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GAN Al UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Marii Adunări Naționale au 
dimineața lucrările celei de-a 
a Marii Adunări Naționale a
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SCHIUL!

La Palatul 
început luni 
IV-a sesiuni 
Republicii Socialiste România.

Orele 10. Deputății și invitații salută cu 
puternice aplauze sosirea în sală a conducă
torilor partidului și statului nostru.

In loja din dreapta iau ioc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu. Emil Bodnaraș, Petre Borilă, Constan
tin Drăgan, Alexandru 
lescu-Mizil, Gheorghe 
Răutu, Leontin Sălăjan.

In loja din stinqa se 
liului de Stat

Drăghici, Paul Nicu 
Rădulescu, Leonte

află membrii Consi-

misii permanente ale Marii Adunări Natte- 
nale.

8 Aprobarea decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

A fost aleasă apoi, în unanimitate, Comisia 
de elaborare a proiectului Regulamentului de 
funcționare a Marii Adunări Naționale.

La primul punct al ordinei de zi, pe baza 
raportului prezentat de președintele Comisiei 
de validare, deputatul Demostene Botez, Marea 
Adunare Națională a validat cu unanimitate 
de voturi mandatul deputatului Nicolae De- 
leanu, ales în circumscripția electorală nr. 12— 
Berești, din regiunea Galati.

S-a trecut apoi la punctul 2 al ordinei 
de zi.

Da I Prefer schiul, acest 
ort care a împrietenit omul 

iarna ; acest mijloc de de- 
□sare inventat încă din copi- 
ric\ „omenirii de locuitorii ță- 

,n care „anotimpul alb”

este atotstâpîn și pe care un 
îndrăzneț explorator — Nansen 
— i-a făcut cunoscut Europei 
centrale prin curajoasa traver
sare a Groenlandei (1888) și

Polul Nord
Schiul? Un sport dinamic, 
tehnic, spectaculos, desfășurat 
intr-un cadru ispititor.

Foto : P. Romoșan

^ptămîna 
sportivă
în Capitală

HOCHEI. Patinoarul
August', 21.XIÎ, ora

.23 
19: 

București (tin.) - Novosibirsk
- meci amical ; 26.XII, ora 
19 : România (tin.) - Un
garia (tin.) - joc internațio
nal amical.

BOX. Sala Fîoreasca, 25. 
Xît, ora 19, finala campio- 
rîț. tului național pe echipe : 
Dinamo - Steaua.

VOLEI. Sala Fîoreasca, 26. 
XII, de la ora 8,30 : Lotul 
de tineret - C.P.B. (f) - joc 
amical, Steaua - Farul (m) 
și Rapid — Dinamo (m) — 
jocuri de campionat. Sala 
Giulești, 26.XII, de la ora 9 : 
Știința — Alumina Oradea 
(m) și Progresul - înainte 
Timișoara (m).

HANDBAL. Sala Fîoreasca, 
26.X1I, de la ora 15 : Rafi
năria Teleajen - Știința (m), 
Fabrica de timbre - Progre

sii (f), I.C.F. - Voința (f) - 
în „Cupa F.R.H.", Rapid — 
Rulmentul Brașov (f) — în 
campionat, Steaua - Dinbmo 
(m) și Voința - Rapid (m)
- în „Cupa F R H.".

prin drumul spre 
(1895).

Și prefer schiul 
cu el am îndrăgit 
ticat cu toată pasiune de care 
este în stare tinerețea, alte 
sporturi : baschetul, atletismul, 
handbalul. împrejurările au 
făcut chiar ca baschetul să fie 
pentru 
niu și 
sportul 
i-am 
timpul 
și satisfacția rezultatelor ce in
cintă și stimulează pe fiecare 
sportiv prins în pasionanta în
cleștare a întrecerilor. Totuși, 
și în acest timp am cochetat 
cu alte sporturi ; am continuat 
să schiez, să încalt pantofii cu 
cuie ai atletismului, am jucat 
handbal, am făcut cunoștință 
cu balonul oval sau mi-am în
cercat îndemînarea în mînuirea 
crosei. Oricare din aceste spor
turi m-ar fi putut cuceri. Fie-

deși o 
și am

dată 
prac-

mine (timp de un dece- 
jumătate) sportul nr. 1, 
de performantă căruia 

acordat aproape tot 
liber și care mi-a adus

care este tot atît de frumos, 
tiecare are un „ce” al său, care 
poate declanșa pasiunea și mo
nopoliza timpul rezervat acti
vităților recreative. De altfel și 
astăzi, ca și cu ani în urmă cînd 
treceam cu dezinvoltură de la 
un sport la altul, cred că - 
judecind obiectiv — nimic nu 
îndreptățește o clasificare a 
sporturilor după criteriul fru
museții. Ceea ce atrage tinere
tul spre sport este însăși plă
cerea mișcării, indiferent de 
obiectul mînuit, de forma 
mingii sau mărimea terenului. 
Ei i se adaugă stimulentul în
trecerii, la fel de puternic, la 
fel de pasionant — și atunci 
cînd performanțele se măsoară 
în metri sau secunde, ca și 
atunci cînd se numără cu go
luri sau puncte. Așa stînd lu
crurile, cred că preferința pen
tru un sport sau altul este doar 
o chestiune de împrejurări, de 
începutul de reușită și doar 
uneori de calitățile deosebite 
ale unui sport.

în ceea ce mă privește, tre
buie însă să recunosc că nici 
împrejurările și nici începutu
rile de reușită - ca sportiv de 
performanță — nu m-au îndrep
tat spre schi. El a devenit spor
tul preferat prin calitățile sale 
deosebite care-l situează într-o 
categorie aparte, unde — cu 
oarecare bunăvoință — mai pot 
fi incluse aloinismul, înotul și 
sportul ambarcațiunilor cu 
oînze. De sporturile legate di
rect de cele două reliefuri ale 
pămîntului - muntele și marea 
— care de-a lungul istoriei ome
nirii au declanșat cele mai 
mari pasiuni pentru natură.

Avantajul schiului, acest sport 
care numără peste 5 000 de ani, 
este faptul că el deschide celor 
ce-l îndrăgesc porțile unei 
lumi uimitoare : lumea mun-

GH. EPURAN

(Continuare In pag. a 2-a)

La lucrări asistă numeroși invitați: miniștri, 
conducători de instituții centrale și organi
zații obștești, academicieni și alți oameni de 
știință și cultură, generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai oamenilor muncii din 
întreprinderi și instituții bucureștene, zia
riști români și străini.

Sînt de față șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București.

Președintele Marii Adunări Naționale, Ște
fan Vditec, deschide lucrările sesiunii. Cei 
prezenți păstrează un moment de reculegere 
in memoria deputatului Barbu Solomon.

Deputății au votat în unanimitate urmă
toarea ordine de zi a sesiunii:

1. Verificarea legalității alegerii deputa
tului declarat ales în circumscripția electo
rală nr. 12 — Berești, din regiunea Galați.

2 Proiect de lege cu privire la înființarea, 
organizarea și funcționarea Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice.

3. Proiect de lege pentru adoptarea Planului 
da Stat al economiei naționale pe anul 1966.

4. Proiect de 
iului de Stat al 
pe anul 1966.

5. Proiect de 
muncii.

6. Proiectul Regulamentului de funcționare 
a Marii Adunări Naționale.

7. Propuneri pentru componența unor co-

lege pentru adoptarea Buge- 
Republicii Socialiste România

lege cu privire la protecția

Primit cu vii și puternice aplauze, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C R., a prezentat expunerea cu privire 
la îmbunătățirea organizării și indrumării 
activității de cercetare științifică.

Raportul comun al Comisiei pentru cul
tură și învățămînt și al comisiei juridice asu
pra proiectului de iege cu privire la înfiin
țarea, organizarea și funcționarea Consiliului 
Național al Cercetării Științifice a fost pre
zentat de deputatul Gheorghe Mihoc.

După închiderea ședinței de dimineață s-au 
întrunit unele comisii ale M.A.N.

In ședința de după-amiază a început discuția 
generală ia punctul 2 al ordinei de zi.

Au luat cuvîntul deputății Remus Răduleț, 
Costin Nenițescu, Ion Creangă, Emil Oniga, 
Horia Hulubei, Emil Viaicu, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Vlad, Ludovic Csogor, Ilie 
Murgutlescu, Constantin Daicoviciu, Liane 

Schlosser, Ștefan Bălan.
După discutarea pe articole a proiectului 

de lege, s-a trecut la votarea lui, in întregime, 
prin vot secret.

Marea Adunare Națională a aprobat în una
nimitate Legea cu privire la înființarea, orga
nizarea și funcționarea Consiliului Național 
al Cercetării Științifice. Rezultatul votului 
a fost primit cu puternice aplauze.

Lucrările sesiunii continuă.
țAgerpres)

în meci restanță—Știința Galați — 
Dinamo Oradea 64-51 (33-31) 

la baschet

GALAȚI, 19 (prin 
telefon). Duminică s-a 
disputat întîlnirea res
tanță din cadrul seriei 
I a campionatului mas
culin de categoria A 
dintre echipele de bas
chet Știința Galați și 
Dinamo Oradea. După 
o partidă echilibrată, 
în care ambele forma
ții au luptat dîrz pen-

tru victorie, studenții 
gălățeni au cîștigat cu 
64—57 (33—31), deoa
rece au știut să folo
sească contraatacurile 
și pătrunderile, iar în 
apărare i-au anihilat 
pe cei doi pivoți oră- 
deni.

S. Constantinescu— 
coresp. regional

IU

BOX: Și acum, finala
Întîlnirea disputată sîmbătă seara în sala Fîoreasca între echipele Dinamo 

și Farul, ne-a oferit cîteva aspecte interesante de care ne propunem să ne ocupăm, 
pe scurt, în cele ce urmează.

Reuniunea a purtat amprenta meciurilor cu „miză", majoritatea boxerilor 
vădind preocupare, mai ales, pentru combativitate. Ne așteptam de la o asemenea 
semifinală la partide în care „spectacolul" să ocupe locul cuvenit. Dorința de a 
cîștiga cu orice preț i-a determinat însă pe unii dintre pugiliști să uzeze de mijloace 
nesportive (împingeri, țineri, atacuri cu capul etc), excelînd, în această privință, 
Stanef, Iliescu și Vlad. Deseori, însă, arbitrii Bocîrnea, Tătaru și uneori, Enescu, 
au... închis ochii, nevrînd să se „complice" cu dictarea avertismentelor. Desigur, 
este recomandabil ca lupta să fie lăsată să decurgă cit mai liber, dar de aci și 
pînă la „subestimarea" obstrucțiilor evidente este o cale destul de lungă. Stanef 
a atacat deseori periculos, cu capul înainte, n-a făcut niciodată pasul înapoi la co
manda „breach" iar Iliescu i-a... arestat brațul la un moment dat, pentru a nu 

recepționa o lovitură puternică. Toate acestea au 
fost însă trecute cu vederea de directorul de luptă.

Tînărul Petre Covaliov a pierdut, din nou înainte 
de limită. K.O.-ul care a dus la scoaterea sa din 
luptă ne-a reamintit de alte . multe infringed de 
acest gen, suferite de dinamovisț. Lipsit de vi
teză în execuții, preocupat — neperniis de puțin 
— de propria-i apărare Covaliov înregistrează, 
în ultimul timp, un vizibil declin de formă. Oare 
antrenorii săi nu consideră că a sosit timpul ca 
tînărul pugilist să fie lăsat să se odihnească o 
perioadă mai îndelungată ? Noi credem că da 1 

Constănțeanul Tănase Pintllie a fost din nou 
aplaudat în sala Fîoreasca. Timp de două reprize,

R. CALARAȘANU
Fotoreporterul nostru, V. BAGEAC, a surprins unul dintre putinele 

„schimburi" clare în partida Stanef - Iliescu (Continuare in pag. a 2-a)

Petre Teodorescu (14 ani), talentatul înotător al 
clubului Steaua, a fost unul dintre „capetele de 
afiș" ale campionatului Capitalei la copii. Elevul 
antrenorului L. Ungur și-a egalat recordul national 
la 100 m liber (1:05,2) și a „mers" 100 tu bras 
în 1:19,4. Amănunte asupra acestei recente- între

ceri in, pagina a fl-a a, ziarului



CARNET COMPETITION AL

PATINAJ: Ultimele întreceri pentru „Cupa Dinamo" NATAȚIE: «■"
la patinaj artistic ÎNOTĂTORI AI CAPITALEI

Păcat că ultimele evoluții ale pati
natorilor care s-au întrecut pentru 
„Cupa Dinamo", decalate cu o zi 
dună programul inițial stabilit, au 
decurs aproape în anonimat. Prea 
puțini spectatori au avut prilejul să 
urmărească aparițiile, adesea atrac
tive, ale junioarelor de prima cate
gorie, ca și acelea, de frumoasă ți
nută, ale seniorilor. Și trebuie să 
subliniem de la început că amîndoi 
concurenții de la categoria seniori — 
Marcel Comanici și Nicolae Belu — 
au arătat eă .rodajul" în concursuri 
internaționale le-a fost de real folos, 
ei prezentîndu-se la un nivel remar
cabil. în special Comanici, campio
nul țării, a impresionat prin progra
mul său prezentat la exercițiile li
bere, executat în tempo susținut și 
cu dificile sărituri duble.

La junioare, micuța Beatrice Huș
tiu s-a arătat din nou superioară ad
versarelor sale — în ciuda handi
capului de... ani — ea obținînd din 
partea 
(toate 
libere.

arbitrilor notele cele mal mari 
peste cifra 4) și la exercițiile

Iată clasamentele ultimelor între
ceri, cu totalul de puncte: Junioare 1:
1. Beatrice Huștiu (Dinamo) 287,7 p.;
2. Adriana Turcu (Constructorul)
254,0 p.,- 3. Constanta Ionescu
(Constr.) 241,5 p.; 4. Rodica Dîdă 
(Constr.) 237,8 p.; 5. Ruxandra Mari
nescu (Constr.) 222,0 p. Senioare: 1. 
Cristina Formagiu (Dinamo) 325,6 p. 
Seniori: 1. Marcel Comanici (Dinamo) 
425,0 p.; 2. Nicoale Belu (Constr.) 
407,1 p.

La încheierea ultimei probe, a avut 
Ioc decernarea premiilor și diplome
lor oferite primilor clasați. Reamin
tim pe cîștigătorii ediției din acest 
an a „Cupei Dinamo": cat. 8—10 ani: 
Carmen Stegărescu, Lucian Cozia; 
juniori oat. II: Adina Caimacan, 
Gheorghe Fazekaș; juniori oat. I: 
Beatrice Huștiu, Sandu Dragoș; se
niori: Cristina Formagiu, Marcel Co
manici. în clasamentul pe echipe, 
primul loc a revenit clubului Con
structorul, care a totalizat 36 
puncte, (rd. v.).

de

de ieri rdin 
pe lîngă jo

Programul handbalistic 
sala Floreasca a cuprins 
cui restant din prima etapă a campio
natului feminin seria I (Confecția— 
Știința) și două Jocuri din cadrul „Cu
pei F.R.H.*. La băieți, Dinamo Bucu
rești a învins Știința cu 16—12 (8—8), 
după un meci de luptă în care Știința 
a cedat în final din cauza lipsei de for
ță în aruncările la poartă. Este de men
ționat faptul că studenții au condus la 
început (3—0, 4—1, 5—3) fiind apoi 
egalați. In min. 37 scorul era de 10—10, 
iar în min. 50 Dinamo conducea cu 
14—10. Ambele echipe au prezentat for
mațiile complete. în celălalt joc s-au în- 
tîlnit echipele feminine Progresul și 
I.C.F. Victoria a revenit, mai greu de- 
cît era de așteptat, formației Progresul 
cu scorul de 10—6 (4—3).

în cel mai important meci, formația 
Știința a întrecut Confecția cu scorul de 
12—7 (6—6) în cadrul primei etape a 
campionatului feminin. Partida a avut 
două aspecte diferite. în prima repriză, 
inițiativa a aparținut handbalistelor de 
la Confecția care au și condus majori
tatea timpului (2-—0, 3—1, 5—2, 6—4). 
In partea a doua a meciului au domi
nat mai mult studentele care de la sco
rul de 8—6 s-au detașat net, obținînd o 
meritată victorie. Au înscris: Eeonte 
(6), Dobîrceanu (3), Nicolae, Zamfi- 
rescu, Șramco (Știința) și 
Conț, Papa (Confecția). Bun 
lui C. Căpățînă (Buzău).

$I-AU DESEMNAT CAMPIONI
Interesantă și superioară (ca val 
rezultatelor) față de edițiile precei

Ilie (5), 
arbitrajul

(p- g )

BOX: Și acum, finala...
(Urmare din pag, 1)

său de mare spectacol a cuceritboxul
pe cei aproape 2000 de iubitori ai spor
tului cu mănuși. In ultima, însă, Pinti- 
lie a fost de nerecunoscut. Obosit, el 
abia aștepta gongul final, salvator. Ta
lentatul pugilist de la Farul a plătit 
astfel tribut lipsei de pregătire (se 
spune că se antrenează numai la... 
meciuri I), vieții nesportive. Este regre
tabil că un boxer atît de tînăr (n-a 
împlinit încă 24 de ani), de certă va
loare, preferă distracții ,,ușoare44, în loc 
să se consacre sportului care i-ar aduce 
satisfacții infinit mai mari.

în sfîrșit, finalul reuniunii 
bătă a arătat pînă unde 
junge... de dragul 
goria semigrea și 
stănțean, Buză, a 
boxeri „ca să se 
Neagu și I. Sișu. 
în prima repriză în fața lui Monea și 
respectiv, a lui Mariuțan, fără să 
schimbe măcar o lovitură. Au cîștigat, 
e drept, un punct dar au pierdut... 
puncte mult mai prețioase: aprecierea 
și simpatia spectatorilor.

Campionatul national de box pe echipe 
a ajuns, așadar, înaintea ultimului 
„act**. Dinamo și Steaua — echive de 
certă 
seara

valoare — își vor disputa simbătă 
finala.

DUPĂ SEMIFINALA 
DE LA BRAȘOV

rîndurile de față nu vrem să re

de sîm- 
poale a- 
La cate-

se
unui punct.
grea, antrenorul con- 
urcat 
afle în
Ambii

doiîn ring 
treabă4’ : Gh. 
au abandonat

TIR: „CUPA DE IARNĂ"-UN CONCURS
LA CARE S-AU EVIDENȚIAT DOAR JUNIORII

■1

Simbătă și duminică a avut loc, pe 
poligonul Dinamo, ultimul concurs ofi
cial de tir al anului, „Cupa de iarnă44. 
Am așteptat ca la această întrecere de 
închidere a anului competițional 1965 
să participe toți trăgătorii fruntași 
din Capitală, invitați de comisia oră
șenească de tir. Dar, spre surprinderea 
noastră, la majoritatea probelor au lip
sit o serie de trăgători de la cluburile 
Steaua, Dinamo și Olimpia. Astfel se 
explică și faptul că proba de armă li
beră calibru redus a fost „cenușăreasa 
concursului44, la ea participînd în total 
...cinci concurenți.

Dacă unii dintre „maeștri44 au consi
derat ca ceva inutil acest concurs, în

schimb cei mai buni Juniori au ținut 
să fie prezenți în număr mare. Merită 
să evidențiem pe acești tineri atît pen
tru prezența lor la această confruntare 
cît și pentru rezultatele bune pe care 
le-au obținut la armă standard. 0 serie 
de trăgători printre care B. Ceghezi, 
C. Dima, L. Minciunescu, M. l'avel și 
alții au trecut acum în carnetul lor 
de performanțe noi recorduri persona
le. Trebuie să mai spunem că atît re
zultatele de la pușcă cît și cele de la 
pistol sînt destul 
dintre trăgători ca, 
(Știința), campion 
liber cu 551 p. a

de slabe. Iar unii 
de pildă, L. Giușcă 
național la pistol 
luat mai mult în

acest concurs, obținînd ...513 
(!) 
rezultatele : Pistol liber 60 
1. N. Bratu (Știința) 548

glumă 
puncte

Iată 
focuri:
2. G. Maghiar (Dinamo) 544 p, 3. 
Haidendorf (Olimpia) 536 p, 4. 
Jeglinsehi (Dinamo) 536 p. Armă 
heră calibru redus 3y20 focuri: 1. 
Șandor (Steaua) 564 p, 2. hl. Rotaru 
(Steaua) 563 p, 3. G. Vasilescu (O- 
limpia) 556 p. Armă standard 3 X 20 
focuri — 
P, 2.
3. B. Ceghezi 
Dința 
nescu (S.S.E.

de
P, 
C. 
T. 
/i- 
P.

€ e sport 
preferați!

(Urmare din pag. 1)

SCHIUL!
telui alb, lumea feerică a iernii. 
Un superlativ estetic ce se adaugă 
atracției mișcării întîlnită în toate 
celelalte sporturi. Pe mine acest su
perlativ m-a cucerit. Și nu de puține 
ori am avut ocazia să mă conving 
că și alți mari pasionați de alte spor
turi, cunoscînd schiul, i-au recunoscut 
calitățile deosebite și i-au rămas cre
dincioși.

De altfel schiul, sportul unui singur 
anotimp, este un sport al tuturor 
vîrstelor, un sport care oferă frumu
sețea sa și celor ce trec de vîrsta 
competițiilor, după cum este un ex
celent sport complimentar pentru cei 
care iarna sînt nevoiți să întrerupă 
practicarea disciplinei sportive 
drăgite.

Există însă - în generai — o 
nere față de schi. Se spune că
un sport primejdios. Și chiar este. 
Insă numai pentru cei care se avîntă 
pe lunecoasele tălăici socotind că 
prin curaj pot suplini lipsa unei în
drumări competente, absolut nece
sare. Și mai este primejdios schiul 
pentru cei ce improvizează cînd e 
vorba de materiale. Cu o legătură 
de securitate, cu un instructor cu ade- 
jflflrat priceput, cu răbdarea care se

în-

reti-
este

impune la început pentru parcurge
rea normală a etapelor învățării, 
schiul este un sport accesibil tuturor, 
indiferent de vîrstă și de calități. El 
dă satisfacții chiar dacă cel ce-l prac
tică nu ajunge să poarte pe piept și 
pe spate numărul concurenților si să 
se avînte printre șicanele porților de 
slalom

lată de ce l-am recomandat tot
deauna cu... căldură si nu voi înceta 
să-l recomand. în pragul unei noi 
ierni, repet invitația : ÎNVĂȚAȚI SĂ 
SCHIAȚI. Vă veți convinge singuri că 
nu există un sport mai darnic în sa
tisfacții.

Și adresez invitația în special ce
lor tineri, celor ce sînt în pragul ho- 
tărîrilor care le vor jalona drumul în 
viață. Pe acest drum schiul le va fi 
un credincios și plăcut tovarăș de 
bucurii, creatorul unor clipe de des
tindere pe care trecerea anilor le va 
face fot mai prețioase.

în iarna aceasta, ca și în cele care 
au trecut, o Spartachiadă cheamă ti
neretul pe pîrtiile de schi. Nu ezitați ! 
Faceți cunoștință cu acest sport care, 
în ciuda mileniilor, rămîne un sport 
tînăr, un „super-sport" cum nu se 
sfiesc să-l caracterizeze cei ce i-au 
pătruns toate tainele și cărora eu 
mă alătur.

băieți ■ 1. G. Vasilescu 557 
G. Sicorschi (Di namo) 543 p, 

(Steaua) 538 p, 4. C.
(Dinamo) 535 p, 5. L. Minciu- 

i) 533 p, 6. M. Pavel 
(Dinamo) 532 p; fete: 1. Rodica llnat 
(Dinamo) 549 p, 2. Edda Baia (Știin
ța) 548 p, 3. Maria Ignat (Știința) 
546 p, 4. Emilia Popa (U.T.A.) 532 p, 
5. Magda Borcea (Știința) 522 p, 6. 
luliana Herlea (Metalul) 513 p. Cla
samentul pe echipe: 1. Dinamo 69 p, 
2. Știința 39 p, 3. Steaua 38 p.

în
venim asupra celor văzute de spectatorii 
brașoveni în gala de sîmbătă, ci să 
dezvăluim două fapte care merită 
plaudate și unul care. .

• După turneul naționalei noastre 
box în Scoția, „cocoșul44 Nicolae Gîju 
a fost lăsat de antrenorii săi să se 
odihnească cîteva zile, nefiind inclus în 
formația boxerilor de la Steaua pentru 
meciul cu Muscelul. Nu mică a fost 
însă surpriza colegilor- săi, cînd, cu 
puțin timp înaintea galei s-au pomenit 
cu Gîju în cabină. ..Am venit să vă în
curajez. Nu aveam liniște acasă. Eu la 
București și voi la Brașov. Nu se pu
tea^ — spuse zîmhind campionul „co
coșilor44 noștri și plecă să-și ocupe un 
loc cît mai bun în tribună.

Gestul făcut de Gîju i-a impresionat 
plăcut pe colegii săi. Și nu numai pe 
ci...

• Partida Alexandru Murg (Steaua) 
— Ion Negru (Muscelul) s-a terminat 
la egalitate, fiind cea mai frumoasă 
din întreaga gală. După anunțarea de
ciziei, Murg s-a întors în colțul său, 
unde era antrenorul Ion Cliiriac și 
spus : ,.Sînt foarte inultum.it că s-a 
meci nul. Era păcat să fie declarat 
vins unul dintre noiu.

Bravo Murg ! Dacă ai să-ți respecți 
întotdeauna adversarul, ai să ajungi 
mult mai ușor la victorie.

• La intrarea în sala Armatei din 
Brașov, unde a avut loc partida, Steaua

am întîlnit un activist de 
Muscel. Vindea 

„Tri 
— l-am în- 

încindat,

vă
a-

de

S-;

i-a 
dat 
în

Brașov,
—Muscelul
la UCFS... Cîmpulung 
biletele de intrare Ia gală (!!). 
schimbat locul de muncă 
trebat. „Nu, mi-a răspuns el 
dar cei de la UCFS-Brașov au refuzat 
să organizeze gala".

Și cînd te gîndești că alte orașe s-au... 
luptat ca să poată găzdui această semi
finală...

PETRE HENȚ

a
te, recenta competiție finală a oraș 
București a atras pe blocslarturile 
cinei acoperite de la Floreasca pe 
mai buni copii ai secțiilor fruntașe 
Capitală, oferindu-ne o serie de în 
ceri pasionante, veritabile revanșe 
concursului national desfășurat în 1 
august.

Atenția nc-a fost reținută în r 
special de comportările lui Petre 7 
dorescu, cîștigător în 3 probe, Al. / 
da (3 victorii), Th. Nuțeanu (3 1 
torii), G. Popovici, ale Marinei Fr 
chia (care a dominat categoric prol 
categoriei sale), Lilianei Burlacu, 
drianei Pupăzan etc. în general, c 
cursul a fost dominat de sportivii di 
moviști, învingători în 15 probe. Po 
că pe viitor, consiliul orășenesc 
UCFS (prin comisia de specialitate) 
va gîndi să răsplătească efortur'7, 
vingătorilor măcar cu cîte o dipA/zu? 
Pentru că, speranțele natației bucui 
lene le merită din plin ! Și acum rez 
Latele tehnice s

BĂIEȚI: 66 m liber: Al. Pre 
(SSE 1) 44,6; 100 m fluture: M. ( 
zăcu (Viitorul) 1:33,4; 33 m bras: 
Popovici (Dinamo) 26,7, Th. Nuțea 
(Dinamo) 27,2; 100 m bras: P. T< 
dorescu (Steaua) 1:19,4 ; 33 m spat 
Th. Nuțeanu 25,0; 4x66 m liber: Viii 
rul 3:19,7 ; 4x100 m liber: Stea
4:34,6; 66 m spate: A. Spinea (1- 
namo) 53,7 ; 33 m fluture: Th. N
țeanu 24,3, T. Nicolae (Dinamo) 24,1 
66 m fluture: AL Preda 48,7; 
mixt 
mixt: Dinamo 1:46,7 ;
Dinamo 3:35,3; 33 m liber: 
21,0; 66 m bras: A. Stăm iu (SSE 2 
56.8 ; 100 m liber: P. Teodorescu 1:05. 
— record de sală egalat ; 100 m spate 
Ch. Dumitru (C.S. Școlar) 1:19.6; 15 
m mixt: A. Preda 1:55,6; 4x33 m libei 
Dinamo 1:32,8 ; 4x100 m mixt : Șleau 
5:25,9.

FETE: 66 m liber: Marina l‘rf ’"hi 
(SSE 1) 48,5; 100 m fluture: 
Cerbeanu (CS Școlar) 1:22,6 ; o3 / 
bras: Mihaela Popescu (Dinamo) 27,1 
Anca Mihăescu (Dinamo) 27.8 ; 100 l 
bras: Mihaela Ionescu (CS Școlar 
1:28.2, Adriana Lambadarie (Steaua 
1:29,3; 33 m spate: Adriana Pupăzai 
(Dinamo) 27,2, Anca Mihăescu 27,2 
4x66 m liber: Rapid 3:35,0; 4x100 n 
liber: Steaua 5:27,9; 66 m spate: M 
Franchia 56,0, lea Pădurcleanu (Viilo 
rul) 57,1; 100 m liber: G. Cerebeani 
1:16.9, Ruxandra Gheorghe (Dinamo] 
1:16,9; 33 m fluture: Anca Groza (Di
namo) 27,1; 66 m fluture: M. Fran
chia 53,4 ; 133 m mixt: A. Lambadarie 
2:00,2, Anca Ișbășoiu (SSE 1) 2:00,5; 
4x33 m mixt: Dinamo 1:53,2; 4x66 m 
mixt: Rapid 4:02,2; 33 m liber: A. 
Pupăzan 24,2, Mădălina Măzgăreanu 
(SSE 2) 24,2; 66 m bras: Liliana Bur
lacu (Dinamo) 57,5, Angela Ant/Hj ț-B" 
namo) 58,9; 100 m spate: A. Ișbășoiu 
1:23,1; 133 m mixt: M. Franchia
1:59,3; 4x33 m liber: Dinamo 1:43,5; 
4x100 m mixt: S.S.E. 1 5:52,8.

133
P. Teodorescu 1:46.0; 4x33

4x66 m mixi 
T. Nuțear

NU AVEM NEVOIE DE ASEMENEA RUGBIȘTI!
T. RĂBȘAN

„Cupa
regiunii Brașov"

Orașul Sibiu a găzduit recent con
cursul de gimnastică dotat cu „Cupa 
regiunii Brașov" la care au participat 
Ș.S.E. Sibiu, C.S.M. Sibiu și Dinamo 
Brașov. întrecerile s-au desfășurat în 
fața unui public numeros.

REZULTATE : BĂIEȚI, cat. copii:
1. H. Heming (Ș.S.E.) 36,70 p, 2. Gh.
Ghișoiu (Ș.S.E.) 36,65,3. R. Scher (ȘSE) 
35,40; cat. a II-a juniori; 1. M. Gîlea 
(Ș.S.E.) 52,10, 2. Gh. Paise (Ș.S.E.)
51,70, 3. Gh. Giurgiu (C.S.M.) 50,50; 
FETE : cat. copii: 1. C. Otto (C.S.M.) 
35,05, 2 M. Berghezan (C.S.M.) 34,45, 
3. C. Istrate (Ș.S.E.) 34,30; cat. a II-a 
junioare : 1. L. Nichitov (Ș.S.E.) 44,45,
2. D. Schuller (C.S.M.) 44,00, 3. M.
Hauptkorn (Ș.S.E.) 42,25; cat. I junioa
re : 1. H. Schmidt (Ș.S.E.) 53,35, 2.
A. Satmari (Ș.S.E.) 51,00, 3. I. Gasparil 
(Ș.S.E.) 50,25; cat. senioare: ‘ 
Schmidt (Ș.S.E.) 58,35, 2. F. Melinte 
(Ș.S.E.) 57,55, 3. S. Heming (C.S.M.)
57,00.

1. Gh.

(GH. TOPÎRCEANU-coresp.).

Cu o zi înaintea ultimelor meciuri 
de baraj pentru calificarea in cate
goria A Ia rugbi, ziarul nostru a pu
blicat articolul „Explicația unui loc 
12“, care lămurea, în mare măsură, 
declinul din ultimii ani al „XV“-lui 
clujean, Știința. Probabil însă că nu 
numai cauzele arătate în citatul ar
ticol au contribuit Ia situația în care 
se găsește astăzi pe plan competițio- 
nal Știința Cluj. Iată că jucătorii a- 
cestei formații au dat iubitorilor 
rugbiului o explicație suplimentară, 
tristă și cît se poate de nedorită. în 
loc să se fi preocupat de o judicioasă 
pregătire a meciului de baraj, la care 
erau 
mult 
s-au 
acte 
dării 
du-și .. ...
de la bun început că Precizia Săcele 
a cîștigat, după noi, fără 
meciul de baraj, realizînd 
în toate felurile posibile în rugbi: o 
lovitură de pedeapsă, o lovitură de 
picior căzută, o încercare... Mai tre
buie amintit că acestui cuplaj rugbis- 
tic de pe terenul Constructorul i s-a 
asigurat un arbitraj de înaltă califi
care, în care pînă și tușierii erau ar
bitri internaționali. Confruntări deci
sive pentru titlul de campioană n-au 
avut parte de asemenea conducători 
de joc ! De altfel, Ia aceste meciuri 
au fost prezenți și, conducătorii fede
rației de specialitate.

Nu intenționăm să punem în discu
ție sub nici o formă valoarea în 
sine, comnarată, a echipelor Precizia 
Săcele și Știința Cluj, nici prin pris
ma momentului, nici prin aceea a 
perspectivei. Cert este insă că în în-

singurii participanți... cerțl cu 
timp înainte, jucătorii clujeni 
simțit obligați să se dedea la 
huliganice, dind vina retrogra- 
pe arbitrul întîlnirii și făcln- 
singuri „dreptate”. Trebuie spus

dubiu 
punctele

tîlnirea lor directă, Precizia are me
ritul de a fi demonstrat o deosebită 
vitalitate, concretizată prin curmarea 
în fașă a oricărui atac clujean, prin 
placaje prompte și decise. Clujenii 
s-au arătat... timorați de placajele 
adversarilor, ca și cum s-ar fi dispu
tat un meci de volei, nu unul de 
rugbi. în ce măsură săcelenii «u 
„întârziat" unele placaje, numai a li
trul era în măsură să decidă. Ceie 
patru avertismente nominale pe care 
le-a dat unor jucători de la Precizia 
și care n-au rămas fără efect, față 
de nici unul dat Științei Cluj, demon
strează că el a vegheat la acuratețea 
acestui 
schimb, 
ren, au 
meci — ...
ușa cabinei arbitrilor și răfuindu-se 
cu arbitru! întîlnirii și cu alte per
soane care erau de față. Deosebit de 
grav e faptul că antrenorul Paloșanu, 
chemat de urgență la fața locului de 
semnatarul rîndurilor de față, a ve
nit,într-adevăr, dar o dată ajuns în 
cabină, deși nu s-a angrenat în bus
culadă, a avut nevoie de timp pen
tru a-și recăpăta calmul.

în timpul încercărilor de potolire 
și la avertismentele celor de față, 
jucătorii... dezlănțuiți au declarat că 
„nu-i interesează dacă mai joacă sau 
nu“, că „nici nu vor să mai joape 
rugbi”. /

Nu ar fi rău să li se îndeplinească 
această dorință și pe de-asupra sa li 
se mai administreze și altfel de sanc
țiuni potrivite, îndeobște, în aseme
nea cazuri.

element de tehnică. In 
clujenii, prea fragili pe te- 
vrut să dovedească — după 
cit sînt de... bărbați, forțind

G. RUSSU-ȘIRIANU

inultum.it


VOLEI: știința 
București (f) — 
pe primul loc 

la terminarea turului AU CUVINTUL ANTRENORII FRUNTAȘELOR CATEGORIEI B
IN RÎNDURILE CE URMEAZĂ, 
DESPRE PARTIDELE DIN SERIA A 

II-A, JUCATE DUMINICĂ
Țesătura P. Neamț — Știința Bucu

rești (F) 0—3 (2, 3, 11). Jocul stu
dentelor — aproape fără greșeală. Cel 
al textilistelor... ca al unor începă
toare, plin de scăderi. Cele mai bune 
de la învingătoare : Enculescu, Flo- 
rescu, Hașiu. Cu această victorie, 
Știința București a terminat turul cam
pionatului pe primul loc în clasament.

C. S. M. Cluj — Știința Tg. Mureș 
(F) 1—3 (3—15, 4—15, 15—5, 7—15).

Atac finalizat de Szocs (Tractorul), în 
meciul jucat duminică, la Brașov, cu

Steaua și cîștigat de echipa locală 
cu 3—1

Foto: V. Secăreanu -— coresp. 
fcuVtel de joc scăzut. Victorie clară a 
oaspetelor. Foarte bun arbitrajul : D. 
Nicolau-Bucureși. (ȘT. TĂMAȘ-co- 
resp.).

Voința M. Ciuc — Progresul Tîr- 
goviște (F) 3—1.

Progresul București — Sănătatea A- 
rad (F) 3—0 (9, 16, 12). Meciul, des
fășurat duminică dimineață la Dina
mo „în deschidere", a întrecut în fru
musețe adesea — și chiar cu mult — 
partidele feminine-„vedetă“, din 
seria I, care i-au succedat. în
vinsele au contribuit în egală mă
sură cu învingătoarele la acest 
spectacol. Sportivele de la Sănătatea, 
care practică un joc bine orientat 
tactic și în genere au lăsat o frumoasă 
impresie, dacă s-ar fi concentrat mai 
mult în finalurile primelor două seturi, 
ar fi putut cîștiga măcar unul din
tre acestea. Iată evoluția scorului în 
partea întii și în cea secundă a întîl- 
nirii : 0 6, 2—6, 2—8, 7—8, 7—9,
; -9 ; 0—1, 4—1, 4—3, 5—3, 5—6,
CZTfi, 6—7, 9—7, 9—10, 12—10, 12-13, 
13—13, 13—14, 15—14, 15—15, 15—16, 
18—16 ! (C.F.).
ÎN URMA ACESTOR REZULTATE, 
CLASAMENTUL ÎN SERIA A II-a 
FEMININĂ, ARATĂ ASTFEL LA 
TERMINAREA PRIMEI PĂRȚI A 

CAMPIONATULUI :
1. Știința București 7 6 1 19: 5 13
2. Țesătura P. Neamț 7 5 2 16:11 12
3. Știința Tg. Mureș 7 5 2 17:12 12
4. Voința M. Ciuc 7 4 3 15:14 11
5. Progresul București 7 3 4 13:12 10
6. Sănătatea Arad 7 3 4 12:15 10
7. Progresul Tîrgoviște 7 2 5 10:18 9
8. C. S. M. Cluj 7 0 7 6:21 7

Electroputere Craiova Știința
București (M) 3—0 (12, 12, 12). Joc 
de bun nivel tehnic. Principala armă 
a .y-.idelor (blocajul) a funcționat a- 
prA, ye fără greșeală. S-au remarcat 
Crcțu, Giurgițeanu, Niculescu (Elec- 
troputere), Iacob și Porumb de la 
Știința. (C. MARICA-coresp.).

Ind. sîrmei C. Turzii — Progresul 
București (M) 3—1 (6, -14. 7, 8).

Banca Tg. Mureș — C.S.M.S. Iași 
(M) 3—0 (12, 9, 3). Mureșenii, cu un 
foarte bun blocaj și cu un atac decis, 
au obținut o victorie categorică, cei 
mai eficace jucători ai lor fiind Gher- 
gheli, Seniciu și Bahrin. De la C.S.M.S. 
care s-a prezentat în general slab, s-a 
remarcat doar Moșescu. (I. PAUȘ- 
coresp. reg.).

înainte Timișoara — Alumina Ora
dea (M) 3—1 (5, -12, 5, 14). Partidă 
viu disputată, încheiată cu victoria me
ritată a gazdelor. (I. CIOCȘAN- 
core.'țp.).

Ț fiorul Bacău — Știința Petroșeni 
(Mj 3—1 (-8, 3, 6, 15). Jucătorii di
vizionari din localitate le-au dat din 
nou emoții suporterilor lor prin fluc
tuațiile lor de-a lungul partidei. în 
setul ultim scorul a evotuat astfel : 
...5—1, ...9—4, ...10—10, ...14—14, ll- 
lS, 17—15 ! (I. IANCU-coresp. reg.).

Va reveni Progresul în „A“? Despre Jiul și celelalte... 13
PETRE MOLDOVEANU, actualul an

trenor al Progresului, a preluat „ștafeta" 
de la Titus Ozon. Deși doar cu puțini 
ani mai în vîrstă decît predecesorul său, 
el este ceva mai călit în această mese
rie ingrată, în care (în funcție de re
zultat) într-o duminică te vezi în al șap
telea cer, iar în următoarea... pus la 
stîlpul infamiei. Ne-o spune chiar el: 
„Am intrat în al treilea an de cînd 
funcționez ca antrenor la o formație 
de categorie secundă. Cu doi ani în urmă 
am încercat să readuc pe Metalul Tîr- 
goviște în prima categorie a tării. Am 
pierdut la potou, în ultima etapă a 
campionatului, „băieții" mei fiind în
trecu fi la golaveraj de Știința Craiova. 
Cite emoții... Am trecut apoi la Side- 
rurgistul care dorea și ea să revină în 
„A". Am izbutit pînă la urmă, „due- 
lînd" d-a capo al fine cu Dinamo Ba
cău. Vă mai amintiți? Din nou a fost 
chemat să decidă... golaverajul.

—— Acum slntcți la a treia încercare...
— înaintea căreia, vă rog să mă cre

deți, am avut ezitări. îmi făceam tot 
felul de socoteli: care suporter adevărat 
al Progresului — îmi spuneam — m-ar 
ierta în caz de nereușită? Dar am pri
mit. Primul pas a fost unul... alături: 
0—3 la Rm. Vîlcea, prima înfrîngere 
a echipei, care o trimitea pe poziția 
a cincea.

— Dacă nu mă înșel echipa șchio
păta...

— Așa este. In cinci etape, disputate 
pînă atunci, cîștigase doar două partide, 
restul de trei încheindu-le nedecis. Nu 
știu în ce măsură puteam fi acuzat de 
eșec, de vreme ce abia luasem echipa 
în primire. Un lucru îmi apărea însă 
clar: Progresul evoluase penibil, sub 
toate aspectele, simțind intens frămîn- 
tările secției.

Fază dintr-un meci de fotbal susținut de echipa Progresul București 
în compania Științei București

Foto : Șt. Ciotloș

In ceea ce mă privește am trecut la 
o reprofilare a echipei, care beneficia 
acum și de aportul lui Unguroiu și 
Prepurgel. Apoi, în dorința de a întări 
disciplina în sinul echipei n-am îngă
duit nici un fel de concesii. Pentru par
ticipare formală la pregătiri mi-am per
mis să-l tin pe tușă un joc chiar și pe 
Mateianu. Aveam nevoie de jucători în 
stare să alerge 90 de minute nu do 
nume sonore. Lecția i-a prins bine lui 
Viorel, care s-a integrat apoi cu con
vingere in programul de pregătire. Și 
echipa a începui să-și revină, evoluînd 
de la o etapă la alta mai bine.

— Ce factori au contribuit îndeosebi 
Ia revirimentul formației?

— După părerea mea, înțelegerea mai

TREI PREMII A CITE 70 276 LEI LA PRONOEXPRES
Programul concursurilor PRONO

SPORT A 52 și B 18 de duminică 26 
decembrie cuprinde meciuri din cam
pionatul italian A și B :

I Atalanta:—Catania
II Brescia—Juventus

III Cagliari—Lanerossi
IV Fiorentina—Roma
V Foggia—Varese

VI Internazionale—Bologna
VII Lazio—Napoli 

VIII Spăl—Sampdoria
IX Livorno—potenza
X Padova—Venezia

XI Palermo—Pro Patria
XII Trani—Mantova 

XIII Torino—Milan
ULTIMA ZI LA CONCURSUL 

SPECIAL PRONOEXPRES
Azi este ultima zi în care mai pu

teți depune buletinele la concursul 
special PRONOEXPRES a cărui tra
gere are loc mîine 22 decembrie 1965 

justă a sarcinilor din partea fiecărui 
component al formației la care s-a a- 
dăugat și o exemplară dăruire a tuturor 
jucătorilor pe parcursul celor 90 de 
minute. Țin să remarc, totuși, compor
tarea fundașilor Măndoiu și Peteanu, 
a celor doi mijlocași, Neacșu și Pre
purgel, adevărate „motoare", precum și 
a cuplului de înaintași centrali, Mate- 
ianu și Unguroiu. Primul — un creator 
excelent, cel de al doilea — jucător 
incisiv și cu forță de șut.

— Cu alte cuvinte, echipa a avut o 
solidă „coloană vertebrală"...

— ...datorită căreia a avut ceea ce se 
cheamă STABILITATE IN TEREN, 
putînd să-și organizeze și să-și orien
teze mai ușor și mai rational acțiunile, 
atît în situafiile de atac cit și în cele 
de apărare. La realizarea acțiunilor o- 
fensive cu superioritate numerică și-au 
adus, alternativ, contribuția fundașii la
terali și mijlocașii, îndeosebi Prepurgel, 
dotat cu frumoase calități de șuter.

— Ca urmare a puternicei reveniri din 
cea de a doua parte a turului, echipa 
ocupă acum locul I, avînd 3 puncte a- 
vans față de Metalul Tîrgoviște, clasată 
pe locul doi. Ce părere aveți: se poate 
considera Progresul „scăpat" în cîști- 
gător?

— Practic, cred că da. Totuși dacă 
mă tem de vreo echipă în seria noastră, 
aceasta este Dinamo Bacău, deși ea se 
află abia pe locul 8 cu 5 puncte mai 
pufin decît noi. Băcăoanii, care au 
schimbat o serie de jucători pe parcurs, 
au acum timp să-și pună echipa la 
punct, anunfîndu-se deosebit de peri
culoși pentru retur.

— Același timp — în care sînt po
sibile noi acumulări — vă stă și dv. 
la dispoziție.

— Firește. De altfel mi-am și schițai 

programul de instruire-antrenament pen
tru perioada de iarnă. Un timp însemnat 
voi ufecta pregătirii individuale, conș
tient fiind că numai în felul acesta 
randamentul „ansamblului" va înregis
tra în retur un plus evident. Ce vreți, 
în plin campionat -— cînd am luat e- 
chipa in primire — a trebuit să gră
besc procesul de omogenizare. Aveam 
nevoie de puncte. Acum avem timp pen
tru a lucra mai în tihnă, la toate ca
pitolele.

— Și poate, lucrînd în felul acesta, 
la sfîrșitul întrecerii nu va mai fi ne
cesar să decidă... golaverajul. Gîndi- 
ți-vă și la suporteri...

Interviu consemnat de 
G. NICOLAESCU

— la București, în sala din str. Doam
nei Nr. 2.

Concursul special va atribui — în 
afara premiilor obișnuite în bani și 
un mare număr de cîștiguri în obi
ecte și bani. In fruntea premiilor su
plimentare se află 10 autoturisme : 
1 „Renault 10 Major", 2 „Wartburg 
Lux" (fără radio), 1 „Fiat 850", 1
Wartburg — Standard", 2 „Fiat — 
600", 2 „Trabant — Combi" și 1
„Trabant — limuzină 600“.

Un lucru demn de reținut este a- 
cela că se poate cîștiga un autotu
rism și cu cinci numere.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres 

Nr. 50 din 15 decembrie 1965 sînt ur
mătoarele :

Categoria 1:3 variante a 70.276 lei.

Ne-am gîndit să ne adresăm antre
norului EUGEN MLADIN, de la Jiul 
Petrila, echipa clasată pe locul I la 
încheierea turului, cu cîteva între
bări privind aspectele mai importante 
care au reieșit în cele 13 etape dis
putate în seria secundă a categoriei 
B, cunoscută fiind valoarea ridicată 
a celor mai multe dintre echipe.

Tocmai despre această valoare l-am 
rugat pe antrenorul Mladin să ne 
vorbească mai întîi:

— în general, meciurile din seria 
a II-a sînt spectaculoase, de un nivel 
tehnic destul de bun. Nici nu e de 
mirare : în campionat participă echipe 
cu tradiție, care reprezintă centre 
muncitorești în care fotbalul a avut 
întotdeauna mulți simpatizanți, au 
capacitate organizatorică mare, iar 
procesul de instruire se duce în mod 
corespunzător. Să nu uit: multe 
echipe din serie au activat în cate
goria A. Toate acestea au dus la ri
dicarea valorii fotbalului practicat 
aci. Apoi, sînt mulți jucători tineri, 
stăpîni pe tehnică, ca de pildă: Bo- 
honi (Minerul Baia Mare), Stănoaie, 
Toma (Vagonul Arad), Gyorfi, Czaka, 
Ciutac (A.S.A. Tg. Mureș), Pleian 
(Minerul Lupeni), Rednic (C.S.M. Re
șița), Husar (Ind. sîrmii C. Turzii), 
Silaghi (Recolta Cărei), Gligor, Do- 
mide (C.F.R. Arad), Pop, Libardi, Mar- 
tinovici (Jiul Petrila). Alături de 
aceștia și de mulți alți tineri talen- 
tați care mie poate că mi-au scăpat, 
trebuie remarcată prezența unor ju
cători cu o experiență mai îndelun
gată, chiar și în categoria A, care 
asigură echipelor un potențial ridi
cat. Printre aceștia, Sasu, Soo, Staicu 
(Minerul Baia Mare), Dan (Minerul 
Lupeni), Raab, Chețan, R. Banu (Ind. 
sîrmii C. Turzii), Danileț, Izghireanu 
(Vagonul Arad), Scînteie, Arnoțcbi 
(C.S.M. Reșița), Ivănescu, Crăciun 
(Jiul Petrilai etc.

— NE PUTEȚI SPUNE CEVA DES
PRE MUNCA DE INSTRUIRE?

— Cu toate că nu am urmărit an
trenamentele celorlalte formații din 
jocurile văzute mi-am dat seama de 
seriozitatea cu care este privită munca 
de instruire Ia echipele din seria a 
II-a. în plus, datorită sprijinului 
acordat de F.R. Fotbal, datorită con
troalelor mai dese și a respectării 
îndrumărilor federației, procesul de 
instruire satisface cerințele actuale. 
Cînd ai toate condițiile create pentru 
o muncă de calitate la antrenamente, 
cînd ai terenuri bune, echipament 
și materiale în cantitate suficientă, și 
execuțiile tehnice sînt bune. Ba aș 
putea spune că există tendința spre 
subtilități tehnice. De asemenea, vi
teza de joc este ridicată, iar capaci
tatea de efort a crescut. In general, 
echipele arată predilecție spre jocul 
ofensiv.

— AMINTEAȚI CEVA DESPRE 
TERENURI...

— Peste tot, cîmpul de joc este 
excelent. După părerea mea, multe 
echipe din categoria A n-au terenuri 
atît de bune ca cele de la Cugir. 
Cărei, Arad și Cimpia Turzii. Mai 
mare dragul să joci acolo.

— CE NE PUTEȚI SPUNE DESPRE 
„ATMOSFERA' ÎN CARE SE DIS
PUTĂ MECIURILE?

— în marea majoritate a cazurilor 
jocurile se dispută într-o atmosferă 
de sportivitate. Mai sînt și excepții 
(la Cugir, Baia Mare, Mediaș etc.) 
unde spectatorii au avut uneori ma
nifestări care n-au făcut cinste ora-

Categoria a II-a : 3 variante a 25.907 
lei.

Categoria a III-a: 70 variante a 
1.195 Iei.

Categoria a lV-a : 296 variante a 363 
Ici.

Categoria a V-a : 1709 variante a 62 
lei.

Categoria a Vl-a : 5674 variante a 
26 lei.

Premiile de categoria I au fost a- 
tribuite următorilor participant:

1. — MLADIN N1COLAE din satul 
Gărvan regiunea Dobrogea.

2. — BARBU ION din București.
3. — COJOCARI) VASII.E din Paș

cani regiunea lași.

Rubrică reductată de Loto-I'ronosport.

EUGEN MLADIN
Văzut de Neagu Rădulescu

șelor respective. Dar măsurile luate 
de cei în drept au temperat spiritele 
prea... încălzite.

— CUM VI S-AU PĂRUT ARBI
TRAJELE ?

— La această întrebare nu pot 
răspunde decît ținînd seama de cei 
care au arbitrat echipa mea. In qe- 
neral, arbitrajele au fost competente. 
Au existat însă și excepții. Astfel, 
nu mi-a plăcut de loc modul în care 
a fost condus, de o brigadă reșițeană, 
avîndu-1 la centru pe Alexandru 
Walner, meciul A.S. Cugir — Jiul, 
disputat în etapa a IV-a, cu toate că 
noi am cîștigat acolo (3—2). De ase
menea, nu m-a mulțumit nici felul 
in care a condus un meci al forma
ției mele arbitrul bucureștean C 
Sotir.

— CARE SÎNT, DUPĂ PAREREA 
DV, ECHIPELE CE LUPTĂ PENTRU 
TITLU ?

— Jiul Petrila, Minerul Baia Mare, 
Vagonul Arad, A.S.A. Tg. Mureș au 
prima șansă. Noi părem oarecum 
avantajați: avem acasă meciurile cu 
Minerul Baia Mare, A.S.A. Tg. Mures 
și A.S. Cugir; doar cu Vagonul, 
jucăm la Arad.

— DAR — PENTRU RETROGRA
DARE ?

— Toate echipele clasate acum de 
Ia locul 6 în jos (n.n. Minerul Lupeni, 
C.S.M. Reșița, Ind. sîrmii C. Tlirzii, 
Recolta Cărei, Clujeana, C.S.M. Sibiu, 
Gaz metan Mediaș, Arleșul Turda, 
C.F.R. Arad), „înghesuite* pe o di
ferență de 3 puncte, vor lupta să 
evite categoria C. Cam toate însă 
sînt de forțe egale și, ca atare, foarte 
puține meciuri s-au încheiat Ia scor. 
In general, nu se manifestă incons
tanță ; doar conjunctura poate hotărî 
cine va fi în cap și cine — în coadă.

— ÎN GENERAL, SE APLICĂ SIS
TEMUL CU 4 FUNDAȘI?

— Da. însă echipele care în de
plasare n-au avut curajul să joace 
mai deschis, au pierdut! Jiul a jucat 
deschis și a cucerit 7 puncte „afară". 
Alte partide le-am jucat prudent chiar 
acasă și... am pierdut 2 puncte I Doar 
Minerul Baia Mare aplică apărarea 
în linie

— AVEȚI DE FĂCUT PROPUNERI?
— Da, am cîteva. Cred că ar fi 

bine ca meciurile din categoria B și 
chiar cele de „C" să se dispute du
minica dimineața. Asta pentru că 
după-amiaza, televiziunea, care trans
mite meciuri din categoria A, ne ia 
mulți spectatori. De pildă, Ia uu meci- 
derbi cum a fost cel de la Baia Mare 
dintre Minerul și Jiul, în tribune n-au 
fost decît 3—4 mii de spectatori, ceea 
ce e foarte puțin. Cred, în același 
timp, că ar fi bine ca federația să 
înființeze și pe lingă echipele de 
categoria B centre pentru copil și 
juniori. După cum v-am spus clubu
rile și asociațiile sportive cu echipe 
în seria a II-a, au suficientă capaci
tate organizatorică pentru a face isță 
unor astfel de centre. Și aș mai avea 
o propunere, nu știu în ce măsură 
s-ar putea realiza : brigada de arbitri 
care ne-a arbitrat în deplasare, în 
etapa următoare să ne arbitreze acasă. 
Nu s-ar putea ?

MIRCEA TUDOKAN



Se cunosc cele 8 semif inaliste 
ale „C.C.E“ la polo

Așadar, dinamoyiștii bucureștenj. s-au 
calificat din nou în semifinalele „Cu- 
pei campionilor ecropeni" la capătul 
întrecerilor desfășurate în grupa ă 
IV-a de ja Zilina. Campionii tării noas
tre au obținut două victorii clare în 
fața formațiilor Legia Varșovia și Slo
van Piestany și , au, pierdut, la mare 
luptă, în fața redutabilei formații ma
ghiare Ferencvaros Budapesta. După 
ultimul meci disputat duminică seara 
la Zilina am avut o convorbire tele
fonică cu antrenorul bucureștenilor, 
prof. Carol Corcek, care ne-a oferit 
și alte amănunte în legătură cu com
portarea . jucătorilor noștri. ,

„Am obținut două victorii scontate 
— declara antrenorul Corcek, și am 
cedat la iiMită în fața formației ma
ghiare. Dar nu uitați un amănunt : 
Ferencvaros a marcat de trei ori din 
superioritate numerică și o dată din 4 
metri (!), iar noi am înscris de fiecare 
dată din acțiune. Indiferent însă de 
acest lucru, țin să precizez că forma
ția noastră nu a jucat la valoarea com- 
ponenților ei, că au fost mai multe mo
mente cînd jucătorii nu s-au concentrat 
suficient, ratînd ocazii clare (vezi si
tuația de 3—2 în meciul cu Ferencva
ros), sau dînd posibilitate arbitrilor 
să dicteze eliminări din joc. Va trebui, 
ca/în perioada ce ne-a mai rămas pînă 
la semifinale (28—30 ianuarie 1966), 
să lucrăm cu și mai multă rîvnă pen
tru atingerea obiectivului propus.

Campionatele la tenis 
alte competiții vor

Și întrecerile din celelalte grupe 
preliminare s-au încheiat duminică sea
ra. La; Barcelona, Partizan Belgrad a 
întrecut în partida finală pe C. N. Bar
celona cu 7—1, ambele echipe obți- 
nînd însă calificarea.

La Eskilstuna, în ultima zi, s-au 
înregistrat următoarele rezulfatt: Tu- 
nafors Eskilstuna — Simselskap Hel
sinki 4—1 și C. N. Leningrad — Dy
namo Magdeburg 6—5. Dreptul de a 
juca în semifinale l-au obținut, for
mațiile C. N. Leningrad și Dynamo 
Magdeburg, tn sfîrșit, în grupa de la 
Dortmund, Pro Recco Genova a învins 
duminică seara și pe N. A. Duisburg 
cu scorul de 5—1 și, împreună cu 
campioana vest-germană (echipa din 
Duisburg), care a avut un golaveraj 
superior față de campioana Olandei 
(T. C. Amersoort), s-a calificat pentru 
turul următor.

Este interesant de subliniat că la ca
pătul acestor întreceri preliminare, 
dreptul de participare în semifinale 
l-au cucerit reprezentantele acelorași 
țări pp care le-am întîlnit — în turul 
respectiv — și în ediția precedentă : 
PRO RECCO GENOVA (actuala deți
nătoare a trofeului), N. A. DUIS
BURG. PARTIZAN BELGRAD (cîș- 
tigătoarea primei ediții), C. N. BAR
CELONA, C. N. LENINGRAD, DY
NAMO MAGDEBURG, FERENCVA
ROS BUDAPESTA și DINAMO 
BUCUREȘTI, (a.v.).

de masă s-au încheiat; 
începe însă în curind

eh

Cele patru zile de tenis de masă de’ 
săptămîna trecută (meciul feminin 
Progresul București — T.S.C. Berlin 
și returul campionatului național pe 
echipe) au oferit spectatorilor bucu- 
reștcni posibilitatea să-i revadă, în ca
drul unor întreceri oficiale, pe cei mai 
buni sportivi de la noi. Rezultatele se 
cunosc. Mai greu sau maj u5°r 5> cu 
citeva excepții, favoriții au ieșit învin
gători. Fără a arăta o formă deosebi
tă, și jucînd în condițiile unor mo
mente psihologice dificile — cînd TSC 
Berlin conducea cu 2—0 și 3—1 Maria 
Alexandru a reușit să fie la înălțime 
și să depășească adversare foarte tena 
ce, realizînd trei victorii hotărîtoarc 
pentru calificarea Progresului în semi
finalele „C.C.E.". Apoi, în campionatul 
pe echipe și în „Cupa României”, Ma
ria Alexandru, evoluînd la o valoare 
medie, a. cîștigat totuși cu destulă fa
cilitate. Dacă în ceea ce privește apă
rarea, primei jucătoare îi este necesară 
încă mai multă siguranță pentru a 
asigura o dirijare mai bună a mingi
lor, în atac ea are nevoie de... ceva 
în plus. Este vorba de mai mult cu
raj, de o decizie mai mare in inițierea 
și încheierea loviturilor ofensive. Cit 
ar fi de ermetică apărarea -r nu este 
cazul în prezent 1 — nu se poate aspira 
la succese de prestigiu fără — cel pu
țin — o lovitură sigură de atac. In 
acest sens, am observat, o îmbunătățire 
în jocul lui Giurgiucă și partida cîști- 
gată la Reti este edficatoare. Giur
giucă a fost mai mobil și s-a prezentat, 
cu o gamă de, lovituri ofensive care 
au purtat amprenta incisivității și a 
preciziei — mai ales cele în linie.

Ella Constantinescu a avut evoluții 
inegale în privința puterii de concen
trare, iar Catrinel Folea, după un în
ceput slab (partida cu Hovestadt) a jucat 
în celelalte meciuri de Ia Dinamo sau 
Floreasca la o valoare mai apropiata 
de posibilitățile ei. Eleonora Mihalca, 
cu excepția jocurilor amicale cîștigate 
la reprezentantele formației T. S. C. 
Berlin, a acționat prea reținut, ceea'

Comentarii ale presei insulare după turneul boxerilor români
După meciul de box Scoția—România, Vasile Antoniu, într-un meci pe care ar

pe care reprezentanții noștri l-au cîști- bilrul ar ii trebuit să-l întrerupă încă 
gat cu 7—3, și in ajunul meciului Ir-- din primele minute pentru inferioritatea 
landa—Rotnânia ziarul IRISH ÎNDE- adversarului. Ion Dinu și-a dominat ad- 
Pl. DENT* face următoarele comen
tarii :

,, Victoria strălucită obținută de ro
mâni ne avertizează că în fața boxerilor 
noștri, , stă o sarcină extrem de grea. 
Scorul nu reflectă pe deplin valoarea 
oaspeților pentru că, Ia drept vorbind, 
singurul Tdtnân îrifrînt a fost Pițu. Ot- 
vos a fost dezavantajat de arbitri. In 
realitate, el a fost superior la puncte 
adversarului său. iar Covaci a pierdut în 
fata lui Tom Imrie numai din pricina 
unor lovituri date cu mănușa deschisă.

'Toți trei boxerii români care au cuce
rit medalii la „europene" și-au confirmat 
posibilitățile. In .specia! s-a remarcat 

ce îi diminuează simțitor din efica
citate.

Nu putem fi mulțumiți de compor
tarea campionului țării : Adalbert Reti 
—învins de Gelu Păun. In general, 
Reti a acționat dezorganizat, prea a- 
gitat. Ca să nu mai vorbim de jocul 
complet nesatisfăcător al lui Bodea și 
Sentivani, componenți ai lotului națio
nal și ai echipei C.S.M. Cluj, dețină
toare a trofeului „C.C.E.“. Este greu 
de explicat nivelul scăzut al valorii 
acestor doi sportivi, știut fiind că ei 
se pregătesc de luni și luni de zile. In 
asemenea situație, agravată și de 
faptul că Negulescu și Cobîrzan nu 
fac antrenament pentru viitoarele me
ciuri din „C.C.E." ale C.S.M. Cluj a- 
pare foarte dificilă selecționarea omu
lui trei în echipă.

O dată încheiată competiția de la 
sala Floreasca, pregătirile vor trebui 
continuate cu volum și intensitate mă
rite. Chiar din primele zile ale anului 
1966, sportivii noștri vor fi chemați 
în noi și impoitante competiții inter
naționale.

C. COMARNISCHI

Handbaliștii de 
pe locul secund in
DESSAU 20 (prin telefon). — în 

localitate s-a încheiat duminică un inte
resant turneu internațional de handbal 
masculin, la Care a luat parte și echi
pa română Dinamo Bacău. După ce în 
primul joc 1 handbaliștii băcăoani au 
pierdut în fața formației Dynamo Hal
le (17—19), ei au învins apoi echipa 
Zab Dessau cu 13—12 (9—7). Handba
liștii de la Dinamo Bacău au condus 
majoritatea timpului (2—0, 4—1, 5—2, 
7-—4), fiind egalați o singură dată 
(min. 40 : 9—9), după care s-au im
pus în final. în celălalt meci Dynamo 
Halle a învins pe Ajax Copenhaga cu 
15-1-14 (7—9),. astfel că primul loc în

versarul prîntr-un : croșeu de stingă 
foarte eficace, iar Ion Olteanu, după 
ce a trimis citeva lovituri puternice cu 
dreapta in prima repriză, a avut con
ducerea pînă la sfîrșitul meciului".

Citeva zile mai tirziu, comentind în- 
frlngerea boxerilor irlandezi de către 
echipa României „THE SUNDAY 
PRESS* scrie :

„Românii au dat băieților noștri o lec
ție de măiestiie și voință. După ce e- 
chipa noastră a avut un start bun cu 
Maguire, care La învins pe Otvos, a ur
mat un’ șir de înfrîngeri, culminînd cu 
momentul trist In care Jim Mc Court,

Scenă de lupte ? Nu. Această fază s-a produs în timpul unui meci de baschet între echipele 
profesioniste din Los Angeles și Cincinnati. Walt Hazzard efectuează un veritabil „tur de braț" 

adversarului său Wayne Embry...
Foto U.P.I.

Din campionatele de fotbal
URUGUAY. Echipa Penarol a cîști

gat pentru a șaptea oară consecutiv 
titlul de campioană a tării.

MEXIC. Formația F.C. America s-a 
clasat pe primul loc în campionat, cu 
42 p, urmată de echipa Guadalajara 
cu 40 p.

ARGENTINA. Titlul de campioană 
a revenit cunoscutei echipe Boca Ju
niors, cu 50 p, urmată de River 
Plata cu 49 p.

COLUMBIA. Noua campioană a 
tării este echipa Cali, care a realizat 
62 p. Pe locurile următoare — la e- 
galitate de puncte — sînt National si 
Millionarios, cu cite 56 p. De remar
cat că în această tară există două

la Dinamo Bacău
turneul de la Dessau
competiție a revenit echipei Dynamo 
Halle, iar pe locul secund s-a clasat 
Dinamo Bacău. în cadrul acestui tur
neu, ca și în partida anterioară dis
putată la Plemnitz cu echipa Chemie 
și cîștigată de băcăoani cu scorul de 
25—18 (12—5), din lotul formației 
noastre s-au evidențiat portarul Ne- 
govan și jucătorii Moldovan, Sauer, 
Bettendorf și Horobeț.

în continuarea turneului pe care îl 
întreprinde în R.D. Germană, echipa 
Dinamo Bacău va juca marți, la Mag
deburg și joi la Ave

LASCAR PANA
antrenor

preferatul publicului (deținător al titlu
lui de cel mai bun boxer irlandez al 
anului)., a părăsit ringul întrecut pe drept 
de Antoniu, unul dintre „stîlpii" echipei 
române. Constantin Stanev a fost net su
perior lui Tyrrell care a suportat o 
ploaie <le pumni pînă cînd l-a salvat ar
bitrul, întrerupînd meciul. -Ion Dipu a 
avut o gardă impenetrabilă; constituția 
lui robustă l-a făcut invulnerabil la lo
viturile lui Anderson. După victoria lui 
Pițu a devenit clar că românii nu pot 
ii înfrînți în acest meci. O dată mai 
mult forța oaspeților și-a spus cuvîntul. 
A urmat un moment de înviorare cînd 
Gus Farrell, ciobanul în vîrstă de 20 de 
ani, a dispus la puncte de Covaci.

Pînă la sîrșit, însă, Irlanda a fost 
doborîtă : 8—2". 

federații de fotbal pe care F.I.F.A. nu 
le recunoaște.

SPANIA. In etapa de duminică, 
fruntașele clasamentului n-au jucat. 
Astfel, clasamentul a rămas neschim
bat : Atletico Madrid 20 n. Valencia 
20 p, Pontevedra și Real Madrid 
cîte 18 p., Espagnol, Malaga ai Barce
lona cîte 14 p. Real Madrid a fost 
învinsă duminică pe teren propriu de 
F.C. Barcelona cu 3—1, iar Espanol 
a învins acasă cu 1—0 pe Cordoba.

BELGIA. SC. Anderlecht a dispus 
cu 7—*3 de F.C. Lieqe iar St. Trond 
a învins cu 2—0 pe F.C. Antwerp, 
învingătoarele sînt la egalitate de 
puncte și conduc în clasament.

FRANȚA. In etapa a 20-a Nantes a 
dispus de Lyon cu 2—0, Bordeaux de 
Cannes cu 1—0 și Valenciennes de 
Red Star cu 1—0. Clasament : Nantes 
33 p., Valenciennes 28 p, Bordeaux 
26 p.

ANGLIA. Performera etapei de sîm- 
bătă a fost Manchester United, care 
a dispus cu 5—1 de Tottenham.

ȘTIRI... REZULTATE...
BASCHET

In cadrul „Cupei campionilor europeni” 
la baschet (feminin) s-au disputat două 
noi partide.

e La Amsterdam, formația bulgară 
Slavia Sofia a învins pe campioana O- 
landel, E.M.V.J. cu scorul de 82—64 
(36—29).
• Intr-un meci desfășurat la Tel Aviv, 

Macab) Tel Aviv a întrecut echipa Co
legiului din Ankara cu scorul de 47—26 
(24—13). învingătoare și în primul joc cu 
57—27. baschetbalistele de la Macabi s-au 
calificat în turul următor al competi
ției.

SCHI
Competiția internațională de schi „Cri

teriul primei zăpezi“ a luat sfîrșit la 
Val d’Isere cu desfășurarea probei femi
nine de slalom uriaș. Victoria a revenit 
sportivei franceze Christine Goitschel, 
cronometrată în 1:22,83. urmată de co
legele sale Madeleine Bochatay — 1:24,81 
și Christine Terraillon — 1:27,22, Cursa 
s-a desfășurat în condiții foarte dificile, 
pîrtia fiind acoperită cu multe porțiuni 
de gheață. Din această cauză, 26 din cele 
47 de concurente au abandonat sau au 
fost descalificate. Printre cele abando
nate s-a numărat și Patricia du Roy de 
Blicquy, cîștigătoarea probei de slalom 
special.

„Combinata” a revenit sportivei Made
leine Bochatay cu 27,32 puncte .urmată 
de Christine Terraillon — 41,30 puncte, 
și italianca Glorianda Cipolla — 59,65 
puncte.

HANDBAL

La Zagreb s-a desfășurat meciul de 
handbal contînd pentru „Cupa campioni- 

Fruntașa clasamentului, Liverpool, a 
terminat cu un scor alb la Newcastle, 
iar Burnley a învins pe Leicester cu 
4—2. Clasament: Liverpool 32 p (din 
22 jocuri), Burnley 30 p, Manches
ter United 28 p (ambele cu cîte 21 
jocuri),

IUGOSLAVIA. Etapa a 15-a: Rad- 
nicki — Sarajevo 2—2, Vojvodina — 
Olimpia 1—1. Partizan — Vardar 5—
4, Velej — Steaua roșie Belgrad 1 — 
2, Rjeka — Tresnevka 5—2, F. C. 
Zagreb — Dinamo Zagreb 2—3, Ze- 
lejnicear — O.F.K. Beograd 1—1, 
Hajduk — Radnicki Niș 1—0. Cla
sament : Vojvodina 23 p., Sarajevo 
18 p. etc.

R. F. GERMANA, Bâyern Munchen
— Werder Bremen 3—1, Hannover 96
— Meidericher S.V. 0-—3, F.C. Kai
serslautern — V.F.b Stuttgart 1—2,
5. C. Karlsruhe — Borussia Neunkir
chen 1—1 etc. In clasament conduce 
Munchen t860 cu 28 p, urmată de 
Bayern Munchen cu 26 p și « Vs- 
sia Dortmund cu 24 p.

lor europeni” (masculin) dintre echipele 
R.K. Zagreb și U.C. Marsilia. Victoria 
a revenit handbâllștllor iugoslavi cu sco
rul de 30—16.

O Intr-un meci pentru „Cupa campio
nilor europeni” ' la handbal (masculin), 
Dukla Praga a învins cu scorul de 11— 
7 (7—1) pe Frischauf Goeppingen (R.F.G.).

★
Ș La Varșovia s-a disputat meciul a- 

mieal internațional de handbal dintre re
prezentativele masculine ale Poloniei șl 
Franței. Handbaliștii polonezi au termi
nat învingători cu scorul de 26-^"3 (11— 
12).

HOCHEI
Cel de-al doilea joc amical internați

onal de hochei pe gheață, desfășurat la 
Dresda, dintre reprezentativele R. D. 
Germane și R.P. Polone a luat sfîrșit 
cu victoria hocheiștilor oaspeți, care au 
învins cu scorul de 3—2 (2—0, 1—1, 0—1). 
In prima partidă, echipa R.D. Germane 
cîștigase cu 6—0 (1—0, 4—0, 1—0).

★
• într-un meci contînd pentru „Cupa 

campionilor eilropeni” la hochei pe 
gheață, desfășurat în localitatea Kla
genfurt (/Austria), echipa austriacă AC. 
Klagenfurt a surclasat formația Dozsa 
Ujpest Budapesta cu scorul de 9—0.

învingători și în primul joc (5—1), ho- 
cheiștii austrieci s-au calificat în turul 
următor al competiției.

VOLEI
Reprezentativa feminină de volei s 

R.D. Germane și-a încheiat tunu -ui în 
R.P. Chineză jucînd la Pekin cț ^selec
ționata R.P. Chineze. Gazdele au obținui 
victoria cu scorul de 3—0- (15—12, 15—10 
16—14). Din opt jocuri susținute, volei
balistele germane au cîștigat patru in- 
tîlniri. 1
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