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Progresul București s-a calificat
în semifinala „CCE“ la tenis de masă

Maria Alexandru a cîștigat toate partidele In meciul cu
T. S. C. ~

Spectatorii prezenți marți 
dnpă-amiază în sala Dinamo pen
tru a asista la partida femi
nină de tenis de masă Progre
sul București—TSC Berlin, con- 
tînd pentru turul al doilea al 
competiției, au trecut timp de 
patru ore prin mari emoții. Prezen- 
tîndu-se peste așteptări, compo
nentele echipei oaspe au condus 
cu 2—0 și 3—1, ccdmd doar

Berlin
Foto ■■ Aurel Neagu

în final, după o luptă dîrză. Ast
fel, Progresul a cîștigat cu 5—3 
și s-a calificat pentru 
nale, unde va 
campioanei Ungariei, 
teor Budapesta.

Revenind la întrecerea de ieri, 
trebuie spus că jucătoarele noas
tre dar mai ales Ella Constan
tinescu, au avut o evoluție sub 
posibilități. Conduse de la înce-

semifi-
juca împotriva 

Voros Me-

Mîinc la Floreasca

A treia intilnire de handbal

Unul din principalele puncte 
de atracție ale săptămînii spor
tive îl constituie meciul inter
național <le handbal dintre re
prezentativele masculine ale Ro
mâniei și R. F. Germane. În
tîlnirea aceasta, programată 
joi — de la ora 19 — în sala 
Floreasca, stîrnește 
bit interes printre 
handbal din București, 
perspectivele pe care le 
In plus trebuie adăugat 
că partida — a treia 
cele două naționale — 
f^«tă pentru fiecare o 

programul lor de pregătire 
t)> vederea campionatului mon-

un deose- 
amatorii de 

prin 
oferă, 
faptul 
dintre 
repre- 
etapă

CEHOSLOVACIA : Arnost, 
Skarvan ■— Mares 8, Benes 4, 
Herman, Havlik, Bruna 5, Du
da 4, Seruga 2, Frolo 1, Ra- 
zek 2, Konecny 2.

R. F. GERMANA : Bode, 
Delfs — Bahrdt, Bartels 2, 
Heger, Ivers 2, Liibking 4, 
Miihleisen 2, Munck 2, Sch- 

macke 2, Feldhoff 2.

put, Ella Constantinescu și în 
parte și Maria Alexandru au 
acționat apoi timorate, prea mult 
în apărare. Cît privește pe Ca- 
trinel Folea, după ce a pierdut 
fără drept de apel în fața lui 
Ilovestadt. ea a jucat ofensiv în- 
vingînd-o destul de confortabil 
pe Beninngbaus.

Iată rezultatele lehnice și 
cîteva comentarii : Geissler—Con
stantinescu 2—1 (16. —19, 17). 
Deosebit de tenace, Geissler a 
arătat siguranță în jocul de 
mijloc și a fost bine inspirată 
în atac. Ilovestadt—Folea 2—0 
(10, 17). Mereu dezorientată, 
Folea nu s-a regăsit nici un 
moment în fața unei adversare 
care a folosit cu tact un joc 
combinativ, cu accent pe lovitu
rile decisive. Alexandru—Be- 
ninnghaus 2—0 (14, 15). Meci 
fără istoric, cîștigat net de ro
mâncă, superioară tehnic și tac
tic. Ilovestadt ■—Constantinescu 
2—0 (11, 17). Cu o apărare 
înaltă și doar cu atacuri răzlețe, 
Constantinescu n-a putut opune 
rezistență seriilor de lovituri 
bine plasate ale lui Ilovestadt 
Alexandru—Geissler 2—1 (—18, 
19, 15). După un început slab 
cînd a pierdut și primul set, A- 
lexandru a fost ceva mai activă 
apoi, aistanțîndu-se de Geissler 
în ultimul set. Folea—Beninng- 
haus 2—0 (17, 17). Victoria a 
fost mai clară de cît o arată 
scorul. Alexandru — Ilovestadt 
2—1 (—19, 6, 17). La ca
pătul multor ezitări, Alexandru 
a cedat la limită primul set, dai 
jucînd dezlănțuit în cel de al 
doilea, ea și-a depășit cu ușu
rință adversara. Setul ultim a 
dat loc Ia o luptă dusă cu ar
doare.

Decis (teoretic), încă din 
prima jumătate, campionatul 
de șah a fost hotărît (practic) 
aseară, cînd Florin Gheorghiu 
a acumulat un avans nerecupe
rabil față de adversarul 
direct, Victor Ciocîltea.

„A tout seigneur, tout 
neur" ! Marele maestru 
confirmat înlrutotul titlul ce 
i-a fost acordat, cîștigînd tur
neul detașat, „la pas", aproape 
fără eforturi. S-a reproșat că în 
cîteva partide 
zîmbit. Dar, la urma 
„norocul îi ajută pe cei 
neți". Și, fără 
Gheorghiu a 
campionat, al 
niei, cel mai 
toti. A forțat, cînd poziția a ce
rut-o, a riscat și... a cîștigat.

Aseară, spre pildă, în partida 
cu Bondoc, liderul a întreprins 
o străpungere clasică în cen
tru, după care adversarul său a 
lost redus la o defensivă 
fără speranță. Și a trebuit 
cedeze la mutarea a 25-a.

Ciocîltea, în schimb, l-a 
cotit pe Nacht un jucător

Său
ho- 
și-a

șansa i-ar fi 
urmei, 

îndrăz- 
Florin 
acest 

Româ- 
dintre

îndoială, 
fost, în 

29-lea al 
îndrăzneț

să

so 
de-

ZDENEK VALENȚA

C. COMARNISCHI
(Continuate în pag. a 4-a)

O performanțâ unicâ în șa
hul românesc : Alexandra Ni
colau devine pentru a cincea 
oară campioanâ a tării ! Se 
cere, fără îndoială, un profil 
al jucătoarei carei deține cu 
otita fermitate, și de atîjia ani.

fensiv prin excelență. Si a gre
șit I

O contracombinație a .negru
lui cu totul neașteptată (și 
foarte spectaculoasă) l-a pus 
pe fostul campion în postura 
de a pierde un cal și — inevi
tabil — partida,

Rădulescu a avut una dintre 
bunele sale zile de altă dată, 
cîștigînd clar la Voiculescu 
Restul remize: Șuta — Partos, 
Neamtu — Nacu, Mititelu — 
Soos, Reicher — Ghitescu, Bo
tez — Pavlov, Szabo—Moisini.

în partidele întrerupte: 
Drozd — Szabo 0-1, Ungureanu 
— Voiculescu 0-1, Vaisman — 
Șuta i/j-’/j.

Clasamentul înaintea ultimei 
runde:

1. Gheorghiu 16'/2 p., 2. Cio- 
cîltea 13‘/2, 3. Partos 13, 4-7. 
Mititelu, Pavlov, Ghitescu ll‘/2, 
8. Nacht 11 p. etc.

Astăzi, la ora 15.30, se joacă 
ultima rundă a campionatului.

Profil
1

oară campioană!
titlul de prima șahistă a țâ
rii. Alexandra Nicolau a învâ- 
tat jocul de șah în familie, la 
vîrsta de 6 ani. Apoi, la Palatul 
pionierilor din Capitală, între 
anii 1947 - 1950, Alexandra Ni
colau este eleva antrenorului 
Traian lehim care îi împrumutâ 
din meticulozitatea sa în studiul 
teoriei și tacticii șahului. Pri
mul concurs - în 1953 la vîrs
ta de 13 ani. 
campioanâ a 
la 20 de ani. 
dra Nicolau 
internațională, 
în mod firesc.
în afara celor 5 titluri de cam
pioanâ a țârii, mai cuprinde 
două locuri I la marile turnee 
internaționale Emmen și unul 
la Beverwijk, participarea Io 
turneul candidatelor pentru tit
lul mondial, al doilea rezultat 
individual la masa i, la Olim
piada feminină de la Split (Iu
goslavia) etc., etc...

Alexandra Nicolau are 25 
de ani și este muzeolog la 
Muzeul de Artâ al Republicii 
Socialiste România. (V. Ch.).

Primul titlu de 
țârii — în 1960, 
în 1961 Alexan- 
devine maestră 

Succesele vin 
Palmaresul său,

O IMPORTANTA CCMȘFA- 
TUIRE CU ANTRENORII DE 

HANDBAL

Astăzi de la ora 10 are loc o 
importantă consfătuire la care 
au fost invitați antrenorii e- 
chipelor (masculine și femi
nine) din cele două serii ale 
categoriei A. Pe ordinea de zi 
figurează probleme de mare 
interes pentru activitatea vi
itoare a handbalului nostru: 
concluziile participării repre
zentativei noastre la campio
natul mondial feminin din 
R.F.G., discutarea planurilor 
de pregătire pentru campiona
tul mondial masculin (1967, în 
Suedia), campionatul mondial 
de juniori-junioare (1967, in 
Olanda), campionatul mondial 
feminin (1968, țara n-a fost 
încă desemnată), precizarea 
sarcinilor secțiilor fruntașe de 
handbal pe linia îndeplinirii a- 

Consfătuirea 
Consiliului 

(etajul VIII).

cestor planuri, 
are loc la sediul 
Genera] al UCFS

CAMPIONATUL
DE MASA PE ECHIPE ARE 
LOC ÎN SALA FLOREASCA

DE TENIS

Vineri, sîmbătă și duminică, 
sală Floreasca din Capitală 
va găzdui ultima etapă a cam
pionatului național pe echipe 
la tenis de masă. Concomitent, 
vor avea loc și meciurile (sis
tem eliminatoriu) individuale 
ale „Cupei României”.

UN NOU RECORD 
LA ATLETISM

In cadrul unui concurs de 
atletism desfășurat la Bacău, 
elevul Petre Ciupercă a sta
bilit un nou record republican 
de juniori cat. a II-a la triat- 
lon cu 1933 p (100 m — 11,4; 
lungime — 6,57; greutate — 
10,45).

BOXERII DE LA METALUL 
ÎN POLONIA

Echipa de box Metalul 
București a susținut la Lodz 
o întîinire cu reprezentativa 
orașului. Boxerii polonezi au 
obținut victoria cu scorul de 
14—6. In cel mai spectaculos 
meci Karolak a terminat la 
egalitate cu bucureșteanul 
Low. Badea a pierdut orin 
descalificare în fața lui Ml- 
siak. Gh. Stan a reușit să-1 
învingă la puncte pe interna
ționalul Radzikowski.

SEMIFINALELE CAMPIONA
TULUI DE BOX PE ECHIPE

Au fost stabilite semifinalele 
campionatului republican de 
box pe echipe care vor avea 
loc sîmbătă 18 decembrie. Me
ciul Steaua—Muscelul va avea 
loc la Brașov, iar întîlnirea 
dintre campioana țării, Dinamo 
București și Farul Constanța 
se va desfășura în Capitală.

ASTAZI, TREI MECIURI INTERNATIONALE DE FOTBAL9

iu vederea campionatului 
dial din 1967.

Jucătorii noștri și-au 
iat preparativele pentru 
de joi, iar antrenorii I. Kunst- 
Chermănescu și E. Trofin s-au 
fixat asupra lotului din care 

va fi alcătuită echipa; Bedl și 
Penu (portari), Ivănescu, 
ser, Iacob, Nodea, 
lea, Gruia, Costache II, I. 
pescu, Nica, Costache I și Go
ran.

Oaspeții — împreună cu 
bitrul suedez 7’. Janerstam 
sosesc în cursul zilei de astăzi 
în București, venind de la 

unde aseară au jucat 
^selecționata Cehoslovaciei, 

această întîinire am 
aseară de la redacția 
„Ceskoslovensky sport 

relatare :

înclie- 
jocul

Mo
li nat, Oțe-

I’o-

p”
eu
Despre 
primit 

ziarului 
următoarea

PR AGA, 14 (prin telex).
A șaptea partidă dintre echi
pele Cehoslovaciei și R. F. 
Germane s-a încheiat cu vic
toria gazdelor la 
28—16 ...............
urmărit 
tatori. 
și-au 
repriza 
un avans 
bun jucător a fost 
mat de Skarvan, Duda, Bruno 
ți Benes, 
Luf'^ing 
otf>,V7e|i.
Knud Nilsson i s-au aliniat for
mațiile :

R. 
cu 

scorul de 
(15—10). Jocul a fost 
de peste 1000 de spec- 
Handbaliștii cehoslovaci 

impus superioritatea 
a doua, cînd au 

apreciabil. Cel 
Mares.

din echipa gazdă, 
și Milhleisen de la 
Arbitrului norvegian

Note bune luptătorilor
care s-au întrecut

în 
luat 
mai 
ur-

Aspect de la ultima etapă 
a campionatului republi
can pe echipe, la lupte 
libere. In clișeu, sportivii 
I. Chirilă (Steaua) și p. 
Poalelungi (Oțelul Galați).

Foto : St. Clotloș

Campionatul de 
calificare 
seria B a 
tuit, chiar 
specialiști, 
vărătă 
Toate 
participante s-au 
comportat foarte 
bine, luptătorii au 
demonstrat o pre
gătire tehnică și 
fizică remarcabilă, 
folosind o gamă 
variată de proce
dee tehnice. S-au 
evidențiat luptăto
rii de la formații
le A.S.A. Brașov, 
Marina Mangalia, 
A.S.A. Cluj și 
A.S.A. Bacău, care 
au dat dovadă și 
de multă rezis
tentă specifică. 
Antrenorii acestor 
formații merită fe
licitări pentru fe
lul cum și-au pre- 
qălit elevii, care 

intr-un timp foarte scurt (sec
țiile de lupte din asociațiile res
pective fiind foarte tinere) au 
reușit să-si însușească un bo- 
qat baga) 1° cunoștințe. Am 
asistai la Brașov la unele me-

pentru 
consti- 
pentru 

o ade- 
surpriză. 
echipele

la Brașov
ciuri 
chiar 
a fost remarcat chiar de către 
specialiștii prezenți la între
ceri.

Iată cîteva păreri: JEAN 
VAYROU — consilier al Iede- 
rației de lupte din Franța: 
„Concursul a avut o valoare ri
dicată și mulțumesc federației 
române de specialitate că mi-a 
dat posibilitatea să arbitrez me 
ciuri la această reuniune. în 
general, pot spune că am asis
tat la întîlniri dinamice, am 
fost tentat să cred că asist la 
o întrecere internațională și nu 
la... una de calificare in cate
goria a Il-a. Am venit în țara 
dv. pentru a culege informații 
organizatorice și pentru a în
văța din punct de vedere al 
tehnicii acestui sport. Avem 
multe de învățat din școala 
luptelor din România.

IACOBINI — secretar 
al F. R. Lupte: „Am 
meciuri de bun nivel 

spune că aproape toți

cum rar se pot vedea 
în seria A. Acest lucru

GH. 
general 
urmărit 
șt pot
luptătorii au avut o pregătire

V. GODESCU

(Co/ihnuare în pag. a 3-U)

LA MILANO: DINAMO BUCUREȘTI — INTERNAZIONALE 
LA MADRID: ȘTIINȚA CLUJ - ATLETICO MADRID 
LA HANOVRA: SELECȚIONATA CATEGORIEI A —

COMBINATA HANNOVER 96-BRAUNSCHWEIG
La Milano, Madrid și Hanovra trei formații românești susțin 

astăzi întîlniri internaționale de fotbal.
în centrul atenției opiniei noastre publice sportive se situ

ează jpcul de la Milano, unde Dinamo București își apără șan
sele in fața lui Internazionale, în cadrul marei competiții 
„Cupa campionilor europeni". învingători în primul meci, dis

putat la București, fotbaliștii 
noștri încep partida de pe 
„San Siro" cu un avans de un 
gol.

Puține șanse de calificare în 
turul a) treilea al „Cupei cu
pelor" au studenții clujeni 
care, după cum se știe, au pier
dut acasă prima înlilnire cu 
Atletico Madrid.

în sfîrșit, cea de a treia for
mație care joacă astăzi în de
plasare este o selecționată a 
categoriei A, care susține un 
joc amical în compania unei 
combinate a cluburilor Hanno
ver 96 — Braunschweig
(R.F.G.).

Iată, pe scurt, cîteva amă
nunte obținute ieri prin telefon 
de la Milano, Hanovra și Mad
rid.

VEȘTI DIN MILANO
Ieri dimineață, la ora 9, 

avut Ia telefon legătura cu
telul .Turing", din Milano, 
unde sînt qăzduiti dinamovistii 
bucureșlem. O scurtă convor-

am 
ho-

bire cu antrenorii Angelo Ni- 
culescu și Traian Ionescu.

Recunoscuți ca oameni mă- 
surați în vorbe (mai ales îna
intea meciurilor grele) antre
norii dinamoviști au fost și în 
„dialogul pe fir", Milano — 
București, destul de succinți.

— După o călătorie supor
tată perfect de către toți ju
cătorii, fotbaliștii noștri au e- 
fectuat, la trei ore după ateri
zare, un antrenament de aco
modare pe un teren periferic 
din Milano. Antrenamentul a 
durat o oră. La capătul lui 
ne-am fixat asupra formației 
pe care o vom alinia, lat-o: 
DATCU — POPA, NUNWEIL- 
LER III, NUNWEILLER IV, 
IVAN — GHERGHE1I. ȘTE
FAN — PlRCALAB, FRAȚII A, 
ENE, HA1DIJ.

(Coniinuaie in gog. a 3-a)



PENTRU J. O.

DIN MEXIC?

in regiunea Galați 
perspectivele olimpice 
sînt destul de slabe!

Vom da 18 sportivi loturilor olimpice la Ciudad de Mexico I Așa suna 
la începutul acestui an angajamentul antrenorilor și tehnicienilor 
din regiunea Galați. Promisiunile porneau de la preocupările spo

rite ale asociațiilor și cluburilor sportive către o muncă de perspectivă, 
calitativ superioară celei desfășurate în anii trecuți, care să ducă perma
nent la îmbunătățirea performanțelor, la apropierea lor de nivelul celor 
internaționale.

Eforturile sportivilor și antrenorilor (acolo unde desigur ele au 
existat), dublate de o mai bună activitate organizatorică și de un nivel 
de instruire superior, s-au soldat cu cîteva frumoase rezultate mult apre
ciate de iubitorii sportului din această regiune. Să amintim doar de evo
luțiile înotătoarei Gica Manafu, ale parașutistei Angela Năstase, de cele 
ale formațiilor de handbal sau baschet de la Știința Galați, pentru avă 
prezenta „recolta" sportului de performanță gălățean în anul 1965. Tot
odată, însă, trebuie să subliniem și faptul că o serie de sportivi de frunte 
din regiune nu au îndreptățit în acest an speranțele puse în ei. Se aștepta 
mai mult, de pildă, de la boxerii gălățeni (care mulți ani la rînd s-au 
bucurat de frumoase aprecieri pe ringurile din întreaga țară), de la luptă
tori, atleți, halterofili, canotori sau scrimeri. Dar nici unii dintre aceștia nu 
au atins obiectivele propuse pentru sezonul respectiv, fapt pentru care 
la sfîrșitul acestui an bilanțul general al activității sportive de performanță 
din această regiune poate fi socotit ca nesatisfăcător.

Recorduri atletice vechi de mai bine de 10 ani!
Vreți să știți care este nivelul atle

tismului gălățean ? Să cercetăm puțin 
(tabela recordurilor regionale : 23,4 sec 
:1a 200 m, 58,8 la 400 m g, 6,75 m la 
lungime, 3,70 m la prăjină, 9:45,0 la 
(3000 ni obstacole, 44,73 m la disc, 
-46,80 ni la ciocan, 57,60 m Ia suliță, 
pentru probele masculine și 12,7 sec 
îa 100 m, 26,7 sec la 200 m, 5,17 m 
la lungime, 1,51 m la înălțime, 33,30 m 
ila disc și tot atîta la suliță, pentru 
probele feminine. Cît privește cursa 
de 10.000 m, în dreptul ei se află pe 
tabelă, neclintită de mai 
ani, o cifră de peste 34 
Cu asemenea rezultate nu 
astăzi nici măcar într-un 
juniori... De aceea nici 
mirare că selecționata regiunii a avut 
o comportare modestă în campionatul 
divizionar din acest an și nici măcar 
unul dintre reprezentanții ei 
reușit să cucerească vreun titlu 
țional (școlar, 
sau seniori).

Căror cauze 
de scăzut al 
In primul rînd lipsei de 
față de această importantă disciplină 
olimpică. Mișcarea atletică din școlile 
și facultățile gălățene este destul de 
slabă și de această constatare sînt le
gate multe din neajunsurile existente. 
Să mergem însă mai departe, la cea 
mai puternică secție de performanță 
din regiune, C.S.O. Galați.

Patru antrenori (dintre care doi cu 
o normă 
Fedulov, 
instruiesc 
de peste 
doar doi 
mente de perspectivă, care ar putea 
ajunge în 
Creangă (22 
Și 14:36,0 la 
(17 ani) cu 
perspectivă, 
pentru că cifrele lor actuale sînt încă 
departe de a prevesti ceva deosebit. 
Vă puteți convinge, de altfel, privind 
și cifrele pe care le prevede antreno
rul 
La 
zel 
că 
să 
și 13:25,0 pe 5000 m (Creangă) ! Apoi, 
după o analiză mai judicioasă și în

bine de 10 
de minute ! 
poți răzbate 
concurs de 

nu este de

universitar,

nu a
na

de juniori

se datorește 
atletismului

nivelul atît 
gălă(ean ? 

preocupare

întreagă), Alex. Dincă, F. 
Rozalia Dincă și I. Mușat 
în această secție un număr 
100 de atleți. Dintre aceștia 
ne sînt recomandați ea ele-

lotul olimpic : George 
ani) cu 4:01,6 la 1500 ni 
5000 ni și Ionel Măceacă
50,2 sec la 400 m. De 

este un fel de a spune,

Al. Dincă pentru anii următori, 
începutul anului, dintr-un exces de 
probabil, antrenorul Dincă anunța 
elevii săi vor fi capabili în 1968 
alerge 1:35,0 pe 800 m (Măceacă)

orice caz mai aproape de realitate, 
antrenorul și-a fixat cu totul alte o- 
biective pentru elevii săi : 3:53,0 (ia 
1500 m) pentru 1966 și 3:46,0 (Ia 
1500 m) și 14:00,0 (la 5000 m) în 1968 
pentru Creangă, respectiv, 49,5 sec (la 
400 ra) în 1966 și 47,5 sec în 1968 
pentru Măceacă.

Despre seriozitatea întocmirii pla
nurilor de perspectivă ale sportivilor 
nominalizați nu mai este cazul să in
sistăm, cele arătate mai sus fiind cît 
se poate de elocvente. Mai surprin
zător ne apare însă cu totul alt fapt : 
cum este posibil ca secția clubului 
să-și propună asemenea obiective în 
vederea J.O. din Mexic, iar secția 
tehnică din cadrul consiliului regional 
UCFS să le preia cu atîta seninătate 
și să le propună mai departe ? Pentru 
că — și acest lucru nu trebuie să mire 
pe nimeni — performanțe ca 47,5 sec 
la 400 m sau 14:00,0 la 5000 in nu 
vor fi suficiente nici măcar pentru 
trecerea de seriile campionatelor eu
ropene ce vor avea loc 
dapesta, ca să nu mai

ia I960 la Bu- 
vorbini de în-

trecerile de la Ciudad de Mexico ce 
se anunță muit mai puternice...

Or, dacă astfel stau lucrurile cu 
atleții de frunte ai secției, este lesne 
de închipuit ce perspectivă oferă „gro
sul plutonului" care — după înseși 
spusele antrenorilor — este menținut 
în secție pentru alcătuirea echipei se
lecționate de regiune.

Este una din principalele carențe 
ale secției respective. Nu singura însă. 
Numărul antrenamentelor, intensitatea 
lor sînt încă insuficiente obținerii 
unor rezultate superioare. Este drept 
însă că nici conducerea clubului nu 
depune toate străduințele pentru a 
asigura sportivilor cele mai bune con
diții de pregătire. Totodată, lipsa unui 
birou de secție activ îngreunează și 
mai mult munca antrenorilor care, 
nevoiți fiind să-și asume și alte sar
cini organizatorice, neglijează într-o 
oarecare măsură pe cele ale procesului 
de instruire. La acestea am adăuga 
și slabul control exercitat de meto- 
diștii Consiliului regional UCFS, care 
ar fi putut preveni și înlătura multe 
din deficiențele existente în cea mai 
puternică secție din regiune, astfel ca 
atletismul gălățean să se poată ridica 
la nivelul actualelor cerințe.

Cu o singură floare...
regiune 

și in nici 
lichidarea 
a acestei

nii 
un 
se
im-

doi antrenori cu specializare (de altfel 
singurii din regiune), D. Mitilelu și 
Rodica Gorciu. Primul — 1 normă la 
S.S.E. și jumătate de normă la C.S.O. 
— are afectate 46 de ore pe săplămină, 
iar secunda (jumătate 
C.S.O.) are doar 10 ore. 
poate vedea că cele patru 
bazinului sînt 
la maximum, 
ore pentru ca 
oare Consiliul
utila timp încadrarea 
ficate pe lingă cele două secții ?) să se 
poată ocupa dc numeroșii copii 
să deprindă tainele unei rapide 
cări in apă.

Pe Gica Manafu, neașteptata 
pioană a tării la 
(a 
tiv 
la 
rul

dcparte 
că mai 
și al ti 
regional

de normă la 
De tinde se 

„culoare*  ale 
a fi folosite

se 
pe 
an 
pe

de
există suficiente 
antrenori (de ce
UCFS întîrzie de 

altor cadre cali-

...natatia din această 
poate ieși din anonimat 
caz nu poate contribui la 
rioasei rămineri in urmă 
portante discipline olimpice — in mo
mentul de fată pe un plan aproape egal 
cu atletismul — în ansamblul mișcării 
sportive din tara noastră.

In regiunea Galați există sute și mii 
de tineri care practică înotul, iar orașul 
Galați posedă și un bazin acoperit 
foarte bine întreținut, care dă posibili
tate sportivilor de performantă de a 
menține intr-o continuă pregătire 
tot parcursul anului. Dar în acest 
gălătenii nu au scos la iveală decit
talentata elevă (14 ani) a școlii gene
rale nr. 24, Gica Manafu, care cu per
formantele ei de 1:24,2 și 3:00,2 la 
100 m bras și respectiv 200 m bras 
constituie o certă promisiune. Din pă
cate însă numai atît...

Să intrăm puțin in frumoasa piscină 
acoperită (ah, cît de mult și-ar dori-o 
alifia antrenori din tară l) pentru a pă
trunde mai mult In miezul acestor pro
bleme. De la bun început un semn de 
întrebare: pe programul de repartizare 
a orelor de antrenament intîlnim doar

dornici
ttlune-

cam- 
junioare și., senioare 
deosebit salt colita- 
o poți intilni zilnic 

Deocamdată, antrena-

înregislrat un 
in acest an) 
antrenament.
D. Mititelu, care merită sincere fe

licitări pentru descoperirea acestui au
tentic talent, lucrează intens cu eleva 
sa pentru corectarea poziției de alu
necare, dar mai ales pentru dezvoltarea 
forței brațelor, capitol la 
mai este încă deficitară.

care Manafu 
Recenta per

formanță, 1:22,5 pe 100 m (e drept în 
bazin de 25 ni) ne lasă să întrevedem 
de pe acum că obiectivele campioanei 
noastre pentru 1066 — 1:24.0 pe 100 
m și 2-56,0 pe 200 m bras — vor fi 
depășite.

în grapa prof. D. Mititelu intîlnim 
și alți copii care promit : Mariana Rir- 
san (42,5 la 50 m bras), Romana Ca
nea (39,0 la 50 m liber), ambele în 
vîrstă de 12 ani și un talentat „spatist" 
Silviu Ungureanu (11 ani). Totodată 
însă la antrenamentele secțiilor de la 
S. E. E. și C. S. O. mai poți găsi și 
alți tineri ca Al. Creta (18 ani) 1:22,0 
la 100 m bras, C. Săvinuță (19 ani) 
1:20.8 la 100 ni bras și 1:10,0 la 100 
m liber, F. Sting (18 ani) 1:06,0 la 
100 m liber, I7. Seitan (18 ani) 6:00,0 
la 400 m liber, T. Crîșneanu (15 ani) 
1:20,0 la 100 m fluture sau M. Dragu 
(15 ani.) 1:15,0 la 100 m spate. Așa
dar, compoziții destul de eterogene, 

care cuprind cîteva elemente de pers
pectivă, dar și mulți înotători de la 
care în orice caz nu se mai poate 
aștepta prea mare lucru. Situația nu 
este mai roză nici la grupa tinerei an
tren oare Rodica Gorciu, care cel puf in 
poate avea scuza că lucrează doar de 
un singur an.

Iată deci că în locul unei perma
nente căutări în masa celor peste 
10 000 de elevi ai orașului, ca și a 
unei continue selecții în rîndul sporti
vilor afla ti în secții, cei doi antrenori 
se complac într-o stare de... dolce far 
niente, irosind u-și timp prețios cu 
mai mulți înotători fără posibilități 
prea mari de progres. In plus, lipsa 
unei strînse colaborări în trei cei doi an
trenori impietează destul de mult și 
asupra procesului de instruire în cele 
două secții. Prof. D. Mititelu (ale că
rui merite nu le negăm) are tendința 
de a lucra de unul singur, de a se. im
pune (cu și. fără rost), în timp ce an- 
trenoarea Rodica Gorciu. timidă si lip
sită de inițiativă, se complace în si
tuația ca elevii ei să fie „tolerați" la 
bazin.

Este cît se poate de limpede că 
starea de fapt nu mai poate fi îngă
duită. Credem că. a sosit timpul unei 
serioase analize a modului cum se des
fășoară activitatea de natatie în orașul 
Galati, a felului în care conducerile 
celor două sedii se achită de sarcinile 
ce le revin din hotărîrile plenarei Con
siliului general al UCFS din ianuarie 
a. c. Pentru că fără un număr sufi
cient de cadre calificate, fără o strînsă 
colaborare și intr-ajutorare, fără o 
selecție cît mai riguroasă a elemente
lor ce compun aceste secții de perfor
manță, notația gălățeană nu va putea 
obține 'niciodată rezultate pe măsura 
condițiilor și posibilităților existente in 
această regiune.

LUPTĂTORII-CORIGENȚI PE LINIE!
Calificativul acesta poate surprinde pe oricine știe 

'că din această regiune au crescut mulți luptători de 
valoare, care au îmbrăcat tricoul diferitelor echipe 
reprezentative. Dar dacă în aprecierea rezultatelor 
obținute la atletism și natație, sporturi ce nu s-au 
bucurat de vreo tradiție deosebită^ am făcut apel la 
oarecare îngăduință, în schimb, pentru sportivii de 
la lupte libere sau greco-romane pretențiile cresc, 
în raport cu condițiile și posibilitățile superioare de 
practicare.

Iată, de pildă, secția de la Oțelul Galați, principa
lul nucleu de luptători fruntași din regiune, care are 
o vechime de aproape 15 ani. Secția este încadrată 
cu doi antrenori cu multă experiență și pricepere, 
Șt. Babin (pentru libere) și I. Donose (pentru greco- 
romane), avînd un număr de peste 50 de sportivi, 
cel mai mulți cu frumoase calități fizice și cunoștințe 
tehnico-tactice. Cu toate acestea, cele două echipe 
ale clubului Oțelul au avut o comportare destul de 
modestă în campionatul național pe echipe din acest 

Mr toți cei 6 sportivi nominalizați, T. Darman,

M. Butuman, I. Capus, C. Teodoru, P. Poalelungi și 
V. Iorga, nu au reușit să-și atingă obiectivele pro
puse în acest sezon, ocupînd locuri sub posibilități 
și la întrecerile individuale.

Am urmărit cîteva antrenamente ale luptătorilor de 
la Oțelul, în special ale celor de la „libere”, disci
plină Ia care încă sîntem deficitari pe plan interna
țional. Antrenorul Șt. Babin se străduește destul de 
mult cu elevii săi, în general conștiincioși și dornici 
să progreseze cît mai mult. Dar munca de instruire 
este slab organizată și nu are intensitatea necesară. 
Lucrul este explicabil deoarece în această secție 
(faptul pare surprinzător la un antrenor cu aseme
nea experiență) s-a muncit aproape un an întreg 
fără planuri individuale de pregtăire î Așadar, indi
vidualizarea, cerință stringentă a antrenamentului 
modern, â fost 'total neglijată, iar rezultatele slabe 
■obținute sJînt o consecință a acestui lucru.

In plus, trebuie arătat că nici numărul de antre
namente săptămhaale nu a fost suficient pentru spor-

tivii aflați în vederea selecționării în loturile repre
zentative. De altfel, după cum ne mărturisea chiar 
antrenorul Șt. Babin, în săptămîna care a precedat 
meciurile cu Dinamo București și Steagul roșu Bra
șov, luptătorii Oțelului nu au putut face nici măcar 
un antrenament. Și iată-ne ajunși în fața unei alte 
carențe din activitatea luptătorilor gălățeni : inexis
tența unui puternic birou de secție, ca și a unei su
ficiente preocupări a conducerii clubului de a asi
gura acestor sportivi cele mai bune condiții de an
trenament. In favoarea acestei afirmații pledează și 
faptul că luptătorii au folosit doar 75 la sută din 
bugetul destinat secției lor deoarece — preciza an
trenorul Babin — fotbaliștii au cheltuit mai mult 
decit li se cuvenea...

Concluziile ce se impun sînt mai mult decît evi
dente și luarea unor măsuri hotărîte, care să readucă 
pe luptătorii gălățeni la nivelul cerințelor numeroși
lor iubitori ai sportului din această regiune, nu mal 
poate întârzia nici o clipă.

Este evident că în sec
țiile cluburilor și marilor a- 
sociații sportive gălăfene, 
ca în întreaga țară, se 
muncește cu mai mult entu
ziasm, cu mai multă pasiune 
și pricepere pentru atinge- > . 
rea obiectivelor privind creș
terea performanțelor la ni
velul cerințelor actuale. Se 
lucrează cu rezultate mai 
bune în direcția selecției, 
pentru depistarea unui mare 
număr de tineri talentați cu 
posibilități de afirmare în 
diferite sporturi.

Dar, așa cum sa văzut și 
cu prilejul recentei analize 
făcute de Comitetul regio
nal al P.C.R. Galați, rezul
tatele obținute sînt încă 
departe de a împlini aștep
tările miilor de iubitori ai 
sportului din această regiu^ 
ne, de a se ridica la nivelul 
condițiilor create și posibili
tăților existente.

Ancheta noastră s-a oprit 
asupra activității în trei im
portante discipline olimpice, 
atletism, natație și lupte (cu 
alt prilej am analizat și ac
tivitatea boxului și fotbalu
lui), scoțînd la iveală nume
roase deficiențe privind or
ganizarea muncii în secții, 
calitatea insuficientă a pro
ceselor de selecție și in
struire. Nici la gimnastică 
(unde activitatea este des

tul de slabă), scrimă, ci
clism sau canotaj (pentru 
care există deosebite posi
bilități) sportivii gălățeni nu 
au realizat ceva deosebit. 
Majoritatea angajamentelor 
luate de antrenorii și tehni
cienii sportivi din această re- 
qiune NU AU FOST ÎNDE
PLINITE.

De aceste stări de lucruri 
se fac vinovați - pe lînqă 
consiliile cluburilor și aso
ciațiilor sportive mari din 
Galați - și activiștii consi
liilor raionale și Consiliului 
regional UCFS care nu s-au 
preocupat în suficientă mă
sură de îndrumarea meto
dică a secțiilor de perfor 
mantă și nu au controla? 
permanent modul în cat» 
sînt realizate obiectivele 

propuse. Este necesară o 
muncă ~ mai intensă, mai 
exigentă, care să asigure 
dezvoltarea activității spor
tive de performantă, creș
terea continuă a perfor
manțelor și apropierea lor 
de cele internaționale. Pen
tru că există toate posibili
tățile ca în regiunea Galați 
să fie pregătiți mai mulți 
recordmani și campioni, 
care să îmbrace tricourile 
reprezentative la marea în
trecere din Mexic.
_——----------- --- --------------------4?j

Paqină realizată de 
ADRIAN VASILIU



Arbitrul—factor de răspundere Ancheta noastră

n îmbunătățirea activității fotbalistice
i precizăm că antrenorii N. Reu- 
A. Kiss, I. Zaharia și C. Woron- 
;chi, despre care scriam In arti- 
1 precedent, au fost sancționați 
.AVERTISMENT" și să trecem la 
factori de răspundere din activi- 
a fofbalistică — la arbitri.
Ind cronicarii sportivi Înlocuiesc 
nuitul cuvlnt „arbitru" cu expre- 
„cavaler al fluierului" nu folo- 

i, pur și simplu, o figură de stil, 
atrag atenția, mai ales, asupra 
taților pe care trebuie 
serf cel 
tlui de 
ușă. 
t urmă 
al a fost chemat să ajute pe ju
ni să-și desfășoare Întrecerea In 
l cinstit, potrivit normelor stabi- 
jntrucit —singure— celor două 

era greu să... cadă la 
că ceva a fost sau nu In

însărcinat cu 
fotbal, fie la

cu 84 dc ani.

să le Intru- 
conducerea 
centru, fie

arbitrul de

•gută.
entru a-și putea îndeplini această 
lină, pe cit de nobilă pe atlt de 
cljăr arbitrul a fost investi! nu 
larcu încrederea celor ce se 1n- 
'. (și un joc e de neconceput astăzi 
I arbitru), dar și cu puteri depline, 
e să-i dea posibilitatea să-și facă 
zria.
ă amintim, spre exemplificare, 
i.ai două din drepturile arbitrului 
centru. El este singurul In măsură 
aprecieze infracțiunile și să dic- 
e sancțiunile regulamentare, pe 
e nu le poate revoca nimeni, iar 
■sul său este singurul ceas oficial 
Întregul stadion. Cititorilor noștri, 
rror iubitorilor fotbalului, le slnt 
liliarc cele două atribute.și credem 
nu mai e nevoie de cine știe ce 
nentarii. Este limpede oricui ce s-ar 
Impla dacă In treburile arbitrului 
r amesteca jucătorii sau specta- 
ii I... Mai ales că aici e vorba mai 
de respectarea regulamentului și 

i /de interese (in cazul echipe- 
) șl de simpatii (In cazul spectato
ri.
)ar, ca să-și poată îndeplini In 
te condițiuni misiunea, arbitrului 
e cer și anumite obligații, a căror 
pectare este absolut necesară. Să 
rmerăm, Intre altele, o perlectă 
•gătite teoretică (cunoașterea pro- 
idă a jocului de fotbal și a nor- 
lor care 11 reglementează), pentru 
tulea aprecia just ce e bine și ce 

In evoluția jucătorilor pe teren, 
zerfeclă condiție fizică (pentru a fi 
reu „oe fază"). Este știut că un 
litru aleargă, poate, mai mult dectt 
i /ucătorii la un loc, mai ales as- 
i, cind jocul devine tot mai iute, 
id fazele se succed tot mai repede 
la o poartă la alta. Se mai cere 

litrului să promoveze jocul cursiv, 
contribuie activ la realizarea spec
ialului fotbalistic. Pentru aceasta 
t^buie să știe să aprecieze cind 
cu;» să intervină in desfășurarea 

’iunilor,
D altă cerință de căpătli este ca 
zitrul să dea dovadă de o principia
le exemplară. Arbitrai trebuie să 
tioneze In spiritul regulamentului, 

promoveze lupta, cu adevărat 
orlivă, care să decidă pe fnvingă- 
1.
Să Învingă cel mai bun, cel care 
i pregătit asiduu, cu conșliinciozt- 
e, cu pasiune și dragoste pentru 
bal și care a acumulat și-și conso- 
ează neîncetat un ridicat potențial 
jnic-" xtic, fizic și moral.

Arbitrul (și nu numai el) este 
chemat să vegheze la buna desfă
șurare a fiecărui meci, astfel ca ie
rarhia valorilor in clasamente să fie 
stabilită de buna pregătire multilate
rală a jucătorilor și echipelor. Apli
carea In mod unitar și ferm a prin
cipiilor regulamentului, tratarea in 
mod egal a echipelor aflate fată In 
fală — iată alte calități de bază ale 
arbitrului, care li aduc, deopotrivă, 
simpatia și respectul jucătorilor, an
trenorilor și spectatorilor.

Avem multi arbitri de fotbal pre- 
țuiți,In tară și peste hotare, pentru 
pregătirea și cinstea de care dau do
vadă, pentru ținuta lor pe terenul de 
fotbal. Atenți, mobili, fermi, modești, 
făcindu-și simțită prezenta numai 
cind e nevoie, asemenea arbitri re
prezintă un fond de preț al fotbalu
lui nostru, contribuind la promovarea 
unui joc de calitate, eficace și spec
taculos.

Dar mai stnt și altfel de arbitri, 
dintre care unii ne-au dat serios de 
furcă 
Lipsiți de pregătire tehnică sau /mir 
ales) fizică, ei rămin adesea departe 
de faze șt nu sesizează infracțiuni 
grave sau „văd" infracțiuni imagi
nare. Nesiguri, unii dintre ei dau de
cizii anapoda, apoi Ie retrag, ceea ce 
creează posibilitatea unor manifes
tări de indisciplină din partea jucă
torilor și nemulțumește pe spectatori. 
Se mai intimplă ca in urma unei gre
șeli să treacă apoi la un arbitraj „In 
compensație", crezind că astfel dreg 
lucrurile cind, de fapt, mai râu le 
încurcă I

Alții, lipsiți de fermitate, de curaj, 
favorizează echipele gazdă, Închid 
ochii la abaterile acestora și exage
rează in aprecierea abaterilor echipe
lor oaspe. Este de la sine înțeles că 
toate cele de mai sus se referă nu 
numai la arbitri de centru, ci și la 
tușieri, care au obligația să contri
buie activ la buna desfășurare a me
ciurilor. Aici avem clteva exemple, 
ieșite cu totul din comun și binecu
noscute iubitorilor fotbalului. Cole
giul central de arbitri le-a discutat 
și a aplicat, la rlndu-i, sancțiunile cu
venite.

Astfel, Gh. Micu (Tg. Jiu) a primit 
„avertisment" pentru nerespectarea 
noului cod de semnalizare. Pentru ar
bitraj necorespunzător 
pendați: pe o etaoă 
(Baia Mare); pe două 
Motorga (Buc.) și pe 
Gavrilă Pop (Brașov), Aurel Pop 
(Cluj) și Const. Daneș (Pașcani).

Octavian Comșa (Craiova) nu va 
arbitra o lună (martie 7966), iar Ion 
Pătrulescu (Buc.), N. Cursaru (Plo
iești), I. Constantinescu (Tulcea) și 
Zaharia Drăghici (Constanța), — 
două luni (martie și aprilie). Pe opt 
etape au fost suspendați C. Costică 
și Gh. Dulea — ambii din București, 
iar Nicolae Cristian (Craiova), Gheor- 
ghe Lungan (Buc.) și Constantin Den- 
ghel (Ploiești) au fost scoși din cor
pul arbitrilor republicani, pentru gra
ve abateri de Ia îndatoririle arbitru
lui.

Considerăm că aceste măsuri tre
buie însoțite și de o intensă acțiune 
de pregătire a arbitrilor noștri In pe
rioada dintre tur și retur. Colegiul 
central, ca și comisiile de fotbal re
gionale și raionale au la dispoziție

in acest tur de campionat.

timp suficient pentru a organiza cu 
arbitrii ședințe de analiză a muncii 
lor din ultima vreme ca și 
cursuri de Împrospătare și adlncire 
a cunoștințelor necesare interpretă
rii In mod unitar a regulamentului. 
Invitarea In regiuni și raioane a unor 
arbitri din prima categorie, cunoscuți 
pentru priceperea și obiectivitatea 
lor, care să ajute la pregătirea cole
gilor lor din celelate categorii, ar fi 
binevenită. Interesantă ni se pare și 
propunerea făcută de mulți cititori ca 
arbitrii să participe la pregătirea 
echipelor din localitățile lor, să arate 
antrenorilor și jucătorilor greșeli frec
vente făcute in joc, să ajute pe fot
baliști in însușirea la perfecție a 
spiritului regulamentului.

In sflrșit, considerăm că e de dato
ria consiliilor cluburilor și asocia
țiilor, a secțiilor de fotbal și antreno
rilor să desfășoare o serioasă muncă 
de educare cu fotbaliștii, pentru ca ei 
să cunoască, la perfecție, 
tul jocului de fotbal, să 
pectul cuvenit arbitrilor.

MIRCEA

regulamen- 
acorde res-

COSTEA

P. S. în curînd, despre 
suspendate.

terenuri...

M. C.

au fost sus- 
— C. Varga 
etape — Gh 

trei etape —

ote bune luptătorilor care s-au întrecut la Brașov
(Urmare din pag. 1)

;ică bună. Au cîștigat cei care au 
ivedit mai multă dîrzenie și voință 
! a învinge. în anul care urmează 
at sigur că vom avea, atît Ia lupte 
>ere cît și la greco-romane, oameni 
uit mai valoroși față de edițiile 
ecedente ale campionatului repu- 
ican. Am remarcat evoluția unor 
■hipe tinere din toate punctele de 
■dere, printre care C.S.M.S. Iași și 
actorul Rădăuți. în schimb, slab 
a comportat Voința Baia Mare".
I. If’iTRÎN — antrenor al Iotului 
puWțyan: „Tinerii luptători care 
i evoluat în aceste zile pentru pro- 
avarea în seria B mi-au lăsat o

impresie foarte bună. Trebuie să se 
lucreze însă mai mult la capitolul 
tehnică, la finalizarea procedeelor. 
Nota 10 Iui C. Ofiterescu, antrenor la 
Marina Mangalia".

★
După meciurile de baraj, au pro

movat în seria B a campionatului la 
lupte greco-romane C.S.M.S. Iași și 
I.G.O. Baia Mare, iar la libere Ener
gia Constanta și Chimistul Baia Mare. 
Pentru campionatul următor au sur
venit și unele modificări in formula 
de desfășurare. Astfel, în fiecare 
grupă numărul echipelor a crescut de 
la 8 la 9, iar întîlnirile nu vor mai 
avea loc ia meciuri bilaterale, ci în 
grupe de cite trei echipe.

Antrenorul Dumitru Teodorescu 
despre Știința Craiova

1. SÎNTETI MULȚUMIT DE COMPORTAREA ECHIPEI ÎN 
PRIMA JUMĂTATE Ă CAMPIONATULUI ?

2. CARE A FOST CEL MAI REUȘIT SI CEL MAI PUȚIN 
REUȘIT JOC AL FORMAȚIEI PE CARE O ANTRENAȚI ?

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

4. CE PROGRAM ARE ECHIPA ÎN CONTINUARE ?
5. CE VĂ PROPUNEȚI PENTRU RETUR?

Zilele trecute ne-a vizitat la redac
ție antrenorul DUMITRU TEODO
RESCU de la Știința Craiova. Compa
rativ cu... anul trecut, l-am „găsit" 
mult mai volubil și mai bine dispus. 
Este explicabil. La al doilea an „ve
chime" în prima categorie a țării — 
datorită laborioasei activități dusă îm
preună cu fostul antrenor principal, 
NICOLAE OȚELEANU — Știința 
Craiova încheie turul campionatului pe 
o poziție bună : locul 8, înaintea „co
legei" sale din Cluj și chiar a forma
țiilor bucureștene Dinamo și Steaua. 
De aceea, nici întrebările noastre nu 
i s-au părut „dificile" antrenorului 
D. Teodorescu.

Astăzi, trei meciuri 
internaționale de fotbal

(Urmare din pag. 1) ora 19, echipa noastră va în-

— Care este atmosfera în echipă, 
cum privesc jucătorii meciul de pe 
„San Siro" ?

— Buna dispoziție este dominanta 
atmosferei din tabăra noastră. Jucă
torii sînt degajați și privesc cu calm 
partida. Toți doresc să se comporte 
cît mai bine, hotărîți fiind să arunce 
în luptă toată energia și priceperea 
lor.

— Cum privește presa italiană me
ciul retur Internazionale — Dinamo ?

— Echipa Dinamo se bucură de 
frumoase aprecieri în coloanele zia
relor italiene. Cît despre Internazio
nale, se apreciază că forma actuală 
a echipei 
cele mai

— Care 
lele dv ?

— Tn fotbal orice este posibiL Dînd 
TOTUL, timp de 90 de minute, jucă
torii noștri pot obține 
meritoriu.

Jocul va fi condus 
A. Mayer, (Austria).

milaneze nu este dintre 
bune.
sînt, în încheiere, speran-

de Ia
tîlni la Hanovra o combinată Hanno
ver 96 — Braunschweig, echipe din 
liga I a campionatului vest-german. 
Lotul nostru a efectuat aici un antre
nament de acomodare. Echipa care 
va începe jocul are următoarea al
cătuire; IONESCU — PAHONȚU, 
BOC, DAN, MOCANU — D. POPES
CU, DRAGOMIR — MATEI, DRIDEA, 
BADEA, MOLDOVEANU. Deși deco
rul este de iarnă autentic, cu zăpadă 
și temperatură sub zero grade, inte
resul pentru meci este mare, cu a- 
ceastă ocazie inaugurîndu-se noul 
stadion din Hanovra, care are o ca
pacitate de 75 000 de locuri. Rețineți, 
în 
să

încheiere că jucătorii noștri speră 
obțină un rezultat bun'.

un rezultat

de arbitrul LA TELEFON, MADRIDUL

Meciurile de ta Milano și Madrid 
se dispută în nocturnă. întilnirea de 
pe stadionul „Son Siro" va fi trans
misă integral la posturile noastre de 
radio, începînd de !a ora 20,15 pe 
programul L în continuare de la ora 
22, va fi transmis meciul Știința Cluj- 
A tie ti co Madrid.

SPERAM UN REZULTAT BUN
La ora 11,30, serviciul Internațio

nal al Telefoanelor ne-a făcut legă
tura cu Barsing Hausen, localitate 
aflată lingă Hanovra. La capătul fi
rului, conducătorul delegației noastre. 
Ion Alexandrescu.

„Mîine seară, in nocturnă, începînd

După o escală de aproape deuă 
zile la Paris, echipa Știința Cluj șt-a 
continuat drumul spre capitala Spa
niei unde a poposit marți în jurul 
orei 10.

în cursul după-amiezii, fotbaliștii 
români au efectuat un ușor antrena
ment pe stadionul lui Atletico.

în vederea celui de-al doilea joc 
cu Atletico Madrid din cadrul „Cu
pei cupelor' antrenorii Andrei Șepci 
și Robert Cosraoc vor alinia urmă
torul „11": Ringheanu — Szoke, Ne- 
șu, Grăjdeanu, Cîmpeanu — V. Ale
xandru, Georgescu — Ivansuc, Mar- 
cu, Adam, Szabo.

1. Sînt mulțumit de comportarea 
echipei, deși în munca de pregătire 
ne-am lovit dc unele greutăți. Mă re
fer la „circulația*  masivă de jucători 
(determinată de necesitatea de a îm
prospăta lotul cu o serie de elemente 
tinere), precum și la numărul mare de 
accidentați printre jucătorii de bază. 
Toate acestea au scăzut din potențialul 
de joc al echipei, în general, și al 
apărării, în special, compartiment lip
sit, rînd pe rînd, de o serie de titulari.

2. Dintre jocurile bune reușite în 
această primă parte a campionatului, 
se „desprinde" cel cu Dinamo Bucu
rești, aflată, în acel moment, în reve
nire de formă. Aș lua acest meci ca 
etalon al posibilităților de care dispu
ne, cu adevărat, formația craioveană. 
La celălalt pol — jocul cu Dinamo Pi
tești, în care evoluția noastră a fost 
necorespunzătoare, din toate punctele 
de vedere. De altfel, caracteristica ge
nerală a jocurilor susținute de Știința 
Craiova a fost decalajul calitativ între 
randamentul, mult îmbunătățit, dat de 
linia de apărare și cel al compartimen
tului ofensiv. Chemați să rezolve acest 
lucru, mijlocașii au „trădat", pînă la 
urmă, atacul.

3. La realizarea celor 12 puncte, o 
contribuție însemnată, datorită unei 
comportări constant bune, au avut-o 
Mincă, Deliu, Bîtlan, Eftimie și, mai 
ales, portarul Papuc. Sub posibilități : 
G. Vasilescu, Sfîrlogea, Plugaru.

4. Nu toți jucătorii din lot au de în
deplinit același program. Cei tineri, 
cu jocuri mai puține în prima parte a 
campionatului, precum și aceia care 
au manifestat carențe de ordin fizic 
sînt angrenați, în continuare, într-un 
program special de pregătire fizică 
multilaterală, strict individualizat. 
Pentru ceilalți, majoritatea studenți, a 
început o perioadă „pregătitoare" în 
activitatea profesională, în vederea a- 
cumulării a cît mai multe__ puncte
la sesiunea din ianuarie. La 6 ianua
rie vom începe pregătirile de bază cu 
antrenamente colective în sală și în 
aer liber. Treptat, vom adăuga acestui 
program și jocuri de verificare. înce
putul 1ui martie trebuie să ne găsească 
într-o perfectă stare de start.

5. Sînt convins că returul campiona
tului va aduce multe schimbări atît in 
jocul adversarilor noștri, cît și în... 
clasament. De aceea ne vom pregăti cu 
cea mai mare atenție.

La Știința Craiova — ne-a spus an
trenorul Teodorescu— perioada căută
rilor, a încercărilor și improvizațiilor 
s-a încheiat. Au apărut primele roade 
ale aplicării unei idei de joc, orientată 
spre simplitate și eficacitate. Pentru 
ca această idee să devină, într-adevăr, 
un stil statornic de joc este nevoie de 
o muncă intensă. Returul ? Va oglindi 
tocmai această muncă, cu toate stră
duințele și realizările noastre.

li
.PRONOIC spgxt

Programul concursurilor PRONO
SPORT A 51 și B 17 dc duminică, 
cuprinde, în întregime meciuri din Cam
pionatul italian A și B. întîlnirile din
tre echipele italiene au constituit în
totdeauna adevărate surprize prin a- 
ceca că de foarte multe ori echipele de 
Ia periferia clasamentului au înregistrat 
frumoase performanțe în compania echi
pelor

In
toată

cooperatiste și pînă în ziua de 29 de
cembrie la celelalte unități. Deci, au 
mai rămas puține zile la dispoziție în 
care mai puteți procura biletele pen
tru acest important concurs. El oferă 
22.958 de cîștiguri în obiecte și bani 
IN FRUNTE CU CELE 20 -------
TURISME. Urmează 60 excursii 
Cehoslovacă și R.P. Ungară 
și alte numeroase și valoroase 
în obiecte și bani. Este bine 
cumpărați biletele din vreme.

AUTO- 
în R.S.

precum 
premii 
să vă

fruntașe.
concluzie, un program care merită 
atenția.
Se apropie închiderea vînzării la 

concursul SPORTEXPRES nr. 13. Bi
letele pentru acest ultim concurs al 
anului, se mai găsesc dc vînzare pînă 
in ziua dc 2l» decembrie la unitățile

LOTO
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După întoarcerea pugiliștilor români 
din Scoția și Irlanda

• Ion Dinu - „omul nr. 1“ al echipei • Cheia viitoarelor succese: 
mai multe meciuri cu boxeri de valoare • Arbitraje perfecte

La revenirea în Capitală, după tur
neul din Scoția și Irlanda i-am solicitat 
un scurt interviu antrenorilor ION 
POPA și C. DUMITRESCU care au 
însoțit selecționata de box în turneul 
întreprins în cele două țări.

— Turneul din Scoția și Irlanda a 
lost foarte folositor pentru faptul că 
« dat posibilitatea boxerilor noștri să 
susțină meciuri dificile in deplasare, 
cit — mai cu seamă — pentru că am 
intîlnit adversari cu stiluri dijerite de 
luptă. Im Dublin, majoritatea pugiliști
lor noștri s-au comportat mai bine da
cii la Glasgow. Otvos — deși a pier
dut ambele partide — s-a mișcat mult 
mai bine in meciul cu Maguire (boxerul 
scoțian este fratele celuilalt Maguire care 
a boxat cu Gîju). Reprezentantul nos
tru a luptat cu arcada deschisă înce- 
pînd din repriza a doua și, din a- 
ceastâ cauză, nu a putut da randamen
tul scontat. Stanef a acționat mai calm, 
mai rațional, decît în primul meci, iar 
Amoniu, Dinu, Pițu și Monea au lup
tat cu mai multă dezinvoltură în întîl 
nirile contra boxerilor irlandezi,

— E normal să se întîmple așa, a 
intervenit în discuție antrenorul secund, 
C. DUMITRESCU. Scăpați de „tracul* * 
meciurilor cu scoțienii, boxerii noștri 
și-au impus lupta în cea de a doua în- 
tîlnire, găsind mijloacele potrivite pen
tru a contracara combativitatea deose
bită a irlandezilor, Sînt convins că pu
tem obține succese mai însemnate dacă 
sportivilor noștri li se va asigura un 
program competițional mai bogat, cu 
boxeri străini de mai mare valoare.

PREGĂTIRI MINUȚIOASE

După cum se știe, turneul final al 
campionatului mondial de fotbal se 
va desfășura în 1966 în Anglia, în
tre 11 și 30 iulie. Gazdele au pus la 
punct întreaga organizare pînă în 
cele mai mici amănunte. înainte de 
alcătuirea celor 4 grupe (tragerea la 
sorți va avea loc la 5 ianuarie, la 
Londra) au fost fixate jocurile, pe ore, 
zile, stadioane, orașe etc. Din acest 
program am reținut mai multe lu 
cruri interesante. Marea majoritate 
a partidelor se desfășoară în noc
turnă cu începere de la ora 19,30 (ora 
britanică). Sferturile de finală și fi 
nala vor începe la ora 15, precum și 
alte cîteva meciuri din grupe. Cele 
mai multe meciuri vor avea loc pe 
stadionul Wembley : primul meci din 
grupa A, adică deschiderea festivă, 
finala (locul 1—2 și 3—4), un meci 
din semifinale și sferturile de finală. 
Celelalte partide au loc în alte orașe 
engleze: GRUPA B: la Middles 
brough (oraș cu o populație de 
157 690 de locuitori) și Sunderland 
(190 580), GRUPA C: la Liverpool 
(745 230) și Manchester (659 170), 
GRUPA D : la Sheffield (495 240) și 
Birmingham (1 115 080). Stadioanele 
cu cea mai mare capacitate sînt 
Wembley (97 000 locuri) și Bir-

Square Garden după care vor pleca 
într-un turneu prin mai multe orașe 
americane

• Două componente ale echipei de 
schi a Austriei sînt în prezent acci
dentate și nu vor participa probabil 
Ia primele concursuri internaționale
ale sezonului. Astfel, eu prilejul unui 
antrenament efectuat pe pista de la 
Graukogel, în apropiere de Bad
gastein, campioana olimpică de co
borîre Christi Haas s-a accidentat la 
piciorul drept. De asemenea, Bri
gitte Seiwale, care se află internată 
în spital în urma unei fracturi, nu-și 
va putea relua atît de curînd antre
namentele.

— CE NE PUTEȚI SPUNE DESPRE 
SELECȚIONATA SCOȚIEI...?

— Este o echipă, ne spune Ion Popa, 
ia care se observă pregnant tendința 
spre un box tehnic. Naționala Scoției 
dispune de cîteva individualități (Baxter, 
Burns, Wilson, Imri și Fischer), care

Întîlniri internaționale de hochei
• Echipa austriacă de hochei pe 

gheață H.C. Klagenfurt a susținut la 
Budapesta două meciuri cu formația 
Ujpesti Dozsa în cadrul „Cupei cam
pionilor europeni". Hocheiștii aus
trieci au obținut victoria cu scoru
rile de 4—3 (0—2; 3—1; 1—0) și res
pectiv 6—2 (2—0; 2—1; 2—1).

• La Bydgoszcs a evoluat selec
ționata de hochei pe gheață a Iugo
slaviei. In meciul susținut împotriva 
echipei de tineret a R. P. Polone, 
hocheiștii iugoslavi au terminat în-

Antrenorii echipelor de hochei ale Cehoslovaciei și U.R.S.S.
despre pregătirile pentru C. M.

Sezonul internațional de hochei este 
în plină desfășurare. Fără îndoială că 
atenția generală se concentrează spre 
meciurile amicale dintre marile echipe 
care se pregătesc pentru campionatul 
mondial programat în martie la Lju
bljana.

Recent, în centrul atenției au stat 
partidele susținute de prima echipă a 
Cehoslovaciei care, într-un timp scurt, 
a obținut nu mai puțin de cinci victorii î 
S—1 cu R.D. Germană, 3—2 și 4—2 cu 
U.R.S.S. și 3—2 și 5—3 cu Suedia. (Și 
echipa secundă a Cehoslovaciei a obți
nut două victorii, cu prima reprezenta
tivă a R.D. Germane, 7—2 și 4—2, iar 
iormația de tineret a dispus de cea a 
Elveției și a R.D.G.). Ni se pare intere
santă declarația antrenorului Cehoslova
ciei, Kostka, care a relevat faptul că în 
ciuda oboselii pricinuite de numeroasele 
jocuri de campionat, hocheiștii ceho
slovaci au arătat o bună pregătire, deși 
unii dintre ei nu sînt încă în forma 
maximă.

„Pregătirile — spunea Kostka — vor 
continua în cadrul turneului pe care U 
vom întreprinde, la sfîrșitul lunii, în 
S.U.A și Canada, unde vom întîlni se
lecționatele acestor țări și unele echipe de 
club, precum și reprezentativa U.R.S.S.

Turneul de șah de Ia Leipzig
LEIPZIG 14 (Agerpres). — După 

disputarea a 8 runde, în turneul in
ternațional de șah de la Leipzig con
duc Uhlmann, Fuchs (R.D.G.) și Ka- 
valek (Cehoslovacia) cu cîte 5% 
puncte. în runda a 8-a eei trei lideri 
au remizat cu Trifunovici, Libert și 
respectiv Pietzsch. Alte rezultate: 
Liberson (U.R.S.S.) — Barcza (Unga
ria) 1—0; Boboțov (Bulgaria) — Saj- 
lar (Cehoslovacia) 1—0,- Goltz (R.D. 
Germană) — Opocensky (Cehoslova
cia) I—0; Antoșin (U.R.S.S.) — Hen
nings (R D. Germană) remiză. 

practică un box spectaculos, cu mult 
nerv. Fischer a reușit chiar să-l trimită 
la podea pe Monea.

— ...DAR A IRLANDEI?
— Nu mă așteptam să întîlnim o e- 

chipă atît de combativă. Toți compo- 
nenții selecționatei irlandeze „se bat*  
de la primul și piuă la ultimul sunet 
de gong. Dintre ei... sclipesc, de de
parte, stîngaciul Jim Mc. Court, Paddy 
Maguire (puncher de clasă, pot spune 
mai „tare**  decît Puiu Nicolae), Gus 
Farrel și Johny O’Rourke. Boxerii 
noștri au cîștigat această partidă dato
rită cunoștințelor tehnice evident su
perioare, pe care le-au dovedit. Ne face 
o deosebită plăcere să remarcăm, pe 
da altă parte, calitatea arbitrajelor. A- 
tît „neutrul*  care ne-a condus în sco
ția (irlandezul Cooper), cit și cel din 
Irlanda (scoțianul R. Crozier) au fost 
de o obiectivitate impresionantă, fapt 
care le-a atras simpatia, atît a gazdelor, 
cit și a noastră.

— AȘADAR, SINTEȚI SATISFĂ
CUT, ÎN GENERAL, DE COMPOR
TAREA REPREZENTATIVEI RO
MANE...

— In general, da. Ion Dinu a fost 
— de departe — cel mai valoros boxer 
român în acest turneu. Forma sa ex
cepțională se datorește pregătirii sale 
conștiincioase cît și faptului că în ul
timele două luni a susținut 7 partide. 
Pregătirea fizică a băieților (cu excep
ția lui Olteunu) a fost optimă. Dar la 
capitolul tehnică mai avem, totuși go
luri. Iată de ce consider că boxerii din 
loturile noastre trebuie să muncească 
mult mai intens pentru corectarea unor 
deprinderi greșit însușite. Și acest lu
cru se poate rezolva NUMAI în sec
țiile din care aparțin.

Interviu consemnat de 
R. CALArAȘANU

vingători cu scorul de 2—1 (1—0; 
0—0; 1—1).

Echipa iugoslavă este antrenată de 
fostul internațional cehoslovac Bub- 
nik.
• Pe patinoarul artificial din Bu

dapesta s-a disputat meciul interna
țional de hochei pe gheață dintre 
echipa orașului Cracovia (R. P. Po
lonă) și formația budapestană Elore. 
Hocheiștii polonezi au terminat în
vingători cu scorul de 4—2 (2—1; 
2—0; 0—1).

Jntîlnirile noastre din ultima vreme au 
demonstrat că echipele U.R.S.S. și Sue
diei — deși cu numeroși tineri în echipă 
— reprezintă o certă valoare internațio
nală. Aceste meciuri de verificare au 
constituit un bun prilej de a pune în 
practică diferite scheme de joc, de a 
„roda" cîțiva jucători tineri pe care 
u vom folosi la „mondiale".

Echipa U.R.S.S., care a evoluat la 
Praga, s-a prezentat cu o serie de nume 
noi, jucători pe care antrenorul Cernîșev 
dorește să-i pregătească pentru „mondia
lele" de la Ljubljana. La aceste meciuri 
au lipsit nu mai puțin de 9 internațio
nali, și anume : Konovalenko, Ivanov, 
Ragulin, Loktev, Almetov, Aleksandrov, 
Starșinov, Boris Maiorov și Firstov. Re
iese clar, deci, că formația sovietică a 
prezentat o generație tînără care, după 
comentariile presei cehoslovace, a cores
puns așteptărilor.

Ce spune antrenorul Cernîșev ? „Boris 
Maiorov și Starșinov au jucat, în timpul

• Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism desfășurat la 
Havana, finlandezul Kuisma a cîștigat 
proba de aruncarea suliței cu o per
formanță de 80.92 m. El a fost urmat 
de maghiarul Kulcsar — 78,86 m și 
cehoslovacul Dusako — 75,02 m. Fi- 
guerola (Cuba) a terminat învingă
tor In proba de 200 m, realizînd 
timpul de 20,5 sec.

• într-un meci tur contînd pentru 
.Cupa Europei* ’ la box, echipa Iugo
slaviei a învins la Atena su scorul 
de 7—3 echipa Greciei. Meciul retur 
va avea loc la 26 decembrie la Bel
grad.

• Surpriză în reuniunea de box de 
la Boston. La «ategoria .mijlocie"

SPORTUL PE GLOB
înaintea „C.C.E.“ la polo

Ferencvaros Budapesta printre adversarele 
dinamoviștilor bucureșteni în grupa de la Zilina

La sfîrșitul acestei săptămîni sînt 
programate întrecerile din primul tur al 
celei de a IH-a ediții a „Cupei cam
pionilor europeni*  la polo. Cele 24 de 
participante la actuala confruntare a 
celor mai bune formații europene au 
fost împărțite în patru grupe, urmînd’ 
ca primele două clasate să se califice în 
seriile semifinale.

Reprezentanta țării noastre, Dinamo 
București, va juca în grupa a IV-a, 
care va avea loc la Zilina (Cehoslovacia) 
în bazinul de 50 m. Dinamoviștii bucu
reșteni vor avea ca adversari pe jucă
torii de la Ferencvaros Budapesta (e- 
chipă unde activează Ambruș, Felkay, 
Domotor și Gyarmaty), precum și cam*

O hotârîre a comisiei tehnice 
a Federației internaționale de schi

GENEVA (Agerpres). — Cu prile
jul unei ședințe d comisiei tehnice 
a Federației internaționale de schi,

Progresul București s-a calificat 
In semifinala „CCE" 

la tenis de masă
(Vrmare din pag. 1)

Alexandru a fost mai hotărită 
ți succesul a lust asigurat. Constan- 
tinescu—Beninnghaus 2—0 (17, 6). Cu 
acțiuni mai echilibrate, Constantinescu 
a dirijat de data aceasta precis min
gile, izbutind și cîteva atacuri puter
nice.

In încheiere este cazul să mențio
năm două lucruri. Mai întîi că spor
tivele noastre trebuie să lucreze încă 
foarte serios pentru a căpăta siguranță 
pe lovituri. In al doilea rînd, este cu
noscut faptul că jucătoarele exersează 
la antrenament nenumărate teme de 
atac. Este de dorit ca aceasta să se re
flecte și în maniera lor de a acționa 
în timpul competițiilor.

verii, fotbal în cadrul campionatului 
orașului Moscova. La unele meciuri ei 
s-au comportat nesportiv, fapt pentru 
care clubul i-a suspendat din activitatea 
sportivă pe 3 luni. Linia de atac Loktev, 
Almetov, Aleksandrov nu se află, in 
prezent, în cea mai bună formă. Să nu 
uităm cit atît Aleksandrov cît și Loktev, 
nu mai sînt atît de tineri incit să pot 
conta pe aportul lor. In schimb, de la 
Almetov (2S de ani), aștept mai mult. 
Să vedem... Nici ceilalți titulari amintiți 
mai sus nu au fost, deocamdată, in cea 
mai bună formă. Pe unii dintre ei îi vom 
încerca în unele meciuri internaționale 
și în turneul pe care echipa noastră îl 
întreprinde în America de Nord. In orice 
caz, pentru Jocurile Olimpice din 3968, 
pregătim o echipă tînără, care se afla 
de pe acum în formare. Dacă liniile 
de atac corespund în prezent în oare- 
care măsură, nu sînt mulțumit de apor
tul fundașilor. Pentru a avea o echipă 
solidă va trebui să căutăm și să pregă
tim o linie de fund corespunzătoare".

PE SCURT
Don Fullmer, fratele fostului campion 
mondial Gene Fullmer, l-a învins la 
puncte după 10 reprize pe Joey 
Archer, șalanger la titlul mondial 
deținut de nigerianul Dick Tiger. în 
urma acestei victorii, Don Fullmer a 
fost declarat campion al S.U.A.

• Un grup de 5 gimnaste ceho
slovace. în frunte cu campioana o- 
limpieă Vera Ceaslav6ka, a plecat 
într-un turneu în Japonia. Gimnastele 
cehoslovace vor evolua la Nagasaki. 
Nagaya, Kyoto și Tokio.

• In prezent se află în turneu în 
S.U.A. echinele masculine de baschet 
ale Franței și R.P. Polone. în meciul 
lor de debut, cele două echipe se 
vor întîlni între ele la Madison 

pioanele Poloniei, Bulgariei și Ceho
slovaciei.

Pînă în prezent, trofeul „C.C.E." a 
revenit pe rînd campioanelor Iugoslaviei 
(Partizan Belgrad) și Italiei (Pro Becco 
Genova). Dinamo București a luat parte 
și la ultima ediție a competiției cînd, 
după ce a cîștigat categoric seria de la 
Eskilstuna, a fost eliminată în semifi
nala de la Magdeburg. Pentru întrecerile 
de la Zilina, antrenorul C. Corcek va 
folosi lotul obișnuit, care cuprinde pe: 
C. Frătilă, A. Zahan, Șt. Kroner, A. 
Grinfescu, G. Blajec, C. Mărculescu, 
G. Novac, B. Mihăilescu, Gh. Zamjirescu, 
T. Fleșeriu și I. Popa.

care a avut Ioc la Geneva, s-au sta
bilit clasamentele masculine în baza 
cărora cei mai buni schiori din lume 
vor fi repartizați în grupele marilor 
competiții internaționale ale viitoru
lui sezon. în proba de coborîre, nota 
ideală, adică zero puncte, a fost 
acordată schiorilor Ludwig Leitner 
(R.F.G.), Joos Minsch (Elveția), Karl 
Schrantz (Austria) și Stefan Sodat 
(Austria). Au primit zero puncte la 
61alom uriaș Edmund Bruggman (El
veția), Jean Claude Killy (Franța) și 
L^o Lacroix (Franța). în clasamentul 
celor mai buni schiori specialiști în 
proba de slalom special figurează cu 
aceeași notă : Michel Arpin (Franța), 
Franțois Bonlieu (Franța), Jean Claude 
Killy (Franța) și Hugo Nindl (Aus
tria).

DE PE TOATE MERIDIANELE

in prima zi a Balcaniadi 
la baschet, 

meciul România-Iugoslavi
TIRANA, 14 (prin telefon). Plec; 

luni din București, baschetbaliștii ca 
ne vor reprezenta la cea de a VII-a 
diție a campionatului balcanic au soj 
în aceeași zi la Tirana unde, în curs 
serii, au efectuat un prim antrename 
de acomodare. Marți, echipa Români 
a mai făcut două ușoare antrenament 
în cursul cărora au fost executate in 
mult aruncări la coș.

Campionatul balcanic, la care mai i< 
parte echipele Iugoslaviei, Bulgărit 

Turciei și Albaniei, precum și sele 
ționata de tineret a țării gazdă, es 
așteptat cu viu interes de iubitorii ba 
chetului din Tirana. Jocurile se v< 
desfășura Ia „Palali i sporti Partizani 
care oferă condiții foarte bune. Echi] 
României întîlnește miercuri, în prin 
zi a întrecerilor, un adversar deoseb 
de dificil și anume reprezentativa lug< 
slavici, actuala campioană balcanic. 
Iată de altfel programul complet 
competiției (în fiecare zi partidele îi 
cep la ora 17 — ora României) 
miercuri: Turcia—Bulgaria, Albania- 
Albania tineret, România—Iugoslavia 
joi: Albania tineret—România, Albi 
nia—Turcia, Iugoslavia—Bulgaria;. 
/ieri: Turcia—Albania tineret, Romftr 
Bulgaria, Iugoslavia—Albania ; simbâtt 
Iugoslavia—Albania tineret, Bulgaria- 
Albania, România—Turcia; duminică 

Albania tineret—Bulgaria, Albțrja- 
România, Turcia—Iugoslavia.

AUREL PREDESCU
antrenor federal

Selecționatele de baschet 
ale Budapestei învingătoare 

la Timișoara
TIMIȘOARA (prin telefon). Selecționa 

tele de baschet ale Budapestei au juca 
în localitate în compania reprezentative 
lor orașului. întrecerile au fost urmărit, 
de un public numeros, care a avut prile 
jul să vizioneze două spectacole spor
tive interesante. In ambele partide vic
toria a revenit oaspeților: 59—45 (34—14; 
la fete și 73—54 (39—28) la băieți. (P 
ARCAN-coresp. regional).

mingham (72 000 locuri) Celelalte 
variază între 46 000 locuri și 65 00C 
locuri.

Și acum cîteva cuvinte despre pre 
(ul biletelor. Au fost stabilite 4 ca
tegorii de bilete ale căror prețuri sin! 
foarte mari. Un abonament de pilde 
(categoria I) la meciurile din grupe 
costă 25 de lire sterline, iar cel mai 
scump bilet la finală este de... 60 de 
lire sterline I

PENTTI NIKULA S-A RETRAS 
DIN ACTIVITATEA COMPETITIONALA

Atletul finlandez Pentti Nikula a 
anunțat în mod oficial că se retrage 
din activitatea competițională. Pentti 
Nikula, în virstă de numai 26 ani, a 
fost determinat să ia această hotărâre 
în urma unui accident la uraî.^ 
care l-a suferit în 1963. ProfesOtul 
de educație fizică din Lahti a fost 
în urmă cu cîțiva ani figura centrală 
a prăjiniștilor din întreaga lume. Ni 
kuia a fost unul dintre primii sări 
tori care au folosit prăjina din fibre 
elastice !

Cea mai bună performanță a sa a 
fost de 5,10 m, stabilită într-un con
curs de sală. Din cauza accidentului, 
la J.O. de la Tokio, Pentti Nikula nu 
a mai concurat pentru primele locuri, 
fiind nevoit să se mulțumească cu 
locul 7. Prin rezultatele sale, Pentti 
Nikula rămîne unul dintre cei mai 
valoroși atleți finlandezi

ÎNAINTEA MAREI FIN Alr'*  
A TENISULUI

La sfîrșitul lunii, „Cupa Davis' 
1965 programează ultimul său act î 
finala Australia — Spania. După cum 
se știe, în finala inter-zone, tenis- 
menii spanioli au eliminat echipa In
diei. Danezul Kurt Nielsen, care an
trenează echipa Spaniei, a făcut re
cent următoarea declarație:
„Vom pleca la Sydney pentru a în- 
tilni formația Australiei, deținătoarea 
mult rîvnitei cupe de argint. Fără în
doială, sarcina echipei pe care o an
trenez este dificilă. Sînt convins însă 
că întilnirea va corespunde așteptă
rilor, mai ales că Santana se află în 
formă remarcabilă. anun(îndu-se un 
adversar redutabil pentru gazde".
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