
Azi. meciul de polo
Progresul București-Chemie

Halle
Echipa de polo Chemie Halle 

'R.D. Germană) își începe turneul 
de polo pe care-1 va susține în țara 
noastră, jucînd astă-seară, la ba- 
jinul Floreasca din Capitală, cu for
mația Progresul București, Intîl- 
nirea este programată la ora 18.30.

Mîine, la aceeași oră, va avea loc 
partida revanșă dintre Chemie Hal
le și Progresul, iar duminică, la 
ora 17.30, oaspeții vor juca cu Di 
namo București.
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Azi la Galați,

ncepe a lll-a ediție a jocurilor 
balcanice feminine de baschet
DECLARAȚII Șl PRONOSTICURI ALE ANTRENORILOR

Cine vor fi campionii țării 
la gimnastică?

ÎALATI. 2 (prin telefon de la 
misul nostru). Interes deosebit 
nțru întrecerile celei de-a treia 

a Campionatului balcanic 
•ăschet feminin, aici, în ma- 

e port dunărean. Organizatorii 
u îngrijit din vreme pentru a 
gura participantelor cele mai 
ne condjții de joc și, începînd 
vineri după-amiază, cele trei 

ternide reprezentative, ale Bul- 
riei, Iugoslaviei și României 
irora li s-a adăugat — pentru 
mpletarea programului — și e- 
ipa secundă a țârii noastre), 
r intra într-o interesantă dîs- 
tă pentru titlul de campioană 
lcanică.
Edițiile precedente (Belgrad 1963 
Sofia 1964) au revenit baschet- 
listelor bulgare — vicecampioa- 

ale Europei. Echipa Bulgariei 
sosit în localitate miercuri sea- 
, venind — după o escală de o 

la București — din U.R.S.S., 
de a întreprins un lung turneu, 
teva ore mai tîrziu. în fața ho
lului „Dunărea" a poposit și au- 
buzul care a adus de la Bel- 
ad naționala Iugoslaviei. Iată 

ne-au declarat, înaintea înce- 
rii competiției, antrenorii celor 
‘i reprezentative :
DIMITAR MlTEV (ca de obicei, 
stul de rezervat) : „Venim după 
i lung turneu efectuat în Uniu- 
•a Sovietică, deciși să ne apărăm 
Iul. De data aceasta însă ne va

Iată o întrebare la care, în acest 
an, nu-i atit de ușor de răspuns. Și 
nu atît pentru faptul că am avea 
un mare număr de gimnaști și gim
naste cu o valoare tehnică ridicată, 
cît, mai ales, pentru că, lipsindu-ne 
individualitățile certe, șansa de a 
îmbrăca tricourile de campioni ai ță
rii o au mai mulți concurenți și con
curente. Afirmația noastră are în 
vedere, mai ales, finala feminină în

care vor evolua un număr de 21 de 
gimnaste. Firește, dintre cele mai 
autorizate candidate vom aminti pe 
Cristina Dobo șan, Rozalia Baizat, E- 
lena Ceampelea, Elena Tutan, Viori
ca Țuțuianir, de mai multe ori com
ponente ale echipei reprezentative, 
dar nu e mai puțin adevărat că sc 
poate acorda credit și unor gimnaste 
ca Rodica Apăteanu, Edme llie, Lu
cia Chiriță, Olga Ionescu, Emilia 
Panait ș.a.

La băieți și-au cucerit dreptul de 
participare la finala pe țară un nu
măr restrîns de participant!, doar 8. 
După forma manifestată la recente
le campionate internaționale ale ță
rii noastre, ca și în meciul cu 
Franța, cel mai îndreptățit aspirant 
la titlul de campion al țării este, 
desigur, Gheorghe Tohăneanu. Să 
vedem însă dacă campionul de anul 
trecut, Anton Kadar, nu va „prin
de44 sîmbătă și duminică forma de 
acum un an.

Reamintim că întrecerile care vor 
desemna campionii țării la gimnas
tică pe 1965 vor avea loc la Cluj, 
sîmbătă și duminică, în Sala Arma
tei.

decît la Sofia, deoa-fi mai „ , ,
rece sînt informat că in special 
echipa României deține o formă 
bună. Un cuvînt greu va avea de 
spus și echipa Iugoslaviei care, 
după cum observ, are cea mai 
mare medie de înălțime. Să aș
teptăm însă mai bine jocurile și, 
îndeosebi, pe cel de duminică, 
România — Bulgaria".

VLADISLAV DEMSAR (încre
zător și foarte comunicativ) : „Am 
întinerit echipa cu cele mai bune 
junioare din formația clasată pe 
locul doi la campionatul euro
pean din Bulgaria. Vă asigur că 
jucătoarele noastre știu să lupte 
și că vor face totul pentru a con
firma prestigiul baschetului 
slav. După părerea mea, 
cele trei echipe au șanse 
de cîștig".

SIGISMUND FERENCZ

greu

iugo- 
toate 
egale

(opti
mist și extrem de concis) : „In 
prima ediție ne-am clasat pe lo
cul trei, în a doua pe locul se
cund și vă dați seama că vom 
face totul pentru ca de data a- 
ceasta sâ obținem titlul. Pentru 
noi nu există decît un pronostic : 
ROMÂNIA".

Primele meciuri se dispută vi
neri, de 
ordine : 
Bulgaria

la ora 18, în următoarea 
România A—România B,
— Iugoslavia.

ADRIAN VASILIU

ii-

■

Zeno Giurasa,
noul recordman
la 100 m spate
Cu prilejul unui concurs 

organizat la bazinul din Reși
ța, la care au luat parte peste 
100 de copii de la Ș.S.E. și 
Olimpia, tlnărul înotător Ze
no Giurasa a avut o comporta
re foarte bună, încheind cursa 
de 100 m-spate în 1:04,6: nou 
record republican de hală pen
tru seniori și juniori categoria 
I și a II-a. Vechiul record era 
deținut de M. Potoceany cu 
1:05,0. (A. RUDE ANU—coresp.).

în toată țara a avut loc

Deschiderea festivă a întrecerilor
Spartachiadei de iarnă a tineretului

a școala profesională de mecanici 
oncursurile Spartachiadei de iarnă.

agricoli din comuna Sendreni, regiunea Galați, au început 
In fotografie : o fază de la primele întreceri de trîntă. 

Foto : M. Ion

1

Cristina Doboșan-1oriită
1-oto : P. Romoșan

CÎȚI TINERI PRACTICĂ SPORTUL
LA CARPAȚI SINAIA?

„Cîți tineri din asociația 
practică 
întrebare 
sociației 
Uzinelor 
răspunsul 
prompt cum ne-am fi 
Secretarul asocial iei, 1 

în 
tot

a

dv. 
sportul ?“... La această 
adresată consiliului a- 
sportive CARPAȚI, a 
mecanice din Sinaia, 
n-a venit chiar așa de 

i așteptat... 
tov. C. E- 
măsură să 
ce ține de 
cam dat...

la acest campionat a fost destul 
de slabă...

Am împărtășit concluzia noas
tră unor tovarăși din uzină, mun
citori, tehnicieni, 
ducere cu care

cadre de con- 
am stat de vor-

* Spartachiada de iama a tineretului, cea mai 
competiție de mase a sezonului, a început ! în 
rea ei, pretutindeni, în asociațiile sportive de la orașe și 
sate, au avut loc frumoase deschideri festive și chiar con
cursuri. Redăm mai jos citeva aspecte de la aceste „pre
miere" ale întrecerilor...

importantă 
întimpina-

• Tinerii din cele peste 40 de 
isociații sportive ale raionului 
irivița Roșie din Capitală și-au 
lat întîlnire, joi după-amiază, 
a Casa de cultură raională. In 
adrul festivității de deschidere 
i Spartachiadei de iarnă a avut 
oc un program cultural-sportiv, 
>rilej cu care boxeri, haltero- 
ili și luptători au făcut reu- 

iite demonstrații.
• Peste 400 de reprezentanți ai 

asociațiilor sportive din raionul 
hidor Vladimirescu au fost pre- 
cer? Ța deschiderea festivă a 
5pai\.»chiadei de iarnă organizată 
ie clubul sportiv Olimpia. Cu a- 
?est prilej a luat cuvîntul tova
rășul Valeriu Bcierov, secretar al 
comitetului raional U T.C. In con
tinuare au avut loc demonstrații 
ie gimnastică (antrenor coordo
nator, prof Florica Ștejănescu),

In același timp, în comuna Șen- 
dreni, regiunea Galați s-au orga
nizat întreceri de trîntă, haltere, 
tenis de masă și șah. Printre par- 
ticipanți la primele întreceri ale 
Spartachiadei de iarnă se află 
și tinerii din comunele Tudor 
Vladimirescu și Liești.

GH. ARSENiE, coresp.

lejteriu, cel mai 
fie la curent cu 
capitolul evidență 
din colț în colț.

In dorința de a-i veni în aju
tor, am făcut o precizare:

— De pildă: cîți tineri din 
asociația dv. au fost prezenți la 
ultima ediție a Spartachiadei de 
iarnă ?

Tovarășul Elefteriu a scos un 
dosar voluminos — un veritabil 
tom ! — l-a răsfoit pe îndelete, 
dar o cifră clară care să oglin
dească participarea tineretului de 
la Uzinele mecanice din Sinaia la 
competiția de masă cu care s-a 
inaugurat anul 1965 nu a putut 
prezenta. Și la fel s-au întîm- 
plat lucrurile în cazul Sparta
chiadei de vară, a „Duminicilor 
sportive4*. Am reușit, în fine — 
dar nu după puține căutări, și 
mai mult din... memorie, să 

reconstituim participarea tinerilor 
de aici la campionatul pe asocia
ție, încheiat doar cu o săptămînă 
în urmă. Am notat: la fotbal — 
6 echipe (circa 150 de parlici- 
panți); la trîntă — 50, la popice 
— 25, la șah — 40. Deci: 265 
de sportivi înscriși în competi
ție. (Și ,după cum remarcați, nu 
este vorba de angrenarea într-o 
activitate continuă...). Cifra mem
brilor UCFS este însă de 1 595, 
tineretul avînd o pondere masivă, 
circa 70 la sută. De unde re
zultă că participarea tineretului

Din viața organizației
noastre

bă. I-am rugat totodată să ne 
spună și punctul lor de vedere. 
Consemnăm aceste opinii...

• VASILE PASTRÂMOIU, di
rector-adjunct, președintele a- 
sociației sportive: „Sînt întru 
totul de acord că numărul tine
rilor angrenați în sport este ne
satisfăcător. Este foarte ade-

vărat că asociația noastră spor
tivă nu dispune de o bază ma
terială ' în înțelesul larg al ter
menului; dar, de pildă, in do
meniul unor sporturi de -.ezon, 
schi și săniuțe — care nu ne
cesitau condiții speciale, s-ar fi 
putut realiza mult mai mult. S-ar 
ii putut face pași înainte și in 
dezvoii area sportului luptelor, 
unde avem doi antrenori volun
tari inimoși și pricepuii. |>e to
varășii Staieu și (irosii. în cel 
al popicelor. Abia acum, prin 
organizarea grupelor sportive, 
sperăm să impulsionăm activita
tea sportivă de masă, în special 
în rîndul tineretului, astfel ea 
foarte cu rind să se poată vorbi 
și la CARPAȚI Sinaia de o avti-

(Continuare in pag. a 2-a)

Un Dogât program internațional
al schiorilor noștri
Schiorii noștri fruntași vor 

avea în noul sezon un bogat 
program internațional. Primul 
concurs, la care vor participa 
biatloniști din 
R. D. Germană 
avea loc între 
rie la Predeal.

în zilele de 5 și 6 
la Poiana Brașov se 
șura „Cupa Poiana", pentru 
fond fete, cu participarea spor
tivelor din R. D. Germană, Ce
hoslovacia, Bulgaria și Româ
nia.

Suedia, Franța, 
și România, va 
14 și 16 ianua-

februarie 
va desfă-

raionul 30 Decembrie a 
festivitatea de deschi- 

Spartachiadei de iarnă, 
ai sportului și sportivi 
de la clubul Steaua, 

ș.a.

INTÎLNIRI ÎNTRE PIONIER! 
SI SPORTIVI FRUNTAȘI

PREGĂTIRI 
DE

haltere (antrenor Ilie lenciu), box 
(antrenor D. Cristea) și lupte 
(prof. I. Lefter).

• Casa de cultură a tineretu
lui din 
găzduit 
dere a 
Maeștri 
fruntași
asociația sportivă P.T .T. 
au susținut un program sportiv. 
Și-au dat concursul și o seric 
de artiști amatori din raion.

• In mijlocul unui interes deo- |
sebit, asociația sportivă Tractorul i 
din Galați a organizat primul ' 
concurs de haltere din cadrul | 
Spartachiadei de iarnă cu partici
parea a 100 de tineri. Concursuri I 
asemănătoare au fost organizate- 
și în cadrul asociațiilor sportive . 
Ancora și Gloria. '

Conducerea Liceului „I. L. Ca- 
ragiale“ din Capitală organizează 
marți, 8 decembrie, la orele 18 
o întîlnire între pionierii școlii și 
o serie de sportivi fruntași din 
tara noastră, printre care maeș
trii emeriți ai sportului Ion Mo
ser si Virgil Hnat

Cu acest prilej vor avea loc și 
o serie de proiecții din handbal, 
atletism, fotbal si gimnastică în 
scopul nonularizării acestor disci
pline sportive printre pionieri.

PENTRU TABĂRA
IARNĂ LA ȘCOALA SPOR
TIVĂ DE ELEVI NR. 1

dată cu vacanța de iarnă, cei 
buni reprezentanți ai Școlii

O 
mai 
sportive de elevi nr. 1 din Ca
pitală vor pleca în tabăra de 
odihnă de la Sinaia. Prima serie 
va părăsi Bucureștiul la 23 de
cembrie și va rămîne în frumoasa 
stațiune de pe Valea Prahovei 
pînă la 30 decembrie. Intre 2 și 
9 ianuarie t»e vor afla în tabăra

de la Sinaia elevii 
seria a Il-a.

cuprinși în

A DOUA ETAPA
F.R.H." SE DISPUTA 

FLOREASCA

A „CUPEI 
MÎINE LA

Jocurile celei de a doua etape a 
„Cupei F.R.H.“ la handbal se dis
pută, mîine, sîmbătă, în sala Flo
reasca, începînd de la ora 15.30, 
după următorul program : Steaua 
— Voința (m), S.S.E. nr. 2 — I.C F. 
(f), Progresul — Voința (f), Dina
mo — Raf. Teleajen (m). si Fabri
ca de timbre — S.S.E. nr. i (f).

Campionatele internaționale 
ale României (probe alpine) se 
vor desfășura sub o formă ine
dită, în trei stațiuni: Sinaia ț 11 
martie — slalom uriaș), Pre
deal (12 martie — slalom uriaș 
două manșe) și Poiana Brașov 
(13 martie — slalom special). 
La aceste întreceri au fost in
vitați schiori din Franța, R. D. 
Germană, Austria, Italia, Ce
hoslovacia și Bulgaria.

In afara acestor întreceri, 
schiorii români vor participa și 
la alte numeroase concursuri 
care se vor desfășura în străi
nătate. După concursul de ve
rificare în R. D. Germană (9—■ 
11 ianuarie) biatloniștii vor e- 
volua la campionatele mondia
le de la Garmisch-Partenkir- 
chen (R. F. Germană). O șta
fetă feminină va reprezenta 
România la campionatele mon
diale pentru probele nordice ce 
vor avea loc la Oslo între 20 
și 27 februarie. Schiorii de la 
probele alpine vor participa la 
o serie de concursuri interna
ționale în R. D. Germană, Iugo
slavia și Franța.



(îți tineri practică sportul 
la Carpați Sinaia?

(Vrmare din pag. 1) ȘAH : Liderul are două
vitate sportivă cu adevărat de masă, 
care să cuprindă întregul tineret".

• NICOLAE PANAIT, președintele 
Comitetului sindicatului: „Legătură noas
tră cu asociația sportivă s-a realizat în 
general în condiții bune. Ori de cîte ori 
am fost solicitați* am pus la dispoziția 
membrilor UCFS clubul pentru organi
zarea de întreceri la trîntă și șah. Cred’ 
însă că în Inaterie de angrenare a ti
neretului în sport s-ar putea face mai 
mult. Mai ales în ramurile sportive de 
iarnă, schi și săniuțe. Acțiuni pe ate
liere, pe sectoare de muncă. întreceri 
care s-ar bucura, sînt sigur, de mult 
interes. ---- '— -----
cere 
care 
prea 

tarul 
că,

Dar pentru toate acestea se 
preocupare, inițiativă, capitole la 
consiliul asociației sportive nu se 
poate lăuda..."
GIIEORGIIE CÎMPEANU, secre- 
comitetului U.T.C.: „Sînt convins 

așa cum a reieșit și dintr-o serie 
de materiale de analiză, activitatea 
sportivă de la noi nu s-a desfășurat la 
nivelul posibilităților. Pentru îmbunătă
țirea activității sportive comitetul nostru 
a hotărît să înființeze pe lîngă resortul 
sportiv o comisie specială care, împreună 
cu consiliul asociației, să organizeze o 
serie de acțiuni de sezon precum și 
întrecerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă".

• Ing. DANIEL SÂPOIU, locțiitor 
al secretarului comitetului U.T.C.: 
„Hotărît lucru, acțiunea de angrenare 
a tineretului în sport n-a avut Ia noi 
un caracter larg, de masă. Am partici
pat Ia toate competițiile oficiale, dar o 
dată 
uzină 
vinte,

cu consumarea primei etape, pe 
am oprit... motoarele. Cu alte cu- 
n-am avut continuitate".
DOREL HOIT AN, frezor: „îmi 
sportul, îndeosebi schiul. L-aniplace 

practicat de mic copil, ca și majoritatea 
tovarășilor mei din sector. Am partici
pat la întrecerile Spartachiadei de iarnă, 
anul trecut și în alti ani. Voi fi prezent 
la orice acțiune sportivă organizată. 
Cred că o serie de întreceri — la dife
rite ramuri sportive — pe ateliere sau 
sectoare ar stîrni mult interes".

® ST ELIAN NEDELCU, locțiitor al 
secretarului comitetului de partid: „In 
dese rînduri am scos în relief faptul 
că în angrenarea tineretului în sport 
mai sînt multe de făcut. A fost com
bătut stilul de muncă al unor membri 
ai consiliului asociației sportive, în frun
te cu secretarul ei, tovarășul Elefteriu. 
care lucrează prea mult în birou, nu 
dovedesc suficient dinamism, preocupare, 
inițiativă. Ne vom ocupa 
îmbunătățirea substanțială 
asociației. La întrebarea 
practică sportul?" aici, la 
peste 700 de uteciști pot 
răspundă : prezent 1 Sportul este un bun 
ajutor în întărirea sănătății și toți ti
nerii noștri trebuie să fie beneficiarii 
lui44...

• Iată și părerea tov. ION MUȘ
TIUC, președintele consiliului orășenesc 
UCFS Sinaia: „Cunosc foarte bine cum 
stau lucrurile la CARPAȚI Sinaia. Ac
tivitatea sportivă de masă, de pildă, se 
află în regres. Iată cîteva cifre edifica
toare din acest an: la Spartachiada de 
iarnă — 1 172 paiticipanți, la cea de 
vară — 328, la campionatul pe aso
ciație — 265. Explicația — interesul 
slab față de activitatea de angrenare 
a tineretului în sport dovedit de con
siliul asociației sportive. Grupele spor
tive (în număr de 33) nu-și trăiesc 
viața, cei 17 instructori sportivi școla
rizați în ultima vreme nu au prilejul

pe viitor de 
a activității 
„Ci ți tineri 

noi, toți cei 
și trebuie să

să-și pună în valoare cunoștințele, pri
ceperea.

în altă ordine de idei aș vrea să arăt 
că membrii consiliului asociației au 
luat parte în repetate rînduri la ședin
țele de instruire organizate de consi
liul orășenesc UCFS. Ei nu se pot plîn- 
ge că nu și-au cunoscut îndatoririle. 
Realitatea este că ei nu muncesc cum 
trebuie. La CARPAȚI Sinaia toți tine
rii ar putea practica sportul; acum, în I Radulescu, după ce a cîștigat conse- 
sezonul de iarnă — schiul și săniuțele I cutiv un pion și apoi o calitate. în 
în celelalte, atletismul^ — sectoarele de | felul acesta Florin Gheorghiu obține 

în turneele
9 posibile

puncte avans
Fruntașul clasamentului, marele 

maestru Florin Gheorghiu, continuă 
seria victoriilor în furtunosul său 
start luat in finala campionatului. 
Aseară, el l-a învins lejer pe Mișu

sărituri și aruncări din parcul sportiv 
al orașului le stau totdeauna la dispo
ziție. De ce nu sînt organizate, de pil
dă, concursuri tradiționale cu 
„Cel mai bun aruncător de greutate", 
„Cel mai bun săritor la lungime" ? De 
ce n-au fost organizate întreceri de trîn
tă (sport cu tradiție în asociație) pe 
ateliere, pe sectoare? (N.N. Să nu se 
supere tov. Muștiuc, dar această între
bare poate fi adresată și consiliului 
UCFS Sinaia și președintelui acestuia, 
care are datoria să îndrume, să sprijine 
și să controleze permanent, practic, pe 
teren, î 
cu ședințe de instruire nu se poate urni 
treaba din loc...) Actualul consiliu al 
asociației nu dovedește suficient in
teres pentru asemenea acțiuni, nu ma
nifestă, înainte de toate, pasiune. Ce 
diferență este între consiliul acestei aso
ciații și cel de la „BUCEGI", președin
te Mihai Bota, cu oameni — majorita
tea tineri — dispersați în unități 
muncă cuprinse pe traseul Comarnic— 
Azuga. Și totuși, mai bine de 400 din 
cei 600 de tineri de aici practică L. 
mod sistematic sportul..."

★
Să rezumăm. Așadar, într-o asociație 

sportivă dintre cele mai importante de 
pe valea Prahovei (și alcătuită în ma
rea ei majoritate din tineret) numărul I Șuta, Nacht 
practicanților sportului este cu totul 
nesatisfăcător. Cei care și-au spus cu- 
vîntul — arătînd cauzele acestei ră- 
mîneri în urmă — au preconizat și une
le soluții, pe 
sintetizăm :

• Consiliul 
îmbunătățească 
muncă și să 
preocupare pentru activitatea de 
inițiativă creatoare și spirit de răspun
dere ;

• Se impune o legătură și mai strin- 
să între consiliul asociației sportive și 
comitetul U.T.C. ;

• Să fie folosiți în activitatea spor
tivă de masă instructorii sportivi șco
larizați de către consiliul orășenesc 
UCFS Sinaia ;

• Să fie organizate la nivel de masă 
întreceri în sporturile de sezon (acum, 
de pildă, schi și săniuțe) cărora să li 
se asigure continuitate. In acest sens 
întrecerile actualei ediții a Spartachia
dei de iarnă sînt binevenite;

• O dată cu reluarea activității spor
tive în aer liber să fie organizate con
cursuri atletice avînd ca temă -
mai iute alergător11 ; ,,Cel mai bun a- 
runcător de greutate" și „Cel mai bun 
săritor în lungime", l 
atelier, respectiv, grupă sportivă

Nădăjduim că consiliul asociației spor 
tive va ține seama de toate aceste su
gestii, le va include în planul de mun
că și, mai mult, se va strădui — cel 
puțin de acum înainte — să le și tra
ducă în viață. De asemenea, credem că 
consiliul orășenesc UCFS Sinaia va da 

sprijin concret asociației.
TIBERIU STAMA

un procentaj rar întîlnit 
de șab : Sl/2 puncte din 

temă ; | (aproape 95 la sută) I 
Principalul său rival,

cîltea, l-a dominat pe Neamțu, a ob
ținut o poziție copleșitoare, dar — 
în momentul decisiv — n-a văzut 
din păcate o combinație cu cîștig 
imediat de turn. Rezultatul i re
miză.

Foarte bine evoluează la actuala 
munca asociațiilor sportive.^ Doar | editie a finalei Nacu și Pavlov, Pri

mul, neînvins pînă acum, a cîștigat 
ieri la Voiculescu și a trecut pe lo
cul secund în clasament. Pavlov n-a 
avut dificultăți in partida cu Moi
sini.

Reicher a greșit grav, în deschi- 
Szabo, a pierdut o piesă la 
a 9-a, opunind apoi o 
fără speranță de-a 

mutări. Georgescu a

Victor Cio-

de I dere, la 
mutarea

io I zistentă 
a 40 de 
la Bondoc.

Remiza a fost consemnată 
tidele Ungureanu — Mititelu,

Soos și Drozd 
Vaisman — 
avantaj pentru ne-

re- 
lungul 

cîștigat

care ne promitem

asociației sportive 
substanțial stilul 

dovedească mai

sa le

să-și 
de 

multă 
masă,

în par- 
Botez— 
— Ghi-

Partos

Gheorghiu 8'/2, Na-
Ciociltea, Pavlov 6,

tescu. Întîlnirea 
s-a întrerupt cu 
gru.

fn clasament :
cu 6‘/?,
(1), Mititelu, Soos 5*/2, Nacht 
tescu. Drozd 4*/2, Georgescu, 
Voiculescu 4, Vaisman (1), 
Neantțu, Reicher, Ungureanu,
Bondoc, Șuta 3, Moisini, Rădulescu 

i | 2‘/2.
Astăzi, de la ora 16.30, se

runda a 10-a. (V. CH.).

Partos
5, Ghi- 
Szabo, 
Botez,

3‘/2,

joacă

RUGBI: A luat sfîrșit campionatul
de calificare

Teoretic duminică, 
(cînd s-a consemnat 
pei Electroputere Craiova la meciul cu 
Vulturii U. M. Timișoara), campiona
tele de calificare au luat sfîrșit.

în seria I, clasamentul final i-a dat 
cîștig de cauză echipei Precizia 
(10 victorii și un meci egal din 
jocuri) cu 35 de puncte, urmată 
U.S.A.S. Năvodari (8 victorii și

practic miercuri 
neprezentarea echi-

Săcele 
14 
de 
3 

„nule") cu 33 de puncte. Locurile 3—8 
au fost ocupate, în continuare, de echi
pele Constructorul Ploiești (30 de punc
te), Metalul Buzău (29), Ideal Cerna
vodă (28), Cimentul Medgidia (25), 
Chimia Brăila (23) și Petrolul Ploiești 
(18).

în seria a Il-a primul loc a fost ocu
pat de Victoria Galați (14 victorii și 

45 de
Cons- 
Petro- 
Bîrlad

un ,,nul“ din 16 disputate) cu 
puncte. S-au clasat în continuare 
tructoru] T.R.G. Suceava (43), 
Iul Tecuci (37), Constructorul
(34), Politehnica Iași (31), Cauciucul 
Orașul Gli. Gheorghiu-Dej (24), Cea
hlăul Piatra Neamț (24), Laminorul Ro
man (21) și Dinamo Bacău (17).

In seria a Ill-a. după multe... peripe
ții și rejucări, primul loc a fost ocupat 
de Vulturii U. M. Timisoara (13 vic-

torii și 2 ,,nule“ din 16 meciuri) cu ‘ 
de puncte, la mare luptă cu Miner 
Lupeni (tot 13 victorii, dar numai t 
,,nul“), care a acumulat 43 de punct 
Le-au urmat în clasament Chimica Tî 
năveni (39), G.S.M. Sibiu (37). Ele 
troputere Craiova (32), G.I.L. Blaj (24 
Metalul T. Severin (23), Metalul R 
șița (22) și Metalul Hunedoara (19).

Conform regulamentului, cea de a p: 
tra formație participantă la baraj; 
pentru categoria A este desemnată i 
seria I a campionatului Capitalei. T< 
la mare luptă (37 de puncte față d 
36) Rapid și-a asigurat locul I în daun 
formației Olimpia. Au urmat în class 
ment Știința Politehnica (30), Vulca 
(27), Aeronautica (25), Știința Arbiter 
tura (21), Știința Construcții (17) ț 
Știința I.G.F. (11).

Duminică se dispută meciurile Preci 
zia Săcele—Rapid București (la Cîmpi 
na) și Victoria Galați—Vulturii 
șoara (la București), iar învingătoarei' 
vor întilni, prin tragere Ia sorti, echi 
pele Știinta Timișoara și Știinta Cluj 
iremediabil ultimele clasate ale -qatego 
riei A pe anul 1965, în meciuri decisiv; 
pentru calificarea în prima categorie i 
țării in anul 1966.

SCHI: La Gheorghieni
au început antrenamentele pe zăpadă

Profitînd de ninsoarea căzută re
cent, schiorii din Gheorghieni și din 
Valea Strîmhă au început antrenamen
tele pe zăpadă, remareîndu-se prin 
hărnicie în special cei de la Avîntul, 
Sugo și Ș.S.E. Paralel cu activitatea 
de pregătire a concurenților, comisia 
raională se preocupă și de terminarea 
lucrărilor de mărire a trambulinei din 
Valea Strîmhă pe care se vor putea e- 
feclua sărituri de 60 m. Importante 
lucrări se fac și pe pîrtia de la Magas- 
buk (între Gheorghieni și Lacul Roșu),

LUPTE: în seria B, întrecerile au luat sfîrșit
■ ECHIPELE ELECTROPUTERE CRAIOVA, MUNCITORUL TEXTILIST LUGOJ 

Șl CONSTRUCTORUL HUNEDOARA, DIN NOU IN A

Mai... vrednici decît cei din A, 
luptătorii din seria B (greco-romane 

^Cel I ș’ libere) an încheiat de curînd între- 
■ cerile din cadrul campionatului re

publican pe echipe. Iată 
la nivelul fiecărui j cIasamenlele :

GRECO-ROMANE

5. Metalul Tîrgoviște
6. Viitorul București
7. Electroputere Craiova
8. Stuful Tulcea

7
7
7
7

3
2
3
2

1
2
0
0

3
3
4
5

56:56
54:58 
54:58
40:72

14
13
13
11

cum arată GRUPA A n-A

GRUPA I

1. Electroputere Ctaiova
2. Progresul Buc.
3. Carpați Sinaia
4. Stuful Tulcea

I.M.U. Medgidia 
Dinamo Pitești 
Prahova Ploiești 
Progresul Brăila

5.
6.
7.
8.

7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
4
2
3
1
1
0

1
1
2
2
3
2
6
5

75:33 
69:39 
69:43 
55:57 
59:53 
54:58 
30:78 
31:81

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GRUPA A

1. Muncitorul textilist

n-A

Lugoj 7 6 0 1 74:36 19
. Constructorul Huned, 7 4 2 1 53:55 17
. Constructorul Marghita 7313 55:53 14
. Mureșul Tg. Mureș 7 2 2 3 54:54 13
. C.S.M. Cluj 7 3 0 4 51:53 J3
. Vagonul Arad 7 3 0 4 49:51 13
. Crișul Oradea 7 2 1 4 38:62 12
. I.G.O. Baia Mare 7 2 0 5 48:60 11

LIBERE

GRUPA I

1. Progresul Brăila
2. Metalul București
3. C.S.O. Reșița
4. I.M.U. Medgidia

7
7
7
7

4
4
3
3

2
1
1
1

1
2
3
3

61:47
59:53
59:49
51:51

17
16
14-
14

TIR: Rezultate bune în
Zilele trecute, la Ploiești, s-a desfă

șurat concursul de tir „Cupa regiunii 
Ploiești44. Au participat trăgători frun
tași ain orașele Brașov, București și 
Ploiești. întrecerile au scos în evidență 
faptul că țintașii noștri fruntași pot ob
ține rezultate de valoare și în condiții 
grele de concurs (ger, ceață),

Tînărul M. Pavel (Dinamo), pe lin
gă recordul personal realizat la armă 
standard 3x20 focuri juniori, a modifi
cat și recordul țării.

1ATA REZULTATELE: pistol liber: 
1. M. Dumilriu 557 p., 2. I. Picptea 
(Buc.) 549 p, 3. C. llaidcndorf (Buc.) 
547 p., 4. V. Atanasiu (Buc.) 543 p., 
5. T. Jcglinscbi (Buc.) 542 p. Armă

unde se amenajează și o cabană cu o 
capacitate de 60 de locuri Totodată, 
au fost curățite pîrtiile din stațiunea 
Lacul Roșu unde se vor desfășura dife
rite competiții. Secțiile de schi au fost 
bine aprovizionate cu echipament și 
materiale, astfel că sportivii vor avea 
condiții bune pentru practicarea schiu
lui. (L. K ARD A-coresp).

• La asociațiile sportive Corn” >ul 
și Știința Tg. Mureș antrenainenVe/e 
pe „uscat" se desfășoară sub îndru
marea lui Alexandru Reck (Comerțul) 
și losif Zolcicș (Știința). Cei 37 schiori 
manifestă multă conștiinciozitate în 
pregătire. Printre cei mai harnici amin
tim pe G. Vild, Gheorghe Cața (Co
merțul), L. Sooș, Martin Vas și C. Csu- 
tak (Știința). In acest sezon, comisia 
de specialitate va acorda o atenție deo
sebită concursurilor de juniori și tine
ret, pentru care se preconizează între
ceri alpine, de fond și de biatlon. Pen
tru a sprijini activitatea viitorului se
zon, la Sîncrai a fost amenajată o pîr- 
tie de 600 ni care va putea fi folosită 
pentru întrecerile de slalom special și 
slalom uriaș. (1OAN PÂUȘ-coresp. re
gional).

• Schiorii asociației sportive Știin
ța de pe lingă Liceul din Taplița se 
pregătesc sub conducerea pror. Ion 
Moldovan. Echipamentul și materialele 
necesare au fost și ele pregătite din 
vreme, astfel că la prima ninsoare 
nerii schiori vor putea începe antren 
mentele pe zăpadă. (I. MOLDOVAN- 
coresp.).

i o
L 1
L 2
L 2
L 4
L 4
’ 4
) 7
Craiova,

(la ,gre-

20
18
16
16
12
12
11

7

69:39 
69:37 
69:43 
75:37 
46:66 
43:69 
41:67 
28:82

6
5
4
4
2
2 
1
0

7 (
7 £
7 4
7 4
7 5
7 î
7 1
7 (

Electroputere 
textilist Lugoj

1. Constr. Hunedoara
2. Unio Satu Mare
3. Lemnarul odorhei
4. C.F.R. Timișoara
5. Crișul Oradea
6. Jiul Petrlla
7. Autosport
8. Chimistul

Echipele
Muncitorul 
co-romane“) și Constructorul Hune” 
doara (la „libere") au revenit în ca
tegoria A. Le urăm succes I

Sf. Gheorghe
Baia Mare

1 
1
1
1
1
1
2
0

HANDBAL: !! F. R. H.“ in tară
BRAȘOV. In localitate au început 

partidele din cadrul „Cupei F.R.H.', 
la care iau parte numeroase forma
ții masculine și feminine, atît din 
Brașov cît și din alte orașe. Iată re
zultatele : MASCULIN : etapa I Dina
mo — S.S.E. 38—19 (18—7); Tracto
rul — Colorom Codlea 36—16 (16— 
10); Voința Sighișoara — Știința Bra
șov 14—13 (5—8); etapa a Il-a Știin
ța Brașov — Colorom Codlea 28—20 
(13—10); Voința Sighișoara — Dina
mo Brașov 16—15 (8—3); FEMININ:

„Cupa regiunii Ploiești <4

standard 3x20 focuri juniori: 1. M, 
Pavel (13uc.) 550 p. (nou record repu
blican), 2. P. David (Brașov) 546 p.,
3. N. Ioneșcu (Ploiești) 539 p., 4. S. 
Sicorschi (Brașov) 529 p., 5. C. Co- 
dreanu (Buc.) 529 p. ; senioare: 1. Ro- 
dica Hnat (Buc.) 546 p., 2. Matilda 
Tîrnoveanu (Brașov) 527 p., 3. Maria 
Pr.edescu (Ploiești) 493 p. Armă liberă 
calibru redus 3x40 focuri, seniori: 1. 
Gh. Vasilescu (Buc.) 394—379—359= 
1 132 p., 2. 1. Georgescu (Ploiești) 
394—379—354=1127 p., 3. T. Ciulu 
(Buc.) 39]— 390—-336=1 117 p., 4. Gh. 
Sicorschi (Buc.) 394—376—327=1 097 
p., 5. Gh. Mușat (Ploiești) 381—378— 
335=1 094 p.

etapa I Liceul nr. 2 — Voința 
șoara 16—14 (9—10); etapa
S.S.E. — Tîrnava Sighișoara 
(8—5); Voința Sighișoara — Textila 
Sf. Gheorghe 20—13 (12—7). (C. Dia- 
conescu — coresp.).

TIMIȘOARA. La sfîrșitul săptămânii 
trecute au avut loc în sala de sport 
noi jocuri din cadrul „Cupei F.R.H." 
și ale „Cupei Sportul popular". ’**4 
rezultatele: „CUPA F.R.H.": TehuP- 
metal — Tutunul 20—14 (m), Plasti
ca — Industria lînii 6—3 (f); „CU
PA SPORTUL POPULAR" : 13 De
cembrie — Viitorul 11—7 (f), S.S.E. 
— Constructorul 14—8 (f), Știinta — 
S.S.E. I 15—13 (m), Liceul nr. 4 — 
Electrometal 27—20 (m), S.S.E. II — 
Tehnometal 8—24 (m). (C. Crețu—
coresp.).

ARBITRI

Siqhi- 
a Il-a 
13—10

ROMANI DE HANDBAL 
PESTE HOTARE

La 10
Praga meciul international de hand
bal Cehoslovacia — Norvegia, din 
cadrul preliminariilor campionatului 
mondial masculin. La conducerea a- 
cestui joc a fost delegat arbitrul ro
mân Gh. Popescu. Un alt arbitru ye>- 
mân, V.
amicală 
cembrie

decembrie se va disputa la

Sidea, va conduce întîlnirea 
Iugoslavia — R.F.G. (19 de- 
la Belgrad).



Normele de control - 
mai stimulative!

L' INTERESANTĂ PROPUNERE 
PRIVIND TRECEREA

NORMELOR DE CONTROL 
LA BASCHET

Normele de control fizice șl tehni
ce stabilite de Federația de basehet 
constituie indici obiectivi în aprecie
rea gradului de pregătire a jucători
lor și jucătoarelor înaintea începerii 
campionatelor republicane- în de
cursul celor trei ani de cînd au fost 
introduse aceste norme, am putut 
trage următoarele concluzii t

• jucătorii și jucătoarele cu o pre
gătire de bază bună sau cu continui
tate în pregătire au obținut rezulta
te mulțumitoare ;

• cei cu particularități de confor
mație (talie înaltă) sînt deficitari în 
special la proba de 60 m plat;

• am observat o îmbunătățire 
certă a performanțelor la aruncările 
din săritură, ca urmare a folosirii 
tot mai mult a acestui procedeu de 
aruncare la coș;

• există un decalaj de performan
ce» în funcție de vîrsta jucătorilor și
i jucătoarelor.

Pornind de la aceste concluzii so
cotesc că este nesesar să se stabi
lească un punctaj și haremuri mini
male. Cred eă aplicarea acestei mă
suri va transforma trecerea normelor 
de control într-o acțiune stimulativă 
și va constitui un indice de control

Tribuna antrenorului

mai Concret. în acest scop, propun 
stabilirea unui punctaj pentru «ele 
patru norme fizice și cele două nor
me tehnice, bazat pe următoarele 
principii: '

a. Punctele acordate să fie rapor
tate la performantele obținute în 
progresie artimetică-

b. Punetajul să dea o pondere ac- 
eentuată normelor tehnice, în sensul 
ca rația progresiei să sporească cu 
valorile mai mari.

-p Tabelul de punctaj să fie apli- 
r-e.bil Ia orice vîrstă și la oriae ca
tegorie de jucători sau jucătoare.

Pentru a satisface aspectele de sti
mulare a baschetbaliștilor și tinînd 
seama de posibilitățile reale ale ma
sei noastre de jucători și jucătoare, 
precum șl pentru a satisface princi
piul sompensării, propun următoa
rele haremuri minimale (propunerea 
se referă, deocamdată, numai pentru 
fete):

1. Pentru jucătoarele din lotul re
publican — 520 puncte, realizabile 
astfel : 60 m plat în 8,8 sec. (60 p), 
400 m în 1=14, 0 (60 p), 10 flotări (50 
p), săritura în lungime 2,10 m (50 
p), 45 de aruncări reușite din 50 de 
aruncări libere executate (150 p), 35 
de aruncări reușite din 50 de arun
cări din săritură executate (150 p).

în caz că una din jucătoare, avînd 
talie deosebit de înaltă, parcurge 60 
"■ 10 secunde, deci în lo« de 60
Ler puncte realizează doar 28 de 
puncte, diferența de 21 de puncte 
să poată fi recuperată la aruncări. 
Adică, în loc de 45 de aruncări libe
re din 50 să fie obligată să realizeze 
46 de aruncări, în loc de 35 de arun
cări din 50 din săritură să realizeze 
39.

2. Pentru jucătoarele pînă la 18 ani 
— 380 puncte.

3. Pentru jucătoarele între 18—28 
de ani — 420 puncte-

4. Pentru jucătoarele de peste 28 
de ani — 400 puncte.

5. Pentru jucătoarele cu talie deo
sebită — 360 puncte.

Bineînțeles că la stabilirea defini
tivă a normelor minimale va trebui 
să se țină seama de necesitățile ac
tuale ale baschetului nostru. De ase-, 
menea, consider că ele vor trebui, 
majorate anual, în funcție de progre
sul înregistrat în rîndurile bașchetba- 
listilor. Âr fi bine ca tabelele cuprin- 
zînd normele să fie la îndemîna an- , 
trenorilor și sportivilor în tot tim
pul anului, ca un ghid, iar săptămî- 
na premergătoare începerii campio
natelor să fie afectată trecerii norme
lor. Ca stimulent, consider că ar fi 
bine să se acorde premii individua
le celor mai bune 10 jucătoare (pe 
probe) și premii pentru echipele care 
totalizează cel mai bun punctaj cu 
jucătoarele care au avut o partici
pare de 50 la sută în campionatul 
P^dent.

GRIGORE AVACHIAN
antrenorul echipei feminine de 

baschet, Progresul București

Se încheie și prima jumătate
a campionatului categorici (

Duminică se încheie prima parte a 
întrecerii echipelor din categoria G. 
S-au scurs 12 etape interesante, cu 
rezultate care au menținut trează a- 
tenția publicului asupra acestei com
petiții în care locuitorii din 51 de lo
calități își pun atîtea speranțe...

Etapa a 13-a, cea de duminică, 
are ca punct comun faptul că trei 
dintre cele patru echipe clasate pe 
locul I vor juca pe teren propriu. 
Ele nu au însă meciuri ușoare. De 
pildă, în seria Vest, C.F.R. Timișoara, 
lider autoritar, va întîlni pe cea de 
a doua clasată — Metalul Hunedoara. 
Si o echipă, și cealaltă, participante 
cîndva în campionatul primei cate
gorii (o temporal...), doresc, desigur, 
o victorie care să le aducă — deo
camdată — cît mai aproape de ca
tegoria B. în seria Est, Locomotiva 
Iași, prima clasată, o va întîlni pe

Flacăra roșie Tecuci, posesoarea lo
cului III, în timp ce în seria Sud, 
Metrom Brașov (locul I) va juca cu 
Portul Constanța (locul IV).

Doar în seria Nord liderul, Meta
lul Copșa Mică, joacă în deplasare. 
Ia Reghin, cu echipa locală Progre
sul. Jocul nu este ușor pentru Meta
lul. Formația din Copșa Mică a avut 
însă în această toamnă a compor
tare mai mult decît bună (în primă
vară activa în campionatul regiunii 
Brașov pentru ca acum, iat-o pe pri
mul loc în seria sa), ceea ce ne face 
să credem că va căuta să încheie 
meciurile cu o comportare frumoasă.

Alte partide interesante se mai a- 
nunță cele de la Constanta (Electri
ca — Tractorul Brașov), Tg. Jiu (Vic
toria — Muscelul Cîmpulung), Si
ghișoara (Faianța — Minerul Bihor).

Din campionatele regionale
OLTENIA CLUJ

SERIA I

După disputarea ultimei etape a tu
rului, situația primelor locuri în cele 
două serii se prezintă astfel :

1. Dunărea Calafat 9 8 1 0 31— 5 17
2. Răsăritul Caracal 11 8 1 2 29—12 17
3. Unirea Caracal 10 4 4 2 18—11 12
4. Metalul Craiova 11 5 2 4 12— 9 12
5. Progresul Balș 11 5 2 4 18—12 11

SERIA A II-A

1. Autorapid Craiova 11 8 2 1 51— 8 18
2. S.M.T. Simian 11 8 1 2 28— 8 17
3. Minerul Motru 11 7 2 2 26— 8 16
4. Metalurgistul Sadu 11 6 3 2 21—15 15
5. Armata Craiova 11 5 3 3 23—16 13

V. ȘTEFANESCU, coresp.
CRIȘANA

Spre deosebire de anii anteriori, în 
acest sezon campionatul regional a fost 
organizat în două serii a cîte 12 echipe. 
In seria Sud< echipa Foresta din Orașul 
dr. Petru Groza a fost exclusă pentru 
repetate neprezentări, astfel că în com
petiție au mai rămas 11 formații.

PLOIEȘTI

SERIA NORD
1. Glori? Ioșia 11 7 3 1 22—12 17
2. Metalul Oradea 11 6 4 1 27—13 16
3. Stăruința Săcuieni 11 5 3 3 25—14 13
4. Minerul Sărmășag 11 5 3 3 15—11 13
5. Minerul Voivozi 11 5 3 3 16—16 13

SERIA SUD
1. Victoria Chișineu Criș 10 8 2 0 31— 4 18
2. Crișul Ineu 10 7 2 1 20— 8 16
3. Dinamo Oradea 10 5 5 0 28— 9 15
4. Unirea Sîntana 10 5 3 2 29—11 13
5. Victoria Ineu 10 5 2 3 19— 9 12

VASILE SERE, coresp.

Recent^ a avut loc ultima etapă a 
turului. în cele două serii, a cîte 12 e-
chipe, situația primelor locuri arată 
felul următor :

în

SERIA EST
1. Metalul Buzău 11 8 3 0 29— 6 19
2. Prahova Ploiești 11 8 2 1 18— 6 18
3. Rafinăria Teleajen 11 5 4 2 17— 5 14
4. Vagonul Ploiești 11 5 3 3 19—12 13
5. Armata Ploiești 11 5 1 5 12—10 11

SERIA VEST
1. Rapid Plopeni 11 7 2 2 26—13 16
2. I.R.A. Cîmpina 11 7 2 2 21—11 16
3. Caraiman Bușteni 11 5 3 3 20—15 13
4. Carpați Sinaia 11 6 1 4 16—11 13
5. Bucegi Pucioasa 11 5 3 3 16—14 13

M. BEDROSIAN, coresp.

Toate meciurile încep 
la ora 13,30

F. R. FOTBAL NE-A COMUNI
CAT ASEARA CA MECIURILE 
PROGRAMATE DUMINICA IN 
CADRUL CAMPIONATELOR CATE
GORIILOR A SI C VOR ÎNCEPE 
LA ORA 13,30.'

Jiul Petrila campioană de toamnă!

Formația minerilor din Petrila a avut o comportare frumoasă In prima 
jumătate a campionatului categoriei B, fapt dovedit de locul I pe care-1 
deține în seria a Il-a. Iată, fn fotografie, pe jucătoiii de la Jiul și antre
norul lor.

De la stingă la dreapta, în picioare : Ion Vasile, Gram, Ivănescu, Șer- 
ban, Crăciun, antrenorul principal Eugen Mladin, Achim, Stocker, Pop, 
Foca, Zamfir; jos: Peronescu, Martinovici, Cazan, Farcaș, Casandra, Sandu,
Frank, Vlad, Libardi. Din fotografie lipsesc: Nicoară (accidentat) și antre
norul secund Vasile Lazăr.

Foto i AUREL DULA — Petroșeni

O dată cu disputarea ultimelor res
tanțe, campionatul regiunii Cluj, orga
nizat pe două serii (seria Mureș și se
ria Someș), a ajuns la jumătatea lui. 
Iată primele clasate în cele două serii :

SERIA MUREȘ
1. Universitatea Cluj 11 9 1 1 25— 6 19
2. C.F.H. Cluj 11 6 3 2 28— 9 15
3. Cimentul Turda 11 6 2 3 23—16 14
4. Victoria Someșenl 11 5 4 2 17—11 14
5. Chimia Turda 11 5 2 4 29—21 12

SERIA S3MEȘ
1. Atelierele *16 Feb.-

Cluj 11 9 1 1 39— 5 19
2. Tehnofrig Cluj 11 8 2 1 57— 9 18
3. Olimpia Dej 11 8 2 1 20— 8 18
4. Prog. Năsăud 11 5 4 2 15—10 14
5. C.I.L. Gherla 11 5 2 4 33—22 12

N. TODORAN-coresp.

•*

„Mulțumim brigăzii de arbitri**
Cu cîtva timp în urmă, poșta ne-a 

adus o scrisoare care ne-a bucurat. 
Iat-o :

„Dorim ca pe această cale să adu
cem mulțumirile noastre brigăzii 
bucureștene de arbitri alcătuită din 
Corne] Popa Ia centru, Ștefan Sta
nică și Gheorghe Vasilescu la tușă, 
pentru modul ireproșabil în care a 
condus meciul de categoria B Oțelul

Galați — Poiana Cîmpina, încheiat 
cu victoria echipei gălățene cu sco
rul de 2—0. Socotim că astfel de 
arbitraje sînt de un real folos fotba
lului nostru".

Scrisoarea este semnată de secre
tarul asociației sportive Poiana Cîm
pina (deci al echipei învinse), Con
stantin Hoitan...

CUVÎNTUL CITITORULUI
CE FACI, DUMITRU NICOLAE?

Tare m-aș bucura (și cred că șl 
alții, cărora Ie place fotbalul) să ci
tesc în „Sportul popular" răspunsul 
celui căruia îi adresez întrebarea de 
mai sus. Dar, să intru în subiect:

In pepiniera fotbaliștilor de la Pe
trolul Ploiești a crescut și a urcat 
treptele măiestriei sportive un tînăr. 
Dumitru Nicolaie, care are asăzi 23 
de ani. Din meciurile pe care le-am 
urmărit, sau din relatările cronica
rilor sportivi, mi-am dat seama că 
este vorba de un talent, capabil să 
devină unul dintre bunii fundași cen
trali ai fotbalului nostru. Pe atunci, 
Dumitru Nicolae avea doar 19 ani 
și, în cronicile meciurilor Petrolului, 
numele lui era cules de fiecare dată 
cu majuscule.

Transferîndu-se la Steaua, el a con
tinuat să joace Cîteva meciuri bune 
și multi sperau că va fi un urmaș 
demn al lui Apolzan. Dar D. Nicolae 
a devenit treptat-treptat tot mat 
șters. Făcînd o mică statistică, am 
constatat că D. Nicolaie are note In 
majoritate de 4,5 sau maximum 6, 
iar în ultimele meciuri a stat pe 
tușă.

Iată de ce aș vrea să aflu răspun
sul la întrebarea mea.
TEODOR MOLDOVAN — București

CEASUL POZNAȘ...
In ultima etapă a turului campio

natului de fotbal al categoriei B,

la meciul G.S.M. Sibiu — Minerul 
Baia Mare, ceasul de pe stadionul 
din Sibiu a făcut In permanentă „fes
te" fotbaliștilor și spectatorilor. Pri
ma repriză a luat stlrșit, după ceasul 
stadionului, In minutul 281 In re
priza secundă, clnd după ceasul sta
dionului mai erau 10 minute, de joc, 
arbirul a fluierat sflrșitul partidei. 
„Misterul" l-am aflat mai tlrziu. 
Treaba de gospodari fusese Înlocuită 
aici cu una de mlntuială. Adică, doi 
copii fuseseră Însărcinați să... suceas
că limba ceasului după priceperea 
lor I Mai trebuie, oare, alte comen
tarii ? 1

S. DUMITRU — Sibiu

ULTIMA FORMAȚIE DIN 56!

In categoria G, seria Sud. acti
vează echipa de fotbal Rulmentul 
Brașov. Comportarea jucătorilor a- 
cestei formații a dus-o pe ultimul 
loc In clasamentul seriei respective. 
Din cele 56 de echipe care activează 
In categoria G, Rulmentul ocupă... 
ferm ultimul Ioc, cu numai 5 puncte 
Înaintea etapei din 5 decembrie.

Consider că trebuie să fie luată 
neapărat in discuție comportarea ne
satisfăcătoare a jucătorilor de la 
Rulmentul și a factorilor care deter
mină evolufia lor sub orice critică. 
Elementele tinere nu sînt încurajate, 
iar In sinul echipei există o atmos
feră de neînțelegere și suspiciune.

Așa stlnd lucrurile, nu mă miră fap
tul că In recentul meci cu Flacăra 
roșie București (clasată pe locul 12), 
care a avut loc la Brașov, echipa 
noastră a fost Învinsă cu 5—1. Ce 
au de spus tovarășii din consiliul 
asociației sportive Rulmentul ?.

PRONOSPORT
S-au pus în vînzare biletele pentru concursul Sport- 

expres nr. 13 la care, printre zecile de mii de premii 
Se numără și cele 20 autoturisme oferite drept „cap de 
afiș" (patru „Renault 10 Major", patru „Wartburg Lux", 
două „Fiat 850", două „Wartburg Standard", patru „Fiat 
600", două „Trabant Combi" și două „Trabant 601".

De asemenea, nu trebuie neglijate nici cele-60 ex
cursii în Ungaria Și Cehoslovacia.

Atragem atențiunea că biletele pentru concursul Sport- 
expres nr. 13 se găsesc de vînzare la AGENȚIILE 
LOTO-PRONOSPORT, cooperativele de consum, vînză- 
torii volanți.

Cumpărați-vă din timp biletele pentru acest concurs 
Sportexpres care oferă numeroase șanse de cîștig: 
22958 premii în obiecte și bani.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport,

RADU NEAGU — Brașov

MACAR PENTRU JOCUL 
DE DUMINICA CU CRISUL, 

Șl PENTRU... RETUR !

Am primit cu cîteva zile în urmă un 
telefon. Tocmai din Constanța. După ce 
s-a recomandat că este un cititor fer
vent al ziarului, interlocutorul nostru 
și-a spus păsul:

-— Aș dori ca să scrieți cîteva rîn- 
duri în ziar despre modul în care clu
bul Farul înțelege să pună în vînzare 
biletele de meci. La stadion, în ziua 
jocurilor, există doar două case de bile
te, deși întotdeauna sînt mii de soli- 
citanti. Vă dafi seama ce înghesuială 
se creează, cu dti nasturi rup ți intrăm 
pe stadion ? Oare este atît de greu să 
se organizeze mai bine vînzarea bilete
lor? După cîte știu, la club există su
ficient personal care să asigure o bună 
difuzare și în zilele de joc.

Intr-adevăr, cititorul nostru, Paras- 
cliiv Nicolae, avea dreptate. Și noi 
văzusem, simbătă, „cozi“ interminabile 
Ia cele două case unde se vindeau bi
lete pentru meciul Farul—Dinamo Bucu
rești. Ce ar fi dacă clubul Farul s-ar 
preocupa în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului de difuzarea biletelor pentru me
ciurile de fotbal? Măcar pentru jocul 
de duminică, cu Crișul, și pentru... 
retur 1

Bilete pentru „Dialog 
ia distanță1*

S-au pus în vînzare, la casele 
speciale din str. Ion Vidu și de 
Ia sala Floreasca, biletele pentru 
spectacolul „DIALOG LA DIS
TANȚA", prezentat de regiunea 
DOBROGEA, în sala sporturilor 
Floreasca, duminică 5 decembrie, 
ora 19.30, în cadrul concursului 
organizat de Televiziunea română, 
între regiunile Galați și Dobrogea.



După turneul „Mănușa de aur‘*

Cinci minute cu arbitrul Gh. Enescu
Zilele trecute s-a disputat la Bel

grad concursul internațional de box 
„Mănușa de aur". La această com
petiție au participat și patru pugi- 
iiști români: D. Davidescu, N. Puiu, 
N. Moldovan și I. Mihalic. Pentru a 
afla amănunte despre evoluția bo
xerilor noștri și despre competiție 
în general, ne-am adresat arbitru
lui Gheorghe Enescu, care i-a înso
țit pe sportivii români la aceste în
treceri.

— Ce ne puteți spune despre „Mă
nușa de aur" ?

— Tradiționala întrecere pugilisti- 
că „Mănușa de aur*, ajunsă în acest 
an la cea de a IX-a ediție, a fost 
ceva mai „săracă", prin absența unor 
invitați din R. P. 7 alonă și R. P. Un
gară. în cadrul competiției s-au dis
putat 11 partide. La patru dintre aces
tea au participat și pugiliștii noștri, 
Davidescu, Puiu, Moldovan și Mi
halic.

— Cîteva amănunte de la meciu
rile boxerilor noștri...

— Primul puqilist român care a ur
cat treptele ringului a fost „musca" 
D. Davidescu. El l-a întîlnit pe S. 
Blazic (Iugoslavia) căruia i-a cedat 
inițiativa în primele reprize și, deci, 
a pierdut la puncte.

Nicolae Puiu a avut o sarcină u- 
șoară în partida cu I. Pajkovic. După 
ce în primul rund boxerul iugoslav 
a fost numărat de două ori, în repri

Echipa de hochei Slezan Opava 
învingătoare și în jocul de ieri
ASTAZI HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI SUSȚIN ULTIMA PARTIDA

Pe o ploaie măruntă, dar foarte... 
insistentă, prima selecționată de ho
chei a Căpitalei a cedat ieri seară în 
fața formației Slezan Opava, la capă
tul unui joc în care fazele rapide 
și curgătoare, specifice hocheiului, au 
fost focrte rare. In aceste condiții, 
jucătorii cehoslovaci s-au descurcat 
mai bine, au sesizat, mai ales în cea 
de a treia repriză, că pucul alunecă 
mai ușor prin centru și au forțat 
victoria, obținînd un rezultat meritat' 
4—1 (0—0, 0—1, 4—0).

In afară de aceasta, însă, ceea ce 
a contribuit mult la conturarea rezul
tatului final, a fost și replica slabă 
dată de reprezentanții noștri în fina
lul meciului, cînd au avut multe și 
serioase momente de derută în apă
rare, fiind depășiți cu ușurință.

Meciul a început în nota de domi 
nare a hocheiștilor bucureșteni, care 
ratează cîteva situații clare (Bașa, 
Szabo II). Oaspeții echilibrează jocul, 
realizînd acțiuni periculoase pe con
traatac. In continuare, deși se or
ganizează atacuri de ambele părți, 
acțiunile echipei Slezan în treimea 
noastră sînt mai lungi, în schimb 
hocheiștii români sînt mai periculoși. 
In finalul primei reprize avem o 
„superioritate numerică" (Petr eli 
minat) dar scorul rămîne alb. In par
tea a doua a jocului, în min. 24 
Nemec (Slezan) este eliminat și fiind 
din nou cu un jucător în plus echipa 
română deschide scorul prin Varga, 
care a șutat puternic și precis de la 
distantă. După marcarea golului, 
hocheiștii români au o perioadă de 
dominare, dar ratează o serie de oca
zii, printre care cea mai favorabilă 
a fost aceea din min. 28, cînd Szabo 
II n-a putut împinge pucul în plasă, 
după un șut al lui Calamar. Ultima 
repriză, decisivă în stabilirea rezul
tatului final, a debutat deloc promi
țător pentru oaspeți: Tomicek elimi
nat în min. 41. Din nou se irosesc 
două minute de superioritate fără 
ca jucătorii noștri să majoreze „fra
gilul" avantaj de un gol și, în min. 
44, Zurek egalează la capătul unui 
contraatac. După un minut Petr adu
ce avantajul de partea echipei Sle
zan, iar în min. 48 Elbl scapă spre

PROBLEMIST ROMÂN PREMIAT
LENINGRAD 2 (Agerpres). Ziarul 

„Vecerni Leningrad** a organizat anul 
acesta un concurs de probleme și studii 
de șah la care au fost primite 693 de 
lucrări prezentate de 400 de șahiști din 
România» Suedia, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Grecia. Spania, U.R.S.S. și alte țări.

Problemistul român EMILI AN 1)0- 
BRESCU a obținut premiul III. prezen- 
tînd un studiu apreciat ca foarte original 
de marele maestru Alex. Toluș, preșe
dintele juriului. 

za secundă, fiind în vădită dificul
tate, Pajkovic a abandonat.

Cea mai frumoasă impresie în acest 
concurs a lăsat-o „pana* Nicolae 
Moldovan. După ce a fost aplaudat 
în repetate rînduri la „scenă deschi
să" pentru boxul frumos practicat în 
meciul cu H. Mahmutovic, Moldovan 
a primit decizia de învingător la 
puncte. Pentru frumoasa sa evoluție, 
boxerul nostru a fost distins de ju
riu cu medalia de bronz.

Gongul, care a anunțat sfîrșitul 
meciului I. Mihalic — M. Paunovic, 
l-a salvat pe boxerul iugoslav de la 
o înfrîngere prin K.O. După două 
reprize echilibrate, Mihalic a atacat 
în stilul său caracteristic, a „punctat* 
precis și l-a trimis la podea pe adver
sarul său. Totuși, juriul a acordat 
victoria la puncte boxerului iugo
slav. Decizia a stîrnit, de altfel, pro
testul spectatorilor, care au dovedit 
competență și obiectivitate

— Alte impresii ?
— în încheiere, aș vrea să remarc 

ospitalitatea gazdelor, care ne-au în
conjurat, peste tot, cu multă amabi
litate. Dintre boxerii tării gazdă 
mi-au plăcut Zvonko Vujin și Petar 
Penedek, ambii posedînd bogate cu
noștințe tehnice.

Interviu consemnat de
M. TRANCĂ

poartă și șutează, Dumițraș respinge 
și tot Elbl reia în poartă (unde erau 
fundașii ? I ?). La scorul de 3—1 e- 
chipa noastră „dispare" complet și 
oaspeții mențin inițiativa. In min. 53 
Veis țîșnește lateral, schimbă direc
ția spre centru și înscrie printr-un 
șut frumos, astfel că scorul devine 
4—1 pentru Slezan. Abia după a- 
cest gol se produce un reviriment în 
echipa Bucureștiului și acțiunile la 
poarta lui Kramny (ieri în formă 
foarte bună) se succed una după 
alta. Dar, de fiecare dată, hocheiștii 
cehoslovaci găsesc mijloace de a 
salva situația, de multe ori fiind 
„ajutați" și de nesiguranța jucători
lor români.

Din rîndurile echipei Bucureștiului, 
care a aliniat garnitura completă 
(Dumițraș — Czaka, Ionescu ; Varga, 
Vacar — Szabo I. Calamar, Szabo II, 
Bașa, Tarciu, Ștefan ; Pană, Florescu, 
Andrei — în cea de a IlI-a repriză 
au jucat Pop și Ferenczi) s-au re
marcat doar Dumițraș și Calamar. 
Sperăm că restul vor face acest lu
cru astă-seară în cea de a treia par
tidă (ora de începere: 18,30). Au 
arbitrat : N. Turceanu și M. Hușan.

CĂLIN ANTONESCU

PEDERSEN SE RETRAGE ; CONNOLY 
CONTINUA !

Terje Pedersen, recordmenul mon
dial la aruncarea suliței cu perfor 
manța de 91,72 metri, intenționează 
să se retragă din sport. In vîrstă de... 
22 de ani, sportivul norvegiaa nu a 
realizat în ultimul sezon decît 81,28 
metri, fiind handicapat de mai multe 
accidentări. Dacă Pedersen își va tra
duce în viață hotărîrea, aceasta va 
constitui o lovitură grea pentru at
letismul norvegian.

In același timp, o știre din Boston 
anunță că fostul recordmen mondial 
la aruncarea ciocanului Harold Con- 
noly, în vîrstă de 34 de ani, nu s-a 
lăsat impresionat de performanța de 
73,74 metri realizată de sportivul ma
ghiar Gyula Zsivotzki și a declarat 
că este decis să reintre în posesia 
recordului mondial la această probă. 
Pentru aceasta, Connoly intenționea
ză să-și modifice tehnica de arunca
re, executînd patru piruete, în loc 
de trei

CIT DUREAZĂ UN MECI 
DE FOTBAL ?

In Anglia, cu prilejul unui meci de 
fotbal cohtînd în campionatul primei

A început „Cupa Bosforului** 
la baschet

ISTANBUL, 2 (Agerpres). Turneul 
internațional de baschet masculin dotat 
cu „Cupa Bosforului** a început cu o 
mare surpriză : reprezentativa Austirei a 
dispus de echipa Bulgariei cu scorul de 
95—85. Partida a fost extrem de echi
librată, cîștigătoarea fiind cunoscută de 
abia după prelungiri. Selecționata de 
tineret a României a întîlnit prima re
prezentativă a Cehoslovaciei de care a 
fost învinsă cu 80—63. In ultima par
tidă a serii, Turcia a cîștigat în fața 
echipei Iranului cu 114—75. In a doua 
zi a competiției, România joacă cu 
Iugoslavia.

Intensă activitate fotbalistică internațională
• REAL MADRID, MANCHESTER UNITED Șl ALTE ECHIPE CUNOSCUTE 
S-AU CALIFICAT IN TURURILE URMĂTOARE ® ARGENTINA - U. R. S. S. 
1-1 • AU MAI RĂMAS DOUA JOCURI ÎN PRELIMINARIILE
CAMPIONATULUI MONDIAL • LA 29 DECEMBRIE: BULGARIA - 
BELGIA ÎN ITALIA • F. C. SANTOS - VASCO DA GAMA 5-1, ÎN PRIMUL 

JOC AL FINALEI „CUPEI BRAZILIEI"

Turul al doilea din competițiile 
oficiale de fotbal rezervate echipelor 
de club se apropie de sfîrșit. Pînă la 
15 decembrie se vor desfășura toate 
partidele tur-retur, urmînd ca la 16 
decembrie să aibă loc la Zurich tra
gerea la sorți a jocurilor din sfertu
rile de finală ale „Gupei campionilor 
europeni* și „Cupei cupelor" precum 
și a partidelor din turul al treilea a 
„Cupei orașelor tîrguri".

Miercuri, în competițiile europene 
s-au desfășurat alte partide. în 
„CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI” : Real Madrid a învins pe 
teren propriu pe Kilmarnock cu 5—1 
(în tur 2—2) și a obținut calificarea 
în „sferturi" ca și Manchester United, 
care a dispus de Vorwârts cu 3—1 
(în tur 2—0).

în „CUPA ORAȘELOR TÎR- 
GURI“ : formația engleză Leeds Uni
ted a jucat în deplasare cu S.C. Leip
zig terminînd partida cu un scor alb, 
dar s-a calificat în turul următor, de
oarece obținuse victoria în primul 
meci cu 2—1. Cealaltă formație en
gleză care activează în această com
petiție, Chelsea a obținut și ea cali
ficarea învingînd cu 2—0 pe Wiener 
Sportklub, cu toate că în primul meci, 
austriecii au cîștigat cu 1—0. Și e- 
chipa spaniolă F. C. Barcelona a in
trat în turul al treilea în urma vic
toriei repurtate asupra formației olan
deze F. C. Antwerp cu 2—0 (în tur 
'-2).

★
Doar două jocuri au mai rămas 

pînă la terminarea partidelor din pre
liminariile campionatului mondial de 

DE PE TOATE MERIDIANELE
divizii, a fost cronometrat jocul e- 
fectiv prestat de cele două echipe. 
Rezultatul a fost surprinzător: în 
cele 90 de minute s-a jucat numai 
38 de minute și 10 secunde. Repune
rea mingii în joc a consumat 10 mi
nute și 4 secunde, 9:02,0 au durat 
pregătirile pentru loviturile libere, 
iar restul de timp a fost „tras" de 
către echipa căreia scorul îi era 
favorabil.

Revista „Fotball Referee", organ al 
Colegiului englez de arbitri de fot
bal, publică și alte rezultate ale cro- 
nometrării jocului. Intr-un meci din 
divizia a doua s-au pierdut 40:44,0 
tar într-un meci de juniori — 30:43,0. 
Firește, cînd intervin accidentări ale 
jucătorilor timpul pierdut sporește 
mult, dar în general este recuperai 
prin prelungiri.

Poate că ar fi necesar — afirmă 
ziarul austriac „Volksstimme" — din 
care reproducem știrea, ca și la 
fotbal să se cronometreze numai tim
pul de joc efectiv, așa țum se tace, 
de exemplu, la hochei.

SPASSKI — VIITORUL ADVERSAR 
AL LUI PETROSIAN

Marele maestru Boris Spasski, în
vingătorul lui Mihail Tal în meciul de

Știința București învingătoare 
în turneul de handbal de la Lintfort

LINTFORT 2 (prin telex.). Miercuri 
seară, în fața a 1200 de spectatori, în 
localitate s-a desfășurat un turneu ful
ger de handbal, pe care l-a cîștigat 
Știința București. Aceasta, dovedindu-și 
valoarea superioară, a dispus de toate 
cele trei echipe întîlnite în cursul a- 
cestui turneu.

In primul meci, Știința a învins pe 
TUS Wellinghofen — campioana de anul 
trecut la handbal în 11 — cu scorul de 
11—7 (4—3) prin golurile marcate de Gruia 
4, Nica 3, Goran 3 și Cosma. Handbaliș- 
tii români au întîlnit apoi pe Phoenix 
Essen, pe care au întrecut-o la o dife
rență clară : 14—5 (7—0). Punctele au fost 
marcate de Cosma 5, Licu 3, Moldovan 3,

fotbal. Marți, la Neapole. Italia în- 
tîlnește într-un joc decisiv echipa 
Scoției. Pentru a se califica, gazdele 
au nevoie de victorie. în fine, a fost 
stabilită data și locul desfășurării 
meciului de baraj dintre echipele Bel
giei și Bulgariei. Jocul va avea loc la 
29 decembrie în Italia la Florența, 
Bologna sau Roma. Ultimul joc din 
grupa a Vll-a s-a desfășurat la Car
diff (Tara Galilor—Danemarca 4—2) 
și iată clasamentul definitiv :

1. U.R.S.S. 6 5 0 1 19: 6 10
2. Tara Galilor 6 3 0 3 11: 9 6
3. Grecia 6 2 1 3 10:14 5
4. Danemarca 6 1 1 4 7:18 3

★
Continuîndu-și turneul în America 

de Sud, selecționata U.R.S.S. a întîl
nit la Buenos Aires, în prezența a 
90 000 de spectatori, reprezentativa 
Argentinei. Meciul s-a terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0). în prima re
priză au dominat fotbaliștii sovietici 
care au deschis scorul în minutul 10 
prin Banișevski. Iașin a apărat exce
lent în această parte a jocului. După 
pauză, gazdele au preluat inițiativa, 
reușind să egaleze în minutul 50 cînd 
centrul atacant Onega a șutat impa- 
rabil de la 12 metri.

• în primul meci al finalei „Cupei 
Braziliei", F. C. Santos a învins cu 
5—I formația Vasco da Gama.

• Echipa maghiară Vasas Buda
pesta a întreprins un turneu în Irak. 
In primul joc, fotbaliștii maghiari au 
întîlnit o echipă feroviară pe care 
au învins-o cu 3—1. Al doilea adver
sar al formației maghiare a fost se- 

la Tbilisi, a devenit șalanger oficial 
al campionului mondial Tigran Pe
trosian. Ca și Botvinnik și Tal, Spas
ski a fost unul din „copiii minune" 
ai șahului sovietic. La vîrstă de 10 
ani era șahist de prima categorie, la 
16 ani maestru international, doi ani 
mai tîrziu campion mondial de ju
niori, iar la 19 ani mare maestru și 
participant la turneul pretendentelor. 
Campion unional a fost o singură 
dată, in 1961.

Elev al lui Alexandr Toluș, care 
l-a fost primul profesor de șah la 
„Casa pionierilor" din Leningrad, 
Spasski a debulat în arena interna 
ționaiâ în turneul de la București, în 
1953. El are acum 28 de ani și este 
de profesie ziarist. Experiența sa, a- 
cumulată în zeci de campionate și 
turnee, este deosebit de bogată. 
Spasski s-a afirmat de mult timp ca 
un șahist complet, cu un stil în care 
profunzimea aprecierii pozițiilor este 
predominantă fată de înclinația spre 
jocul deschis de complicații, pe care 
nu-1 evită totuși.

Viitorul meci pentru titlul mondial 
Petrosian — Spasski va fi desigur e- 
venimenlul șahist cel mai important 
al anului 1966.

Paraschiv 2 și Roșescu. In celelalte par
tide s-au înregistrat rezultatele: TUS 
Lintfort — Phoenix Essen 8—6 (3—2). și 
TUS Lintfort — TUS Wellinghofen 4-4 
(1—1). Astfel că meciul Știința București 
— TUS Lintfort a fost decisiv pentru pri
mul loc în clasamentul turneului. Jucă
torii români au obținut victoria cu 10-5 
(1—2). Realizatorii golurilor — Nica 2, 
Gațu 2, Roșescu 2, Cosma 2 și Goran 2.

După jocul TUS Wellinghofen — Phoe
nix Essen 12—8 (6—4), clasamentul final 
al turneului a luat următoarea înfățișa
re : 1. Știința 6 p; 2. TUS Wellinghofen 
3 p. (23:23); 3. TUS Lintfort 3 p. (17:20); 
Phoenix 0 p. (SID).

fecționata armatei irakiene. Meciul s-a 
terminat cu victoria gazdelor la sco
rul de 2—1. În ultimul joc, oaipeții 
au întîlnit echipa orașului Bagdad, 
partida încheindu-se cu victoria lui 
Vasas la scorul de 2—0.

• Formația Torpedo Moscova, 
campioana U.R.S.S., a întîlnit în cel 
de al doilea meci al turneului pe 
care-1 întreprinde în Japonia, selec
ționata orașului Nagoya. Meciul s-a 
terminat la egalitate : 1—I.

• La Bratislava : Slovan—Sel. de 
tineret a U.R.S.S. 0—0.

Campionatele internaționale 
de tenis de masă 

ale Scandinavieî
STOCKHOLM 2 (prin telefon). în se

mifinalele probei pe echipe bărbați, for
mațiile K. P. Chineze și Suediei au 
dispus de cele ale Iugoslaviei (cu 3—1) 
și României (cu 3—0). Iată rezultatele 
tehnice mai importante : echipe bărbați, 
semifinale : Suedia—România 3—0 : lo
hansson—Reti 2—0 (19,14), Alser— 
Giurgiucă 2-0 (16-17). lohansson, Alser— 
Giurgiucă, Reti 2—0 (12,17). Angrenin- 
du-se înlr-un joc de contre prelungite, 
sportivii noștri au fost depășiți în vite
ză și în forța loviturilor. Simplu femei, 
semifinale : Li Ho-nan-—Maria Alexan
dru 3—1 (5. 13, — 19, 12). Cîștigătoa
rea a excelat prin topspinuri combinate 
cu lovituri decisive în timp ce Maria 
Alexandru a acționat prea departe de 
masă și doar cu rare atacuri. IIu lu-lan- 
Lin Siu-in 3—1. Dublu femei, finala : 
Li Ho-nan. Lin Siu-in —Shannon.sRowe 
3—2. Simplu bărbați, turul 1 : Giur
giu că— Karl lohansson (fratele campio
nului european) 3 0 (19, 14, 14).

Campionatele internaționale ale Scan, 
dinaviei se încheie vineri seara.

PEI.E DA EXPLICAȚII...

Recent am anunțat că la meciul de 
fotbal disputat la Londra între Arse
nal și o selecționată braziliană (care 
a jucat sub numele de Corinthians! 
nu au asistat decît 17 000 de specta
tori. Motivul ? La aflarea știrii că 
Pele și alte celebrități ale fotbalului 
brazilian nu au făcut deplasarea, 
meroși spectatori au restituit biletele 
de intrare, cerînd să li se dea banii 
înapoi. Organizatorii meciului au in
trat în panică. Ar fi făcut totul numai 
ca „perla neagră" să apară în lata 
publicului londonez. Clubul Arsenal 
l-a chemat pe Pele la telefon, care 
a dat explicațiile necesare. Iată-le 
în rezumat: „Aș fi venit cu plăcere în 
țara care va găzdui la anul campio
natul mondial — spunea Pele — pen
tru a îace cunoștință cu publicul și 
jucătorii britanici. Dar ...nu mă între
bați pe mine de ce n-am venit. Condu
cerea clubului meu (F.C. Santos) nu 
mi-a permis să joc, iar federația n-a 
intervenit ca să mi se dea drumul... De 
altfel, sînt extrem de solicitat. In 
ultimele 14 zile am jucat nu mai pu
țin de 10 meciuri de campionat, cujprf 
și amicale".
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