
O victorie decisă în ultimele zece minute:

România—R. F. Germană
22-17, la handbal

PROLETARI DIN TOATE T&ULE, VNIȚI-VAI

Cel de al doilea „test" susți- 
ut de echipa noastră repre- 
entativă masculină de handbal 
n acest sezon s-a desfășurat 
eri, tn sala Floreasca. De a- 
:eastă dată handbaliștii noștri 
iu avut de înfruntat redutabila 
selecționată a R.F. Germane,

cătorii noștri care, după un 
început ceva mai timid, și-au 
asigurat un confortabil avans, 
așteptînd apoi cu foarte multă 
seninătate apropierea finalu

lui. însă handbaliștii germani 
n-au renunțat la luptă nici cînd 
erau conduși — la un moment

început într-un ritm destul de 
rapid și într-o notă de perfect 
echilibru. Scorul s-a menținut 
egal, uneori în avantajul oas
peților (în primele minute) și 
apoi cu un gol sau două de 
partea echipei noastre. Vom 
nota că în apărare handbaliș-
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cunoscută prin vigoarea și ra
piditatea jocului său. Și aceste 
calități ale oaspeților noștri nu 
s-au dezmințit nici în partida 
de ieri, jucătorii români tre
buind să facă eforturi conside
rabile in final pentru a se de
tașa în învingători: 22—17 
(13-8).

Este cert că echipa română 
pornea favorită în acest meci. 
Poate cei mai convinși de a- 
cest lucru au fost tocmai ju-

Actualități
REUNIUNE DE BOX, 

LA „FLOREASCA"
Reuniunea de box dintre Dinamo 

București și Farul Constanța din 
cadrul semifinalei campionatului 
național de box pe echipe se va 
disputa în sala Floreasca, dumi
nică, de la ora 18.

CONCURS DE NATATIE 
PENTRU STUDENT» 

BUCUREȘTENI

Comisia de natație a Centrului 
universitar București organizează 
duminică un interesant concurs 
rezervat studenților de la insti
tutele și facultățile din Capitală. 
La acest concurs s-au înscris a- 
proape 150 de înotători și înotă
toare. Loc de desfășurare : bazi- 

Obiectivele și realizarea lor 
in cîteva secții de volei...

...din București, Cluj și Craiova

dat cu 15—81 — și folosind 
alte „arme" de atac (în spe
cial contraatacul) au redus 
treptat din handicap, reușind 
ceea ce nimeni nu mai bănuia: 
egalarea (16—16) cu 10 minute 
înainte de încheierea partidei. 
Așadar, emoții în ultimele mi
nute, spulberate însă de reve
nirea echipei române, care a 
„țîșnit" brusc depășind net un 
adversar tenace, bine pregătit.

După cum spuneam meciul a

nul acoperit Floreasca. Primele 
starturi — la orele 12.

SESIUNE DE COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE ORGANIZATĂ DE 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
BUCUREȘTI'

Clubul sportiv școlar București 
organizează sîmbătă tn sala Di
namo din șos. Ștefan cel Mare, 
o sesiune de comunicări științi
fice. In cadrul lucrărilor acestei 
sesiuni vor lua cuvintul medici 
sportivi (tir. I. Dr&gan, dr. Gh. 
Popescu), profesori de educație 
fizică (Vladimir Lașcu și C. Sa- 
vinescu-P. Neamț, A. Moarcăș- 
Brașov, I. Sabău, D. Gîrleanu, E. 
Trofin, Gh. Dimeca și M. Mitro
fan etc) și antrenori (Minodora 
Florian, Gh. Cojocaru, O. Nițescu). 

tii români au comis greșeala 
de a nu ieși mai în față, mai 
aproape de linia de la 9 m, de 
unde oaspeții finalizau prin 
șuturi foarte puternice si, mai 
ales, precise. în min. 12, cînd 
tabela de maicaj indica scorul 
de 6—5 în favoarea selecțio
natei noastre, Redl portarul 
echipei române a fost schim
bat cu tînărul Penu, care a dat 
deplină satisfacție. El a aDărat 
cu promptitudine o serie de șu
turi ale oaspeților, în timp ce 
in atac combinațiile pe extre
me și circulația „pivotilor" au 
început să deregleze tot mai 
mult masivă apărare germa
nă. Rezultatul ? Treptat, echipa 
noastră se detașează și termină 
prima repriză cu un avantaj 
de 5 goluri. Este de mențio
nat faptul că în finalul acestei 
reprize și în poarta echipei 
germane s-a produs o schim
bare : în locul lui Duell a intrat 
Rossner, care, și el, imitîn- 
du-1 pe Penu. s-a comportat ex
celent.

După pauză, inițiativa a a- 
parținut în continuare repre
zentanților noștri. Din păcate, 
însă, numai cîteva minute, pen
tru ca apoi — devenind total 
inactivi în atac și destul de 
neatenți în apărare — să per-

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a

kri, pc „San Siro, Dinamo București 
la un pas de o mare performanță

® ÎN MINUTUL 67 FRĂȚILA A AVUT CALIFICAREA ÎN VIRFUL GHETEI !
© ÎN MINUTUL 68 MAZZOLA A ÎNSCRIS DIN PENALTI !
® INTERNAZIONALE S-A CALIFICAT ÎN MINUTUL 89!
© „INTER'-DINAMO BUCUREȘTI 2-0 (0-0)

STADION „San Slro“, 18.000 spectatori.
Cer acoperit, ceață ușoară, teren presărat cu rumeguș. 
Raport de cornere 12—2 pentru „Inter".

INTERNAZIONALE : Sartt, Burgnich, Facchettl, Bedln, Guac-
neri, Plcchi, Jair, Mazzola, DomengMnl, Suarez, Pelrâ.
DINAMO : Datcu—Popa, Nunweiller III, Nunweiller IV, Ivan
—Ghergheli, Ștefan—Pîrcălab, Frățilă, Ene, Haldu.

MILANO, 16 (De la corespon
dentul nostru). — Magnifica re
zistentă — pe alocuri dc-a drep
tul emoționantă — a campionilor 
României a fost înfrîntă cu un 
minut înainte de sfîrșit, grație 
unui gol marcat de fundașul lui 
Inter și al naționalei italiene, 
Facchetti. Un gol care răsplătește 
desigur presiunea continuă a mi
lanezilor, dar care — în același 
timp — refuză în mod prea crud 
jucătorilor de la Dinamo Bucu
rești marea satisfacție de a-i con- 
strînge pe campionii lumii să-și 
caute „pașaportul" pentru turul 
următor pe un teren neutru...

Dinamo, cum era ușor de bă
nuit, a adoptat în partida ne pe 
„San Siro“ o tactică foarte pru
dentă. Perspectivele unui „Inter" 
decis să atace i-a determinat pe 
antrenorii români să-și păstreze 
retrași oamenii de pe centrul te
renului. sarcina atacului fiind lă
sată pe seama a două, uneori 
trei, vîrfuri care încercau să se 
infiltreze spre poarta lui Sarti 
Tactica dinamoviștilor a dat re
zultate pînă în min. 68, cînd o lo
vitură de la 11 metri a rupt echi
librul, aducîndu-1 pe „Inter" în a- 
vantaj și anultnd în același timp 
avansul de un gol cu care „alb-

roșii", veneau de pc stadionul 
„23 August".

La fluierul de începere al ar- 
hitrului austriac Mayer, „Inter" 
pornește imediat la atac și în 
min. 3 Mazzola, după un „un- 
doi" cu Domengliini, îl încearcă 
pe Datcu cu un șut puternic. 
După puțin, Domengliini pătrunde 
pe aripa stingă, șutează „ras cu 
pătnîntul". Datcu respinge, Peiro 
reia de la cîțiva pași, dar peste 
bară ! In min. 20 Suarez trimite 
spre poarta română un șut vio
lent pe care excelentul Datcu îl 
respinge cu un plonjon spectacu
los. Românii reacționează mai viu 
și în min. 28 Ene șutează dar... 
în brațele lui Sarti. Milanezii răs
pund acestei acțiuni și în min. 34 
la un șut al lui Domengliini, Ivan 
respinge decis dc pe linia porții.

Cinci minute
Iată ce au declarat imediat 

după încheierea acestei dispu
tate partide :

PICCHI (căpitanul echipei 
Intetnazionale): ,,Dinamo a
jucat așa cum trebuia pentru 
a obține o eventuală califica
re, foarte strins in apărare și 
căutind să păstreze cit mai 
mult mingea la mijlocul tere
nului. N-a făcut jocul de ca
litatea fotbalistică de Ia Bucu
rești, dar a fost pe punctul să 
realizeze una dintre cele mai 
mari performante din istoria 
..Cupei campionilor europeni". 
Mi-au plăcut in mod special 
Datcu, Nunweiller III. Pircă- 
Jah

In ultimul minut al primei părți 
o acțiune Jair—Suarez—Doinea - 
ghini este ratată de ultimul de 
la cîțiva metri.

Pauza nu schimbă fizionomia 
partidei. Inter pornește din nou 
la atac, dar Dinamo, întrevăzînd 
posibilitatea unui rezultat pozi
tiv, își dublează prudența. In 
min. 49, „inter14 reclamă 11 m, 
pentru un henț, dar arbitrul 
neagă aceste pretenții. După 3 
minute o altă bravură a lui Dat
cu, care lămurește o situație di
ficilă.

In min. 67 Dinamo ratează 
cea mai mare dintre ocazii. In 
timp ce Inter era „proiectat" 
înainte, trei jucători români sur
prind pe contraatac ce jucătorii 
echipei gazdă și se găsesc in 
față numai cu Piechi și cu por
tarul Sarti. Frățilă, care își ia 
sarcina șutului final, ratează do 
puțin golul care ar fi putut de-

CEZARE TRENTINI

(Continuare în pag. 3-a)

după meci
MAZZOLA i „Niciodată n-am 

mai avut atitea emoții la e- 
xecutarea unui penalii. Pie
chi a venit la mine și mi-a 
spus că trebuie să marcher cu 
orice preț. Adevărul este că 
l-am executat destul de prost, 
nereușindu-mi decit tenta. Du- 
cindu-se foarte aproape ie 
bară, mingea putea să iasă 
afară".

SUAREZ : „Dacă nu obțineam 
lovitura de la II metri nu cred 
că teușeam să deschidem sco
rul".

Declarații luate de 
EFT1MIE IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Cu ajutorul cîtorva dintre corespondenții noștri, ne-am interesat recent 
asupra modului în care decurge munca în unele secții de volei cu echipe 
participante la campionatele naționale de categorie A. Alegerea celor de 
care ne ocupăm în rîndurile de față ne-au sugerat-o, pe de o parte, renu- 
mele care înscrie obligații serioase pentru centrele voleibalistice respective 
și, pe de altă parte, observațiile prilejuite de acestea de-a lungul anului 
conipetițional precedent, nu totdeauna în acord cu faima despre care vor
beam.

PROGRESE LA... PROGRESUL 
BUCUREȘTI

Secție cu veche tradiție și cu soli
dă reputație cîndva în voleiul nostru, 
Progresul București a încheiat anul 
competițional 1964—1965 cu amîn- 
două echipele (masculină și femini
nă) retrogradate din seria I a catego
riei A. Și din cauze obiective, dar 
mai cu seamă din motive de ordin 
subiectiv. Important c faptul că ia 
Progresul, trăgîndu-se învățămintele 
cuvenite din campionatul trecut, s-a 
ajuns la concluzia justă că acest 
„deznodămînt" s-a datorat în buna 
parte lipsurilor dovedite în activi
tatea biroului secției. Dintre mem
brii biroului foarte puțini își du
ceau în mod corespunzător munca, 
manifestînd dezinteres față de viața 
echipelor fruntașe, față de procesul 
de instruire. Acțiunea de redresare 
a început, așadar, firesc, pe plan or
ganizatoric, prin alegerea unui nou 
birou. Acest birou (președinte — 
Grația Golea, secretar — Gh. Co- 
coloș) a exprimat din capul locului 
.... fată de cel vechi, in ori-

mul rînd prin aceea că nu activează în 
salturi și doar prin participarea la 
ședințe, ci este mereu prezent în 
mijlocul voleibaliștilor, voleibaliste
lor și antrenorilor, care — astfel — 
nu se mai simt ca și . . părăsiți, sen
timent adesea nutrit acum un an 
La acest capitol, cel puțin pînă la 
data cînd am consemnat faptele, s-a 
produs o singură absență și anume a 
tov. J. Marina care, reales în biroul 
secției, ni se semnalează însă că nu 
s-a încadrat în noul spirit de muncă.

Un al doilea și deosebit de însem
nat progres îl constituie existența, 
în contrast cu situația dc anul tre
cut, a unor planuri de pregătire mi
nuțios alcătuite, a căror înfăptuire 
este riguros controlată. Totodată, rea
lizarea întocmai a planurilor de pre
gătire nu mai riscă să cunoască golu
rile din campionatul anterior, întru- 
cît anul acesta echipele beneficiază 
de două săli, pentru a căror utili
zare s-au încheiat contracte ferme.

Constatări îmbucurătoare ne oferă 
apoi loturile echipelor din seria a 
Il-a; ele ilustrează în primul rînd o 
lăudabilă grijă pentru perspectivă

prin media lor de vîrstă. La amîn- 
două garniturile, marea majoritate 
o formează elementele tinere, ca de 
pildă în echipa masculină (antrenor 
— Șt. Roman) jucătorii Donescu, 
Bivol, Radu, Panait, Herbert iar în 
echipa feminină (antrenoare — Ma
riana Bunescu) jucătoarele Militaru. 
Savu, Pescaru, Matei, Minas și De- 
metriad. în multe cazuri este vorba 
despre promovarea în prima echipă 
a unor junioare și juniori descoperiți 
și crescuți chiar de Progresul. O 
notă pozitivă în plus pentru echipa 
feminină care, insistent criticată cu 
un an în urmă și pentru utilizarea 
unor elemente plafonate (Maricuța, 
Popa...), a renunțat la ele și... nu 
pare că le simte lipsa.

în sfîrșit. se impune a fi subliniat 
interesul acordat selecției și formării 
juniorilor (antrenor —- Gh. Geor
gescu) și junioarelor (antrenoare — 
Ecaterina Pleșoianu). Pentru mo
ment, iată doar „cărțile de vizită” 
ale cîtorva dintre junioarele și ju
niorii mai talentați: Elena Hurtnu- 
zache (12 ani, înălțime 160 cm), Lau
ra Chițu (13 — 160), Elisabeta Pro- 
orocu (13 — 161), Gabriel Ștefănoiu 
(13 — 177), Dan Ionescu (15 — 178).

...Deci, bune toate la Progre
sul ?.,. Aproape toate. Dintre a- 
celea — puține, e drept — care soli
cită atenție suplimentară, notăm

(Continuare in pag. a 2-a)

„Luna cadourilor"... 
dar nu pentru sportivi!

Luna decembrie — 
„Luna cadourilor". 
La fiecare sfîrșit de
an, comerțul nostru 
socialist organizea
ză o prezentare pe 
scara largă a boga
tului sortiment de 
mărfuri ce se pro
duc în țară, invt- 
t.înd în mod atrăgă
tor pe cumpărători 

S să ofere celor dragi 
tradiționale daruri.

la Piatra Neamț, 
oraș în plină 
înflorire, atmosfera 
vitrinelor străluci
toare și îmbietoare 
se face simțită în 
aceste zile. Dar ce 
păcat că dintre 
miile de cumpără
tori din localitate 
numai cei ce îndră
gesc sportul — și 
sînt mulți la nu. 
măr — au fost lip ■ 
siți de bucuria de a 
face cadouri pe pla 
cui lor și al alto- 

9 ra. Să vedem da 
ce...

Orașul nostru a 
fost înzestrat cu un 
frumos magazin 
destinat vînzării di 
feritelor articole so
licitate de sportivi. 
Conducerea O.C.L.- 
Produse Industriale 
obișnuiește ca la a-

cest, magazin să or
ganizeze diferite ex
poziții cu măr fui < 
de sezon, ceea ce a 
făcut și acum. Ți-e 
mai mare dragul sd 
parcurgi expoziția 
dedicată „Lunii ca„ 
do urilor" Descoo^ri 
inventivitate, bun 
gust, abundență. O 
imensă rachetă au
rie în coada căreia 
strălucesc zeci și 
zeci de becuri îl co
boară pe Moș Gerilă 
dintr-un cer plin 
de stele. Un Moș 
Gerilă încărcat do> 
dora de cadouri 
care s-au risipii 
prin rafturile maga 
zinului. Ai tot ce-țJ 
dorește inima, la a 
Legere. Numai art» 
cole de sport nu. Jn 
vitrină, aceste art) 
cole apar într-un 
sortiment sărăcă 
cios, avertizîndu-to 
că nici înăuntru 
n-ai să găsești cin o 
știe ce. Și, într-ade- 
văr, așa și este. O 
fi și asta o „tradiție" 
ca magazinul de 
specialitate să con 
tinue — în ciuda co 
rerii mărite — sj 
fie insuficient apr» 
vizionat Din aceas. 
tă cauză unele in-i

treprinden sau in
stituții (ca de ot'.dă 
Liceul „Petru Fia - 
reș“) au fost nevoita 
să facă cumpărătu
rile sportive tocmai 
din București

De ce nu s-o M 
gîndit oare condui 
cerea O.C.L.-Produ 
se Industriale că și 
materialele sau a- 
chipamentul sportiv 
pot constitui ca- 
douri atrăgătoare și 
utile, că și ele ișt 
pot găsi locul ’ (mai 
mult decît o „cenu
șăreasă") în această 
expoziție De ce nu 
s-au gîndit oare du 
fața acestei situații 
care nu s-a ivit pe$- 
te noapte) activiștii 
sportivi din consi
liul orășenesc 
UCFS, să discute cu 
conducerea magazi
nului problema unei 
mai bune aprovizio
nări și prezentări a 
articolelor de sport? 
Tineretul din Pia
tra Neamț, care în
drăgește activitatea 
sportivă, merita a- 
ceastă atenție.

EMIL 
BUCUREȘTEANU 

corespondent



Cum se amenajează un patinoar natural? CARNET COMPETIȚIONAZ.
—ne—bus ii B mini......... ii.......... ..  ii..........a—■amnarn»1 ■mruMJUMU «B—at

Patinoarele naturale se pot amena
ja pe terenurile de sport din zgură 
(baschet, volei, fotbal, piste de atle
tism), pe terenurile cu gazon sau cu 
iarbă sau pe oricare teren viran nefo
losit. De asemenea, lacurile și rîurile 
înghețate se pretează la amenajarea 
pe porțiuni limitate din suprafața lor 
a unor patinoare naturale, cu respec
tarea unor măsuri de siguranță.

Se presupune că suprafața pe care 
se amenajează patinoarul este plană 
și orizontală și că în apropiere se gă
sește o sursă pentru alimentarea cu 
apă (hidranți de grădină, izvor, pîrîu 
etc). Perimetrul „patinoarului" se de
limitează cu ajutorul unor borduri din 
zăpadă a căror înălțime va depăși ni
velul gheții cu 10—15 cm. Se for
mează un pat de zăpadă de aproxima
tiv 15—20 cm grosime care se bătă
torește bine. Cu un furtun racordat 
la sursa de apă se stropește sub for
mă de ploaie platforma plină pînă ce 
zăpada și cu apa se transformă într-un 
fel de „mortar" de apă și zăpadă. 
De reținut faptul că această operație 
trebuie făcută seara, cînd temperatu
ra e în scădere. Simultan cu stropirea 
se nivelează suprafața cu lopata sau 
cu razuri din lemn, spre a se elimina 
zgrunțurile, folosind un fir de sfoară 
orizontal, bine întins, pe țăruși mar
ginali.

In următoarele 2—3 zile, seara sau 
dimineața, dacă temperatura e cobo- 
rîtă, se continuă stropitul cu apă pînă 
ce prin înghețări succesive se obține 
o peliculă de gheață în grosime de cel 
puțin 3—5 cm.

Pentru obținerea unei suprafețe ne
tede — oglindă — se întrebuințează 
un utilaj foarte simplu de confecțio
nat, și anume un butoi metalic, umplut

Cu apă caldă, montat pe o sanie, a- 
yînd o țeavă găurită prin care apa 
caldă curge pe o pînză de sac legată

Obiectivele și
(Urmare din pag. 1) 

deocamdată ce este mai important, și 
anume: retușurile pe care trebuie să 
le aducă colectivul de antrenori (co
ordonator — M. Zelinschi) în proce
sul de instruire. Ne referim la nece
sitatea ca — în afară de creșterea 
cantității de lucru în cadrul antrena
mentelor — să se sporească și inten
sitatea acestora. Se simte apoi nevoia 
îmbogățirii conținutului lecțiilor de 
antrenament, ridicarea lor la un nivel 
mai înalt de atractivitate, eliminînd 
în întregime șablonismele. în fine, 
ceea ce are de asemenea mare în
semnătate (dar uneori se mai negli
jează) este respectarea cu strictețe a 
celor cuprinse în conspectele de lecție, 
care nu trebuie întocmite numai 
așa. .. pentru a îndeplini o formă 
impusă. Bineînțeles, în acest caz ca 
și în altele, la Progresul desfășura
rea unei munci continue de îndru
mare și control va avea ca rezultat 
și evitarea aspectelor de formalism. 
O astfel preocupare va contribui fără 
discuție la creșterea calitativă a pro
cesului de pregătire și, finalmente, la 
atingerea de către echipele divizio
nare a obiectivului propus pentru 
ediția 1965—1966 a campionatului 
național : promovarea îri seria I,
de unde au căzut cu un an în urmă.

PROMOȚIE PROASPĂTĂ ÎN 
ECHIPA STUDENȚILOR 

CLUJENI

în vizită la Știința Cluj, le-am so
licitat profesorilor C. Bengeanu, an
trenorul echipei masculine, și I. Scurtu, 
antrenorul echipei feminine (ambele 
activînd în seria I a categoriei A), 
cîteva amănunte privind problemele 
de bază ale pregătirii dirijate de ei. 
Am aflat astfel că echipa masculină 
urmărește în principal obținerea unui 
joc îa ritm cît mai viu, punînd în 

de sanie și care mătură suprafața 
gheții. Prin intermediul pînzei de sac 
apa caldă se împrăștie uniform pc 
suprafața gheții, îndepărtînd prin to
pire micile asperități.

Dimensiunile „patinoarului" pot va
ria în funcție de suprafețele dispo
nibile și destinația lui. Pentru agre
ment dimensiunile pot fi oarecare 
(ex. 10x10, 20x20, 20x30 etc). Pentru 
întreceri de hochei pe gheață sau de 
patinaj artistic sau viteză trebuie res
pectate condițiile de amenajare și 
marcare prevăzute de regulamentul 
acestor discipline sportive. în acest 
caz dimensiunea platformei este obli
gatorie de 30x61 m. Pentru patina
torii de viteză sau fond sînt indicate 
pistele de atletism de 400 m.

Patinoarele naturale de pe lacuri 
sau rîuri se amenajează și ele prin în
depărtarea zăpezii și delimitarea peri
metrului cu ajutorul bordurilor de 
zăpadă. Se vor efectua operațiile de 
netezire a suprafeței, utilizîndu-se 
razuri metalice sau (dacă e posibil) 
butoiul cu apă caldă. Dacă necesita
tea o impune se va proceda la for
marea unei pelicule suplimentare de 
3—4 cm de gheață peste suprafața 
înghețată a rîului sau a lacului. Ți
nem să atragem atenția că grosimea 
gheții suport (minimum 10—15 cm) va 
trebui permanent verificată spre a 
evita accidente produse de o eventua
lă rupere a gheții, și montate pla- 
carde avertizoare de pericol în afara 
„patinoarului" natural.

Și acum, cîteva cuvinte despre ex
ploatarea patinoarelor naturale. După 
desfășurarea unui număr de antrena
mente sau ore de patinaj se va înde
părta zăpada provenită din ninsori

sau din gheața tăiată de 
patine și folosit din nou 
butoiul cu apă caldă sau 
furtunul cu apă de ega
lizare. Este recomanda
bil ca să existe vestiare 
apropiate și să se -dispună 
în jurul platformei de 
gheață de un număr de 
bănci necesare echipării 
sau odihnei patinatori
lor. De asemenea este in
dicată existența unei 
mici truse medicale de 
prim ajutor.

Rezultă deci că ame
najarea unui patinoar 
natural este o operație 
destul de simplă, la în- 
demîna oricărei asociații 
sportive.

ing. CRISTIAN CISMARU 
din Sectorul de cercetări al 
Consiliului General al UCFS

realizarea lor
...din București,

același timp accentul pe creșterea va
rietății și, implicit, a eficacității în 
ofensivă, prin atac din pasă directă 
și din pasă cu traiectorie joasă.

Cît privește echipa feminină, ea 
își realizează sarcinile de îmbunătă
țire a jocului, printre altele, cu aju
torul meciurilor de antrenament și 
verificare susținute în compania unor 
formații puternice de băieți, în cursul 
acestor partide preocupîndu-se în 
mod deosebit de ameliorarea mișcării 
în teren, a orientării serviciilor și 
acțiunilor de atac, cu interes așadar 
pentru dezvoltarea gîndirii tactice. 
Cu jucătoarele mai tinere (Pal, Mar- 
cu, Nemeș) se organizează antrena
mente speciale, în vederea îmbună
tățirii execuțiilor tehnice.

în lotul masculin — promoție 
proaspătă, nume noi (Bonțidean, 
Popa, Moldovean), talente destule și, 
o dată cu aceasta, o medie de vîrstă 
demnă de invidiat: 19 ani și 6 luni. 
Ceea ce impune, desigur, eforturi mai 
mari în lucrul cu cei noi și pentru 
omogenizarea formației, precum și 
fixarea unui obiectiv mai puțin pre
tențios în acest campionat : ocuparea 
locului 9 sau 10 în clasamentul final 
al seriei 1. în proiect, în afară de 
aceasta — pregătirea a doi jucători 
care să devină apți a intra în echi
pele naționale : Rednic pentru lotul 
de seniori, iar unul dintre cei mai noi 
pentru lotul de tineret. Poate Bonți
dean ?...

Procesul de instruire, care se des
fășoară în cadrul a 3—4 ședințe 
săptămînale pentru fiecare echipă 
se bucură de participarea conștiincioa
să a jucătorilor și a jucătoarelor, 
dar uneori este influențat negativ 
atunci cînd antrenamentele sînt pro
gramate necorespunzător, la ceasuri 
tîrzii de seară, îndată după orele de 
curs de la facultate. în pofida a- 
cestor greutăți și a altora (ca de pil
dă cele pricinuite de faptul că an
trenamentele nu au loc în sala Ar-

ȘAH: Clasamentul final 
al campionatului național

Ultimele două partide ale campiona
tului național de șah, rămase netermi
nate în runda a 21-a, au fost reluate 
ieri dimineață. Rezultatele — cele scon
tate. Soos a cîștigat ușor la Reicher, 
iar Neamțu, după o luptă grea, la Bon
doc.

In felul acesta, clasamentul finalei 
celui de al 29-lea campionat de șah al 
României este următorul:

Semifinalele campionatului Capitalei
Acum cîteva zile au luat sfîrșit se

mifinalele campionatului individual de 
șah al Capitalei (băieți și fete) pe a- 
nul în curs. Mai jos, ordinea prime
lor clasate în fiecare grupă.

Grupa I: 1. D. Ghizdavu IU/2 
puncte, 2—3. W. Ott și A. Ionescu 
lOi/j p, 4—5. P. Mardare și A. Popescu 
10 p, 6—7. M. Ghindă și A. Urzică 9 
p. (16 participanți).

Grupa a Il-a: 1. D. Georgescu 7>/2 
p, 2—3. FI. Stoenescu și P. Sircus 7 
p, 4. Z. Vieru 7 p, 5. W. Maschevici 
6 p (11 participanți).

Grupa a III-a: 1. I. Solomonovici, 2—3. 
V. David și V. Bardan 10>/2 p, 4. M. 
Chiricuța 10 p, 5. M. Drăgan 9>/2 p, 
6. N. Kimel 9 p (15 participanți).

Grupa a IV-a: 1. B. Albrecht I3*/2 
puncte, 2—3. J. Rogoveanu și R. Justi
nian 12>/2 p, 4. G. Enciu 12 p, 5. L. 
Zamfir 11 p (16 participanți).

Finala se va desfășura în prima ju
mătate a lunii ianuarie 1966. Comisia 
orășenească de specialitate va stabili nu
mărul celor calificați din fiecare grupă 
în finală (în afara cîștigătorilor) în 
funcție de numărul maeștrilor și candi- 
daților de maestru care vor răspunde 
afirmativ la invitația de a participa la 
turneu.

Iată și rezultatele întrecerii feminine: 
Grupa I: 1. Elena Cuculea 7«/2 punc
te, 2—3. Fani Șhapira și Ana Maria 
Murafa 7 p, 4. Stana Nicolici 6>/2 p,

în cîteva secții de volei...
Cluj și Craiova
matei, care găzduiește meciurile or
ganizate în Cluj, ci în sala unui li
ceu), echipa feminină și-a fixat un 
obiectiv de dificultate majoră : locul 
4 sau chiar locul 3 în clasamentul fi
nal. Deci, cu minimum un loc mai sus 
decît acum un an, ceea ce antrenorul 
și jucătoarele conduse de el au con
vingerea că vor izbuti. Le urăm suc
ces 1

MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ 
SI GRIJĂ PENTRU VIITOR LA 

ELECTROPUTERE CRAIOVA

Precum se știe, secția de volei a 
clubului sportiv Electroputere Cra
iova este reprezentată în campiona
tul categoriei A (seria a Il-a) de o 
echipă masculină. Echipa, pregătită 
de I. Amărășteanu, efectuează patru 
antrenamente pe săotămînă, fiecare a 
cîte două ore. accentul căzînd în 
perioada actuală pe menținerea unui 
nivel ridicat de pregătire fizică ge
nerală și specifică. în genere se 
lucrează cu multă stăruință, dintre 
componenții lotului meritînd a fi evi- 
dențiați pentru comportarea lor spor
tivii Crețu, Botoșeanu, Niculescu și 
Giurgiuțeanu.

întreaga activitate voleibalistică de 
la clubul sportiv Electroputere Craio
va poartă amprenta bunei organi
zări, asigurată prin laborioasa și en
tuziasta preocupare dovedită perma
nent de biroul secției (președinte — 
ing. Gh. Tîrpe).

DUPĂ CUM SE VEDE, balanța înclină de partea constatărilor pozitive. 
Nu ne rămîne decît să le subliniem o dată în plus, dorindu-le amplificate 
și generalizate. Și - totodată — sperăm că yor dispare și cauzele punctelor 
negative notate în rîndurile raidului nostru.

Raid realizat de: CONSTANTIN FAUR și corespondenții 
ION BRAȚAN (Cluj), R SULȚ și M. BOBEI (Craiova)

1. Gheorghiu 17, 2. Ciociltea 14, 3. 
Partos 13>/2, 4—9. Georgescu, Ghitescu, 
MititeTli, Nacht, Nacu, Pavlov 12, 10. 
Soos 10>/2, 11—13. Drozd, Reicher, 
Vaisman 10, 14. Neamțu 9^/^, 15—17. 
Botez, Ungureanu, Voiculescu 9, 18. 
Szabo 81/,, 19. Moisini 8, 20. Șuta 7>/2, 
21. Bondoc 7, 22. Rădulescu 6>/2. (La 
punctaj egal concurenții sînt trecuți în 
ordinea alfabetică).

5. Lia Bogdan 6 p, 6. Amelia Cuzioreanu 
4 p (10 participante). Grupa a Il-a:
1. Constanța Radu 8 p, 2. Simona Fi- 
lipescu 71/2 P> 3. Maria Botianu 5>/2 p,
4. Lenuța Pitpinic 5 p, (6 participante, 
s-a jucat tur-retur). Pentru finală s-au 
calificat primele 3 clasate în fiecare 
serie.

T. NICOARĂ

SCHI: La Vatra Dornei, 
antrenamente de la prima ninsoare
Prezența la federație a prof. Rodica 

Șindilaru-Pal, antrenoare la Ș.S.E. Va
tra Dornei, ne-a dat prilejul să aflăm 
noutăți despre activitatea tinerilor 
schiori din pitoreasca stațiune de pe 
malul Dornei.

— Am început antrenamentele pe 
zăpadă, ne-a spus prof. Rodica Șindi
laru-Pal, incă de săptămîna trecută, 
cînd ninsoarea destul de bogată ne-a 
permis, să părăsim, in sfîrșit, pregăti
rile pe „uscat". în primele lecții am 
făcut acomodarea cu bocancii și schiu- 
rile, au fost efectuate primele alune
cări și ocoliri.

— Unde au avut loc antrenamen
tele ?

— Pe Dealul Negru, unde se află 
cele mai apropiate pîrtii de școală și

La loc de cinste, între acțiunile 
valoroase întreprinse de acest birou 
de secție stă crearea unei grupe de 
juniori pe lîngă școala profesională 
a uzinelor Electroputere, grupă 
transformată într-o veritabilă pepi
nieră a echipei divizionare. Dintre 
tinerii pregătiți aici de prof. Gh. Po
pescu au fost promovați în formația 
din categoria A voleibaliștii Ni- 
țoescu (n. 1946) și Niculescu (n.
1947).

O muncă sîrguincioasă și destule 
realizări are și cealaltă echipă divi
zionară craioveană, formația femi
nină Știința din seria 1, condusă de 
antrenorul R. Zamfirescu. A se vedea, 
de pildă, victoria cucerită în de
plasare la București, în dauna 
Metalului. Echipă de luptă și cu o 
bună concepție de joc, echipa studen
telor rămîne însă cu posibilități re
duse și cu perspective limitate din 
pricina, îndeosebi, a gabaritului ne
satisfăcător al majorității jucătoare
lor. Descoperirea unor elemente cu 
talie corespunzătoare cerințelor vo
leiului modern, iată problemă prin
cipală de a cărei rezolvare trebuie să 
se preocupe antrenorul R. Zamfi- 
rescu. în acest scop, el a și pus — 
de altfel — bazele unei colaborări cu 
profesorii de educație fizică din șco
lile craiovene și să sperăm că reu
șita căutărilor nu va întîrzia să apară. 
Nu de alta, dar cine poate uita că 
R. Zamfirescu e antrenorul care le-a 
descoperit și a dat echipei naționale 
pe Ileana Enculescu și Cornelia Lă- 
zeanu ?

PATINAJ: De aii, 
pe patinoarul Horească,
un interesant concurs:
„Cupa Dinamo“

După o bună perioadă de pregătire, 
iată că patinatorii artistici iau astăzi 
startul într-o importantă competiție. 
Este vorba de tradiționala „Cupa Di
namo", deschisă tuturor categoriilor 
de sportivi.

La întrecerile, care încep azi, pe pa
tinoarul Floreasca, vor fi prezenți 
sportivii fruntași Elena Moiș, Marcel 
Comănici, Nicolae Belu, Betrice Huș- 
tiu, Mihai Stoenescu, Adina Caima- 
can, Doru Morariu, Doina Ghișerel, 
Paul Grecu ș.a.

Conform regulamentului, se alcă
tuiesc doar clasamente individuale, pa
tinatorii avînd de executat figuri li
bere și de școală.

Iată programul competiției : vineri, 
de la ora 15 — exerciții impuse ; 
sîmbătă, de Ia ora 15 — exerciții im
puse ; duminică, de la ora 7.30 — 
exerciții liber alese.

de concurs. Tot aici ne vom continua 
pregătirile și în celelalte zile. Dumi
nica, însă, voi merge cu elevii pe Runc, 
unde, de asemenea, sînt amenajate pîr
tii pentru fond și pentru probe alpi
ne. Prin schimbarea locului de antre
nament caut să obțin o variație de 
pîrtii, element important în instruirea 
unui schior.

— Ați început antrenamentele pe zj 
padă cu întregul efectiv ?

— Nu, doar cu 48 pentru cîți am 
avut schiuri. Zilele acestea voi pro
cura însă și restul schiurilor necesare 
și voi putea începe lucrul pe zăpadă 
și cu ceilalți elevi care, însă, nici ei nu 
stau, ci își desăvîrșesc pregătirea fizi
că specifică. In total, în această iar
nă contez pe participarea la procesul 
de instruire și antrenament a 95 de 
elevi de la liceul și școala generală 
din Vatra Dornei.

— Știu că aveți greutăți cu procu
rarea schiurilor de fond. Cum ați re
zolvat această problemă ?

— Pentru avansați voi avea numă
rul necesar de schiuri. începătorilor le 
voi da însă schiuri „Turist" care, ușor 
modificate, vor putea suplini schiuri- 
le speciale de fond.

Bună soluție 1 Pe care o recoman
dăm și celorlalți antrenori. Bineînțeles, 
pentru perioada de inițiere a tinerilor 
schiori fondiști. (d. st.).

De la I. E. B. S.
• Pentru întâlnirile internaționale de 

hochei BUCUREȘTI — NOVOSIBIRSK 
(U.R.S.S.) din 18 și 19 XII de la patinoa
rul „23 August“, biletele se găsesc de 
vînzare la casa specială din str. Ion 
Vidu și la casele patinoarului.

• Casa specială din str. Ion Vidu vinde 
și bilete pentru gala de box DINAMQ. 
BUCUREȘTI — FARUL de duminică 
XII, ora 18, de Ia sala Floreasca.

Vă interesează aviaJia, f 
motociclismul, automobilis- | 
mul, alpinismul, radioamalo- J 
rismul ?

Vreți să fiți la curent cu t 
toate noutățile din domeniul ! 
sporturilor tehnice? ’

Citiți revista '

„SPORT SI TEHNICĂ* i
I

Apare lunar în 32 de pa- 
qini, bogat ilustrate, în cu
lori.

Abonamentele se pot face la 
oficiile poștale, factorii poștali, 
precum și la difuzorii din între
prinderi și instituții.



Terenuri
Ați bănuit, desigur, că în pagina 

oastră de fotbal nu poate fi vorba 
e ceva în genul grădinilor suspen- 
ate ale Semiramidei, una din cele 
7 minuni" ale lumii antice, ci de 
îva contemporan, de... terenuri sus- 
endate, ceea ce e tot un fel de mi- 
u ne, dar de cu totul altă natură.
Din istoricul puțin glorios al aceș

ti fenomen nedorit și cu totul re- 
rîns vom reține doar un singur ele- 
lent de bază și anume lipsa de ospi- 
Jitate manifestată de unele echipe 

suporteri care uită că — potrivit 
rogramului jocurilor — dacă o du- 
inică sînt gazde, cealaltă sînt 
ispeți !
Să facem o recapitulație a îndato

ritor unei gazde ? Ni se pare de 
risos. Fiecare mergem din cînd în 
md în ospeție la prieteni și, la 
z‘ olle. sîntem gazde prietenilor 

lyv.»rt. Vom preciza numai că spre 
^osebire de viața de toate zilele, 
ilitatea de gazdă în fotba] nu im- 
lică și obligația de a oferi oaspeți- 
ir victoria... pe tavă. Asta nu ! Aici 

vorba de întrecere sportivă. Te 
rtmesc cu brațele deschise la gară, 
i asigur odihna la un hotel bun 
ară orchestră pînă la 4 dimineața 
iu motor de tăiat lemne), mă îngri- 
sc de o masă bună (nu prea... con- 
mentată), îți pun la dispoziție ves- 
arul cel mai bun. Pe teren, însă, se 
himbă socoteala. Mă strădui să te 
d cît mai bine. Dar, la fotbal I
Așa gîndesc marea majoritate a 
hipelor și suporterilor. Dar au 

>ărut pe alocuri și altfel de gazde, 
s un soi deosebit. Că jocul „acasă" 

mai ușor, de regulă, sîntem de 
ord. Cunosc jucătorii și ultimul 

noc de iarbă, publicul e de partea 
'hipei favorite, susținînd-o la bine
— mai ales — în momentele grele, 

ar unii au început să folosească 
tfo* avantajul terenului. Simțin- 
î-jt „acasă", unii fotbaliști cred că 

e permis orice: să joace brutal, 
i insulte pe adversari și chiar pe 
bitri, să se poarte — într-un cu- 
int — grosolan. (Ar fi interesant 
? văzut dacă și cu prietenii se poartă 
sa, cînd le vin în vizită!) De ce 
ate astea ? Simplu : joacă acasă și 

o adică... Că adversarii sînt tot 
lortivi, că și ei merg mîine la lucru, 
i vor să mai joace și duminică, și 
uminica cealaltă, nu le pasă. Că 
iminica următoare vor juca și ei 
n deplasare" și nu le-ar place să 
ițească la fel, nu se gîndesc. Nici la 
ptul că în retur vor merge să joace 
î terenul celor pe care-i tratează 
ît de urît nu se gîndesc. AZI, ce 
cem AZI ? Asta le e grija.
Și in Joc să se pregătească cum- 

•c» V . să-și depășească adversarul 
'in calitatea fotbalului practicat, 
temenea jucători sau echipe mizează 
>ar pe... avantajul terenului. Ce are 
ta cu fotbalul ? Ce cîștigă fotbalul 
n asta ? Dar sportul, în general ? 
Atitudinea arogantă față de arbitri, 
ecînd de Ia vociferări, nesupuneri 
decizii și pînă la simularea de ac- 

dente, insultarea celor ce conduc 
cui, pentru a-i intimida, sau pentru 
stîrni un pumn de „microbiști"

• • •

puțini cunoscători ai jocului — iată 
armele cu care jucătorii incapabili 
vor să înlocuiască munca asiduă Ia 
antrenamentele din timpul săptămînii 
și viața corectă care trebuie să ca
racterizeze pe un sportiv. Faceți un 
apel la cele văzute sau auzite și veți 
constata că „așii" unor asemenea ati
tudini sînt de obicei oameni certați 
cu munca, legitimații de un an sau 
doi, care-și iau apoi valiza și dispar 
(cu voie sau fără) să... fericească alte 
echipe.

Din păcate, se mai găsesc pe 
alocuri suporteri care se lasă influ
ențați de asemenea comportări ale 
„băieților". Și se mai întîmplă ca 
uneori asemenea oameni să se poarte 
necorespunzător cu echipele oaspe, 
să le apostrofeze și să le huiduie de 
cum intră pe teren, la salut, iar la 
ieșire (fie că aceștia au pierdut, dar 
mai ales dacă au învins) să te ții 1 
De parcă adversarii sînt de vină că 
echipa locală a tocat pe vătrai toată 
săptămîna, că parte din „băieți" s-au 
dus mai des pe la restaurantul din 
colț, pînă noaptea tîrziu, decît pe la 
teren 1

Aceeași atitudine reprobabilă față 
de arbitri care-și fac în mod corect 
datoria. Ba se mai întîmplă ca pe 
unii să-i țină cîte un ceas și mai bine 
în cabină, la plecare, și chiar — de 
ce n-am spune-o ? — să-i și lovească !

Dacă pe stradă, la lucru, oriunde 
în afara terenului de sport, cineva 
insultă sau lovește pe altcineva este 
tras la răspundere foarte serios. De 
ce oare asemenea oameni uită de 
acest lucru și își îngăduie să se 
poarte necuviincios pe terenul de 
sport ? Să zicem că un arbitru a con
dus prost meciul. Nu are cine să-l 
tragă la răspundere ? Sînt la teren 
reprezentanți ai federației, observa
tori, ziariști, care au sarcina să vadă 
și cum decurg arbitrajele. Sancțiunile 
de care ne ocupam în articolul pre
cedent, cu arbitrii, dovedește acest 
lucru.

Este regretabil că terenuri cum e 
cel de la Sibiu (al C.S.M.) a fost sus
pendat pe 5 etape, sau ce] de la Rm. 
Vîlcea (al Oltului) — pe 6 etape, iar 
C.F.R. Arad a pierdut dreptul de or
ganizare și pe terenul de la Timi
șoara (după ce a fost suspendat pe 
patru etape terenul propriu), dar lip
surile serioase dovedite în organiza
rea unor jocuri, neglijarea îndatoriri
lor de gazdă sînt lucruri deosebit de 
grave.

Pentru aceleași motive au fost sus
pendate și terenurile asociațiilor 
Ceahlăul P. Neamț, FI. roșie Tecuci 
(o etapă), Clujeana și Sătmăreana 
(două etape), Victoria Giurgiu, Me
talul Tr. Severin, Victoria P. Neamț 
(trei etape) și Metalul Rădăuți (șase 
etape).

Cine trage foloase de pe urma te
renurilor suspendate ? Echipele vi
zate ? Nu ! Doar se știe ce înseamnă 
de regulă un meci acasă. Spectatorii 
din localitate ? Nici ei, întrucît o pe
rioadă de timp nu vor avea posibi

suspendate

litatea să vadă jucînd, la cîțiva pași 
de casă, echipa favorită.

Deci, toată lumea e păgubită ! Iar

„foii mai buni 10 sportivi români 
ai anului 1965“

Ca în fiecare an, cititorii ziarului „Sportul popular" sînt invitați 
sâ participe la tradiționala noastră anchetă „CEI MAI BUNI 10 SPOR
TIVI 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 campiona
tele mondiale ji europene sau de comportarea avută în diferite com
petiții internaționale de amploare, 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 multi sportivi pe același 
loc.

Dregi cititori ! 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 mențiunea pe plic „Cei mai buni 
10 sportivi".

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

la aceasta trebuie să adăugăm că 
păgubit este și fotbalul nostru în 
general, întrucît atitudinile nespor
tive, unele de-a dreptul huliganice, 
de care mai dau dovadă unii fotba
liști și suporteri de-ai lor nu au darul 
să ducă la ridicarea calității fotbalu
lui. Deși nu am vrea să generalizăm, 
trebuie să spunem, totuși, că abate
rile mari și mici, lipsurile din pre
gătire și comportare, desfășurarea 
nenormală a unor meciuri (manifes
tate mai ales în categoriile C și B) 
sînt obstacole în calea perfecționării 
jucătorilor și se reflectă negativ în 
creșterea calitativă a fotbalului nos
tru, pînă la echipele de primă cate
gorie. Creșterea firească pe scara 
valorică, ce pleacă de la echipele din 
campionatul raional și regional, tre- 
cînd prin cele de C și B, nu se rea
lizează astfel Ia nivelul cerințelor, 
lipsind echipele și, în ultimă instanță, 
reprezentativa țării de o bogată bază 
de selecție, de jucători valoroși din 
toate punctele de vedere.

Am vrea să arătăm că inte
resul îngust de club, Iocal-patrio- 
tismul nu caracterizează pe adevăra
tul suporter. Bucurîndu-se cînd echipa 
sa practică un joc bun și cîștigă, su
porterul devotat cu adevărat echipei 
sale nu trece cu vederea lipsa de 
formă, de pregătire a jucătorilor, nu 
vede cu ochi buni lipsa lor de spor
tivitate și nu dă vina pe... adversar 
sau pe arbitru in caz de înfrîngere. 
Adevăratul iubitor al fotbalului ia po
ziție împotriva „microbistului" mă
runt, care incită la joc dur, care 
apostrofează și jignește echipa ad
versă, de parcă aceasta ar fi venit 
de pe altă planetă. Adevăratul supor
ter sprijină pe arbitru, încurajează 
fotbalul de calitate și dezaprobă 
gesturile nesportive, care nu au nimic 
comun cu morala noastră.. Adevăratul 
suporter se interesează de viața 
echipei preferate, de modul cum 
muncesc, cum se antrenează și cum 
trăiesc sportivii și ia poziție hotărită 
cînd treburile nu merg bine.

Trebuie asigurate pretutindeni toate 
condițiile necesare pentru buna des
fășurare a jocurilor, de la pregătirea 
echipelor, amenajarea terenurilor și 
pînă la păstrarea unei ordine desă- 
vîrșite pe terenuri și stadioane.

Federația de fotbal și-a reafirmat 
hotărirea de a sancționa exemplar 
pe fotbaliștii certați cu munca de 
pregătire, cu disciplina, puși pe trai 
ușor și căpătuială și care dovedesc 
lipsă de respect și de colegialitate față 
de partenerii de întrecere, și publi
cul spectator, ca și echipele care-și 
uită îndatoririle elementare de gazde. 
Sancțiunile de care ne-aro ocupat 
în ultima vreme sînt o dovadă în 
plus și am dori din toată inima să nu 
mai fie nevoie de asemenea măsuri.

Prin unirea eforturilor tuturor iu
bitorilor fotbalului — jucători, an
trenori, arbitri și spectatori — să 
facem ca meciurile de fotbal din 
toate categoriile să fie prilej de sa
tisfacție, întreceri atractive, plăcute 
ochiului și suiletului, manifestări 
sportive în adevăratul sens al cuvîn- 
lului !

MIRCEA COSTE A

Prof.

Ancheta noastră

C. Cernăianu despre Petrolul Ploiești
1. Sînteți mulțumit de comportarea echipei in prima jumătate a 

campionatului ?
2. Care a fost cel mai reușit și cel mai puțin reușit jo: al formației 

pe care o antrenați ?
3. Care au fost cei mai buni și... cei mai slabi jucători?
4. Ce program are echipa în continuare ?
5. Ce vă propuneți pentru retur ?

Pe prof. G. CERNĂIANU, unul din
tre cei mai tineri antrenori din cate- 
qoria A, l-am întîlnit zilele trecute la 
Ploiești. Nu era în vacanță, cum 
poate s-ar fi cuvenit după turul de 
forță din toamna asta, ci... pe teren, 
împreună cu echipa. După antrena
ment, prof. Cernăianu ne-a răspuns 
Ia cele 5 întrebări ale anchetei 
noastre :

1. Sînt mulțumit de comportarea 
echipei în această toamnă. Cu toate 
că am început campionatul cu mari 
defecțiuni în formație, pînă la urmă 
rezultatul a fost dintre cele mai bune 
pentru că jucătorii rămași, nucleul 
de bază, s-au mobilizat ca niciodată, 
luptînd toți ca unul pentru o repre
zentare demnă a fotbalului ploieștean.

2. Cea mai slabă partidă realizată 
de Petrolul în această toamnă mi se 
pare cea cu Farul Constanța (1—1). 
Mai precis, prima repriză a fost foarte 
slabă, în timp ce în următoarele 45 
de minute echipa a jucat mai bine. 
Cele mai bune ? Cel disputat în de
plasare, la Brașov, cu Steagul roșu 
(victorie cu 2—0) și meciul din ultima 
etapă, jucat acasă, cu Știința Craiova 
(5—1). însă cea mai prețioasă victo-

rie, întrucît a deschis drumul com
portării bune a echipei noastre și a 
dat încredere jucătorilor în forțele 
lor, socotesc că a fost aceea obți
nută în prima etapă : 4—1 cu Dinamo 
Pitești, în deplasare.

3. Nu pot face o distincție între 
jucători evidențiați în bine și în rău. 
Toți au avut o contribuție pozitivă 
la aducerea echipei pe locul doi în 
clasament.

4. După meciul de la Hanovra, 
echipa va lua o pauză pînă în jurul 
lui 15 ianuarie 1966. După aceea ur
mează o perioadă de readaptare la 
efort, o pregătire în comun la munte 
și obișnuitele jocuri de verificare 
înainte de campionat. După care vom 
fi gata pentru retur.

5. Ce ne propunem pentru a doua 
parte a campionatului ? Mai întîi să 
o începem — ca rezultat vorbesc — 
la fel de bine ca turul; după aceea 
tragem linie și... adunăm. Poate iese 
locul 1 I în al doilea rînd, dorința 
mea este ca apărarea să facă mai 
puține greșeli decît în toamnă.

MIRCEA TUDOR AN

Ieri, pe „Son Siro“, Dinamo București 
la un pas de o mare performanță

(Urmare din pag. 1) 

cide eliminarea (de altfel senzațională!) 
a campionilor lumii. Și cum se întîm
plă totdeauna în astfel de cazuri, mar
chează Inter I Suarez cade în careu, la 
o intervenție prin alunecare a lui Popa, 
și de astă dată arbitrul Mayer acordă 
discutabilul 11 m transformat de Maz
zola. 1—0 în min. 68. Dinamo reacțio
nează și Frățilă îl încearcă pe Sarti cu 
un șut pe care acesta îl reține cu oa
recare dificultate. Ne îndreptăm spre

sfîrșitul meciului și „Inter" luptă din 
roate puterile pentru golul decisiv. Cînd 
totul părea că se va încheia fără mo
dificări de scor, milanezii reușesc totuși 
calificarea: corner în min. 89, mingea 
ajunge la Jair, centrare în careu, Fac- 
chetti se înalță deasupra tuturor și — 
cu capul — deviază mingea în plasă.

„Inter" trece astfel în turul următor, 
în timp ce valoroșii români părăsesc 
terenul de joc cu amărăciunea prema
turei eliminări.

Cinci minute după meci
(Urmare din pag. 1)

CIRO VERRAȚI — șeful rubricii de 
sport de la „Corriere della sera" : 
,.Portarul Datcu m-a uimit. Este unul 
din cei mai buni portari pe care 
i-am văzut. Apărarea echipei Dinamo 
a fost calmă și, mai bine de treisfer- 
turi din meci, a ținut in șah, Înain
tarea milaneză. Am fost Ia un pas de 
o mare surpriză — eliminarea lui 
„Inter" din „C.C.E." Imaginați-vă ce 
„bombă" ar fi lost I..."

NUNWEILLER III: „Am făcut tot 
ce ne stătea in putință, dar din pă
cate n-am reușit nici măcar obținerea 
celui de al treilea joc, performanță 
la care ne dădea dreptul partida pe 
care am făcut-o".

ȘTEFAN : „După primele momente 
ne-am regăsit calmul și apărarea a

a fost capabilă să dejoace toate ma
nevrele Înaintașilor milanezi",

GHERGHELI: „Păcat că In loc să 
conducem cu 1—0, In min. 67. am 
primit noi gol, in min. 68. Atacantii 
de la Internazionale au luptat din 
toate puterile și i-am văzut disperați 
pină in momentul transformării lovi
turii de la 11 metri".

FRĂȚILĂ: „Meritul principal al 
realizării acțiunii in care am rămas 
singur în fața lui Sării îi revine lui 
Pircălab care printr-o fentă l-a „scos" 
din joc pe Burgnich și mi-a pasat la 
7—8 metri de poartă. Am greșit șu
tind dintr-o bucată, cu stlngul, clnd 
puteam să preiau mingea și să trag 
cu dreptul. Sint dezolat că n-am reu
șit execuția tehnică care ne-ar fi a- 
dus — poate — calificarea".

© PRONOSPORT ® PRONOEXPRES • PRONOSPORT •
MIERCURI 22 DECEMBRIE 1965, ULTIMUL CONCURS 

PRONOEXPRES DIN ACEST AN

Miercuri 22 decembrie 1965 — LOTO-PRONOSPORT 
organizează un nou concurs special PRONOEXPRES, 
ultimul din acest an. Dintre numeroasele puncte de 
atracție remarcăm :

■ 22 ZHrOEMBWE 7965

PRONOEXPRES

— 10 AUTOTURISME „RENAULT 10 MAJOR", 
„WARTBURG-LUX" (fără radio), „Fiat 850", „Wartburg- 
Standard", „Fiat 600 D", „Trabant-Combi", „Trabant- 
Limuzină". în afara lor sute $1 sute de alte cîșticyjri 
în obiecte ca: motociclete, scutere, motorete, televi
zoare, frigidere, aparate de radio ș.a. Urmează obiș
nuitele premii în bani.

Pentru atribuirea tuturor cîștigurilor acestui concurs 
special vor fi extrase din urnă 22 de numere :

— o extragere de 6 numere de bază și 2 numere 
de rezervă din 49, pentru atribuirea premiilor obișnuite 
în bani, pe 6 categorii.

— 2 extrageri suplimentare de cîte 7 numere din 
49, pentru atribuirea premiilor suplimentare în obiecte 
și bani, pe 8 categorii.

Important este faptul că și la categoriile suplimen
tare a Il-a și a III-a se pet cîștigă autoturisme.

Participați din vreme la concursul special Prono- 
expres din 22 decembrie 1965

Rubrică redactată de Loto-Pronosoort.



Steagul roșu Brașov O FOTOGRAFIE PREMIATA
Espanol Barcelona

Iugoslavia a învins Bulgaria la Balcaniada de baschet

în turul al lll-lea
al „Cupei Orașelor Tîrguri"

PROGRAMUL SFERTURILOR 
DE FINALĂ TN „C.C.E." SI 
„CUPA CUPELOR" LA FOTBAL

în turtii al III-lea al „Cupei orașelor 
tîrguri“, echipa STEAGUL ROȘU din 
Brașov va întâlni formația spaniolă 
ESPANOL Barcelona. Viitorii adversari 
ai brașovenilor au eliminat echipa por
tugheză Sporting Lisabona în meciul de 
baraj cu 2—1. (In primele jocuri, Es- 
panol a pierdut cu 2—1 și a cîștigat 
cu 4—3). în echipa Espanol (— cla
sată deocamdată pe locul 7 în campio
natul Spaniei) activează Alfredo di Ste
fano. Meciurile tur-retur cu Steagul roșu 
se vor desfășura pînă la 15 februarie 
1966.

Ieri, la 
turîle de 
europeni” 
rile:

★
Zurich s-au tras la sorți sfer- 
finală din „Cupa campionilor 
și „Cupa cupelor*. Iată jocu-

C. E.“
UNITED—BENFICA

Cu prilejul unei curse cicliste desfășurate la Stockholm, 
suedezul Fredy Lindstrom a realizat acest instantaneu care l-a 
surprins pe alergătorul Sten Soderlund în timpul unei busculade. 

Fotografia a fost premiată recent la un concurs 
internațional de fotografii sportive organizat în 
Olanda.

TIRANA 16 (prin telefon). In ziua a 
doua a Balcaniadei de baschet masculin 
echipa țării noastre a învins formația 
de tineret a Albaniei cu 77—56 (33—27)” 
Antrenorul V. Popescu a folosit toțiTu- 
cătorii din lot. Au înscris : Diaconeseu
8, Dragomirescu 14, Spiridon 4, Țedula
9, Ionescu 6, Albu 8, Popescu 14, Demian 
6, Iecheli 8.

In cel mai important joc al zilei Iu

goslavia a întrecut Bulgaria cu \-il 
(30—35) după o partidă în care învanȘii 
au condus 30 de min.

Turcia a învins Albania cu 89—78 (56— 
37).

Vineri echipa României întîlnește for
mația Bulgariei.

AUREL PREDESCU
antrenor federal

Foto : Pressens Bild-Stockholm

START IN CEA DE A III-A EDIȚIE A „C.C.E." EA POLO»»

DINAMO BUCUREȘTI JOACA TN GRUPA DE LA ZILINA

„C.
MANCHESTER

LISABONA
SPARTA PRAGA—PARTIZAN BEL

GRAD
S. C. ANDERLECIIT—REAL MA

DRID
INTERNAZIONALE MILANO—FE- 

RENCVAROS BUDAPESTA
„CUPA CUPELOR":

HAM UNITED—AUFBAU
MAGDEBURG

HONVED BUDAPESTA—F. C. LI
VERPOOL

CELTIC CLASGOW—DINAMO KIEV
ATLETICO MADRID—BORUSSIA 

DORTMUND.

WEST

Si

Incepînd de astăzi, formațiile anga
jate în „C.C.E. * iau startul în cea de-a
III- a ediție a acestei importante com
petiții continentale. Campionii Româ
niei, jucătorii de la Dinamo București, 
care au fost repartizați în cea de-a
IV- a grupă ce se va desfășura la Zi- 
lina (Cehoslovacia) au părăsit Capitala 
joi dimineața. înainte de plecare, că
pitanul formației, cunoscutul interna 
țional Ștefan Kroner, ne-a declarat ; 
„Vrem să repetăm performanța de,’a 
Eskilstuna și să ne asigurăm un iot > 
semifinale. Infrîngerea recentă, d...'' 
meciul cu Steaua, ne-a ambiționat și 
sîntem datori în fața celor ce ne ur
măresc activitatea cu o performanță 
bună".

Jocurile grupei a IV-a vor avea 
loc în noul bazin de 50 m din Zilina. 
In ultimul moment, campioanele Tur
ciei și Bulgariei au anunțat că, din 
motive tehnice, sînt obligate să se re
tragă din competiție, astfel că în cursă 
au mai rămas 4 formații : Slovan Pies- 
tany, Ferencvaros Budapesta, Legia 
Varșovia și Dinamo București. In a- 
ceste condiții, organizatorii au luat 
hoțărîrea ,ca întrecerițe să se desfă
șoare sistem turneu, urmînd ca pri
mele două clasate să se califice în tu
rul următor. Pentru meciurile de la Zi 
lina a fost desemnat ca arbitru neutru 
austriacul Joseph Dirnweber.

România—R.F. Germană
22-17, ia handbal

(Urmare din pag. 1)

maimită echipei germane să joace 
deschis, cu contraatacuri bine diri
jate, care au găsit echipa noastră 
„descoperită". Si astfel din min. 40 
(scor 16—11) pînă în min. 50 (scor 
16—16) oaspeții au dominat, au 
stăpîn-it jocul, realizînd ceea ce 
nici ei nu mai sperau.

Arbitrul Thorild Janerstam (Sue
dia) a condus foarte bine,

ROMÂNIA : Redl (Penu)—Jăcob
(3), Oțelea, I. Popescu, Nodea, Ivă- 
nescu (2), Moser (6), Gruia (5), Cos- 
tache II (2), Hnat (4), Costache I.

R.F. GERMANĂ : Duell (Rossner)- 
Liibking (3), Bahrdt, Schmacke' (5), 
Munck, Miihleissen (4), Bartels, De
nig (2), Feldhoff, Lukas (3), Heger.

Pregătirile handbaliștilor iugoslavi pentru C.M
Corespondență specială

Ilandbaliștii iugoslavi au mari aspi
rații pentru campionatul mondial de 
handbal masculin care va avea loc in 
Suedia. Insă, pentru înfăptuirea dorin
țelor lor, ei sînt obligați să depășească 
obstacole mari — două meciuri de ca
lificare, după care se va vedea dacă 
vor primi „pașaportul* pentru Scandi
navia.

In cadrul calificărilor, handbaliștii 
iugoslavi vor juca două meciuri împo
triva selecționatei Israelului. Prima în- 
tîlnire va avea loc la Belgrad în ia
nuarie 1966, probabil în Sala Expoziției 
din Belgrad. Conform regulamentului 
Federației Internaționale de Handbal, 
revanșa trebuie să aibă loc cel mai tîr- 
ziu pînă la 27 martie a aceluiași an.

In acest sezon echipa Iugoslaviei a 
susținut cinci întîlniri 
terminate cu tot atîtea
R.F. Germană a fost învinsă cu 23—14, 
Româniu cu 22—18, în Polonia cu

internaționale 
infringed: in

din Belgrad
Germană

Știri, rezultate

a condu
și a an- 
V ucetici,

20—16 și 20—17 și in R.D. 
cu 25—12.

Momentan, grija principală 
ctitorului tehnic Petar Perovici 
trenorului naționalei George 
este barajul cu Izraelul

La 19 decembrie la Belgrad, echipa 
iugoslavă va juca împotriva echipei 
R. F. Germane. Acest meci reprezintă 
o verificare importantă pentru cei mai 
buni handbaliști iugoslavi, după care 
se va fixa lotul pentru jocurile împotriva 
Israelului.

Pină acum, Iugoslavia a participat de. 
trei ori la campionatul mondial: in 1958 
a ocupat locul 8, in 1961, a împărțit lo 
cui 9 și 10, iar cel mai mare succes a 
fost înregistrat la ultimul campionat 
mondial, din 1964, cînd a ocupat locul 
6, la Praga.

Cu toate că Izraelul este un adversar 
necunoscut, se crede că Iugoslavia va 
reuși să se califice, 'l'otuși, nu trebuie

să uităm faptul că tocmai acești „ne 
cunoscuți* pot să-ți producă surprize... 
De aceea, specialiștii în handbal spun 
desedri: „Adversarul 
totdeauna cu 
să fim „in 
orice formă 
puternici*.

In afara handbaliștilor care au par
ticipat la turneul din Polonia și R. D. 
Germană (Baniani, loviri, Ațcun, Hor- 
vat, Martincevici, Igeacovici, Seleț, 
Milcovici, 
renkapa, 
participă la pregătire și Vițan, 
viei, Pavicevici, Faifriț, Todoro.vici. 
ceștia sînt, în general, jucătorii din care 
va fi formată echipa pentru meciul cu 
Izrael. Unicul debutant este jucătorul 
Dimitrovski.

necunoscttf vine 
noutăți și de aceea trebuie 
gardă*. Subaprecierea sub 
poate să coste și pe cei

Uremovici, 
Karadzsa,

Zagmestar, Sa- 
Dimitrovski) mai 

Vido- 
A-

VLASTIMIR IGNATOVICI
redactor Ia „Sport Belgrad'

Pentru 1066, Constantin Bloțiu țintește 3:37,0 pe 1500 m
întocmindu-ne obișnuitul bilanț anual 

al atletismului, ne-am oprit cîteva clipe 
asupra celui al probei de 1 500 m. La 
ora actuală situația mondială a acestei 
probe este următoarea :
3:36,4 
3:38,4 
3:38,4 
3:39,0 
3:39,5 
3:39,7 
3:39,8 
3:40,0 
3:40,6 
3:40,7 
3:40,7 
3:40,8 
3:40,8 
3:40,9 
3:41,2
3:41,2 
(Belgia): 3:41,3 Franke 
HoHfr (R.D.G.); 3:41,6
3:41,6 Hermmann (R.D.G.) etc.

După cum se vede, în acest bilanț fi
gurează și doi alergători români. In ceea 
ce-1 privește pe Vamoș, el și-a mai în
scris numele și în alți ani printre per
formerii mondiali, dar Constantin Bloțiu 
figurează acum, pentru prima oară, pe 
această listă. Tocmai de aceea ne-am 
gîndit să insistăm puțin asupra evolu
ției din acest an și a perspectivelor lui 
Bloțiu. Interlocutorul discuției noastre — 
antrenorul său, GHEORGHE STÂNEL.

— Cum apreciați comportarea din 1965 
a elevului dv ?

— în general, satisfăcătoare. Bloțiu a 
arătat în majoritatea concursurilor aces
tui sezon că s-a „maturizat* ca alergă
tor și că știe ce vrea într-o cursă, mai 
ales că a început să „simtă” alergarea, 
în afara rezultatului de 3:40,8 (la 0,3 sec. 
de recordul țării) care-1 situează printre 
cei mai buni din lume, Bloțiu a realizat

May (R.D.G.) 
Jazy (Franța) 
Keino (Kenia) 
Grelle (S.U.A.) 
Tummler (R.F.G.) 
Odlozil (Cehoslovacia) 
Norpoth (R.F.G.) 
Ryun (S.U.A.) 
Simpson (Anglia) 
Schul (S.U.A.) 
Burleson (S.U.A.) 
Vervort (Franța) 
BLOTIU (ROMANIA) 
VAMOȘ (ROMANIA) 
Baran (Polonia)
Ralko (U.R.S.S.); 3:41,3 Allonsius 

(R.F.G.); 3:41,4
Richter (R.D.G.);

în 1965 și o serie de succese cum ar fi 
cucerirea titlurilor balcanice la 800 și la 
1 500 m și a titlurilor naționale la a- 
celeași probe. în plus, a mai obținut și 
alte victorii la Atena și la Timișoara, cîș- 
tigînd toate concursurile interne. Este 
drept a avut și unele eșecuri: la „Cupa 
Europei", la Universiadă, la Neapole și 
la preolimpieul de la Ciudad de Mexico, 
ceea ce ne-a arătat că mai avem încă 
foarte mult de muncit pînă la deplina 
sa maturitate atletică.

In acest sezon pregătirea lui Bloțiu a 
„neglijat4* intenționat dezvoltarea vitezei, 
accentul fiind pus pe rezistența specifică.

— Ziarul nostru l-a criticat pe Bloțiu 
pentru cursele de „așteptare** pe care 
le-a făcut și pe care le-a cîștigat la 
finiș. Cum se împacă atunci rezistența 
specifică cu mai puțina pregătire a vi
tezei, această calitate adueîndu-i, de 
fapt, multe din succesele repurtate ?

— Este adevărat, Bloțiu a folosit cu 
predilecție tactica de așteptare și a în
vins — cînd a putut — pe ultimii metri. 
Așa a fost și la „naționale4* la cursa celor 
3:40,8 cînd Vamoș a condus pînă spre 
sfîrșit. Deși n-a lucrat pentru viteză (a 
alergat ..suta” în 11,2—11,3) totuși Costel 
s-a bizuit mai mult pe această calitate 
nativă și dacă în anumite concursuri 
a izbutit, în altele — în care a întîlnit 
adversari cu finiș mai bun — a pierdut ! 
Pentru anul ce vine sîntem convinși că 
vom remedia această deficiență prlntr-o 
muncă minuțioasă, de calitate, în care 
accentul va cade deopotrivă pe viteză 
șl pe dezvoltarea rezistenței specifice.

— Cum ați întocmit planul de pregătire 
pentru anul „europenelor* ?

— Pentru 1966 pregătirea lui Bloțiu vi
zează cursa de 1 500 m în care — slnt 
convins — că va putea realiza rezultate 
în jurul a 3:37,0 ! Pentru aceasta vom 
mări, pînă prin iunie, durata perioadei 
pregătitoare. în această privință con-

FIȘA TEHNICA

Născut la Bărăgan — Negru Vodă Dobrogea, la 14 aprilie 1944. 
înălțime 174 cm, greutate 64 kg. A început atletismul în anul 1961. 
Face parte din clubul Rapid București. Maestru al sportului. Campion 
național de seniori: 19
1500 m — 3:45,9; 1965 
balcanic: 1964 800 m —

m — 1:52,6; 1964 8C0 m
— 1:52,2;
1965 800 m

1:51,5 ;
1500 m — 3:40,8. Campion 
— 1:50,3; 1500 m — 3.43,7.

1962
1963

Evoluția rezultatelor
1 500800 m

1:58,7
1:52,6 4:01,5

sale :
890 m 1 500

1964
1955

cursurile din lunile mai și iunie ne vor 
interesa numai în privința 
tempoulul de alergare. Totuși 
perioadă el va trebui să fie 
încheie o cursă în 3:43.0.

Pregătirea pentru viitorul 
început-o cu toate forțele și 
încă de la 1 decembrie, iar 
în timpul concediului său, 
pentru antrenament la munte. De 
acum Bloțiu face cîte 12 antrenamente 
pe cicluri de cîte șase zile, cu precădere 
în aer liber, alergare de durată, alter- 
nînd tempoul uniform cu cel variat. 
Obiectivul nostru este dezvoltarea vite
zei pînă la 11,0 sec. pe 100 m și 22,3 pe 
200 m. Ajungînd la o asemenea viteză, 
în mod normal, Bloțiu va putea fi capa
bil de 1:47,0 pe 800 m și 3:37,0 pe 1 500 
ceea ce, în mod normal, i-ar putea asi
gura un loc în finala europeană a cursei 
de 1 500 m la Budapesta.

— O ultimă întrebare. Bloțiu a evoluat 
în luna octombrie la concursul preolim- 
pic de la Ciudad de Mexico. Cum se

realizării 
în această 
capabil să

amsezon
entuziasmul 
în ianuarie, 
vom_ pleca 

pe

explică faptul că a fost foarte „șters” 
in acest concurs ?

— în primele zile, Bloțiu s-a simțit 
minunat la Ciudad de Mexico și n-a 
resimțit în nici un fel dificultățile acli
matizării. Ca 
(bucăți legate 
57.0 sec.) dar 
mai... iluzorie 
fost, cum se . .
cap și n-a mai fost capabil să 
nimic din ceea ce era în stare, 
riența aceasta ne-a fost foarte 
toare și sperăm ca ea să nu se mai 
în nici o altă ocazie. De altfel, 1965 ne-a 
oferit posibilitatea multor altor expe
riențe de pregătire și de concurs, de 
care vom ține seamă în munca începută 
și pe care Bloțiu este hotărît s-o concre
tizeze cu rezultate cu mult mai bune 
decît în acest sezon, mai ales că pînă la 
Olimpiadă nici n-a mai rămas prea 
multă vreme,

Interviu consemnat de 
ROMEO VILARA

atare a lucrat foarte tare 
de 400 m în mai puțin de 
această stare a fost nu- 

! La ora concursului el a 
spune, complet dat peste 

arate 
Expe- 
folosi- 
repete

VAL D lSfcKE — Noul sezon interna
țional de schi a început cu tradiționalul 
concurs inaugural: „Criteriul primei zâ- 
pezi“, care se desfășoară in localitatea 
de sporturi de iarnă Val d’Isere. Proba 
de slalom uriaș a fost ciștigată de fran
cezul Jean Claude Killy, cronometrat în 
1 :37,18/100. El a fost urmat în clasament 
de Lâc Lacroix (Franța) 1:38,81/100, Geor
ges Mauduit (Franța) 1:39,64/100; Guy 
Perillat. (Franța) 1:39,87/100 etc.

AUCKLAND — Pentru a doua oară în 
decurs de cîteva zile, atletul Jiirgen 
May (R.D. Germană) a reușit să-l în
vingă pe recordmanul mondial Kipchoge 
Keino (Kenia). In concursul disputat la 
Auckland. Jurgen May a cîștigat proba 
de 1 milă realizînd timpul de 3:54,1. Pe 
locul doi s-a clasat Keino cu rezultatul 
de 3:54,4. Recordul mondial al probei 
este de 3:53.6 și aparține francezului 
Michel Jazy.

LOS ANGELES — In continuarea tur
neului pe care-1 întreprind în S.U.A. 
echipele de volei ale Japoniei au evo
luat la Los Angeles în compania repre
zentativelor țării. De data aceasta, vic
toriile au fost împărțite. La masculin 
au cîștigat în mod suprinzător gazdeK 
cu 3—1 (15—10: 15—11: 6—15; 16—14), ir 
timp ce la feminin oaspetele au termina 
victorioase cu 3—0 (15—3; 15—4; 15—

PRAGA — Intr-un meci contînd -tr< 
„Cupa campionilor europeni** la ba.icAo 
(feminin), echipa Slovan Orbls Praga ( 
învins cu scorul de 73—55 (45—30), echip: 
GHfK Leipzig. Echipa cehoslovacă car< 
s-a calificat pentru turul următor v: 
juca in compania echipei Maccabi Te 
Aviv.

MONTREAL — Continuîndu-si turneu 
în Canada, reprezentativa de hochei p 
gheață a U.R.S.S. a jucat la Montrea 
cu formația „Canadians Juniors**. L. 
capătul unui joc echilibrat, gazdele ai 
terminat învingătoare eu scorul ' 
(0—0, 1—0, 1—1).

Leipzig — După 14 runde, în 
internațional masculin de șah 
Leipzig conduce în clasament 
(R. D. Germană) cu 10 puncte, 
de Kavalek (Cehoslovacia) 9,5 
Fuchs (R. D. Germană) 9 puncte, 
(R. D. Germană) 9 puncte, 
(Bulgaria) 8,5 puncte șl o partidă Intri 
ruptă.

Cîteva rezultate din runda a 1 Ac 
tosln—Barcza 1—0: Trifunovicl—M re
miză; Liebert—Boboțov întreruptă et<

de 2—

turneu 
de 1
Pietsci 
urma 

punclt 
Liebei 

Boboțo

BUDAPESTA — Continuîndu-și turne^ 
în R. P. Ungară, selecționata de hoch< 
pe gheață a orașului Cracovia a întîln 
la Budapesta echipa de tineret a Ung^ 
riei, pe care a învins-o cu scorul d 
8—5 (2—3. 3—1, 3—1).

MELBOURNE — într-un concurs ath 
tic desfășurat la Melbourne, australian'. 
Ross Filshie a stabilit un nou record ; 
țării sale la săritura cu prăjina, cu pei 
formanța de 4,74 m. La 80 m gardur 
~........................ cPamela Kilborn a realizat timpul 
10,5 (cu vînt favorabil din spate).

BOMBAY — în cadrul turneului r 
care-l întreprinde în India, selecționat 
masculină de tenis de masă a R. : 
Cehoslovace a întîinit Ja Bombay reprt 
zentativa Indiei. Au cîștigat J ~ . 
cehoslovaci cu scorul de 5—2. Din echip 
cehoslovacă au făcut parte Miko. Stane 
și Stepanek. De remarcat că indiam 
Chodaisi l-a învins cu 2—1 pe Miko, cî 
tigînd setul decisiv cu 21—8.

TORUN — Selecționata de hc&phei ț 
gheață a Iugoslaviei a 1ucat la ft >cun < 
o reprezentativă regională polonei. H< 
cheiștii polonezi au cîștigat cu scorul c 
5—3 (2—2. 1—0, 2—1).

VARȘOVIA — în localitatea Ostrowh 
s-a disputat meciul de box dintre ech 
pele de tineret ale Poloniei și Ungari* 
întîlnirea a luat sfîrșit cu un rezultat < 
egalitate 10—10. (Agerpres)

jucător


