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RADU URZICEANU

I

au coborît 
optimism, 

susținut de 
compania 

și terminat

AGAZZI LA AL 100-LEA 
MECI INTERNAȚIONAL

Unul din cei mai cunoscuți 
jucători italieni este fundașul 
Giancarlo Agazzi. Pînă acum el

fundași sînt una de Ia ACBB 
și cealaltă de la Chamonix. An
trenorul Iotului — canadianul 
de origine franceză Gaston Pel
letier.
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In ultimul meci de fotbal al anului

BUCUREȘTILA
și Știința 
rămase în 
atras ieri

să termine „în forță*4 
pentru titlul de cant- 

i-a revenit, de alt- 
Dinanto București 

ultimul meci al 
compania Cons- 

joc bun, deschis, 
bineînțeles, a ob

la un ȘTIINȚA CLUJ ÎNVINSĂ NET
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în vederea barajului pentru grupa B a Campionatului Mondial
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ECHIPELE DE HOCHEI AEE FRANJEI Șl ITALIEI AU SOSIT ASEARĂ IA BUCUREȘTI
Echipele de hochei ale Italiei 

și Franței s-au întîlnit ieri la... 
Zfirich 1... Nu e însă vorba des
pre un meci (el va avea loc 
' jjșbătă seara, la București) ci 
.espre întîlnirea de pe... aero

portul elvețian unde hocheiștii 
italieni, 'plecați de la Milano, 
s-au urcat în avionul TAROM 
care decolase de la Paris spre 
capitala noastră. Și astfel asea
ră, la Băneasa, i-am putut sa
luta aproape pe toți oaspeții 
turneului de hochei care se va 
desfășura pe pationarul „23 
August” la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni. Am spus „aproape”, 
pentru că astă-seară vor mai 
sosi cei doi arbitri elvețieni că
rora le-a fost încredințată de 
federația internațională condu
cerea acestor jocuri, Olivieri și

Ținînd 
întrecerea 
p io ană, care 
Ici pe merit, 
*ț Poetical în 
competiției, în 
truc to rul ui, un 
„Ia mină44. Și, 
ținut o victorie comodă, 
scor mai mult decît concludent: 
44—14 (18—6). La realizarea 
acestei partide frumoase și-a a- 
dus contribuția și Constructorul 
care n-a „închis44 în nici un mo
ment jocul.

La sfîrșitul meciului, prof. AL 
Teofilovici, antrenor federal. Ic-a 
înmînat rugbiștilor de la Dinamo 
București cupa, medaliile și tri
courile dc campioni republicani pe 
anul 1965, felicitindu-i totodată 
pentru succesul obținut.

• Un cuplaj de mare atracție 
pe „Tineretului* 4,

în „deschidere44 Steaua a între
cut pe Știința Cluj cu 15—0 
(6—0). Scorul este prea sever în 
raport cTi aspectul jocului, cluje
nii reușind să dea o replică dîrză 
răutăților rugbiști militari. Rca- 

-Qii: Luscal, Durbac, Moldo
vean n — cîte o încercare — și 
Popa — două încercări.

In al doilea meci, Grivița Ro
șie a „smuls* 4 o victorie munciți? 
în fața Științei Petroșeni: 14—9

ACTUALITĂȚI

de

MARTI, ÎN CAPITALA : PRO
GRESUL BUCUREȘTI - TSC 
BERLIN ÎN ---------- --- ‘ ---------

DE

8 (Agerpres).
Dinamo Craiova 

în Polonia

pionatului republican masculin la 
categoria A în seria I, restanță 
din etapa a V-a a competiției. 
Echipa locală Tractorul întîlnește 
formația brăileană Constructorul.

DINAMO CRAIOVA - 
GORNIK KATTOW1CE 10-10 
LA BOX

După C.S.M. 
pă românească 
debutează în 
„CCE”. Este vorba de 
feminină campioană a țării, Pro
gresul București, care va 
marți cu cea mai bună 
a R.D. Germane, TSC 
Partida con tind pentru cel- de al 
doilea tur al „CCE“ va avea loc 
marți după-amiază (cu începere 
de la ora 17) în sala Dinamo din 
Capitală.

„C.C.E." LA TENIS 
“ MASA

Cluj, o altă echi- 
de tenis de masă 
actuala ediție a 

formația
juca 

echipă 
Berlin.

PATINATORI ROMÂNI LA 
CONCURSUL INTERNATIONAL 

DE LA VIENA

Trei dintre patinatorii noștri 
fruntași și anume 
Marcel Comanici și 
au părăsit astăzi 
dreptîndu-se spre 
vor participa la un

,^on.al

Elena Moiș, 
Nlcolae Belu 
Capitala în- 
Viena, unde 

concurs in- 
tețr .jlonal rezervat juniorilor. 
Ilvjefterile au loc între 10 și 12 
decembrie.

AZI, MECI OFICIAL DE VOLEI 
LA BRAȘOV

La Brașov se desfășoară astăzi 
un meci de volei în cadrul cam- 

Braun, precum și delegatul fo
rului internațional, Schubrt. 
(Cehoslovacia).
„SÎNTEM ÎN PROGRES” - 

SPUN FRANCEZII
Jucătorii francezi 

din avion plini de 
Meciul de verificare 
ei zilele trecute în 
Elveției B, la Gap. 
la egalitate (5—5), a avut darul 
de a le insufla mult optimism 
conducătorilor delegației fran
ceze. Ei apreciază că echipa 
Franței „s-a mișcat bine” și că 
se prezintă în sensibil progres 
față de anii trecuți. „în ori ce 
caz — ne spunea căpitanul e- 
chipei, Lacarriere — veți vedea 
o cu totul altă echipă decît a- 
ceea care a jucat acum doi ani

Un moment dificil pentru studenții clujeni: rugbiștii militari 
atac.

Foto : P. Romoșan 

lui Teodorescu. oaspeții con- 
din nou: „essai44 la colț prin

inițiind tin nou

(3—6). De la început studenții 
se arată a fi puși pe (apte mari. 
Ei plachează strict sau închid 
unghiurile de atac ale rugbiști- 
lor bucureșteni. Mai mult, oaspe
ții deschid și scorul. în min. 8, 
prin Racoș, care transformă im
pecabil o lovitură de pedeapsă. 
Rugbiștii de la Grivița Roșie e- 
galează în min. 21 prin Țîbu- 
leac (lovitură dc pedeapsă). După 
o încercare ca și înscrisă pe par- 

KATTOWICE
Echipa de box 
și-a început turneul 
întîlnind la Kattowice echipa se
lecționată a clubului sportiv Gor- 
nik. Meciul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 10—10. Din 
rîndul echipei dinamoviste s-au 
remarcat îndeosebi Pop și Hodo- 
șan. Echipa Dinamo Craiova va 
intîlni în cel de-al doilea meci, 

o selecționată a

Ringheanu a plonjat în zadar după mingea expediată decisiv de Ene II. Așa s-a înscris cel 
al 4-lea gol.

Foto! Șt. Ciotloș

la Kattowice, 
regiunii.

„CINE ȘTIE, 
TEMA : OL1M-

Nouă campioni dc juniori în reuniunea 
pugilistică de astă-searăCONCURS 

CÎȘT1GA". 
PIADELE

Clubul sportiv Dinamo organi
zează un concurs „Cine știe, cîș- 
tigă“ avînd drept temă Olimpia
dele.

Concursul va avea loc sîmbătă 
11 decembrie, începînd de la ore
le 18, în sala de festivități a clu
bului din Șoseaua ștefan cel 
Mare.

în București și care a pierdut 
atunci cu 10—2”.

Francezii au deplasat un lot 
de 16 jucători, repartizați astfel 
pe posturi : Deschamps și Sozzi 
(portari), Godeau, Paupardin, 
Gilloz, Dufour (fundași), Itzic- 
sohn, Lepre, Faucomprez — 
Chappot, Lacarriere, Mazza — 
Bozon, Laplasette, Bietei — 
Pourtanel (atacanți). Majorita
tea jucătorilor selecționatei 
franceze provin de la cluburile 
ACBB, Chamonix și Grenoble, 
de altfel cele mai puternice din 
Franța. L,inia întii de atac este 
în întregime de la ACBB, iar 
cea de-a doua cuprinde două 
aripi din Chamonix, conduse de 
vechiul internațional Lacar
riere, de la echipa pariziană 
„Le franțais volant”. Liniile de

tea 
duc 
Moiseanu. Gazdele sînt în derută.

(Continuare in pag. a 4-a)

Cunoscînd dorința puternică 
de afirmare a tinerilor pugiliști 
și pregătirile asidue făcute în 
ultimul timp, reuniunea pugilis- 
tică de astă-seară, din sala Flo- 
reasca, se anunță deosebit de a- 
tractivă. „Speranțele olimpice" 
ale boxului nostru vor urca

(Continuare iu pag. a 4-a)

Peisaj 
de iarnă
la cabana
Bilea~Lac

Dinamo București 
Cluj, singurele echipe 
activitate oficială, au 
la meciul lor disputat pe terenul 
din șoseaua Ștefan cel Mare un 
număr apreciabil de spectatori, 
dornici să fie prezenți la închi
derea stagiunii dar și să vadă la 
„lucru” formațiile susamintite 
înainte de plecarea lor la Milano 
și Madrid.

Rezultatul acestei întîlniri a 

treptele ringului cu dorința de 
a dovedi antrenorilor, ca și iu
bitorilor acestui sport, că au po
sibilități de consacrare.

De altfel, o bună parte dintre 
pugiliștii care vor evolua astă- 
seară au și realizat performanțe 
remarcabile. Unii dintre ei (ca 

fost pe... măsura comportării ce
lor două echipe în prima manșă 
a jocurilor cu Intemazionale și 
Atletico Madrid: aflați pe o li
nie ascendentă (vorba proverbu
lui : „Mai bine mai tîrziu decît 
niciodată”) și vădit „propulsați” 
după victoria de răsunet, obținu
tă în dauna milanezilor, dinamo- 
viștii bucureșteni au abordat cu 
hotărîre această partidă, cîști- 
gînd cu 4—0, „la pas

Gh. Ene, C. Cuțov, V. Kiș, I. 
Borchescu, Al. Popa, Gh. Bunea, 
N. Manița, A. Iancu, M. Nicu- 
lescu) sînt campioni republicani 
de juniori pe anul 1965, iar alții 
sînt finaliști ai acestei competi
ții. Gala începe la ora 19,

Inițiativa este de la început da 
partea formației gazdă care, 
după dinamica mișcării în teren, 
se vede că pune un accent mai 
mare pe ofensivă decît adversa-» 
rul. Ca de obicei, Popa și Gher-» 
gheli se intercalează în atac cu 
scopul de a crea superioritate 
numerică și... breșe în dispozitiv 
vul advers. La o asemenea mane
vră, petrecută pe partea dreaptă 
a terenului, Popa este contrat 
necruțător de Cîmpeanu, fiind 
nevoit să se îndrepte, după nu
mai 9 minute de joc, 
spre cabină. Nu 
acțiune Pîrcălab

din nou 
trece mult și O 
— Ghergheli —

CLASAMENTUL CATEGORIEI A 
LA SFÎRȘITUL TURULUI

1. Rapid 13 10 1 2 28—13 21
2. Petrolul 13 8 3 2 31—11 19
3. C.S.M.S. 13 7 3 3 19—13 17
4. U.T.A. 13 5 4 4 19—23 14
5. Șt. Tim. 13 5 3 5 14—18 13
6. Din. Pitești 13 5 2 6 23—21 12
7. Steagul r. 13 5 2 6 21—20 12
8. Șt. Craiova 13 4 4 5 14—18 12
9. Șt. Cluj 13 3 6 4 12—19 12

10. steaua 13 2 7 4 18—13 11
11. Din. Buc. 13 4 3 6 20—22 11
12. Farul 13 4 3 6 12—19 11
13. Crișul 13 3 3 7 16—26 9
14. Siderurgistul 13 2 4 7 18—29 8

Ene II are efect pe tabelă, ulti-i 
mul finalizînd printr-o frumoasă 
și rapidă execuție tehnică care 
i-a surprins pe apărătorii clujeni, 
inclusiv pe portarul Ringheanu.

Unde se afla formația oaspe ? 
Firește, undeva pe teren, dar lâ 
maniera formală, apreciind după 
jocul șters pe care l-a practicat 
pînă atunci. Fotbalul economicos, 
în sensul negativ al cuvîntuluî, 
axat pe lansările celor două 
„vîrfuri” Marcu și Adam (ambii 
cam greoi pe acest teren difi-t 
cil) nu-și găsește efectul dorit, 
pentru că, pe de o parte, Adam 
preia defectuos, iar pe de alta

G. NICOLAESCU

(Continuare in pag. a 3-a)



SCRIMĂ: Examen ECHIPELE CAMPIOANE LA LUPTE
de admitere...

în sala de scrimă de la stadionul 
„23 August” s-a desfășurat etapa a 
Il-a a concursului rezervat juniorilor 
începători. Regulamentul acestui origi
nal concurs inițiat de secția de scrimă 
a clubului Steaua prevede, în această 
etapă, verificarea cunoștințelor de re
gulament ale concurenților, explicații 
teoretice asupra elementelor tehnice 
și demonstrații practice.

Prin fața juriului, format din nume 
cunoscute în scrima noastră, ca de 
exemplu : Ștefan Haucler (examina
tor), Tănase Mureșanu, Stelian Con
stantin, Octavian Vintilă, s-au perin
dat 31 de juniori și junioare. Subiec
tele de pe biletele de examen s-au do
vedit a fi judicios întocmite, partea 
teoretică îmbinîndu-se armonios cu cea 
practică. Spicuim cîteva dintre aceste 
întrebări : „Cite poziții are brațul 
înarmat la floretă ?”, „Cu ce acțiune 
de picioare se poate lovi cu brațul 
înarmat de la distanță mare?”, „Ce se 
înțelege prin atac simplu și compus ?“ 
etc.

în general concurenții au răspuns 
bine, dovedind frumoase cunoștințe 
teoretice și practice.

CLASAMENT: 1. Mihai Baltă
(Știința) 9,77 ; 2. Magda Munteanu 
(Steaua) 9,66; 3. Gabriela Știrbu
(Steaua) 9,55 ; 4. Nicolac Ioniță
(Steaua) 9,44 ; 5. Gheorghe Roth (Cen
trul experimental Viitorul) 9,44 ; 6. 
.Viorica Manta (Steaua) 9,22.

Etapa finală va avea loc duminică 
12 decembrie a.c. (e. d.).

RAIDUL NOSTRU E LUNG DRUMUL 
PÎNĂ LA BIBLIOTECĂ?

Pentru a vedea cum sînt folosite căr
țile sportive, dacă ele ajung în mîna 
antrenorilor, instructorilor, profesorilor 
de educație fizică și sportivilor, am în
treprins cu cîlva timp în urmă un raid- 
anchetă în orașul Ploiești.

SURSA CEA MAI APROPIATĂ

Cartea trebuie să fie la îndemîna 
cititorului. Și cum oamenii își petrec o 
hună parte din timp la locul de muncă, 
am început investigația noastră la cî
teva biblioteci de întreprinderi. Primul 
popas: Uzina „1 Mai“, pe lîngă care 
funcționează clubul sportiv Prahova, cu 
peste 7 000 de membri ai UCFS și 13 
secții pe ramură de sport. După ce am 
arătat scopul vizitei noastre, bibliote
cara Maria Bublic ne-a spus :

— Avem puține cărți pe temă spor
tivă. în ultimele două trimestre nu am 
mai cumpărat nimic.

— Motivul ?
— Nu avem cititori. Ii putem număra 

pe degete: instructorul de handbal Teo
dor Stănescu, boxerul Alexandru llie, șa- 
histul Constantin Tudor, instructorul de 
fotbal Petre Zinculescu și... cam atît!

Ne-am luat rămas bun de la biblio
tecară, rugind-o însă ca volumele spor
tive să le plaseze mai vizibil în raf
turi...

Alături de uzina „1 Mai**  este clubul 
salariaților Complexului C.F.R. Tot aici 
își are sediul asociația sportivă Locomo
tiva, în cadrul căreia activează 5 200 de 
membri UCFS. De la bibliotecara Eu
genia Udroiu am aflat că de mai 
bine de un an nu s-au mai achizițio
nat cărți sportive, că multe dintre 

cele existente în bibliotecă sînt scoase 
din circulație și, în sfîrșit, că doar 
instructorii voluntari Paul Constanti- 
nescu, Cornel Popescu, jucătoarea de 
popice Maria Diaconu și tenismanul 
Marcel Vrasti au fișe la bibliotecă.

• Pentru jocurile de baraj ale 
Campionatului mondial de hochei pe 
gheață — seria B — care se desfă
șoară în zilele de 10, 11 și 12 XII pe 
patinoarul „23 August", cu partici
parea reprezentativelor Franței, Ita
liei șl României, biletele se găsesc de 
vînzare la casa specială din str. Ion 
Vidu și la patinoar.

• Casa specială din str. Ion VA 'ț 
vinde și bilete pentru gala de Vio.’ 
de astăzi, ora 18, de la sala Floreas- 
ca.

• Patinoarul „23 August** este des
chis pentru patinaj public azi orele 
17—19 și duminică orele 10—13- 

...La clubul sportiv Petrolul ne aș
teptam să găsim o bibliotecă mare, 
deoarece aici există 13 secții (cu 25 
de antrenori salariați) în care activea
ză numai sportivi de performanță și, în 
plus, clubul se ocupă de 130 de asociații 
sportive din oraș. Cîteva cărți tehnice 
închise într-un dulap, iar într-o vitrină 
mai multe lucrări de beletristică spor
tivă — iată inventarul bibliotecii. Cînd 
am discutat cu tovarășii din con
ducerea clubului, aceștia s-au plîns 

că în Ploiești nu se găsesc cărțile ne
cesare, ele trebuind să fie procurate 
din București. Pe de altă parte, acti
vistul Tudor Radulescu, care răspunde 
de bibliotecă, s-a transferat de la 1 
iulie la alt Ioc de muncă și nu mai 
are cine să se ocupe de această pro
blemă. Nu e vorbă, că nici antrenorii 
și sportivii clubului nu se prea... îm
bulzesc la citit, multi dintre ei nefiind 
abonați la publicațiile de specialitate.

PRIN LIBRĂRII

Să vedem acum care e situația în 
librării. Am vizitat două dintre ele, 
cele mai mari din Ploiești. In raftu
rile lor găsești de toate, mai puțin 
cartea sportivă. „încălzirea sportivu
lui**,  „Laurii handbalului românesc**,  

„IteiHKc pregătirea sportivă a juniori

Dinamo București la „greco-romane". De la stingă la dreapta: N. 
Martinescu, Gh. Popovici, F. Ciorcilă, Al. Toth, I. Burcea, L. Buha, 

C. Turturea, I. Alionescu, I. Stoica și antrenorul Dumitru Cuc.
Steaua la „libere". De la stingă la dreapta : Șt. Stîngu, I. Popescu, Gh. 
Cserei, P. Circiumaru, I. Chirilă, Al. Geantă, Gh. Țarălungăt Gh. 

Șerban și antrenorul Gheorghe Șuteu

Fotografii de Șt. Ciotloș

lor**,  „Regimul de viață al sportivului'4, 
„Maternitatea și cultura fizică4* * și alte 
cărți, pe care au dorit să le cumpere 
Consiliul regional UCFS și clubul 
sportiv Petrolul, lipsesc din librăriile 
ploieștene. Explicațiile cuvenite ni le-au 
dat:

GH. BUDUI, responsabil la librăria 
„I. L. Caragiale4* — „O serie de 
cărți tehnice nu se vînd, iar altele 
ne vin in stocuri mici. Îndeosebi se 
caută lucrările cure tratează probleme 
de gimnastică, atletism, șah și jot- 
bal**.

ANTON K0N1G, responsabil la Li
brăria centrală : „Cărțile care se referă 
la tehnica învățării înotului, a gimnas
ticii pentru toate vîrstele, a atletismu
lui și altor sporturi se vînd în 2—3 
zile. Se pare că tirajul e mic în raport, 
cu cerințele** .

CARTEA SPORTIVA

In orașul ploiești

— Nu ați sesizat C.L.D.C.-ul de a- 
ceastă situație?

— Ba da, insă continuă să ne lip
sească multe cărți de care sintem în
trebați zilnic.

CUVÎNTUL ANTRENORILOR

Ce cărți ați citit în ultima vreme? 
Cu această întrebare am făcut o an- 
chetă-fulger printre antrenorii întîlniți 
în după-amiaza aceea în sălile și pe 
terenurile stadionului din Ploiești. 
Transcriem cîteva răspunsuri.

ANDREI BARTHA, antrenor de at
letism la clubul Petrolul: „O oră pe 
zi o rezerv cititului. Dacă n-am o carte 
nouă, recitesc „încălzirea sportivului**,  
„Aruncarea discului și a greutății**,  
„Lecția de educație fizică**  sau alte lu
crări apărute meu de mult. Fiecare îți 
spune cite ceva și îți transmite idei 
legate de preocupările noastre. Spor
tivii pe care-i pregătesc eu doresc să 
citească și cărți biografice. Viața ce
lebrităților sportive pasionează pe ti
neri, aceștia fiind dornici să le ur
meze exemplul. Și încă ceva: am o 
grupă de copii cărora, pentru a le crea 
gustul pentru citit, le redau fragmente 
din diferite cărți, le citesc articole din 
ziare. Ar fi bine dacă scriitorii s-ar 
gindi mai mult la ei**.

XENOFONTE BOBOC, antrenor se
cund de atletism Ia clubul Petrolul : 
„Am studiat o serie de referate în 
legătură cu psihologia sportivului. 
Ne-ar trebui mai multe manuale teh
nice**  (n.a. Nu a specificat însă dacă 
le-a citit — și sînt destule — pe 
cele existente la atletism).

GHEORGHE TATARU, antrenor de 
lupte libere la clubul Prahova : „Ul
tima carte pe care am citit-o este „Așa 
a fost la Yokohama**  (n.a. Cartea de
scrie campionatele mondiale de lupte 

de la Yokohama și a apărut acum doi 
ani !). Nu prea avem timp pentru citit. 
Majoritatea sportivilor din secția de lup
te locuiesc în diferite sate din împreju
rimile orașului și pierd mult timp pe 
drum. Apoi, o parte dintre luptători sînt 
la liceele serale. Cînd să mai facă 
și lectură!'**

GR1GORE SUC1U, antrenor de lupte 
clasice la clubul Prahova: „Eu abia am 
terminat cursurile de antrenor și nu 
am avut cînd să citesc literatură spor
tivă. De acum o să mă preocupe a- 
ceastă problemă**.

VICTOR IVaN, antrenor de popice 
la clubul Petrolul: „In biblioteca per
sonală am multe cărți, printre care „An
trenamentul atletului'*,  „Probleme de 

antrenament în jocurile sportive** , „J.O. 
de la lloma**,  „Tokio — Olimpiada re
cordurilor**  etc. Regret că Editura 
UCFS neglijează jocul de popice**.

Răspunsurile sînt edificatoare. 0 sin
gură subliniere pentru cei care dau vina 
pe „lipsa de timp'4 atunci cînd e vorba 
să consulte diferite lucrări de specia
litate: cartea sportivă își are și ea 
rolul în obținerea unor rezultate supe
rioare.

ÎN LOC DE CONCLUZII

• Ca să poți citi o carte trebuie 
să ai de unde s-o cumperi. Deci 
se impune ca librăriile să fie apro
vizionate în mod corespunzător.

• Dacă la librărie s-au epuizat 
cărțile, antrenorul, instructorul 
sau sportivul apelează la bibliote
ca întreprinderii sau uzinei unde 
lucrează. In consecință, e necesar 
ca bibliotecile să fie înzestrate cu 
ultimele noutăți.

• Antrenorilor și instructorilor 
nu trebuie să le scape nici o bro
șură de specialitate. Ei au totoda
tă datoria, pentru că sînt primii 
educatori ai sportivilor, să stimu
leze gustul elevilor lor pentru 
citit.

TR. IOANIȚESCU

VOLEI: Clasamentele
SERIA I

MASCULIN

1. Rapid Buc. 8 8 0 24: 4 16
2. Dinamo Buc. 8 7 1 23: 6 15
3. Tractorul Brașov 7 7 0 21: 7 14
4. Steaua Buc. 8 5 3 19:10 13
5. Știința Galați 844 16:14 12
6. Farul Constanța 8 4 4 12:17 12
7. Știința Brașov 835 12:17 11
8. Constructorul Brăila 734 13:13 10
9. Petrolul Ploiești 826 11:20 10

10. Știința Cluj 826 9:20 10
11. Știința Timișoara 8 1 7 7:23 9
12. Minerul B. Mare 8 1 7 7:23 9

FEMININ

1. Rapid Buc. 7 7 0 21: 2 14
2. Dinamo Buc. 7 7 0 21: 3 14
3. Știința Cluj 7 4 3 16:11 11
4. Farul Constanța 748 15:12 11
5. C.P. București 7 4 3 14:15 11
6. Știința Craiova 7 3 4 13:17 10
7. Penicilina Iași 7 2 5 8:17 9
8. Partizanul r. Brașov 7 2 5 8:18 9

Echipele Dinamo (la „greco-roma- 
ne") și Steaua (la „libere") au cuce
rit din nou titlurile de campioane 
ale țării. Un succes pe deplin meri
tat. Luptătorii celor două formații 
au dovedit o pregătire superioară 
de-a lungul întregului campionat.

Cu această victorie dinamoviștii 
stabilesc un record cu totul ieșit din 
comun: titlul se află de 17 ani la 
rind în posesia lor I

Firește, din „vechea gardă" a lup
tătorilor de la Dinamo n-a mai ră
mas nici un sportiv. Legătura dintre 
„trecut" și „prezent" o ține numai... 
antrenorul Dumitru Cuc (component 
al garniturii care, în 1949, cucerea 
primul titlu de campioană), și — 
intr-o măsură mai mică — sportivul 
Gheorghe Popovici. Au trecut anii, 
vechii luptători au spus „adio" spor
tului preferat, dar în echipa Dinamo 
au apărut alți și alți tineri. Stoica, 
Alionescu, Turturea, Buha, Ciorcilă 
continuă tradiția. Mulți dintre ei sînt 
componenți ai loturilor reprezentati
ve ale țării. Iar în urma lor vin 
Ion Ionescir, C. Tatomir, N. Nicolae, 
Cr. Mache și alții, care abia așteap
tă afirmarea.

Ar fi, desigur, greșit ca dinamo
viștii să se culce pe lauri. Cu toate 
rezultatele bune obținute in campio
natul recent încheiat, echipa a ma
nifestai o vizibilă lipsă de omogeni
tate. Cauza ? Tinerii care au înlocuit 
pe „consacrați", n-au reușit întot
deauna să se ridice la valoarea a- 
cestora din urma, lată de ce se im
pune o atenție deosebită tinerilor. 
Antrenamentul individualizat, o pre
gătire telmico-tactică și psihologică

HANDBAL: Programul seriei I a campionatului 
republican feminin

Amînat pentru a face loc pregătirilor 
în vederea campionatului mondial, cam
pionatul republican feminin (seria I) 
va începe la 19 decembrie. Deci, jocu
rile se vor disputa în sală, iar piogra- 
mul este următorul :
Etapa I, 19 decembrie

Brașov : Rulmentul—Tractorul 
Timișoara : Știința—Lie. nr. 4 Tim. 
București : Confecția—Știința Buc. 
Odorhei : Voința—Rapid Buc.
Tg. Mureș ; Mureșul—C.S.M. Sibiu
Etapa a Il-a, 26 decembrie

Brașov : Tractorul—Știința Timișoara 
București : Rapid—Rulmentul
Timișoara : Lie. nr. 4—Confecția 
Sibiu ; C.S.M.—Știința Buc.
Tg. Mureș : Mureșul—Voința Od
Etapa a 111-a. 9 ianuarie

București : Știința—Lie. nr. 4 
Timișoara : Știința—Rapid
Odorhei : Voința—C.S.M. Sibiu 
București : Confecția—Tractorul 
Brașov ; Rulmentul—Mureșul
Etapa a lV-a. 16 ianuarie
Brașov : Tractorul—Lie. nr. 4
Sibiu : C.S.M.—Rulmentul

în categoria A
9. C.S.M. Sibiu 7 16 9:18 8

10. Metalul Buc. 7 16 7:19 8

SERIA A ll-A
MASCULIN

1. Știința București 5 3 2 10: 6 8
2. Electroputere C-va 5 3 2 11: 7 8
3. C.S.M.S. Iași 5 3 2 9: 6 8
4. Viitorul Bacău 5 3 2 11: 8 8
5. Progresul Buc. 5 3 2 10: 8 8
6. Alumina Oradea 532 10:10 8
7. înainte Timișoara 523 9:10 7
8. Știința Petroșeni 5 2 3 8:10 7
9. Ind. sîrmei C. Turzii 5 2 3 6:12 7

10. Banca Tg. Mureș 5 14 5:12 6

FEMININ
1. Țesătura P. Neamț 5 5 0 15: 5 10
2. Știința București 5 4 1 13: 5 9
3. Voința M. Ciuc 5 3 2 12:10 8
4. Știința Tg. Mureș 5 3 2 11:10 8
5. Progresul Buc. 5 2 3 9: 9 7
6. Sănătatea Arad 5 2 3 9:11 7
7. Prog. Tîrgoviște 5 14 6:14 6
8. C.S.M. Cluj 505 4:15 5

la cel mai înalt nivel, sînt doar cite- 
va dintre cerințele imediate, spre 
care trebuie să-și îndrepte atenția 
atît antrenorul D. Cuc, cit si condu
cerea secției.

O tradiție a succeselor, de data a- 
ceasta la lupte libere, capătă bez*»,  
temeinice și la clubul Steaua. ECSJ. 
pa pregătită de antrenorul Gheorghe 
Șuteu a cîștigat anul acesta pentru 
a oincea oară titlul de campioană I. 
„libere". Este, desigur, o performan
ță meritorie. Cu atît mai mult, cu 
cit în ultimul timp luptătorii de la 
Steaua și-au îmbunătățit vizibil pre
gătirea tehnică. Ei folosesc acum pro
cedee eficace și variate în lupta la 
parter, dovedind — in același timp 
— mai multă siguranță in acțiunii» 
din picioare. Nu întimplător, in a- 
faxa luptătorilor Boia și Poalelungi, 
numeroși componenți ai reprezenta
tivei de „libere" provin de la clubul 
Steaua. Dar și aici, cum se spune, 
este loc de mai bine. Antrenorul 
Șuteu trebuie să ceară elevilor săi 
un volum de muncă mult mai mare. 
Țarălungă și Stîngu — ca să nu ne 
referim decît la acești sportivi — 
sînt talentați și au posibilități să 
obțină succese mult mai mari, dar 
pentru a fructifica la maximum cali
tățile de care dispun, este necesară 
o muncă mult mai intensă. Priy,rt£^ 
„schimbul de mîine", consemnăm . a 
bucurie laptul că anul acesta, la 
Steaua a luat ființă o grupă de ju
niori, pregătită de prot. Ion Lefter. 
Ea va trebui să devină pepiniera de 
bază a secției de lupte.

R. CÂLARĂȘANU

Tg. Mureș : Mureșul—Știința Tim. 
Odorhei : Voința—Știința Buc 
București : Rapid—Confecția
Etapa a V-a, 23 ianuarie
București : Știința Tractorul 
Brașov : Rulmentul—Voința Od . 
Timișoara : Știința—C.S.M.
Timișoara : Lie. nr. 4—Rapid 
București : Confecția—Mureșul
Etapa a Vl-at 30 ianuarie
București : Rapid—Tractorul 
Brașov : Rulmentul—Știința Buo 
Odorhei : Voința—Știința Tim
Tg. Mureș : Mureșul—Lie. nr. 4
Sibiu : C.S.M.—Confecția
Etapa a Vil-a, 6 februarie
Brașov : Tractorul—Mureșul 
Timișoara : Știința—Rulmentul 
Timișoara : Lie. nr. 4—C.S.M. 
București : Știința—Rapid 
București : Confecția—Voința
Etapa a VIII-a, 13 februarie
Sibiu : C.S.M.—Tractorul 
Brașov : Rulmentul—Confecția 
Timișoara : Știința—Știința Buc 
Odorhei : Voința—Lie. nr. 4. 
Tg. Mureș : Mureșul—Rapid.
Etapa a IX-a, 20 februarie
Brașov : Tractorul—Voința
Timișoara : Lie. nr. 4—Rulmentul 
București : Confecția—Știința Tim. 
București : Rapid—C.S.M.
București : Știința—Mureșul

Returul va începe la 3 aprilie și se 
va desfășura în aer liber.

De la I.E.B.S.



:ampionatul de gimnastică al echipelor 
;elecționate de regiuni — o competiție utilă

Q*  icomitent cu campionatul repu- 
lican individual, în sala Armatei din 
lluj s-a desfășurat la sfîrșitul săp- 
ămînii trecute și faza finală a cam- 
ionatului selecționatelor de regiuni, 
«trecere aflată la prima ei ediție. Se 
oate spune că intenția federației de 

organiza o competiție de o aseme- 
ea anvergură, menită să constituie 
in prilej de depistare a unor noi ti- 
leri talentați, de trecere în revistă 
> celor mai valoroși tineri din toate 
egiunile țării și-a atins pe deplin 
copul. Cele mai bune 10 echipe (atît 
a feminin cît și la masculin), selec- 
ionate de regiuni, calificate în urma 
azei de zonă, au oferit la Cluj o în- 
recere interesantă, disputată, din des- 
ășurarea căreia profesorii de educație 
izică și antrenorii au desprins con
fuzii importante. Ne vom referi la 
Jteva dintre acestea.

scurtă perioadă în care balonul se 
găsește mai mult sub controlul cluje
nilor și apoi (în min. 37) marea ocazie 
ratată de Ștefan care, după ce își 
permite luxul să-l dribleze și pe Rin- 
gheanu, „intră" într-un unghi ceva 
mai închis, de unde trimite cu stîngul 
alături de poartă. Dar numai după 
două minute tabela va arăta 2—0 : 
Pîrcălab a executat o lovitură liberă, 
înalt în careu, și Nunweiller III, 
venit din urmă, înscrie trimițînd ba
lonul cu capul. Mingea n-a atins plasa 
porții clujene, dar degajarea prin 
„foarfecă” a lui Grăjdeanu s-a pe
trecut după ce balonul depășise în aer 
CU MULT linia porții. Arbitrul de 
centru, Octavian Comșa, n-a văzut 
golul dar nici n-a avut „inspirația" 
să-și îndrepte privirea spre tușierul 
Gh. Micu care, privind faza din 
dreptul liniei de fund, și-a putut da 
seama mai bine de valabilitatea golu
lui, îndreptîndu-și steagul spre linia 
de centru. Acordînd golul abia după 
consultarea cu arbitrul de tușă, Octa
vian Comșa a avut de „luptat" cu 
protestele oaspeților, conducînd în 
continuare sub influența momentului 
care a dus la înscrierea celui de al 
doilea gol și greșind deseori. Cu un 
minut înainte de sfîrșitul reprizei 
clujenii rămîn în zece oameni prin 
eliminarea lui V. Alexandru care l-a 
lovit intenționat pe Ghergheli.

Nu trece mult de la reluare și Ene
II majorează scorul (în min. 57), 
transformînd o lovitură de la 11 m, 
dictată în urma faultului comis în 
careu de Cîmpeanu asupra lui Pîr
călab. în continuare, jocul scade din 
interes și după două „bare" (Gher
gheli — min. 75 și Frățilă — min. 
81) scorul „urcă" la 4—0 (Ene II, în 
min. 89).

Dinamo Buc.: Datcu 7 — Popa 
(din min. 10, Stoenescu 6), Nunweiller
III 8, Nunweiller IV 7, Ivan 7 — 
Ghergheli 8, Ștefan 7 — Pîrcălab 7, 
Frățilă 7, Ene II 8, Haidu 7.

Știința Cluj : Ringheanu 5 — Szoke
5, Anca 6, Grăjdeanu 6, Cîmpeanu 6
— V. Alexandru 4, Pexa 5 (din min.
65 Mustățea 6) — Marcu 5, Ivansuc
6, Adam 4, Neșu 6,

Vom sublinia, mai întîi, utilitatea 
competiției, necesitatea ca ea să de
vină tradițională. Prezența în echipele 

.junilor a celor mai buni sportivi 
și sportive de la categoriile inferioare 
i medii de clasificare face posibil 

ca atît la faza de zonă cît, mai ales, 
la finală să putem urmări tot ce are 
mai bun gimnastica noastră de pers
pectivă la un moment dat, oferă po
sibilități de descoperire a unor tineri 
talentați, care, bine îndrumați, să 
poată constitui „schimbul de mîine". 
Iar concursul de la Cluj, deși la pri
ma ediție, a fost edificator în acest 
sens. în echipele regiunilor Banat, 
Cluj, Bacău, ale raioanelor din Bucu
rești am văzut mulți gimnaști și gim
naste cu reale aptitudini, cărora le 
întrezărim frumoase succese. Vom a- 
minti doar cîteva nume : Petri, Go- 
reac, Pruteanu, Alexa, Guțiu, laco- 
vescu, Popescu (la fete), Bălan, Stoi
ca, Mărgineanu, Bunescu (la băieți), 
dar numărul celor remarcați este mult 
4», j mare. în ce privește selecția, am 
văzut o orientare mai bună, spre gim
naști și gimnaste cu o bună mobilitate, 
supli, care corespund cerințelor mo
derne. Rezultate meritorii în această 
direcție am remarcat îndeosebi la re
giunile Banat, Bacău, București, Cluj, 
mai ales la gimnaștii de categorii in
terioare de clasificare. în ce privește 
nivelul tehnic al concursului, vom 
menționa preocuparea pentru o acro
batică corectă, pentru execuții dina
mice, buna însușire și interpretare a 
„impuselor-*.  Iar faptul că pe primele 
locuri ale clasamentului întîlnim re
giuni ca Banat, Bacău, Cluj (feminin) 
sau Cluj, Argeș, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Banat, Iași (masculin) arată 
că gimnastica intră în... drepturi pe 
vatreg cuprinsul țării. E un fapt sa- 
.« -jtf, pe care îl dorim permanenti
zat.

Dar pe lîngă aspecte pozitive, par-

Meciul de categorie C, Pro
gresul Corabia—Minerul Deva 
s-a desfășurat la Turnu Mă
gurele (stadionul din Corabia 
fiind suspendat) pe un teren 
plin de gropi, (dr. N. Cons
tantin).

Jucătorii de La Progresul : —
Repede, să umplem cu ceva groa
pa, altfel ratăm 11 metrii

ticipanții la finala campionatului re
zervat echipelor de regiuni ne-au ofe
rit și unele constatări mai puțin îm
bucurătoare.

Aspectul fizic al unora dintre tinerii 
gimnaști vorbea convingător despre 
faptul că nu toți antrenorii privesc 
încă selecția cu exigență, că nu-i a- 
cordă atenția cuvenită. Se mai iro
sește încă energie și timp cu tineri 
sau tinere lipsite de perspectivă, care 
e greu de crezut că vor deveni gim
naști valoroși. în această direcție, s-a 
„evidențiat" echipa feminină a re
giunii Galați, care s-a prezentat la 
Cluj cu sportive total necorespunză
toare sub aspectul selecției, și nu vom 
putea fi convinși că în toată regiunea 
nu s-au găsit și alte gimnaste. Deși 
regulamentul competiției a fost trimis 
în regiuni încă din aprilie 1964, unii 
antrenori nu au reușit să-l studieze 
și să-l cunoască nici pînă la finele 
lui 1965 1 Numai așa se explică fap
tul că unele gimnaste s-au prezentat 
cu exerciții liber alese care nu țineau 
seama de amendamentele cuprinse în 
regulament, cu exerciții ce dovedeau 
prea puține căutări în direcția origi
nalității, prea puțină expresivitate.

Desigur, urmărind clasamentul, 
cei avizați se vor întreba, sur
prinși, cum de este posibil ca 
echipa feminină a raionului „23 
August” din București să se afle 
pe ultimul loc ? Răspunsul ar trebui 
să-l dea profesorii Victor Cibi și Gri- 
gore Grigore de la Ș.S.E. nr. 2, comisia 
orășenească de gimnastică, precum și 
metodistul Victor Barbu de la Consiliul 
orășenesc UGFS București care au tri
mis la Cluj gimnaste fără clasificare 
înregistrată în carnet, deci fără drept 
de concurs. Să admitem că banii chel- 
tuiți în zadar vor fi imputați și re
cuperați. Cum rămîne însă cu irosirea 
unui timp prețios de către trei gim
naste și un gimnast, care au doar sa
tisfacția de a fi evoluat în ai ară de 
concurs ; cum se va justifica faptul 
că echipa raionului bucureștean 
a fost privată de un loc bun (pe care 
îl merita) în clasamentul linal al în
trecerii ?

CONSTANTIN MACUVE1

Iată acum clasamentul campionatu
lui echipelor selecționate ale regiuni
lor : FEMININ : Banat 329,75 p., Ba
cău 326,75 p., Cluj 326,00 p., raionul 
„30 Decembrie" București 313,85 p., 
Oltenia 311,80 p., Mureș-A.M.
310,45 p., Galați 305,00 p., Maramu
reș 304,00 p., Argeș 299,75 p., raionul 
„23 August" București 277,50 p. ; 
MASCULIN : Cluj 430,50 p., raionul 
„23 August" București 428,00 p., Ar
geș 427,05 p., Mureș-A.M. 426,30 p., 
Banat 424,35 p., Iași 409,45 p., Plo
iești 408,00 p., Crișana 402,25 p., Do- 
brogea 390,65 p., raionul „30 Decem
brie" București 353,85 p.

DIN JOI tN JOI
Desene de Neagu Rădulescu

In sala de lupte a asociației 
sportive Tierna din Orșova au 
lost depozitate de către O.C.L. 
diferite ambalaje, iar saltelele 
de lupte aruncate afară, în 
ploaie.

Luptătorii: — Și noi ce facem ? 
O. C. L.: — Odihniți.-vă, pe... 

saltele I

ȘTIRI... ȘTIRI...
TRIAL DE JUNIORI

Următorii 15 juniori, remarcați mai 
de mult, sau mai recent, de către 
specialiștii Federației române de fot
bal, sînt convocați, la București, marți 
14 decembrie, în vederea unui joc 
de verificare în compania echipei 
Știința București : Moldoveanu (Știin
ța Cluj), Hodrea (A. S. Ciacova), 
Peia (A. S. Ciacova), Bobar (A.S. 
Ciacova), Vasile Gelu (Marina Man
galia). Ioniță (Progresul), Ionescu 
(Metalul Tîrgoviște), Arnăutu (Lami
norul Nădrag), Șchiopu (U. T. A.), 
Bungău (C.F.R. Timișoara), Bot 
(Sătmăreana), Covaci (Crișul), Marica 
(S.S.E. II București), Damian (Dinamo 
Timișoara), Oprișan (Siderurgistul).

C.F.R. TIMIȘOARA - CEL MAI BUN 
GOLAVERAJ AL SEZONULUI I

CFR Timișoara (antrenor, prof, D. 
Godeanu), lidera seriei Vest din 
categoria C a realizat totodată alte 
două performante demne de reți
nut : cele mai multe victorii la ni
velul competiției respective (9) și 
cel mai bun golaveraj al sezonului 
(42 : 13).

Prin urmare eficacitatea este atu-ul 
nr. 1 al echipei timișorene. .Cu a 
cest atu, ne spunea duminică, după 
meciul cu Metalul Hunedoara, antre
norul D. Godeanu, nădăjduim să re
intrăm în B și, de ce nu ? să mergem 
și mai departe. Ne obligă tradi(ia“.

Fiind vorba de o echipă tînără. în 
rindul căreia domnește o atmosferă 
sănătoasă, propice bunelor rezultate, 
și de un antrenor inimos și priceput, 
miile de suporteri ai echipei fero
viarilor timișoreni au toate motivele 
să spere si ei aceasta.,.

Știința Cluj învinsă net
la București

(Urmare din pag. 1) 

dinamoviștii își supraveghează strict 
adversarii, nelăsîndu-le nici un mo
ment de răgaz. De altfel, din anu
mite acțiuni ale dinamoviștilor (înde
osebi în situațiile de apărare) se poate 
deduce că, azi, aceștia repetă ceva și 
pentru greul examen pe care îl vor 
susține miercurea viitoare pe „San 
Siro". Ne referim la presingul exer
citat pe toată suprafața terenului, la 
apariția fundașului „liber" (Nunweil- 
ler Ill) mereu pregătit pentru inter
venții de ultim moment. în plus, 
foarte mult din potențialul obișnuit al 
formației studențești se pierde prin 
Ivansuc, urmărit peste tot de mijlo
cașul Ștefan. Și totuși, pe la jumă
tatea reprizei, Adam are egalarea în... 
vîrful bocancului, dar mingea trimisă 
puternic, de la numai 5 m, reușește 
să se ridice peste bară 1 Urmează o

La liceul din Tăndărei, raionul 
Fetești, în lipsa profesorului 
de educație fizică se ivesc 
discuții aprinse între profe
sorii St. Petrescu (română), 
I. Anghel (naturale) și Gh. 
Adam (director) pentru... îm
părțirea orelor suplimentare 
de educație fizică.

Profesorii: — Ca să nu mai fie 
vorbe, dăm cu banul... I

Răspuns
în ziarul nostru de vineri 3 

decembrie, la rubrica „Cuvîntul 
cititorului", a fost publicată scri
soarea tov. Teodor Moldovan — 
București, intitulată „Ce faci Du
mitru Nicolae ?“

Iată răspunsul primit ieri de la 
jucătorul vizat:

Stimate tovarășe Moldovan,

Am citit cu multă atenție rln- 
durile pe care mi le-afi adre
sat prin intermediul ziarului 
„Sportul popular". Cu părere de 
rău trebuie să recunosc că aveji 
dreptate. Intr-adevăr, după cl- 
teva jocuri bune realizate In 
cadrul formației Steaua, om 
greșit considerlnd că nu mai 
am prea multe de Învățat. O bună 
perioadă de timp m-am pregătit 
superiicial și consecințele au fost 
cele normale In asemenea cazuri:

Din campionatele regionale
ARGEȘ

Metalul Pitești este campioana de 
toamnă a regiunii Argeș. Liderul a 
avut o comportare constantă : din 
cele 12 meciuri n-a pierdut nici unul. 
Bine s-au prezentat în acest sezon și 
echipele Constructorul Slatina, Fo
restierul Stilpeni și Unirea Drăgă. 
șani.
1. Metalul Pitești 12 8 4 0 32— 5 20
2. Constructorul Slatina 13 7 5 1 32— 7 19
3. Forestierul stilpeni 13 8 2 3 25—11 18
4. Unirea Drăgășani 13 7 4 2 19— 8 18
5. Recolta Stoicănești 13 7 2 4 24—22 16

la critică
jocuri slabe și In final... banca re
zervelor.

Consider că această tristă „ex
periență" mi-a folosit. Cu ajuto
rul conducerii clubului, al secției 
și al colegilor mi-am dat seama 
că fără o muncă intensă, fără o 
viață ordonată, nu se pot realiza 
performanțele dorite. Acum mă 
pregătesc cu multă ambiție și per
severență pentru a reveni In lima 
de fundași a echipei și chiar a lo
tului reprezentativ.

Vă mu/jumesc pentru atenția cu 
care mă urmăriți și sper că n-am 
să vă dezamăgesc. Cred că exem
plul meu va folosi și altor jucă
tori tineri pentru a-i feri de ase
menea perioade — nedorite — in 
activitatea lor.

DUMITRU NICOLAE 
jucător în echipa de fotbal Steaua 

București

I. CHILIBAR - coresp.

6. Lotrul Brezoi 13 5 5 3 26—16 15
7. Forest. Curtea de Argeș

13 5 2 6 19—18 12
8. Oltul Drăgănești 13 5 1 7 19—29 H
9. Progresul Găești 13 3 4 6 13—24 10

10. Chimia Govora 13 3 4 6 23—36 10
11. Unirea Horezu 13 3 3 7 13—21 9
12. Dinamo Drăgășani 12 3 3 6 12—24 9
13. Vîlceana Hm. Vîlcea 13 3 3 7 13—27 9
14. Progresul Băiculești 13 1 2 10 6—28 4

Pronosport
Pentru a veni in ajutorul participanți- 

lor, in această rubrică vom relata scur
te aspecte ale ultimelor partide disputa
te între ele de protagonistele concursu
lui Pronosport de duminică (în parante
ze sînt trecute datele cînd s-au dispu
tat) :

HAJDUK — DINAMO ZAGREB (2.V. 
1965) : o—1. In scădere de formă Hajduk 
a cedat la limită. Inițiativa a aparvinut 
jucătorilor fapt confirmat de
rezultatul partidei.

VOJVODINA — STEAUA ROȘIE (28. 
111.1965) : 2—2. Gazdele au jucat mai
bine în prima repriză cînd au con
dus, de altfel, cu 2—0. După pauză ei 
cedează permițînd oaspeților să egaleze.

SARAJEVO — RIEKA (23.V.1965) : 2-1. 
Scorul este deschis de gazde în primul 
minut de joc prin Sehovici, pentru ca 
după un sfert de oră Unșovici să mă
rească handicapul. Golul oaspeților este 
realizat de-abia în minutul 73 de către 
Gulin.

INTER — FIORENTINA (9.V.1965) : 
6—2. in drum spre titlu, Inter a mani
festat o deosebită vervă de joc. Au 
marcat : Corso (2), Mazzola (2), Burnich 
și Jair pentru gazde, iar Maschio și 
Bertini pentru oaspeți.

TORINO — ROMA (30.V.1965): 3—1.
Golurile gazdelor s-au marcat în minu
tele : 3, 35 și 56. Unicul gol al oaspeți
lor a fost realizat în minutul 67.

CATANIA — LAZIO (31.1.1965) ; 3—0. 
După un început egal oaspeții au ce
dat permițînd gazdelor să marcheze 
de trei ori în minutele ; 34, 83 și 84.

ATALANTA — SAMPDORIA (6.V.1965): 
0—0. Cu o apărare fermă oaspeții au 
reușit un prețios rezultat de egalitate.

CAGLIARI — JUVENTUS (31.1.1965) : 
1—0. Un rezultat util pentru Cagliari 
(aflată atunci în zona retrogradării), 
prin golul înscris de Rlno în minutul 
50.

BOLOGNA — MILAN (9.V.1965) ; 0—2. 
Prin această victorie în deplasare, Milan 
și-a menținut avansul de un punct în 
clasament asupra lui Inter.

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoexpres 
din 8 decembrie 1965 au fost extrase 
din urnă următoarele numere:

44 40 7 27 49 21
Numere de rezervă : 22 26
Fond de premii : 630 381 lei din care 

100 499 lei report categoria I.
Tragerea următoare, va avea loc 

miercuri 15 decembrie 1965 la Bucu
rești.

LOTO

Premiile întregi șl sferturi de la tra
gerea Loto din 3 decembrie 1965.

Supliment I sfert : 1 variantă a
89 149 lei; Supliment II: 4 variante a 
18.768 lei și 3 variante a 4.692 lei; Cate
goria I : 3 variante a 14.263 lei și 13 va
riante a 3.565 lei ; Categoria a H-a : 13 
variante a 5.022 lei și 19 variante a 
1.255 lei; Categoria a IH-a : 29 variante 
a 2.256 lei și 42 variante a 564 lei; Cate
goria a IV-a : 49 variante a 1.376 lei și 
63 variante a 344 lei; Categoria a V-a : 
71 variante a 933 lei și 98 variante a 233 
lei; Categoria a Vl-a : 101 variante a 
707 lei și 100 variante a 176 lei; Cate
goria a Vil-a : 159 variante a 420 lei și 
212 variante a 105 lei; Categoria a VUI-a: 
208 variante a 342 lei și 209 variante a 
85 lei.

Premiul de categoria I sfert a revenit 
participantului Frățilă loan din Sibiu.

Rubrică redactată de Loto-Prorto- 
sport.



Partide de luptă in runda 
a XlV-a a campionatului de șan

Aseară, Florin Gheorghiu și-a re
făcut avansul de 3 puncte asupra ce
lui mai apropiat concurent, învingînd 
într-o partidă frumoasă și instructivă 
pe Drozd. Tot atît de interesant și 
plin de conținut a fost jocul lui 
Ciocîltea în fata lui Ungureanu. Cind 
întreaga sală credea că partida se va 
încheia cu mat, Ungureanu a găsit 
o ultimă resursă de apărare, care i-a 
adus salvarea prin șah etern I Nacu 
a dat o luptă grea cu Ghițescu și fă- 
cînd o inexactitate înainte de în 
trerupere, trebuie să caute apărări 
în finalul cu trei pioni izolați contra 
cal și un pion.

Alte rezultate din runda a XlV-a: 
Șuta—Soos */ 2—*/ 2 (47 mutări), Bon 
doc—Pavlov */ 2—'/2 (44), Partos — 
Moisini 1—0 (28), Mititelu — Voicu- 
lescu ‘/2—*/ 2 (24), Botez—Vaisman 
1—0 (45), Szabo—Radulescu 1—0 (39).

Redacția șl administrația: str. Vasile Conta nr. «6. teleion 11 10.05. interurban 72 și 286 Telex: sportrom buo. 180. Tiparul: L P. .Informația", sir. Brezoianu 23—25. 
PREȚUL ABONAMEN WLU1: 1 lună: 6,50 leii 3 luni; 19,50 lei j 6 luni: 39 lei; 1 an: 78 lei.

Loturile României pentru meciurile de baschet 
cu echipele de tineret ale Ungariei

In continuarea bogatului program 
interna tio „al început din luna noiem
brie, baschelbaliștii noștri fruntași 
vor susține la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni noi întîlniri. Este vorba de 
meciurile dintre reprezentativele de

Echipele de hochei 
ale Franței și Italiei 

au sosit aseară la București
(Urmare din pag. 1)

a jucat de 99 de ori în echipa repre
zentativă iar sîmbătă seara, la Bucu
rești, va îmbrăca tricoul „Squadrei 
azzura“ pentru a suta oară. „Am 33 
de ani — spune Agazzi — și eram 
decis să abandonez activitatea corn- 
petițională. Am ținut însă să vin la 
București pentru a contribui la o cit 
mai bună comportare a echipei ita
liene în acest turneu și, totodată, 
pentru a-mi sărbători... centenarul 
meciurilor inter-țări susținute de 
mine. Sper să avem o comportare 
meritorie, pentru că echipa a făcut 
o bună partidă zilele trecute. Ia Mi
lano, în fața echipei Aripile Sovie
telor.

Lotul italian sosit la București cu
prinde pe următorii jucători : Viale, 
Dorigo (portari), Darin I — căpita
nul echipei, Verocai, Brugnoli, Al- 
vera, Vatai, Agazzi (fundași) — 
Branduardi, Crotti, Paracchini — 
Mastel, Darin II, Benedetti. — De 
Toni, Rabanser, Piccolruaz (atacanți). 
Cei mai mulți jucători provin de la 
cluburile „I Diavoli" din Milano și 
Cortina Rex. Pregătirile echipei au 
fost conduse de canadianul Brian 
Whittal, de 3 ani antrenor al echipei 
milaneze „I Diavoli" și actualmente 
antrenor federal.

în cursul acestei dimineți, cele două 
echipe oaspe vor face un prim antre
nament pe patinoarul „23 August".

Dinamo București- 
campioană republicană 

pe 1965, la rugbi
(Urmare din pag. 1)

Ele nu mai reușesc să mai „lege" nici 
o acțiune piuă în min. 46, cînd Balcan 
înscrie spectaculos o încercare trans
formată de Țîbuleac. Tot fundașul bucu- 
reștean este acela care mărește avan
tajul echipei sale (lovitură de pedeap
să, min. 56). Urmează o suită de ac
țiuni pline de dinamism soldate cu o 
bară (I) a Științei și apoi cu o lovitură 
de pedeapsă a aceleiași echipe. Autor: 
tot Racoș. Abia spre sfîrșitul partidei 
Grivița Roșie se distanțează prin cele 
două încercări realizate de Țîbuleac 
(76) și G. Stănescu (80).

• Gloria—Știința Timișoara 16—10 
(16—0). Mai insistentă în prima re
priză, formația gazdă și-a asigurat un 
avantaj Substantial pentru obținerea

victoriei. Revirimentul oaspeților, după 
pauză, n-a avut alt rezultat decît re
ducerea scorului... (D. Pișan-coresp.).

• La Bîrlad: Rulmentul—G.S.M.S.
Iași 9—0 (9—0). Jocul a fost in
fluențat de ceață. Victoria le-a revenit 
pe merit gazdelor, mai active pe trei- 
sferturi. Au înscris Duță (două lovituri 
de pedeapsă) și Grand'ore (încercare). 
fS. Eliade-coresp.). ' 

S-au mai întrerupt partidele Neamțu— 
Nacht și Reicher—Georgescu.

Clasamentul: Gheorghiu 12*/ 2, Cio
cîltea 9>/2, Nacu 9 (1), Partos 8 (2), 
Pavlov 8 (1), Mititelu 8, Georgescu 
șl Ghițescu 7 (1), Nacht 6‘/2 (2), Drozd 
și S003 6>/2 (1). Reicher și Neamțu 
6 (1), Szabo 6, Botez 5‘/2 (1), Ungu
reanu, Voiculescu, Moisini și Șuta 
5*/ 2, Vaisman 5, Bondoc 4*/ 2, Radu
lescu 3‘/2 (!)■

Azi după-amiază, concomitent cu 
întîlnirile din runda a XV-a, se dis
pută prima partidă a meciului de ba 
raj dir.lre maestrele internaționale 
Alexandra Nicolau și F.iisabeta Poli- 
hroniade, cîștigătoarele (la egalitate) 
finalei campionatului național femi
nin, ediția 1965. Meciul, cuprinzînd 
4 partide, va trebui să desemneze pe 
viitoarea deținătoare a titlului da 
campioană a țării, actualmente în 
posesia Alexandrei Nicolau. (rd. v.) 

tineret ale tării noastre și Unqariei 
care se vor desfășura, după cum am 
mai anuntat, sîmbătă și duminică în 
sala Dinarno din Capitală, începînd 
de la ora 18.

In vederea acestor întreceri, fede
rația a alcătuit loturile care vor în
frunta puternicele selecționate ma
ghiare. La fete, antrenorii S. Ferencz 
și C. Negulescu vor utiliza următoa
rele jucătoare : Cornelia Gheorghe, 
Sanda Dumitrescu, Ecaterina Voqel, 
Margareta Simon, Bogdana Diacones- 
cu, Anca Demetrescu, Ecaterina 
Cherciov, Gabriela Vartepniuc, Oc
tavia Bițu, Elena Nicolae, Liliana 
Vlăescu și Elisabeta NaghI.

La băieți, România va fi reprezen
tată în prima zi de următorul lot de 
speranțe: Dragomirescu, Iecheli, Țe- 
dula, Dicai, Tudosi, Birsan. Tarău. 
Predulea, Diaconescu, Czmor și No
vac. Duminică, în schimb, antreno
rul Vasile Popescu va utiliza lotul 
de seniori, care va face cu această 
ocazie o ultimă verificare înaintea 
plecării la Tirana, unde se va des
fășura campionatul balcanic (15—20 
decembrie). Vor fi folosiți: Demian. 
Savu, Nosievici, Albu, Spiridon, Cr. 
Popescu, N. Ionescu, Dragomirescu. 
Diaconescu, Novac, Țedula, Iecheli 
și Predulea.

După întîlnirile de la București, 
selecționatele de tineret ale Ungariei 
vor mai susține cîte două meciuri, 
la Timișoara (luni) și la Brad (marți), 
cu selecționatele locale.

CLUBUL brazilian Fluml- 
nense a făcut o nouă achizi
ție fotbalistică : tînărul Adil- 
son, în vîrstă de 16 ani care 
posedă de pe acum o tehnică 
excelentă. Nici nu e de mi
rare. „Mărul nu cade departe 
de pomu.... Este vorba de fiul 
celebrului Didi, cel din stingă 
fotografiei.

DUPĂ CUM s-a anunțat, la 
15 noiembrie automobilistul 
american Craig Breedlove, în 
vîrstă de 28 de ani, a doborît 
recordul mondial de viteză 
absolută pe sol, înregistrînd 
966,571 km pe oră cu o ma
șină „Spirit of America", În
zestrată cu un motor cu re
acție. Puțini știu însă că și 
soția sa, Lee Breedlove, mamă 
a cinci copii, este automobi
liste de performanță. Ea a sta

SPORTUL PE GLOB
AU ÎNCEPUT PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI 

MONDIAL MASCULIN DE HANDBAL
Asistăm în prezent la un bogat program 

handbalistic internațional. Pe lin
gă nenumăratele partide interțări ami
cale, vor avea loc și întîlniri oficiale, 
în cadrul preliminariilor campionatului 
mondial, care — cum se știe — se va 
desfășura la începutul lui ianuarie 1965 
în Suedia.

Pînă acum s-au disputat cinci ase
menea meciuri preliminarii: Belgia— 
Elveția 19-—36 (9—20), la Anvers ; 
Belgia—R. F. Germană 6—26 (3—13), 
Ia Malines; Spania--Franța 14—14 
(7—6), la Madrid ; Finlanda—R. D. 
Germană 16—26 (9—12), la Helsinki 
și Cehoslovacia—Austria 35—15 (17— 
7), la Bratislava.

Alte cîteva partide vor avea Ioc în 
perioada imediat următoare: Cehoslova
cia—Norvegia (10.XII, Ia Praga). Da
nemarca—Polonia (11.XII, la Copen
haga) și Elveția—Olanda (12.XII, la 
Basel). Restul întîlnirilor sînt progra
mate pentru anul viitor.

Reamintim grupele preliminare: Ce
hoslovacia, Austria și Norvegia (grupa 
A) ; R. F. Germană, Belgia, Elveția și 
Olanda (grupa B); U.R.S.S., Finlanda 
și R. D. Germană (grupa C); Dane
marca, Polonia și Islanda (grupa D); 
Ungaria, Spania și Franța (grupa E). 

Întîlniri internaționale de hochei
• U.R.S.S. - SUEDIA 7-1 ! • „ALL STARS" Sl-A ÎNCEPUT TURNEUL 

ÎN U.R.S.S. • HOCHEIȘTII MAGHIARI ÎNVINȘI LA BUDAPESTA

• în cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în Suedia, reprezentativa de 
hochei pe gheață a U.R.S.S. a jucat 
în localitatea Vesteras cu selecționata 
Suediei. Hocheiștii sovietici au obținut 
o victorie la scor : 7—1 (1—1, 5—0, 
1—0). Prima repriză a fost echilibrată, 
golurile fiind înscrise de Almetov și 
Lundstroem. în partea a doua a me
ciului, hocheiștii sovietici au fost net 
superiori și au înscris cinci goluri 
prin Almetov (2), Romișevski, B. Ma
iorov și Ragulin. Cu două minute 
înaintea fluierului final, Almetov a 
stabilit scorul final al partidei.

• Echipa de hochei pe gheață „AII 
Stars" (S.U.A.) și-a început turneul 
în U.R.S.S. în primul joc, hocheiștii 
americani au evoluat la Moscova în 
compania vicecampioniior U.R.S.S. 
„Spartak Moscova”, de care au fost 
întrecuți cu scorul de 2—0 (0—0, 1—0,

bilit, cu aceeași mașină, re
cordul mondial feminin de 
viteză cu performanță de 493 
km pe oră.

FEDERAȚIA iugoslavă de 
box a hotărît să contraman
deze toate întîlnirile interna
ționale pe care echipa repre
zentativă urma să le susțină 
în 1966, cu excepția Balcania
dei ce va avea loc în mai 
la Belgrad. Motivul acestei 
hotărîri este nivelul scăzut al 
performanțelor obținute de 
boxerii iugoslavi în 1965.

CONSILIUL MUNICIPAL din 
Barcelona a anunțat că 
orașul își va depune candida
tura pentru organizarea J.O. 
din 1972.

CONDUCĂTORII clubului 
suedez de fotbal Falkdpings 
Kamraterna au recurs la un 
stimulent original și eficace : 
pereții vestiarelor au fost ta
pisați cu articole critice la 
adresa echipei, decupate din 
ziare. Pasajele cele mai ustu
rătoare au fost subliniate cu 
roșu.

CAMPIONUL olimpic la 50 
km marș, italianul Pamich, a 
primit în dar de la prietenii 
săi un scuter. După cîteva 
luni, pamich l-a vîndut, expli- 
cînd cunoscuților : „Scuterul 
m-a scos din formă, lipsin- 
du-mă de antrenamentul zil
nic : cei 16 km dus și întors 
pe care îi parcurg pe jos pînă 
la locul de muncă".

VLADIMIR ZAGOROVSKT, 
campion mondial de șah prin 
corespondență, este candidat 
în științe istorice și docent 
universitar. în prezent se află 
sub tipar lucrarea sa intitu
lată „Originea numelor de 
sate și orașe din departamen
tul Voronej”.

ARTICOLUL 48 din regula
mentul competițiilor de ho
chei elaborat de federația de 
specialitate din Cehoslovacia

a fost schimbat. în paragraful 
privind sancțiunile jucătorilor 
se prevede ca toți hocheiștii 
care aruncă sau ridică crosa 
(ca un semn al bucuriei după 
înscrierea unui gol) să fie 
penalizați cu o eliminare pe 
10 minute, cu drept de înlo
cuire. Acest paragraf a fost 
introdus recent, în urma unui 
accident neobișnuit petrecut 
la meciul de campionat dintre 
echipele Slovan Bratislava și 
Z.K.L. Brno : jucătorul Cer- 
nicky de la Slovan a arun
cat crosa în aer (cînd a în
scris echipa sa) lovindu-1 la 
cap pe arbitrul meciului. Lo
vitura a fost atît de puternică 
îneît arbitrul nu a mai putut 
conduce partida !

DE CÎTEVA ZILE, celebrul 
înaintaș al echipei Anderlecht 
și al naționalei de fotbal a 
Belgiei, Paul Van Himst, este 
tatăl unui băiat. În ziua cînd 
Paul Van Himst se îndrepta 
spre maternitate pentru a-și 
vedea fiul și soția, la locuința 
sa a fost comis un furt de 
mari proporții : o bandă de 
hoți i-a devastat casa, furîn- 
du-i numeroase obiecte și o 
sumă de 4 000 franci,

CUNOSCUTUL fotbalist Hel
mut Rahn, component al se
lecționatei R.F. Germane care 
în 1954 a cîștigat titlul de 
campioană mondială, s-a re
tras din activitatea competi- 
țională. Rahn, în vîrstă de 36 
de ani, a îmbrăcat de 40 de 
ori tricoul reprezentativei 
R.F.G. Rahn este cel de al 
10-Iea jucător care abando
nează fotbalul dintre cei 11 
care au cîștigat finala de la 
Berna din 1954. Al U-lea? 
Horst Eckel, activează într-o 
echipă regională : S.V. Volk
lingen.

„BATRÎNITL” Di Stefano 
este și azi „joly-jocker”-ul e- 
chipei sale, Espanol Barce

lona. Recent, fn „Cupa orașe
lor tîrguri“, Espanol Barcelona 
a jucat cu Sporting Lisabona, 
lider în campionatul portu
ghez. La un moment dat, 
Sporting conducea cu 3—0... 
Și totuși formația lui Di Ste
fano a înscris 4 goluri, în 
numai 14 minute, cîștigînd 
partida cu 4—3 ! Animatorul 
meciului a fost Di Stefano, 
care are azi aproape ...40 de 
ani !

PELE continuă să dea cu 
prilejul fiecărei partide un 
adevărat festival al golurilor.

Trei echipe se vor califica din meciuri 
bilaterale : Iugoslavia—Izrael, R.A.U.— 
Tunisia și S.U.A.—Canada. Toate jocu
rile preliminare urmează să fie încheiate 
pînă la 27 martie 1966 inclusiv.

HANDBALIȘTII ECHIPEI R. F.
GERMANE SE PREGĂTESC 
PENTRU MECIUL DE LA 

BUCUREȘTI

M0NCI1EN 8 (Agcrpres). Selecționata 
masculină de handbal a R. F. Germane 
își continuă cu intensitate pregătirile în 
vederea meciului amical pe care-l va sus
ține la 16 decembrie la București cu e- 
chipa României, campioană mondială. Din 
lotul selecfionabililor fac parte, printre 
alții: Lubking — care în focul cu Belgia 
a înscris 9 puncte —, Bartels, Schmidt, 
Kosmehl, Sulk și Ivers.

înaintea meciului cu România, selec
ționata R. F. Germane va întîlni Franța 
la 11 decembrie la Augsburg.

■ir

Intr-un meci amical desfășurat la Aar
hus, selecționata Danemarcei a învins cu 
scorul 15-—14 (5—8) echipa U.R.S.S.

1—0). în tot cursul partidei, sportivii 
sovietici au avut inițiativa, dar jocul 
excelent al portarului oaspeților, Nor
man Jak, a făcut ca scorul să nu ia 
proporții. Pentru Spartak Moscova — 
care a jucat fără cunoscuții interna
ționali B. Maiorov, Starșinov și Zin
ger, — au înscris Martiniuk și Mi- 
șakov. în continuarea turneului, ho
cheiștii americani vor întîlni Ia 9 de
cembrie, la Moscova, selecționata de 
tineret a U.R.S.S. în ultimul joc al 
turneului, ei vor evolua la Kiev în 
compania formației locale Dinamo.

• La Budapesta s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională de hochei pe 
gheață dintre formațiile Klagenfurt 
(Austria) și Ujpest (Ungaria) din ca
drul „Cupei campionilor europeni". 
Victoria a revenit hocheiștilor aus
trieci Cu scorul de 4—3 (0—2, 3—1, 
1-0).

U'rHl’il'lKJ.

DUPĂ CE reprezentativa de fotbal a statului Chile a obți
nut calificarea în turneul final al campionatului mondial. 
Un post de radio din Chile a organizat o recepție originală. 
Toți jucătorii din lot au fost invitați la recepție în ținută 
(obligatorie) ...englezească. Adică în frac, joben, cu umbrelă 
și o țigară de foi ! „Nu de alta — comenta un crainic în 
timpul recepției — dar acomodarea joacă un rol hotărîtor".

-A'' * ■' X. .

Ieri, pe terenurile de fotbi 
din Europa

„CUPA CAMPIONILOR EURC 
PENI44: La Lisabona, Benfica—Levsi 
Sofia 3—2 (2—1). Se califică porti 
ghezii, primul meci terminîndu-se cg; 
(2-2).

„CUPA CUPELOR44; F. C. Sion (Ei 
veția)—S. C. Auf bau Magdebur
(R.D.G.) 2—2. In primul meci, echip 
din Magdeburg învinsese cu 8—1, ast 
fel că este calificată în sferturile d 
finală ale competiției.

„CUPA ORAȘELOR-TÎRGURI44: Mi 
lan—C.U.F. Barreiro 2—0 ( se joacă a 
treilea meci, în primul milanezii fiint 
învinși cu același scor); F, C. Porto 
Hannover 96 2—1 (învingătoare cu 5—( 
în tur, s-a calificat Hannover).

In meci amical, la Lugano (Elveția' 
Internationale a dispus cu 4—1 de 
echipa locală cu același nume.

ȘTIRI, REZULTAU
PEKIN. — Echipa feminina de vo

lei a R. D. Germane și-a continuat 
turneul în R. P. Chineză, învingînd 
selecționata provinciei Țehvan cu 
scorul de 3—1 (15—10, 10—15, 16—14, 
15—91

LONDRA. — Pe stadionul din 
Twickenham s-a disputat tradiționa
lul meci de rugbi dintre echipele 
universităților Oxford și Cambridge. 
Meciul s-a încheiat cu un rezultai 
egal : 5—5.

TALLIN. — în runda a 10-a a cam
pionatului unional de șah Taimanov 
a cîștigat la Mikenas. S-au încheiat 
remiză partidele i Lepeșkin — Gu- 
feld, Saharov — Vasiukov, Simaghin 
— Bronstein, Furman — Bikovski, 
Stein — Keres. Liderul clasamentului 
Polugaevski a întrerupt cu avantaj 
material la Hasin.

PARIS. — Tînărul boxer
Cerdan jr., fiul regretatului Marcel 
Cerdan, fost campion mondial, con
tinuă seria victoriilor. într-un meci 
desfășurat la Paris pe distanta de 6 
reprize el l-a învins la puncte pe 
compatriotul său Fernand Nollet

SYDNEY. — într-un meci amical 
de box, fostul campion mondial la 
categoria muscă, italianul Salvatore 
Burruni, a dispus prin k. o. în repriza 
a 13-a de australianul Gattellari.

• Ieri, la Livorno, în „Cupa națiu
nilor* 4 la rugbi, Italia a învins Ceho
slovacia cu 1.1—0. Din această grupă 
fac parte și reprezentativele României 
și Franței.

în ultimul meci de campionat 
el a marcat toate cele patru 
goluri ale echipei sale. După 
21 de etape, Pele conduce în 
clasamentul golgeterilor cu 49 
de goluri marcate !

CEL MAI VECHI club de < 
fotbal din Irlanda este Clifton- ‘ 
viile fondat în 1878. Clubul a 
activat întotdeauna în prima 
categorie, menținîndu-și de-a 
lungul deceniilor statutul a- 
mator.

NUMEROȘI organizatori de 
pariuri sportive din Anglia au 
inițiat o anchetă în ce pri
vește cîștigarea campionatu
lui mondial de fotbal din 
1966. Rezultatul anchetei : 1.
Brazilia, 2. Anglia, 3. Argen
tina, 4. U.R.S.S., 5. Spania, 6. 
Portugalia, 7. R.F.G.
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