte dificil să se aprecieze în pro
cente ponderea acestui factor al an
trenamentului sportiv, consider că 
este exagerată totuși această afirma
ție. Din experiența personală pot a- 
firma însă că, în înotul de perfor
mantă, pregătirii psihologice, ca fac
tor al antrenamentului sportiv, tre
buie să i se acorde importanța cea 
mai mare, dar imediat după pregăti
rea fizică multilaterală și specială. 

—• în concluzie, trebuie reținut și

I acest factor al antrenamentului, 
care capătă, treptat, o importanță

Iși un volum tot mai mare în ca
drul pregătirii înotătorului de per-

■ formăhță.

ALEXANDRU POPESCU
maestru al sportului

I
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LUPTE: înaintea
ultimei etape

și duminică s 
Dinamo din Ga

I
I

Vineri, sîmbătă 
vor disputa în sala 
pitală ultimele întreceri din cadru 
campionatelor republicane /’-Aii
pe echipe. La ,,greco-romane“ con 
fruntările încep vineri după-amiază 
la ora 16. în grupa I vor lupta for

| mafiile Viitorul București, Unio Sati 
Mare și C.S.O. Reșița, iar în grupi 
a IlI-a Metalul București, G.F.R 
Timișoara, Chimistul Baia Mare.

Luptătorii de la „greco-romane- 
își vor continua disputa sîmbătă, d« 
la ora 9, după următorul program i 
grupa a 11-a: Rapid București 
Steagul roșu Brașov, Oțelul Galați: 
grupa a IV-a : Dinamo București, 
Steaua, Rulmentul Brașov.

La „libere44, se vor întîlni — sîm
bătă de la ora 16 — luptătorii d< 
la Dinamo București, Mureșul Tg. 
Mureș și Prahova Ploiești (grupa 
a IlI-a), iar în grupa a IV-a se vor 
disputa întrecerile între Rapid Bucu
rești (care, practic nu mai are nici 
o șansă de a evita retrogradarea), 
Vagonul Arad și Rulmentul Brașov.

| în sfîrșit, duminică, de la ora H 
sînt programate ultimele întreceri 
„libere44. Grupa I : Steaua, A.S.M. 
Lugoj, Oțelul Galați; grupa a 11-a: 
Progresul București, Steagul \ roșu 
Brașov, C.S.M. Cluj. După încheie
rea ultimei partide va 
tivitatea de premiere 
campioane.

Iată clasamentul la 
intea ultimei etape:

I
I
I
I
I
I
I 
I
l

I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

avea loc fes- 
a formațiilor

1. Steaua
2. St. roșu Bv.
3. Dinamo
4. Progresul Buc. 20
5. Mureșul Tg.

Mureș
6. Oțelul Galați
7. A.S.M. Lugoj
8. Prahova PI.
9. Rulmentul Bv.

10. C.S.M. Cluj
11. Vagonul Arad
12. Rapid Buc.

Buc.

20 19
20
20

17
14
14

1
2
2
1

0 231: 67 59
1
4
5

2J9: 79 56
193: 97 50 
179:111 49

20
20
20
20
20
20
20
20

10
10

7
6
5
5
3
1

1
1
3
2
2 
0
2
1

9
9

10
12
13
15
15
18

HALTERE
învingători la Oradea

haltere 
seniori 

și Oradea, 
seniorilor, cît 

victoria a
(seniori) și 4—3

Ia Oradea 
dintre re- 
și juniori

Atît 
^i ’în

revenit

Recent s-a desfășurat 
dubla întîlnire de 
prezent a ti vele de 
ale orașelor Cluj 
în întrecerea
cea a juniorilor, 
clujenilor : 5—2 
(juniori). Iată învingătorii în ordi
nea categoriilor : la seniori — N'icdla 
(G) 240 kg, Chițac (0 ) 257,5 kg, 
Hoit zer (C) 305 kg, Kiss (C) 305 
kg, Kato (C) 350 kg, Li/z?L** (C)
282.5 kg, A. Culici (O) 345 kg. 
La juniori s-au remarcat cîteva ele
mente tinere : Simion Deușan
207.5 kg la cat. cea mai ușoara 
(în vîrstă de numai 15 ani), A. Zsig- 
mond (C) cu 252,5 kg, la cat. 
semimijlocie (are 16 ani), Apostolis 
(O) 215 kg, la cat. cocoș și Gher- 
gheli (0) cu 252,5 kg, la cat. 
ușoară.



Dinamo—Internazionale 2-1 (1-1)
(Urmare din pag, 1)

I lui 
într-o 
peste
i a 
cînd

î-a trimis o pasă cu 
Ene II, 
Coziție 

ară.
fost și 
Haidu

călcîiul 
aflat I 

reluat
acesta, 

a 
ocazie mare 

din min. 22, i

dar 
dificilă, 

O altă
aceea

a centrat de pe dreapta 
și Sarti a respins în piciorul lui 
Pîrcălab. Gol ? Așa se părea I Dar 
nu știm cum Sarti a găsit cheia mi
raculoasă cu care a zăvorit poarta. 
Pentru moment numai, pentru că în 
min. 26 se produce inevitabilul cerut 
de desfășurarea jocului : GHER
GHELI SE FURIȘEAZĂ PE ARIPA 
DREAPTA, ACOLO UNDE ASISTĂM

1 / Cu tot plonjonul lui Sării, mingea, trimisă de Haidu, l-a depășit pe portarul lui „Iniei".
DE OBICEI LA CURSELE LUi PIRCA- 
LAB SI TRIMITE BALONUL ÎN FATA 
PORȚII LUI SARTI. ACOLO E FRĂ
ȚILĂ." MAI SÎNT SI DOI APĂRĂTORI 
ITALIENI. DAR FRĂȚILĂ NU LAȘA 
SA-I SCAPE OCAZIA. UN „CAP" 
PRECIS - CE FRUMOASE SÎNT GO
LURILE CU CAPUL I - Șl SARTI ESTE 
vi\INS. „Minunea" s-a înlîmplat :

-ernazionale a primit gol 1
(Jocul prinde „aripi". Pe de o 

parte, Dinamo vede că poate realiza 
marea performanță și insistă în joc, 
iar pe de altă parte „Inter" își dâ 
seama că meciul poate fi... cu sur
prize și se mobilizează la rîndul lui. 
În această parte a partidei avem 
ocazia să asistăm la un joc frumos, 
la care ÎȘi dau contribuția atît Di
namo cît și Internazionale. Italienii 
(Contraatacă rapid, în stilul lor ca
racteristic, ajungînd din 2-3 pase în 
apropierea porții lui Datcu, iar 
Dinamo acționează fără pic de trac, 
ca și cum s-ar afla în fața unei e- 
chipe obișnuite. Păcat că din ansam
blul acestei reprize, de un bun nivel

Dc cc nu promovați juniori ?
duminică, în ultima etapă din pri

ma jumătate a campionatului cate
goriei B, echipa Constructorul Brăila 
a suferit cea de a treia înfrîngere con
secutivă (0-5 cu Metalurgistul Bucu
rești). Curiozitatea stirnită de scoru
rile mari cu care a fost învinsă în 
ultima vreme echipa brăileană ne-a 
îndemnat la o statistică : in ultimele 
5 etape Constructorul a pierdut 4 
meciuri primind 17 goluri și înscri
ind doar 31 Concluziile sînt lesne 
de dedus: apărare ușor de stră
puns, o slabă putere de luptă, pre
gătire tehnică insuficientă. Cum s-a 
ajuns aici ?

Prin jocul de duminică, Construc
torul a oferit în mod indirect răs- 
jw' <svî la întrebarea de mai sus. A- 
sislînd la meci am constatat lipsa 
de siguranță a fotbaliștilor din linia 
de fund, prezența în echipă a unor 
jucători „terminați", greoi, cărora li 
s-au încredințat posturi de răspun
dere în apărare, unde orice întîrzie- 
re sau orice greșeală se plătește. To
tuși, dorind să aflăm un răspuns pre
cis, ne-am adresat cu întrebarea, de 
mai sus antrenorului A. DUMITRIU:

— Trei dintre jucătorii de bază, 
Adam, Voicti și Costache au plecat 
la Siderurgistul Galați în categoria A 
ți acest lucru se resimte din plin. In 
tphrs, echipa a lmbătrlnit.

— De ce n-o schimbați ? De ce nu 
promovați juniori ?

Răspunsul a venit prompt:
— De unde I N-avem juniori va- 

N-avem nici teren de antre- 
riin&-mt propice pentru juniori. Uni
cul teren este situat lingă o fabrică 
dc ciment , și una de prefabricate din 
lemn, ambele degajind nori de praf. 

tehnic, au lipsit slalomurile derutante 
și spectaculoase ale lui Pîrcâlab. A- 
cesta a avut însă lingă el o umbră : 
pe Landini, jucătorul cu nr. 3, care 
s-a detașat parcă de restul echipei 
pentru a-l păzi.

Din „filmul" primei reprize mai pu
tem desprinde cîteva secvențe. Ne 
amintim, de pildă, de „bara" lui 
Domenghini, dar mai ales de ultimele 
minute de joc desfășurate sub sem
nul unei puternice presiuni dinamo- 
viste. Dinamo mai are două ocazii 
să înscrie. O centrare a lui Pîrcă- 
lab (min. 43} îl găsește de data a- 
ceasta pe Ene în poziție excelentă 
și în imediata apropiere a porții lui

imediat după 
MIN. 51 O 

A JUCATORI- 
DE-

Sarti dar, din cauza terenului moale 
și alunecos, înaintașul dinamovist își 
pierde echilibrul și, o dată cu el... 
mingea. Un minut mai tîrziu, Popa 
devine o aripă irezistibilă, centrează 
de pe linia de corner, dar nici Haidu 
nici Frățilă nu reușesc să concreti
zeze. Păcat I Dinamo 
sosință golul...

Acesta a venit însă 
reluarea jocului : ÎN 
ACȚIUNE COLECTIVĂ 
LOR DINAMOVIȘTI PUNE ÎN 
RUTA APÂRAREA LUI „INTER", 
GUARNERI LUFTEAZĂ, PÎRCÂLAB 
PREIA BALONUL, ÎL „PRELUNGEȘTE" 
LA HAIDU SI ACESTA DESCHIDE 
DRUMUL VICTORIEI DINAMOVISTE : 
2—1 I Ceea ce a urmat ne-a prilejuit 
o satisfacție și mai mare. Fotbaliș
tii bucureșteni au luat asupra lor 
controlul jocului, desfășurînd o serie 
de acțiuni remarcabile ca idee și 
realizare. Au fost momente cînd s-a 
văzut limpede că milanezii sînt 
neputincioși în fața bucureștenilor. 
Totuși, s-au străduit să iasă din im- 

merita cu pri-

in aceste condiții părinții interzic 
copiilor să vină la antrenament. Ni 
s-a promis teren dar... cu atlta am 
rămas.

Este o situație care — ni s-a spus 
— dăinuie de mai mulți ani și totuși 
măsuri nu s-au luat. O parle din vină 
o are și conducerea asociației brăi- 
lene care n-a făcut altceva decît să 
se... lamenteze. Fără îndoială situa
ția trebuie grabnic curmată. Am fi 
dorit să aflăm de la antrenorul Du- 
mitriu și cite ceva despre modul în 
care se desfășoară pregătirea tehni
că și morală a echipei. Dar, interlo
cutorul nostru a preferat să tacă...

STAN SIMION

ita-

Concursurile Pronosport din această 
săptăinînă (A 49 și B 15) au un pro
gram interesant, cuprinzmd meciurile 
ultimei etape a campionatului cate
goriei A pe lîngă șapte întîlniri 
liene extrem de atractive.

Vi-1 prezentăm mai jos :
1. Știința; Timișoara — Steaua
2. Petrolul — Știința Craiova 

"3. Sider.urgistul'— Dinamo Pitești
4. Farul — Crișul
5. Steagul roșu —U.T. Arad
6. Genoa — Padova
7. Alessandria — Novara
8. Messina — Lecco
9. Monza — Reggina 

pas. Dar pentru aceasta echipa ita
liană nu folosește resursele ei teh
nice din care ne-a arătat o parte în 
prima repriză (mai ales Corso), ci 
recurge la mijloace incorecte, la îm
pingeri, la faulturi grosolane, la lo
viri și la simulări. Un „arsenal" în
treg de arme interzise de regula
ment și de etica sportivă, ce nu cre
deam că ni-l va dezvălui tocmai 
„Inter", echipa pe care o stimasem 
pentru valoarea și succesele ei.

Poate că nici jumătate din aspec
tele urîte pe care le-a avut jocul în 
repriza a ll-a nu s-ar fi înregistrat 
dacă arbitrul meciului ar fi fost ori
care altul decît Karl Keller. Lipsit de 

autoritate sau preocupat să nu lase 
pe „Inter" în 10 oameni sau chiar 
în 9, prin eliminările ce se cuveneau, 
el a încurajat în fapt ieșirile ne
sportive ale oaspeților, i-a invitat 
parcă să comită în continuare noi 
abateri. Și „Inter" n-a scăpat ocazia. 
Irascibili, fotbaliștii din Milano n-au 
ezitat chiar să-și lovească adversa
rii, așa cum au făcut în repetate 
rînduri Jair și Corso, fără ca arbitrul 
să clipească măcar. Chiar ziariști' 
italieni prezenți fa meci au dezavuat 
jocul lui „Inter" și arbitrajul. De pil
dă, Cesare Trentini de la „II Stadio"

Cinci minute după meci
Felicitări, îmbrățișări, atmos

feră foarte caldă, la figurat și 
la propriu. Jucătorii dinamoviști 
savurează primele minute ale 
victoriei.

— Cîteva cuvinte, vă rugăm, 
pentru rubrica noastră „5 minute 
după meci"...

ANGELO NICULESCU : „Be
tonul lui Herrera a fost sfărîmat 
de mișcarea în teren a jucăto
rilor noștri. Cu un arbitraj co
rect realizam un scor superior; 
de altfel, golul italienilor a fost 
înscris din ofsaid".

TRAIAN IONESCU : „Jucătorii 
noștri au arătat și cu această 
ocazie că atunci cînd DAU TO
TUL pot obține rezultate supe
rioare. In acest meci, dinamo- 
viștii au avut moral de învingă
tori și au învins

Spicuim, în continuare, din 
presiile autorilor victoriei.

NUNWEILLER III : „Am 
cat mai bine ca milanezii ți 
fi putut realiza mai mult..."

FRĂȚILĂ : „Am dat un gol lui 
„Inter”! Este cea mai mare sa

im-

ju- 
am

Premiile întregi și sferturi la tragerea 
Loto din 26 noiembrie 1965

10. Palermo — Catanzaro
11. Pisa — Livorno
12. Potenza — Venezia
13. C.S.M.S. Iași — Rapid

PRONOEXPRES

L.n tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 48 din 1 decembrie 1965 «u fost 
extrase din urnă următoarele numere: 
26 42 45 40 16

Numere de* rezervă : 3 12
Fond de premii 782.509 lei din care 

143.850 lei report la categoria l.~
Tragerea următoare va avea 

miercuri 8 decembrie la Călărași. 
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dic Bologna, ne spunea după meci 
că „INTERNAZIONALE NU ȘTIE SA 
PIARDĂ. ECHIPA DIN MILANO 
CREDE CĂ S-A NĂSCUT CU STEAUA 
SUCCESULUI ÎN FRUNTE, CA-ȘI 
POATE PERMITE ORICE. ARBITRAJUL? 
PRINCIPALUL VINOVAT I GOLUL LUI 
PEIRO S-A MARCAT DIN OFSAID 
CLAR...".

în aceste condițiuni, din minutele 
60-65, nici nu se mai poate vorbi de 
un joc de fotbal. Fotbaliștii italieni 
au încetat să joace organizat, n-au 
mai realizat nici o acțiune în măsură 
să-l... supere pe Datcu. (Radio Roma 
spunea aseară că Inter a jucat slab, 
lăsînd o impresie nefavorabilă). E- 
chipa care a încercat totuși să joace 
a fost Dinamo. Ea a pierdut posibi
litatea de a majora scorul prin Fră
țilă, Ene și Pîrcălab. Mai ales ulti
mul, în min. 79, a avut o ocazie de 
aur, dar s-a pripit, s-a... speriat de 
Sarti și a tras în el. N-am înțeles 
însă exhibiția dinamoviștilor din fina
lul meciului. Ei s-au retras într-o a- 
părare nejustificată, mulțumindu-se 
cu acest rezultat minim, în loc să-și 
creeze unul care i-ar fi putut aduce 
mai multe șanse în ansamblul celor 
două meciuri ce le susține în compa
nia lui „Inter". Și ieri, această pers
pectivă a existat realmente 1 Mai 
trebuie spus că dinamoviștii au 
avut și slăbiciuni în joc, mai ales în 
apărare, compartimentul care va fi 
pus cel mai mult la încercare în 
meciul retur de la Milano.

Cu aceste rezerve, nu ne rămîne 
decît să felicităm echipa Dinamo 
pentru succesul repurtat, pentru jo
cul pe care l-a practicat în cea mai 
mare parte a timpului, pentru modul 
.............................................................. P? 

la- 
în care a înfruntat și dominat 
„Inter". Tn mod deosebit ne-au plă
cut Ghergheli, Popa, Ștefan, Frățilă 
și Datcu. Corso și Picchi au fost cei 
mai buni oameni ai oaspeților (ne 
referim la jocul de fotbal, nu și la 
atitudinile lor reprobabile).

Despre arbitraj nu mai este nevoie 
de nici o altă apreciere.

DINAMO : Datcu — Popa, Nun- 
weiller III, Nunwei.ler IV, Ivan - 
Ghergheli, Ștefan - Pîrcălab, Fră
țilă, Ene, Haidu.

INTERNAZIONALE : Sorti - Mala- 
trassi, Landini — Bedin, Guarneri, 
Picchi - Jair, Gori, Peiro, Corso, Do
menghini.

tisfacție din viața mea. Nu uitați 
că Independiente, în dubla finală 
intercontinentală, nu le-a înscris 
italienilor nici un gol! Înțelegeți 
de ce mă bucur... “

HAIDU : „Ne-am pregătit ca 
niciodată. Acum, la sfîrșit, îmi 
dau seama că aveam mijloace 
să-i batem mai clar.”

GHERGHELI: „V-am spus
marți că o să le desfacem „lacă
tul” milanezilorI L-am desfăcut. 
Am scăpat însă ocazia să-i mai 
băgăm cîteva „chei”.

POPA: „Am luptat bine și am 
învins la ...puncte".

PÎRCĂLAB : „Am învins. Sînt 
fericit! Victoria noastră a fost o 
lecție pentru noi. Putem — am 
arătat acest lucru ■— mult mai 
mult!“

★
Helenio Herrera declara zia

riștilor italieni: „Reprob durită
țile lui Picchi, Corso și Jair. Tre
buiau să se comporte la înălțimea 
unor jucători de la Internazio
nale !”

M. POPESCU

LOTO

Suplimentar 1: 2 a 35.067 lei și 2 
a 8.766 lei; Suplimentar II t 8 a 9.477 
lei și 5 a 2.369 lei; Categoria I : 8 a 
8.766 lei și 8 a 2.191 lei; Categoria 
a 11-a : 17 a 3.984 lei și 20 a 996 lei; 
Categoria a III-a: 22 a 3.023 lei și 
28 a 755 lei; Categoria a IV-a: 59 a 
1.230 lei și 49 a 307 lei; Categoria a 
V-a: 89 a 760 lei și 105 a 190 lei ; 
Categoria a Vl-a : 155 a 446 lei și 166 
a 111 lei; Categoria a VlI-a: 180 a 
373 lei și 220 a 93 lei; Categoria a 
VIII-a: 225 a 285 lei și 328 a 71 lei.

loc Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

ȘTIRI
DINAMO BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 

CLUJ LA 8 DECEMBRIE

Duminică, în cadrul etapei catego
riei A, trebuia să se dispute partida 
Dinamo București — Știința Cluj. în 
urma unui acord intervenit între cele 
două cluburi, meciul se va disputa 
miercuri 8 decembrie, ca „repetiție 
generală" înaintea meciurilor pe care 
cele două formația românești le vor 
susține la 15 decembrie cu Interna
zionale Milano și, respectiv, Atletico 
Madrid.

I.M.U. MEDGIDIA — S.N. OLTE
NIȚA 3—0

Meciul, disputat la 14 noiembrie și 
întrerupt în min. 48 la scorul de 2—0 
în favoarea fotbaliștilor din Medgi
dia, a fost omologat cu 3—0 în fa
voarea aceleiași formații.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA 
TIMIȘOARA 1—1 (0—0)

Venind de h Iași, echipa Știința Ti
mișoara s-a oprit marți în Capitală pen
tru a susține un ,,amical" cu formația 
de categorie B, Știința București. Ni
velul tehnic al partidei a fost influențat 
de starea terenului. Totuși, gazdele au 
jucat cu mult elan, spre deosebire de 
oaspeți, care n-au insistat în fazele de 
finalizare. Au marcat Mițaru (T) și 
Goia (B). Antrenorii echipei timișorene, 
Voronkovschi și I. Ionescu, au prezen
tat formația: Siclai — Surdan, Petro- 
viei, Răcelescu, Speriosu — Grizea (Re- 
gep), Miliăilă — Cotormani (Morovan), 
Loncer, Pupa, Mitaru.

S. STAN

’ DIN JOI
■ In joi
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Desene de Al. Clenciu
Conducerea Liceului nr. 2 

din Craiova a ținut un cal 
în curtea școlii, care a pro
dus stricăciuni frumoaselor te
renuri de sport (M. V lădoianu- 
core so).

— S-a «am sărit... peste cal I

Administratorul sălii de sport 
din Cisnădie, Fr. Rudolf, a or
ganizat mai multe nunți In 
această sală, schimbîndu-i ast
fel destinația (I. Ionescu-co- 
resp.).

Sportivul i — M-am speriat de
geaba I Mi-au spus unii că mirii 
au schimbat... „inelele".

Doru Culcea, tehnicianul Gon-»i 
siliului raional UCFS Giurgiu 
este de părere că trebuie des
ființat campionatul raional 
fotbal deoarece îi produce nu- ; 
mai dureri de cap (Tr. Barbă-*' 
lată-coresp).

Doctorul: — Nici un medica
ment nu-ți priește. Cu ce să mai 
incercăm ?

Doru Culcea : — Cu... desființa
rea campionatului raional de fot
bal.



Campioni mondiali și europeni la București

întîlnire de mare atracție la popice!

TR. IOANIȚESCU

ale Scandinaviei

rezultate

Jucătoarele și jucătorii noștri de po
pice se află în fața unui important 
examen. La sfîrșitul acestei săptămîni, 
echipele reprezentative ale României 
vor întîlni la București puternicele se
lecționate ale Iugoslaviei, care se bu
cură de un frumos prestigiu în arena 
mondială. După cum se știe, sportivele 
iugoslave au cucerit, la ultimele cam
pionate mondiale, găzduite în anul 
1962 de orașul Bratislava, primul loc 
în clasamentul pe națiuni (formația 
noastră feminină a ocupat locul se
cund). Doi ani mai tîrziu, la Budapes
ta, popicarii din Iugoslavia au cucerit 
titlul de campioni ai Europei. Printre 
adversarii noștri se află și doi dintre 
deținătorii recordurilor europene și 
mondiale. Aceștia sînt Gorinka Erski 
cu 449 p.d. — cea mai bună perfor
manță mondială — și Miro Sterjai, 
campion daropean și recordman mon
dial cu 982 p.d. După toate probabili
tățile din selecționata masculină iugo
slavă vor mai face parte D. Smoleano- 
vici, L. Grom și alți popicari cu înde
lungată activitate internațională.

In urma unor concursuri de selecție 
au fost alcătuite, în vederea acestei in
teresante întîlniri, următoarele loturi t 
feminin : Cornelia Moldoveanu, Elena 
Lupescu, Ținea Balaban, Elena Tran
dafir, Elena Predeanu, Crista Szocs 
(toate din București), Maria Rus (Re
șița), Margareta Szemani (Tg. Mureș), 
Ileana Giarfaț (Cluj) ; masculin : C. 
Vînătoru, Dumitru C. Dumitru, Gh. Sil
vestru (Ploiești), P. Purje, A. Șucatu 
(Cîmpina), I. Micoroiu, C. Rădulescu 
(Reșița), V. Mîntoiu și I. Popescu 
(București). Jucătoarele și jucătorii 
români, dornici de a obține un rezul
tat favorabil, se pregătesc intens sub 
conducerea antrenorilor Alex. Andrei 
(la fete) și F. Popescu (la băieți).

Programul dublei întîlniri : 4 decem
brie, arena M.M.C.M. — partida femi
nină ; 4 și 5 decembrie, arena Con-

Maria Rus (C.S.M. Reșița), campioa
na țării pe anul 1965

structorul — meciul masculin. Se joacă 
la probele clasice de 100 bile mixte 
femei și 200 bile mixte bărbați. Con
form înțelegerii intervenite între fede
rațiile de specialitate, la 6 decembrie 
se vor desfășura, tot în Capitală, două 
jocuri sub denumirea : București — 
Belgrad ’

Primele rezultate din campionatele internaționale 
de tenis de masă

Normele de participare pentru atlete la campionatele

europene feminine

în cadrul lucrărilor comitetului euro
pean de pe lingă federația internațională 
de atletism au fost stabilite și normele 
de participare a atletelor la campio
natele europene, programate anul viitor 
la sfîrșitul lunii august la Budapesta.

pe probe: 100 m plat — 
plat — 24,3 ; 400 m plat

* t __ 2:09,0; 80 m 
1,65 m ;

Iată normele
11,7 ; 200 m — 
— 56,0; 800 m plat 
garduri — 11.1 ; înălțime — 
lungime — 6,10 m ; greutate — 15,00 
m; disc — 50 m; suliță' — 50 m; 
pentatlon — 4 300 puncte.

STOCKHOLM 1 (prin telefon). Marți 
au început In capitala Suediei campio
natele internaționale de tenis de masă 
ale Scandinaviei. Competiția s-a deschis 
cu proba pe echipe bărbați la care par
ticipă 12 țări. Sportivii noștri au ob
ținut două victorii, eliminînd pe rînd 
formațiile R. D. Germane (cu 3—1) și 
R. F. Germane (cu 3—0). Miereuri s-au 
desfășurat și primele partide 
bele individuale.

Iată rezultatele tehnice mai 
tante: echipe bărbați, turul I: 
Suedia B 3—2, Danemarca-Suedia (ju
niori) 3—2, Iugoslavia-Norvegia 3—0,

în pro-

impor- 
Anglia-

„CICLISMUL mexican tre
buie însănătoșit" a decla
rat Ernesto Grobet, pre
ședintele federației de ci
clism a Mexicului, după re
centa ediție a turului a- 
cestei țări. La încheierea 
competiției, numeroși aler
gători au fost sancționați 
pentru practici nesportive 
(dopping, aranjamente de 
culise). A fost suspendat 
și italianul Lambert ini, an
trenor al unor echipe de 
club .’

ÎN CURSUL meciului de 
rugbi Romans-Brive, ’dis
putat în Belgia, centrul 
Porchier s-a prăbușit deo
dată la pămînt, fără să fi 
fost în contact cu adver
sarul. Dindu-i-se ajutor el 
și-a revenit și a putut 
explica incidentul : se
înăbușise prin... înghițirea 
chewing-gum-ului pe care-1 
mesteca !

IN APROPIEREA hipo
dromului Auteuil din Pa
ris s-a deschis o măcelă
rie care vinde numai car
ne de cai. In vitrină, pa
tronul a pus un anunț pe 
care scrie : „Voi, cei care 
ați pierdut la curse, răz- 
bunați-vă pe cai t* De la 
afișarea acestui anunț, se 
spune că afacerile 
mai bine...

îi meri

obținute 
în con- 

de la

REZULTATELE 
de atleții sovietici 
cursul preolimpic 
Mexico i-au făcut De an
trenori să constate că lo
calitatea Alma Ata (la o 
altitudine de 900 m) nu 
este locul cel mai nimerit 
pentru organizarea tabe
relor de antrenament. S-a 
hotă rit ca pregătirea pen
tru J.O. să se desfășoare 
la Isîk-Koul, capitala 
R.S.S. Kirghize, situată la 
1609 m altitudine.

SOȚII «OLIMPICI** Ann 
Pakker și Robert Bright- 
well (Anglia) au publicat 
o carte intitulată „Sprint, 
semifond și ștafete". Car
tea a apărut într-un tiraj 
de 70 000 de exemplare și 
s a epuizat în două zile.

LA CAMPIONATELE de 
atletism ale Australiei, 
diția 1966, se vor alerga 
distanțe măsurate în me-

e-

tri iar săriturile și aruncă
rile se vor măsura, de ase
menea, în metri, 
nunțat deci la 
oi al ‘’~" 
lor“.

iarzilor

S-a re- 
sistemul gre
și „picioare-

Maren Seid- 
considerată o 

atletis-
13 ANI 
este 

speranță a
LA 

Ier 
mare __ ...
inului american. Tînăra at
letă are 1,85 m înălțime și 
cintărește 75 kg. Cu re
zultatul de 12,60 m, obți
nut la primul său concurs 
de aruncarea greutății, ea 
se află pe locul 6 în cla
samentul național al pro
bei.

POATE părea curios, dar 
Elveția — țară cu tradiție 
în schi — apelează la an
trenori străini în această 
disciplină sportivă. In ve
derea pregătirii sportivilor 
elvețieni pentru campiona
tele mondiale de schi (pro
bele nordice), care se Vor 
desfășura la Oslo, federa
ția. elvețiană de speciali
tate a angajat ca antre
nori pe suedezul Lenart 
Traner și austriacul Sepp 
Bradl.

ANUL acesta, 19 atleți 
cehoslovaci au obținut re
zultate de peste 2 metri la

săritura în înălțime. Dintre 
aceștia, zece nu au depă
șit 20 de ani ; printre ei 
s© include și Jan Bandis, 
campion de Juniori cu o 
săritură de 2,18 m.

sovietic Kaz- 
întreprins cu

ATLETUL 
lonaskass a 
succes o cursă pe distan
ța de 100 km. Kazlonaskass 
participă din 1947 la cam
pionatele de maraton ale 
U.R.S.S. și în ultimul timp 
s-a specializat pe distanțe 
mai lungi. Aleargă. zilnic 
50—60 de km și speră ca 
în curînd să atingă o for
mă ce-i va
bordeze o 
km.

permite să a-
cursă de 200

Jfirgen MayATLETUL
— recordman european pe 
1 50» m își continuă pregă
tirile și în timpul iernii. 
Numai că atletul din R.D. 
Germană nu se află în 
prezent pe continentul 
nostru ci într-un lung tur
neu în Noua Zeelandă și 
Australia. Acolo, după 
cum se știe, sezonul atle
tic este în plină desfășu
rare și Jurgen May speră 
să obțină rezultate cît mai 
bune în compania valo
roșilor semifondiști de 
antipozi.

la

1N CIUDA celor S4 de ani ai săi, Raymond Kopa 
continuă să activeze pe terenurile de fotbal din Fran
ța. In acest an, Reims, echipa sa, a căzut din prima 
categorie și joacă acum in „B". Kopa a rămas cre
dincios formației sale și nu și-a schimbat clubnl, in 
ciuda ofertelor primite. Recent, excelentul atacant — 
urmărit de... ghinion, ca de altfel, de multe ori in 
ultimii ani — a suferit un accident la cap (într-un 
duel cu Zimmermann, în meciul amical cu Forbach) 
ceea ce îl face mai mult timp indisponibil.

IN URMA unei anchete 
întreprinse de ziarele en
gleze au fost desemnați cei 
mai buni sportivi brita
nici ai anului. La bărbați, 
primul loc a fost acordat 
ciclistului Simpson urmat 
de automobilistul Clark, de 
motociclistul Hailwood șl 
halterofilul Louis Martin. 
La femei, cea mai bună 
sportivă a fost declarată 
câlăreața Coakes. Ea a fost 
urmată de cuplul Diane 
Rowe—Mary Shannon, cu
noscute Jucătoare de tenis 
de masă. Pe locul al trei
lea a fost clasată atleta 
Smith.

LA CAMPIONATELE eu
ropene de atletism care 
vor avea loc anul viitor 
la Budapesta, englezii iși 
pun mari speranțe în cam
pioana olimpică Mary 
Rand. Antrenorul ei crede ■ 
ca Mary să sară 6,79 m 
la lungime, performanță 
care-i poate aduce titlul de 
campioană a continentului, 
tn plus, el speră s-o pre
gătească cît mai bine la , 
pentatlon și să cucerească 
la această probă complexă 
un al doilea titlu.

CUNOSCUTUL gimnast 
italian Carminucci și-a rupt 
„.tendonul lui Achile" în 
timpul unui antrenament 
și este silit să-și întrerupă 
activitatea competițională 
timp de cel puțin șase luni.

LA 46 DE ANI, fotbalis
tul belgian Leon Gilkimet 
este deținătorul 
ginal record de 
te sportivă : a 
consecutiv la 30 
onate !

unai ori- 
longevita- 
participat 

de campi-

Jocurile mondiale
de iarnă din

vor avea loc la

România-R. D. Germană 3—1 ; Reti- 
Pomack 0—2 (—17, —19), Giurgiucă- 
Zitzman 2—0 (16, 17), Giurgiucă, Reti- 
Pornack, Zitzman 2—0 (9, 18), Giur- 
giucâ-Pornack 2—0 (10, 8) ; Ceho-
slovacia-Polonia 3—0 ; sferturi de fina
lă: R. P. Chineză-Anglia 3—0, lugo- 
slavia-Danemarca 3—1, România-R. F. 
Germană 3—0 : Giurgiucâ-Schdl 2—0 
(12, 17), Reri-SchMer 2—0 (14, 17), 
Giurgiucă, Reri-Scholer, Kocher 2—0 
(17, 18), Suedia A-Cehoslovacia 3—1. 
Simplu femei, turul I: Mihalca-R ichter 
3—1, turul II : IIu lu-lan- Constantines- 
cu 3—2, Szmit-Mihalca 3—1, Alexan- 
dru-L\u Ia-cin 3—I, sferturi de finală: 
Hu Iu-Ian-Shannon 3—2, Lin Siu-in- 
Szmit 3—0, Li Ho-nan-Rowe 3—0, A- 
lexandru-Simon 3—0. Dublu femei, tu
rul I : Alexandru, MiWca-Walfridson, 
Strinberg 3—0, Simon, Bucholz-Constazi- 
tinescu, Szmit 3—0, turul II: Li IIo- 
n an-Lin Siu-in-Alexandru, Mihalca 3—0.

La ora cînd are loc convorbirea tele
fonică au început meciurile România- 
Suedia A (semifinală Ia echipe bărbați) 
și Maria Alexandru-Li Ho-nan (semi
finala probei de simplu femei).

întrecerile continuă joi și vineri.

LAUSANNE. — Comitetul Internațio
nal Olimpic (CIO) a anunțat ofi
cial că orașul Munchen și-a de
pus candidatura pentru a organiza 
Jocurile Olimpice de vară din 
1972.

MOSCOVA. — Reprezentativa de 
hochei pe gheață a U.R.S.S„ 
campioană mondială, va întreprin
de un turneu de o lună de zile în 
Suedia, Canada și S.U.A. în ca
drul turneului, hocheiștii sovietici 
vor juca la 3 decembrie cu selec
ționata secundă a Suediei, iar la 
5 și 7 decembrie vor evolua la 
Stockholm și Vesterose în compa
nia primei reprezentative a Sue
diei. în continuarea turneului, ho
cheiștii sovietici vor susține 6 me
ciuri în Canada, urmînd să-și în
cheie turneul în S.U.A., la Colo
rado Springs, unde vor participa 
la întrecerile din cadrul competi
ției internaționale dotată cu tro
feul „Alann Brown”.

BUDAPESTA. — Comitetul de orga
nizare a campionatelor euro
pene de atletism de la Budapesta, 
care vor avea loc anul viitor între 
30 august și 4 septembrie, face in
tense pregătiri în vederea marelui 
eveniment. La cea de-a 8-a edi
ție a acestor campionate și-au a- 
nunțat participarea sportivi și 
sportive din 31 de țări, priritre 
care Anglia, Austria, Belgia, Bul
garia, Cehoslovacia, Franța, Fin
landa, Italia, Polonia, România, 
Suedia, U.R.S.S. și altele.

TOKIO. — Peste 10 000 de spec
tatori au urmărit la Tokio meciul 
pentru campionatul mondial de 
box profesionist la categoria cocoș 
dintre japonezul Harada — de
ținătorul centurii — și englezul 
Rudkin. După 15 reprize, oficialii 
l-au declarat învingător la puncte 
pe Harada, care și-a menținut ast
fel centura de campion.

BELGRAD. — în ziua a doua 
a turneului internațional de hochei 
de la Ljubljana, reprezentativa 
Iugoslaviei a învins echipa italiană 
H. C. Bolzano cu scorul de 6—5 
(2—1, 2—2, 2—2).

BUDAPESTA. — în prezent se 
află în turneu în Ungaria echipa 
cehoslovacă de hochei pe gheață 
ZKL Brno. în primul joc, hochei
știi cehoslovaci au învins cu seb^ 
rul de 13—6 (4t-3 ; 6—2, 3—1) 
echipa Ujpesti Dozsa.

Noutăți în legătură cu turneul II.LF.A.-19GG
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■ PARTIDELE DE CALIFICARE - PÎNA LA 20 APRILIE

cum se știe, a XVIII^a edi-După
tie a tradiționalei competiții de ju
niori, Turneul U.E.F.A., se va desfă
șura în Iugoslavia, între 20 și 30 mai 
1966. Federația iugoslavă de fotbal 
a și început pregătirile în vederea 
organizării acestui turneu, cea mai 
importantă competiție fotbalistică 
găzduită pînă acum de Iugoslavia. 
In momentul de față, forul de spe
cialitate din Belgrad studiază planul 
de repartizare a celor patru grupe 
ale turneului pe orașe în care să se 
dispute jocurile. Sînt în discuție Su- 
botița, Rijeka, Belgrad s. a. Echipele 
vo-r fi cazate în capitala Iugoslaviei, 
©are — de altfel — va găzdui și se
mifinalele și finala Turneului.

In ce privește componența grupe
lor, ea este cunoscută, ca și faptul 
că opt echipe din cele 20 înscrise vor 
disputa pînă la 20 aprilie 1966 me
ciuri de calificare (Olanda — Belgia, 
Cehoslovacia — Polonia, Austria — 
Ungaria și U.R.S.S. — România). In

cadrul grupelor, meciurile se vor 
disputa la 21, 23 și 25 mai. în cazul" 
calificării sale, reprezentativa noas- . 
tră va face parte din grupa D, al 
cărei program este următorul: Aus
tria sau Ungaria — Elveția și Tur
cia — U.R.S.S. sau România la 21 mai; 
Austria sau Ungaria — Turcia și 
Elveția — U.R.S.S. sau România la 
23 mai; Austria sau Ungaria 
U.R.S.S. sau România și Elveția 
Turcia la 25 mai. Semifinalele (în
tre cîștigătoarele grupelor A și G, 
de o parte, și între cele ale grupe
lor B și D, de altă parte) vor avea 
loc la 27 mai, iar finalele pentru 
locurile 1—2 și 3—4 la 29 mai, la 
Belgrad.

Reamintim alcătuirea celorlalte 
grupe: Spania, Scoția, Olanda sari 
Belgia și R.F.G. (gr. A),- R.D.G., Bul
garia, Iugoslavia și Portugalia (B); 
Franța, Italia, Anglia și Cehoslovacia 
sau Polonia (CI.

universitare
1968
Innsbruck

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — Comite
tul executiv al Federației internaționale 
â sportului universitar (F.I.S.U.), întru
nit la Varșovia, a hotărît ca Jocurile 
mondiale universitare de iarnă din 
1968 să aibă Ioc la Innsbruck (Austria). 
După cum se știe, Jocurile mondiale 
universitare de iarnă din 1966 se vor 
desfășura între 5 și 15 februarie la To
rino și Sestriere (italia).

Comitetul executiv al F.I.S.U. a adop
tat regulamentul campionatului european 
universitar de fotbal care se va disputa 
între 23 iulie și 3 august 1966 în Spania. 
Printre alte liotărîri ale recentei sesiuni 
a Comitetului executiv al F.I.S.U. men
ționăm și includerea judo-ului în pro
gramul viitoarei Universiade de vară, 
care va avea loc la Tokio între 26 au
gust și 5 septembrie 1967.

I
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La închiderea edițUȚ

Ieri, în competițiile europene de fotbal
Iată rezultatele înregistrate, in cursul zilei de ieri in meciu

rile disputate în cadrul competițiilor europene de fotbal:

„CUPA CUPELOR*. La Pireu, Olimpiakos Pireu — West Ham 
United 2—2. învingătoare cu 4—0 în primul meci, echipa en
gleză s-a 
Standard

calificat pentru sferturile de finală. Liverpool — 
Liege 3—1 (în primul joc).

8

„CUPA
- Milan
decembrie, la Milano.

ORAȘELOR TÎRGURI*. La Lisabona, C. U. F. Barceira
2—O (O—0). Returul partidei este programat pentru

Ieri la Cardiff, echipa Țării Galilor a dispus de reprezen
tativa Danemarcei cu 4—2, In preliminariile campionatului 
mondial.
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