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HAI 1TĂT! 
uHi-i ini I

II METALURGIȘTI 
ATORI ÎN POLONIA
le-t aOilea meci sus. 
boxerii metalurgiști 

mia selecționatei re- 
>dz (R.P. Polonă), el 
ut victoria, la Pa- 
2U scorul de 14—6. 
îdul boxerilor de la 
s-au evidențiat : Gh. 
Grăjdeanu, Gh. Stăn- 
ladea și H. Leov care 
îut victorii. Foarte 
comportat și Gh. An- 
e a terminat la egali- 
iul cu cunoscutul bo- 
•nez, Josefiak.

CAMPIONATULUI 
ÎNOT (COPII) 

<L CAPITALEI 
ă (ora 19) și duminică 

i și 18) se dispută la 
Floreasca finala cam- 
ni de înot pentru co- 
Capitală. Vor particl- 
țurenții calificați din 

anterioare, printre 
Teodorescu, Adriana 

Trie (Steaua), Al. Pre- 
a Isbășoiu (SSE nr. 1), 
>anu, Liliana Burlacu 
), D. Gheorghc (Clu_ 
rtiv școlar), lea Pădu- 

(Viitorul), Beatrice
(Rapid) ș.a.

LE DE BASCHET (Tî- 
r fcLE BUDAPESTEI 

-2HEIAT TURNEUL 
TARA NOASTRĂ

» (prin telefon). Intîl- 
nternaționale de bas_ 
Intre selecționatele de 
ale orașului Budapes- 
echipele Aurul Erad 
și A.S. Armata Cluj 

u fost cîștigate de oas- 
77—68 (35-27) la băieți, 
38-13) la fete. Cu aceste 
echipele maghiare și-au 
t turneul întreprins în 
oastră. (M. SUSAN — 
indent).
tsanDBKanHHHHnsaaBSKi
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cauza 
nordul

amînat din 
a invadat

Florin Gheorghiu— 
pentru u patru oară 

campion de șah al României!

Iarnă... Foto : T. Roibu

Desfășurată Ia lumina reflec
toarelor cinematografiei, ultima 
rundă a campionatului național 
de șah a fost în general calmă. 
Cum primele locuri ale clasa 
meniului erau practic hotărîte 
fruntașii turneului final au re
mizat destul de repede parti 
dele lor, dornici să nu scape... 
transmisia meciului Inter—Di
namo. Abia după festivitatea de 
premiere ei au aflat că această 
întîlnire s-a 
cetii care 
Italiei.

Partoș cu 
cu Ciocîltea, 
și Nacu cu Mititelu au convenit 
asupra egalității în primele 3 
ore de joc.

Gheorghiu, 
Pavlov cu

Drozd 
Szabo

ă-seară. la Floreasca. In a 55-a intilnire internațională

Handbalistii
9

români întilnesc 
itru prima oară la București 

.formația R. F. Germane

Semifinalele campionatului 
de doi pe echipe

ÎN CAPITALĂ: Dinamo —Farul Constanța 
LA BRAȘOV: Steaua—Muscelul Cimpulung

Antrenorul W. Vick declară
e o onoare să joci cu campionii lumii“

jram handbalistic de gală, 
‘ară la Floreasca, unde re- 
tativa ROMÂNIEI întîl- 
una din cele mai puternice 
onate din lume, cea a 

GERMANE. Vom avea, 
din nou prilejul de a asista 
ntîlnire extrem de atractivă, 
stîrnește — dată fiind va- 

celor două formații — un 
5 deosebit și în cercurile 
alistice de peste hotare. 
e“ reprezentativ al țării 
e susține astăzi cea de a 
întîlnire internațională în 

ui său fief, unde pînă în 
it este neînvins. Avînd în 
a • «alo area lor tehnico-tac- 
c.â puterea de concentrare 
irtidele dificile, sîntem în- 
i să acordăm și de data 
ta prima șansă handbaliști- 
imâni, care se vor afla as- 
a cea de a treia întîlnire cu 
vii vest-germani. In primul 

desfășurat la 7 martie 
la Kiel, victoria i-a reve- 

electionatei R. F. Germane 
■orul de 18—12, iar în par- 

jucată la Dortmund (16 
tbrie 1964) succesul (22- 
a fost de partea românilor, 
noscutul antrenor B7 erner

ne-a informat că va alinia 
seară o echipă din care nu 
ipsi nici una din stelele 
bal.'^~ l’iest-german (portarul

DetȚs, Herbert Liibking 
d Milhleisen, Bernd Lukas). 
evoluează pentru prima oară 
ala spectatorilor bucureșteni,

fapt care dă partidei o notă de 
interes în plus. In ceea ce pri
vește formația României, antre
norii I. Kunst-Ghermănescu și E. 
Trofin ne-au comunicat următorul 
lot: Redl și Penu portari, Ivă- 
nescu, Iacob, Moser, Nodea, 
Ilnat, Oțetea, Gruia, Costache II 
și I. Popescu (Costachc I).

Meciul România—R. F. Ger
mană, programat pentru ora 19, 
va fi condus de renumitul arbitru 
suedez T. Janerstam. In deschi
dere, la ora 17,20 va avea loc 

. întîlnirea dintre echipele mas
culine Steaua și Rapid.

★
Cursa aeriană Copenhaga— 

București a adus aseară in Ca
pitală, de la Fraga, formația 
handbaliștilor vest-germani, care 
a- evoluat marți scara în capi
tala Cehoslovaciei. Lotul depla
sat de oaspeți cuprinde 16 ju
cători : II. J. Bode, H, Duell, 
D. Roesner, R. Delfs — por
tari, B. Milhleisen, F. Balirdt. 
B. Lukas, II. Liibking, W. Bar 
tels, R. Denig, J. Feldhoff, G. 
Heger, J. Ivers, B. Muncit, R 
Schmacke și II. J. Sulk. 
legătură cu partida de azi, 
trenorul W. Pick ne-a declarat: 
„Este o adevărată onoare să 
joci cu campionii mondiali. Dq 
aceea, jucătorii mei se vor stră 
dui să se ridice la valoarea ad
versarilor și, în compania lor 
să realizeze o întrecere pe gus
tul tuturor iubitorilor de hand
bal*.

Ct singură etapă — semifinala — 
ne mai desparte de actul final 
al campionatului republican de 
box pe echipe, ediția 1965. Din 
cele 26 de formații care au luat 
startul, au mai rămas în cursa 
pentru cucerirea titlului doar pa
tru echipe : două din provincie 
(Farul Constanța, Muscelul Cim
pulung) și două din Capitală 
(Dinamo și Steaua). Sorții au de
cis ca semifinalele, care se vor 
disputa la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, să programeze următoarele 
meciuri : la Brașov, formația 
Steaua va primi replica echipei 
Muscelul Cîmpulung, iar la Bucu
rești este programată partida 
Dinamo—Farul Constanța.

La București, Dinamo are prima 
șansă în partida cu Farul. Cam.

pionii vor arunca în luptă toată... 
artileria grea de care dispun, în 
frunte cu Stanef, Antoniu, Miha
lic, Olteanu, Monea, Mariuțan, 
dar și constănțenii au anunțat că 
vor deplasa o formație robustă, 
din care nu vor lipsi pugiliștii 
Șoșoiu, Chenan, Iliescu, Neagu și 
Pintilie. La Brașov, calculul hîr- 
tiei indică favorită formația 
Steaua. Militarii deplasează cea 
mai bună garnitură, printre ei 
numărîndu-se Ciucă, Gîju, Dobre, 
Gheorghioni ș.a. Boxerii din Cîm
pulung ” 
rîndul 
pentru 
sîntem
Pițigoi. _ .
lalți, vor lupta din răsputeri, pen
tru un rezultat cît mai onorabil.

Muscel s-au pregătit —la 
lor — cu multă atenție 
această confruntare, și 

convinși că I. Marin, A. 
I, Negru, I. Ivan și cei-

Ghițescu a dorit, dar n-a 
reușit, să încheie această finală 
cu o victorie. Botez s-a apărat 
cu toată exactitatea și pionul în 
plus al albului — într-un final 
de turnuri — a fost anihilat.

In schimb, Georgescu și Nacbt 
au luptat cu toate forțele pen
tru a-și croi loc, la potou, între 
primii clasați. Georgescu a cîș- 
tigat calitatea la Șuta, avantaj 
suficient pentru victorie la teh
nica sa. Nacht a prins într-o 
„legătură” fatală un cal al lui 
Rădulescu și a transformat în 
cele din urmă presiunea pozițio
nală într-un avantaj material 
decisiv. Vaisman a cîștigat la 
Voiculescu, iar Ungureanu la 
Moisini.

Două partide s-au întrerupt 
iși vor fi reluate mîine. Soos are 
avantaj la Rcichcr iar Ncamțu 
la Bondoc, rezultatul lor nu poate, 
însă, influența clasamentul, care 
se prezintă astfel:

I. FLORIN GHEORGHIU
(campion de șah al României 
pe anul 1965) 17 puncte, 2
Ciocîltea 14, 3. Bartos 13*72.
4—9. Georgescu, Ghițescu Miti- 
telu, Nacu, Nacht, ~ ' 
10. Reicher 10 i
Drozd, Vaisman 
9*/? (1), 14—16. 
lescu, Ungureanu 
B'/i (1). 18.
Moisini 8, 
Bondoc 7 (1), 22.
6>/j.

Astăzi dimineața — de Ia ora 
9 — se reiau cele două partide 
întrerupte (V. CH.).

Azi la Brașov, 
meci internațional 

de baschet

în
an-

Intîlniri internaționale ale fotbaliștilor noștri
ri, la Madrid și Hanovra, fotbaliștii români au fost an- 
lați în două importante confruntări internaționale.
iînța Cluj a întîlnit în turul al doilea al „Cupei cupelor" 
>roasa echipă spaniolă Atletico Madrid, în fața căreia a 
at cu scorul de 4-0 (2-0).
itr-un meci amical, o selecționată a categoriei A a evoluat 
danovra în compania unei combinate Hanovra 96-Braun- 
veig. Fotbaliștii vest-germani au obținui victoria cu scorul 
3-1 (3-1).
leciid'jrternazionale-Dinamo București, programat aseară pe 
lion's 'San Siro din Milano, a fost amînat din cauza cetii 
irmează să aibă loc astăzi, începînd de la ora 13,45 pe 
ilași stadion.
Citiți în pagina a 4-a cronici și amănunte).

Pavlov 12. 
(1). 11-12 
10, 13. Soos
Botez. Voicu- 

9, 17. Neamtu 
Szabo 8*72, 19.

20. Șuta 7*/2, 21.
Ilădulescu

Azi la ora 
sala Tractorul 
nirea internațională de baschet 
dintre selecționatele feminine ale 
cooperației meșteșugărești din 
România și Polonia. Meciul va fi 
arbitrat de St. Palici (România) 
și Z. IVojcich (Polonia).

18 se dispută tn 
din Brașov întîl-

Intîlniri internaționale 
de hochei

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni evoluează la București» 
în compania selecționatei Ca
pitalei, echipa sovietică Novo
sibirsk. Intîlnirile se vor des
fășura sîmbătă și duminică. 
Pe patinoarul „23 August".

In zilele de 27 și 28 decem
brie, la București — două me
ciuri între echipele de tineret 
ale României șl Ungariei

I. Dinu (dreapta) și I. Mihalic, doi dintre boxerii pe care îi 
vom vedea în partida Dinamo — Farul. Se pare însă că cei 

doi pugiliști vor evolua în categorii diîerite

„Cei mai buni 10
sportivi români ai anului 1965“

Ca în fiecare an, cititorii ziarului „Sportul popular" sînt invi
tați să participe ia tradiționala noastră anchetă „CEI MAI 
BUNI 10 SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI 1965".

Pentru aceasta recomandăm cititorilor noștri care ne vor 
trimite părerile lor să țină seama, în stabilirea ordinei celor 
10 sportivi, de valoarea performanțelor realizate, de locurile 
ocupate la campionatele mondiale și europene sau de com
portarea avută în diferite competiții internaționale de am
ploare, de constanța dovedită în obținerea acestor rezultate.

Lista celor mai buni 10 sportivi români ai anului 1965 se va 
face în ordinea valorii acestora, fără a se indica mai mulți 
sportivi pe același loc.

Dragi cititori I Așteptăm răspunsurile dv. Ele trebuie să ne 
parvină pînă în ziua de 27 decembrie pe adresa : Ziarul 
„Sportul popular", str. Vasile Conta nr. 16 București, cu men
țiunea pe plic „Cei mai buni 10 sportivi".

Rezultatul acestei anchete îl vom publica în numărul nostru 
de Anul Nou.

Din viața organizației noastre

Cîți tineri fac sport
A m asociația dv?

Asociația sportivă I.T.B., una din cele 
mai mari din Capitală (numărul membrilor 
IJCFS: 6194), se află printre cele mai ac
tive în ceea ce privește organizarea com
petițiilor de masă. în primăvară, asocia
ția sportivă I.T.B. a și trecut la inițierea 
primelor acțiuni menite să cuprindă într-o 
activitate continuă marea masă a membri
lor UCFS. La nivelul fiecăreia din cele 17 
grupe sportive (corespunzătoare tot atâtor 
locuri de muncă: depouri de tramvaie, ga
raje auto, stații de întreținere, ateliere de 
reparații etc.) au fost puse bazele unor 
campionate — la tenis de masă, atletism, 
șah, popice, volei și fotbal — care au pre

cedat întrecerile Spartachiadei de vară și, 
ulterior, ale campionatului pe asociație, ale 
Itebiadei — cum este cunoscută competiția 
printre muncitorii și tehnicienii acestei în
treprinderi din Capitală.

Deși întrecerile Spartachiadei de vară 
s-au desfășurat în condiții destul de grele 
(asociația sportivă I.T.B. neavînd o bază 
proprie a fost nevoită să apeleze la dife
rite cluburi), datorită unei organizări te
meinice, cu program fixat riguros pe zile 
și ore, așa cum o atestă documentele, au 
participat aproape 90 la sută din numărul 
membrilor UCFS. Fruntașe: grupele spor-

tive de la Atelierele centrale, Dttdești, 
Bucureștii Noi și întreținere.

Începînd cu prima decadă a lunii iulie, 
la ordinea zilei s-a aflat campionatul pe 
asociație. Organizată cu sprijinul clubului 
Progresul, care a pus la dispoziția asocia
ției terenurile sale din str. dr. Staicovici, 
competiția s-a desfășurat la un număr de 
7 ramuri sportive: atletism, fotbal, popice, 
șah, tenis de masă, tir și volei.

Ce a însemnat acest campionat pe linia 
cuprinderii membrilor UCFS de la I.T.B. 
într-o activitate sportivă organizată o dove
desc cîteva cifre: la atletism, în cadrul 
a diferite probe de sprint, aruncări și să
rituri au luat parte la întreceri mai bine 
de 300 de tineri și tinere; la fotbal au par
ticipat la competiție un număr de 14 echipe, 
sistem turneu, deci mai bine de 100 de 
meciuri; la volei și-au disputat întâietatea 
6 echipe; la tenis de masă 14, iar la po
pice 30. Campionatul a mai cuprins între
ceri de șah și tir cu alți 600 de participant!.

TIBERIU STAMA

(Continuare ia pag. a 2-a)



CARNET COMPETIȚIONAL

VOLEI: Clasamentele 
în categoria A

SERIA I
MASCULIN

1. Rapid Buc.
2. Dinamo Buc.

9
9

9 0 27: 4 18
8 1 26: 6 17

3. Tractorul Brașov 9 8 1 24:10 17
4. steaua Buc. 9 6 3 22:10 15
5. Știința Galați 9 5 4 19:15 14
6. Știința Brașov 9 4 5 15:18 13
7. Farul Constanța 9 4 5 12:20 13
8. Constructorul Brăila 9 3 6 15:19 12
9. Petrolul Ploiești 9 2 7 12:23 11

10. Minerul Bala Mare 9 2 7 10:25 11
11. Știința Cluj 9 2 7 9:23 11
12. știința Tim. 9 1 8 8:26 10

FEMININ
1. Dinamo Buc. 8 8 0 24: 3 16
2. Rapid Buc. 8 8 0 24*. 4 16
3. Farul Constanța 8 5 3 18:12 13
4. Știința Cluj 8 4 4 18:14 12
5. C. P. București 8 4 4 16:18 12
6. știința Craiova 8 4 4 16:19 12
7. C.S.M. Sibiu 8 2 6 12:19 10
8. Penicilina Iași 8 2 6 9:20 10
9. Partizanul r. Brașov 8 2 6 8:21 30

10. Metalul București 8 1 7 7:22 9

SERIA A ll-A

Oră de gimnastică la Liceul nr. 2, cu program special de educație fizică, 
din Iași. La cal cu minere lucrează gimnastul de categoria I seniori Con

stantin Amarandei

SCRIMĂ: Cel mai bun începăto

MASCULIN
1. C.S.M.S. Iași 0 4 2 12: 7 10

2—3. Știința Buc. 6 4 2 13: 8 10
2—3. Progresul Buc. 6 4 2 13: 8 10

4. Alumina Oradea 6 4 2 13:11 10
5—6. Știința Petroșeni 6 3 3 11:10 9
5—6. Electroputere Craiova 6 3 3 11:10 9

7. Viitorul Bacău 6 3 3 12:11 9
8. înainte Tim. 6 2 4 11:13 8
9. Ind. sîrmel C. Turzll 6 2 4 7:15 8

10. Banca Tg. Mureș 6 1 5 5:15 7
FEMININ

Foto i A. Neagu

HANDBAL: Activitatea la zi
1. Știința București
2. Țesătura P. Neamț
3. Știința Tg. Mureș
4. Sănătatea Arad
5. Voința M. Cluc
6. Progresul Buc.
7. Progresul Tîrgoviște
8. C.S.M. Cluj

6 5 1 16: 5 11
6 5 1 16: 8 11
6 4 2 14:11 10
6 3 3 12:12 9
6 3 3 12:13 9
6 2 4 10:12 8
6 2 4 9:15 8
6 0 6 5:18 6

REPROGRAMAREA UNOR JOCURI 
AMÎNATE

5. Voința
6. Raf. Teleajen

2 0 0
3 o o

2
3

33:36
45:70

0
0

ANALIZA ACTIVITĂȚII
VO1EIBALISTICE BUCUREȘTENE

Federația a reprogram at alte trei 
partide ale echipei feminine Știința 
Cluj (seria a II-a). Ele se vor disputa 
la daitele de î 19 decembrie — Știin
ța Cluj — Favorit Oradea; 26 de
cembrie — Constructorul Timișoara 
— Știința Cluj și 9 ianuarie, Știința 
Cluj — Spartac Constanța. Celelalte 
trei meciuri vor avea loc la primă
vară.

CLASAMENTELE „CUPEI F.R.H."

1. S.S.E. nr. 2
2. Progresul
3. S.S.E. nr. 1
4. I.C.F.
5. Voința
6. Fabr. timbre

FEMININ

3
3
3
3
3
3

2 1
2
2
1
1
0

1
0 
o 
o 
o

0 
0
1
2
2
3

43:30
41:29
42:33
25:35
27:45
33:39

5
5
4
2
2
0

Sîmbătă și duminică a avut loc etapa 
IlI-a (finală) a concursului rezervat 

juniorilor începători. După cum prevede 
regulamentul, etapa a IlI-a a fost re
zervată în exclusivitate întrecerilor pro- 
priu-zise de scrimă. Cu toate că s-a 
„tras" cu floretă neelectrică, juniorii din 
Capitală au dovedit că sînt posesorii 
unor frumoase cunoștințe de scrimă. Ei 
au evoluat cu siguranță, dîrzenie, cu 
mult spirit de echipă.

In general, echipele clubului Steaua 
(antrenor G. Stelian) au dovedit mai 
multă omogenitate și o mai bună pre
gătire fizică și tehnică. S-au evidențiat 
floretiștii Costică Bărăgan, Ion Bălan, 
Mihai Călinescu (toți de la Steaua) și 
Mihai Baltă (Știința). Dintre floretiste 
remarcăm pe Viorica Manta, Marcela 
Greceanu (ambele de la Steaua) și 
Mihaela Ștefan (Viitorul). Punctele a- 
cumulate de către concurenți de-a lun
gul celor trei etape ale concursului au 
dat posibilitatea decernării titlului de 

Cel mai bun începător al anului 1965“.
Clasament general individual băieți: 

. G. Bărăgan (Steaua) 7 p. penali
zare; 2. M. Baltă (Știința) 11 p.; 3. I. 
Bălan (Steaua) 11,50 p.; 4. N. Ioniță 
(Steaua) 16,50 p.; 5. M. Călinescu
(Steaua) 17 p.ț 6. D. Șerban (Steaua) 
21,50 p. Clasament general individual 
fete: 1. Marcela Greceanu (Steaua) 8,50 
p.; 2. Viorica Manta (Steaua) 10 p.ț
3. Mihaela Ștefan (Viitorul) 14,50 p.ț
4. Constanța Bădescu (Steaua) 20,50 
p.; 5. Gabriela Știrbu (Steaua) 21 p.ț
6. Magda Munteanu (Steaua) 25 p.

Clasamentul general pe echipe: 1. 
Steaua I 19 p. 
Viitorul I
5. Știința
7. Steaua 
115 p.

P. S. La acest concurs, rex-ej 
niorilor începători, n-au' 
reprezentanții secțiilor 
S.S.E. nr. 1 și G. Sp. 
oare?

.Xtic 
de ser 

Școlar.

— E.

HALTERE: Campioi

2. Steaua II 43 p.; 3.
4. Steaua III 76 p.;

6. Viitorul II 100 p.;
IV 108 p.; 8. Viitorul 111

70 p.;
91 p.;

regiunii Banat
Recent s-au desfășurat la Tii 

campionatele de haltere pentru 
și seniori ale regiunii Banat. La 
au participat 21 de sportivi. Cla 
tul final se prezintă astfel: 1. 1 
motor 33 p, 2. C.S.M. Reșița 4Î 
Indagrara Arad 61 p.

In aceste întreceri s-au evi 
sportivi tineri, cu perspective, c 
Schmidt (17 ani) — C.S.M. Reț 
categoria semimijlocie cu 277,5 
Stoici (17 ani), la aceeași categ< 
la Electromotor, cu 260 kg., I 
dru Szabo (16 ani) — Electromo 
la categoria cocoș, cu 200 kg, / 
dru Mărau (16 ani) — C.S.M-, 
la aceeași categorie, cu 197,f 
vel Covaci — (Indagrara Arau/ 
tegoria pană cu 215 kg, Alfre 
vaci — (Electromotor) la catego 
șoară cu 245 kg ș.a.

întrecerile au scos în evîdențt 
ocuparea antrenorilor pentru preț 
concurenților. Supărătoare a fost 
concurenților la categoriile mari de 
tate.

La seniori campionatul s-a i 
șurat într-o singură etapă. Clas 
tul este următorul: 1. Electromotr 
mișoara 11 p. — campioană regi 
2. C.S.M. Reșița 16 p, 3. Polit< 
Timișoara 18 
puncte.

In cadrul 
bune au avut
Ladislau Naghi fi Constantin Bu 
de la Electromotor, Gelu Căpraru 
litebuica), Marius Rambaș, Carol 
gyes (C.S.M. Reșița) și Iosif G 
(Indagrara Arad).

E SZAE# co

p, 4. Indagrara Ari

concursului rezultate 
sportivii Eugen Pași

TENIS DE MASĂ: Trei zile de întreceri
Vineri 17 decembrie, la ora 18, în 

sala de festivități a clubului sportiv 
Dinamo, va avea Ioc ședința de analiză 
a activității voleibalistice desfășurate în 
orașul București în anul 1965. Sînt in
vitați antrenori, arbitri, sportivi frun
tași, membrii birourilor de secții, pro
fesori de educație fizică etc.

După jocurile de duminică situa
ția în «Cupa F.R.H." este 
rea :

următoa- în sala Floreasca

1. Dinamo
2. Steaua
3. Rapid
4. Știința

MASCULIN
3
2
2
o

3
2
1
0

0 0 71:50 
0 0 43:29 
0 1 34:41
0 0 00:00

6
4
2
0

pe
se 
la

Cîți tineri fac sport 
în asociația dv?

(Urmare din pag. 1)

In total la campionatul pe asociație au 
luat parte aproape 4 000 de tineri și ti
nere. Pentru buna organizare a între
cerilor, consiliul asociației sportive s-a 
bucurat de aportul substanțial al in
structorilor sportivi (numai în ultimul 
trimestru au fost școlarizați aproape 100 
de activiști sportivi voluntari) ca și al 
organizatorilor de grupe sportive, în 
toate cazurile tovarăși inimoși și pri- 
cepuți, foști sau actuali sportivi de 
frunte ai asociației. Se impune să facem 
cîteva evidențieri: Ion Constantin, Ște
fan Abrudan, Elena Cozac, Nicolae 
Luigi, Constantin Ioniță, Horia Flo- 
rescu, Marin Boitoș, Mihai Nanu și 
Ion Nanu. Consiliul asociației sportive a 
primit un ajutor prețios din partea ga
zetei de întreprindere, „Muncitorul 
I.T.B.", a cărui rubrică sportivă a o- 
glindit permanent desfășurarea întrece
rilor.

O activitate care se bucură de tot mai 
mare interes în asociația sportivă de la 
I.T.B. este turismul. Aproape că nu 
există sfîrșit de săptămînă în care spor
tivii acestei asociații să nu pornească 
spre cabanele din Bucegi, Ciucaș sau 
Făgăraș. Ia I.T.B. există o competiție 
tradițională de turism — „Cupa mun
ților". Traseu 1965: Cota 1500—Fîr- 
ful cu Dor—Cheile Zănoagei—Cheile 
Tătarului — Padina. La ediția din a- 
cest an a acestei frumoase acțiuni au 
luat parte nu mai puțin de 40 de echipe, 
reprezentînd asociații sportive și cluburi 
din întreaga tară. Bilanțul turistic al 
asociației sportive I.T.B. (și anul încă 
nu s-a încheiat) arată 130 de „ieșiri", 
cu aproape 4 500 de participanfi, mem
bri ai asociației sportive de toate vîrs- 
tele.

La ordinea zilei se află întrecerile 
Spartăchiadei de iarnă. Primele con
cursuri, la șah, au avut loc în ziua de 
2 decembrie. Acum sînt în curs între
ceri <ie haltere, tenis de masă, tir și,

în funefie de condițiile atmosferice, 
schi și săniuțe. De menționat că în ca
zul schiului a fost creat și un centru de 
inițiere, în colaborare cu clubul Progre
sul, pentru început acest centru urmînd 
să funcționeze cu 20—30 perechi de 
schiuri și, se înțelege, cu instructorii 
sportivi specialiști.

In perspectivă imediată: consiliul a- 
sociației sportive I.T.B. își propune 
mărirea numărului purtătorilor Insignei 
de polisportiv, a numărului de membri 
UCFS (pînă la 7 000), precum și în
ființarea unei seefii de box.

★

Așadar, în cursul acestui an sportivii 
de la I.T.B. au fost angrenați într-o ac
tivitate continuă, bine organizata. Indi
ferent de anotimp ei și-au măsurat for
țele la atletism și șah, la fotbal și tenis 
de masă, la volei și tir, la haltere și 
popice. Mii de participanfi la Sparta- 
chiada de vară, alte mii la campiona
tele pe asociație (Itebiada). Un con
siliu pasionat și competent (președinte 
Ștefan Bădescu, secretar Gh. Pleșa) se 
străduiește să asigure membrilor UCFS 
de aici o activitate rodnică, atractivă, 
interesantă. Este și motivul pentru care 
consiliul asociației sportive I.T.B. a fost 
deseori evidential printre cele mai active 
din întreaga Capitală.

Y-o(l reînnoit abonamentul

O dată cu desfășurarea întrecerilor 
returului campionatului național 
echipe și ale „Cupei României", 
încheie și sezonul competițional 
tenis de masă pe 1965. Concursul
care va avea loc vineri, sîmbătă și du
minică în sala Floreasca va reuni pe 
cei mai buni sportivi, componenți ai 
echipelor aflate în luptă pentru sta
bilirea locurilor fruntașe pe plan in
tern. La echipe bărbați, cele 13 for
mații se vor întrece — sistem tur
neu — în două serii : I CSM II Cluj, 
Voința Arad, Voința București, Ști
ința Petroșeni, Izvorul Bocșa Vasio- 
vei, Comerț Tg. Mureș, Silvicultorul 
Brașov ; seria a II-a: CSM I Cluj, 
Progresul I, Constructorul, Bere Gri- 
vița, MTTc, Progresul II (toate din 
București). La echipe femei vor 
concura 9 formații: seria I : Progre-

sul I, Progresul II (București), Izvorul 
Bocșa Vasiovei, CFR Brașov, Bere 
Grivița București ; seria a II-a : 
Voința Arad, CSM Cluj, Spartac 
București, Sinteza Oradea.

Paralel cu turneul pe echipe se va 
disputa și „Cupa României*, compe
tiție deschisă probelor individuale, 
meciurile urmînd să se joace elimi
natoriu. Ținînd seama de caracterul 
decisiv pe care îl are fiecare partidă 
în concursurile organizate sistem 
minatoriu este lesne de înțeles 
sul de interes pe care îl oferă 
menea întreceri.

Competiția din sala Floreasca 
avea următorul program : vineri:

; sîm- 
duminică :

BASCHET: Vie activii 
in Capitală

Rezultatele campionatului
La sfîrșitul săptămînii trecute a 

avut loc în Capitală campionatul de 
calificare la tenis de masă, cu parti
ciparea a 5 echipe feminine și 12 mas
culine, Au luat parte formațiile fe
minine Dinamo Craiova, CTS Iași, 
Comerț Tg. Mureș, Voința Satu Mare, 
Cetatea Giurgiu și echipele de băr
bați Spartac București, Flacăra Vi
dele, Comerț Tg. Mureș, CSM III 
Cluj, Ancora Galați, CTS Iași (seria 
I) și Tehnometal Timișoara, Unio 
Satu Mare, Dinamo Craiova, Voința 
Constanța, Cooperatorul Baia Mare, 
Sănătatea Tr. Severin. în urma între
cerilor, au promovat în campionatul 
primei categorii: femei: Dinamo Cra
iova (Georgeta Fuiorea, Rodica Ma- 
taizer, antrenor Virgil Bălan), CTS 
Iași (Nicoleta Spiridon, Mariana Pes- 
căreanu ,antrenor Gabriel Simiones- 
cu); bărbați: Spartac București (M. 
Deheleanu, Gh. Gheorghe, A. Ro- 
mașcanu, antrenor Luci Slăvescu),

SPORTUL •)la ziarul ■
Zilnic, la domiciliu, ultimele noutăți sportive din țară și de 

peste hotare, printr-un abonament la SPORTUL POPULAR!
Costul unui abonament: 1 an — 78 lei; 6 luni — 39 lei;

3 luni — 19,50 lei.

eli- 
plu- 
ase-

va

între orele 8,30—12 și 14—22 
bătă : 8,30—13 și 15—18 : 
8,30—13.

de calificare pe echipe
Suba — 
Răcelescu, 

în-

• Actualmente, echipele bucure: 
duc o intensă activitate competițio 
Astfel, echipele de categorie A St» 
Rapid, I.G.F. și Progresul particip 
„Cupa Steaua", care se dispută în 
tururi. După două tururi, clasami 
se prezintă astfel:

1. Steaua 6
2. Rapid 6
3. I.C.F. 6
4. Progresul 6

6 0 579—4U
4 2 520—411
1 5 417—53'
1 5 388—531

• In campionatul de calificare 
impun echipele Voința și Electrifict 
O comportare bună au avut pînă a 
și formațiile Construcții, I.C.ll.F. 
Politehnica.

Tehnometal Timișoara (A. 
jucător și antrenor — S.
M. Florin). în general, nivelul 
trecerilor a fost destul de slab. Me
rită totuși evidențieri o serie de ele
mente tinere ca: Nicoleta Spiridon, 
Mariana Pescăreanu, Gh. Naftali 
(Comerț Tg. Mureș), D. Apostn (CTS 
Iași).

MIHAI COJOCARIU — coresp.

• In campionatul orășenesc cl 
mentele se prezintă astfel: mase 
categoria 1: 1. Electrica 1, 2. Sănăt 
I, 3. Olimpia T. V., 4. S.S.E. ni 
„Gh. Șincai", 5. Universitatea III, 
Bere Rahova. 7. IPROMET III, 
Electrificarea II; categoria a II-a 
ria I: 1. CSCAS, 2. IGHF III 3. 
gionala C.F.R., 4. IPCMC, 5. Polii 
fia, 6. Sănătatea II, 7. Universit; 
IV; seria a II-a: 1. Banca, 2. Acade 
Militară, 3. Electrica II, 4. ICHF 
5. MTTc, 6. Prefabricate, 7. 1SPH.

CR. POPESCU-cort

Teatrul „Barbu Dciavrancc<r
prezintă premiera „RĂDĂCINI4* de Arnold Wesker

IN ROLURILE PRINCIPALE:

Victoria Dinu, Eliza Petrăchescu, Angela Macri, Sandu Radu 
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 teatrulfiț’. din 
șos. Ștefan cel Mare nr. 34, între orele 10—13 și 17—20 pvJ’cum 
și la difuzorii din întreprinderi și instituții.



„Arhitectul" victorieiIll
Sala Floreasca e un 

vulcan în erupție. Cu 
cîteva clipe înainte, DCDClDTA llll 
avusese loc festivita- NCrUK/AJUL 
tea de premiere ș: 
învingătorii ultimei e- 
diții a „Cupei orașu- NOSTRU 
lui București" la hand- 
bal în 7 (masculin) fu
seseră distinși pentru comportarea lor. Speran
țele noastre pentru ziua de mîine a handbalu
lui românesc se impuseseră, prestigios, în fața 
campionilor lumii (seniorii noștri) și a altor 
două reprezentative naționale (iugoslavia -» 
selecționata Belgradului, Ungaria - selecjio- 
nata Budapesta).

Acum, entuziaștii iubitori ai handbalului, 
dînd frîu liber bucuriei, năvăliseră pe terenul 
de joc și purtau pe brațe pe învingători. Un 
singur om părea să nu ia parte la această 
revărsare a satisfacției împlinite. Făcîndu-și 
loc prin mulțime, se îndrepta, liniștit și oare
cum îngîndurat, spre culoarul ce duce la ves
tiare. Nimeni nu-l lua în seamă. Scăpați însă 
din „strînsoarea" bucuriei suporterilor lor, Go
ran, căpitanul „tineretului", și colegii săi de 
echipă, alergînd, l-au ajuns din urmă și cel 
purtat pe brațe era, în clipa aceea, tocmai 
acest bărbat nu prea departe ca vîrstă de ei. 
Și, de-abia acum, acolo, pe brațele tinere, încă 
îngreunate de oboseala jocului, trăsăturile feței 
omului s-au destins, iar la coada ochiului a ră
sărit lacrima bucuriei. Gestul „băieților săi" 
fusese suficient pentru a dezlega baierele emo
ției. Am scris BĂIEȚILOR SĂI pentru că „anoni
mul", cinstit în acest chip de sărbătoriți, era 
antrenorul lor, Eugen Trofin, într-un fel auto
rul victoriei repurtate în seara aceasta.

„Luminile s-au stins de mult"... cum spune 
poetul, și peste tribunele care fremătau cu o 
jumătate de oră înainte s-a așternut liniștea.

împreună cu Eugen Trofin stăm acum, aici, 
încercînd, să depănăm de pe ghemul timpului 
firul care să ne reamintească drumul care a 
dus la seara aceasta.

„în 1956 am spus adio handbalului, ca spor
tiv activ. Aveam doar 24 de ani, dar Chita la 
Timișoara, Arcadie la Craiova, Hadadea la 
Oradea și alti colegi de Institut, cu care juca- 
sem în echipa noastră, a I.C.F.-ului, își puse
seră sau se pregăteau să-și pună și ei ghetele 
în cui. Unii au făcut-o înaintea mea, alții după. 
Dar asta n-are nici o importanță. Important 
era faptul că pe toți ne atrăgea „bagheta"... 
antrenorului. Și, bineînțeles, vîrsta și poate și 
entuziasmul ei ne-a dus spre cei mai mici hand- 
baliști. Eu am început la centrul organizat de 
federație pentru copii și juniori. Prima com
petiție la care am participat ca... antrenor a 
fost „Cupa orașelor" pentru juniori. Finala s-a 
disputat la Rîmnicu Vîlcea și ne-am întors vic
torioși. în trenul care ne aducea de la această 
finală erau cu mine Coman (acum maestru al 
sportului), Costache II (maestru emerit al spor
tului), Bușe și alții. Tot la această competiție, 
dar la ediția din Î959, i-am aruncat în luptă 
pe Oțelea, Tale, Hausner și alții. Se juca în 
„î 1 .

Poate că acești „muguri", acest început de 
succes au determinat conducerea federației 
noastre să-mi încredințeze misiunea de a mă 
ocupa de schimbul de mîine al handbalului 
nostru. Așa am început o muncă de ani de 
zile, în care n-am fost singur niciodată, în 
care am fost ajutat mereu și care s-a concre
tizat astă-seară în cea mai frumoasă victorie 
pe care am obținut-o vreodată. Să-ți spun o 
chestiune de „culise" Poate că ai să înțelegi 
mai bine de ce prețuiesc atît de mult cucerirea 
„Cupei orașului București". Cîteva minute după 
festivitatea de premiere, Ivănescu (n.r. compo
nent al echipei campioane mondiale) mi-a ară
tat placheta pe care o primise pentru locul II, 
ocupat de echipa sa în competiție, zicîndu-mi : 
„Nea Eugene, placheta asta o păstrez cu mai 
multă grijă decît pe oricare alta. E un unicat 
în colecția mea de trofee sportive. E prima 
oară cînd am ocupat locul II, într-o competi
ție de anvergură și... nu-mi pare rău de loc

Cum să zic, prezentul a fost învins de viitor și 
viitorul acesta este al nostru*.

Personal sînt fericit că, alături de alții, con
tribui la plămădirea acestui viitor, care are 
misiunea să ducă mai departe faima handba
lului nostru masculin. Victoria de azi, adăugîn- 
du-se la altele, constituie o opțiune pentru 
ceea ce va fi mîine.

Da, îmi amintesc, în iarna trecută ați în
vins echipele naționale ale Cehoslovaciei, Iu
goslaviei, Ungariei, U.R.S.S. Aș vrea să-mi spui 
cîfi dintre oamenii „tineretului" au trecut 
prin... mîinile tale.

— Sînt destul de mulți băieții care au învățat 
cu mine unele din tainele handbalului. Pentru 
„tineret" a trebuit să alegem dintre cei buni pe 
cei mai buni. Lotul este doar limitat. Dar, iată 
cîteva nume „amestecate" : Titus Moldoveanu, 
Goran, Megoni, Marinescu, Paraschtv, Duca, 
Anghel...

_ Și, Eugen Trofin, tace, scotocindu-și memo
ria în căutarea altor nume ale viitorului. îmi 
amintesc cum trecea prin mulțime, îngîndurat și 
risc ultima întrebare.

— Te-am văzut după festivitatea de premiere. 
Treceai spre vestiare. Păreai supărat, îngindu- 
rat. De ce ?
- Nu, nu eram supărat de loc. N-aveam nici 

un motiv. Dimpotrivă. Dar, încercam un senti
ment cam încurcat. Aveam impresia că toată 
sala se uită la mine. E cam caraghios, nu ? Ni
meni nu mă cunoștea. Noi, antrenorii, mai în
totdeauna sîntem uitați, rămînem în umbra 
victoriilor, mai ales cînd sînt sărbătorite. Băie
ții însă nu m-au uitat și îți mărturisesc că ges
tul lor m-a „muiat" de tot. Știi la ce mă re
fer ?
- Da, știu, înțeleg... Acest motiv, de altfel, 

m-a și îndemnat să avem convorbirea de față, 
pe care am de gînd s-o transcriu pentru publi
care.

„.Ceea ce am și făcut.
VALENTIN PĂUNFSCU

P. S. Deși rîndurile de față nu apăruseră, 
într-una din serile trecute „elevii* lui Eugen 
Trofin au vrut să le confirme învingîndu-i încă- 
odată pe maeștri, cu 19-18. Le mulțumesc.

V. P.

f 

!
Desene de S. Novac

— Uite ce veseli slnt blrlădenii 
că an clștigat...

— Lasă că le trece lor veselia 
clnd vor trebui să plătească bare- 
murile de arbitrat!

I 
I 
I
I 
I

UN ENTUZIAST
Un bărbat înalt, zvelt, brunet, 

doi ochi foarte expresivi în care 
se aprind văpăi cînd aduci vorba 
despre fotbal— De fapt, vorbind 
despre instructorul sportiv voluntar 
Tiberiu Itineanțu din comuna Cia- 
cova, raionul Deta, cuvîntul „ma
gic14 fotbal revine de zeci de ori, 
ca un leit-motiv, ca un refren veș
nic optimist. Nu greșim de loc afir- 
mînd că fotbalul înseamnă pentru 
instructorul sportiv Itineanțu pasiu
nea vieții sale.

Student în anul IV la cursurile 
fără frecvență ale I.C.F., Tiberiu I- 
tincanțu știe că pentru a sluji efi
cient această disciplină sportivă tre
buie să fie în primul rînd un bun 
teoretician, un cunoscător a tot ceea 
ce este valoros și modern în fotbal. 
Pentru acest considerent, în afara 
cunoștințelor dobîndite la facultate, 
caută cu pasiunea cercetătorului să 
descifreze tainele și „cheile* acestui 
joc.

Cît despre practică ? Vorbiți-i Iui 
Tiberiu Itineanțu despre orice, ori- 
cît de interesant, în vreme ce ele
vii săi au antrenament sau meci. Nu 
vă va auzi. Intr-atît de intens tră
iește „peripețiile" mingii pe gazon.

Și, pentru a completa „fișa* aces
tui instructor voluntar, să adăugăm 

h. că el antrenează 6 echipe : echipa 
„mare" a asociației sportive Ciacova 
(din campionatul regional), o echi
pă de juniori și patru echipe de 
pitici.

Roadele muncii sale? Zilele trecu
te, la un „trial" de 40 de juniori 
— care a avut loc la Timișoara — 
Tiberiu Itineanțu s-a prezentat cu 4 
flăcăi : Vasile Hodrea (portar), La- 
zăr Peia (fundaș), Ilic Bobar (înain
taș central) și Ovidin Balmoș (mijlo
caș), toți elevi în clasa a Xl-a. Re
marcați cu toții, cu această ocazie, 
de antrenorul lotului nostru repre
zentativ de juniori, Gh. Ola, primii 
trei au și fost chemați în lot.

Aflînd aprecierea de care s-au 
bucurat juniorii săi, „nea Tibi* a 
spus doar atît: „Ziua de azi este 
pentru mine cea mai frumoasă zi de 
cînd sînt instructor sportiv I* O zi 
cum îi mai dorim multe instructo
rului sportiv Itineanțu.

M. POPESCU

Plenara antrenorilor
de foibdl din București

Azi cu începere 
sala Quadrat, are loc 

1 „fiului de antrenori 
șului București.

Toți antrenorii din 
invitați să participe.

de la ora 18, în 
plenara cole- 

fotbal al ora-de

Capitală sînt
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Ce sport preferați?
Iată o întrebare la care ne-au răspuns 

sportivi cu experiență îndelungată, cuvintele lor 

practica un sport sau altul (ori mai multei).

Întrebarea rămîne oricînd în actualitate. O
trul sportului EMILIAN CRISTEA, neobosit drumeț și alpinist

Turismul sportiv
Ați întreprins vreodată o excursie, 

întrebuințînd harta și busola ? Bi
neînțeles, majoritatea celor ce stră
bat potecile Carpaților vor răspun
de : nu.

Busola, acest instrument inventat 
de chinezi, încă din secolul al III-lea 
î.e.n., este pentru acei care știu s-o 
întrebuințeze o călăuză sigură. Ea 
stimulează inițiativa și încrederea 
în forțele proprii, eliminînd de la 
început incertitudinea, frica de a 
te rătăci etc.

Experiența, căpătată de foarte 
mulți din excursiile pionierești, este 
suficientă pentru a intra în cercurile 
de turism sportiv, unde orientarea în 
teren constituie preocuparea de bază. 
Pentru început inițierea se face te
oretic, cursurile fiind predate de 
instructori pricepuți, care abordează 
subiecte legate de orientarea în te
ren. Primele probe practice sînt 
organizate în împrejurimile orașu
lui, prilej minunat de a colinda prin 
pădurile a căror frumusețe o veți 
descoperi abia cu această ocazie. 
Căutînd „muții" (posturi de control 
ce trebuie atinse pe traseu), schim- 
bînd unghiul de marș sau transfor
med pașii în metri, veți trăi sa
tisfacția de a descoperi pe hartă 
locul unde vă aflați. Alteori consta-

tați că ați rătăcit și, alergînd pentru 
a găsi drumul cel bun, ajungeți să 
explorați locuri necunoscute, care 
prilejuiesc (după concurs) discuții 
și povestiri ce le întrec pe cele.„vî- 
nătorești.

Atît prima cît și a doua alterna
tivă dau satisfacție, pasionează, for
tifică și în același timp educă ini
țiativa, voința și uneori curajul.

In concursurile mari, pentru cu
cerirea titlului de campion republi
can, internațional sau mondial, tu
riștii au probleme de orientare foar
te complicate, care trebuie rezolva
te repede și precis. Traseul, desfă
șurat pe zeci de kilometri, este par
curs în regim de viteză, ceea ce 
comportă o pregătire specială.

Dar pentru cei mulți care nu se 
gîndesc încă să cucerească un titlu 
de campion mondial (se vor gîndi și 
la asta într-o zi), se organizează con
cursuri ușoare, de inițiere. Aci, în
cadrați de turiști cu experiență, în
cepătorii învață practic a.b.c.-ul a- 
cestei activități recreative.

De la I.E.B.S.
• Pentru întîlnirea internațională de 

handbal (m) ROMANIA—R. F. GER
MANA de astăzi de la sala Floreasca, 
biletele se găsesc de vînzare la casele 
speciale din str. Ion Vidu și Prono
sport. calea Victoriei nr. 2.

• La bazinul acoperit Floreasca func
ționează și în timpul iernii cursul de 
inițiere la înot pentru copii. înscrierile 
se fac la bazin.

• Patinoarul „23 August8 este des
chis pentru patinaj public astăzi orele 
17—19, sîmbătă orele 15—17 și dumi
nică orele 10—13.

• La casa specială din str. Ion 
Vidu s-au pus în vînzare bilete pentru 
întîlnirile internaționale de hochei 
BL'CL’REȘTl—NOVOSIBIRSK de sîm
bătă 18 și duminică 19 decembrie, de 
la patinoarul „23 August",

La meciul Gloria Bîrlad — 
Victoria Podul Iloalel — cam
pionatul regiunii Iași — s-au 
încasat... 126 lei, iar arbitrajul 
a costat 399 lei (S. Eliade — 
corespondent).

★

Luptătorii de la Crlșul Ora
dea sînt mutați din sală in 
sală. (După o scrisoare primt- 
tă de la

maeștri emeriți ai sportului, profesori, activiști 

constituind o invitație în plus pentru tineret de a

reluăm, deci, astăzi, răspunsul dîndu-ni-1 maes-

Concursurile de orientare turisti
că complexe, organizate în toate ță
rile lumii, arată Interesul drumeți
lor pentru această activitate. Un tu
rist, care a participat la concursuri
le de orientare, știe să mînuiască 
busola, să găsească drumul oricînd t 
ziua sau noaptea, cu sau fără mij
loace tehnice. El va ști să explice 
mai lămurit și altora un drum și își 
va putea asuma răspunderea con
ducerii unei excursii într-un masiv 
pe care nu l-a vizitat.

încercați să faceți o excursie 1- 
dentificînd drumul cu ajutorul hăr
ții și al busolei și veți constata că la 
înapoiere cunoașteți mai bine regiu
nea. încet, după ani de practică, 
veți constata că drumeția este pen
tru dv. o a doua pasiune, că ați de
venit un cercetător amator, dornic 
de cunoașterea inepuizabilului izvor 
de frumuseți turistice pe care-1 a- 
dăpostesc Carpații românești.

EMILIAN CRISTEA
maestru al sportului

luptătorul A. Radi).

I 
I

— Tot alergi nd de la o sală la 
alta sini pregătit să devin... mara- 
tonist 1

'Acoperișul sălii de sport 
Voința din Iași este nereparat 
șl plouă înăuntru.

PRONOSPORT
LISTA CIȘTIGATORILOR DE AUTO
TURISME DE LA TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO DIN 7

BRIE 1965
DECEM-

rești și TănSsoiu Nicolae din Comuna 
Aninoasa—Ploiești.

brie 1965
Gheorghiu

a revenit participantului 
Gheorghe din București.

1 autoturism „Fiat 1300“: 
Maria din Iași; 1 autoturism 
10 major“: Fekete Eva Elisabeta 
Timișoara; 2 autoturime „Wartburg- 
Lux“: Comand'așu Ion din Constanța și 
Uică Nicolae din București; 16 auto
turisme „Fiat 600“: lonescu Victor din 
R. Vîlcea, Vlad Ștefan din Comuna 
Ghegnea — Tg. Ocna, Catană Gheor- 
ghe Anton din Slănic Moldova, Medar 
Gheorghe din Păuliș Lipova, Sola Ma
rius din Timișoara, Staicu Liviu din Si
biu, Gabb Gheorghe din Gluj, Gain A- 
lexandru din Turda, Pardoș loan din 
Vulcan Hunedoara, Matei Valenția rfin 
Craiova, Boboc Ștefan din București, 
Rene Călin din București, Ivan Traian 
din București, Negoiță Constantin din 
București, Ciuchindel Costică din Bucu-

Beșchieru 
„Renault 

din

• Tragerea LOTO de mîine va avea 
loc în București în sala din str. Doam
nei nr. 2. Ea va fi urmată de un film 
artistic.

LOTO 
întregi și sferturi la trage*

PRONOEXPRES

ba tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 50 din 
extrase din

35 
de 
de 
lei

15 decembrie 1965 au fost 
urnă următoarele numere:

38 6 30 5 47
rezervă: 13 15
premii: 736947 lei din care 
report categoria I
următoare va avea loc 

decembrie a.c. la București.

Numere
Fond

139.086
Tragerea

miercuri 22
Premiul de 25.000 lei atribuit unei 

variante de categoria a Il-a de la con
cursul Pronoexpres nr. 49 din 8 decem-

Premiile î
rea Loto din 10 decembrie 1965.

Suplimentar I; 1 variantă a 62.13? 
lei și 1 a 15.534 Iei; Suplimentar II i 
4 a 17.260 lei și 2 a 4.315 lei; Cate
goria I; 2 a 20.713 lei și 7 a 5.178 lei; 
Categoria a Il-a: 30 a 2.219 lei și 20 
a 554 Iei; Categoria a IlI-a: 27 a 
2 203 lei și 33 a 550 lei; Categoria 
a IV-a: 37 a 1.380 Iei și 77 a 345 lei; 
Categoria a V-a: 62 a 992 Iei și 65 
a 248 lei; Categoria a Vl-a: 110 a 520 
lei și 157 a 130 Iei; Categoria a Vil-a; 
91 a 625 lei și 133 a 156 Iei; Categoria 
a VllI-a: 185 a 323 lei și 219 a 8Q 
lei.

Premiul suplimentar I întreg a fost 
obținut de participanta Blidaru Elena 
din București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sportt
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Ă început Balcaniada de baschet Din sporturile de iarnă
TIRANA, 15 (prin telefon). — Joi 

după-amiază, în „Palati i sporti Parti
zani" din localitate, au început între
cerile edifiei 1965 a Balcaniadei de 
baschet rezervată echipelor masculine. 
Organizarea excelentă și arbitrajele 
foarte bune au reușit să justifice și ele 
marele interes al publicului prezent. 
Iată rezultatele înregistrate: Albania—• 
Albania tineret 76—48 (38—26) ; Bul
garia—Tureia 82—69 (39—35) ; Iugo
slavia—România 67—59 (33—23).

«Jocul echipei noastre poate fi apre- 
Cjat drept foarte slab. Ritmul scăzut, 
apărarea prea ușor penetrabilă (Țvct- 
kovici din echipa Iugoslaviei a înscris 
31 de puncte I) și numărul mare de 
pase greșite în fața „zonei" adversari
lor — iată principalele carențe. De re-

marcat că suma punctelor înscrise de 
cei 4 reprezentanți ai noștri care au 
evoluat ca pivoți (Demîan, Țedula, No
vac și... Iecheli) e de 17 puncte! Ad
versarii noștri au jucat foarte pru
dent, s-au apărat permanent în zonă și 
au cîștigat clar (au avut 19 puncte a- 
vantaj la un moment dat). Arbitrajul 
(Szecs — Ungaria și Pilku — Albania) 
a fost foarte bun.

Au înscris Demian 6, Novac 4, Albu 
22, Cr. Popescu 10, Ionescu 10, Iecheli 
6 și Țedula 1 pentru România, Țvetko- 
vici 31, Czermak 10, Pavlovici 10, 
Skanski 14, Raznjatovici 2 pentru Iu
goslavia.

AUREL PREDESCU 
antrenor federal

LUCRĂRILE CONGRESULUI 
FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE CĂLĂRIE

BRUXELLES, 15 (Agerpres). Re
cent s-au încheiat la Bruxelles _ lu
crările congresului Federației inter
naționale de călărie. Congresul a 
aprobat programul întrecerilor de că
lărie pentru Jocurile Olimpice din 
1968. Acest program nu va fi definiti
vat însă decît după ce se va obține 
acordul CIO asupra celor două probe 
solicitate pentru marele premiu o- 
limpic de obstacole.

Raportul referitor la influența alti
tudinii capitalei mexicane asupra 
comportării cailor, prezentat de re
prezentantul federației de specialitate 
mexicane, a dat naștere unei lungi 
discuții în cursul căreia delegatul 
mexican a reamintit decizia Comite
tului Internațional Olimpic care 
prevede obligativitatea ca toate pro
bele olimpice să se desfășoare în 
celași oraș. El a precizat totodată 
federația va face tot posibilul 
întrecerile hipice să se desfășoare 
o altitudine inferioară.

în privința carantinei impuse cai
lor, delegatul mexican a precizat că, 
în mod practic, nu va fi vorba decît 
de o simplă măsură de control.

Dintre marile concursuri hipice 
ale anului viitor aprobate de recenta 
sesiune amintim pe cele de la : Paris 
(19—27 martie) ; Roma (30 aprilie — 
8 mai) ; Leipzig (23—26 iunie) ;

Londra (17—24 iulie) ; Rotterdam 
(31 august — 4 septembrie) și New 
York (25 octombrie — 1 noiembrie). 
Campionatul mondial de sărituri- 
obstacole se va desfășura la Buenos 
Aires între 8 și 12 octombrie.

Viitoarea sesiune a congresului Fe
derației internaționale de călărie va 
avea loc la Roma între 12 și 16 de
cembrie 1966.

în localitatea suedeză Hamerdal a 
avut loc recent un concurs internațio
nal de schi-fond pe distanța de 15 
kilometri. Victoria a revenit suedezului 
B. Anderson — 53:16,0, urmat 
Sandstrom (Suedia) — 53:40,0 
Franco Nones (Italia) — 53:52,0.

★
Turneul internațional de hochei 

gheață de la Bolzano, dotat cu I 
feul „Martini", s-a încheiat cu victo
ria formației „Aripile Sovietelor" 
Moscova, care a învins cu 10—2 (3—I, 
4—1, 3—0) pe HC Viena și cu 13—0 
(5—0, 7—0, 1—0) pe HG Bolzano. 
Hocheiștii de la Bolzano au ocupat 
locul doi, întrecînd cu scorul de 9—3 
(2—1, 4—1, 3—1) pe HC Viena.

★
Selecționata de hochei pe gheață a 

U.R.S.S., aflată în turneu în Canada, 
a jucat marți seara la Toronto cu o 
selecționată locală pe care a învins-o 
cu scorul de 4—3 (1—3, 1—0, 2—0).

★
Concursul inaugural al sezonului de 

patinaj viteză în U.R.S.S. a reunit la 
Angarsk peste 50 de sportivi. în pro
ba de 500 m, la bărbați, pe primul 
loc s-a clasat Vladimir Orlov cu tim
pul de 41,6, iar la femei Inga Voro
nina cu 46,3. Cursa pe distanța de 
3 000 m a fost cîștigată de Viktor 
Vasnețov în 4:58,2.

de 
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i pe 
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Știri, rezultate
La Caracas s-a desfășurat un con
curs internațional de atletism. Proba 
de 100 m a revenit sprinterului a- 
merican Tom Randolph, cu timpul de 
10,1. Pe locul doi s-a clasat com
patriotul său Drayton cu 10,2. La 
200 m victoria a revenit lui Ran
dolph cu 20,5 urmat de Drayton cu 
același timp. Reamintim că anul tre
cut pe stadionul din Caracas (situat 
la o altitudine de 1 000 m) atletul 
venezuelean Esteves a egalat recordul 
mondial în proba de 100 m cu per
formanța
Orașul 
didatura 
Olimpice 
mărul orașului Viena, dr. Bruno Ma- 
rek, a declarat că problemele finan
ciare legate de această candidatură 
vor fi discutate în primăvara anului 
viitor.
In cadrul „Cupei campionilor eu

ropeni" la handbal, formația feminină 
Sparta Praga a învins pe campioana 
Poloniei, Gornik Sosnica, cu scorul de 
10—4 (5—3).
Intr-un meci contînd pentru „Cupa 
campionilor europeni" la baschet mas
culin. echipa Real Madrid a întrecut 
formația suedeză Alviks cu 91—61 
(45—27). învingători și în primul 
joc cu scorul de 113—88, baschet- 
baliștii spanioli s-au calificat pentru 
turul următor al competiției.
Selecționatele de volei ale Japoniei 
întreprind un turneu în S.U.A. In- 
tîlnind selecționatele S.U.A., spor
tivii japonezi au obținut o dublă 
victorie. Voleibalistele japoneze au 
cîștigat cu 3—0 iar la masculin, 
oaspeții au învins cu 3—1.
După o întrerupere de un an cu
noscutul halterofil polonez Irenensz 
Palinski și-a reluat activitatea com- 
petițională, trecînd de la categoria 
semigrea la categoria grea. La pri
mul antrenament, el a ridicat la 
cele trei stiluri 490 kg. (Agerpres).

de 10,0.
Viena își va depune can- 
pentru organizarea Jocurilor 
de vară din anul 1972. Pri-

De pe terenurile de fotbal
AZI, LA ZURICH, VOR AVEA LOC TRAGERILE LA SORTI ALE SFERTURILOR 
DE FINALĂ ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" și „CUPA CUPELOR"
Cu excepția învingătoarei dintre Di

namo București și Internazionale Milano 
se cunosc toate echipele calificate în 
sferturile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni41 la fotbal. Acestea sînt: 
Partizan Belgrad, Sparta Praga, Real 
Madrid, Benfica Lisabona, Ferencvaros 
Budapesta, Manchester United și An- 
derlecht.

In „Cupa cupelor*4 în „sferturi44 s-au 
calificat: Honved Budapesta, Dinamo
Kiev, Celtic Glasgow, Liverpool, West 
Ham United, Atifbaii Magdeburg, Bo
russia Dortmund și Atletico Madrid.

Tragerea la sorți a partidelor din 
sferturile de finala ale acestor compe
tiții are loc azi la Zurich.

în „CUPA CUPELOR4* Liverpool a 
dispus de Standard Li&ge cu 2—1, 
calificîndu-se pentru turul următor (în 
primul meci a cîștigat Liverpool cu 
3-1).
ECHIPA BUDAPESTEI ÎN GUATE

MALA
Selecționata Budapestei a jucat la 

Ciudad de Guatemala cu o selec-

ționată locală. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 4—2 (2—2) prin 
punctele marcate de GftrOcs (2), Al
bert și Solimosy. Fotbaliștii maghiari 
urmează să joace în Mexic.
CREȘTE INTERESUL PENTRU CAM

PIONATUL MONDIAL
în cadrul unei conferințe de presă 

ținută la Londra, secretarul federației 
engleze de fotbal, Denis Follows, a 
declarat că majoritatea solicitărilor de 
bilete pentru finala campionatului 
mondial de fotbal provin din Brazi
lia — 4 373. Urmează R. “ ~ 
cu 1273 bilete, Elveția 
lete, S.U.A. 734 bilete. 
Mexic cu 727 bilete.

Referindu-se la problemele cazării 
turiștilor în orașele Birmingham și 
Sunderland, Follows a precizat că se 
va apela și la persoanele particulare, 
în cazul în care hotelurile nu vor 
putea satisface cererile.

F. Germană 
cu 790 bi-

Spania și

A FOST aprobat im
nul oficial al campio
natelor mondiale de 
fotbal din 1966. El este 
intitulat „Marșul cam
pionatului mondial4* și 
aparține compozitorului 
Moorhouse.

SECRETARUL, federa
ției chineze de atletism 
este profesorul Ma 
Jurn-han, în vîrstă de 
84 de ani. El îndepli
nește de 54 de ani a- 
ceastă funcție Și decla
ră că are mai multă 
putere de muncă decît 
orieînd. Profesorul Ma 
joacă zilnic tenis și 
badminton...

ATLETISMUL austra
lian feminin are două 
noi elemente de mare 
perspectivă : Maureen 
Carid și Michele Mar
cel. In vîrstă de 14 ani, 
ele au obținut 11,0 sec 
și, respectiv, 11,1 sec la 
80 m garduri.

REVISTA americană 
„World Tennis* dă ur
mătorul sfat în cadrul 
unor indicații metodice 
destinate antrenorilor 
de tenis : antrenorii 
trebuie să acorde o a- 
tenție specială jucăto
rilor născuți în august 
sau septembrie, întru- 
cît majoritatea jucăto
rilor de clasă mondială 
sînt născuți in aceste 
luni (?!).

SPECTATORII unui 
meci de fotbal disputat 
recent la Sao Paulo au 
fost martorii unei eli
minări de pe teren cu 
totul neobișnuite : ar
bitrul de tușă a fost în
locuit pentru că, înar
mat cu stegulețul de 
semnalizare, a bătut un 
jucător care îl lovise 
din greșeală.

COMITETUL olimpic 
Internațional a făcut 
cunoscut că pentru or
ganizarea J.O. de iarnă 
din 1972 au fost pre
zentate, pînă acum, 
trei candidaturi oficia
le : Banff (Canada), 
Sapporo (Japonia) și 
Lahti (Finlanda). Ter
menul de înscriere ex
piră la 1 ianuarie 1966.

FEDERAȚIA de tenis 
a S.U.A. a anunțat că 
se retrage din Comite
tul Olimpic al țării 
sale, în semn de pro
test față de faptul că...

C.I.O. a refuzat să re
introducă tenisul în 
programul J.O. I

BOXERUL Marcel 
Cerdan jr. a purtat, 
cu ocazia meciului său 
cu Nollet, halatul pe 
care-l purtase, cu ani 
în urmă, tatăl său. ' 
cest halat i-a fost tri
mis de Lew Burston, 
fostul manager al re
gretatului 
mondial.

PARISUL 
rol din ce în 
cundar în 
francez, din 
clinului cluburilor Ra
cing și Stade Francais. 
La sfîrșitul sezonului, 
aceste două echipe vor 
funcționa și vor fi sus
ținute de municipali
tate.

ORGANIZATORII Tu
rului Franței au decis 
sa suprime bonificațiile 
câștigătorilor de etape. 
Această măsură a stîr- 
nit protestul unor aler
gători italieni care o 
găsesc contrară spiritu
lui sportiv, ei apreciind 
că astfel nu se stimu
lează evadările din a- 
propierea orașelor cap 
de etapă șl sprinturile 
finale.

ERNEST JONES este 
un înflăcărat suporter 
al echipei Manchester 
United. Nimic deosebit 
în aparență. Numai că 
Jones are 88 de ani și 
a urmărit toate me
ciurile echipei, începîn.d 
din 1891...

ÎNOTĂTORUL argen
tinian Antonio Aber- 
tondo a anunțat că va 
efectua, anul viitor, o 
triplă traversare .non
stop" a Canalului Mî- 
necii. El este in virstă 
de 46 de ani și, in 1961, 
a reușit traversarea 
dus-întors a Canalului.

UN ENGLEZ, pe 
nume John Strong, ac
tualmente în detențiu
ne (fiind condamnat ci
vil), s-a adresat Direc
țiunii penitenciarului 
cu rugămintea de a 1 
se asigura un bilet la 
finala campionatului 
mondial de fotbal. Ru
gămintea l-a fost înde
plinită, pe motiv că 
Strong va părăsi în
chisoarea cu o zi înain
tea desfășurării iinalei,

adlcă la 29 iulie. Cînd 
i s-a înmînat biletul, 
gardianul i-a spus : 
„Ti-am luat un bilet în 
picioare, pentru că și 
asa, aici ai stat jos des
tul..."
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ESTE 
bitorii 
Brașov 
„bătrînuP 
Stefano ___ _
echipa Espanol Barce
lona, în meciul cu 
Steagul roșu din „Cupa 
orașelor tîrguri". Acea
sta va fi posibil dacă

NU NUMAI portarii de fotbal pot B văzuțt pe 
teren in asemenea poziții curioase... Iată-1 pe tenis- 
manul mexican Rafăel Osuna încercînd zadarnic 
să „prindă" o minge trimisă plasat de jucătorul 
american de culoare Arthur Ashe. Evident, plon
jonul a fost complet inutil.

în al treilea med Espa
nol va dispune pe te
ren propriu — Ia Bar
celona — de Sporting 
Lisabona. In fotografie, 
îl vedeți pe Di Stefano 
purtîndu-1 pe umeri pe 
micul său băiețaș. Va 
deveni oare puștiul tot 
atît de celebru ca șl 
tatăl său ?

CUNOSCUTUL inter
național al reprezenta
tivei de fotbal a Italiei, 
extrema dreaptă a e- 
chlpei Milan, Mora, a 
fost victima unul grâu 
accident în partida des
fășurată duminică între 
Bologna și Milan (4-1). 
Mora a suferit o dubla 
fractură la picior, la 
tibie șl peroneu, deve. 
nind indisponibil pen
tru mat multe luni.

LA meciul Internațio
nal de fotbal dintre e- 
chipele Italiei și Sco
ției au asistat 100 de 
studențl din Glasgow. 
După întoarcerea în ca
pitala Scoției, ei au a- 
vut o surpriză neplă
cută. Rectoratul l-a ex
matriculat din facultate 
pentru că au plecat 
fără asentimentul di
recțiunii, lipsind mat 
multe zile de la cursuri.

CUNOSCUTUL portar 
al echipei de fotbal a 
U.R.S.S., Lev lașin, este 
nedespărțit, la fiecare 
meci, de o șapcă pe 
care a păstrează drept 
talisman. Fiind prea 
veche (o are de 15 ani), 
nu o poartă pe cap. cl 
o aruncă în colțul por
ții. „Talismanul mi-a 
purtat, de multe ori. 
noroc șl înaintea unul 
șut sau al unul atac al 
echipei adverse îmi 
privesc șapca, care-ml 
dă mult curaj" — a 
spus lașin.

INTILNIRI INTERNAȚIONALE ALE FOTBALIȘTILOR ROMANI

Ultimele vești
Aseară, imediat după ce crainicul 

Radiodifuziunii a anunțat că meciul 
Internazionale—Dinamo București a fost 
amînat pentru azi din cauza cetii, am 
chemat la telefon „Grand Hotel Turing" 
din Milano, acolo unde sînt găzduiți 
fotbaliștii români. La celălalt capăt al 
firului ne-a răspuns tov. SILVIU GHI- 
ȚESCU, conducătorul delegației:

— V-am ruga să ne spuneți cum s-a 
ajuns la această amînare ?

— Așa cum fusese stabilit, meciul 
trebuia să înceapă la ora 19,15, ora Ita 
liei. Cu un ceas înainte noi am fost 
la stadion. Pe măsură ce ne apropiam 
cu autobuzul de „Son Siro“, din cauza 
cetii circulația devenea tot mai difi
cilă. Herrera sosise și el împreună cu 
echipa sa. Dezamăgirea lui, văzînd 
starea timpului, a fost foarte mare, 
mai ales că se vînduseră multe bilete. 
Arbitrul austriac A. Mayer, împreună 
cu noi și cu Herrera, a ieșit pe cîmpul 
de joc pentru a-și da seama de vizibi
litate. Era imposibil să vezi de ta o 
linie de aut la cealaltă, ceea ce făcea 
ca meciul să nu se poată

— Și atunci ?
— Cu toții am hotărît 

condițiilor atmosferice 
meciul să se dispute joi (n.r. 
lucru pe care conducătorul jocului l-a 
menționat pe foaia de arbitraj. Profi- 
tind de ocazie că ne aflăm pe „San

disputa.

ca. din cauza 
nefavorabile, 

azi),

de la Milano
Siro“, teren pe care nu ne-am putut 
antrena cu o zi înainte, antrenorii noș
tri Traian Ionescu și Angelo Niculescu 
au hotărît ca echipa să facă un ușor 
antrenament de 20—30 minute.

— Spuneți-ne, vă rugăm, s-au anun
țat modificări fn cele două formații ?

— La noi nici una fată de „ll“-le 
anunfat. La Internazionale s-au făcut 
schimbări în linia de atac care dacă ar 
fi jucat miercuri seara, ar fi arătat 
astfel: Jair, Mazzola, Peiro, Suarez, 
Domenghini. După cum se vede, lip
sește Corso — bolnav. In echipa noas
tră domnește optimismul și sperăm în- 
tr-o comportare bună.

Aseară, la Madrid, Iri „Cupa cupelor**

Atletico Madrid—Știința Cluj 4-0 (Z-0)
MADRID, 15 (serviciul nostru spe- cu 5 minute înainte de finalul primei 

cial de radio). Miercuri seara, pe 
Arena Metropolitan, s-a disputat re
turul meciului Știința Quj — Atle
tico Madrid din 
doilea al „Cupei cupelor". 
Madrid, după un 
arătat superioară 
a cîștigat cu 4—0 (2—0).

Iată cum s-au marcat cele 4 golurti 
în min. 26 Collar execută o lovitură 
liberă și balonul ajunge la mijloca
șul Ruiz Sosa, care înscrie : 1—0 ;

cadrul turului al
Atletica 

care s-a 
clujene.

meci în 
formației

1-5 Ia Hanovra •••
HANOVRA 15. Miercuri seara, 

Ia lumina reflectoarelor, s-a desfășu
rat în localitate meciul internațional 
dintre o selecționată a categoriei A 
si o combinată a formațiilor Han
nover 96 și Braunschweig, echipe 
care activează în prima ligă a cam
pionatului din R. F. Germană. Par
tida, care a avut Ioc pe noul sta
dion inaugurat cu acest prilej, a fost 
urmărită de 30 000 de spectatori și 
a luat sfîrșit cu victoria gazdelor cu 
scorul de 3—1 (3—1). Golurile au

fost marcate în ordine de Siemens — 
Mayer (min. 13), Moldoveanu (min. 
19), Rodekamp (min. 29) și Ulsass 
(min. 41). Echipa română a avut ur
mătoarea componență :

Ionescu — Pahontu, Boc, G. Dan, 
Mocanu — D. Popescu, Dragomir — 
Matei (Dridea II), Dridea I, Badea, 
Moldoveanu.

Cei mai buni din echipa română 
au fost Ionescu, Dridea I și Dragomir. 
(Agerpres).

reprize, celălalt mijlocaș, Victor, șu- 
tează sec în stingă lui Ringheanu, la 
o pasă primită de pe partea dreaptă : 
2—0; în min. 60, Collar execută o 
lovitură liberă direct... pe capul lui 
Mendosa și scorul devine 3—0; în 
min. 76, în urma unei ciocniri Szoke 
— Mendosa arbitrul acordă cu ușu
rință lovitură 
mată de Ruiz :

Știința Cluj 
fiet, atacînd 
min. 55 Ivansuc a executat nu mai 
puțin de 3 lovituri de colț consecu
tive). Ocazii de gol au avut Grăj- 
deanu (min. 57), Ivansuc (min. 63), 
Marcu (min. 73), în timp ce Adam, 
scăpat singur în careul spaniolilor 
(min. 36), a fost faultat, fără ca ar
bitrul englez Finney să acorde pe- 
nalti.

Iată formațiile:
ȘTIINȚA CLUJ > Ringheanu — 

Szoke, Neșu, Grăjdearu, Cîmpeanu — 
V. Alexandru, Georgescu, Pexa — 
Ivansuc, Marcu, Adam.

ATLETICO MADRID : Rodrigues — 
Collo, Griffa, Gloria, Jay o — Ruiz 
Sosa, Victor — Cardona, Mendosa, 
Luis, Collar.

de la 11 m. transfor- 
4—0.
a jucat cu mult su-‘ 
uneori insistent (în
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