
sfăWrea cadrelor ft educație
izică din regiunea Banat

mai multă pasiune 
și răspundere...

im avut nu o dată prilejul 
vorbim despre sportul șco- 
din regiunea Banat, con- 

înînd tradiții și inițiative, 
cese remarcabile care oglin- 
c — în mare măsură — 
nea pricepută a profesorilor 
educație iizică. Mii de elevi 
etică astăzi exercițiile fizice 
sportul în cele peste 300 de 
ciații sportive școlare și 
■asta înseamnă, desigur, o 
itribuție importantă la întă- 
?a sănătății, ia dezvoltarea 
că a tinerei generații, la for- 
rea și dezvoltarea trăsătu- 
>r de caracter, a disciplinei 
iștiente, a spiritului de ini- 
ivă, a curajului și voinței. 
) prezență tot mai activă 
egistrează sportul școlar 
lățean și în activitatea de 
formanță. în ultimul timp, 

(vii școlilor din această re- 
îw- au avut o bună compor- 
fe î.îi finalele campionatelor 
ublicane școlare (locul I la 
îdbal — fete, locul III la 
chet — fete, volei — fete, 
iom special — băieți, atle- 
n — în clasamentul neoîi- 
I pe regiuni ș.a.J. Rezultate 
ie și foarte bune au obținut, 
asemenea, echipele repre- 

itind școlile sportive din 
rd, Reșița, Lugoj, Timișoara

I

DAN GÎRLEȘTEANU
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\u început întrecerile După-ami ază,

>partachiadei de iarnă
PRIMELE ÎNTRECERI ri

n prima zi a întrecerilor din 
rul Spartachiadei de iarnă, aso- 
ia sportivă Voința Mobilă-Tapi- 
e din Capitală a mobilizat la 
rtul probelor aproape 100 de ti- 
î și tinere. în sala din strada 
șșani și-au măsurat forțele hal
fii», luptători, șahiști și ju- 

>ri de tenis dc masă.
Ridică... haltera N. Airinei. De 

' margine, prietenii îl încurajea
»■ frenetic. Pe la 20 de ridicări 

îmtii că-1 părăsesc puterile. Dar 
/'■■îndemnul 

efort și 
4 ori.
-- Hai, Enache ! Trebuie să-1 
i pe.xAi rinei ! Tu ești mai tare ! 
'olrgiV din grupa sportivă nr. 5 
au cu tot dinadinsul să aibă 

ci un campion. Dar Enache a

colegilor a mai făcut 
a mai săltat haltera

La Rădăuți,
,’emperatura scăzută din 
mele zile a făcut posibilă 
enajarea de patinoare na- 
ale în orașul Rădăuți. Pri- 
le două au fost pregătite de 
re asociațiile sportive Me
ii și Voința, fiind puse la 

poziția amatorilor acestui 
•rt.

„abandonat" la cea de-a 18-a 
dicare. Apoi, haltera a intrat pe... 
mâinile lui N. Oinăearu, de la 
grupa sportivă nr. 2. Acesta n-a 
prea avut suporteri. Poate de aceea 

Arbitrul a 
și cel

s-a și ambiționat, 
consemnat 26 de ridicări 
luai bun rezultat din seara aceea. 
Am crezut că este „frint" de o- 
boseală. Ilar de unde ! Cînd a 
început trînta Oinăearu a fost 
primul care s-a oferit să susțină 
meciul inaugural. Ca partener l-a 
avut pe Enache, cel pe care îl în- 
trecuse cu 8 ridicări în proba de 
haltere. Oinăearu a dovedit 
multă forță și tehnică, ieșind 
nou învingător.

După întreceri îndîrjite, cei 
buni la șah au fost P. Marinescu, 

(Continuare în pag. a 2-a)

se patinează!

mai
din

mai

în curs de amenajare 
patinoar din parcul

Sînt 
marele 
„Al. Sahia", care va li inaugu
rat cu un „carnaval pe ghea- 
•ță“, și terenul de hochei al 
asociației Metalul, unde vor 
avea loc meciurile echipelor 
de copii. ,

V. ȘTEFĂNESCU-coresp.

Președintele Consiliului de Stat 
România, Chivu Stoica, împreună 
dimineața Bucureștiul, plecînd cu avionul spre Etiopia, într-o 
vizită oficială de prietenie la invitația Maiestății Sale Im
periale Haile Selassie I.

Președintele Consiliului de Stat este însoțit de Bujor 
^lmășan, ministrul minelor, cu soția, George Macovescu, 
adjunct al ministrului afacerilor externe, cu soția, consilieri 
și experți.

Cu același avion a plecat Tekle Tsadik Mekouria, trimisul 
extraordinar și ministru plenipotențiar al Etiopiei in Repu
blica Socialistă România

La plecare, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Maxim Berghianu, Petre Borilă, Gheorghe Radulescu, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Petre Blajovici, Mihai Gere, precum, 
și Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stal. 
Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale, generali, ziariști.

A fost de față decanul corpului diplomatic din București, 
ambasadorul Cubei, Manuel Yepe Menendez.

al Republicii Socialiste 
cu soția, a părăsit luni

(Agerpres)

In atac — Dinamo, la blocaj 
— Steaua. Iată, dintr-o parti
dă Dinamo — Steaua jucată cu 
doi ani în urmă, imaginea u- 
nei spectaculoase dispute la 
fileu. Multe asemenea mo
mente de valoros spectacol îi 
vor
tăzi

AZI ȘI MIINE
IN CAPITALA

in

fi dăruite publicului as
ta Floreasca.

Foto : T. Roibu

AZI

T.

sala Floreasca

Recital volciMlistic Dinamo-Stcaua!
Sala Floreasca e din nou gazda 

unei extrem de importante întil- 
niri de volei. Este vorba despre 
meciul masculin de categoria A 
care, azi după-a*uiază îneepînd de 
la ora 17, se va disputa între e- 
chipele DINAMO, deținătoarea 
„Cupei campionilor europeni , și 
STEAUA, neînvinsă (alături de 
Politehnica Galați), în între
cerea republicană. Două echipe

reputate prin jocul deosebit de 
spectaculos pe care-1 practică. La 
elementele acestea de atractivitate 
se adaugă desigur amintirea pal
pitantelor partide DINAMO— 
STEAUA din campionatul prece
dent (în tur 3—1 pentru Dinamo, 
în retur 3—2 pentru Steaua), în 
măsură a stimula considerabil in
teresul spectatorilor.

In fine, de notat din declara-

țiile antrenorilor S. Mihăilescu 
(Dinamo) și T. Tunase (Steaua) 
...abținerea de a face previziuni 
cu privire la rezultat, precum și 
promisiunea fără rezerve că echi
pele conduse de ei se vor strădui 
nelimitat pentru ca publicului să-i 
fie oferit uri spectacol voleibalist ic 
de valoare măcar egală celui din 
recentul derbi Rapid—Dinaino. 
Este cel mai prețios pronostic !

HOCHEI PE GHEATĂ : Patinoar 
rul „23 August", ora 18,30: întâl
nirea internațională amicală Gin < ■ 
tre echipele României și Italiei,

VOLEI : Sala Flgreasca, ora 17 • 
meciul Dinaino —'Steaua (în ca
drul campionatului republica» 
masculin cat. A.).

MÎINE
HOCHEI PE GHEATĂ : Patino** 

rul „23 August", ora 18,30: Intîl* 
nirea internațională amicală din< 
tre echipele României și Italiei.,

BASCHET : Sala Floreasca, owt 
19,30 : meciul Steaua — Slavia: 
Piaga (în cadrul turului II 
„C.C.E.“).

VOLEI : Sala Ciulești, ora 17* 
C.P.B. — Dinamo (în cadrul cam
pionatului republican feminin cat. 
A.).

BOX : Sala Dinamo, ora 19 : 
Steaua — Sel. Galați (în cadrul 
turneului final al campionatului 
republican pe echipe).

Baschetbalist» de Ia Steaua așteaptă 
cu încredere meciul cu Slavia Praga

eliminat
Ener-

Așadar, după ce au 
echipa austriacă Kuenring 
gie ’ Viena, baschetbaliștii de la 
Steaua vor susține mîine (la ora 
19,30 în sala Floreasca) o nouă 
partidă în cadrul celei de a X-a 
ediții a „Cupei campionilor euro
peni". De astă-dată, ei vor întîlni 
reprezentanta valorosului baschet 
cehoslovac, echipa Slavia Praga, 
al cărei lot cuprinde cîțiva jucă
tori (Zidek, Ammer, Ruzicka, 
Kovar) prezenți zilele trecute în 
selecționata cehoslovacă, partici
pantă la „Cupa Bosforului*.

De altfel și Steaua a avut pa
tru jucători (Novacek, Nosievici, 
Savu și V. Gheorghe) în echipa 
care ne-a reprezentat țara în a-

ceeași competiție, astfel că în 
ultima săptămînă antrenorul 
merit Constantin Herold i-a avut 
la dispoziție doar pe Niculescu, 
Barau, Dimancea, Tudosi, Popa, 
Dikai și Bulat. Chiar și în aceste 
condiții, pregătirile au continuat 
cu regularitate și cu seriozitate 
deosebită, deoarece campionii țării 
noastre sînt hotărîți să aibă o 
comportare cît mai bună. De alt
fel. trebuie să amintim că în e- 
diția 1960—1961 a „C.C.E." 
Steaua a reușit să elimine forma
ția campioană a Cehoslovaciei, pe 
atunci Spartak Sokolovo Praga, 
pierzând în deplasare la 10 puncte 
(50—60) și cîștigînd la Bucu
rești cu lo puncte (65—47).

zi, la ora 18,30, ROM ANIA-IT ALIA la hochei pe gheață
Torpedo Minsk, obținând o vie 
torie, un meci egal și suferind o 
înfrîngere/ 
fectuate 
norii lotului, 
I* Tiron, 
din jocul 
ficiențele 
așteptăm 
evolueze 
de valoarea lor reală.

Hocheiștii „azzuri", viitorii 
noștri adversari din grupa B a 
campionatului mondial de la Vie
na, au jucat recent două me
ciuri cu reprezentativa Danemar
cei, la Copenhaga, cîștigînd unul 
și terminîndu-1 la egalitate pe 
celălalt.

In perspectivă, două meciuri 
interesante și, sperăm, de o bună 
valoare tehnică și spectaculară. 
Ambele partide vor începe la ora 
18,30. Ele vor fi conduse de ar
bitrii elvețieni Olivieri și Vuille- 
min.

ortarul italian Viaje reține șutul expediat de atacantul 
omân Ștefan. (Aspect de la meciul de hochei România — 

Italia, din 1965)

Echipele de hochei ale Româ
niei și Italiei susțin, azi și mîine 
pe gheața patinoarului „23 Au
gust*, noi intîlniri. mai precis a 
patra și a cincea din bilanțul co
mun al disputelor lor. Primul 
meci dintre cele două formații a 
avut Ioc la .1.0. de la Innsbruck 
(o—-2 pentru echipa noastră), a- 
poi în decembrie 1965," tot în 
București, îri cadrul turneului de 
baraj pentru campionatul mon
dial, hocheiștii români și italieni 
au fost din nou,
Victoria 
noștri tot 
mătoarea 
la Milano
rezultat de egalitate: 
acum, din nou pe gheață !...

Reprezentativa țării noastre a 
susținut în acest început de sezon 
conipetițional, sub denumirea de 
selecționată a Bucureștiului, trei 
îutîlniri internaționale, cu forma
țiile sovietice S.K.A. Kuibîșev și

La antrenamentele e- 
în ultimele zile, antre- 

M. Flamaropol și 
s-au străduit să elimine 
echipei o serie din de- 
coustatate. De aceea 
ca jucătorii români să 
acum cit mai aproape

e-

O spectaculoasă fază „prinsă11 în cursul meciului Steaua —-
Kuenring Energie Viena disputat în primul tur al „C.C.E." 
și, cîștîgat, ca și în retur , de altfel, de campioana României'

Foto: A. Neagu

față în față, 
a revenit hocheiștilor 
cu scorul de 6—2. Ur- 
partidă s-a desfășurat 
și a luat sfîrșit cu un 

2—2. Și,

• Mîine - cea de a treia reuniune
Un spectacol pugilistic reușit 

au furnizai aseară, în sala Flo
reasca, ecnipa Steaua și Selec
ționata regiunii Oltenia, în cea 
de a doua reuniune a turneului 
final. Toate meciurile, fără ex
cepție, au purtat amprenta unui 
mare dinamism , o bună parte 
dintre ele ridieîndu-se, totodată 
la o bună valoare tehnică. Stea
ua a cîștigat detașat, cu scorul 
de 16—4, dar a primit o replică 
mult mai hotărîtă decît Dinamo, 
în partida cu Selecționata regi
unii Galați.

REZULTATE TEHNICE : C.
Ciucă (S) b.p. C. Pop ; N. Gîju (S)

b.p. V. Ivanovici ; A. Iliescu <S>X 
egal cu C. Buzuliuc ; "TW. Goanțăi 
(O) b.ab. 2 P. Vanea; A. Murg; 
(O) egal cu T. Voicu ; V. Dobro» 
(S) b.ab. 3 I. Hodoșan ; Hî- 
Stumpf (S) b.p. E. Constantine».- 
cu ; Gh Chivăr (S) b.p. Gh. Mar-* 
dan ; V. Trandafir (S) b.ab. 2' 
Tr. circioran ; M. Gheorghionli 
(S) b.ab. 2 I. Sănâtescu.

Cea de a treia reuniune a tur
neului final al campionatului re
publican pe echipe se va disputa 
MÎINE, DE LA ORA 19, ÎN SALA 
DINAMO. SE VOR 1NTÎENI E- 
CHIPELE STEAUA ȘI GALAȚI».



CUPA „F.R.H. ÎN CAPITALĂ POPICE Cifre, nume și... semne de intreimr
1 rliipele masculine și feminine de 

handbal nu și-au încheiat activitatea o 
dată cu terminarea turului campiona
telor republicane. După o scurtă pauză, 
aceste formații, cărora li s-au adăugat 
și echipele fruntașe din campionatele 
regionale, au luat startul într-o nouă 
întrecere, menită să le asigure conti
nuitatea în activitate și pe timpul ier
nii. Este vorba de „Cupa F.R.H4, 

în unele locuri, prima fază a „Cupei 
F.R.Il.tt a început, pînă acum dispu- 
lîndu-se numeroase jocuri. în Capitală, 
de pildă, duminica trecută, s-a desfă
șurat cea de a treia etapă. care a 
programat jocuri interesante, unele 
dintre ele de un bun nivel tehnic. 
Spectatorii prezenți în sala Floreasca 
au putut urmări, astfel, cîteva parti
de cu o desfășurare pasionantă, în care 
victoria a fost decisă abia în ultimele 
minute de joc. Așa s-au petrecut lu
crurile în meciul dintre echipele mas
culine Rafinăria Teleajen și Rapid. 
Din păcate, însă, au existat și jocuri în 
care nu a lipsit mult ca spectatorii 
să... adoarmă pe bănci. Ne referim la 
cele două partide în care au evoluat 
echipele Institutului de Cultură Fizică. 
Atît la băieți cît și la fete aceste 

BASCHET

SERIA I MASCULIN : Progresul 
București —• Unio Satu Mare 71—35 
(39—17); A.S.A. Sibiu — Voința 
București 40—60 (22—27) ; Aurul 
Brad — Farul Constanța 56—-64 (19— 
25) ,■ Petrolul Ploiești — A.S.A. Bacău 
66—42 (27—18) ; Comerțul Tg. Mureș
— Constructorul Arad 77—49 (35— 
20) ; FEMININ : Progresul București
— Voința Oradea 65—36 ( 38—19) ; 
Spartac Salonta — Șc. sp. Craiova 
74—47 (42—17); Șc. sp. Brașov — 
Viitorul Dorohoi 53—49 (20—26) , Șc. 
sp. Satu Mare — A.S.A. Cluj 46—61 
(22—35) ; Voința Tg. Mureș — CI. 
sp. șc. București 60—55 (26—25); 
SERIA A II-A MASCULIN : Politeh- 

■ nica II București — Politehnica Cluj

Au început întrecerile 
Spartachiadei de iarnă

(Urmare din pag. 1)

I. Chiranov, D. Chiriinbuță.. E. Baraca, 
I. Popescu, P. llidioșanu, Gh. Lupu și 
S. Dumitrescu. La tenis de masă s-au 
remarcai N. Andreeseti, J. Bleliinan, Gh. 
Tican. Gh. Costache, I. Porojan, N. Pă- 
irașcu și N. Muller.

început promițător chiar din prima zi.
V. GODESCU

SÂNDEL S-A HOTĂRÎT...

Sala de spectacole a Casei raionale de 
cultură 1 Mai. După boxeri și gimnaști 
au urmat pe scenă halterofilii Gh. Dumi
tru, Petre Moacă și Doru Marin. Aceștia 
au făcut—ca și ceilalți sportivi—dife
rite demonstrații în fața numeroșilor ti
neri de la Electronica, A.M.I.T., Țevi 
sudate șî de Ia alte fabrici, veniți să 
asiste la deschiderea festivă a Sparta- 
ch iadei de iarnă, organizată de clubul 
sportiv raional Gloria. Deodată, vecinul 
■— un flăcău în 'salopetă, bine făcut la 
trup —- exclamă uitîndu-se la mine :

— Strașnici băieți ! Vă plac ?
— Interesant. Dar parcă gimnaștii...
— Pînă acum totul a fost frumos, m-a 

întrerupt tînărul. Băieții ăștia cu mușchi
de oțel însă 111-ait fermecat.

-— Cum, n-ai ntai văzut un concurs de 
taltere ?

— Nu. Sînt doar de vreo lună în Ca
pitală. Urmez, cursurile școlii de califi
care în meseria de mecanici auto Ia 
I.R.A, 1 Bucureșți-Obor. La noi, în co
muna Cosmești, ani jucat fotbal, tenis 
de masă și volei. Alte concursuri nu se 
organizau.

L-am privit lung pc tînărul de lingă 
mine, care nu" părea să aibă mai mult 
de 16--17 ani. Cînd antrenorul haltero
filului Doru Marin a anunțat că elevul 
său va „arunca" 110 kg, vecinul s-a a- 
șezat bine în scaunul său, urmărindud 
a,tent.

...Demonstrațiile de haltere se termina
seră, iac acum venise rîndul scrimerilor 
de la Gloria M. I. Galvani, campioni ai 
orașului București Ia juniori. Vecinul meu 
rămăsese eu gîndul tot ,1a halterofili.

-— E frumoasă și scrima, dar după 
inine nu se compară cu halterele. La 
scrimă.e nevoie să' Iii Iute de mînă și.’., 
de ochi. La haltere, trebuie însă să fii 
puternic, nu glumă. Cît de mult aș dori 
și eu să-mi "încerc forțele!

— De ce nu încerci ?
— Unde și cum ?
-— Cum unde?' La asociația sportivă 

din. cadrul între' rinderii tale.
—- Grozavă idee I Chiar mîirie dimi

neață mă duc la’ tov. M'ircea' Gheorglîe, 
secretari, 1 asociației' noastre sportive, să 
mă îrisvrie la întrecerile de haltere.

s-a născut dorința unui tînăr de 

formații au pierdut jocurile respecti
ve. de o . manieră care trebuie să 
dea de gîndit celor doi antrenori. în 
acest sens credem ilustrativ faptul că 
la băieți formația Unirea Fabrica de 
ace (din campionatul orășenesc !) a 

învins I.C.F., și încă Ia un scor con
cludent.

în legătură cu partidele disputate 
duminică în sala Floreasca în cadrul 
„Cupei F.R.II." trebuie spus că Ia 
unele formații s-a manifestat și o 
tendință periculoasă de a lupta prin 
orice mijloace pentru rezultat. în partida 
dintre echipele feminine Confecția și 
Voința s.-au dictat, spre exemplu, nu 
mai puțin de 13 lovituri de la 7 m ! în 
aceeași partidă s-au comis 72 de faul
turi (44 — Confecția și 28 —- Vo
ința), mai mult de un fault pe minut !...

Iată rezultatele : Progresul—Politeh
nica (f) 20—10 (9—6); Rapid—
I.C.F,  (f) 16—6 (9—3) ; Unirea 
Fabr. de ace—I.C.F, (m) 17—10 
(8—5); Confecția—Voința (f) 14—II 
((9-4); Rapid—Rafinăria Teleajen 
(m) 17—18 (7—8); Voința—Poli
tehnica (m) 19—13 (7—8); Universi
tatea—Științe Economice (f) 20—7 
(0-0).

REZULTATELE CATEGORIEI B
62—91 (23—42); Construcții Bucu
rești — Medicina ’Timișoara 81—67 
(36—27); Pedagogic Oradea — Poli
tehnica Iași 46—82 (16—49); Poli
tehnica Brașov — Universitatea Bucu
rești 88—85 (44—29; 74—74);
Universitatea Craiova — Știința 
Petroșeni 95 — 31 (29 — 19); 
FEMININ : Construcții București
— Politehnica Brașov 63—61 
(16—25); Universitatea Timișoara
— Arhitectura București 53—50 (27->— 
29); Medicina Iași — Universitatea 
București’ 48—70 ‘ (21—39)Medicina 
Tg. Mureș — I.C.F. 31—87 (14—46); 
Medicina Cluj — Pedagogic Con
stanța 59—61 (34—23).

Cu prilejul deschiderii festive a întrecerilor Spartachiadei de iarnă in 
raionul Grivița Roșie, în fața concurenților au evoluat — în cadrul 
unei reușite demonstrații — boxerii Mircea Dumitrescu și Const. Stere

de la 

a practica un sport pe care nu avusese 
ocazia să-1 cunoască ' pînă acum. Acesta 
este Săndel Grozavu, din comuna Cos- 
mești, raionul Tecuci, unul din numeroșii 
salariați ai întreprinderii de Reparații

CU MAI MULTĂ PASIUNE ȘI
(Urmare din pag. 1)

și Caransebeș, precum și formațiile 
Liceului cu program de educație fi
zică din Timișoara.

Participind la recenta Consfătuire 
a profesorilor de educație fizică din 
regiunea Banat, a fost necesar să 
completăm și statistica titlurilor cu
cerite în campionatele republicane 
de copii și juniori. Abia se încheia- 
seră finalele campionatelor republi
cane de gimnastică pentru copii și 
juniori mici așa că am notat, pe 
lingă cele trei titluri cîștigate la 
caiac și canotaj (Școala sportivă Ti
mișoara), două Ia atletism și 28 la 
natație (Școala sportivă Reșița) ș.a„ 
frumoasa victorie obținută de echipa 
antrenorului M. Trincă, învingătoare 
în finalele de juniori mici.

Cu prilejul consfătuirii, s-a insis
tat — firesc — asuprii acestui pro
gres, dar participanții au încercat, 
mai ales, șă desprindă perspectivele, 
să găsească soluții pentru, remedie
rea rămînerilor în urmă, pentru . ca 
sportul școlar bănățean să cuprindă 
întreaga masă a elevilor și să cu

Consemnăm, în rîndurile de mai 
jos, cîteva concluzii și aspecte des
prinse de Ia finala campionatelor 
individuale pe tară.
• Din nou, maestrul emerit al 

sportului Petre Purje (Flacăra Cîm- 
pina) ne-a reținut atenția printr-o 
bună pregătire generală. în prima 
manșă, la „calificări", el nu a ratat 
nici una din cele 200 de aruncări, 
realizînd 976 p.d. De altfel. Petre 
Purje a depășit 900 p.d. în toate 
cele trei evoluții: preliminarii — 976 
p.d., turneul îinal — 905 p.d., proba 
de perechi -— 963 p.d. Siguranță în 
lansarea bilei au mai dovedit maeș
trii emeriți ai sportului Ion Micoroiu 
(Olimpia Reșița) — 918 p.d., 921 p.d., 
924 p.d., C. Vînătoru (Petrolul Plo
iești) — 903 p.d., 887 p.d., 370 p.d., 
tînărul Ilie Băieș (Olimpia Reșița) — 
906 p.d., 854 p.d., Vasile Măntoiu 
(Rapid București) — 855 p.d., 890 p.d., 
891 p.d., Gh. Vuța (C.F.R. Tg. Mureș) 
— 860 p.d., 860 p.d., 831 p.d. și
Iuliu Erdey (I.C. Oradea) — 877 p.d., 
872 p.d.

• Jucătoarele Elena Predeanu (La- 
romet Buc.), Elena Trandafir (Laro- 
met Buc.), Maria Stanca (C.S.M. Re
șița), Elena Lupescu (Rapid Buc.) au 
depășit în ambele manșe la proba in
dividuală cifra de 400 p.d O formă 
ascendentă a avut însă sportiva bucu- 
reșteană Cornelia Moldoveanu care, 
după ce a reaiizat 432 p.d. în „califi
cări", a doborît (a doua zi) 450 po
pice, din 100 bile mixte, devenind 
campioană a țării.

• Dornici de afirmare, Vochița 
Babuțiu (Teba Arad), Ana Nilaș (Stă
ruința Tg. Mureș), Gh. Silvestru (Me
talul Plopeni), Aurel Chirilă (Gaz me
tan Mediaș), C. Constantinescu (Tran
zistorul Buc.) și alte elemente tinere 
și talentate s-au pregătit cu sirguință 
pentru campionatele individuale. Ur
marea : au mers din victorie în vic
torie, ajungînd pînă în finala pe țară, 
unde au obținut — deși jucau pen
tru prima oară pe o arenă cu 6 piste 
și în ‘compania unor sportivi experi-

Rapid
Foto: A. Neagu

Auto prezenți în sala de festivități a 
Casei de cultură, unul din viitorii con- 
curenți ai Spartachiadei de iarnă.

TR. IOANIȚESCU

noască noi aiirmări in activitatea de 
performantă.

Trebuie, în primul rînd, ridicată 
importanta obiectului educației fizice 
la nivelul cerințelor actuale (prof. 
I. Bucur, vicepreședinte al Sfatului 
popular raional Caransebeș). Pentru 
aceasta — o atenție sporită modu
lui de organizare și desfășurare a 
orelor de educație fizică, mărindu-se 
densitatea lor, respectîndu-se cerin
țele programelor școlare și promo- 
vîndu-se cu curaj metodele noi de 
pregătire fizică a elevilor. Fără în
doială că altele vor fi atunci re
zultatele experimentelor și nu se 
va mai repeta situația recentă cînd 
s-a constatat că din 640 de elevi- 
absolvenți 5t n-au făcut de loc edu
cație fizică, numai 30 la sută și-au 
putut trece normele pentru Insigna 
de polisportiv, iar 200 nu știau să 
înoate (S. Mociuschi, metodist Ia 
secția de învățămint a sfatului popu
lar regional).

Ce trebuie făcut ? Instrucțiunile 
comune ale Ministerului învățămîntu- 
lui și Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport precizează în, mod clar măsu
rile ce se impun în această direcție. 

mentați — rezultate mai mult decît 
mulțumitoare.

« La ultimele întreceri ale cam
pionatelor individuale și-au disputat 
înțîietatea 35 de jucătoare și tot 
atîția jucători. Consultînd foile de 
arbitraj am constatat cu regret că 
majoritatea finaliștilor s-au dovedit 
deficitari în tehnica lansării bilei. 
Dovada ? Marcela Schwankeffer (Vo
ința Sibiu) —- 20, Ileana Ilieș (Voința 
Odorhei) — 19, Daniela Brăiloiu
(C.S.M. Reșița) — 17, Elena Vonica 
(Cetatea Giurgiu) — 14, Costică Sa
va (C.F.R. Iași) — 22, Ion "Biciușca 
(Gaz metan Mediaș) — 26, Alexandru 
Varga (Ind. locală Baia Mare) — 19, 
Dumitru Coteanu (Constructorul 
Buc.) -— 17, ca să amintim numai cî
teva nume, au irosit multe aruncări, 
cifrele respective reprezentînd bilele 
trase în... gol în cele două jocuri de 
la .individuale". Cauzele trebuie cău
tate în insuficientul antrenament la 
„singuratice", la diferitele figuri, în 
general la „izolate".

• Sorții au decis ca manșa cali
ficărilor la proba individuală să fie 
deschisă de fostul și actualul cam
pion al tării. Petre Purje. Multi din
tre spectatori s-au întrebat însă de 
ce nu se aplică regulamentul jocu
rilor mondiale, unde deținătorii titlu
rilor intră ultimii pe arenă. La fi
nala campionatelor individuale și pe 
perechi — care se aseamănă întru- 
totul cu desfășurarea „mondialelor"

RUGB!

ÎN CATEGORIA A, DUPĂ 21 DE ETA1
FARUL CONSTANȚA — POLITEH

NICA IAȘI 22—17 (10—6). Se poate 
spune că intîlnirea aceasta a consti
tuit cel mai frumos meci văzut la 
Constanța în actualul campionat. Din 
cele 39 de puncte înscrise, 33 au fost 
realizate din încercări, iar jocul a fost 
deschis, in limitele deplinei sportivi
tăți. Autorii punctelor sini Zamfi- 
rescu (o ' încercare și două transfor
mări), Doiciu, Cristea, Caragea, Călă
rașii și Marin Pompiliu (cile o încer
care) pentru Farul, respectiv ilozen- 
berg (o încercare și o transformare), 
Dăscălescu (două încercări), Spiratos 
și Kiffner (cite o încercare) pentru 
Politehnica. A arbitrat bine C. Horo
witz - București (Emil Icncec - coresp.).

PRECIZIA SĂCELE — RULMEN

TIR CAMPIONATUL CAPITALEI LA ARME SPEC!.
-

Deși sezonul competițional intern de 
j tir s-a încheiat, totuși trăgătorii bucu- 
, reșteni mai au prilejul să participe la 
întreceri datorită comisiei orășenești 
care aproape în fiecare săptămînă or
ganizează concursuri. Astfel, sîmbătă și 
duminică s-a disputat etapa a Vl-a a 

| campionatului Capitalei la arme spe
ciale. la care s-au întrecut o serie de 
trăgători de la cluburile Olimpia. Ar
hitectura, Metalul, Dinamo etc. Concu- 
renții și-au disputat întîietatea la pro
bele de armă liberă 60 focuri culcat, 
armă standard 3x20 f., pistol liber și 
talere. Cele mai bune cifre le-au obți
nut I. Pieptea la pistol liber 544 p, Ma
ria Ignat la armă standard 550 p, I. 
Albescu la skeet (100 talere) 91 p și 
junioara Magda Borcea la armă stan
dard 540 p.

Rezultate : armă liberă calibru redus 
60 f. poziția culcat : 1. Gh. Stoian (Ar
hitectura) 574 p (39x10), 2. R. Weinerich 
(Arh.) 574 p (34x10), 3. A. Belinschi 
(Arh.) 570 p. 4 Gh. Vasilescu (Olimpia) 
569 p. 5. M. Antal (Arh.) 568 p. Pistol 
liber 60 f. ; 1. I. Pieptea (Ol.) 544 p. 2. 
T. Jeglinschi (Dinamo) 542 p, 3. N. Fla- 
maropol (OI.) 540 p, 4. D. Popescu (Con
strucții) 529 p, 5. T. Păcuraru (Constr.)

RĂSPUNDERE...
Se cere. în mod special, ca la apli
carea acestor măsuri să-și aducă a- 
portul și conducerile școlilor, toate 
cadrele didactice. Sprijinul directori
lor este absolut necesar, adesea ho- 
tărîtor în îndeplinirea obiectivelor 
majore ale educației fizice (Cornel 
Turcu, profesor la Liceul agricol din 
Lugoj).

Au fost, oare, epuizate posibilită
țile existente și în ceea ce privește 
activitatea de performanță ? Partici
panții Ia, consfătuire și-au amintit de 
necalificărea echipelor de baschet și 
volei — băieți în finalele campio
natelor republicane școlare, ca și de 
alte insuccese sau comportări mo
deste în diferite competiții. Ascul
tăm, din nou, păreri, propuneri.

„Cred că trebuie să ne ginctim 
mai mult Ia calitatea muncii noastre. 
Să nu uităm că la unele etape re
gionale s-au prezentat sportivi cu 
pregătire foarte slabă, unii fără să 
cunoască nici măcar regulamentul 
întrecerii!" (prof. Dezideriu Bleier — 
Școala sportivă Timișoara). Este, 
credem, un obiectiv de bază pentru 
activitatea viitoare.

Sînt desigur multe de făcut! în 

la probele respective — camp, 
pe <965 au fost introduși la trag 
la sorti alături de ceilalți concjfc 
Oare nu este necesar ca întrec 
campionatelor noastre să se disț 
după formulele marilor comp 
internaționale ?

• Spre deosebire de edițiile 
cute, finalele campionatelor dir 
cest an s-au consumat sub ocn 
numeroși spectatori, grație coci 
arene cu 6 piste construită în 
cinta stadionului Voința din Capr 
Din păcate, plăcuta ambiantă 
interiorul frumoasei săli a fost 
burată de... picăturile de p 
care se scurgeau prin tavan pe 
tă, stînjenind — evident — 
Iuția concurenților. Ce părere 
clubul Voința de felul cum întri 
această bază sportivă ?

• Cărui club său cărei aso< 
sportive aparține concurentul X 
sportiva Y? — au fost întrebări la 
secretariatul competiției nune-a 
tut răspunde cu precizie, întrucî 
dreptul jucătoarelor și jucătq 
era trecută doar regiunea res 
tivă. în aparență, faptul ar d 
minor. Dar a fost nevoie să ni 
dresăm direct sportivilor p'aate 
afla clubul sau asociația în (fare 
tivează. Sperăm că la viitoa 
campionate finaliștii vor apare 
tabelele de marcaj cu asociația 
clubul pe care-1 reprezintă.

TR. ANDRONACB

TUL BlRLAD 6—0 (0—0). Joc oxi
de disputat, dominat autoritar de ; 
de; care au ratat" multe oeaeii ț
mai înscrie. Punctele au fost real
de Parfenie (lovitură de pedeaps 
Voinea (lovitură de picior căzuta 
arbitrat cu competență D. Cocor -B 
rești (V. Secăreanu — coresp.).

CLASAMENTUL CATEGORIEI i
1. Grivița Roșie (1) 21 18 3 0 299—
2. Steaua (2) 21 18 1 2 249—
3. Dinamo (3) 21 15 3 3 331—
4. Farul C-ța (5) 20 10 2 8 143—1
5. Știința Petroș. (4) 21 9 2 10 106—1
6. Ru'm. Bîrlad (6) 21 9 0 12 123—1
7. Politeh. Iași (8) 21 8 1 12 136—1
8. Precizia Săcele (9) 21 7 2 12 82—1
9. Progresul (7) 21 7 1 13 144—1

10. Gloria (10) 21 5 2 13 98—2
11. Univ. Timiș. (12) 21 4 2 15 73—2
12. Constr. Buc. (11) 20 4 2 14 79—2

512 p. Armă standard 3x20 f senk 
1. Maria Ignat (Arh.) 550 p (poz. ci^ 
184 p. poz. în genunchi 183 p, po? 
picioare 183 p), 2. Edda Baia (Arh.) 
p, 3. Ioana Soare (Arh.) 543 p, 4. M; 
Borcea (Arh.) 540 p, 5. Ana C .yțeti 
538 p. Juniori 1. V. Savin (Dftrj 51 
2 D. Hrib (Ol.) 532 p, 3. D. Becea (Z 
530 p, 4. L. Minciunescu (Școala s 
tivă nr. 1) 529 p, 5. C. Govaliugov 
sp. 1) 528 p. Skeet (100 de talere) : 
Albescu (Steaua) 91 p, 2. S. Dia< 
(Șc. sp. 1) 89 p. 3 G. Sencovici (Șc. 
1) 87 p, 4. I. Puiu (Steaua) 76 p, 5. D. 
sărescu (Șc. sp. 1) 72 p. Taiere aru 
te din șanț (100 buc.): 1. G. Su 
(Steaua) 64 p, 2. R. Constantinescu 
sp. 1) 58 p, 3. R. Cosăceanu (Ste; 
56 p, 4. G. Petre (Viitorul) 55 p, 5 
Bodnărescu (Dinamo Ober) 54 p.

Campioane ale Capitalei, pe pr 
sînt echipele : armă liberă calibru 
dus 60 focuri seniori —- Steaua; p 
liber — Construcții; pistol viteză — 
namo; armă standard 60 focuri seni 
— Dinamo ; armă standard 60 fo 
juniori — Dinamo; armă standard 
focuri senioare — Arhitectura, a 
standard 3x20 focuri juniori — Arh 
tura.

toate școlile Timișoarei, Aradulu t 
Reșiței, în toate orașele și raioai' 
regiunii Banat. Planul de măsuri 
borat cu prilejul consfătuirii 
înscris, curajos dar realist, ob 
tive care —• îndeplinite — vor rit 
sportul școlar bănățean pe tr« 
tot mai înalte. Sînt pentru ace. 
toate condițiile, toate posibilității! 
— după cum s-a văzut — la acei 
se adaugă dorința profesorilor 
educație fizică de a munci mai n 
și mai bine. „întîlnim, deseori, gr 
lăți. Să nu ne plingem toată z. 
ci să punem mina și să muncim 
așa fel incit să le putem depăși, 
trebuie să ne facă altcineva terer ' 
și instalații sportive sau să ne cai 
și să ne pregătească elemente 
lentate. în activitatea noastră viitt 
re este desigur nevoie de compet 
ță. Dar trebuie să dovedim, în pl 
mai multă pasiune, mai multă i 
pundere. Pentru că se spune — 
ne mîndrim cu această apreciere 
că profesorul de educație fizică e 
figura centrală a sportului școla; 
(Ilie Petruica, directorul Școlii sp 
tive Reșița).

Cu mai multă pasiune și răspv 
dere! Un îndemn care exprimă 
cerință absolută pentru viito 
succese ale sportului școlar din 
ceastă regiune cu puternice trad, 
și mari posibilități de afirmare.



/

Victoria Roman, Portul Constanta, Metalul Hunedoara 
și Olimpia Oradea — lideri de toamnă în categoria C

SERIA EST

VICTORIA ROMAN—UNIREA FOC- 
ȘA NI (2—0). Peste 4 000 de spectatori 
au aplaudat victoria echipei locale și jo
cul bun al ambelor formații. Cele două 
goluri au fost marcate de Dembrovschi 
în min. 18 (din penalti, acordat pentru 
fault în careu asupra lui Crețu) și 61. 
A arbitrat foarte bine G. Dulea-Bucu- 

v ’ jrești. (C. Groapă și C. Broșteaau- 
coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — METALUL 
BUZĂU (2—2). Echipa locală a făcut 
unul dintre cele mai slabe meciuri din 
actualul campionat, comițind numeroase 
greșeli atît în apărare cît și în atac. 
Oaspeții au jucat foarte bine, s-au apă
rat calm și au contraatacat rapid și pe- 
«âc^los. Rezultatul este echitabil. Au 
hnaAcaț : Oltan (min. 31) și Nae (min. 
72) pentru Foresta, respectiv Bunăziua 
(min. 10) și Rusu (min. 20). în min. 
75 Naftan (Metalul) a fost eliminat 
pentru injurii aduse arbitrului loan Zol- 
tloș-Cluj, care a condus bine. (Negru 
Lnxdr-coresp.).

RAPID MIZIL—PETROLUL MOI- 
NEȘ1T (2—0). Jocul a fost dinamic, 
cu multe faze spectaculoase. Echipa lo
cală a dominat lot timpul și a înscris 
de două ori prin Dinută (min. 30 și 
77). Nicolae Tătaru-București (fostul 
internațional) la primul său arbitraj 
de ccplru în cat. C a condus corect 
și‘ ajitoritar. (I. Georgescti-coresp.).

I GLORIA C.F.R. GALAȚI—TEXTILA 
BUHUȘl (2—1). Cu toate că a domi
nat copios, Gloria C.F.R. Calați a cîș
tigat la limită acest meci de factură 
mediocră, pentru că a ratat cu multă 
ușurință cinci ocazii clare de gol. Au 
înscris: Hamza (min. 34) și Puiu (min. 
55) pentru Gloria C.F.R., Teodorescu 
(min. 80) pentru Textila. A condus bine 
Gh. Oltcanu-București. (T. Siriopol-co- 
resp.). ' .

LOCOMOTIVA IAȘI—METALUL RĂ- 
DĂUȚI (0—0). Ambele echipe au avut 
multe ocazii de gol dar n-au reușit să 
fructifice nici una datorită terenului des
fundat și a impreciziei șuturilor. Meta
lul a avut ocazii de gol mai clare, pe 
contraatac. . A arbitrat bine P. Căpă- 
țîriă-Buzău. (D. Diaconescu-coresp. prin
cipal).

MINOBRAD V. BORNEI—ANCORA 
GALAȚI (1—0). Ambele echipe au de
pus eforturi mari pentru obținerea vic
toriei, dar terenul desfundat a stat în 
cțlea realizării unui joc frumos. Mino- 
brad a controlat mai mult terenul, a 
atacat mai periculos și a cîștigat prin 
golul înscris de Țintea în min. 64. A 
arbitrat bine A. Pop-Cluj. (P. Spac- 
coresp.).

FL. ROȘIE TECUCI—GLORIA BIR- 
- LAD (1—2). Au marcat : Blohan (min. 

28) și Albu (min. 32) pentru Gloria, 
respectiv Udriș (min. 42 din 11 m). 
(P. Dorușcoresp.).

CLASAMENT

1. Victoria Roman 13 7 2 4 29—15 16
2. Foresta Fălticeni 13 6 3 4 24—lt 15
3. Unirea Focșani 13 6 3 4 16— 9 15
4. Gloria Birlad 13 7 1 5 18—15 15
5. Metalul Buzău 13 7 1 5 21—19 15

Minobrad V. Dornei 13 6 2 5 10—11 14
7. Petrolul Moinești 13 6 1 6 24—21 13
8. Gloria CFR Galați 13 5 3 5 16—19 13
9, Ancora Galați 13 5 2 6 16—15 12

10. Rapid Mizil 13 5 2 6 14—14 12
11. Textila Buhuși 13 6 0 7 14—20 12
12. Metalul Rădăuți 13 5 2 6 15—23 12
13. Locomotiva Iași 13 1 7 5 9—17 9
14. Flamura r. Tecuci 13 4 1 8 16—27 9

SERIA SUD

STUFUL TULCEA—MUSCELUL CÎM- 
PULUNG (3—1). în ciuda terenului 
desfundat, cele două echipe au prestat 
un fotbal de bună calitate. Mai pericu
loși în fazele de poartă, jucătorii de 
la Stuful au cîștigat prin golurile în
scrise de Zait (min. 9) și Pecerițâ 
(min. 35 și 53). Pentru oaspeți a mar
cat Tel ea (min. 61, din 11 m). A ar
bitrat bine fostul internațional Al. Ca- 
jicaș-București. (I, Turșie-coresp.).

ELECTRICA FIENI — C.F.R. RO
ȘIORI (5—0). Meci frumos, cu faze 
rapide, disputat într-o atmosferă de per
fectă sportivitate. Au marcat: B'echeanu 
(min. 9), Stănescu (min. 15), Marinescu 
(min. 18), Drugă (min. 60) și Preda 
(min. 63). Foarte corect arbitrajul lui 
G. Dinulescu-București. (C. Popescu- 
coresp.).

PORTUL CONSTANTA — PROGRE
SUL CORABIA (1—0). După un joc 
de factură tehnică scăzută, datorită în 
bună măsură terenului desfundat, con- 
stănțenii au cîștigat prin golul înscris 
de Măriescu în min. 40, asigurîndu-și 
șefia clasamentului. Marea majoritate a 
timpului s-a jucat la o singură poartă, 
cea a oaspeților, care s-au apărat su- 
pranumeric și au contraatacat doar o sin
gură dată, cînd, de altfel, puteau egala, 
în nota jocului — arbitrajul lui M. 
Cîțu-București. (C. Popa-coresp. princi- 
pal).

METALUL T1RGOVIȘTE—S.N. OL
TENIȚA (2—0). Echipa locală a atacat 
continuu, în timp ce oaspeții s-au apă
rat. După pauză jocul devine bărbătesc 
și chiar dur. Metalurgiștii domină, dar 
nu reușesc să înscrie. Aceasta și din 
cauza terenului alunecos care a îngreu
nat acțiunile. Ultimele cinci minute sînt 
dramatice : echipa locală se instalează 
în careul advers și, cu un ultim efort, 
înscrie prin Nifescu (min. 85) și Si- 
niionescu (min. 89), spre deziluzia oas
peților care tot timpul s-au apărat foar
te bine. Arbitrul Alex. Grigorescu a 
făcut greșeli și s-a dovedit lipsit de 
autoritate. (Mișu Avanu-coresp. princi- 
pal).

DUNĂREA GIURGIU — TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI (1—0). Joc de 
factură tehnică destul de bună, în care 
Dunărea a dominat și a șutat mult la 
poarta oaspeților, dar portarul Cosma a 
salvat echipa bucureșteană de la înfrîn- 
gere severă. Unicul gol a fost înscris 
de Cristache în min. 64. (I. Tudor-
coresp).

OLTUL SF. GIIEORGIIE—ELECTRI
CA CONSTANȚA (4—0). Două goluri 
au fost înscrise de înaintașii Seliinesi 
(min. 35) și Naghi (min. 86) de la 
Oltul, iar celelalte două — de... oaspeți 
în proprie poartă. Autor: Alexe (min. 
14 și 46) ! (Gh. Brio/«-coresp.).

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI— 
l.M.U MEDGIDIA (0—0). Bucureștenii 
au intrat pe teren deciși să cîștige și 
să-și amelioreze poziția în clasament. 
Dar acest lucru nu s-a întâmplat da
torită ineficacității liniei de înaintare, 
în min. 20, Flacăra roșie are ocazia 
să înscrie, dar Lain trage slab. în bra
țele portarului. Cinci minute mai tîrziu 
Ion Constantin șutează pe lîngă bară 
de Ia cîțiva metri. în perioada de do
minare a echipei bucureștene oaspeții 
se apără organizat, în 7—8 oameni, 
reușind să lanseze contraatacuri pericu
loase prin Bașchir și Călin. în min. 29 
ei au fost chiar pe punctul de a în
scrie. în min. 33 bucureștenii benefi
ciază de o lovitură de la 11 m, acor
dată de arbitru la un fault în careu, 
dar Moldoveanu ratează. După pauză 
oaspeții echilibrează jocul, punînd dese
ori în pericol poarta bucureștenilor. 
lotuși, în min. 63 și 75, gazdele sînt 
pe punctul de a înscrie însă ocaziile 
rămîn nefructificate. Sfîrșitul partidei 
se caracterizează prin acțiuni la mijlo
cul terenului rămase fără rezultat. Bun 
arbitrajul lui Cr. Bîrsan (Galați). (V, 
1 ordach e-coresp.).

CLASAMENT

1. Portul Constanța 13 9 1 3 18—10 19
2. l.M.U. Medgidia 13 7 4 2 19— 9 18
3. Electrica Constanța 13 7 3 3 18—16 17
4. Metalul Tîrgoviște 13 7 2 4 19— 7 16
5. Dunărea Giurgiu 13 8 0 5 23—14 16
6. Olt al Sf. Gheorghe 13 6 1 6 23—26 13
7. Tehnometal Buc. 13 4 4 5 17—16 12
8. Stuful Tulcea 13 4 4 5 15—19 12
9. Electrica Fieni 13 5 1 7 19—17 11

10. Muscelul Cimpulung 13 4 3 6 12—17 11
11. S. N. Oltenița 13 4 2 7 12—17 10
12. C.F.R. Roșiori 13 4 2 7 10—24 19
13. Progresul Corabia 13 4 1 8 14—23 9
14. Flacăra r. Buc. 13 3 2 8 24—28

SERIA VEST

C.F.R. CARANSEBEȘ—CHIMIA FĂ- 
GĂRAȘ (1—1). Joc dinamic disputat 
pe un teren alunecos. în prima repriză 
oaspeții au jucat mai legat și au do
minat. După pauză, gazdele au înscris 
în min. 49 prin Smărăndescu, Egalarea 
s-a produs în min. 76 prin autogolul 
lui Mateescu. A arbitrat V. Grigorescu 
Craiova. (A. Munteanu-coresp.),

METALUL TR. SEVERIN—MURE
ȘUL DEVA (2—1). Victorie la limită 
a localnicilor, deși ei au dominat mai 
mult. Raport de cornere 10—0 în fa 
voarea metalurgiștilor. Golurile au fost 
realizate de Constantin (min. 52) și 
Bila (min. 76), respectiv Oriea (min. 
3). (Gh. Manafu-coresp.),

ELECTROPUTERE CRAIOVA—VIC
TORIA CĂLAN (1—0). Terenul desfun
dat a influențat desfășurarea partidei. 
Jucătorii de la Călan au prestat un joc 
bun. Unicul gol a fost realizat de Lo
vin în min. 8. A arbitrat G. Mănușă-* 
ride-București. (C. Marica-coresp.).

METALUL HUNEDOARA — VICTO- 
RIA TG. JIU (4—0). Satisfacție de
plină în rîndurile spectatorilor hune- 
doreni : echipa a obținut cea de a șasea 
victorie consecutivă și s-a instalat, 
pînă la primăvară, în fruntea clasamen
tului. Metalul a dominat Copios și, pe 
lingă cele patru goluri înscrise, a mai 
avut și 6 bare ! Au marcat : Steiner 
(min. II) și Dobîndă (min. 37, 80 și 
89). în min. 55 jucătorul Mirean (Vic
toria) a fost eliminat pentru atitudine 
nesportivă la deciziile arbitrului Gh. 
Vercș-CIuj care a condus corect. (V, 
Albu-coresp. principal).

TRACTORUL BRAȘOV — AURUL 
ZLATNA (4—I). De la începutul jocu
lui brașovenii au avut inițiativa, dar 
au ratat multe ocazii. în plină domi
nare, Tractorul a primit un gol în urma 
unui contraatac finalizat de Done (min. 
30). După pauză, jucătorii de la Trac
torul înscriu de 4 ori : Vătav (min. 47), 
Ciupa (min. 50), Pop (min. 55 din 11 
m) și Trăznea (min. 75). Pentru ati
tudine nesportivă au fost eliminați Bă- 
lăneanu (Aurul) în min. 58, și Trăznea 
(Tractorul) în min. 80. A arbitrat cu 
scăpări Gh. Retezan-București. (C. Gru- 
ia-coresp. principal).

PROGRESUL STREHA IA—A.S.A. SI- 
BIU (2—2). Scorul a fost deschis de 
Macavei (A.S.A.) in min. 20 în urma 
unui contraatac. După pauză, localnicii 
au reușit să egaleze prin Modolici (min. 
51) și apoi să ia conducerea prin Glă- 
meanu (min. 65 din 11 m). în conti
nuare, jocul s-a echilibrat și A.S.A. 
a egalat în min. 89 cînd a înscris Sta- 
manichi, (Ch. Dobreanu-coresp).

MINERUL ANINA — AUTORAPID 
CRAIOVA (3—0). Gazdele au domi
nat 80 de minute. In mod deosebit s-a 
remarcat portarul oaspeților, Raicu, care 
a apărat foarte bine. Au înscris : Tîr
ziu (min. 17 din 11 m), Dumitrescu
(min. 75) și Spălăielu (min. 80). A ar
bitrat corect Z. Silaghi-Oradea. (Gli. 
Crăciunel-coresp.).

CIASAMENT

1. Metalul Hunedoara 13 9 2 2 31—12 20
2. Minerul Anina 13 8 1 4 27—14 17
3. Chimia Făgăraș 13 8 1 4 34—22 17
4. Mureșul Deva 13 7 3 3 30—18 17
5. Electroputere Cr. 13 7 2 4 26—18 16
6. Metalul Tr. Severin 13 7 2 4 21—29 16
7. Tractorul Brașov 13 € 2 5 28—18 14
8. Victoria Călan 13 5 2 6 13—17 12
9. A.S.A. Sibiu 13 4 3 6 20—22 11

10. Victoria Tg. Jiu 13 4 3 6 18—23 11
11. Aurul Zlatna 13 5 0 8 23—31 10
12. C.F.R. Caransebeș 13 2 4 7 5—32 8
13. Autorapid Craiova 13 3 1 9 17—27 7
14. Progresul Strehaia 13 1 4 8 18—28 6

SERIA NORD ‘

MEDICINA CLUJ—CHIMICA TIR- 
NAVENI (4—0). Joc plăcut, cu faze 
dinamice. In repriza a doua jocul s-a 
desfășurat pe ploaie. Clujenii au ac
ționat foarte bine în atac și au înscris 
prin: Damian (min. 3), Nichiti (min. 
35), Pop (min. 45) și Rusu (min. 88). 
A condus foarte bine Gh. Ștefănescu- 
Vișeu. (N. Todoran-coresp.).

OLIMPIA ORADEA — ARIEȘUL 
TURDA (3—0). Liderul seriei a cîști
gat pe merit. Scorul putea fi mai mare, 
dar înaintașii orădeni au ratat ocazii

DE LA
® Pentru întîlnirea internațională 

de hochei ROMÂNIA — ITALIA de 
astăzi și mîine de la patinoarul „23 
August", biletele se găsesc de vîn- 
zare la casa specială din str. Ion 
Vidu și la patinoar.
• Aceeași casă vinde și bilete 

pentru jocul de volei de astăzi, din 
sala Floreasca, dintre echipele 
STEAUA — DINAMO (m), pentru

Curs de înot pentru copii

La bazinul acoperit Floreasca 
funcționează și în timpul iernii 
cursul de inițiere la înot pentru copii. 
Sînt programate serii speciale — în

Portarul oaspeților, SERAFET, spulberă o nouă speranfă a bucureșlenilor 
de a deschide scorul. Fază din meciul Flacăra roșie București — l.M.U.

Medgidia 0—0

clare. Jucătorii de la Arieșul au acțio
nat bine în cîmp, însă au fost ineficaci. 
Autorii golurilor : Petrică (min. 15 și 
75) și Cucu (min. 68 — autogol). Bun 
arbitrajul Iui 1. Opriță-Arad. (Mircea 
/’op-coresp.).

SĂTMAREANA—SODA OCNA MU
REȘ (3—0). Oaspeții s-au apărat- supra- 
numeric și țxjrtarul lor Spaniol, cu toate 
că a primit 3 goluri, a apărat foarte 
bine. Au înscris : Morăruș (min. 62), 
Vadas (min. 84) și Seneș (min. 90 
din 11 m). AL Sike-Oradea a arbitrat 
corect. (A. J'erba-coresp.).

A.S. A1UD—MINERUL BAIA SPR1E 
(2—1). jucătorii din localitate au do
minat mai mult dar n-au reușit să fruc
tifice decît două din... zecile, de oca
zii create! ! Printre ratări un II m: 
Lichtenstein, în min. 26. Punctele au 
fost realizate de Lichtenstein (min. 19) 
și Chelemen (min. 79), respectiv Trifu 
(min. 16). Bun arbitrajul lui I. Vasiliu- 
Brașov. (A. Crișan-coresp.).

PROGRESUL REGHIN — STEAUA 
ROȘIE SALONTA (3—1). Joc de nivel 
tehnic mediocru. Au marcat : Cubol- 
neschi (min. 3), Moldovan (min. 9), 
leneși (min. 12) pentru Progresul și 
Vngvari IT (niin. 56)* pentru Steaua 
roșie. Competent arbitrajul lui C. Bu- 
buruz-Bacău. (FI. Pantea-coresp.).

FAIANȚA SIGHIȘOARA—RECOLTA 
CĂREI (1—1). Cel mai aprig adversar 
al jucătorilor a fost timpul : în cele 90 
de minute a căzut lapoviță. Meciul a 
fost totuși viu disputat, ambele echipe 
luptînd mult, în limitele sportivității, 
pentru obținerea victoriei. Scorul a fost 
deschis de oaspeți în min. 4 prin auto
golul fundașului Roșu. în continuare, 
jucătorii de la Faianța au dominat și 
au înscris de 4 ori : Lasile (min. 10 
și 70), Iosif (min. 25) și Tanasi 
(min. 80). A arbitrat M. Osiaficiu- 
Hunedoara. (C. Moldovaiț-coresp.).

MINERUL BIHOR—METALUL COP- 
ȘA MICA (3—1). Joc frumos, cu multe 
faze la poartă. Oaspeții au dat o replică 
bună dar fotbaliștii de la Minerul au 
fost mai eficaci. Au' marcat: Cotei 
(min. 14 din 11 m și min. 24) și Pun
tea (min. 59), respectiv Fâcâlel (min. 
65 din 11 m). A arbitrat bine I. Rit- 
ter-Timișoara. (M. Domifian-coresp.).

CLASAMENT

1. Olimpia Oradea 13 9 2 2 23— 9 20
2. Medicina Cluj 13 7 4 2 21—10 18
3. Chimica Tîrnăveni 13 7 1 5 22—18 15
4. Minerul Bihor 13 5 3 5 17—12 13
5. Minerul Baia Sprie 13 5 3 5 17—14 13
6. A.S. Aiud 13 5 3 5 17—17 13
7. Recolta Cărei 13 4 4 5 18—14 12
8. Sătmăreana 13 5 2 6 12—13 12
9. Metalul Copșa Mică 13 6 0 7 16—18 12

10. Steaua r. Salonta 13 4 4 5 15—24 12
11. Arieșul Turda 13 5 1 7 18—18 11
12. Faianța Sighișoara 13 5 1 7 17—24 11
13. Soda Ocna Mureș 13 4 2 7 16—24 10
14. Progresul Reghia 13 4 2 7 10—24 10

I. E. B. S.
întîlnirea internațională de baschet 
STEAUA — SLAVIA (mi de mîine 
din sala Floreasca și pentru turneul 
final al campionatului republican de 
box pe echipe de mîine din sala 
Dinamo și joi, sîmbătă și duminică 
de la sala Floreasca, la care parti
cipă echipele STEAUA, DINAMO 
BUCUREȘTI, reg. OLTENIA și GA
LAȚI.

la bazinul acoperit Floreasca

zile și ore potrivite — pentru pre 
școlari și pentrif școlari. înscrieri și 
informații la complexul Floreasca.

Foto : N. Tokacek

LA ZI
ECHIPA DE JUNIORI, ÎN IURC1A

Duminică a plecat în Turcia echipa 
reprezentativă de juniori. După cum se 
știe, tinerii noștri fotbaliști vor susține 
două partide în compania naționalei de 
juniori a Turciei la Mersin (6.X1L) și 
Antalya (8.XII).

U.T.A. VA SUSȚINE UN NOU MECI 
ÎN ALBANIA

După partida susținută sîmbătă la Ti
rana în cadrul „Cupei balcanice*. U.T.A. 
va mai susține o nouă partidă. Ia 8.XII, 
în localitatea Skodra.

FARUL VA JUCA LA ATENA

în cadrul „Cupei balcanice". Farul va 
evolua Ia 14.XII Ia Atena, unde va în- 
tilni formația A.E.K.

PRONOSPORT
i /PROGRAMUL

CONCURSULUI PRONOSPORT nr. 50 
(etapa din 11 decembrie 1966)

I. Atalanta — Roma
II. Brescia — Napoli

III. Cagliari — Torino
IV. Fiorentina — Lecco
V. Foggia — Mantova

VI. Internazionale — Venezi-
VII. Juventus — Bologna

VIII. Lazio — Lanerossi
IX. Spal — Milano
X. Catania — Palermo

XI. Pisa — Genoa
XII. Sampdoria — Modena

XIII. Varese — Livorno

La acest concurs, la premiul excep
țional se acordă un autoturism „Wart
burg Lux" cu radio (47.300 lei) și dife
rența în numerar pînă la 75.000 lei.

• Astăzi este ultima zi cînd mai 
puteți să depuneți buletine pentru 
concursul Pronoexpres de miine a că
rui tragere va avea loc la Ploiești.

• Tragerea autoturismelor Loto da 
astăzi va avea loc în orașul Ploiești cu 
începere de la ora 18.00.

PLATA PREMIILOR 
DE LA TRAGEREA 

AUTOTURISMELOR LOTO 
DIN 6 DECEMBRIE 1966

In Capitală, premiile se vor plăti 
incepînd cu data de vineri 16 decem
brie 1966, la casieriile Loto-Pronosport 
din cadrul fiecărui raion.

In provincie, premiile se vor plăti 
prin casele raionale C.E.C. după 2—4 
zile de la începerea plăților în Capita
lă, timp necesar pentru circuitul poștal 
și bancar al documentelor.

Pentru participanții cîștigători din 
mediul rural, spitale, sanatorii și uni
tăți militare, premiile se vor expedia 
prin mandat poștal, incepînd cu data 
de vineri 16 decembrie 1966.

PREMIILE PRONOEXPRES Nr. 48 
DIN 30.XI.1966

Categoria a II-a: 1 variantă a
52 341 lei și 2 variante a 27 341 lei : 
categoria a IÎI-a : 37 variante a 2 387 
lei; categoria a IV-a : 326 variante 
a 348 lei; categoria a V-a : 1 068 va
riante a 106 lei; categoria a Vl-a i 
5 554 variante a 28 lei.

Report la categoria 1: 106 665 lei.
Premiul de 25 000 lei ce se atribuie 

unei variante cîștigătoăre de la ca
tegoria a II-a, va fi tras ta sorti 
miercuri 7 'decembrie a.c.

Rubrică redactată de Administrația 
de stal Loto-Pronosport



Cum s-a calificat Dinamo București înaintea meciului de fotbal Izrael-România
în finala „C. C. E.“ la polo
• FRÂTILA A APĂRAT DIN NOU UN „4 METRI !" • ZAHAN A

ÎNSCRIS GOLUL CALIFICĂRII CU 56 DE SECUNDE ÎNAINTE 
SIT * DYNAMO MAGDEBURG SI PARTIZAN BELGRAD VOR 
TREILEA MECI LA BUDAPESTA SĂU LA TRIEST

DE SFÎR- 
JUCA AL

• MARE INTERES ÎN JURUL JOCULUI • MODIFICĂRI ÎN ECHIPA NOASTRĂ ® PARTID^ 
VA FI CONDUSĂ DE ARBITRUL GREC MONOST1RIOTIS

Ora tîrzie la care s-a. încheiat dumi
nică noaptea, la Genova meciul revan
șă dintre Pro Recco și Dinamo București 
nu ne-a permis să înserăm în ziarul 
de ieri prea multe amănunte asupra 
jocului care a adus campionilor Româ- 
niei—unul din cele mai mari succese din 
întreaga lor carieră sportivă : calificarea 
în finala „Cupei campionilor europeni" 
la polo.

„Echipa noastră a jucat foarte bine, 
mai ales în primele două reprize — ne-a 
declarat telefonic prof. Carol Corcec.

Atmosfera în care s-a desfășurat acest, 
meci, în care italienii au vrut cu orice 
preț să obțină calificarea (sau cel puțin 
un al treilea joc), a fost de nedescris. 
Inchipuiți-vă pe cei peste 4000 de spec
tatori folosind tot timpul sirene, tă
lăngi și chiar petarde (!), pentru susți
nerea echipei lor favorite. Unii dintre 
ziariști mi-au spus chiar că. redusă la pro
porțiile unei piscine acoperite, atmosfera 
de la bazinul „Albaro“ nu a fost cu ni
mic mai prejos dccît cea de pe sta
dionul „San Paolo" din Neapole, la 
meciul de fotbal Italia— România...

Jucătorii noștri nu s-au descumpănit 
însă nici un moment, au atacat din pri
mele minute cu o forță remarcabilă și 
Merello a intervenit miraculos la cîte- 
va șuturi ale lui Grințescu, Zahan șt 
Blajec. Este foarte adevărat că și gaz
dele au avut ocazia de a deschide sco
rul, dar Frățilă — ca și la București — 
a apărat un „4 metri” tras de Lavora- 
tori ! in repriza a doua s-au marcat 
primele goluri (Guerrini și Novac), iar 
Kroner, Blajec și Mărculescu l-au obli
gat pe Merello să intervină excepțional 
pentru a opri cîteva șuturi trase din 
apropierea porții Cel de al treilea 
„sfert" aduce eliminarea lui Novac și 
apoi și pe cea a lui Grințescu; în a- 
ceste condiții Cevasco a adus avantaj

însă Zahanechipei din Recco. Imediat
a avut o ocazie mare, trăgînd alături 
de poartă de la numai 6 metri. In ulti
ma repriză, după ce Pizzo a urcat scorul 
din „4 metri” (3—1), tribunele au fost 
în delir. Echipa noastră a pornit însă 
la un atac decisiv; Kroner, Grințescu i 
și Zamfir eseu au scăpat pe contraatac, 4 
avînd între ei doar pe Ghibellini. Golul 1 
părea de neînlăturat, dar Merello a si
mulat o... stare de leșin, inducînd în ■ 
eroare pe conducătorul partidei, care 
a oprit jocul chiar în momentul cînd 
Grințescu înscria al doilea gol. Punctul 
a fost anulat și partida s-a reluat după 
o pauză de două minute.' Și, cînd nimeni 
nu se mai aștepta, Zahan a șutat ire
zistibil, înscriind golul care avea să ne 
aducă pentru prima oară în finala a- 
cestei mari competiții europene.

In încheiere, aș vrea să 
bitrajul corect prestat de 
(Spania), precum și faptul' că 
cătorii și-au adus un aport 
obținerea calificării".

★
De la redacția ziarului „Sport

Berlin am primit amănunte asupra me
ciului de la Magdeburg, în care for
mația locală Dynamo a întrecut pe Par
tizan Belgrad cu 5—3 (1—0, 3—2, 1-^0,
0—1). Echipa germană a avut inițiativa 
conducînd cu 2—0, 3—1 și chiar 5—2. 
Partizan a redus handicapul în ultimul 
minut- de joc prin Jankovici. Cele opt. 
goluri ale partidei au fost marcate pe 
rînd de : Herman. Kluge. Sandici, Her
man, Jankovici, Kluge, Herman și Jan
kovici. -Intrucît ambele echipe au obținut 
cîte o victorie la un scor identic, dumi
nică 11 decembrie va avea loc un al trei
lea meci la Budapesta sau la Triest.

remarc ar- 
Manguillot 

toți ju- 
egal în

Echo11 din

Turneul luptătorilor români
in Suedia

— Con- 
lupțătorii 

în 
se-

STOCKHOLM, 5 (Agerpres). 
tinuîndu-și turneul în Suedia, 
români de greco-romane au evoluat 
orașul Mariestadt, în compania unei 
leeționate a Suediei. Sportivii români au 
obținut victoria cu scorul de 7—1.

Campioana României la baschet femi
nin, Politehnica București, debutează în 
ediția 1966—1967 a „Cupei campioni
lor europeni" jucînd azi la Tel Aviv cu 
Macahy din localitate. Pentru această 
întîlnire au făcut deplasarea jucătoa
rele Florica Niculescu, Cornelul Gheorghe, 
Sanda Dumitrescu, Elena Tintorescu,

în campionatul republican de volei

POLITEHNICA GALATI A DISPUS CU 3-0 
DE RAPID BUCUREȘTI

Politehnica Galați — Rapid Bucu
rești (categoria A, masculin) 3—0. 70 
de minute de dispută aprigă, termina
tă cu victoria gazdelor care au luptat 
cu o extraordinară voință, impunîn- 
du-se în special la blocaj, și prin jo
cul excelent făcut în linia a doua. 
Bucureștenii au jucat sub posibilitățile 
lor, slab atît la fileu cit și în linia de 
fund, in plus greșind nu mai puțin de 13 
servicii. S-au remarcat în egală mă
sură toți jucătorii echipei Politehnica, 
iar de la Rapid — Nieolau și Drăgan. 
(S. Constantineseu și Gh. Arsenic — 
corespondenți).

Petrolul Ploiești----Steaua București
(A. m) 1—3. După 35 de minute, scorul 
era 2—0 la seturi pentru Steaua, care 
conducea in al treilea cu 6—0. Introdu
cerea la acest scor în echipa ploieștea- 
nă a juniorilor Dumitrescu și Curteanu 
a determinat revirimentul gazdelor și 
ci.știgarea setului, la 13. S-au remar
cat : Cristiani, Bartha, Porojnicu 
(Steaua), respectiv Curteanu, Dumi
trescu, Ionescu. (A. Vlăsceănu — co
resp.).

Tractorul Brașov — Minerul B. Mare 
(A. m) 3—0, realizat în 60 de minute, 
ca urmare a unor atacuri în forță și 
variate, deseori executate din pasă 
directă. Băimărenii și-au revenit în 
setul trei, conducînd la un moment dat 
cu 10—6. dar au cedat în final. Jucă
tori evidențiați : Bărbuță, Popescu și 
Pruneș de la învingători, Rău, Solo
mon și Vaida de la Minerul B. Mare. 
(V. Popovici — coresp.)

Politehnica Brașov — Politehnica 
Timișoara (A. m) 3—0. Prima victorie 
din acest campionat a studenților bra
șoveni, al căror atac a funcționat re
marcabil, reușind să întreacă blocajul 
timișorenilor. Cei mai buni de pe 
teren: Geiger, Bidian, Buzescu (Poli
tehnica Brașov), Armion și Vraniță 
de la timișoreni. (I. Stanca — coresp.).

Alumina Oradea — Viitorul Bacău 
(A. m) 3—2. S-au evidențiat : Moruț. 
Rogozan, Oros (Alumina), Costea, Mo- 
șescu și Rednic (Viitorul). Gazdele da- 
toresc victoria varietății cu care au 
atacat, dar totodată și fermității bloca
jului. (V. Sere — coresp.).

Dinamo București — Progresul Brăi-

la (A. m) 3—0. Victorie clară, obținută 
în 45 de minute de către dinamoviști, 
dintre care s-ap remarcat Cozonici și 
Derzei. De la brăileni, care au replicat 
îndeobște cu timorare, s-au impus, 
cînd și cînd. Ruja și Bruckner.

I.C.F. București -r Universitatea 
Craiova (A. f) 3—1. Factură tehnică 
acceptabilă, dispută vie, cu excepția 
perioadei de cădere a craiovencelor 
din setul 3, cîștigat de I.C.F. la 1. în 
setul 4 oaspetele, foarte active în apă
rare, și-au scos o vreme din mină ad
versarele, conducind cu 9—6, 11—8 și 
13—12, pentru a pierde. în final la 13, 
în urma unor greșeli din atac. în cele 
75 de minute de joc de la I.C.F. s-au 
evidențiat Carabină. Șchiopu, Dumi
trescu și Popescu, iar de la Universi
tatea Craiova — Martir.escu, Zamfi- 
rescu, Lăzeanu și Dobirtă.

Dinamo București — Penicilina Iași 
(A. f.) 3—1. 80 de minute de joc care 
a corespuns1 în mare, parte așteptărilor, 
echipele oferind publicului, în genere, 
un frumos spectacol,, de, i idicată va
loare tehnică și tactica. Remarcabilă 
—combinativitatea atacurilor construite 
de cele două echipe, dar mai cu sea
mă aceea a acțiunilor ofensive organi
zate de Penicilina,' care din acest 
punct de vedere se comportă cu sigu
ranța unei bune echipe masculine. 
Dinamo a învins ihulțuhiită superiori
tății sale la blocaj, în execuția dubla
jelor în atac și prin judicioasa specu
lare a scăderilor manifestate de ieșen- 
ce la dublarea trăgătoarelor. Pasele și 
în general coordonarea jocului — bune 
la ambele echipe. Nesatisfăcătoare — 

-primirea serviciilor, înregistrîndu-se 19 
puncte directe : 11 Dinamo, 8 Penici
lina. Extrem demult! S-au remarcat: 
Ivănescu, Constantineseu, Vamoșiu, 
Ștefăneseu, Nodea (Dinamo), Chirițes- 
cu, Petreseu, Călinei, Zabara si Nan 
de la Penicilina. (CONSTANTIN 
FAUR).

Rapid București — C.S.M. Sibiu 
(A. f.) 3—0. Partida nu s-a ridicat la 
nivelul spectacular așteptat. Sibien- 
cele au decepționat prin jocul lor dez
organizat, prin atacurile încheiate mai 
mult... în fileu, prin dublajele ca 
și inexistente. De la Rapid s-au evi-

Apro- 
dintre reprezenta- 

și României face ca 
această partidă să 
mult. Presa locală

TEL-AVIV, 5 (prin telex) 
pierea meciului 
tivele Izraelului 
interesul pentru 
crească tot mai _ 
publică pe pagini întregi reportaje 
și fotografii de la pregătirile celor 
două echipe, interviuri cu antrenorii 
și cu jucătorii, pronosticuri asupra 
rezultatului. Ca punct de plecare 
pentru pronosticuri se iau, prin com
parație, rezultatele obținute de cele 
doțiă formații în fata Poloniei: Iz
rael — Polonia 0—0, România :—- Po
lonia 4—3.

în partida cu Polonia, formația 
Izraelului a fost următoarea: Mi- 
haeli — Primo, Bellu — Liscinscki, 
Druker, Rosenthal — Taibi, Shpin
gel, Burba, Sh. Cohen (Spiegler), 
Yang. Față de acest 11, antrenorul 
iugoslav Cirici, cel care se ocupă

de pregătirile reprezentativei, va 
face unele modificări. Astfel, în lo
cul lui Shpingel va juca Spiegler, 
cel mai bun jucător local, iar lassis 
înlocuiește pe Sh. Cohen. Cirici, care 
cunoaște bine fotbalul românesc, 
mi-a declarat că va folosi așezarea 
1—4—3—3 și că „dorește să producă 
marea surpriză", lăsînd să se înțe
leagă — victoria Izraelului. în ve
derea partidei cu România echipa 
locală a . făcut pregătiri speciale, 
campionatul fiind întrerupt.

Modificări se vor produce și în 
reprezentativa noastră, unele 
tate de oboseala manifestată 
unii jucători (Dridea 1, Dobrin). 
aceste
Covaci
mație: 
weiller 
gheli,

Iancu, Lucescu. Echipa noastră 
făcut azi un antrenament de o oi 
Conform protocolului este admi 
înlocuirea portarului și a trei juc 
tori de cimp.

Partida de miercuri, așteptată i 
mare interes, va fi condusă de c 
bitrul grec Monostiriotis, ajutat 
tușă de doi arbitri din Izrael.

AUREL NEAGU
trimisul special al revistei „Fotbe

condiții, 
au hotărît

M. Ionescu 
III, C. Dan, 
Badea —

d ie
de 
în 

antrenorii Oană și 
următoarea for- 

— Popa, Nun- 
Mocanu — Gher- 
Pîrcălab, Naghi,

PE GHEATA PATINOARELOR
J

• Patinatoarele din R.D. Germană, 
Beate Richter și Sybille Stolfig, au 
dominat proba feminină a concursu
lui internațional de patinaj artistic 
de la Lodz, ocupînd primele două

it

Ana Haralumbie, Ecaterina Vogel, Mar
gareta Prunca, Anca Demetrescu, Anca 
Lupean, Gubriela Ciocan, Oltea Chelaru, 
Ileana Ghifă și antrenorul Constantin 
Diriescu.

Jocul va fi condus de arbitrii P. Po- 
lycratis (Grecia) și K. Haitov (Bulga
ria).

locuri ale clasamentului. Reprezen
tanta țării noastre, Elena Moiș, s-a 
clasat pe locul 12. La băieți, cam
pionul român Marcel Comanici a 
ocupat locul 13, iar perechea Liliana 
Georgescu — Radu Ionian s-a clasat 
pe locul 6.

• Selecționata de hothei a Polo
niei și-a început turneul în Canada, 
evoluînd la St. Johnes (Newfound
land) în compania unei selecționate 
amatoare. Hocheiștii polonezi au ter
minat învingători cu 
(3—1, 2—2, 2—0).

• După 17 etape, 
cehoslovac de hochei 
Bratislava cu 23 p., urmată de 
Jihlava 22 p și Z.K.L. Brno 
Rezultate din etapa a 17-â : 
Brno — Dukla Jihlava 5—5, 
Kosice — Slovan Bratislava 
Tesla Pardubice — Litvinov 8—

scorul de 7—-3

în campionatul 
conduce Slovan

Dukla 
21 p. 
Z.K.L. 
Dukla

4—5,
0.

Blocajul executat de jucătoarea Chirițescu (Penicilina Iași) nu poate 
respinge mingea trasă de dinamovista Constantineseu. Fază din derbiul 
feminin al etapei a VIII-a, Dinamo București ■— Penicilina Iași 3—1

dențfat Chezan și Szekely, iar de la 
C.S.M., în parte, Schuun (— A. B. —)

Farul Constanța — C.P. București 
(A. f.) 3—1. Farul a jucat sub posibi
litățile sale, iar C.P.B. a luptat cu 
multă voință. Sub raport tehnic me
ciul nu a corespuns. Jucătoare remar
cate : Biji și Marinescu (Farul), res
pectiv Marcu, Florea și Covaci. (Em. 
Dumitrescu — coresp.).

Semănătoarea București — înainte 
Timișoara (B. m.) 1—3. Evoluția timi
șorenilor — o plăcută surpriză. Ei au 
cîștigat pe merit, datorită jocului lor 
superior in ansamblu, dar mai ales la 
blocaj. S-au remarcat Gheorghiță, 
Weiss și Iovan de la înainte, Pelin și 
Gani de Ia Semănătoarea.

Progresul București — Farul Con
stanța (B. m.) 1—3. Constănțenii au fost 
superiori din toate punctele de vedere 
și puteau cîștiga și cu 3—0 dacă insis
tau mai "mult în finalul-setului 3. Cei 
mai buni de pe teren : Timirgazin, Io
nescu și Gornoviceanu de la Farul, 
Chiriță și Badea de la Progresul (A. 
BREBEANU).

I.C. Arad — Ind. sirmei C. Turzii 
(B. m.) 0—3. I.C.A. a făcut cel mai 
slab joc acasă! de pină acum, acționînd 

mai întîi fără voință, apoi nervos și dez
organizat. Oaspeții au jucat calm, sim
plu și eficace, cîștigînd pe merit. (Gh. 
Nicolăiță — coresp.).

Foto : V. Bageac

C.S.M. Cluj — A.S.A. Sibiu (B. m.) 
3—1. Joc viu disputat, succes datorat 
mai bunei organizări a atacului. (Șt. 
Tămaș — coresp.).

I.C.F. București — Politehnica Cluj 
(B. m.) 3—2. Cit pe ce să asistăm la 
infrîngerea liderului, acasă. I.C.F., cu 
un atac bun, dar cu dublaje deficitare, 
s-a detașat în final mulțumită mai 
ales pregătirii sale fizice superioare. 
Jucători evidențiați : loja, Dumitrescu, 
Chirițoiu (I.C.F.), iar de la clujeni 
(care în primele două seturi, cîștigate 
de ei, s-au impus printr-un foarte bun 
joc de apărare și atacuri sigure) — 
Mateescu, Mîinea și Ionescu. (NICO- 
LETA ALDEA).

Universitatea București — Medicina 
București (B. m.) 3—0. Mai tehnică și 
cu o pregătire fizică mai bună, Univer
sitatea a- învins, dar mai greu decît 
arată scorul de 3—0. Primul set la 13, 
al doilea la 8 și al treilea la 14 ! Medi
cina a condus in primul set și în ulti
mul la diferențe de 6 și 9 puncte...

Progresul București — Progresul 
Tîrgovișle (B. f.) 3—0. Bucureșteneele 
și-au adjudecat cu ușurință. victoria 
intr-un meci în care oaspetele s-au 
comportat slab, tîrgoviștencele fiind 
deficitare îndeosebi în ceea ce privește 
acurateța execuțiilor tehnice. Encu- 
leseu și Savu de la bucureștence, iar 
Minea de la oaspete s-au evidențiat. 
(S. NORAN).

De pe terenurile de tolbe
AGENDA INTERNAȚIONALA

Iată principalele meciuri din aceas 
săptămînă :

MARȚI. — „Cupa cupelor" : Bort 
sia Dortmund — Glasgow Rangersj 
tur 1—2). , !

MIERCURI. — Meci amical : Izre
— România. „Cupa campionilor eur 
peni" : Anderlecht — Dukla Praga ( 
tur 1—4); Gornik Zabrze — Ț.S.K. 
Sofia (în tur 0—4); Celtic Glasgow 
Nantes (în tur 3—1); Ajax Amsterda
— F. C. Liverpool (primul mec 
„Campionatul european" : Spania 
Irlanda.

JOI. — „Cupa campionilor eur 
peni" : Vasas Budapesta — Intern 
zionale (în tur 1—2). Se transmite 
televiziune cu începere de la ora 1 
„Cupa cupelor" : Sporting Braga 
Vasas Gyor (in tur 0—3).

CAMPIONATE NAȚIONALE

• După nouă etape, în campion 
tul Portugaliei conduce Benfica, < 
15 p, urmată de Academica cu 13 p

• în campionatul Franței, dui 
18 etape, pe primul loc a trecut f 
Etienne, care duminică a dispus cu 2 
de Reims. Fostul lider, Nantes, 
pierdut cu 1—0 în fața lui Marseil 
și ocupă acum lecui al doilea cu 23

• în campionatul Spaniei, Re 
Madrid a învins cu 4—2 pe Vâlenc 
și se află în fruntea clasamentului < 
20 p. Pe locul al doilea se află Espan 
Barcelona, formație antrenată de 1 
Stefano.

• După 19 etape, în campionat 
Angliei conduce Manchester United) 
27 p. urmată de Chelsea 26 p. și .F. 
Liverpool cu 25 p. Sîmbătă, F.C. L 
verpool a dispus de Sheffield Uhiti 
cu 1—0. Manchester United a fost îi 
vinsă de Aston Villa cu 2—1, iar Fu 
ham a întrecut pe Blackpool cu 1—

ACCIDENT TRAGIC, LA SFlRȘITlfl 
ANTRENAMENTULUI ECHIPEI 

BENFICA LISABONA
® Luciano a decedat
®. Printre accidentați, Eusebit 

Simoes, Graca și Malta d 
Silva

LISABONA. — Luciano, jucat) 
al cunoscutei echipe de fotbal Bei 
fica Lisabona, a fost electrocuta 
luni în timp ce făcea baie < 
coechipierii săi după un antien; 
ment. Moartea a fost instantane 
Au fost electrocutați, de asemene 
alți șase jucători, între care Eusi 
bio, Simoes, Graca și Malta c 
Silva. Ultimul aflîndu -se în stai 
mai gravă, a fost transportat la sp 
tal. Fotbaliștii făceau un masaj c 
un aparat electric special, folos 
pentru prima oară. Graca a fo 
cel dinții care a simțit șocul ele, 
trie provocat de un scurt circui 
Electrician de profesie, el a reacții 
nat imediat ieșind din apă și îi 
trerupînd curentul de la rețea.

Schiorii sovietici se întrei 
in probele de fond .

Pe un timp geros (—18 grade), 
apropiere de Celiabinsk. peste 400 < 
schiori sovietici, specialiști ai probei 
nordice,, au luat startul în primul co 
curs din actualul sezon. Proba fen 
nină dc 5 km a fost GÎștigată de cai 
pioana olimpică Klavdia Boiarski 
cronometrată în 16:23.

în cursa de 15 km masculin, vi 
tori a a revenit la mare luptă lui Vale 
Tarakanov cu timpul de 47-26.
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