
in asociația 
dumneavoastră?

In vizită 
la „Unirea" Cluj
Nc-am gîndit să facem loc în 

rubrica noastră consiliului aso
ciației sportive „Unirea" Cluj. 
De aceea am făcut o vizită 
în frumoasa uzină clujeană, 
cunoscută în întreaga țară 
pentru modernele mașini tex
tile care se făuresc aici.

Cîți tineri fac sport la U- 
nirea Cluj ? Pentru un răs
puns... concret am fost reco
mandați tovarășului Carol Ga
rai, director adjunct al uzi
nelor, președintele asociației 
sportive.

înainte de a primi răspunsul 
la întrebarea noastră și de a 
discuta despre activitatea spor
tivă în care sînt angrenați ti
nerii din uzină, tov. Garai ne-a 
vorbit despre asociația sportivă, 
ne-a înfățișat cîteva aspecte 
lin viața sportivă. Ne-a spus 
ca din consiliul asociației mai 

Jfac parte printre alții ing. 
Niiolae Florea (secretar al 
consiliului), Gheorghe Chiț 
(organizatoric), AL Adalbert 
(financiar), că secțiile de fotbal, 
șah, volei și alpinism sînt afi
liate la federațiile de speciali
tate și urmează acum secția 
de haltere, cu mari perspective, 
fiindcă acest sport este mult 
îndrăgit de tineretul din ate
liere. Fotbaliștii sînt fruntași 
în campionatul orășcaesc, merg 
foarte bine, la meciurile lor vin 
spectatori ca la o partidă de 
categoria B sau C. Pentru aceas
tă activitate competițională deci 
numai cuvinte de laudă. Dar ti
neretul, masa de tineri din uzi
nă, cum este angrenată în ac
tivitatea sportivă? Aici lucruri
le au început să nu mai fie 
parcă atît de clare.

„Asociația noastră — ne 
spunea tov. Garai — are cam 
i rOO de membri UCFS. Consi
liul asociației s-a străduit să 
organizeze întreceri pentru ei. 
împreună cu comitetul U.T.C. 
am inițiat (n.n. la data cînd 
am vizitat asociația, întreceri
le încă nu începuseră) un cam
pionat de fotbal la care să par
ticipe șapte echipe reprezenta
tive de ateliere, apoi la haltere, 
la tenis de masă și șah. Avem 
însă greutăți cu terenurile. Noi 
sîntem nevoiți să închiriem te
renul de fotbal și cel de volei, 
să le folosim cînd proprietarii

C. A.

(Continuare in pag. a 2-a)

Campionatul republican de șah

Liderul a remizat în runda a 13-a
Evident, cu două puncte și 

jumătate avans, Florin Gheor
ghiu poate juca degajat și scu
tit de emoții, fiecare din par
tidele care i-au mai rămas în 
rea de a 29-a ediție a campio
natului national de șah. Pro
babil de aceea, într-o poziție 
«in eqalitate deplină la care se 
ajunsese în întilnirea sa cu 
Nacht, fruntașul clasamentu 
lui a mai încercat cîteva ma
nevre. DaT, adversarul său a 
răspuns prompt la acest „co
locviu*  ad-hoc și rezultatul de 
*'$81itate a devenit inevitabil 
ii, tnutarea 38-a.

Eroul rundei de aseară a fost 
In mod indiscutabil Victor Cio- 
cîllea. Cu albul, împotriva lui 
luliu Szabo, fostul nostru cam
pion a adoptat așa-zisul .sis
tem T-arsen*  din deschiderea 
siciliana. Un sistem foarte ofen
siv. cum este — de altfel — 
si autorul său, cunoscutul mare 
maestru danez. Tactica agre
sivă convine stilului de joc al 
lui Ciocîltea. Conducătorul al
belor a oferit consecutiv un sa
crificiu de turn, apoi unul de 
calitate și a dezlănțuit un atac 
Irezistibil de mat, obtinînd cea 
mai aplaudată victorie a run 
dei.

Mari complicații s-au produs 
0 partida Moisini—Bondoc.

.Albul a sacrificat (probabil in
corect) o piesă și atacul său a 
fost, Lreptat-treptat, respins. 
Dar, mi momentul cînd trebuia 
să dea un mat imparabil in 
patru mutări Bondoc a depășit
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Mâine seară, pe ringul de la Floreasea

SPERANȚELE OLIMPICE" LA BOX SUSȚIN PRIMUL EXAMEN

★

„Greul" Mihai Nicuiescu, asistat la coif de antrenorul său, 
T. Nicuiescu

în ultimele luni, antrenorii de 
box din țară s-au decis să facă... 
investigații amănunțite printre ti
nerii dornici să realizeze perfor
manțe superioare. „Căutările" lor 
au dat — se pare — roade din
tre cele mai îmbucurătoare. Din 
Reșița, Cugir, Brăila, Mediaș și, 
bineînțeles, din Capitală, au... 
răsărit, în ultimul timp, un mare 
număr de tineri dornici să mear
gă pc urmele lui Linca. Negrea, 
Fiat, Dobrescu sau M iii alic. Trei
zeci dintre acești tineri se și 
află într-UH stadiu foarte avansat 
dc pregăiire, ceea ce ne face să 
întrevedem că la turneul speran
țelor olimpice de la Berlin (1%6) 
se vor prezenta într-o formă 
sportivă corespunzătoare care să 
le dea dreptul să spere în par
ticiparea la J.O. din Mexic.

timpul de gîndire și a pierdui 
partida. „Dura lex, sed lex"!

Reicher, în evidentă eclipsă 
de formă, a fost întrecut 
Vaisman, iar Voiculescu loarte 
inconstant în acest campionat, 
de Neamțu. Șuta a cîștigat te 
Ungureanu. Remiza... cotidiană 
a fost iscălită fără complicații 
în partidele Ghițescu—Soos,
Georgescu—Mititelu și Pav
lov—Nacu.

Trei întîlniri s-au întrerupt. 
Ieri dimineața, în partidele în
trerupte Ciocîltea — Reicher; 
V2—Vs» Drozd — Nacu 0—1, 
Vaisman — Neamțu 0—1.

ÎN CLASAMENT: Gheorghiu 
ll’/2, Ciocîltea și Nacu 9, Pav
lov 7V2 (1). Mititelu 7l/2, Par- 
toș 7 (2)

Astăzi 
14-a.

etc.
se joacă runda a

VALERIU CHIOSE

BOXERII ROMÂNI AU PLECAT ÎN SCOȚIA
Ieri dimineață a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Scoția, 

reprezentativa de box a țării noastre, care va întîlni joi Ia Glasgow 
selecționata țării gazdă. Sîmbătă, boxerii români vor evolua pe 
ringul de la Dublin, în meciul România—Irlanda. Au făcut depla
sarea următorii pugiliști : N. Gîju, I. Otvoș C. Stanef, V. Antoniu, 
I. Dinu, M. Dumitrescu, 1. Pițu, I. Covaci, I. Olteana, Gli. Chivăr, 
I. Monea și V. Mariuțan. Echipa este însoțită 
Popa și C. Dumitrescu, precum 
Boamfă.

C. și de arbitrii

„CUPA PROGRESUL'' LA BOX

Astă-seară, de la ora 19, va a- 
vea loc în sala uzinelor Semănă
toarea o interesantă reuniune pu-

1

Foto : V. Bageac

Pentru verificarea gradului ac
tual de pregăiire tehnică și fi
zică, federația de specialitate a

Răsplată a unei bogate activități sportive
Au fost multi acei care s-au 

bucurat de cel mai recent 
succes al gimnastului Gheorghe 
Tobăneanu. S-au bucurat pen
tru că titlul cucerit la indivi
dual compus Încununează o 
îndelungată și bogată activi
tate competitionala, răsplătește 
pasiunea și munca de mii și 
mii de ore pe care Tohăneanu 
le-a dedicat solului, săriturilor, 
inelelor sau barei. Intr-adevăr, 
spre deosebire de colega lui 
de club Rodica Apăteanu, care 
a cucerit titlul la individual 
compus la 19 ani, Gheorghe 
Tohăneanu realizează cel mai 
mare succes din activitatea sa 
sportivă la vîrsta de 29 de ani 1

Gheorghe Tohăneanu a de
butat în gimnastică în 1953, la 
Brașov, unde a activat pînă 
în 1956. Trece apoi la Dinamo 
București unde, îndrumat de 
antrenorul Francisc Kocics, 
progresează de la an la an, 
realizînd adevărata măiestrie 
sportivă. Cîștiqă în 1959 titlul 
de campion international al 
României, iar în anii următori 
devine campion al tării la di
ferite aparate. Și iată că la 
Cluj — succesul pe care și-l 
dorește atît de mult orice gim
nast : campion ]a individual 
compus. Pe lingă cele patru 
titluri de campion la aparate. 
Deci, 5 titluri din 7 posibile 1 
Iată o performantă pentru care

★

luat de curînd inițiativa de a or
ganiza o reuniune, care se anun
ță deosebit de interesantă. Astfel, 
mîine, 9 decembrie, dc la ora 19, 
o parte dintre „speranțele" boxu
lui românesc vor urca treptele rin
gului sălii Floreasea pentru a susți
ne primul ^examen*.  Vor avea loc 
16 partide, după următorul pro
gram : F. Bmtie (Reșița)— G. 
Pometeu (Bur.), C. Cuțov (Brăi
la)—V. Ki$ (Cluj). /. Mihiilea- 
nu (Craiova)—P. NedeJcea (Re
șița), Gh. Drugă (Mediaș)—C. 
Gheorghe (Brac.), 7. Radulescu 
(Buc.)—M. Ionescu (Brașov), Gh. 
Balcă (Buc.)—Gh. Ene (Buc), 
N. Streașină (Brașov)—G. l)e- 
heleanu (Arad), I. Borchescu 
(Reșița)—I. Iirihac (Buc.), Al. 
Popa (Cluj)—C. Cocirlea (Brăi
la), Af. Dehelefuiu (Arad)— D. 
Miluulcea (Buc.), Gh. fiu nea 
(Brăila)—Gh. Dragon (Buc), Al. 
Modus (Baia Mare)—N. Simian 
(Buc.), N. Manila (Brăila)—71. 
Ivan (Buc.). Gh. Aga (Reșița) — 
/. Sălile (Satu Mare), 1. Alexe ; 
(Ploiești)—A. laneu (C-lung i
Muscel), A. Dineu {Cugir)—M. 
Nicuiescu (Buc.).

sincere fe 
el ne-a a- 
cu doi 

în

cu „Cupa Progre-

de antrenorii Ion 
C. Chiriac și I.

gilistică dotată „ .
sul". vor participa boxeri de la 
cluburile Dinamo, Progresul, Me
talul, precum și de la asociația 
sportivă Semănătoarea.

CONSTANTIN MACOVH

ELEVII SPORTIVI DIN ARAD 
ÎN TABĂRĂ LA BORȘA

Conducerea Școlii sportive 
elevi din Arad rezervă celor mai 
talentați și mai conștiincioși re
prezentanți ai ei, o frumoasă sur
priză : participarea la o tabără 
de odihnă, în vacanța de iarnă. 
Tabăra va fi organizată la Com
plexul sportiv de la Borșa^ în 
perioada 27 decembrie — 7 ianua
rie și va fi condusă de prof. 
Arcadius Blind u, directorul școlii.

Tohăneanu merită 
licitări. Intr-un fel, 
vizat încă în urmă 
asupra acestui succes : 
anul 1964 a avut o lormă
marcabilă in concursurile 
terne și internaționale, iar 
acest final de sezon a câștigat 
titlul de campion inlernalio 
nai al României, clasîndu-se 
pe primul loc și în meciul cu 
selecționata Franței. La Cluj, 
Gheorghe Tohăneanu a avut o 
comportare de adevărat cam
pion. El a dominat cu auto
ritate concursul, conducînd. 
cum se spune, de la primul 
pînă la ultimul exercițiu. Cu 
excepția calului cu minere im
pus (8,65) toate celelalte exerci
ții ale lui Tohăneanu au fost 
apreciate cu note peste 9, el 
fiind singurul dintre concurenti 
care realizează această perfor
mantă.

Concomitent cu activitatea 
profesională și sportivă, Gheor
ghe Tohăneanu învață cu sîrgu- 
ință. Student în anul IV 
frecventă la LC.F., el se 
gătește pentru a deveni 
bun profesor de educație 
că, un antrenor capabil. E un 
indiciu că Gheorghe Tohănea
nu se gîndește de pe acum la 
viitorii noștri gimnaști, Ia cei 
care-i vor lua locul mîine.

Schiorii brașoveni se pregătesc intens

iar 
trecute au și efectuat 

curse pe zăpadă. 
Armata dispune in acest 
de un lot valoros din 

căruia amfntim pc N. Băr-

Ca Toți ceilalți schiori din Bra
șov, și reprezentanții asociației 
sțMirtivc Armata sînt .în toiul pre
gătirilor în vederea apropiatului 
sezon. Fondiști! și biatloniștii, de 
pildă, se antrenează la Predeal 
sub îndrumarea lui Marcel Stu- 
paru și Constantin Enache, 
zilele 
cîteva 
A. S.
sezon 
rîndul 
băsescu, Gh. Cimpoia, St. Dră- 
rtuș, I). Zangor, C. Carabela, M. 
Stoian, Gh. Citicu, Rodica Cim
poia, Eugenia l'ifan ș.a.

Intr-un stadiu avansat de pre
gătire pe „uscat" se găsesc și 
specialiștii probelor alpine antre
nați de maestrul sportului Ion 
Cața. Cei 30 de schiori pc care-i 
are în pregătire s.înt în așteptarea 
unei - ninsori mai alturidente. Deo
sebit de harnici s-au dovedit ti
nerii Dorin Munteanu și Liana 
Blebea, care au profitat de zăpada 
căzută zilele trecute în Postăvar 
și au ți făcut cîteva coborîri. 
In lotul A.S.A. figurează, printre 
alții, Gh. Bălan. C. Bălan, 1. 
Zangor, M. Ene. N. Șute.u. Dorin 
Munteanu, I. Bălan. C. Liebliardt, 
Liana Blebea, Edith Șuteu. 
Demn de remarcat este faptul că 
secția de alpine a A. S. Armata 
arc asigurată o rezervă de cadre 
în elevii Școlii generale nr. 14 
care constituie pepiniera asocia
ției. Alături dc „alpini" se pre
gătesc și săritorii I. Covaci și 
V. Alexe care, de îndată ce va 
ninge, vor începe antrenamentele 
la trambulină.

La clubul Tractorul, secția de 
schi acordă prioritate probelor de 
fond și sărituri. Antrenorul I. Su- 
medrea se ocupă de fondiști, din 
rîndul cărora amintim pe M. Co- 
jan, N. Murtoiu, I. Benga, Maria 
Țepos*  și Maria Băncilă. Pregă
tirile săritorilor de la Tractorul 
sînt ți ele avansate. Antrenorul 

A. Munleanu dispune dc un Jotl 
numeros și destul de valoros, prin»ț 
tre care V. Mărgineanu, St. Bured 
fea, E. Kiss, L. Mureșan, I. Suni 
Hcă, V. Danciu, I. Cingudean ș.aiw 
In momentul de fală se insistă afrf 
supra exercițiilor care imită mîș*j  
cările specifice săriturilor, sal turn 
de la înălțime în diferite poziții! 
etc. în general, la săritori, ca șil 
la fondiști, se observă o. bună pro-rj 
gătire fizică.

Cei peste 100 de schiori înca-»| 
drați în cele șapte grupe ale Șco-q 
Iii sportive de elevi (majoritatea! 
de la Liceul nr. 1 și Școala ge-*'  
nerală nr. 2) sînt pregătiți del 
prof. Ion Oprea și Dragoș Bur^ 
ghelea. Aceștia an stabilit ca tei 
viitorul sezon să participe la com*  
petiții cu trei grupe (două do; 
băieți și una de fete), alcătuitei 
în cea mai mare parte din juniori*  
de categoria a 11-a. Pregătirile 
pe „uscat" efectuate pînă acuim 
lasă să se întrevadă că reprezen-»' 
tanțîi Ș.S.E. Brașov vor avea o» 
comportare bună. Cei doi antrenori? 
își pun speranțe îndeosebi în 
Fă ideanu, R. Posedaru, El. Dum*  
bravă, 1). Gomulea, M. Cojocarii*  
Radu Frățilă, O. Tu tarea. Elena 
Răcită, Dorina Munteanu, Rodica 
Dpreu, Rodica Iradia ș.a. remarc 
câți iama trecută. Component ii ce
lorlalte patru grupe, care nu vor 
participa la concursuri de amploa- 
re, vor avea o intensă activitate 
de inițiere și pregătire. Trebuie 
precizat că una din cele șapte gru
pe este alcătuită numai din elevi 
din clasele 1 ale școlilor generale 
nr. 2, 3, 4 și 6 și formează oț 
grupă experimentală. Din progra- 
mul general de pregătire în 
derea sezonului competițional, 
poate fi 
de elevi
Ș.S.E. la 
elevi la 
zată de Ministerul învăță miratului 
la Sinaia, în vacanța de iarnă.

ve-<
nd
30
de 
de

omisă participarea a 
la tabăra organizată 
Predeal ți a altor 20 
tabăra ce va fi organi-

C. GRUIA-coresp. reg.



CARNET COMPETIțlONAL

RUGBI: Ultimele confruntări
ale sezonului 1965

Ultima etapă a categoriei A, pro
gramată astăzi, cuprinde cîteva me
ciuri foarte interesante, care pot oferi 
faze de mare spectacol rugbistic. Nu 
este vorba numai de faptul că majo
ri >atea întilnirilor nu mai pot influen
ța clasamentul final, ci și de tradiția 
ierului deschis pe care-1 practică unele 
formații. în plus, anumite modificări 
în programul anunțat ieri au dat po
sibilitatea de a se organiza un cuplaj 
în București. De altfel, patru din cele 
cinci meciuri ale etapei (Farul Con
stanța și Progresul București și-au dis- 
pvtat toate jocurile din campionat) au 
loc în Capitală. Excepție — meciul 
de la Bîrlad, dintre formația locală 
Rulmentul și echipa ieșeană C.S.M.S.

întîlnirile din București au loc după
următorul program : teren Gloria, de 
la ora 14,30 : Gloria — Știința Timi
șoara; teren Progresul de la ora 14,00: 
Dinamo București — Constructorul; te
ren Tineretului, de la ora 13: Steaua 
— Știința Cluj și Grivița Roșie — 
Știința Petroșeni. Ultima restanță a 
campionatului de categoria A, Grivița 
Roșie — Știința Timișoara, se va

NATAȚIE: Campionii 
de copii ai Capitalei 

la înot și sărituri
« Din rezultatele înregistrate sîmbă- 

tă și duminică la Floreasca, cu prilejul 
desfășurării etapei a II-a a campiona
tului de copii al Capitalei, remarcăm 
performanțele lui Petre Teodorescu 
(Steaua) la 100 m liber (1:05,2 — re
cord de copii 13—14 ani) și la 100 m 
bras (1:19,5). Iată cîștigătorii probelor: 
BĂIEȚI 13—14 ANI 100 m bras : P. 
Teodorescu (Steaua) 1:19,5; 100 m li
ber: P. Teodorescu 1:05,2; 100 m 
spate: Gh. Dumitru (C.S.S.) 1:19,4;
100 m fluture: V. Dovgan (Ș.S.E. nr. 
2) 1:11,7; 4x100 m liber; Steaua
4:35.5; 4x100 m mixt; Ș.S.E. nr. 2
5:09,9; 11—12 ANI 66 m liber: Al. 
Preda (Ș.S.E. nr. 1) 45,7 ; 66 m spate : 
A. Spinea (Dinamo) 53,2; 66 m fluture: 
Al. Preda 49,1; 66 m bras : A. Stancu 
(Ș.S.E. nr. 2) 55,8; 133 m mixt indi
vidual : Alex. Preda 1:56,3; 9—10 ANI 
33 m spate: T. Nuțeanu (Dinamo) 24,5; 
33 m bras : G. Popovici (Dinamo) 
27,5; 33 m liber: T Nuțeanu 21,1; 33 
m fluture: T. Nuțeanu 24,1; 4x33 m 
liber : Dinamo 1:30,8 ; FETE 13—14 
ANI 100 m fluture: Georgeta Cer- 
beanu (C.S.Ș.) 1:27,0; 100 m bras: A- 
driana Lambadarie (Steaua) 1:30,2; 
100 m liber: Eda Schuler (Ș.S.E. nr. 2) 
1:13,0; 100 m «pate: Anca Isbășoiu 
(Ș.S.E. nr. 1) 1:23,9; 133 m mixt: 
Anca Isbășoiu 1:59,9; 11—12 ANI: 66
m liber : Marina Franchia (Ș.S.E. nr.
1) 48,9; 4x66 m liber: Ș.S.E. nr. 2 : 
3:37,6; 66 m spate: Ica Pădureleanu 
(Viitorul) 56,2; 66 m fluture: Marina 
Franchia 52,5; 66 m bras: Liliana Bur- 
lacu (Dinamo) 57,3; 4x66 m mixt :
Ș.S.E. nr. 2 3:58,2; 9—10 ANI 33 m 
bras: Anca Mihăescu (Dinamo) 27,4 ; 
33 m spate: Adriana Pupăzan (Dina
mo) 28,0; 33 m fluture: Anca Pop 
(Ș.S.E. nr. 2) 28,8; 33 m liber: Mădălina 
Măzgăreanu (Ș.S.E. nr. 2) 24,4. 

disputa vineri la ora 14,30 pe stadio
nul Tineretului.

în sfîrșit, „punctul final" al sezonu
lui : meciurile de baraj dintre ultime
le două clasate din categoria A și cîș- 
tigătoarele campionatului de califica
re. în urma tragerii la sorți duminică 
se vor disputa meciurile Știința Timi
șoara — Vulturii U. M. Timișoara 
(arbitru N. Ghiondea-București) și 
Știința Cluj — Precizia Săcele (arbi
tru Th. .Witting-București). Disputele 
sînt programate într-un ultim cuplaj 
al anului pe terenul Constructorul, de 
la ora 10.

HANDBAL: Favorîții învingători în „Cupa

Fază din partida Dinamo — Rafinăria Teleajen (25—19). I varie seu (in 
tricou alb) nu-1 mai poate opri din acțiune pe Laub, care va executa o 

aruncare la poartă din pion ion
Echipele favorite au cîștigat pe toată 

linia în a doua etapă a „Cupei F.R.H.", 
faza pe Capitală. în întrecerea mas
culină, Dinamo și Steaua au realizat 
scoruri destul de strînse, dar victoria 
lor a fost clară. Campionii au învins 
formația Rafinăria Teleajen cu 25— 
19 (13—10), după un joc în care plo- 
ieștenii — aliniind o formație com
pletă — le-au servit o replică viguroa
să. Totuși, forța de atac a dinamoviș- 
tilor și-a spus cuvîntul. Principali rea
lizatori : Ionescu 6, respectiv Iliescu 
7. Steaua a cîștigat mai greu, după ce 
Voința — cu o replică surprinzătoare 
— a condus cu 5—3, 6—4, 8—6, 11—9, 
13—11. O serie de 3 goluri ale lui 
Bulgaru (foarte eficace : 8 goluri) a a- 
dus însă pe Steaua din nou în avan
taj, netezindu-i drumul spre victorie. 
Steaua — Voința 14—13. Iată clasa
mentul :

VOLEI: Pe scurt, despre meciurile -din seria a ll-a
In seria secundă a categoriei A, cum 

se vede din relatările de mai jos, „avan
tajul terenului” începe să piardă... te
ren: foile de arbitraj ale etapei de du
minică au înregistrat trei victorii în de
plasare și numai patru meciuri s-au în
cheiat cu 3—0, dar și acelea la scoruri 
destul de strînse la sfîrșitul seturilor.

Banca Tg. Mures — Alumina Oradea 
(M) 2—3 (9—15, 15—1, 15—10, 4—15, 12—15). 
Oaspeții au cîștigat, pe merit, pentru că 
au știut s$ învingă momentele critice 
din ultimul set, în care au fost conduși 
cu 3—8. Cei mai buni de la Alumina — 
Starinschi și Moruț. De la Banca : To- 
dea și Seniciu. (C. ALBU-coresp.).

Știința Petroșeni — Știința București 
(M) 3—1 (14,13, —12,9). Joc de bună fac
tură tehnică, în care gazdele cu un plus 
de voință, au obținut o meritată victo
rie. S-au evidențiat Cibu, Șchiopu de la 
localnici, Iacob și Dumitrescu de la oas
peți. (S. BALOI-coresp.).

Ind. sîrmei C. Turzii — înainte Timi
șoara (M) 3—2 (7, —8, 8, —14,9). Intîlnire 
echilibrată, dar de calitate scăzută, cu 
multe greșeli. (P. TONEA — coresp.).

Electroputere Craiova — C.S.M.S. Iași 
(M) 3—0 <10, 11, 12) într-o oră și 30 de 
minute. Blocajul mai bun al craioveni- 
lor a fost determinant în obținerea vic
toriei. Jucători remarcați : Crețu și Ma
rinescu de la învingători, respectiv Mo- 
șescu și Iliuță. (T. COSTlN-coresp.).

Viitorul Bacău — Progresul București 
(M) 3—1 (8, —12, 13, 14). Victoria băcăoa- 
nilor a stat în cumpănă pînă în ultima 
clipă. în setul patru, cîștigat la 14, echipa 
Viitorul a fost condusă eu 1—7 și 8—14! 
Cei mai buni de pe teren : Costea de la 
învingători și Zaporojescu de la învinși.

Țesătura P. Neamț — Știința Tg. Mu
reș (F) 3—0 (11, 12, 2). Succes categoric 
al gazdelor (ultimul set în 7 minute), 
deși ele nu au jucat la valoarea lor 
reală. Studentele au rezistat, cum se 
vede numai două seturi ; în al doilea

LUPTE: Bun
Echipele de „libere" participante 

în campionatul categoriei A au, de 
cîteva zile, o nouă parteneră de în
treceri : Progresul Brăjla. Evenimen
tul pare, la prima vedere, obișnuit, 
în fond, așa se întîmplă în fiecare 
an. Unele formații promovează într-o 
categorie superioară, altele spun — 
dacă nu adio, cel puțin ,1a revedere" 
acestei categorii. Pentru luptătorii 
brăileni promovarea în „A" constituie 
însă o adevărată... piatră de hotar. 
Pentru prima oară, formația de 
„libere", antrenată de Alexandru 
Tătaru, se va angaja, incepînd cu 
campionatul anului viitor, în disputa 
celor mai valoroase echipe ale țării.

Progresul Brăila activează ca echipă 
de lupte doar de doi ani. Majoritatea 
sportivilor participaseră în campio
natul regional, la întreceri indivi-

1. Dinamo 220 0 53:33 4
2. Steaua 2200 43:29 4
3. Știința 0000 00:00 0
4. Voința 1001 16:18 0
5. Rapid 1001 14:28 0
6. Raf. Teleajen 2002 32:50 0

In seria feminină, S.S.E. nr. 1, cu 
unele indisponibilități în formație, a 
dispus greu de echipa Fabrica de tim
bre, cu 17—16, și s-a instalat în frun
tea clasamentului. S.S.E. nr. 2 a făcut 
un joc destul de bun în compania
I.C.F.-ului,  obținînd victoria cu 10—6 
(principale realizatoare : Butan 4, Dia- 
conu 3 și respectiv Meliță 3); iar Pro
gresul — comportîndu-se mult mai bine 
decît în prima etapă — a întrecut la 
scor pe Voința : 17—7 (Maria Ghiță 
6 și Bogan 5 au dat un randament 
bun). Clasamentul :
1. Ș.S.E. nr. 1 2200 33:22 4
2. Progresul 2110 30:20 3
3. Ș.S.E. nr. 2 2110 23:19 3
4. Voința 2101 16:25 2
5. Fabr. timbre 2002 24:26 0
6. I.C.F. 2002 12:26 0

ele au condus cu 6—0 și 12—10. (I. IANCU- 
coresp.).

C.S.M. Cluj — Voința M. Ciuc (F) 2—3 
(2—15, 15—7, 13—15, 15—10, 11—15). Luptă 
pasionantă, dar joc de organizare și 
concepție tactică inferioare. Victorie me
ritată a oaspetelor. (ȘT. TAMAȘ-coresp.).

Sănătatea Arad — Știința București 
(F) o—3 (13, 14, 11). Bucureștencele și-au 
adjudecat victoria mulțumită superiori
tății în ceea ce privește_pregătirea teh
nică și omogenitatea, dele mai eficace 
dintre studente : Enculescu și Florescu. 
Arădencele, dintre care Coste s-a deta
șat net, au pierdut din pricina lipsei de 
combativitate: în primul set ele au con
dus cu 13—10 iar în al doilea cu 14—10, 
scăzînd apoi ritmul și ...suportînd con
secințele. (ȘT. IACOB-coresp.).

Progresul București — Progresul Tîr- 
goviște (F) 3—0 (11, 13, 11). Partida, care 
a durat 70 de minute și numai trei seturi,- 
a fost echilibrată (rezultatele parțiale o 
și arată, de altfel) și de calitate tehnică 
satisfăcătoare. Echipa din Tîrgoviște le-a 
produs spectatorilor bucureșteni, ca șl 
în alte ocazii, o frumoasă impresie, prin 
combativitatea sportivelor sale, dar șl 
prin concepția tactică (în atac ca și în 
apărare), superioară adesea pretențiilor 
emise la un meci și o echipă din seria 
a II-a. Păcat că tîrgoviștencele nu se 
concentrează mai mult în finalnrile de 
seturi... Remarci de asemenea pozitive 
cu privire la Progresul București, și nu 
doar pentru că a învins, ci înainte de 
toate pentru că manifestă în continuare, 
de la etapă la etapă, creșterea valorică 
promisă : e rezultatul firesc al pregăti
rii mai conștiincioase de anul acesta ! 
Din formația învingătoarelor s-au ri
dicat peste nivelul celorlalte Pleșoianu 
și Militaru. De la Progresul Tîrgoviște 
cel mai mult ne-au plăcut ridicătoarea- 
coordonatoare Matei și atacanta secundă 
Albu.

— G. F. —

în vizită 
la „Unirea" Cluj

(Urmate din pag. 1) >

lor nu au activitate. Cît privește 
participările la Spartachiada de vară, 
la întrecerile pentru cucerirea Insig
nei de polisportiv, datele precise le 
puteți lua de la tov. Chiș !“.

Pînă să-1 găsim pe tov. Chiș am 
stat de vorbă cu tov. Albert, finan
ciarul asociației, care... ne-a oferit o 
surpriză : „Nu avem 1700 membri 
UCFS. Noi contăm doar pe 700, cei 
care plătesc cotizația. în ateastă pro
blemă întîmpinăm mari greutăți Ș» de 
aici și explicația slabei angrenări a 
tineretului în practicarea sportului".

Iată-ne și în biroul tov. Chiș. De- 
acum ne interesa și mai mult evi
dența, o evidență concretă, fi
indcă tot ce aflasem era, cum 
s-ar spune, din ce mai... reți
neau tovarășii. Nu pentru faptul că 
n-am avea încredere în ceea ce ne-au 
spus, dar se știe foarte bine că evi
dența nu poate lipsi din nici o aso
ciație sportivă, care muncește după 
un plan, al cărei consiliu se adună }J)_- 
ședințe să dezbată planurile și pt> 
iectele, în care să analizeze activi
tatea. Dar ceea ce am găsit nu ne-a 
satisfăcut. La tov. Chiș, se aflau două 
dosare pe care le-am răsfoit împreu
nă ca să aflăm numărul participan- 
ților la Spartachiada de vară, al pur
tătorilor Insignei de polisportiv etc. 
etc. Dar din ele n-au reieșit prea 
multe, fiindcă cuprindeau hîrtii de 
dare și luare în primire a echipa
mentului, de dare la reformă a celui 
mai vechi, de descărcare și alte for
me contabile. Despre Insigna de po
lisportiv, de pildă, n-am găsit nimic. 
Tov. Chiș parcă își amintea că 20 
de tineri au trecut normele, adică fot
baliștii. Dar nu era sigur, așa cum 
nu sîntem nici noi, fiindcă un răspuns 
precis nu ni s-a dat. In cele din urmă 
am mai găsit o listă cu participant^ 
la Spartachiada de vară : 150 la 
tism, 60 la tir, 40 Ia volei, 95 va 
fotbal, 150 la haltere, 40 la șah, 40 
la tenis de masă. Că aceste cifre re
prezintă participări sau persoane fizi
ce, iar nu se știa precis. Cam asta 
e tot ce există în evidența asociației 
sportive „Unirea". Puțin, foarte puțin. 
Așa că răspunsul la întrebarea : cîți 
tineri fac sport la Unirea Cluj ?, e 
destul de sărac. Un singur lucru e si
gur și clar : că treburile nu prea 
merg, că angrenarea masei de ti
neri în activitatea sportivă (ținînd sea
ma și de condițiile obiective) nu se 
face la nivelul cerințelor. La Unirea 
Cluj activitatea sportivă nu se 
desfășoară mulțumitor. Poate că în a- 
ceastă problemă un cuvînt ne po'te 
spune și Clubul Sportiv Muncitoresc 
din localitate ? I
—

Ceasurile deșteptătoare „VICTORI A “

venit in... A
duale. Pasiunea pentru luptele libere, 
talentul multor sportivi, l-au deter
minat pe antrenorul Tătaru să înjghe
beze o formație. Nu s-a apelat — 
și acest lucru trebuie remarcat — 
la „nume sonore" din afară, ci s-au 
încurajat elementele din localitate, 
tineri muncitori din întreprindere, 
încet, dar sigur, echipa de lupte și-a 
croit drum spre categoria B. Aci, fi
rește, victorii și înfrîngeri. Dar, 
echipe puternice ca C.S.O. Reșița, 
Cimentul Medgidia ș.a. au... plecat 
steagul în fața brăilenilor.

Cea mai serioasă pretendentă la 
promovarea în categoria A, formația 
metalurgiștilor bucureșteni, s-a ținut... 
scai de echipa de pe malul Dunării, 
dar — pînă la urmă — a trebuit să 
cedeze brăilenilor locul I în clasa
ment.

Promovarea echipei în categoria A 
a fost primită de muncitorii de la 
Progresul Brăila cu mare satisfacție. 
Luptătorii Mircea Ciuciu, Haralambie 
Poiihronidis, Iorgu Hutidis, Axot Gi- 
chidis, Vasile Iorga (component al 
lotului reprezentativ de tineret), Mir
cea Pavel, Vasile Chirică, Marcel Ca- 
rapetru, precum și antrenorul lor, 
pornesc acum Ia un drum mai greu 
pe care îl pot străbate însă cu succes 
dacă consiliul asociației sportive, 
conducerea Întreprinderii îi vor spri
jini cu același entuziasm.

O dată cu urarea tradițională de 
„bun venit în categoria A”, să urăm 
brăilenilor și o... ședere cît mai în- 
delunaată în acest campionat

R. CALARAȘANU

HALTERE: A>a
Regiunii Mureș-Autonomă

Maghiară"
Comisia regională de specialitate a 

organizat recent o reușită întrecere d,e 
haltere cu participarea sportivilor din 
orașele Cluj, Oradea și Tg. Mureș. 
Reuniunea a avut loc la clubul stu
dențesc și s-a bucurat de o foarte 
bună organizare. Trofeul a revenit 
halterofililor din Cluj, care au dominat 
la toate categoriile. S-au evidential în 
mod deosebit Ștefan Javorec din Cluj 
și tînărul A. Paranavelas (18 ani) din 
Oradea care a cucerit locul II la ca
tegoria cocoș, ridicînd la cele trei 
stiluri 225 kg.

Iată cîștigătorii : categoria cocoș — 
N. Nicola (Cluj) 237,500 kg ; cat. serni- 
ușoară : A. Kuhn (Cluj) 255 kg; cat. 
ușoară — L. Barabaș (Cluj) 
297, 500 kg; cat. semiimijlocie — 
V. Popa (Oradea) 285 kg ; cat. mijlo
cie — St. Javorec (Cluj) 340 kg. 
(la aruncat 130 kg., la împins 110 kg. 
și la smuls 100 kg); cat. semigrea — 
A. Lipeai (Cluj) 287, 500 ; cat. grea 
— S. Herghelegiu (Cluj) 375 kg. Pe 
echipe : 1. Cluj 7 p, 2. Oradea 16 p.;
3. Tg. Mureș 19 p.

I. PĂUȘ — coresp. reg.

STNT PRECISE, DURABILE SI GARANTATE
___________________________________________________

• Campionatul de sărituri al co
piilor din Capitală a fost dominat cu 
autoritate de tinerii reprezentanți ai 
Clubului sportiv școlar (antrenor Mi- 
nodora Florian) care au cucerit, cu o 
excepție, toate locurile fruntașe. Iată 
primii clasați : fetițe cat. I : 1. Dacia 
Schileru (C.S.Ș.) 130,77 p; 2. Doina Să- 
vulescu (C.S.Ș.) 94,83 p; cat. a II-a:
1. Mariana Voinea (C.S.Ș.) 108,67*p;
2. Irinel Popescu (C.S.Ș.) 105,47 p;
băieți cat. I : 1. Ion Ilieș (Progresul) 
117,80 p; 2. Dragoș Ionescu (C.S.Ș.) 
98,74 p; cat. a II-a: 1. Constantin Ne- 
delcu (C.S.Ș.) 146,34 p; 2. Ruslan Gra
ma (C.S.Ș.) 121,34 p. Concursul a lă
sat o impresie plăcută datorită echipa
mentului și ținutei frumoase a concu- 
rentilor. precum și bunei organizări a 
inti eterilor.



însemnări de la ultimele jocuri ale turului
Din carnetele cronicarilor noștri

CULESE DE LA DERBI

• în min. 44 al partidei, Rapid a 
trecut pe lingă o dublă mare ocazie 
de a înscrie. Spunem dublă pentru că 
în interval de 2—3 secunde șutul spec
taculos al lui Ionescu, care-1 făcuse 
k.o. pe Constantinescu, a „mușcat” 
cîtiva centimetri din bara laterală, 
mingea a revenit în teren la Dumitriu 
care, de la 3 m de poartă, a ratat o 
ocazie „mare cît roata carului...”.

După meci, Dumitriu explica astfel 
greșeala sa : „La șutul lui Ionescu 
am văzut golul gata făcut și am fugit 
spre poartă să... scot mingea din pla
să ; cînd mi-a revenit din bară am 

Â absolut nepregătit și am lovit min- 
,a" la întîmplare“. îl credem pe Du

rei tiju și ne dăm seama că numai în 
iscmenea condiții putea să rateze atît 
de copilărește marea ocazie de gol. 
Mărturisirea sa dovedește însă și lipsa 
de concentrare în joc, mai ales într-o 
fază de poartă, în care el trebuia să 
fie „argint viu".

Pentru a încheia „paragraful Dumi
triu”, vrem să arătăm că în min. 80 
jucătorul rapidist a fost eliminat de 
pe teren. Furios din pricina cîtorva a- 
tacuri neregulamentare asupra lui, Du
mitriu, care și pînă atunci „avusese 
replică" la durități, l-a „judecat” în 
felul său pe Ștefănescu, lovindu-1 pe 
ieșean pe la spate. Apreciind caracte
rul vădit intențional al faultului, arbi
trul Pop Romulus l-a eliminat de pe 
teren, procedînd, după părerea noastră, 
just. Oricît ar fi fost de faultat îna
inte. nimic nu-i dădea dreptul jucăto
rului bucureștean să-și facă, în acest 
mod, singur dreptate.

Arbitrul orădean a avut însă destu
le. motive, și pînă la această elimina
re trimită pe tușe una din perechile 
de fțxocoși” Dinu— Ștefănescu sau 
Codrcanu — V. Popescu, care se „afir
maseră" pînă atunci în această direc
ție.

• La sfîrșitul meciului, un gest 
care a trecut aproape neobservat. An
trenorul Valentin Stănescu s-a dus la 
arbitrul Pop Romulus, i-a strîns mîna 
și i-a mulțumit pentru calitatea arbi
trajului. Deși echipa sa a pierdut...

• Multe echipe se plîng de „gale
ria” formațiilor gazdă. La Iași, prin
tre miile de spectatori corecți, al că
ror entuziasm s-a manifestat între li
mitele celei mai sportive atitudini, au 
existat, din păcate, și cîțiva scandala
gii care au umbrit spectacolul fotba
listic. Nu știm ce măsuri va lua clubul 
C.S.M.S. pe viitor, dar ne gîndim la 
următoarea situație : rapidiștii s-au 
plîns de nesportivitatea „galeriei" ie
șene, «ieșenii s-au plîns la rîndul lor 
de cea a craiovenilor, craiovenii de 
cea a piteștenilor etc. Un adevărat 
„£ " .al slăbiciunilor”, care ar trebui 
ru$>c-o dată prin efortul conjugat al tu
turor cluburilor.

MARIUS POPESCU

Curs de arbitri 
observatori .

Simbătă, de la ora 18, va avea loc în 
sala de ședințe a Consiliului UCFS 
oraș București, str. Snagov (fost N. 
Filipescu) nr. 21 — 23 deschiderea 
curburii de școlarizare a observatori
lor f 'iegiului de arbitri de fotbal din 
orașul București.

La acest curs vor participa în 
mod obligatoriu :

— Actualii arbitri observatori și 
observatorii de fotbal ai Colegiului de 
arbitri de fotbal și ai Comisiei loca
le de fotbal.

— Arbitrii de fotbal de categ. I și 
II, care au împlinit vîrsta de 50 ani.

— In mod facultativ, Ia cererea lor, 
vor putea participa și arbitrii de fotbal 
de categoria I și II, care au o vechime 
în arbitraj de cel puțin 10 ani.

în cadrul cursului se vor preda teme 
cu privire la principalele probleme de 
aplicare a regulamentului de joc și de
ciziilor F.I.F.A., conduita observato
rului, obiectivele observării, me
tode de observare, rolul observatorului 
în * «favegherea arbitrajelor și în 
creț'jjiva calitativă a arbitrajului, în
tocmirea rapoartelor de observare, a- 
portul observatorilor în munca de pro
movare și selecționare1 a cadrelor de 
arbitri.

DESPRE UN CUPLU SI... 
ALTCEVA

• în cronica noastră de luni am a- 
preciat jocul înaintașului Dridea I cu 
nota 10. Desigur că acordînd o notă 
sau alta cronicarul încearcă să ex
prime valoarea jocului unui fotbalist, 
avînd în vedere toți factorii: tehnic, 
tactic, capacitate de luptă etc. Acest 
10 acordat Iui Dridea I a mai avut în 
vedere două aspecte ale activității lui 
în teren : contribuția la determinarea 
scorului partidei, cît și faptul că a- 
cum, ploieșteanul, trăind o a doua ti
nerețe sportivă, constituie în echipa sa 
..motorul" care trage după el pe toți 
ceilalți 9 jucători de cîmp. Greu de 
clintit, Mircea Driidea inspiră încre
dere și forță în teren, îndemnînd par
că la luptă pe ceilalți coechipieri. Și 
ne gîndim că superioritatea „cuplului 
petrolist" Dridea I — Badea constă 
între altele într-o fericită înmănun- 
chere a forței atletice (susținută de 
tehnică și o lucidă mișcare tactică 
în teren) a lui Dridea I și a „efec
telor tehnice și tactice" ale subtilului 
său colaborator — Badea.

• Pe la mijlocul primei reprize 
fundașului craiovean, Dumitrescu, „in
comodat" vădit de ușurința cu care 
Moldoveanu îl depășea, l-a atacat ne
regulamentar de ‘cîteva ori consecu
tiv. Ultima oară, din această „serie", 
șocul a fost destul de puternic și 
Moldoveanu a fost catapultat pe zgu
ră.

Ca și cum acesta ar fi fost lucrul 
cel mai natural din lume Moldoveanu 
s-a ridicat și, fără să-i reproșeze nici 
un cuvînt lui Dumitrescu, la prima 
ocazie l-a depășit din nou, cu un 
supliment de fente în mișcare care 
l-au pus în inferioritate pe fundașul 
craiovean. Cîteva secunde mai tîrziu 
(Moldoveanu centrase balonul și pe 
partea aceasta era „pauză") Dumitres
cu i-a întins mîna, semn — credem 
unic al aprecierii în care ploieșteanul 
răspunsese „intrărilor" sale.

• Mocanu a fost aripă stingă, Mol
doveanu la fel. Dridea I centru ata
cant (nr.9). Badea extremă dreapta. 
Redistribuirea pe „roluri" (vezi for
mația dată în ziarul de luni, care e 
acum „clasică") efectuată pe par
cursul a doi ani din necesități sau din 
inspirația antrenorilor (I.Oană și C. 
Cernăianu) a fost de bun augur. Acum 
Petrolul are fundași (Mocanu) cu vi
teză de extreme, înaintași centrali 
(Badea) care se descurcă la fel de 
bine pe centru ca și pe „aripă".

VALENTIN PĂUNESCU

PESCARU, GORAN, 
NÂFTĂNĂILĂ... ȘTIU SĂ 

SUTEZEI

Mai bine mai tîrziu decît niciodată. 
Da, cam așa au stat lucrurile cu Stea
gul roșu Brașov în acest sezon. Cită 
bătaie de cap a -dat formația brașo- 
veană antrenorilor și suporterilor! 
Pentru a fi mai expliciți să facem o 
mică socoteală. De la 3 octombrie 
(2—1 cu Farul) brașovenii parcă se 
...încăpățînaseră să nu mai maree nici

PR
Vă prezentăm programul concursu

lui Pronosport din 12 decembrie a.c. 
(A 50 și B 16) care cuprinde patru 
atractive meciuri din campionatul 
iugoslav și cele 9 întîlniri ale cam
pionatului A italian:

1) Dinamo Zagreb — Hajduk Split, 
în tur meciul s-a terminat cu victoria 
în deplasare a fotbaliștilor din 
Zagreb. Față de forma actuală a 
echipei oaspe, Dinamo Zagreb poate 
cîștiga și de această dată

2) Steaua roșie — Vojvodina. Cu 
toate că Vojvodina se află în fruntea 
clasamentului (la 4 puncte diferență 
de Sarajevo), prima șansă o au gaz
dele. Un meci nul ar fi totuși posibil.

3) Olimpia Ljubljana — Partizan 
Belgrad. Se va juca probabil deschis : 
pronostic 1, 2. 

un gol și in meciurile cu Știinta Cra
iova (0—0), Petrolul (0—2), C.S.M.S. 
(0—3), Steaua (0—0), Știința Cluj 
(0—1) chiar așa au și făcut, reali- 
zînd un original record. Au spart ghea
ta, destul de timid, abia in meciul 
cu Crișul (2—1) și iată că in cea
sul al ...13-lea (a se citi etapa a 
XITI-a) stegarii s-au răzbunat pe 
poarta U.T.A.-ei căreia i-au adminis
trat șase goluri in 90 de minute I

Cum a fost posibil acest lucru ? 
Firește, la acest scor au contribuit și 
fisurile apărării arădane, plasamentul 
greșit al portarului Weichelt. Dar cel 
mai important lucru este schimbarea 
în bine a brașovenilor. In sfîrșit, după 
multe critici, se pare că băieții lui 
Silviu Ploeșteanu au renunțat la jocul 
excesiv-combinativ pe metru pătrat 

care semăna cu... bătuta pe loc. Du
minică Hașoti, Szixheti, Năftănăilă, dar 
mai ales Goran și Pescarii, au jucat 
direct pe poartă, s-au angajat in com
binații pînă in apropierea careului, iar 
aici și-au adus aminte că știu să tra
gă la poartă și au șutat zdravăn. Dacă 
tirul ar fi fost și mai bine reglat, 
situația U.T.A.-ei ar fi fost și mai 
precară. In orice caz, nu le mai re
proșăm brașovenilor ratările, fiind con
vinși că maniera de joc cu care au în
cheiat turul campionatului nu este o 
întîmplare, ci un semnal al unei bune 
comportări în sezonul viitor.

CONSTANTIN ALEXE

CONSTANTIN REDIVIVUS...

• Aminteam în cronica de luni că 
reintrarea lui Constantin la Steaua s-a 
dovodit a fi foarte inspirată. „Creierul*  
echipei militare a făcut intr-adevăr du
minică la Timișoara un joc ca in 
prima... tinerețe: a creat ocazii favo
rabile de marcare, și-a pus in poziții 
de șut colegii de echipă și a dat un 
gol cum puține s-au marcat în între
gul tur al campionatului! Ce păcat 
insă că Voinea, Creiniceanu și Negrea 
n-au sesizat totdeauna in timp util in
tențiile lui Constantin. Altfel, Steaua 
ar fi putut chiar cîștiga...

• „Care a fost jucătorul dv. cel 
mai valoros ?“ — l-am întrebat după 
meci pe antrenorul Voroncovschi. „De
sigur — Surdan. A muncit mult, s-a 
achitat de obligațiile ce-i reveneau ca 
fundaș și a acoperit cu succes, în 
repetate rînduri, și zona mijlocașilor, 
aflați în acest meci, în zi slabă. Mai 
mult, a acționat chiar pe poziție de... 
extremă, creînd panică printre apără
torii adverși."

Sintem întrutotul de acord cu opinia 
antrenorului Științei Timișoara. Surdan 
a însemnat în acest meci un exemplu 
pozitiv pentru întreaga echipă gazdă.

• Alături de Constantin, Manea a 
fost atacantul militar care s-a evidențiat 
în meciul de duminică. Este vorba de 
un jucător aflat încă la vîrsta juniora
tului (fericită coincidență: duminică la 
meciul său cu Știința Timișoara, Manea 
a împlinit 17 ani!).

Elev al antrenorului Romeo Catană, 
Manea face parte dintr-o pleiadă de ta- 
lentați juniori și așteptăm prilejul să 
scriem și -pe viitor în mod elogios despre 
comportarea sa.

TIBERIU STAMA

ONOSPO
4) Sarajevo — Rjeka. Raportul de 

forte ne indică favorită echipa 
gazdă.

51 Internazionale — Fiorentina. 
Inter joacă bine „acasă" și va face 
tot posibilul pentru a obține cele 
două puncte atît de necesare în lupta 
pentru „șefie".

6. Roma — Torino. Pronostic 
1, X.

7) Catania — Lazio. Catania are 
nevoie mare de puncte pentru a 
scăpa de „zonă", dar forma ei slabă 
ne determină să acordăm nu numai 
„1" ci și un „X" la acest meci.

8) Foggia — Spăl. Spăl nu e prea 
periculos în deplasare. Pronostic 1.

9) Atalanta — Sampdoria. Pro
nostic 1.

10) Brescia — Lanerossl. Victoria 
gazdelor sau meci egal.

De la stingă: Ionescu (Rapid), Naghi (Dinamo Pitești) și Dridea (Petrolul) 
Văzu ti de Neagu Rădulescu

Clasamentul golgeterilor
Cu meciul de azi, Dinamo Bucu

rești — Știința Cluj, prima parte a 
campionatului categoriei A s-a înche
iat. în fruntea golgeterilor, la dis
tantă de cel de al doilea, se află 
rapidistul ION IONESCU, care a în
scris 15 goluri, mai mult de jumătate 
din totalul celor marcate de echipa 
sa. Dar iată cum arată clasamentul 
golgeterilor :

15 GOLURI: ION IONESCU (Rapid) 
■— 3 qoluri din penalti.

10 GOLURI : Naghi (Dinamo Pitești) 
— 2 din penalti.

8 GOLURI: Dridea I (Petrolul) —
1 pen.

7 GOLURI: Pavlovici (Steaua) —
2 pen.; Badea (Petrolul).

6 GOLURI: M. Voinea (Siderurgis- 
tul) —• 1 pen. î Dumitriu II (Rapid), 
Țurcan (Dinamo Pitești), Mureșan III 
(Crișul), Stătescu (Siderurgistul), 
Moldoveanu (Petrolul), Jac (U.T.A.).

5 GOLURI: Ene II (Dinamo Bucu
rești) — 1 pen. ,• Pop (C.S.M.S.) •— 
1 pen.; Țîrlea (U.T.A.), Pescaru 
(Steagul roșu), Goran (Steagul roșu), 
C. Ionescu (Dinamo Pitești), M. Popa 
(Știinta Timișoara).

4 GOLURI: Frățilă (Petrolul), Pîr- 
călab (Dinamo București), Adam 
(Știinta Cluj) — 1 pen., Ivansuc 
(Știința Cluj), Pantea (U.T.A.), Cu- 
perman (C.S.M.S.), Năftănăilă (Stea
gul roșu), Lupulescu (C.S.M.S.), Io
nescu (Știința Craiova), Neagu (Si
derurgistul).

3 GOLURI : Suclu (Crișul), Cotor- 
rnani (Știinta Timișoara), Mițaru 
(Știinta Timișoara), Necula (Steagul 
roșu), Georgescu (Rapid), Raksi 
(Steaua).

2 GOLURI: Anton (Știința Cra
iova) —• 1 pen., Năsturescu (Rapid), 
Creiniceanu (Steaua), Marcu (Știința

Astăzi, pe stadionul Dinamo, ultimul joc 
al sezonului: DINAMO BUCUREȘTI-ȘTIINJA CLUJ

Ultimul meci restanță în campio
natul categoriei A, astăzi pe stadionul 
Dinamo, cu începere de la oră 13,30. 
Dinamoviștii bucureșteni — învingă-

RT
11) Juventus — Cagliari. Solo „1".
12) Napoli — Varese. Idem.
13) Bologna — Milan. Un meci care 

se poate termina în favoarea oricăreia 
dintre cele două formații: pronostic 
1, 2.

LOTO

La tragerea excepțională Loto din 7 
decembrie 1965, au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerea I (6 din 90) 88 76
27 18 13 28

Extragerea a II-a (5 din 90) 65 28
84 20 72

Extragerea a III-a (4 din 90) 87 54
31 69

Extragerea a IV-a (3 din 90) 34
27 15.

Fond de premii : 1.496.266 lei.

Rubrică redactată de Loto-I’ronosport.

Cluj), Dridea II (Petrolul), Iuhas (Pe
trolul), Bacoș (Crișul), Axenle 
(U.T.A.), Matei (C.S.M.S.), Dobrin 
(Dinamo Pitești), Eftimie (Știinta 
Craiova), Constantin (Steaua), Naghi 
(Steagul roșu), Tufan (Farul), Harșani 
(Crișul), Bitlan (Știința Craiova).

1 GOL : Frățilă (Dinamo București), 
FI. Voinea (Steaua), R. Matei (Side
rurgistul), Comisar (U.Ț.A.), Onea 
(Știinta Craiova) — 1 pen., Haidu 
(Dinamo București), Manolacho 
(Farul), Lereter (Știința Timișoara), 
Codreanu (Rapid), Dragomir (Petro
lul), Tănase (Farul), Sacaci III (Crișul), 
D. Popescu (Steaua), Szabo (Știinta 
Cluj), Nunweiller III (Dinamo Bucu
rești), Caraman (Farul), O. Popescu 
(Dinamo București), Floruț (UT.A.ț, 
Zamfir (Farul), Vornicu (C.S.M.S.), 
Mihăilă (Știința Timișoara), Nun
weiller VI (Dinamo București), Incze 
IV (C.S.M.S.), Tîlvescu (Farul) — 
1 pen., S. Avram (Steaua), Valcan 
(Siderurgistul), Deleanu (C.S.M.S), 
Stoicescu (C.S.M.S.), Biikosi (Farul), 
Ghergheli (Dinamo București), Băr- 
bulescu (Știința Craiova), Dinu 
(Rapid), Vigu (Crișul), Pîrvuleț 
(Știința Cluj), Costin (Farul), Mu
reșan II (Crișul), Ivăncescu (Steagul 
roșu), Ologu (Farul), Hașoti (Steagul 
roșu).

AUTOGOLURI

2 GOLURI: V. Popescu (C.S.M.S.), 
ambele pentru Știinta Craiova.

1 GOL: Pojoni (Crișul) pentru Di
namo București, I. Stelian (Dinamo 
Pitești) pentru Farul, Tîlvescu (Farul) 
pentru Steaua, Voicu (Siderurgistul) 
pentru Știinta Timișoara, Birău 
(U.T.A.) pentru Petrolul, Coman (Si
derurgistul) pentru Farul 

lorii lui „Inter" — primesc vizita 
formației Știința Cluj într-o partidă 
așteptată cu viu interes.

Dorind să furnizeze o partidă de 
calitate (conform tradiției) amîndouă 
echipele s-au pregătit cu multă aten
ție. Dinamoviștii au efectuat antre
namente zilnice pe terenul lor din 
șoseaua Ștefan cel Mare. S-a urmărit 
îndeosebi îmbunătățirea orientării în 
joc, precum și menținerea moralului 
ridicat pentru a încheia cu bine ulti
mele jocuri oficiale. Antrenorii An
gelo Niculescu și Traian Ionescu vor 
alinia următoarea formație : Datcu -r- 
Popa, Nunweiller III. Nunweiller IV, 
Tvan — Ghergheli, Ștefan — Pîrcălab, 
Frățilă, Ene II, Haidu.

Studenții clujeni și-au încheiat 
pregătirile cu un joc la două porti 
susținut în compania formației de re
zerve. Ei au sosit în Capitală luni la 
amiază, cu avionul. Antrenorii Andrei 
Șepci și Robert Cosmoc ne-au comu
nicat următoarea formație : Ringheanu
— Szoke, Anca, Grăjdeanu, Cîmpeanu
— V. Alexandru, Nesu — Marcu. 
Ivansuc, Adam, Szabo.



Alimentația sportivului 

în sezonul rece
Alimentația rațională a spor

tivilor necesită o permanentă 
adaptare la condițiile concrete 
în care aceștia își desfășoară 
pregătirea. In timpul sezonului 
rece temperatura scăzută a ae
rului. schimbarea orelor de an
trenament, modificările surve
nite în volumul și intensita
tea efortului precum și mic
șorarea cantităților de alimen
te proaspete, impun o grijă 
deosebită pentru asigurarea 
unui regim alimentar corect. 
Felul cum se reflectă asupra 
alimentației sportivilor fiecare 
dintre factorii menționați mai 
sus, constituie subiectul pre- 

# zentului articol.
SCĂDEREA TEMPERATU

RII MEDIULUI pune în miș
care mecanismele de menține
re a temperaturii constante a 
corpului nostru și determină 
intensificarea arderilor inter
ne. Cantitatea de bioxid de 
carbon, care este produsul fi
nal al acestor arderi, crește 
în aerul expirat cu atît mai 
mult cu cit temperatura me
diului înconjurător 
este mai coborîlă. 
Spre exemplu, un in
divid în repaus eli
mină într-o oră — 
la o temperatură de 
] 4.3°—25.8 gr. bi
oxid de carbon, la 
temperatura de 9° cantitatea 
de bioxid de carbon crește la 
32 gr. și ajunge la 35,1 gr. 
cînd temperatura acrului sca
de la 4,4°.

Sporirea arderilor interne re- 
prezintă un consum suplimen
tar de energie, de care tre
buie să se țină seama la cal
cularea valorii calorice a rației 
alimentare. Pe lîngă creșterea 
numărului de calorii se reco
mandă și unele schimbări în 
proporția dintre proteine, gră
simi și glucide care de la 1, 
respectiv 0,7; și 4 cît era în 
timpul verii devine, după Ia
kovlev, 1 ; 1 ; 4, fapt care 
indică o creștere a consumului 
de grăsimi. Acest lucru se va 
Tealiza prin mărirea cantități
lor de ULEIURI VEGETA
LE și nu prin îmbogățirea a- 
limentației cu GRĂSIMI DE 
ORIGINA ANIMALĂ (untu
ră, slănină, unt etc).

O atenție deosebită trebuie 
acordată regimului alimentar 
din zilele imediat următoare 
unei lecții de antrenament în 
care s-a efectuat o mare can
titate de lucru, pentru că a- 
tît frigul cît și efortul pre
lungit consumă glicogcnul 
din celulele ficatului și le ex
pune pericolului de a fi inva
date de grăsime. în aceste 
zile se vor da cantități cres
cute de glucide ușor asimila
bile, de alimente care conțin 
substanțe lipotrope (împiedică 
depunerea grăsimilor în celu
lele ficatului) ca de exem
plu : brînza de vacă, fulgii 
dc ovăz, ficatul de animale și 
sc vor înlocui grăsimile ani
male prin uleiuri vegetale. La 
recomandarea medicului se 
poate recurge și la utilizarea 
produselor farmaceutice (ex. 
metionină).

SURSELE DE VITAMINĂ 
și mai ales de vitamină G sc 
micșorează în timpul iernii, 
o dată cu diminuarea alimen
telor vegetale proaspete. Pen
tru a se preveni apariția tul
burărilor prin carențe vitami- 
nicc se recomandă, mai ales în 
cazul cînd în pregătire sînt 
planificate eforturi mari, să 
se consume alimente cu con
ținut bogat în vitamine (citri
ce) și de la caz la caz pre
parate medicamentoase (vita

mină C, polivitamine, complex 
B etc ).

SCHIMBAREA ORELOR 
DE ANTRENAMENT la cei 
care continuă pregătirea în 
aer liber se reflectă și ea în 
repartiția alimentației pe cele 
trei mese principale ale zilei. 
Din cauză că lecțiile de an
trenament se apropie de mij
locul zilei, masa de prînz 
suferă importante modificări 
în cantitatea și natura produ
selor alimentare care o com
pun. Scopul acestor modificări 
este de a se evita ca tubul 
digestiv să fie în activitate 
intensă în timpul efortului 
muscular. (Prin diminuarea 
circulației la nivelul organelor 
abdominale se dă posibilitatea 
sporirii cantității de singe în
dreptată către mușchi). Cu cît 
timpul care separă masa de 
prînz de începutul lecției de 
antrenament este mai scurt, 
cu atît alimentele consumate 
trebuie să fie mai ușor dige
rabile și în cantitate mai mică.

La alegerea meniu
lui se recomandă să 
ținem seamă de du
rata ră minerii în sto
mac a diferitelor 
produse alimentare 
(1—2 ore rămîn : 
ceaiul, cafeaua, siro

purile, bulionul, laptele, ouă
le moi: 2—3 ore : pîinea al
bă, ouăle tari, orezul, peș
tele slab ; 3—4 ore : pîi
nea neagră, pireul de cartofi, 
carnea fiartă de pasăre și de 
vacă; 6 ore: carnea de porc 
și 7 ore: grăsimile). Restul 
de calorii care nu pot fi con
sumate la masa de prînz se 
repartizează la masa a’e dimi
neață și la gustarea ce se va 
lua după antrenament. Nu e 
bine să se mănînce mult la 
masa de seară, deoarece in
tensificarea digestiei în timpul 
nopții dăunează calității som
nului și tulbură procesele de 
refacere.

Alimentarea după lecția de 
antrenament sc va face la cel 
puțin o jumătate de oră de 
la terminarea efortului (lu
crul muscular micșorează se
crețiile digestive). Se recoman
dă a fi consumate băuturi 
calde (bine îndulcite), miere, 
compoturi, proteine de origi
nă animală, brînzeturi proas
pete — carne, șuncă slabă și 
fructe.

VOLUMUL $1 INTENSI
TATEA EFORTULUI din a- 
cest sezon diferă mult de la 
sportiv la sportiv, în funcție 
de obiectivele planului de pre
gătire. Se va avea grijă ca 
regimul alimentar să fie pus 
în strînsă legătură cu cantita
tea și natura efortului efec
tuat. Din experiența noastră 
am observat că cele mai mari 
greșeli se fac în cazul spor 
tivilor aflați în perioada de 
tranziție. Multi dintre aceștia 
continuă să se alimenteze ca 
în timpul perioadei competi- 
ționale, deși volumul și in
tensitatea efortului sînt acum 
mult mai mici. Consumînd mai 
multe alimente decît le sînt 
necesare ei se îngrașă, uneori 
excesiv, fapt care le pune pro
bleme serioase la reluarea 
pregătirii.

De mare utilitate în studie
rea concordanței dintre regi
mul alimentar și necesitățile 
organismului este evoluția 
greutății corporale. Controlul 
acestui important indice tre
buie să constituie o obligație 
permanentă a fiecărui sportiv. 
Pe bună dreptate s-a spus că 
„barometrul sănătății este cîn- 
tarul“ !
dr. MIRON GEORGESCU
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înaintea turneului internațional 
de hochei de la București

Bucureștiul găzduiește la sfîrșitul acestei săplămîni o im
portantă competiție hocheistică internațională -. turneul de ba
raj pentru ocuparea unui loc în grupa B a campionatului 
mondial. După cum se știe, la acest turneu participă echi
pele reprezentative ale României, Italiei și Franței, care se 
întîlnesc între ele, după următorul program : VINERI : România 
— Franța ; SÎMBĂTĂ : Franța — Italia ; DUMINICĂ : Ro
mânia — Italia. în fiecare zi, jocurile încep de Ia ora 19, pe 
gheața artificială a patinoarului din parcul „2.3 August".

Publicăm mai jos știri primite ieri de Ia corespondenții 
noștri din Franța și Italia, cu privire la pregătirile echipelor 
reprezentative ale acestor țări:

Si Keino 
este gsli! 

A stirnit deosebi 
interes recenta de 
clara/ie a fostulu 
recordman mondia 
pe 5 000 m, aus 
tralianul Ron Clar
ke. care promite 
ca la apropiata 
sa inlîlnire ci. 
noul performer a 
probei, kenianu. 
Keino, record'd, 
sd coboare in jur 
de 13:15,0. Desi
gur, Kipoche Keinc 
— pe care-1 ve
dem in fotografie 
terminînd victorios 
(13:24,2/ in cursa- 
record de la Auc
kland — este ab
solut de acord cu 

Clarke I

Pe teme 
de sezon
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Pregătirile hocheiștilor francezi și italieni
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS CORESPONDENȚĂ DIN MILANO

încurajată de ultimele rezul
tate obținute în meciurile de 
ver i licăre susținute în aceste 
săptămîni, echipa de hochei a 
Franței se deplasează Ia Bucu
rești plină de optimism. Pre
gătirile în vederea barajului 
de Ia 10—12 decembrie au 
început din vreme, aproxima
tiv de la jumătatea lunii oc
tombrie, pe patinoarul din o- 
rașul Grenoble, și au fost con
duse de antrenorul canadian 
de origine franceză, Gaston 
Pelletier.

Intr-un prim meci de verifi
care, lotul francez a întrecut 
o selecționată franco—canadi
ană cu 9—7, iar zilele trecute, 
pe patinoarul artificial de la 
Gap, echipa Franței a terminat 
Ia egalitate cu Elveția B 5—5 
(2—2, 2—2, 1—1).

Lotul reprezentativ francez 
cuprinde 16 jucători, care vor

Campionatele mondiale 
de iahting

Federația internațională de 
iahting a stabilit ca viitoarea 
ediție a campionatelor mondia
le la clasa Finn să se dispute 
între 23—29 august 1966 în 
stațiunea maritimă franceză 
La Boule.

face și deplasarea la Bucu
rești. Aceștia sînt:

Sozzi, Gruit (portari);
Paupardin, Godeau, Gilloz, 

Dufour, Blanchard (fundași) -,
Itzicson, Lepre, Faucomprez, 

Laplasette, Pourtanel, Lieber
man, Mazza, Lacavriere, Chap- 
pot.

Specialiștii consideră că lo
tul este omogen, bine pregătit 
și că poate da un randament 
superior celui din anii pre- 
cedenti, cînd Franța a pierdut 
toate întîlnirile susținute cu 
bocheiștii români.

ROBERT BARRAN

Anquetil premiat
PARIS 7 (Agerpres). — Ciclis

tul francez Jacques Anquetil, in 
vîrstă de 31 de ani, absent la ul
tima ediție a Turului Franței pe 
care l-a cîștigat pînă acum de 5 
ori, a obținut anul acesta victoria 
în 25 de curse cicliste. Printre 
concursurile cîștigate de Anquetil 
amintim cursele Paris—Nisa, Bor
deaux—Paris, Criteriul Dauphine, 
Marele Premiu contracronometru- 
iui și „Trofeul Baracchi".

Pentru succesele sale deosebite 
din acest sezon, sportivul francez 
a primit trofeul „Prestige Pernod" 
ce se acordă celui mai bun ciclist 
al anului.

In cursul dimineții de 
miercuri 8 decembrie, echipa 
reprezentativă dc hochei pe 
gheată a Italici părăsește 
Milano, îndreptîndu-se spre 
București. Ultimul joc de ve
rificare al „azzurilor" a avut 
loc luni seara, la Milano, în 
compania echipei „Aripile So
vietelor" din Moscova și s-a 
încheiat cu victoria oaspeților, 
cu scorul 4—2. In acest meci, 
hocheiștii italieni au avut o 
comportare apreciată de presă 
precum și de conducătorii e- 
chipei oaspe. O bună impresie 
a lăsat-o mai ales „finișul" e- 
chipei italiene, care a termi
nat jocul cu multă prospețime, 
ea fiind cea care a atacat mai 
mult în cea de a treia repriză. 
In general, se apreciază aici 
ca bună munca depusă de co
misarul tehnic Luigi Bestagini 
și de antrenorul canadian Brian 
Whittal, în ciuda faptului că 
pregătirile au fost începute 
destul de tîrziu.

Problema alcătuirii lotului a 
lost destul de dificilă. O serie 
de jucători mai vîrstnici, care 
abandonaseră activitatea com- 
petiționalâ (ca Giancarlo 
Ăgazzi, de exemplu), au ținut 
să joace și în acest an, s-au 
antrenat cu conștiinciozitate 
și... și-au cîștigat locul în lotul 
pentru București. în afara ju
cătorului citat, mai notăm în 
aceeași categorie a jucătorilor 
cu experiență — pe Crotti,

Se cunosc 15 echipe participante în turneul final
al campionatului mondial de fotbal

Ieri, la Neapole: Italia — Scoția 3-0
ROMA (serviciul nostru de 

radio). — Meciul Italia—Sco
ția, decisiv pentru desemnarea 
celei de a I5-a participante în 
turneul final al campionatului 
mondial de fotbal, a fost aștep
tat cu un interes fără prece
dent la Neapole. Cu 3 zile îna
inte de meci toate cele 90 000 
de bilete de intrare pe stadio
nul San Paolo au fost vîndute. 
Italia a cîștigat acest meci fără 
emoții, cu un scor categoric : 
3—0 (1—0). Jocul s-a caracteri
zat printr-o luptă continuă în
tre linia de atac a italienilor și 
apărarea scoțiană. în prima re
priză, defensiva oaspeților a ce
dat în min. 39, cînd după cen
trarea lui Rivera, Pascutti a 
marcat fulgerător. După pauză, 
scoțienii inițiază cîteva contra
atacuri, dar fără rezultat, deoa
rece se face resimțită lipsa unor 
înaintași de mare valoare, De
nis Law, Baxter și Henderson 
devenind indisponibili în ulti
mul moment. Al doilea gol este 
marcat în min. 73 cînd fundașul 
Facchetti (venit în atac) reia o 
pasă de la Pascutti. Se părea 
că scorul va rămîne 2—0, dar 
iată că în min. 90, Rivera îl

servește excelent pe Mora, care 
pecetluiește scorul (3—0). Ar
bitrul Zsolt (Ungaria) a condus 
bine această partidă.

Italia a aliniat echipa : AI- 
bertosi (Fiorentina) — Burgnich 
(Inter), Facchetti (Inter) — 
Lodetti (Milan), Salvadore (Ju
ventus), Rosato (Torino) — 
Mora (Milan), Bulgarelli (Bo
logna), Mazzola (Inter). Rivera 
(Milan), Pascutti (Bologna).

în urma acestui rezultat, iată 
cum se prezintă clasamentul fi 
nai al grupei a VlII-a :

1. Italia 6 4 1 1 17: 3 9
2. Scoția 6 3 1 2 8: 8 7

3. Polonia 6 2 2 2 11:10 6
4. Finlanda 6 1 0 5 5:20 2

Amintim cele 15 echipe caii
ficate pentru turneul final (a 
16-a și ultima va fi cunoscută 
după meciul de baraj Bulgaria- 
Belgia, de la 29 decembrie) : 
Brazilia. Anglia, R.F.G.. Franța. 
Portugalia, Elveția, Ungaria, 
U.R.S.S., Italia, Spania, Mexic, 
Uruguay. Chile, Argentina și 
R.P.D. Coreeană.

• MECIURI AMICALE .- La 
Rancagua (Chile) : Sel. Buda
pesta— O'Higgins 2—1. La 
Manchester : Manchester City— 
Dinamo Moscova 2—0.

CINE VA GĂZDUI FINALA „C.C.E." LA FOTBAL

UNDE se va desfășura finala 
actualei ediții a „C.C.E."? Acest 
lucru va fi cunoscut Ia 16 mar
tie 1966, cînd la Cannes sau 
Nice vor fi trase la sorți parti
dele din semifinalele competi
ției. U.E.F.A. propune ca finala 
să aibă loc la Lisabona sau 
Bruxelles, dar numai în cazul 
cînd echipele Benfica sau An- 
derlecht nu sînt angajate în fi
nală. Este posibil ca finala să

fie găzduită și de un oraș din 
R.F. Germană.

★
ECHIPA Anderlecht s-a cali

ficat fără emoții în sferturile 
de finală ale „C.C.E." în primul 
meci, belgienii au cîștigat cu 
9—0 partida cu Derry City, iar 
returul cu 3—0 prin forfait. Ir
landezii n-au acceptat meciul 
revanșă, deoarece terenul pe 
care urma să aibă loc partida 
este nereglementar.

frații Da Rin, Branduard 
Rutina acestor jucători, ca: 
au evoluat ani la rînd pe mu 
te patinoare europene, se d< 
vedește foarte folositoare e 
chipei, mai ales că — în re 
— lotul cuprinde jucăto 
foarte tineri.

Iată acum lotul de 17 juci 
tori care fac deplasarea :

Portari : Viale și Dorig. 
Fundași : Da Rin I, Veroca 
Brugnoli, Alvera, Vattai, A 
gazzi. Atacanți : Mastel, D< 
Rin II, Benedetti, Piccolrua: 
Rabanser, De Toni II, Parac 
chini, Crotti, Branduardi. D 
notat că fundașul Agazzi poat 
fi utilizat și ca atacant

Acesta a fost de altfel j.ti 
folosit în întîlnirea cu AHpil 
Sovietelor. Cei mai buni juca 
tori in această partidă au fos 
portarul Viale, Crotti, Bran 
duardi. Da Rin I, Brugnol: 
Alvera, Verocai.

Forma hocheiștilor italiei: 
este promițătoare. Conducere: 
tehnică pleacă spre Bucureșt 
cu multe speranțe.

CESARE TRENTINI

Turneul voleibalișt iloi 
japonezi

ȘANHA1 7 (Agerpres). — Echi
pele de volei ale Japoniei au sus
ținut noi jocuri în cadrul turneu
lui pe care-1 întreprind îp R. P 
Chineză. Reprezentativa masculină 
a Japoniei a învins selecționata 
provinciei Kiangsu cu scorii/ ch 
3—2 (8—15, 15—13, 15—7, 7 i- 
15, 15—9). Meciul dintre repre
zentativa feminină a Japoniei și 
selecționata provinciei Liaonin a 
revenit voleibalistelor japoneze cu 
3—0 (15—4, 15—4. 15—7).

Știri, rezultate
STOCKHOLM. — Selecționa

ta de hochei pe gheață a Po
loniei, care întreprinde un tur
neu în țările Scandinave, a 
întîlnit la Urnea echipa secun
dă a Suediei. Partida s-a în
cheiat cu victoria oaspeților la 
scorul de 5—3 (0—0. 3—1. 2— 
2). - .

SOFIA. — Intr-un mecC in
ternational amical de baschet 
disputat la Sofia, reprezenta
tiva masculină a Bulgariei a 
învins echipa Greciei cu sco
rul de 75—67 (38—32).

BUENOS-AIRES. — Turul 
Argentinei la automobilism a 
luat sfîrșit cu victoria lui E- 
duardo Casa. In ultima etapă, 
liderul clasamentului, Dante 
Emiliozzi, care cîștigase patru 
etape, a abandonat. Casa a a- 
coperit cei 4 938,700 km în 
39h 14:38 cu o medie orară d» 
125,845 km.

BRUXELLES. — Echipa polo
neză de volei Legia Varșovia 
și-a încheiat turneul în Bel
gia. Sportivii polonezi au sus
ținut trei partide cu repr^Jțm- 
tativa masculină a Belgiei pe 
care au învins-o cu 3—1, 3—0 
și 3—2.
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