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Obiective importante stau, în continuare,

în fața hocheiștilor noștri
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Prima mare competiție oficială 
de hochei pe gheață pe care a 
găzduit-o țara noastră s-a în
cheiat duminică seară cu un fru
mos succes al reprezentativei 
noastre, care — cîștigînd tur

lele hîrtiei. Ilocheiștii francezi 
și, în mod deosebit, cei italieni 
au pretins reprezentativei noastre 
eforturi majore. Important este 
faptul că această solicitare la 
care au fost supuși jucătorii

tași intrînd în această competi
ție importantă cu pregătirea cîș- 
tigată în două „manșe" ale cam
pionatului republican. Acesta a 
fost, de altfel, unul din factorii 
principali ai succesului din me-

înaintea meciului Inter—Dinamo

LA TELEFON MILANO
MILANO, 13 (prin telefon).— 

■osiți ieri în jurul prînzului în 
oralitate, dinamoviștii bucu- 
eșteni au făcut după-amiază un 
antrenament de acomodare în 
vederea meciului de miercuri 
•cară de pe stadionul „San Siro“.

Interesul milanezilor pentru 
sporește din oră în oră, 

.xi^unca biletelor, începută 
iîmbăîă, cunoscînd un succes 

r rescind pe măsura apropierii 
) artJW ei.

Lupă cum a arătat antrenorul 
Terrera, „Internazionale privește 
u toată seriozitatea partida cu

Dinamo București. Ne așteptăm 
— a declarat el — la o replică 
dîrză. Astăzi avem în față o altă 
echipă decît aceea pe care am 
învins-o anul trecut și, tocmai 
de aceea, finind seama și de 
înfringerea noastră de la Bucu
rești, vrem să evităm orice sur
priză. De aceea vom ataca con
tinuu".

Iată formația probabilă a mi
lanezilor: Sar ti — Burgnich, 
Faccheti — Bedin, Guarneri, 
Picchi — Gori, Mazzola, Do- 
menghini, Suarez, Corso.

Singura incertitudine în alcă

tuirea formației italiene este le
gată de participarea lui Suarez, 
care acuză, în continuare, du
reri intercostale. In ipoteza că 
nu va fi apt de joc, locul său 
în echipă îl va ocupa Peiro.

Dinamo va utiliza, după toate 
probabilitățile, echipa care a în
vins la București.

Meciul, care se va disputa în 
nocturnă pe stadionul „San 
Siro“, va fi transmis integral la 
posturile noastre de radio, înce- 
pînd de la ora 20,15 pe pro
gramul I.

Turneul de la București a slirnit un mare interes în rîndurile amatorilor de hochei. Tribun 
nele au fost pline, mai ales duminică seara, cînd spectatorii au asistat la un joc de calitate, 
în fotografie, un aspect al patinoarului, înainte de începerea meciului România — Italia.

Azi, în sala Dinamo, de la ora 17

Progresul București—T.S.C. Berlin 
în „C.C.E.“ la tenis de masă

Iubitorii tenisului de masă 
din Capitală vor avea prilejul 
ca astăzi după-amiază (de la 
ora 17, în sala Dinamo) să ur
mărească meciul de debut al e- 
chipei feminine Progresul Bucu- 
rex'4« m actuala ediția a „C.C.E.". 
E& rorba de partida din turul 
al ■' doilea al competiției. Pro
gresul București — TSC Berlin, 
în timp ce Progre
sul s-a calificat 
direct în turul ai 
H-lea, TSC Berlin 
a eliminat formația 
franceză ACBB Pa
ris, cu scorul de
5—i.

Meciul de azi se 
anunță interesant.
Echipa oaspe cu

prinde pe Doris
Ho vest ad t- K alweit, 

Gabriele Geissler și 
Annelicse Beninng
haus, Doris Iloves- 
tadt ocupă primul 
loc în ultimul cla
sament al celor mai 
bune jucătoare din 
K. D. Germană și, 
dik.re coechipierele 

are cele mai 
b'rrse rezultate pe 
plan internațional. 
Gabriele Geissler 
este în prezent de
ținătoarea titlului 
de campioană a 
țării sale, iar An-

neliese Beninnghaus este cla
sată pe locul 10 pe tabelul ju
cătoarelor din R. D. Germană.

Cît privește pe sportivele noas
tre, ele și-au încheiat pregăti
rile luni la prînz, manifestînd o 
bună dispoziție de joc. In me
ciul din sala Dinamo, Progresul 
va alinia următoarea echipă : 
Maria Alexandru, Ella Const an-

tinescu și Catrinel Folca. Cele 
trei componente ale Progresului 
sînt jucătoare cunoscute care, 
abordînd fiecare partidă cu toată 
seriozitatea, au cele mai mari 
șanse de a ieși învingătoare 
în fața campioanei RD. Germane, 
TSC Berlin

Luni după-amiază, sala de la 
stadionul Republicii a găzduit 
partida amicală de tenis de 
masă dintre campioana R. D. 
Germane, TSC Berlin, și o selec
ționată de tineret a clubului 
Progresul București. Formația 
oaspe a cîștigat cu scorul de 
5—3 : Geissler—Victoria Jan- 
drescu 2—1 (—13, 15, 12),
Beninnghaus—Eleonora Mihalca 
0—2 (—13, —10), Hovestadt— 
Doina Zaharia 2—0 (16, 7),
Geissler—Eleonora Mihalca 0—2 
(—5, —14), Hovestadt—Victoria 
Jandrescu 2—0 (9, 12), Be
ninnghaus—Doina Zaharia 2—1 
(—26, 14, 18), Hovestadt — 
Eleonora Mihalca 0—2 (—-9,
—1<3), Geissler—Doina Zaharia 
2—0 (16, 5).

neul de baraj — s-a calificat 
pentru grupa B a campionatului 
mondial. Este o performanță care 
ne bucură, cu atît mai mult cu 
cît ea a fost obținută ca urmare 
a unei superiorități evidente, 
concretizată în cele două victo
rii nete asupra echipelor Franței 
și Italiei.

Rezultatul acestui turneu era 
oarecum scontat, echipa noastră 
fiind recomandată ca favorită de 
victoriile obținute în întîJnirile 
directe anterioare asupra celor 
doi adversari pc care îi avea de 
înfruntat. Dar pe gheață lucru
rile nu s-au petrecut chiar așa 
de simplu, cum prevedeau calcu-

noștri a scos în evidență atît 
calitățile echipei române, cît și 
unele deficiențe din jocul său, dc 
care antrenorii M. Flamaropol 
și I. Tiron vor trebui să țină 
seama în viitorul apropiat.

Ce a plăcut mai mult în jocul 
echipei noastre ?

In primul rînct’, pregătirea fi
zică superioară față de anii pre- 
ccdenți, ceea ce a permis echipei 
să joace Intr-un ritm susținut 
pînă în ultimele minute de joc 
ale fiecărei partide. Este, fără 
îndoială, rezultatul atît al antre
namentelor din timpul verii, cît 
și al restructurării sistemului nos
tru competițional, hoclieiștii frun-

Foto : T. Roibti
ciul final, în care după o primă 
repriză de uzură, care a cerut 
ambelor echipe să se întrebuin
țeze mult, selecționata noastră 
s-a impus în partea a doua a Jo
cului și a avut ajioi mai multe 
resurse pentru a se detașa net în 
final.

O altă constatare îmbucurătoare 
se referă la „cîștigarea" a încă 
unei linii de atac de valoare, care 
— cu prilejul turneului de Ia

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU
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ULTIMUL CONCURS DE TIR 
AL ANULUI

Sîmbătă și duminică, poligonul Dinamo 
din Capitală va găzdui un important con
curs de tir — organizat de comisia orășe
nească. La întreceri vor participa seniori, 
senioare și juniori începînd cu categoria a 
II-a de clasificare. în program sînt incluse 
probe de armă liberă, armă standard, pistol 
Liber și pistol sport.

UN INTERESANT MECI 
DE RUGBI

Joi, pe terenul Dinamo, cu începere de la 
ora 15, va avea loc întîlnirea amicală de 
rugbl dintre campioana de seniori, Dinamo 
București și campioana de juniori, Clubul 
sportiv școlar București. Meciul va prilejui

o confruntare directă între reprezentanții a 
două generații și, credem, se poate ridica la 
un bun nivel tehnic, mai ales pentru că nu 
se pune problema rezultatului.

DINAMO (SENIORI) ȘI RAPID 
(COPII) CAMPIOANE 

ALE CAPITALEI LA POLO
S-au încheiat campionatele de polo ale Ca

pitalei. In ultimele etape au fost înregistrate 
următoarele rezultate : seniori : Rapid—Pro
gresul 6—2, Dinamo—Știința 14—2, Steaua— 
Dinamo 5—4, Știința—Progresul 5—4. Clasa
ment : 1. Dinamo, 2. Steaua, 3. Rapid, 4.’ 
Știința, 5. Progresul. La copii: Rapid—Steaua 
2—2, Dinamo—C.S.Ș. 10—0, Progresul—Ș.S.E. 
nr. 2 7—2. Clasament : 1. Rapid, 2. Steaua, 
3. Progresul, 4. Dinamo, 5. Ș.S.E. nr. 1, 6; 
Ș.S.E. nr. 2, 7. Clubul sportiv școlar. <C»
VASILIU-coresp.)

La Liceul nr. 2 din Iași

M.ARIA ALEXANDRU
Discuție

CONCURSURI... CONCURSURI...
întrecerile primei e- 

tape a Spartachiadei 
de iarnă se află în 

desfășurare. la
ta'ci te va vești:

• BUCUREȘTI. Lu- 
înd la timp măsurile 
corespunzătoare, con
siliul asociației spor
tive Autobuzul a re
ușit să atragă un 
mare număr de ti
neri la startul pri
melor concursuri. Ast
fel, în întrecerile de 
tir și-au disputat pînă 
în prezent întîietatea 
153 de trăgători, la 
haltere și-au înscris 
numele pe foile de 
concurs 120 ue mem
bri ai UCFS, la tenis 
de masă 32, iar la 
.*  «rscle de șah au 
luat loc, pînă acum, 
aproape 100 de ju

cători. Dintre parti- 
cipanți s-au remarcat 
Cristian Moicescu, 
Anton Vidrașcu (la 
tir), Carol Ungurea- 
nu, Jean Grama (la 
tenis de masă), Petru

ganizate de consiliul 
asociației sportive 
din uzina Republica. 
Peste cîteva zile in
tră în concurs tră
gătorii, jucătorii de 
tenis de masă și par

SPARTACHIADA DE IARNA

A TINERETULUI

loan (la haltere), 
Jean Popescu (la șah) 
și alți sportivi care 
se numără printre 
principalii pretendenți 
la primele locuri în 
disputele pe sectoare.

De o largă partici
pare se bucură șl 
concursurile de halte
re, șah și popice or

ticipants Ia întrece
rile de țrîntă, iar 
cînd va- da înghețul 
vor fi programate 
concursurile de schi 
și patinaj.

La asociația sporti
vă de la întreprinde
rea Electroaparataj, 
Spartachiada de iar
nă a fost inaugurată

cu întreceri de șah, 
haltere și tenis de 
masă. Consiliul aso
ciației organizează 
concursuri la toate 
ramurile de sport pre
văzute în regulamen
tul acestei competiții.

• SIGHETULMAR- 
MAȚIEI. Peste 800 
de sportivi din co
muna Remeți, raionul 
Sighet, au luat star
tul în concursuri de 
schi, patinaj, tenis 
de masă, săniuțe, șah 
și tir. Cele mai bune 
rezultate au fost ob 
tinute de Ion Bocioc, 
Ion Brinzeniuc (la 
schi), Mihai Roman, 
Marin Ioancea (la 
tir), Victor Monzuc, 
Iosif Macica (la să
niuțe), Teodor Sele- 
ver, Mihai lieu (la 
patinaj), Vasile Ro
man și Vasile Stet 
(la tenis de masă).
(Vasile Godja — co

respondent).

despre foloasele sportului
Zilele trecute am fost martorul unei interesante dispute. Confruntarea a avut loc însă 

în afara stadionului. Locul „desfășurării" : o sală de clasă a Liceului nr. 2 din Iași. Partici
pant! : părinți, elevi, profesori, directori de licee și activiști ai UCFS. în discuție : foloasele
practicării sportului în școală.

Prima „pledoarie" a fost 
au exercițiile fizice și sportul 
în întărirea sănătății elevilor. 
Vorbitorul și-a sprijinit afir
mațiile pe exemple concrete. 
Unii dintre părinți i-au venit 
în ajutor. Astfel B. A. a ară
tat că fetita lui prezenta sem
ne avansate de cifoză. „Totuși, 
am cerut ca ea să nu fie scu
tită de efortul orelor de edu
cație fizică; ba chiar să par
ticipe suplimentar la orele de 
cerc sportiv". Rezultatul ? După 
trei ani eleva B. F. și-a 
corectat ținuta corpului, dez- 
voltîndu-se armonios. Altă si
tuație : P. R., acum elev în cla
sa a VH-a, dădea semne de o- 
bezitate, după cum arăta mama 
lui. „Datorită practicării cu 
regularitate a exercițiilor fizi
ce și a sportului, în doi ani — 
ne-a spus ea — copilul ineu 
a devenit de nerecunoscut, 
cîștigînd mult în suplețe. în 
plus, acum este vioi și învață 
cu tragere de inimă". Alti pă
rinți au subliniat și ei influ
ența pozitivă a sportului asu-

susținută de dr. Tiberiu Vlad. 
pra copiilor lor, oferind Ia rîn- 
dul lor exemple edificatoare.

Intervenția tovarășei dr. 
Alexandra Iordăchescu ni s-a 
părut cea mai interesantă și 
convingătoare. Timp de cinci 
ani dr. Iordăchescu a făcut 
studii comparative asupra dez
voltării fizice a unor elevi din 
cinci clase paralele. Astfel, în 
momentul înscrierii în clasa a 
V-a copiii aveau toate datele 
de spirometrie, dinamometrie, 
înălțime și forță foarte apro
piate. Acum, elevii clasei a 
Xl-a A cu care s-a lucrat în 
mod special și îndelungat, pre
zintă caracteristici diferenția
te, mult îmbunătățite în com
parație cu cei din celelalte pa
tru clase a Xl-a (B, G, D și E). 
în medie, elevii din clasa A au 
ajuns cu 2'/2 cm mai înalti 
decît ceilalți. în ceea ce pri
vește greutatea, elevii clasei A 
au cîștigat un plus de 2*/ 2—3 
kg fată de ceilalți. Aceleași 
observații pozitive se pot face 
și referitor la dinamometria

El a arătat ce mare importanță 
mîinii drepte și stingi, cît și 
la datele spirometriei. Pe de 
altă parte, s-a constatat că nu
mărul absențelor (din motive 
de boală) este foarte scăzut la 
acești elevi ai clasei a Xl-a A, 
care fac ore de educație fizică 
și în afara programului școlar 
obligatoriu. Este interesant de 
subliniat că ei sînt primii la 
învățătură în întrecerea din
tre cele cinci clase aflate în 
ultimul an al Liceului nr. 2 din 
Iași.

Inițiativa Consiliului regio
nal UCFS Iași și a secției re
gionale de învătămint nu a 
constituit decît un prim pas 
în popularizarea foloaselor 
practicării educației fizice și ă 
sportului în cadrul liceelor. Se 
preconizează ca, în viitorul a- 
propiat, fiecare liceu din re
giunea Iași să organizeze ase
menea întîlniri utile între pă
rinți, profesori, elevi, cadre de 
specialitate.

OTTO BENKQ
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TENIS 
DE MASA

HANDBAL

CARNET COMPETIȚIONA

Sala Floreasca
18. XII, ora 18,30

Sala Dinamo
19. XII, ora 8

„Capa campionilor europeni”
Progresul—T.S.C. Berlin (R.D.G.)

Campionatul republican pe echipe 
(returul)

de 
Raf. 

(m), Dinamo—Știința

SĂPTĂMÎNA SPORTIVĂ
V

ÎNOT: Campionii

la startul Liliana Gruia, ultimul schimb al ștaletei 4x100 m mixt ciștigată 
de S.S.E. nr. 1 Foto : I. Mihăică

România — R. F. Germană 
Meci internațional amical
Rapid—Steaua (m, „Cupa F.R.H.”) 
„Cupa F.R.H.”: S.S.E. nr. 2-Fabrica 
timbre (f). Voința—S.S.E. nr. 1 (f), 
Teleajen—Voința ? ‘ 7'
(m), Progresul—I.C.F. (f). In campiona
tul feminin, seria I : Confecția—Știința 
București.

In campionatul republican, Rapid—Dina
mo (f)

Progresul—Sănătatea Arad (£), C.P.B.—
Farul (f), Metalul—C.S.M. Sibiu (f), Di
namo—Știința Galați (m)
Campionatul republican individual

Saia Dinamo
14.XII, ora 11

Sala Floreasca
17—19,XII, de la orele
9 și 15 

Sala Floreasca
16.XII, ora 19
16.XII, ora 17.
19.XII, de la ora 14

Sala „Petrol, 
Geologie*  
14—16.XII

de juniori ai Capiii

Speranțele baschetului 
timișorean

Povestea celor 16 mici baschetballști 
de la Știința Timișoara a început cu un 
an în urmă, cînd Inimosul prof. F. 
printz a colindat școlile, asistînd la orele 
de educație fizică. După ce s-a consultat 
du prof. M. Lugojan, A. Sgăvîrdea șl M. 
Beldea, prof. Printz a organizat o se
lecție la care s-au prezentat 45 de elevi. 
Xiintre aceștia, doar 16 au fost aleși pen
tru a se pregăti în secția de baschet a 
(Clubului Știința. lată-i: Colojoară, Mără- 
nescu, Hamisfeger, Murărescu, Roman, 
Filip, Colț, Grin, Călărașu, Bebeielea, 
Pantîș, Nedelcu, Fleșeriu, Rișcuță, Aba- 
*iuc și Gandelman. -
«Au început apoi antrenamentele. In 

«Mire s-a pus accent pe dezvoltarea fi- 
,‘iîcă generală și însușirea procedeelor 
'tehnice de bază (pase, aruncări la coș 
de pe loc și din mișcare). In aceste an- 

itrenamente au fost folosite materiale 
(ajutătoare (mingi medicinale, corzi de 
•zărit., haltere etc.). Pentru a se stimula 
(interesul copiilor s-au organizat jocuri 
»de 30—40 de minute, la „liber". în plus, 
Unicii baschetbaliștl au fost nelipsiți de 
Ia Întrecerile campionatului republican, 
runde erau comentate acțiunile, regula- 
rtnentul de joc, toate acestea contribuind 
4a îmbogățirea cunoștințelor teoretice.

4tn momentul de față, clubul Știința Ti- 
'Șnlșoara se poate mîndrl cu o echipă de 
(Perspectivă, o adevărată pepinieră ’ “ 
.tultă din tineri cu calități fizice 
ipioase, deprinderi tehnice corect 
ițite șl, amănunt de loc de neglijat, 
Ăașl la învățătură.

alcă- 
fru- 

însu- 
frun-

Sănătatea Arad — Țesătura Piatra 
Neamț (F) 3—1 (14, 9, —7, 13). Ară- 
dencele au jucat cu multă voință, ob- 
ținind o prețioasă victorie în fața echi
pei Țesătura, care a suferit astfel pri
ma înfrîngere în actualul campionat. 
S-au remarcat : Coste, Pantea și Viru- 
zab de la învingătoare, Ciobanu și Do- 
hrescu de la Țesătura. (ȘT. IACOB — 
corespondent).

Progresul Tîrgoviște — C.S.M. Cluj 
(F) 3—1 (5, —13, 7, 12). Joc de factură 
tehnică modestă. Ambele echipe au ac
ționat fără nerv, mișeîndu-se lent îri 
teren. (A. CRISTEA — coresp.).

Știința Tg. Mureș — Progresul Buc. 
(F) 3—1 (4, —14, 8, 9). Meciul a fost 
plăcut, de nivel tehnic satisfăcător. 
Știința, cu un plus de voință, a cîștigat 
o victorie meritată. (A. SZABO — co
respondent).

Știința București — Voința M. Ciuc 
(F) 3—0 (2, 2, 12). Victorie categorică 
a studentelor. Doar ultimul set a fost 
ceva mai animat, cele două echipe 
avînd, pe rînd, conducerea. De la 
12—12 Știința s-a detașat

Progresul București — Banca Tg. 
Mureș (M) 3—0 (7, 4, 11). Ca și în me
ciul feminin, Știința București — Voin-

ța M, Ciuc, numai setul al treilea a 
fost mai... avîntat : Banca a condus cu 
7—2 și 8—4, dar, pe măsură ce timpul 
se scurgea, diferența se micșora (9—7, 
10—8 și 11—11, după care... 15—11 
pentru Progresul). In celelalte două 
seturi, bucureștenii, în formație cu 
mulți tineri, s-au impus ușor. Cu unele 
excepții, cei 17 jucători care au evo
luat s-au arătat deficitari în ceea ce 
privește tehnica. Arbitrajul (M. Io
nescu) — depășit de joc. (M. T.).

Știința Petroșeni — Electroputere 
Craiova (M) 3—0.

Alumina Oradea — Ind. sîrmei C. 
Turzii (M) 3—1 (8, 6, —5, 1). Net su
periori, orădenii au cîștigat comod 
victoria, pe care o puteau obține și în 
trei seturi. (V. SERE — coresp.).

C.S.M.S. Iași — Viitorul Bacău (M) 
3—1 (—8, 14, 5, 8). In primele două 
seturi oaspeții au dat o replică extrem 
de dîrză. In continuare însă, experien-

ța ieșenilor și-a spus cuvîntul. Partida 
nu s-a ridicat la un nivel tehnic mul
țumitor. (MARIETA ROBOTĂ — co
respondentă).

Știința București — înainte Timișoa
ra (M) 3—2 (—11, 13, 5, —13, 6). Joc 
de durată (două ore !), dar nu și de., 
regularitate, fiindcă cele două formații 
capabile de mai mult, cu jucători ta- 
lentați în componența lor, au avut, pe 
parcursul meciului, comportări diame
tral opuse. După faze dinamice, fru
moase, urmau căderi și greșeli elemen
tare. Aceasta este și explicația răstur
nărilor de scor : 
setul I, 1—6, 9—6, 13—13 în setul
II- lea, i______  ___ _________ _
III- lea (15—5), 9—12, și 13—12
setul al IV-lea, 1—4 și apoi 7—4 
setul ultim. In concluzie, atenție la do
zarea efortului, la concentrarea aten
ției jucătorilor pe toată durata folo
sirii lor în teren ! (AL. C.).

3—4, 8—4, 8—8 in 
*—«, o—v, u—io in setui al 
rezultatul sever al setului al 

în 
în

Campionatul de juniori al Capii 
i, desfășurat duminică la bazin 

Floreasca, a dat din nou prilej tînăr 
lui P. Teodorescu (13 ani), să 
remarce prin performanțele sale. Co 
curind alături de juniori, el a cîștig 
proba de 200 m spate cu un timp m 
mult decit promițător (2:51,9), iar 
400 m liber l-a depășit pe Andr 
Moraru, considerat favoritul curși 
Iată cîștigătorii probelor : JUNIO1 
200 m bras : P. Teodorescu (Steau 
2:51,9 ; 400 m liber : A. Moraru (SS 
nr. 1) 5:18,7 (FI. C. : P. Teodoresi 
5:15,5) ; 100 m spate ; E. Grecu (SS 
nr. 1) 1:18,3; 100 m bras: Radu P' 
trescu (SSE nr. 2) 1:20,8 ; 100 m libei 
A. Preda (CSS) 1:05,3 ; 100 m fluture 
Cornel Georgescu (Steaua) 1:06,9 
4x100
4x100 m liber; Steaua 3:14,4; JL 
N1OARE : 400 m liber : Lilian
Gruia (SSE nr. 1) 5:52,6 ; 100 m sp: 
te: Anca Isbășoiu (SSE nr. 1) 1:22,3 
100 m bras : Adriana Lambadari 
(Steaua) 1:30,9 ; 100 m liber : Lilian 
Gruia 1:19,9; 100 m fluture: Mâ> 
Franchia (SSE nr. 1) 1 :23,3 — ft'cor 
de fetițe 14 ani (v.r. : 1:27,7 era deți 
nut tot de Franchia) ; 200 m bras 
Adriana Lambadarie 3:10,6 ; 4X/N) i 
mixt: SSE nr. 1 5:45,1 ; 4x100 ji li 
ber SSE nr. 1 5:12,5.

Iri clasamentul pe echipe, primul lo 
a fost ocupat de înotătorii de la SS) 
nr. 1 care au totalizat 220 p.

C. VASILIU — coresp.

m mixt : Steaua 5:09,9

PATINAJ: Cîștigătorii 
unui concurs inedit

INIȚIATIVA LĂUDABILĂ

PETRE ARCAN, coresp. regional

Așa se execută aruncarea la coș cu o mină, de pe loc" — explică proi. 
F. Printz tinerilor săi elevi

La invitația Centrului experimen
tal sportiv Viitorul, voleibaliștii și 
voleibalistele Ș.S.E. Timișoara au so
sit — la sfîrșitul săptămînii trecute — 
în Capitală, pentru a susține meciuri 
amicale în compania echipelor Viito
rul. Duminică dimineață, tinerii vo
leibaliști ne-au oferit, in sala Flo
reasca, două partide interesante. în 
meciul dintre formațiile feminine, 
Viitorul (antrenor prof. Rodica Și- 
clovan) a întrecut Ș.S.E. Timișoara 
(antrenor prof. Dezideriu Blaer) 
scorul de 3—0 (8, 9, 15). De la 
vingătoare s-au impus sportivele 
pescu, Andraș, Stusiac și Coadă, 
de la timișorence — Drăgolici 
Wolf. întilnirea dintre echipele mas
culine a dat cîștig de cauză Ș.S.E. 
Timișoara (antrenor prof. N. Mihăi- 
lescu), cu scorul de 3—1 (10—15,
15—13. 15—5, 15—3). Formația oaspe, 
din rîndul căreia o bună impresie 
au lăsat Armion, Rouă, Tănăsescu și 
Nilvan, s-a impus îndeosebi prin 
foița atacului. Bucureștenii (pregătiți 
de prof. M. Șerban), care au formată 
echipa doar de un an, 
moașă impresie prin 
practicat.

Desigur, rezultatele 
puțin. Important este 
dat posibilitate unor 
neri, de real talent, să se rodeze. A-

cu 
în- 
Po- 
iar

Și

au lăsat o fru- 
jocul subtil

maicontează 
faptul că s-a 
voleibaliști ti-

PRONOEXPRES
Programul concursurilor PRONO

SPORT A. 51 și B. 17 din această 
•ăotămînă, este următorul •

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Cagliari — Lazio
Fiorentina — Napoli 
Lanerossi — Foggia 
Roma — Brescia
Sampdoria — Internazionale 
Spal — Atalanta
Torino — Bologna
Varese — Catania
Modena — Catanzaro 
Novara — Potenza 
Pisa — Genoa
Verona — Livorno
Milan — Juventus

» Cîștigătorii premiilor oferite- , „____ ,______ _____ de
1OTO-PRONOSPORT la Concursul 
»Cu mască și fără mască" organizat de 
Hadioteleviziunea Română (tragerea 
din II decembrie a.c.) :

Un televizor „RUBIN 102*  : Ionescu 
.Elena, str. Cornel Popeea nr. 30, Bucu- 

un frigider „FRAM", Ciobanu

Mihaela str. Spătarului, București ; un 
aparat de radio cu tranzistori : Frîncu 
Constantin, com. Mîrșa, raion Videle, 
regiunea București ; un picup : Nițescu 
Gheorghe, str. Lenin nr. 94, Cîmpina.

Cite o garnitură de tacîmuri inoxi
dabile au cîștigat următorii : Roza Ho- 
rovitz, str. Stupinei nr. 19, București ; 
Iacob Virgil, Depoul C.F.R. Iași ; Hof- 
man Miron, bd. Bălcescu nr. 25, Bucu
rești ; Elena Bîrcă, șoseaua Ștefan cel 
Mare nr. 31, București ; Hodoș Alex., 
str. Rădăuți nr. 12 B, București.

Cite un ceas deșteptător au cîștigat 
următorii : Benea Nichifora, str. Avia
tor Petre Crețu nr. 77, București ; Io
sif Maria, str. Mihail Eminescu nr. 53, 
București ; Sorescu Ion, str. Buzoeni 
nr. 60, București ; Diaconescu Geor- 
geta, șoseaua Giurgiului nr. 5, Bucu
rești ; Drăgulănescu Cristian, șoseaua 
Ștefan cel Mare nr. 27, București.

Cite un pachet de obiecte de reclamă 
au cîștigat următorii : Ciobanu Ținea, 
com. Ișalnița nr. 174, Craiova ; Victo-

ria Anastasiu, str. Știrbei Vodă nr. 71, 
București ; Mihaela Nicolaide, bd. N. 
Titulescu nr. 60, București ; Știrbu Ro- 
dica, calea Grivitei nr. 164, București, 
Ionescu Cristian, str. Sergent Petcu 
Avram nr. 6, București ; Mocanu Re 
beca-Rivi, str. Cercului nr. 3, Ploiești.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronocxpres nr. 49 
din 8 decembrie 1965

Categoria a Il-a : 1 variantă a 32.654 
lei și 8 variante a 7.654 lei

Categoria a II l-a: 29 variante a 
2.558 lei

Categoria a
lei

Categoria a
lei

Categoria a
25 lei

Report la categoria
Premiul de 25.000 

variante de la 
tras la sorți 
a.c.

IV-a : 296 variante a 322

V-a: 882 variante a 108

Vl-a: 5.269 variante a

1 139.086 lei. 
lei atribuit unei 

categoria a II-a va fi 
miercuri 15 decembrie

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sporL

semenea inițiative trebuie să se ex
tindă și în alte centre ale țării și — 
în această privință — federația de 
specialitate are datoria să găsească 
mijloace de angrenare a unui număr 
tot mai mare de talente, deoarece vo
leibaliști de perspectivă sînt nu nu
mai la București și Timișoara. Or
ganizarea unor întreceri pe plan lo
cal, ca și între centre în care există 
secții puternice la școlile sportive 
de elevi ar stimula cu certitudine in
teresul tinerilor, le-ar da posibilitate 
să se afirme, iar loturile reprezenta
tive de juniori, tineret și seniori ar 
primi, spre înnoire, talente autentice.

R. C.

Peste 40 de patinatori artistici — 
reprezentind cluburile Dinamo, Con 
structorul, Știința și Școala sportivă 
de elevi nr. 2 din Capitală — au par
ticipat duminică la un concurs inedit, 
în programul căruia au figurat numai 
sărituri și piruete. Astfel, fiecare con
curent a executat trei sărituri și<, ți- 
ruetă, arbitrii urmărind înălțimea, lun
gimea, aterizarea, ținuta și alte ele
mente necesare pentru aprecierea spor
tivilor. In plus, arbitrii au notat și 
greșelile de ordin tehnic comise de 
concurenți, venind astfel în sprijinul 
antrenorilor.

Iată cîștigătorii : seniori — Letiția 
Păcuraru (Știința) ; Radu Ionian 
(Știința) ; juniori — Beatrice Huștiu 
(Dinamo) ; Dragoș Sandu (Constructo
rul) ; junioare cat. a II-a — Adina 
Caimacan (Constructorul) ; Paul Grecu 
(Dinamo) ; copii 8—10 ani — Carmen 
Stegărescu (Constructorul) : Atanase 
Bulete (SSE nr. 2).

HALTERE: Punct final în campionatul
orașului București

Duminică a avut loc ultima reuniu
ne din cadrul campionatului Capita
lei — categoria A. Capul de afiș a 
fost meciul dintre Steaua și Dinamo 
(5—2) care a suscitat interesul iubi
torilor acestui sport. Dar sala în care 
a fost programată întîlnirea (sala de 
antrenament de la stadionul Giulești) 
a fost neîncăpătoare și astfel con
cursul, deosebit de pasionant, n-a 
putut fi urmărit decît de un număr 
restrîns de spectatori. Or, evoluția 
celor mai buni halterofili ai noștri, 
ca de pildă Z Fiat (Steaua) 307,500 
kg, F. Balaș (Steaua) 390 kg, Ol. Cris- 
lescu (Dinamo) 350 kg merita să fie

■4-■ 
urmărită de un număr mai mare'A,” 
spectatori. Comisia orășenească, or
ganizatoarea competiției, 
programeze această etapă 
adecvată.

Clasamentele finale ale 
tului Capitalei :

trebuia să 
într-o sală

campiona-

CATEGORIA A
1. Steaua 440 17:11 8
2. Dinamo 4 3 1 14:14 6
3. Olimpia 422 15:13 4
4. Progresul 413 13:15 2
5. Rapid 404 11:17 0

CATEGORIA B
1. Mătasea populară 2 2 0 8:6 4
2. Sirena 2 1 1 8:6 2
3. Grivița Roșie 2 0 2 5:9 0

Teatrul „Barbu Ddavrancca“
prezintă premiera „RĂDĂCINI14 de Arnold Wesker

IN ROLURILE PRINCIPALE :

Victoria Dinu, Eliza Petrăchescu, Angela Macri, Sandu Rădu- 
lescu — artist emerit — Cornel Gîrbea.

REGIA ARTISTICĂ: 
DECORURI: 
COSTUME :
TRADUCERE :

Dinu Cernescu 
arh. Vladimir Popov 
Irina Borovschi 
Dana Crivăț

Biletele se găsesc la agenția de bilete din Calea Victoriei 
nr. 56. telefon 16.79.77, între orele 10—13, la casa teatrului 6;" 
șos. Ștefan cel Mare nr. 34, între orele 10—13 și 17—20 precum 
și la difuzorii din întreprinderi și instituții.
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Antrenorii despre echipele lor
Despre Dinamo Pitești și Siderurgistul

DINAMO PITEȘTI, antrenori Ște
fan Vasile și Leonte Ianovschi.

1. După primele patru etape, cind 
echipa nu acumulase nici un punct, 
nu puteam fi — fără îndoială — 
mulțumiți de comportarea jucătorilor 
noștri. Evoluția nesatisfăcătoare de 
la început s-a datorat mai multor 
cauze. Ințervalul foarte scurt dintre 
finala „Cup.ei României" și începe
rea campionatului nu ne-a permis să 
efectuăm o pregătire corespunzătoa
re. în plus, a trebuit să facem față 
și unor probleme deosebit de difi
cile. Am avut cîțiva jucători acciden
tați (Țîrcovnicu, Barbu, Niculescu), 
Matache n-a venit la antrenament, iar

.. Stoenescu a fost transferat la Dina- 
, Jao București. în cele patru meciuri 

pierdute, portarii Niculescu și Ma
tache au fost cei mai slabi jucători. 
Apoi, Niculescu și-a revenit, de alt- 
.ota și întreaga formație. La aceasta 
au contribuit mai mulți factori: a) 
jucătorii noștri au avut posibilitatea 
să se pregătească temeinic, iar tur? 
neul întreprins în R. D. Germană a 
fost foarte bine folosit; b) a existat 
o judicioasă dozare a eforturilor în 
funcție de posibilitățile și particula
ritățile fiecărui sportiv. S-a pus mult 
accent pe individualizarea antrena
mentelor, au fost respectate perioa
dele de refacere, iar timpul de între
rupere a campionatului a fost între
buințat just. Menționăm ajutorul 
substanțial dat la pregătire de medi
cul Paul Tomescu. Din lotul de ju
cători tineri am reușit să alcătuim o 
formație stabilă care, cu mici excep
ții, a fost prezentată în toate cele
lalte 9 etape. S-a urmărit ca fiecare 
jucător să fie utilizat pe postul unde 
rțădea cel mai mare randament (Do-

;n — mijlocaș dreapta, Olteanu — 
ftjndaș dreapta, Pop — mijlocaș stin
gă etc.).

2. Cele mai bune partide le-am 
reușit cu Crișul și UTA, iar cele mai 
slabe, cu Petrolul și Știința Cluj.

3. Printre cei mai buni jucători ci
tăm pe Niculescu, Barbu, Dobrin, Ba
dea, Țîrcovnicu, Naghi, Țurcan și 
Pop. în ultimele 8—9 etape, majori
tatea jucătorilor noștri au fost în 
formă. Nu putem fi însă mulțumiți 
de comportarea lui Corneanu (sus
pendat pe perioada 30 octombrie — 
31 decembrie pentru abateri de la 
disciplina sportivă), Halagian (insufi
cient pregătit), David (randament 
slab, bolnav și, deci, nepregătit).

4. Pînă la 15 decembrie pregătirile 
vor continua, cu reducerea însă a 
volumului de muncă și a intensității. 
Apoi, între 15 decembrie și 5 ianua
rie 1966 va fi o perioadă de trata- 
m^.te și concedii. La 6 ianuarie, ac
tivitatea va fi reluată și timp de 10

e se va efectua o pregătire pen
tru acomodarea cu efortul. După a- 
ceea, vor urma două săptămîni de 
antrenamente intense. în sfîrșit, de

Andrei Macri — zis Papalică, po
reclă sub care s-a făcut cunoscut în 
lumea fotbalului bucureștean — po
vestește sfătos. A și văzut multe. Din 
cei 60 de ani — împliniți zilele tre
cute — 45 i-a petrecut, la început, 
pe locurile virane din cartier, iar mai 
tîr'X". pe terenuri... adevărate. 
„Ș.wcum mi-amintesc de miuțele 
noastre disputate pe „Țăcălie", la 
„Heliade Vii", „Turturele", la „Bul- 
găroaica", ori pe „Federație". Echipa 
cartierului meu, Foișor-Abator, juca 
„acasă" și in deplasare pe „terenu
rile" mai sus-amintite, uneori de di- 
mineajă și pînă seara, la porți im
provizate din hainele noastre...“

— Spune, nea Papalică, spune...
— Primul joc oficial l-am făcut la 

juniorii Iui Vulcan. Apoi am trecut 
Ia Dîmbovița (care activa în „Promo
ție" — pe vremea aceea un iei de 
categoria B), unde mi-am încheiat și 
cariera de jucător. Era prin 1932 și, 
deși nu aveam declt 27 de ani, mă 
atrăgea meseria de antrenor. Lucram 
paralel cu seniorii și juniorii, ca 
să-mj, fac mereu rezerve pentru a 
„L" iia“. Treabă migăloasă, dar fără 
plictis. Puneam și eu pasiune, copiii 
și ei exercitau asupra-mi o atracție 
deosebită. Prin '34 închegasem, la 
„Dîmbovița", și o formație de pitici, 
care, Împreună cu cei ai Unirii Trico

1. SÎNTETI MULȚUMIȚI DE 
COMPORTAREA ECHIPEI 
TN PRIMA JUMĂTATE A 
CAMPIONATULUI?

2. CARE A FOST CEL 
MAI REUȘIT SI CEL MAI 
PUTIN REUȘIT jOC AL FOR
MAȚIEI PE ' CARE O AN
TRENAT! ?

3. CARE AU FOST CEI 
MAI BUNI SI... CEI MAI SLABI 
JUCĂTORI?

4. CE PROGRAM ARE 
ECHIPA ÎN CONTINUARE?

5. CE VĂ PROPUNEȚI PEN
TRU RETUR?

la 1 februarie și pînă la începerea 
returului campionatului, atenția se va 
îndrepta mai ales asupra pregătirii 
specifice. _

5. Dorim ca In retur să realizăm 
și în deplasare jocuri tot atît de 
bune ca și cele de acasă. Credem că 
jucătorii noștri se vor prezenta îu 
progres în ceea ce privește cunoș
tințele tehnice și tactice pe care să 
le pună în valoare în funcție de 
condițiile specifice fiecărui meci. A- 
vem multă încredere în posibilitățile 
jucătorilor pe care îi antrenăm, mulți 
dintre ei fiind tineri cu reale apti
tudini : Dobrin, Olteanu, Pop, Radu 
Constantin, Niță, Zdrenghea.

SIDERURGISTUL GALAȚI, antre
nori : Ion Zaharia și Dumitru Stanciu.

1. Indiscutabil, nu poate fi vorba 
de vreo mulțumire. Dimpotrivă. Am 
început și am continuat campionatul

Duminică — la Progresul
Decor și ambianță festivă — dumi

nică dimineață, la clubul Progresul. 
Părinți și copii ticsind o sală arhi
plină, freamăt timid de ...serbare de 
sfîrșit de an școlar. Prilejul? Analiza 
activității centrului fotbalistic de copii 
și juniori — Progresul

„Părțile*  prezente: micii fotbaliști, 
părinții, antrenorii, reprezentanți ai 
F. R. Fotbal, conducători și metodiști 
de la celelalte centre de copii și ju
niori din Capitală. Din simpla enume
rare a celor de mai sus reiese inte
resul acordat acestui „eveniment*  în 
viața centrului.

• Pentru lntilnlrea internațională de 
handbal ROMANIA—R.F. GERMANA de 
Joi 16 decembrie de la Sala Horească, 
biletele se găsesc de vînzare la casele' 
speciale din str. Ion Vidu șl Pronosport. | 
calea Victoriei nr. 2.

La această competiție sînt valabile ur- ■ 
mătoarele legitimații eliberate de ( 
UCFS/C.G. : roșii și maro în piele, gri] 
In dermatin ale maeștrilor emeriți șl 
antrenorilor emeriți ai sportului, gri In 
dermatin ale maeștrilor sportului la 
„HANDBAL", verzi de ziariști, însoțite ■ 
de delegații, în limita locurilor rezervatei 
fiecărui ziar, la masa presei. !

e La bazinul acoperit Floreasca se j 
primesc înscrieri pentru cursul de ini-! 
țlere la inot pentru copii. j

Informarea introductivă ținută de 
antrenorul coordonator Ion Kluge în
fățișează realizările centrului: din 
peste 1 400 de copii centrul a cernut 
cu o „sită*  foarte deasă 47 de copii. 
Azi, numărul total al copiilor și junio
rilor aflați în pregătire Ia centrul Pro
gresul este de 80. Toți au fișe indi
viduale, urmărindu-se evoluția și pro

DUPĂ 45 DE ANI...
lor, au țucat, în deschidere la me
ciul România—Iugoslavia din acel 
an. La Unirea jucau, printre alții, 
Gioni Dumitrescu, Lulu Mihăilescu... 
Ci/iva ani mai tlrziu — prin ’44—'45 
— și de la centrul meu, de la Con
structorul, s-au ridicat o serie de ti
nere elemente de perspectivă. Jucau 
la mine Voinescu I și II; da, da: 
„Top" și cu frate-su, Sîrbu, Plrvu, 
Ciocea, Mișu Smărăndescu și Căli- 
noiu. In cartier li se spunea „copiii 
minune" sau... sugacii lui Papa
lică. ..

— După cîte știm, acestei munci de 
creștere a cadrelor tinere i-ați ră
mas fidel toată viața...

— Da. Așa este. După Constructo
rul a urmat „perioada I.C.A.B.", unde, 
de altfel, lucram de foarte mulți ani 
In producție. Intr-o bună zi, cineva 
din conducerea Întreprinderii m-a 
sfătuit să mă ocup, în orele libere, 
de centrul de copii de pe Splai. Din
tre sutele de mici fotbaliști perindai i 
pe la centru i-am oprit și pe frații 
Nunweiller — Lică și Nelu, cărora, 
cu timpul, li s-au mai adăugat Ene II, 
Costea (știți: micuțul Cosiea care a 
jucat apoi la Progresul) și Ion Io 
nescu, ca să pomenesc doar pe viitoa
rele nume sonore. Cind s-a demolai 
arena din Splai, frații Nunweiller au 
plecat la Dinamo, iar restul... care 

în condiții foarte defavorabile. Am 
preluat pregătirea și conducerea e- 
chipei doar cu o săptămînă înaintea 
primei etape. Ca să nu mai vorbim 
de dificultățile pe care le-am întîm- 
pinat mereu în alcătuirea unei for
mații dintr-un lot necorespunzător de 
jucători, cu o pregătire diferită. Han
dicapați din start, am avut apoi greu
tăți mari în pregătire și din cauza în
treruperilor campionatului. De aceea 
nu am putut să formăm o echipă 
omogenă, constantă, un lot de bază.

2. Cele mai bune meciuri le con
siderăm pe cele jucate cu Rapid, Stea
gul roșu și Știința Cluj, iar mai slabe 
— cele cu UTA și Steaua.

3. S-au prezentat mai bine Adam, 
Oprișan, Stătescu și Costache. Nu 
același lucru putem spune însă despre 
Neagu, Voinea și Florea. în general, 
ceea ce a caracterizat pe jucătorii 
noștri a fost inconstanța.

4. Pregătirile vor continua cu o 
intensitate mai scăzută la început. 
Apoi, după definitivarea lotului, an
trenamentele vor avea un volum mă
rit de muncă și de intensitate. Lu
crul va fi axat pe activitatea de pers
pectivă cu tineretul.

5. Faptul că sîntem pe ultimul loc 
în clasamentul primei părți a cam
pionatului nu ne demobilizează nici 
pe noi antrenorii și nici pe jucători. 
Cu pregătirea bună pe care sîntem si
guri că o vom realiza pînă Ia reînce
perea campionatului, avem speranța 
că în viitor vom avea o comportare 
bună, disciplinată, vom putea oferi 
un joc de calitate. Menționăm, din 
nou, accentul îl vom pune pe munca 
de perspectivă.

C. COMARNTSCHI

gresul fiecăruia. Cu atenție sporită sînt 
ascultate citările „Ia concret*.  A. Io- 
niță, C. Igna, C. Ghiță, D. Tudor, I. 
Ronțea, V. Alecu, G. Petrescu, S. Pe
trescu etc sînt apreciați pentru talen
tul lor, pentru progresele pe care le-au 
făcut, pentru ținuta și atitudinea lor 
de adevărați sportivi. Mihai Mirăuță, 
Dorin Moraru și Nicolae Anghel, ju
niori de real talent, sînt însă criticați 
pentru „fumurile*  lor de mici vedete. 
Tripleta „încondeiată*  reacționează pe 
loc : obrajii roșesc, capetele se pleacă, 
se ascund.

In încheierea întîlnirii, antrenorul 
federal Jean Lăpușneanu salută reu
șita ei, subliniind faptul că, spre deo
sebire de anii trecuți, clubul Progre
sul ar trebui să promoveze cu mai mult 
curaj elemente dîn propria „pepinieră*  
în echipa întîi, renunțînd la „importul*  
de jucători formați în alte părți.

(M. P.)

Încotro. Eu mi-am mutat „sediul" la 
terenul Glucoza, din apropierea Ia
cului Tei, unde am continuat să lu
crez tot cu elementele tinere. De aci 
s-au ridicat Lupescu, Daniel Ene și. ■. 
fiul meu, Viorel. Îmi plăcea (vă re 
pet), aveam satisfacții. Să vă dau un 
exemplu : In 1961 antrenam echipa 
Constructorul din campionatul oră
șenesc, seria I, clasată, la sfirșitul 
competiției — prin cumul de puncte — 
pe locul secund. Seniorii acumulaseră 
9 puncte, iar juniorii 33...

— Cum ne explicați succesul pe 
care l-ați avut de-a lungul anilor în 
muncă de recrutare și apoi de pre
gătire a elementelor tinere ? Dețineți, 
cumva, vreun secret ?

— Nu-i vorba de nici un secret. 
Ci de răbdare și pasiune. Aș vrea să 
vă spun că eu n-am legitimat nici
odată pe nimeni mai Înainte de a-1 
verifica o lună sau două, de la caz 
la caz. Și fiți atent: verificare sub 
toate aspectele. Am constatat tot ce 
poate să Iacă copilul cu mingea, dar 
l-am controlat și acasă și la școală. 
Știam că cel ce trage chiulul la școa
lă, mai devreme sau mai tlrziu, va 
proceda la fel și cu fotbalul. Foarte 
rar am dat greș cu principiile mele.

— Si acum...? Vă știu pensionar 
de cîțiva ani bunișori...

— Intr-adevăr, sini pensionar din

CATEGORIA A
1. Rapid Buc. 13 10 1 2 28—13 21
2. Petrolul Ploiești 13 8 3 2 31—11 19
3. C.S.M.S. Iași 13 7 3 3 19—13 17
4. U. T. Arad 13 5 4 4 19—23 14
5. Știința Tim. 13 5 3 5 14—18 13
6. Dinamo Pitești 13 5 2 6 23—21 12
7. Steagul r. Brașov 13 5 2 6 21—20 12
8. Știința Craiova 13 4 4 5 14—18 12
9. Știința Cluj 13 3 6 4 12—19 12

10. Steaua Buc. 13 2 7 4 18—13 11
11. Dinamo Buc. 13 4 3 6 20—22 11
12. Farul C-ța 13 4 3 6 12—19 11
13. Crișul Oradea 13 3 3 7 16—26 9
14. Siderurgistul Galați 13 2 4 7 18—29 8

CATEGORIA B
Seria I

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

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

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

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

CATEGORIA C 
Seria Est

1. Locomotiva Iași 13 8 2 3 21—11 18
2. Chimia Suceava 13 6 5 2 16—11 17
3. Foresta Fălticeni 13 7 2 4 20—14 16
4. Flamura r. Tecud 13 5 5 3 20—18 15
5. Petrolul Moinești 13 4 6 3 12—10 14
6. Textila Buhuși 13 6 1 6 22—16 13
7. Fructexport Focșani 13 6 1 6 18—17 13
8. Rapid Mizil 13 5 2 6 18—21 12
9. Metalosport Galați 13 4 4 5 9—12 12

10. Minobrad V. D. 13 5 2 6 16—21 12
11. Metalul Rădăuți 13 4 3 6 11—17 11
12. Victoria P. Neamț 13 5 0 8 20—18 10
13. Chimia Orașul Gh. 

Gheorghiu-Dej 33 4 2 7 10—20 10
14. Unirea Negrești 13 3 3 7 8—15 9

Seria Sud
1. Metrom Brașov 13 7 5 1 21— 7 19
2. Tehnometal Buc. 13 6 4 3 24—17 16
3. Tractorul Brașov 13 5 5 3 22—15 15
4. Portul Constanța 13 5 5 3 20—17 15
5. Textila Sf. Gh. 13 5 5 3 12—10 15
6. Chimia Făgăraș 13 7 1 5 24—26 15
7. Electrica Fieni 13 5 4 4 17—15 14
8. Dunărea Giurgiu 13 5 4 4 13—12 14
9. I.M.U. Medgidia 13 4 4 5 21—20 12

10. Marina Mangalia 13 4 4 5 20—19 12
11. Electrica C-ța 13 4 4 5 16—18 12
12. Flacăra r. Buc. 13 3 3 7 14—24 9
13. S. N. Oltenița 13 1 7 5 6—19 9
14. Rulmentul Brașov 13 2 1 10 16—27 5

Seria Vest
1. C.F.R. Tim. 13 9 2 2 42—13 20
2. Victoria Tg. Jiu 13 6 4 3 22—12 16
3. Met. Hunedoara 13 7 1 5 27—11 15
4. Minerul Deva 13 7 1 5 21—18 15
5. Electroputere Cv. 13 6 2 5 27—18 14
6. Prog. Strehaia 13 6 2 5 15—29 14
7. C.F.R. Caransebeș 13 5 3 5 16—16 13
8. Muscelul C-lung 13 5 3 5 14—20 13
9. Prog. Corabia 13 4 4 5 8—13 12

10. Electromotor Tim. 13 4 3 6 24—25 11
11. Victoria Călan 13 5 1 7 13—19 11
12. Met. Tr. Severin 13 4 2 7 16—28 10
13. Minerul Anina 13 3 3 7 7—13 9
14. Minerul C-lung 13 2 5 6 8—25 9

Seria :Nord
1. Steaua r. Salonta 13 7 3 3 20—18 17
2. Prog. Reghin 13 8 0 5 21—19 16

In urma omologării rezultatelor jocu
rilor din turul campionatelor catego
riilor A, B, C șl al campionatului re
publican de juniori pe 1965—1966, au fost 
stabilite următoarele clasamente :

3. Met. Copșa Mică 13 7 1 5 23—15 15
4. Minerul Bihor 13 6 2 5 26—21 14
5. Min. Bala Sprle 13 5 4 4 21—21 14
6. Faianța Slghiș. 13 6 2 5 17—18 14
7. Soda O. Mureș 13 5 3 5 21—16 13
8. A. S. Aiud 13 3 7 3 17—16 13
9. Chim. Tîmăvenl 13 4 5 4 10—10 13

10. Unirea Dej 13 6 1 6 19—21 13
11. Sătmăreana 13 4 4 5 19—18 12
12. Gloria Bistrița 13 4 3 6 16—18 11
13. Olimpia Oradea 13 2 5 6 15—22 9
14. Forestiera Sighetul

Marmației 13 4 0 9 17—29 8
JUNIORI
Seria I

1. C.S.M.S. Iași 9 8 1 0 40— 8 17
2. Locomotiva Iași 9 8 0 1 37— 9 16
3. Metalul Rădăuți 9 5 1 3 17—22 U
4. Unirea Negrești 9 4 2 3 11— 9 10
5. Foresta Fălticeni 9 3 2 4 16—17 8
6. Ceahlăul P. Neamț 9 4 0 5 15—16 8
7. C.F.R. Pașcani 9 2 2 5 11—20 6
8. Chimia Suceava 9 0 5 4 8—18 5
9. Viet. P. Neamț 9 2 1 6 10—32 B'

10. Minobrad V. Dornei 9 1 2 6 8—22 4
Seria a n-a

1. Dinamo Bacău 9 7 2 0 23— 8 16
2. Fructexport Focșani 9 6 2 1 19—11 14
3. Siderurgistul Galați 9 5 2 2 31—11 12
4. Textila Buhuși 9 5 0 4 20—15 10
5. Chimia Orașul Gh.

Gheorghiu-Dej 9 5 0 4 21—22 10
6. Constr. Brăila 9 4 1 4 25—21 9
7. Petrolul Moinești 9 3 15 15—21 7
8. Metalosport Galați 9 2 2 5 17—23 6
9. FI. roșie Tecuci 9 2 0 7 10—28 4

10. Oțelul Galați 9 0 2 7 5—26 2
Seria a m-a

1. Rapid Buc. 9 7 1 1 27— 6 15
2. Farul Constanța 9 5 4 0 1»— 7 14
3. Metalurgistul Buc, 9 4 3 2 16—11 11
4. Tehnometal Buc. 9 3 4 2 10—13 10
5. Electrica C-ța 9 3 3 3 9—11 9
6. I.M.U. Medgidia 9 4 14 11—21 9
7. FI. roșie Buc. 9 2 4 3 7—14 8
8. Portul C-ța 9 2 3 4 11—11 7
9. S. N. Oltenița 9 13 5 14—18 5

10. Marina Mangalia 9 0 2 7 10—22 2
Scria a IV-a

1. Petrolul Ploiești 9 7 11 ' — 5 15
2. S.S.E. nr. 2 Buc. 9 7 11 X»— 9 15
3. Dinamo Buc. 9 6 2 1 34— 8 14
4. Viitorul Electr. Buc. 9 5 3 1 23— 5 13
5. Flacăra Moreni 9 2 4 3 10—14 8
6. Metalul Tîrgoviște 9 3 15 13—14 7
7. Poiana Cîmpina 9 3 1 5 14—27 7
8. Rapid Mizil 9 3 0 6 11—22 6
9. Dunărea Giurgiu 9 117 7—41 3

10. Electrica Fieni 9 1 0 8 7—20 2
Seria a V-a

1. Steaua Buc. 9 7 1 1 38— 4 15
2. Prog. Buc. 9 7 1 1 38— 7 15
3. Știința Buc. 9 7 1 1 40—10 15
4. Dinamo Pitești 9 7 0 2 30— 9 14
5. Din. Victoria Buc. 9 5 1 3 20—18 11
6. Prog. Corabia 9 3 1 5 10—28 7
7. Muscelul C-lung 9 2 1 6 10—22 5
8. Oltul Rm. Vîlcea 9 2 1 6 12—28 5
9. C.F.R. Roșiori 9 1 1 7 9—33 3

10. Minerul C-lung 9 0 0 9 3—51 0
Seria a Vl-a

1. Electroputere C-va 9 7 2 0 29— 3 16
2. Știința Craiova 9 5 3 1 26— 4 13
3. Metalul Hunedoara 9 6 1 2 22—11 13
4. Victoria Tg. Jii 9 5 2 2 27—12 12
5. Minerul Lupeni 9 2 4 3 18—12 8
6. Minerul Deva 9 3 15 10—31 7
7. Jiul Petrila 9 2 2 5 10—24 •
8. Victoria Călan 9 2 2 5 6—27 0
9. A. S. Cugir 9 2 16 10—16 1

10. Prog. Strehaia 9 1 2 6 10—28 4
Seria a vn-a

1. Știința Tim. 9 7 11 16— 2 15
2. U. T. Arad 9 7 11 14— 3 15
8. C.F.R. Tim. 9 6 2 1 16— 6 14
4. Electromotor Tim. 9 4 4 1 16— 5 12
5. Vagonul Arad 9 4 2 3 22—10 10
6. C.F.R. Arad 9 3 2 4 7—n 8
7. Metalul Tr. Severin 9 2 3 4 8—19 7
8. C.S.M. Reșița 9 2 2 5 14— 8 6
8. Minerul Anina 9 1 1 7 5—25 3

10. C.F.R. Caransebeș 9 0 0 9 2—31 0
Seria a VHI-a

1. Crișul Oradea 9 9 0 0 50— 3 18
2. Clujeana 9 7 1 1 40— 5 15
3. Minerul B. Mare 9 6 1 2 38—13 13
4. Sătmăreana 9 4 2 3 12— 9 10
5. Recolta Cărei 9 4 14 15—16 9
6. Minerul B. Sprle 9 3 2 4 17—24 8
7. Minerul Bihor 9 14 4 10—21 8
8. Forestiera Sighetul

Marmației 9 2 2 5 4—33 8
9. Olimpia Oradea 9 1 3 5 4—20 5

10. Steaua r. Salonta 9 0 0 9 1—47 0
Seria a IX-a

1. Știința Cluj 9 9 0 0 44— 3 18
2. A.S.A. Tg. Mureș 9 6 1 2 23— 7 13
3. Chimica Tîmăvenl 9 6 0 3 17—11 12
4. Ind. sîrmei C. T. 9 5 1 3 25—12 11
5. Prog. Reghin 9 3 3 3 16—22 8
6. Arieșul Turda 9 3 2 4 16—22 8
7. A. S. Aiud 9 3 0 6 18—34 6
8. Unirea Dej 9 2 1 6 10—22 5
9. Soda O. Mureș 9 2 1 6 10—25 5

10. Gloria Bistrița 9 1 1 7 5—26 3
Seria a X-a

1. Steagul r. Brașov 9 7 0 2 28— 6 14
X Tractorul Brașov 9 6 2 1 21—11 14
3. Gaz metan Mediaș 9 5 2 2 18— 5 !î
4. Chimia Făgăraș 9 5 2 2 25—12 12 (
5. Metrom Brașov 9 4 3 2 18—20 ni
6. Rulmentul Brașov 9 3 3 3 11—10 9
7. C.S.M, Sibiu 9 4 1 4 12—12 9
8. Textila Sf. Gh. 9 1 1 7 8—26 «j
9. Metalul Copșa Mică 9 1 1 7 9—26 3>

10. Faianța Sighișoara 9 1 1 7 7—29 3

De la I. E. B. S.
„Spune, nea Papalică, spune..." 

'62. Dar nu-mi vine să stau. îmi con
tinui activitatea la comisia orășeneas
că de fotbal, unde activez de 18 ani. 
Sînt președintele comisiei de compe
tiții.

— Spuneți-mi, nea Papalică : sînteți 
cumva rudă cu Tache Macri ?

— Nu. Dar de ce mă Întrebați ?
— Mă gîndeam că vă seamănă în 

multe privințe. Nu vedeți ? Nici lui 
nu-i vine să se despartă de fotbal...

G. NICOLAESCU



Alexandra Nicolau 
din nou campioană de șah a larii 
Numai remize in turneul masculin!
Meciul de baraj pentru de

semnarea deținătoarei titlului 
național feminin a avut un 
epilog care începuse să se 
Întrezărească încă din seara 
de duminică. Avînd asigurată 
cel puțin o jumătate de punct 
în poziția de întrerupere a 
partidei a treia, Alexandra 
Nicolau mai avea nevoie doar 
de o remiză în ultima întîl- 
nire cu Elisabeta Polihroniade, 
pentru a rămîne mai departe 
campioană a țării. Ieri, șalen- 
gera a mai încercat să acti
vizeze o poziție puțin mai 
bună a pieselor sale (negre
le), dar parcă fără atîta con
vingere ca în ajun. La muta
rea a 25-a, pe tablă apăruse 
o poziție cu material egal și 
șanse egale. Remiză în par
tida a patra și, urmare logi
că, același rezultat înscris pe 
fișa partidei precedente (fără 
a mai relua jocul). Scor ge
neral : 2 1/2—1 1/2 în favoarea 
campioanei. Maestra interna
țională Alexandra Nicolau cu

cerește pentru a clncea oară 
<- și a treia oară consecutiv 
— titlul care se conferă celei 
mal bune jucătoare de șah 
din țară.

Pentru cealaltă întrecere 
din cadrul campionatului de 
șah al țării — finala mascu
lină — mai puține cuvinte în 
această seară. Motivul ? Foar
te simplu — numai remize ! 
O singură excepție onorabilă: 
Georgescu l-a învins pe M. 
Rădulescu.

Consemnăm „perechile" ce
lor care aseară au căzut de 
acord la remize, mai devreme 
sau mai tîrziu : Ghițescu—Mi
titelul (17 mutări), Pavlov— 
Reicher (22), Moisini—Botez 
(24), Nacu—Gheorghiu (25), 
Voiculescu—Ciocîltea (32), Soos 
—Neamțu (35), Nacht—Ungu- 
reanu (36), Bondoc—Partos (45). 
Au întrerupt : Valsman—Șuta 
și Drozd—Szabo.

RADU VOIA

Dușul rece din partida cu Steaua (4-5) 
este binevenit înaintea meciurilor 

de polo din „C. C. E.“
In. mijlocul jucătorilor de 

polo de la Dinamo Bucu
rești se simte din nou febra 
de start. Echipa noastră 
campioană va porni în a- 
ceastă săptămînă într-o nouă 
ediție a „C.C.E.", competi
ție care inaugurează un se
zon bogat, plin de întreceri 
importante și atractive.

Dinamoviștii au susținut 
duminică dimineață o ulti
mă verificare oficială, întîl- 
nind — în cadrul campio
natului Capitalei — puterni
ca lor rivală, Steaua. Spre 
surprinderea generală, cam
pionii au părăsit bazinul în
vinși, la sfîrșitul celor 20 
de minute de joc tabela de 
marcaj indicînd scorul de 
5—4 pentru Steaua. Cum a 
fost posibil acest lucru ? 
INi-I explică chiar prof. Ca
rol Corcek, antrenorul dina- 
moviștilor, care a fost cel 
mai nemulțumit de evoluția 
elevilor săi.

„Surprinzător poate, dar 
trebuie să afirm că în ciu
da rezultatului de duminică, 
echipa noastră este mai bine 
pregătită, mai ales din punct 
de vedere fizic, decît în pe
rioada care a precedat par
ticiparea noastră în ultima 
ediție. Ultimele controale

au dovedit din plin acest lu
cru și se pare că jucătorii 
au căpătat o doză exagera
tă de încredere. Abordînd 
cu mul(ă ușurință meciul cu 
Steaua (unde prin venirea 
dr. Szogy se remarcă un 
nou ritm de muncă la an
trenamente), jucătorii noștri 
nu au respectat în nici un 
moment indicațiile privind 
acțiuni în continuă mișcare, 
o apărare „om la om" pe 
tot bazinul. Ei au privit 
minute în șir cum adversa
rii lor își organizau lent, 
dar lucid acțiunile ofensive, 
iar cînd au avut mingea în 
atac s-au invitat parcă unul 
pe celălalt să întreprindă 
ceva, să dea cît de cît de 
furcă apărării adverse. Or 
aceste lucruri (la care am 
mai adăuga stările de ner
vozitate nejustificată) sînt 
astăzi cu totul inadmisibile 
unor jucători cu experiență 
cum sînt ZAHAN, BLAJEC, 
KRONER, GRINȚESCU sau 
NOVAC. Dușul rece primit 
din partea formației Steaua 
este cît se poate de bine
venit înaintea meciurilor din 
„C.C.E." și cred că va trezi 
pe toți jucătorii Ia realitate.

— a. v. —

Obiective importante stau, 
in continuare, in fața 

hocheistilor noștri•> •>

(Urmare din pag. 1)

București — a trecut cu suc
ces un „examen <l'e maturi
tate". Este vorba despre linia 
Bașa - Ferenczi - Ștefan, în 
care experiența lui Ferenczi 
s-a împletit bine cu impetuo
zitatea si verva tinerească a 
celor două aripi. Adăugind la 
aceasta revenirea în formă a 
liniei Szabo II - Calamar- 
Szabn I, precum și aportul 
substanțial al fundașilor în 
fazele de atac, ajungem la 
concluzia că, la această oră, 
echipa noastră se prezintă 
bine în ceea ce privește ofen
siva. Asupra posibilităților 
<le concretiztare ale echipei 

române cele 17 goluri înscrise 
în două jocuri reprezintă o 
dovadă concludentă. Credem 
însă că în continuare trebuie 
să se acorde un plus de a- 
tenție în special șutului direct, 
fără preluare, capitol la care 
sîntern încă deficitari și care 
a dus la ratarea unor situații 
favorabile.

Au fost însă și situații în 
care jocul echipei noastre nu 
ne-a mulțumit. Mai întîi, ni 
s-au părut nefirești nervozi
tatea și crisparea cu care ho- 
cheiștii români au abordat am
bele meciuri. Din această 
cauză ei au trebuit să aștepte

destul de mult (ca să nu mai 
vorbim de spectatori...) con
cretizarea superiorității teri
toriale. Cel puțin la fel de 
importantă ni se parc însă 
și constatarea privind nesi
guranța manifestată de cei 
patru fundași (nu toți în a- 
ceeași măsură) care uneori 
din superficialitate (Varga), 
alteori din neajtenție (Io- 

nescu, Czaka) au oferit ad
versarilor situații de gol pe 
care aceștia nu le sperau. De 
asemenea, o mai bună pro
tejare a porții este un capitol 
la care echipa noastră s-a 
arătat deficitară.

Considerăm că față de eta
pa actuală a pregătirilor pen
tru campionatul mondial e- 
chipa noastră a atins un sta
diu corespunzător. Rămîne ca 
apropiatul turneu al echipei 
sovietice Novosibirsk, parti
ciparea la sfîrșitul anului la 
„Cupa Dunării" de la Buda
pesta, ultimele două „manșe" 
ale campionatului național din 
luna ianuarie 1966, ca și pro
iectatul turneu în U.R.S.S. să 
fie din plin folosite pentru 
eliminarea lipsurilor semnala
te, în așa fel îneît hocheiștii 
noștri să se poată prezenta 
cît mai bine pregătiți la cam
pionatul mondial, obiectivul 

lor principal.
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DON SCHOLLANDER REINTRĂ?
NEW YORK, 13 (Agerpres). 

Don Schollander, înotătorul a- 
merican care a cîștigat 4 meda
lii de aur la Olimpiada de la 
Tokio, va reveni, probabil, în

0 interesantă anchetă 
asupra celor 
mai buni sportivi 
ai anului

1966 la activitatea competitfo- 
nală. Ținut departe de piscină 
în sezonul trecut din cauza unei 
maladii contractate în turneul 
din Europa, campionul olimpic 
a reluat recent antrenamentele 

| prin exerciții de cultură fizică 
și trei ore de înot pe săptămînă, 
cu scopul de a-și regăsi ritmul 
și coordonarea „bătăilor".

Sfîrșitul anului este marcat, ca 
de obicei, de numeroasele anchete 
organizate de ziare și agenții de 
presă, pentru desemnarea celor 
mai buni 10 sportivi ai anului. 
Agenția „Internazionale Sport 
Korrcspondenz“ din Stuttgart este 
prima care a dat publicității re
zultatul anchetei sale. Atletismul 
domină net prima jumătate a cla
samentului, avînd 4 reprezentanți 
in primele 5 locuri. Majoritatea 
celor chestionați (31 de ziare din 
tot atîtea țări) l-au preferat pe 
atletul australian Ron Clarke,_ în 
timp ce marele său rival 
chonge Keino se află doar 
locul 5.

Iată clasamentul celor mai 
sportivi ai anuiui, potrivit agenției 
„Internazionale Sport Korrespon- 
denz”: 1. RON CLARKE (Austra
lia) — atletism 133 puncte; 2. Mi
chel 
50 
son 
te ; . _ .
automobilism 34 puncte ; 5. Kip- 
chonge Keino (Kenya) — atletism 
22 puncte ; 6. Cassius Clay (S.U.A.) 
— box 21 puncte; 7. Manuel San
tana (Spania) — tenis 20 puncte; 
8. Irina Press (U.R.S.S.) — atle
tism 17 puncte; 9. Ludvik Danek 
(Cehoslovacia) — atletism 16 
puncte; 10. Jacques Anquetll 
(Franța) — ciclism 12 puncte.

Anul acesta Ron Clarke a sta
bilit 4 noi recorduri mondiale in 
probele de 5 000 m, 10 000 m, cursa 
de o oră și la 20 kilometri.

Kip- 
pe 

buni

Jazy (Franța) — atletism 
puncte ; 3. Randy Mat-
(S.U.A.) — atletism 36 punc- 
4. Jim Clark (Anglia) —

De mîine la Tirana, a Vll-a ediție 
a balcaniadei la baschet masculin

Programul internațional al 
baschetbaliștilor noștri fruntași 
se încheie săptămînă aceasta 
cînd ei vor participa la Tirana, 
alături de reprezentativele Iugo
slaviei, Turciei, Albaniei și Bul
gariei, la cea de-a VII-a ediție 
a campionatului balcanic. In 
acest scop, selecționata Româ
niei a părăsit Capitala ieri di
mineață, deplasînd următorul 
lot : Spiridon, Albu, Demian, 
Cr. Popescu, Novac, Savu, le- 
cheli, Țedula, Diaconescu, Pre- 
dulca, Ionescu și Dragomirescu. 
Antrenor : V. Popescu.

Iată palmaresul edițiilor pre
cedente : 1959 la București : 1. 
Bulgaria, 2. Iugoslavia, 3. R, 
nia, 4. Albania ; 1960, Ia So
fia : 1. Bulgaria, 2. Iugoslavia,
3. România, 4. Turcia, 5. Alba
nia ; 1961, la Skoplje : 1. Iugo
slavia, 2. Bulgaria, 3. România,
4. Turcia ; 1962, la Istanbul :
1. Iugoslavia, 2. Turcia, 3. Bul
garia, 4. România, 5. Grecia ; 
1963, la Atena: 1. Iugoslavia,
2. Grecia, 3. Bulgaria, 4. Româ
nia, 5. Turcia ; 1964, la Bucu
rești : 1. Iugoslavia, 2. România,
3. Grecia, 4. Bulgaria, 5. Turcia.

ÎNVINGĂTORUL LUI KEINO

Vă prezentăm echipa de handbal
a R. r. Germane
Selecționata 

R. F. Germane 
zent un veritabil
Sîmbătă ea a întîlnit la Augs
burg echipa Franței, pe care a 
întrecut-o cu 21-14 (8—6), marți 
(n.r. azi) va juca la Praga cu 
Cehoslovacia, joi la București 
în compania campionilor mon
diali, iar duminică la Belgrad 
cu reprezentativa Iugoslaviei. 
Iată, deci, 4 meciuri în 8 zile, 
performantă care egalează — 
ca efort și calitate — un cam
pionat mondial. Spun și cali
tate pentru că 3 dintre cei 4 
adversari fac parte din „elita" 
handbalului mondial. Dar, de 
fapt, acest plan nu a fost în
tocmit în mod întîmplător de 
antrenorul federal Werner 
Vick și de Federația de specia
litate din R.F.G. S-a urmărit ca 
prin acest turneu echipa să fie 
supusă unui efort deosebit, 
pentru a crea un climat ase 
mănător cu disputele din cam
pionatul mondial din 1967 care 
va avea loc în Suedia.

Președintele Federației de 
handbal din R.F.G., Ernst Feick, 
a declarat : „Pentru a avea o 
echipă bună de handbal tre
buie să întilnești adversari pu
ternici, care să știe să „întindă*

de handbal a 
susține în pre- 

maraton...

PORTUGALIA (etapa a 10-a) : 
Benfica—Guimaraes 4—2, Sporting 
—Academica 2—1, Belenenses — 
Beira 1—0, Porto—Varzim 3—0, 
C.U.F. Barreiro—Lusitano 2—2, 
Braga—Leixoes 1—1. în fruntea 
clasamentului Sporting Lisabona 
cu 18 puncte, Benfica și Guima
raes cu cîte 14 puncte.

ITALIA. Scorul de 0—0 obținut 
de Internazionale în fața Floren
tinei s-a mai repetat în alte două 
meciuri din etapa de duminică 
(betonul !...) și anume : Juventus 
—Cagliari și Catania—Lazio. Alte 
rezultate: Roma—Torino 1—0, Fog- 
gia—Spăl 1—0. Atalanta—Sampdo- 
ria 1—0. Conduc Napoli și Inter 
cu cîte 18 puncte, urmate de Ju
ventus 17, Milan 16,- Bologna și 
Fiorentina 14.

IUGOSLAVIA. Tresnevka — Za
greb 1—2. Radnicki Niș—Zelesni- 
cear 1—1. Steaua roșie—Vojvodina 
2—3, Dinamo Zagreb—Hajduk 
Split 1—1, Olimpia Ljubljana—Par-

- Corespondență specială 
din Diisseldorf -

la maximum jucătorii. Calități
le echipei se todează in con 
diții dificile de joc, în funcție 
de valoarea adversarilor, de 
locul unde se desiășoară par
tida. Meciurile cu puternicele 
echipe ale României, Cehoslo
vaciei și Iugoslaviei sînt foar
te bine venite și desigur că 
ele își vor îndeplini scopul ur
mărit de noi".

Actualul sezon a] handbaliș. 
tilor echipei R. F. Germane a 
început sub cele mai bune 
auspicii : o victorie categorică 
în preliminariile campionatu
lui mondial în compania re
prezentativei Belgiei: 26—6,
rezultat insuficient de conclu
dent însă, datorită valorii sla
be a adversarului. Pentru ac
tualul turneu lotul echipei 
R. F. Germane cuprinde 16 ju
cători, dintre care 4 sînt por
tari ! Dintre aceștia 3 sînt ti
neri (Hans Jiirgen Boden, Hel
mut Diill și Dieter Roessner), 
iar al patrulea este experimen
tatul Rudi Velfs, de 31 ori in
ternational. Din lotul jucători
lor de cîmp, 5 nume sînt cu
noscute: Bernd Milhleisen (34 
ori international), Fritz Bardt 
(32), Bernd Lukas (29), Herbert 
Liibking (27) și Werner Bar-

tels (18). Cel mai bun dintre 
aceștia este LQbking. Ceilalți 
sînt tineri cu reale calități, dar 
cu puține meciuri internațio
nale : Rolf Denig (2), Jochen 
Feldhof (1), Giinther Heger (4), 
Jens Ivers (2), Bernd Munck 
(8), Riidiger Schmacker (5) și 
Hans-Jiirgen Sulk (1).

în palmaresul echipei R. F. 
Germane figurează pînă acum 
90 de meciuri Internaționale, 
din care a cîștigat 53, a pier
dut 29, restul terminîndu-se la 
egalitate; golaverajul este de 
1577—1233.

Prin urmare, 29 de înfrîngeri 
la care noi credem că în acest 
turneu se vor mai adăuga încă 
cel puțin două : la Praga și 
București.

„Ne vom strădui să avem o 
comportare cît mai bună, dar 
pentru mine — s» 
norul federal Vick 
zent 
bun 
nor 
tive
importante decît o victorie.

Proba de 1 milă țl 609 m) se 
dovedește din nou prea rapidă 
pentru fondistul african Kip- 
chonge Keino 1 Sîmbătă, la 
Wanganui (Noua Zeelatț'^''), 
recordmanul R. D. Gernvs. Ii, 
Jurgen May, l-a învins pe 
Keino pe această distanță, fi
ind cronometrat cu 3:53,8 (la 
2 zecimi de secundă de recor
dul mondial al francezului 
Jazy). Keino a terminat în 
3:54,9 iar pe locul trei în 
cursă s-a clasat neozeelande
zul John Davies în 4:00,6.

fn fotografie ; May încheie 
victorios cursa, în timp ce an
trenorul său. dr. M. Reiss 
(dreapta), sare în sus de bucu
rie...

Telefoto : U.P.I.

ȘTIRI, REZULTATE
la Budapesta in 

baschet masculin cu 
Ungariei, Honv^ț«.„e-

O Jucînd 
„C.C.E." la 
campioana 
chipa Slavia Praga a repif... o 
victorie categorică, cu scorul-: 
100—62 (48—20). Meciul a fost

spus antre-
— în pre- 
echipei, un 
tragerea u-

omogenizarea 
joc colectiv și 
concluzii cît mai instruc-
— constituie lucruri mai

MANFRED FROMMKE 
redactor la Agenția Sport In
formation Dienst din Dusseldorf

dus de arbitrii C. Armășescu (nv- 
mânia) și P. Sișkov (Bulgaria). 
Returul se va disputa la 16 de
cembrie, la Praga.

q în „Cupa campionilor euro
peni” la handbal feminin : S. C. 
Leipzig — Swift Roermond 6—3 
(returul acestei întîlniri se va des
fășura la 18 decembrie la Roer
mond) ; Bayer Leverkusen—Danu- 
bia Viene 11—1.
• în cadrul preliminariilor cam

pionatului mondial de handbal, re
prezentativa masculină a Ungariei 
a întrecut echipa Spaniei cu sco
rul de 24—15.

9 Cunoscutul halterofil polonez 
Waldemar Baszanowski a doborît 
recordul mondial la categoria 
ușoară, stilul smuls, realizînd per
formanța de 134 kg. Vechiul re
cord mondial era de 133 kg și 
aparținea sportivului sovietic Lo
patin.

Pe terenurile de fotbal
tizan Belgrad 3—0, Vardar—Rad
nicki Belgrad 3—0, Sarajevo— 
Rjeka 0—0. Vojvodina are 22 de 
puncte, iar Vardar și Sarajevo 
cîte 17.

SPANIA, (etapa a 13-a) : Bettis 
Sevilla—Elche 2—1, Pontevedra — 
Saragossa 1—1. Sabadel—Sevilla
2— 2, Cordoba—Atletico Madrid 
0—1, Real Madrid—Las Palmas
3— 1, F. C. Barcelona — Atletico 
Bilbao 1—0, Valencia—Espanol 
Barcelona 2—1. în frunte se află 
Atletico Madrid și Valencia cu 
cîte 20 puncte, urmate de Real 
Madrid și Pontevedra cu cîte 18 
puncte.

BULGARIA. Levski — Cern o 
More 1—1, Spartak Sofia—Loko
motiv Plovdiv 2—3, Spartak Var

na—Slavia Sofia 1—1, ȚSKA— 
Marek 3—0, Beroe—Dunav 3—3, 
Spartak Plovdiv—Botev Varna 
1—0. în clasament : Levski 19, 
Slavia Sofia și Spartak Sofia 16.

ANGLIA. Rezultate din etapa de 
sîmbătă : Aston Villa—Everton 
3—2, Sheffield United—Nottin
gham 1—1, Manchester United— 
Sunderland 3—2, Tottenham—Chel
sea 4—2, Liverpool—Arsenal 4—2, 
Blackpool—Stoke City 1—1, Leeds 
United—West Bromwich 4—2, 
Burnley—Fulham 5—2. După 21 de 
etape, pe primul loc se menține 
F. C. Liverpool cu 31 puncte, ur
mat de Burnley cu 28 puncte (un 
joc mai puțin).

FRANȚA, (etapa a 19-a) : St.
Etienne—Rennes 4—0, Nantes —

Cannes 1—0, Sedan—Red Star 
5—2, Bordeaux—Monaco 5—0, Stade 
Francais—Toulouse 2—0, Valen
ciennes—Angers 1—0, Nice—Nimes 
4—1, Lens—Lyon 2—1. Cohduce 
distanțat Nantes cu 31 puncte. Ur
mează: Valenciennes 26, Bordeaux 
24.

★
Conținuîndu-și turneul în Ame

rica de Sud, selecționata de fot
bal a Budapestei a întîlnit la 
Lima o combinată a cluburilor 
Universitaric—Alianza. Meciul s-a 
terminat la egalitate 2—2 (0—0). 
Pentru echipa maghiară au mar
cat Albert și Meszoly.

★
în orașul Burgas (Bulgaria) s-a 

desfășurat întîlnirea internațio
nală de fotbal dintre reprezenta
tiva Poloniei și formația „Botev" 
din localitate. Victoria a revenit 
fotbaliștilor polonezi cu scora 4 de 
4—1 (2—0).
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