
0 activitate mai susținută 
în asociațiile sportive școlare

nurilor de muncă și, mai 
ales, îndeplinirea lor, 
organizarea sub toate as
pectele a competițiilor și 
concursurilor pe asociație, 
interasociații etc.

Așa stînd lucrurile, în 
multe școli activitatea 
sportivă se rezumă la o- 
rele de educație fizică și 
la o prezență minimă în 
unele etape ale competi
țiilor de mase. In multe 
cazuri, cam aceiași elevi 
— care pot fi numărați 
pe degete — reprezintă 
școala în toate competi
țiile... Exemplele sînt prea 
numeroase pentru a fi 
consemnate. Mai bine să 
prezentăm cîteva din pu
ținele excepții; este vorba 
de consiliile asociațiilor 
sportive de la școlile me
dii nr. 7 „I. L. Caragia- 
le“, nr. 20 „Gh. Șincai", 
nr. 22 „Gh. Lazăr", de 
la școala profesională „23 
August" — toate din 
București, de la școala 
medie nr. 13 din Cluj, 
școala profesională meta
lurgică din Cîmpia Tur- 
zii, școala profesională 
de petrol-chimie din Cîm- 
pina, de la școlile medii 
nr. 4 din Galați, nr. 2 
din Brașov și nr. 2 din 
lași. La aceste școli, 
sociațiile sportive 
desfășoară activitatea 
linia sarcinilor trasate 
Conferința pe țară 
UCFS, concentrîndu-și 
tenția către antrenarea 
tuturor elevilor în practi
carea sistematică a exer- 
cițiilor fizice și participa
rea acestora la cit mai 
multe competiții sportive, 
în care ponderea o au 
cele pe asociație.

Organizarea adunărilor 
de dări de seamă în toate 
asociațiile sportive școla
re reprezintă un bun pri
lej de intensă acti
vizare a consiliilor aso
ciațiilor sportive, în așa

N DE AN, activita
tea sportivă din 
școli a cunoscut o 

tot mai mare dezvoltare. 
Sute de mii de elevi sînt 
prezenți la startul compe
tițiilor de mase, devenite 
tradiționale, a întrecerilor 
din cadrul campionatelor 
școlare, 
profesori 
fizică, un 
mai mare 
șese pe 
mantei și măiestriei spor
tive, constituind un pre
țios izvor de cadre pen- 
tru mișcarea noastră 
sportivă. Unii dintre a- 
ceștia au și cunoscut pri
mele satisfacții ale con
sacrării,- îmbrăcînd trico
ul de campion republican 
școlar sau de juniori la 
diferite ramuri sportive. 
Se poate spune că spor
tul face 
cartea, 
mijloc 
rire a sănătății, de 
voltare armonioasă a ti
nerei generații.

Animatorii acestei in
tense activități sportive 
din școli sînt profesorii 
de educație fizică. Ei 
constituie cel mai prețios 
sprijin al consiliilor aso
ciațiilor sportive școlare 
in procesul de instruire 
sportivă a elevilor de 
toate virstele. Acolo unde 
consiliile asociațiilor spor
tive iși trăiesc viața și 
își desfășoară o continuă 
activitate de angrenare a 
elevilor fn competiții și 
concursuri, rezolvînd cu 
succes sarcinile organiza
torice ce le revin, profe
sorii de educație fizică își 
pot îndeplini, în bune 
condițiuni, rolul lor de 
cadre tehnice de specia
litate, de organizatori ai 
procesului de instruire și 
educare.

Din păcate, 
însă destule 
cînd consiliile asociațiilor 
sportive din școli nu ac
tivează cu suficientă pa
siune, nu sînt preocupate 
să rezolve cu simț de 
răspundere sfera de pro
bleme ce le are spre re
zolvare: înscrierea de noi 
membri UCFS, încasarea 
cotizației, întocmirea pla-
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Ultima verificare înaintea plecării la Innsbruck

Hocheistii noștri fruntași
9 9 9

întîlnesc azi și mîine pe Tesla Pardubice
Astăzi și. mîine aștep-

dutabila formație

Astăzi și. mîine aștep- urmat o înfrîngere ne- _ , ,
tăm de la hocheistii noș- așteptată (2—7 cu Spar- tigătoarea turneului, re- 
tri o confirmare... Ulti- tak Pilsen) pentru

egalitate (3—3) cu cîș-

Tesla Pardubice a evoluat și
cujocul

(Continuare în pag. a 6-a)

ina competiție internațio
nală la care ei au par
ticipat, „Cupa Bucu
rești", a început pentru 
selecționata noastră o- 
limpică destul de nepro
mițător (3—1 cu selec
ționata de tineret a Ber
linului), după care a

directorul Fabricii de rulmenți din Birlad

De ani de zile, în rîndttl 
elevilor școlii profesionale 
a Fabricii de rulmenți din 
Bîrlad, sportul se situea
ză la loc de cinste ală
turi de învățătura sau 
practica în producție. îm
binarea armonioasă a a- 
cestor activități s-a aflat 
permanent în centrul a- 
tențici conducerii școlii, 
a colectivului de profesori, 
ingineri și maiștri. Ea 
realizarea ei, o contribu
ție directă și-a adus-o și 
conducerea fabricii, preo
cupată permanent ca uce
nicii de azi să fie mîine 
nu numai muncitori sau 
tehnicieni pricepuți, cu o 
înaltă calificare, ci și oa
meni sănătoși, puternici, 
plini de viață.

Pe această temă
stat de vorbă, deunăzi, cu 
tovarășul ing. Ștefan Du
mitrescu, directorul Fa
bricii de rulmenți din 
Bîrlad.

— Aș vrea să subliniez 
de la început un aspect 
esențial: aproape toți cei 
700 de elevi ai școlii noas
tre practică cîte o ramură 
de sport. Ei sini prezenți 
cu regularitate la toate 
competițiile de mase. A- 
cum participă la Sparta- 
chiada de iarnă și la 
„Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv", mai bine

de 500 de elevi fiind an
grenați în întreceri. De 
altfel, gustul pentru miș
care, pentru sport s-a 
trezit prin intermediul a- 
cestor competiții cu carac
ter larg, de mase.

am

~ CĂTRE CE SPOR
TURI SE ÎNDREAPTĂ 
PREFERINȚELE ELE
VILOR ?

— Către rugbi, atle
tism, fotbal și volei. In 
școala noastră sînt însă 
și foarte mulți amatori de 
gimnastică iar, în ultima 
vreme, de handbal. Dar 
să vorbesc mai întîi de 
rugbiști. în școală, de-a 
lungul anilor s-a creat 
o puternică tradiție rug- 
bistică. Avem tineri ju
cători cu frumoase posi
bilități, ca de pildă, Lu
cian Ciorici și Gh. Pet- 
culescu sau absolvenți 
care au intrat în produc
ție ca Gh. Rășcarui ș.a. 
Mari speranțe ne punem 
și în Radu Iftimie, elev 
la „medie" dar care acti
vează in 
noastre
la

echipa școlii
■ participantă 

campionatul repu-

Interviu luat de
TIBERIU STAMA

(GonLinuare în pag. a 3-a-

Arbitrul internațional O. 
Dimitriu va conduce mîine, 
la Riga, meciul - retur din
tre echipele feminine T.T.T. 
Daugava și T.S.C. Berlin din 
cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin.

De asemenea, arbitrul in
ternațional Panelele C.îrligea- 
nu a fost desemnat să con
ducă meciul - retur dintre 
Trud Moscova și Spartacus 
Budapesta (sferturile de fi
nală ale „C.C.E." la handbal 
în 7 feminin), care se va 
disputa la sfîrșitul săptămînii 
viitoare la Moscova.

F~<3
•<

noștri tocmai confirmarea 
comportării și rezultatu
lui valoros din meciul 
de închidere a „Cupei 
București", cu atît mai 
mult cu cit Tesla Pardu
bice este ultimul parte
ner de întrecere pe care 
ei îl întîlnesc înainte de 
plecarea la Innsbruck.

Fără îndoială, hocheiș- 
tii cehoslovaci vor con
stitui pentru noi un ad
versar dificil. Le cunoaș
tem valoarea încă din 
sezonul trecut, eînd au 
mai evoluat în capitala 
noastră, cîștigînd (cu 
7—2 și 4—3) ambele în- 
tîlniri susținute atunci 
în compania selecționa
tei București. In această 
iarnă. Tesla a înregistrat 
un salt valoric pe care 
presa de specialitate din 
R. S. Cehoslovacă 
comentat amplu: 
s-a calificat — în 
desfășurării primei
a campionatului cehoslo
vac — pentru turneul fi
nal de 6 echipe, care ur
mează să desemneze pe

RETURUL MECIULUI 
RAPID — FORTSCHRIT 

WEISSENFELS LA 
1 FEBRUARIE

Returul meciului dintre 
Rapid București și Fortschrit 
Weissenfels pentru sferturile 
de finală ale „C.C.E." la 
handbal în 7 feminin a fost 
programat pentru data de 1 
februarie în Capitală. Partida 
va fi arbitrată de iugoslavul 
P. Pupici.

ȘTIINTA BUCUREȘTI ÎN
VINGĂTOARE ÎN CAM

PIONATUL FEMININ 
DE BASCHET
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Aseară la Oradea, Știința/ /
București a întrecut formați/ ' y /
locală Voința cu scorul de /
54-26 (22-14), într-un meci ,•
restant din cadrul campiotia- 
tului feminin, seria 1. Par
tida s-a desfășurat în nota 
de dominare a baschetbalis
telor bucureștene, care s-au 
apărat mai bine și au contra
atacat adesea cu eficacitate. 
Principalele realizatoare : S. 
Dumitrescu 19, V. Niculescu 
14, C. Gheorghe 6, de la 
Știința și S. Dclhan 8, I. Mi- 
lad

(Continuare în pag. a 4-a)

6 de la Voința.

• ACTUALITATEA SPORTIVĂ

Patinoar la baza sportivă „Steaua"

UN 
DE

va găz- 
concurs 
copiilor

II.IE GHIȘA, 
coresp. regional

U.R.S.S. Aripile Soviete
lor, după un meci bun. 
Azi și mîine, așteptăm 
din partea „olimpicilor"

La baza sporii- 
vă „Steaua” din 
bd. Ghencea (ca
pătul tramvaielor 
3, 8 *1 11) s-a 
deschis un pati
noar natural care

în . .
torii noștri să se regă
sească și să întreacă aș
teptările, terminînd la

ultimul meci, jucă-

NOU CONCURS 
NATATIE PENTRU 

COPII

iarna trecută in Capitală. în fotografie, fază din 
selecționata București (4—3).

Foto: P. Romoșan

RADU URZICEANU

campionilor euro-

centre de învățare
a patinajului pentru elevi

Din inițiativa conducerii

va îi inaugurat în zilele 
natural amenajat chiar

aceasta 
acestui 
la bas- 
un joc 
ridicat,

vineri între orele 
15,00—17,30.

Instructorii clu
bului voi preda 
primele noțiuni 
copiiloT care vin 
pentru inițiere,.

In desen : sus : Nedef, NU 
culescu, Ozer Salnur șt 
Unei Buyukaykan.

luacțloneazâ după 
următorul pro
gram :

— in flecare si 
între orele 9—12 ;

— in zilele de 
marți, miercuri șl

cursurile se bucură de

Jucătorii de la Steaua pot obține calificarea

• Intilnirea începe la ora 19.30 și va fi condusă 
de Kokorev (U.R.S.S.) și Dekay (R.P.U.)

Partida STEAUA — GALATASARAY IS
TANBUL inaugurează șirul întrecerilor in
ternaționale pe care le va găzdui în acest an 
sala Floreasca din Capitală. Cele două cam
pioane se întîlnesc aslă-seară pentru a doua 
oară, în joc fiind calificarea pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei 
peni".

Prima partidă, după 
cum se știe, a revenit e- 
chipei turce cu scorul de 
69—51. De data 
însă, toți iubitorii 
sport așteaptă de 
chetbaliștii noștri 
de nivel tehnic 
care să le aducă nu numai 
victoria, ci și calificarea.

Oaspeții au sosit joi 
seară cu autocarul. Spre 
deosebire de anul trecut, 
cînd a jucat la București 
(68—81 cu Rapid) și la 
Constanța (52—51 cu Fa
rul), Galatasaray a venit 
de data aceasta cu un lot 
complet schimbat, mult 
întărit. Acest lot cuprinde 
7 jucători care au evoluat 
în naționala Turciei la 
campionatul european de 
la Wroclaw. Dr. AU Uras, 
fost căpitan al reprezen-

tativei turce și ac
tualmente antrenor 
(de mai bine de 
11 ani) al oaspe
ților, ne-a declarat 
la sosire :

„Consider că 
lupta cu Steaua 
pentru calificare 
este încă deschisă, 
în ciuda celor 18 puncte 
acumulate la Istanbul". 
Lotul formației Galatasa
ray cuprinde 10 jucători: 
O. SALNUR, T. DEMIR, 
U. BUYUKAYKAN, S. 
KAPLANOGLU, Y. De
mir, N. UYGUC, H. UL- 
KU, H. HOSGUR, V. 
Yakupyan și N. Demisend 
(Continuare în pag. a 4-a)

Bazinul livreasca 
dai mîine un nou 
de notație rezervat 
pînă la vîrsta de 14 ani. Con
cursul este organizat de con
siliul orășenesc UCFS (prin 
comisia de notație) și are 
drept scop trecerea norme
lor de clasificare sportivă la 
diferite stiluri (liber, bras, 
spate, delfin) și categorii 
de vîrstă.

Vor participa copii care 
activează în secțiile cluburi
lor și asociațiilor sportive 
din Capitală,

Concursul va începe la 
ora 9,30.

Școlii medii nr. 
din raionul Grivița Roșie, la lacul Băneasa a 
luat ființă un centru de inițiere în patinaj. Des
fășurate sub îndrumarea profesorilor de .educație 
fizică Florin Jipa, Antoaneta Sidea, Valeriu Mun- 
teanu și Tănase Rotaru, cursurile se bucură <1_ 
participarea unui număr de aproape 100 de elevi 
și eleve.

Un centru asemănător 
următoare la patinoarul 
în curtea Școlii medii nr. 6.

Consiliul asociației sportive al acestei școli și-a 
propus ca toți cei 780 de membri UCFS, precum 
și 200 de elevi de la ciclul II (clasele V—VII), 
să fie inițiați sau să-și desăvîrșească cunoștințele 
în patinaj, în cadrul celor două centre sus-amintite.



La ordinea zilei: schiul, patinajul și scăiușul
In aceste zile de iarnă, atenția 

multor consilii ale asociațiilor 
sportive se îndreaptă spre organi
zarea concursurilor de schi, pati
naj și săniuțe, discipline care fi
gurează în programul Spartachia- 
deî de iarnă. Vă invităm să vedem 
ce au făcut în această direcție, 
cum au profitat de timpul favo
rabil organizării întrecerilor unele 
cluburi și asociații sportive 
Capitală...

din

PATINAJ INTENS PE 
TERENUL DE VOLEI

în-

consiliul aso- 
terenul de 

un patinoar, 
timp și un

Sportul cu patine este foarte 
drăgit de tinerii de la asociația Dîm
bovița. In fiecare iarnă 
ciației amenajează pe 
volei și împrejurul lui 
asigurînd în același 
instructor care să îndrume pe înce
pători.

De peste două săptămî'ni, pe mica 
bază sportivă din Splaiul Unirii 
nr. 76, se patinează intens. Pînă acum, 
pe lîngă numeroase ore de antrena
mente au avut loc și o serie de 
concursuri la care au participat 258 
de băieți și fete, în majoritate elevi 
ai școlii profesionale Dîmbovița.

Paralel se desfășoară și numeroase 
întreceri la schi. Cu prilejul excursiei 
de mîine, organizate pe Valea Pra
hovei de comisia de .turism (respon
sabil ing. I. Duminică), aproape 100 
de tineri vor concura la schi — 
coborîre și fond. Cu această ocazie 
se va desfășura și un concurs de 
săniuțe.

Pentru ca un număr cît mai mare 
de membri UCFS să participe la 
schi și săniuș, consiliul asociației 
și-a propus să organizeze pe stadio
nul Unirea cîteva „confruntări" la 
aceste sporturi. Nu ne îndoim că mo
bilizarea concurenților va fi ca și la 
patinaj, bunăl

ACTIVIȘTII „METALULUI" 
IN COMUNELE 
SUBORDONATE

Cernica, Bălăceanca și Tînganu, 
localități subordonate raionului „23 

* , August", au fost locul unor însufle
țite întreceri de săniuțe. Numai du
minica trecută în cele trei sate au 
luat startul pe derdehișuri peste 300 
de băieți și fete. Deschizătorul pîrtiei 
la Bălăceanca a fost instructorul vo
luntar N. Teișanu, învățător la școala 
elementară. Acesta și-a organizat un 
colectiv de instructori din membrii 
asociației, colectiv care contribuie 
în mod substanțial la organizarea 
tuturor acțiunilor din cadrul Spar
tachiadei de iarnă. Dintre concurenți 
s-au evidențiat prin măiestria cu care 
și-au condus pe zăpadă micile vehi
cule, Gh. Radu. I. Ciotoran, V. Zam
fir și I. Marin. Acțiunea întreprinsă 
de consiliul clubului Metalul nu s-a 
încheiat: activiștii de aici împreună 
eu instructori ai comitetului raional 
U.T.M. urmează să se deplaseze și 
în alte localități.

Nici asociațiile clubului Metalul din 
București nu s-au lăsat pe tînjeală. 
Cele mai multe dintre ele. printre 
care Metaloglobus, Metalul „23 Au
gust", F.R.B., Antrefrig. [profil. Școa
la prof, de construcții etc. s-au în- 

RAB.ȘAN

pe zăpadă 
timpul nu

intrecerii 
e păcat,

T.
N. MARDAN

cîteva

NOTE CRITICE

MALU SPARTFLACARA"
sportivă Flacăra din co- 
Spart, raionul Titu (preșe- 
Medaru), are 310 membri 
aproape 300 au participat 

Asociația 
mima AAalu 
diwțe Alatei 
dintre; care
la prima etapă a Spartachiadei. Tinerii 
din Malu Spart s-au întrecut la trîntă.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 2-a Nr. 4377
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grijit ca tineretul să ia parte te 
mai multe reuniuni de patinaj 
săniuș. Pînă acum la patinaj și 
săniuș s-au întrecut aproape 7000 
tineri și tinere. Este drept însă 
sînt și unele asociații care au cam 
rămas de... căruță; Gloria, Sticla, 
Mătasea populară, Luxor ș.a. De ase
menea, majoritatea asociațiilor au 
rămas în restanță cu organizarea 
întrecerilor de schi.

REZULTATE INEGALE LA
„ELECTROMAGNETICA"

Stînd de vorbă cu tehnicianul aso
ciației, N. Livezeanu, am aflat că 
întrecerile Spartachiadei se află în- 
tr-un stadiu avansat. Săptămînă 
viitoare peste 200 de sportivi, cîști- 
gători ai „preliminariilor" pe grupe 
sportive, își vor măsura forțele în 
finala pe asociație la gimnastică, 
haltere, șah, tenis de masă, trîntă și 
tir. Pînă aici toate bune. Dar, cum 
se poate observa cu ușurință, lipsesc 
sporturile specifice zăpezii și gheții. 
Cei 45 de tineri care au efectuat 
doar un antrenament cu schiurile 
pe terenul de fotbal de la baza spor
tivă din Ferentari sau cei 5 patina
tori înscriși pentru un concurs încă... 
neplanificat nu reprezintă, firește, po
sibilitățile acestei mari asociații. 
Fap'trl a dat de gîndit activiștilor 
sportivi de aici care împreună cu 
comitetul U.T.M. al uzinei au trecut 
la organizarea unor excursii în 
drul cărora se vor ține întreceri 
schi și orientare turistică. Prima 
avea loc la cabana Piatra Arsă.

ca
de 
va

m SIBIU

SĂCELE

tapa pe asociație a celei mai mari competiții de 
mase a sezonului, Spartachiada de iarnă a ti
neretului, este în plină desfășurare. Zeci și zeci 

de mii de tineri și vîrstnici se întrec in aceste zile pe 
pîrtiile de schi, pe saltelele de lupte, pe podiumurile de

★

fabricii), 
așteptate: 
concurat 
plus, alți
cut la schi, 
cartier și-au 
săniuș.

Ne miră faptul că oameni harnici 
cum sînt cei de la „Electromagneti
ca" nu au reușit să dea viață unui 
obiectiv foarte actual, și anume ame
najarea pe terenul de handbal a unui 
patinoar. Aceasta din cauza unui mo
tiv minor: spargerea unei țevi la 
conducta de apă. Sperăm că „piedica" 
va fi înlăturată de urgență.

LA RAPID,
FLACĂRA

S.P.C. ȘI
ROȘIE

Organizarea bazei 
stituit una din 
pale ale clubului Rapid 
asociații din 
Mărturie 

con- 
princi- 

a • unor 
raionul Grivița Roșie, 

terenuri

materiale a 
preocupările 

și

cros, șah, haltere, tenis de masă, pa
tinaj și săniuș.

In fotografie, un start la săniuș.
Foto : N. Constantin

SPARTACH1ADA DE IARNA SE ORGANIZEAZĂ LA URMĂTOARELE 

SPORTURI : schi Jcoborîre, slalom sau fond), gimnastică, patinaj, trîntă, 

haltere, săniuș, tenis de masă, șah, cros, tir și orientare turistică.

transformate în oglinzi de gheață șt 
pîrtii de schi. Le găsim pe stadionul 
Giulești, în Parcul copilului, pe str. 
Sevastopol și în comuna

O serie de asociații 
excursii la munte dînd 
membrilor UCFS, amatori 
săniuș, să practice aceste 
mod organizat: C.F.R. 
(două excursii la Predeal 
partieipanți la schi), M.T.Tc. (trei 
excursii ia Predeal și Bușteni: — 
265 de schiori' și 214 conctrrerrți la 
săniuțe), Laminorul etc.. Din punct .de. 
vedere al organizării Spartachiadei 
la cele trei , ramuri sportive de strictă 
actualitate unele asociații ca Tehno- 
metal, Textila Grivița, Autoclăbucet 
ș.a. se află... în coada garniturii 
Rapidului.

Dacă la gimnastică, tir, cros, tenis 
de masă, șah, orientare turistică, 
trîntă și haltere conducerea asociației 
S.P.C. poate primi calificativul foarte 
bine (aproape 2200 de participări), la 
schi, patinaj și săniuș, nota acordată 
este: insuficient. Sintem convinși că 
S.P.C., fruntașă ani de-a rîndul la 
edițiile de iarnă ale Spartachiadei, 
se va ocupa intens, în zilele care au 
mai rămas pînă la încheierea primei 
etape, de acest capitol deficitar.

In fine, o asociație pe care primul 
a găsit-o gata de start și... în 
mai bună formă. Este vorba des- 
Fiacăra roșie care și-a amenajat 
patinoare (pe stadionul Timpuri 

din Calea Dudești, pe terenul de

Mogoșoaia. 
au făcut 

posibilitate 
de schi și 
sporturi în 

București 
cu 257

ger 
cea 
pre 
trei 
noi 
volei din Splaiul Independenței nr.
207 și pe un teren viran din spatele

haltere, în sălile de gimnastică, pe patinoare, la mesele 
de șah, de tenis etc. pentru desemnarea campionilor 
asociațiilor sportive la Spartachiadă. In această pagină 
redăm cîteva aspecte oferite de această tradițională 
întrecere.

★

pînă
280

Rezultatele nu s-au lăsat 
340 de fete și băieți au 

acum la patinaj. In 
de sportivi s-au între- 
iar 150 de copii din 
disputai întîietatea la

★

și clu- 
Vom 
pildă 
unde

Raidul nostru prin asociațiile 
burile Capitalei n-a luat sfîrșit. 
trece și prin alte locuri, ca de 
la asociația Cauciucul Jilava 
am aflat că pînă acum nici unul din 
cei 1800 de membri UCFS — dintre 
care foarte mulți tineri — nu a cu
noscut bucuriile 
sau gheață. Și 
așteaptă...

Iarna trecută, mai precis la 12 fe
bruarie 1963, am publicat în ziarul nos
tru o știre transmisă de coresponden
ții! nostru voluntar din Somcuta Mare, 
Viorel Buda, în care era criticat con
siliul asociației sportive Progresul din 
localitate pentru reorganizarea con
cursurilor din cadrul Spartachiadei de 
iarnă ediția 1962'1963. lată ce ni s-a 
relatat — printre altele — în cores
pondența amintită :

„...Aurit, cînd in toate asociațiile 
sportive, de la cele mai mari plnă la 
cele mai mici, se desfășoară întrecerile 
SpartaehiMlei de iarnă a tineretului, 
numai la Progresul Somcuta Mare 
sportivii stau cu brațele încrucișate și 

din 
tov.

așteaptă, doar-doar tovarășii 
conducerea asociației (președinte 
Pavel Cristea) vor organiza vreo com
petiție și pentru ei..."

Despre felul cum și-a însușit con
siliul asociației sportive Progresul —

Patinoarul amenajat pe unul din terenurile de tenis din Parcul sportiv Pro
gresul din Capitală a devenit in aceste zile geroase un loc deosebit de frecventat 
de iubitorii patinajului. Pe lingă patinatori, începători fi avansați, 
plăcute alunecînd pe luciul gheții, vin aici fi o serie 
sportive din raionul Lenin, aparținînd de clubul sportiv 
„oficial* în cadrul Spartachiadei de iarnă.

In fotografie, un grup de patinatori, elevi ai școlii 
pentru întrecerile Spartachiadei.

Foto ; I. Constantin

VEȘTI DE LA CORESPONDENȚI
FILIAȘI întrecerile actualei 

ediții a Sparta- 
se bucură de multăchiadei de iarnă

atenție din partea consiliilor asocia
țiilor și din partea organului raional 
UCFS. Astfel, asociațiile sportive 
Știința Fiiiași — președinte C. Păun 
(300 de participanți), Școala de me
canici agricoli — președinte I. Cre- 
țan (250 de participanți) și Avintul 
Răcari — președinte I. Enache (260 
de participanți) sînt pe locuri frun
tașe. Membrii
L'CFS, profesorii

consiliului raional 
educație fizică

2 k k

k
k
1

și instructorii voluntari sînt tot timpul 
prezenți în asociații, sprijinind în mod 
concret organizarea competiției.

La Fiiiași s-a amenajat un patinoar 
natural pe care zilnic au loc antre
namente sau întreceri. Rezultate mul
țumitoare s-au obținut și în organi-

„HAI, BĂTRÎNE!
...îmi strigau băieții din atelier, 

cînd am ridicat pentru a patruspre
zecea oară greutatea de 44 kg, Mă 
încurajam' și eu la fel : „hai, bălrî- 
ne !“ Adică la 58 de ani ai mei 
nu se mai poate face sport ? Uite 
că da. Ba am reușit să mă țin tare, 
să ajung printre primii, adică prin
tre cei mai puternici. De altfel, 
vreau să vă spun că n-am să mă 
las așa, cu una cu două, de sport

Somcuta Mare critica din ziar ne vor
bește o altă corespondență, primită 
zilele acestea, tot de la coresponden
tul Viorel Buda.

„Deși au trecut mai bine de două 
luni de Ta Începerea primei etape a 
Spartachiadei de iarnă, ediția 19631195-1, 
lă asociația Progresul Somcuta Mere 
nu se știe nimic despre aeastă impor
tantă competiție (președinte: Pavel 
Crisțea II). Materiale sportive și ti
neri dornici de a se Întrece se găsesc 
din plin la această asociație, una din
tre cele mai mari din raion. Nu se 
găsesc în schimb activiști sportivi care 
să se ocupe de organizarea întreceri
lor''.

Ne punem întrebarea ? Ce fel' de 
consiliu de asociație este acela care 
doi ani la rînd nu se pr.eocupă de or
ganizarea celei mai mari competiții 
sportive din timpul iernii, cum este 
Spartachiada ! Oare să nu știe mem
brii consiliului asociației Progresul 
Somcuta Mare care sînt îndatoririle lor 
elementare ? Ne îndoim 1

Ceea ce. este mai grav este faptul 
că. și in. 1964 ca și în 1963. această 
inactivitate de la asociația Progresul 
se întimplă sub privirile consiliului ra
ional UCFS Somcuta Mare.

care petrec ore 
de m tmbri ai asociațiilor 
Progresul, care se întrec 

medii nr. 22, antrenîndu-se

zarea concursurilor de săniuș, la care 
participă în special elevi.

N. CiRSTOC.EA

GIURGIU întrecerile din ca
drul etapei pe a- 

de iarnă a 
desfășurare 
sportive de 

raionului

sociații a Spartachiadei 
tineretului sînt în plină 
în cele 66 de asociații 
pe cuprinsul orașului și 
Giurgiu. Printr-o bună mobilizare a 
tineretului numărul participanților la 
gimnastică, șah, tenis de masă, pa
tinaj, săniuțe, schi, concurs de orien
tare turistică, trîntă, haltere și cros 
se ridică la 14.502, dintre care 3.395 

TRAIAN BARBĂLATA

In aceste 
sporturile care 

cadrul Spartacliiadei. 
schiul, patinajul și 

într-o săptămînă

domină în
iarnă sînt

niușul. Numai 
participat la întrecerile de 
din orașul Sibiu un număr d. 
elevi

Zăpada bună din 
ultimele zile a 

permis organizarea, in orașul Săcele- 
Brașov, a primului concurs de schi 
al anului, în cadrul Spartachiadei. 

Au participat 111 tineri din asocia
țiile sportive Unirea, Știința și Șoi
mii. Concursul rezervat juniorilor s-a 
desfășurat pe pîrtiile 
„Tăieturica". lată 
Ion Tiu la fond 
și Ion Beciu, la 
Tocitu și Virgil 
(22 porți).

de
pe cei
2 km;
fond 5 

Damian

pe dealul 
mai buni: 
Ion Olescu 
km; Liviu 
la slalom

VICTOR SECĂRI ;ANU

a

si că m-am înscris de pe acum la 
următoarele concursuri de haltere.

Mai am ceva de adăugat. Mi-a 
plăcut tare mult că mai bine de 
600 de tovarăși de muncă din uzina 
noastră și-au încercat puterile la 
ridicarea greutății 
pe care le ținem 
narea lucrului

C.
strungar

în concursurile 
noi după fermi-

UȚICA
la Uzina VulcanDOUĂ SCRISORI DE

— Cu;n ? Nici în anul ăsta nu or
ganizați Spartacliiada de iarnă?

Președintei*: Bine că mi-ai adus a- 
jninte I La anul, dară mai sint preșe
dinte, o organizez precis 1
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lung turneu din istoria 
fotbalului românesc.

IO AN CHIRILĂ

A venit o scrisoare. De 
pe plajă: Eforie-Sud. O 
scrisoare cu caligrafie vo
luntară și cu un titlu di
rect: „Dragii mei de la re
dacție “. între file: miros de 
cuișoare. Expeditorul, Ni
că Lascăr, a fost în insu
lele Moluce, pe urmele 
lui Magellan, și-și etalea
ză calitatea de reporter 
cu o exuberanță de invi
diat: „Sînt un bătrîn lup 
de mare și un tînăr 
respondent voluntar 
știri sportive".

Deci, să clarificăm, 
tind: „Dragii mei de 
redacție, țin să vă anunț 
că motonava București a 
făcut ocolul 
în 134 de zile. Am văzut 
multe țări, iar în unele 
echipa de fotbal a vasului 
„București" a susținut o 
serie de meciuri... inter
naționale și a repurtat 
victorii de prestigiu în 
străinătate".

Pr> .ul joc, prima victo
rie ? Marinarii de pe va
sul sovietic „Vodnâk** din 
Odessa cedează cu 1—0. 
După cîteva zile vine ria
dul celor de pe cargoul 
„Stretenik" din Leningrad. 
4—0 prin golurile înscrise 
de lancu (2) și Bănică 
(2).

co-
în

ri
la

pămîntului

r? i i

VA R IE TĂ ȚI
ECHIPAMENT 

FOSFORESCENT 
PENTRU ARBITRI

L iheciul VfB Stuttgart 
—- Artizan Belgrad des
fășurat în nocturnă, arbi
trul vest-german Eise- 
mann a apărut intr-un 
costum deosebit. Pentru 
a fi mai bine văzut de 
jucători și de cei 35 0(b) 
de spectatori el a purtat 
un costum... fosforescent.

Experiența a avut uu 
rezultat pozitiv, fapt care 
a determinat federația de 
specialitate să studieze 
problema obligativității a- 
cestui costum în meciu
rile care se desfășoară la 
lumina reflectoarelor.

O VIATA PE GHEATĂ...

cei mai re
de hochei 
canadianul 
din echipa 
Leafs. Bo-

ținul dintre 
numiți portari 
din lume este 
Johnny Bower 
Toronto Maple

V D. POPA

vo-

„Meciul cel mare** a 
avut loc în Cuba, la Cien- 
fuegos. Selecționata „Bu
curești** a făcut cel mai 
bun joc al său, învingînd 
echipa reprezentativă 
orașului cuban.

...Scurt intermezzo 
leibalistic. La Guantana
mo, tot în Cuba, sextetul 
N eguț-N edelea-Arghirescu- 
Nicolau - Buricea-Timofte, 
plus jucătorul de schimb 
Nică Lascăr („unde am 
adus un aport foarte bun 
în acest meci**) învinge 
selecționata orașului cu 
3—0, închinând victoria 
viitoarelor (pe atunci) 
campionate europene de 
la București.

...Din nou fotbal. După 
traversarea Pacificului ju
căm un meci în R.P. Chi
neză.

în continuare, corespon
dentul voluntar „de 
gul I** Nică Lascăr 
comunică formația 
bază a vasului : 
va (Lazăr St.)-Aurică 1, 
Mihai Cornel (căpitan), 
Giurgiu Gh.-Niță P. (Bu- 
ricea V.), Nică Lascăr- 
Cusai Costică, Bănică, Ca- 
tană, Nicolau Tudor, Ian- 

rati
ne
de

Ste

wer este în același timp 
și decanul de vîrstă al 
ligii profesioniste de ho
chei din Canada. C Zilele 
trecute el a împlinit 39 
de ani). Statisticienii au 
profitat de acest prilej 
publicînd o serie de da
te legate de cariera sa 
sportivă. Bower a susținut 
pînă acum 1002 jocuri de 
campionat, ceea ce consti
tuie un record canadian 
în materie.

GRANIȚA CELOR 10000 
DE LOVITURI CU 

CAPUL VA FI 
DEPĂȘITĂ ?

Mingea lovită cu capul, 
fă ră ca balonul să atin
gă pămîntul a devenit un 
exercițiu foarte popular

TLOYD PATTERSON... REDIVIVUS

un 
pu

din 
sus

uri 
Ita-

învins de două ori 
prin It.o. de către Sonny 
Liston, Floyd Patterson, 
fostul campion mondial 
de box la toate catego
riile, a... dispărut 
timp din actunfitatea 
gi Us ti că.

Recent el a urcat 
scările ringului 

țimind let Stockholm 
meci cu campionul 
Hei, Sanie Amonti, 
care l-a învins prin opri
rea luptei pentru infe
rioritate în repriza a 8 a, 
după ce își trimisese ad
versarul de două ori la 
podea în primele reprize.

Ta 29 de ani — i-a 
împlinit la 4 ianuarie — 
Floyd Pat terson caută să 
recîștige gloria pierdută 
Va reuși ? Specialiștii 
spun că da. Să vedem în
să ce spune și... Liston.

(Foto : Presa Sens
Bild Stockholm) 

cu. Pe primul loc în cla
samentul golgeterilor: lart- 
cu Gh., cel mai bun ju
cător al echipei. Deci, o 
extremă care înscrie și 
goluri („Cine are urechi 
de auzit...**.).

în încheiere, Nică Las
car relatează că la întoar
cere au primit la bord 
vizita internaționalului 
Dinulescu, care i-a felici
tat pentru victoriile re
purtate „și ne-a admirat 
pavilioanele (n.r. fanioa
nele) primite în dar* 1*.

Uatorită slabei partL- 
cipări, concursul inau
gural de schi a durat... 
32 de minute.

Deseori, cu hotărtre, 
Se-ntreeeau la eobarîre; 
însă dumnealor acuma 
S-au cam întrecut cu...

g'uma f

I. CHIVU
Echipa de popice 

Voința din. Sinaia, pregătită de instructorul 
voluntar M. Bucurie a 
cucerit anul trecut 
cinci cupe.

Poți auzi în tot momentul 
Spunînciu-se—n p&picărte 

' — La noi dă road?-an-
tr er. ament u.1

Pentru că-l faci cu...
Bucurie !

Așa s-a încheiat cel mai

• Atletul de culoare 
Henry Carr, care a sta
bilit în acest an un re
cord excepțional (20,3) 
pe distanța de 220 yarzi, 
s-a accidentat recent în 
cadrul unui... meci de fot
bal american. Doctorii 
i-au prescris lui Carr un 
repaus total, timp de 3 
luni.

«5 Una din remarcabi
lele figuri ale notației 
mondiale in acest an este 
englezoaica Stella Mitt- 
chel in vîrstă de 16 ani 
(1,75 m și 70 kg). Ea a 
stabilit în acest sezon un 
nou record mondial in

cel 
granița 
Tinerii 

a-

va depăși
10.000*. 
se străduiesc

în Suedia. De altfel, 
cordul mondial1* în 
privește lovirea mingii cu 
capul este deținut în pre
zent de suedezul Aake 
Molin cu 9011 lovituri 
(vechiul record a aparți
nut italianului Grosso cu 
8267 lovituri). Un ziar 
suedez a instituit un pre
miu special pentru 
care 
„celor 
suedezi 
cum să ajungă în posesia 
premiului. Este greu de 
presupus însă — remar
că alte ziare, dacă dini re 
acești „vrăjitori ai balo
nului* vor fi selecționați 
și fotbaliști. Aceasta, în 
ciuda faptului că la fot
bal ai nevoie și de... lo
vituri de cap !

•P.S. Nică Lascăr ne 
roagă „să facem loc co
respondenței în ziar** pînă 
la 15 ianuarie, „deoarece 
plecăm din nou în cursă44. 
Dar pentru ca scrisoarea 
ne-a parvenit joi 16 ia
nuarie, nu ne rămîne de- 
cît să recomandăm aceste 
rînduri emisiunii radiofo
nice pentru cei de pe 
mare.

I .c.

proba de 220 yarzi bras 
cu timpul de 2:50,2. De 
subliniat că anul tiecut, 
în cadrul primului ei con
curs internațional din 
carieră. Stella a obținut 
performanța de 2:55,4 (/). 
Mittchel parcurge zilnic la 
antrenament — în stilul 
ei favorit — 3.000 metri

Necazurile și speranțele 
unui balon rotund

Am necazuri o grămadă; 
Uneori am ghinion 
Și sînt comentat pe

stradă, 
La serviri, pe stadion... 
Dar necazul cel mai mare 
(Zău, îmi fac inimă rea f) 
E cînd spune-un oarecare 
Că nu-i place... forma mea. 
...Cînd câștigi în deplasare 
Iar acasă cazi la fund, 
Eu sînt... „capra-ispăși* 

to are**: 
— Deh, balonul e rotund! 
Cînd n-au suflu nici viteză 
Toți cei unsprezece atleți, 
Se deschide-o paranteză: 
(„E balon rotund, ce

vreți ?a) 
Dacă „vîrfurile** — atacă 
Și spre poartă cînd

pătrun d, 
De cumva ratează-o teacă, 
Eu-s de vină, că-s... .

rotund ! 
Nu mai pot răbda, măi 

frate, 
Să aud același ton; 
Oi fi eu balon, se poate, 
Dar de ce-s luat... în

balon ? 
Ce, la volei n-am o rudă ? 
Drept că-i mai micuț, mai 

scund, 
Dar i-e dat lui să audă,

în sala studioului de 
radioficare Arad liniș
te deplină. Tehnicienii 
sînt și ei „furați44 de di
namica desfășurare a me
ciului de fotbal pe cate 
crainicul reporter o trans
mite cu patos. în jurul 
difuzoarelor instalate pe 
magistralele orașului oa
menii s-au strîns în gru
puri și ascultă transmisia. 
Cîte anul întreabă :

— Se transmite de la 
București ?

— Nn dragă, de la noi. 
E vorba de meciul UT A— 
Tatran Preșov...

Un singur om Se agită 
teribil în această vreme. 
Este tînarul Mircea Miti- 
teanu. tehnician la Uzi
nele de vagoane Arad, a 
cărui voce răzbate din 
pîlnia difuzoarelor. După 
ce clipele de emoție s-au 
încheiat o dată cu reîran- 
srnisia meciului, am stai

După meci că e... rotund? 
Sau la handbal, bunăoară, 
Am un... verișor și — aici; 
Vorbe bune-l înconjoară 
Și-i doar tot rotund, ce 

zici ?
Dacă nu-nceteaza-odată 
Tonul ăsta crud, banal, 
Mă reprofilez îndată:
Din „rotund** mă fac... 

„oval'*.
Ca la rugbi... Și-ar fi bine, 
N-oi mai fi deloc ursuz;
O să plac la toți, în fine, 
Mai ceva
Da, chiar asta, zău, aș

ca la Toulouse

face... 
Dar (de ce să mă

ascund ?) 
Vezi că cel mai mult îmi 

place 
Jocul cu-n balon rotund 
Și-a noi vine-Olim piada... 
(Timpul nu-i atît de

lung). 
Am speranțe cu grămada 
Ca la Tokio să-ajung 
Și orice efort se cere
Nu mă dau de loc la... 

fund 
E departe ? Nu-i bai vere 
Căci se știe : sînt rotund.

NELU MARIAN-Iași

In fața microfonului
de vorbă cu ceainicul 
sportiv amator. Cîteva 
date : are 26 de ani, a 

fotbal și mai prac- 
atletismul, iar din 
este activist obștesc

jucat 
tică 
1961 
în comisia de propagandă 
a CSO Arad.

— Pentru mine — îmi 
spunea cu acel prilej — 
fotbalul rămâne marea 
pasiune a vieții. încerc 
s-o realizez transmițând 
iubitorilor sportului' cu 
balonul rotund impresiile 
din timpul meciurilor.

Basta
GHEORGHE FRIEDLANDER, 

Lugoj. — Nu e vorba de 
două persoane dilerlte. Vo
leibalistul Mihai Grigorovici

a fost — la începuturile ac
tivității lui sportive — un 
talentat jucător de... polo pe 
apă. A activat un timp, în 
această ramură sportivă, la 
A.S.M. Lugoj.

ViRGIL SECHEL, București.
— Ne întrebați dacă un ju
cător romîn a reușit să în
scrie un gol în poarta apă
rată de Lev Iașin. Răspunsul 
este afirmativ : Ene I se 
poate lăuda cu această per
formanță. A realizat-o la 1 
iunie 1957, Ia Moscova, în 
meciul R.P.R. — U.R.S.S., în 
care noi am condus la pauză 
cu 1—0, partida încheindu-se 
cu un rezultat de egalitate : 
1—1.

IOAN CRISTEA, Borsec și 
T. NEGULESCU, Roșiori — 
Iată răspunsul exact în legă
tură cu meciurile susținute în 
echipa națională de fostul ju
cător rapidist de acum 15-20 

de ani. Ion Lungu : el a jucat 
de 5 ori în prima reprezen
tativă de fotbal a țării. Ul
tima oară a fost selecționat 
la 21 mai 1950 în meciul de 
la București cu Cehoslova*- 
cia, terminat cu scorul de 
1—1. Echipa noastră a avut 
atunci următoarea alcătuire : 
Marchi — Mihăilescu, Apol- 
zan, Farmati — Zilahi, Bă- 
cuț I — Lungu, Bodo, Vaczi, 
Serfozd, Iordache.

NICOLAE KIRY, Timișoara.
— 1) Știința Timișoara a cu
cerit campionatul republican 
de handbal în 11 (masculin) 
în 1956. 2) In aproape toate 
țările europene campionatul 
de fotbal se desfășoară după 
formula toamna—primăvara. 
Numai în U.R.S.S. și în ur
nele țări nordice, din cauza 
condițiilor climaterice, cam
pionatele încep primăvara și 
se încheie toamna.

Dar nu mă ocup numai 
de fotbal, la rubrica de 
sport a emisiuni locale jac 
relatări de la întrecerile 
de atletism, volei, cronici 
de box și handbal, re
portaje din activitatea 
sportivă de mase**.

Este vorba deci de un 
inimos activist pe tărîmul 
propagandei sportive. Și 
transmisiile sale sînt foar
te apreciate în oraș. Mul- 
ți... admiratori 
sează felicitări 
obiectivitatea cu 
fățișează faptele 
tarile sale. în plus activi
tatea pe care o desfășoară 
contribuie efectiv la 
popularizarea acțiunilor 
sportive. L-am întrebat 
care este cea mai mare 
d-orință a sa. Iată răs
punsul :

— Să ajung crainic 
porter al radioului !

Așadar atenție, 
Ghițulescu ; un nou 
leg la Arad î

îi adre- 
pentru 

care în- 
în rela-

re-

Ion
co-

H. N.

I. ȘTEFAN, comuna Mărcu- 
lești. — Pe marginea faptu
lui că șirul victoriilor stu
denților clujeni la baschet 
a fost întrerupt duminică, ați 
compus o epigramă. C pu
blicăm (credeați că, tiind 
vorba de baschet, o s-o a- 
runcăm la... coș ?)

Făcînd jocuri ca la carte 
Au fost primii pînă ieri 
Cînd Dinamo, la Oradea 
I-a lăsat... „restanțieri" l

IOAN DRAGOI, Simeria. — 
Fotbalistul Iacob Oldru este 
legitimat în prezent la e- 
chipa Metalul-Floreasca din 
campionatul orășenesc.- In 
ultima vreme n-a mai paiti- 
cipat însă la meciurile a- 
cestei formații.

CONSTANTIN MOISE, Tg. 
Ocna. — Da, actorul de ci
nematograf John Weissmul
ler, care a turnat mai multe 
filme susținînd rolul lui ,Tar
zan", a fost campion olim
pic la înot (1924 — Paris, 
1928 — Amsterdam)., Succe

sele obținute la Jocurile O- 
limpice i-au deschis drumul 
spre ecran.

MIHAI MOLDOVAN, Bucu
rești. — 1) Boxerul Constan
tin Anton n-a mai activat în 
ultimul timp, fiind suferind. 
2) La concursurile de pati
naj viteză se aleargă pe 
două culoare, atingîndu-se 
viteze de peste 45 km pe 
oră. Cu tramvaiul mergi u- 
neori mai încet. Și mai tre
buie să-l aștepți 1
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La 1 februarie începe

Meciul de șah prin corespondențe 
Rominia. —Anglia

• ZĂPADA INSUFICIENTĂ • CONCURSUL DE SCHI DE LA BADGASTEIN • DES
CHIDEREA SATULUI OLIMPIC • SE ANUN ȚA PARTICIPAREA A 1800 SPORTIVI DIN 
40 ȚARI.

INNSBRUCK, 17 (Agerpres). — 
în timp ce numeroși participant la 

J. 0. de iarnă se antrenează în pre
zent în apropierea Innsbruckului, 
iar alții își fac valizele spre a lua 
drumul Tirolului, în orașul Olim
piadei Albe peste 3 000 de soldați, 
muncitori și cetățeni din oraș aduc pe 
pirtiile de schi zăpadă proaspătă de 
pe vîrfurile munților învecinați. Cu 
cîteva zile în urmă se părea că nin
soarea care căzuse la Innsbruck va 
liniști deplin pe organizatorii celei 
de-a 9-a ediții a J. O. și că întrece
rile se vor desfășura în bune condiții. 
Dar iată că din nou se anunță că la 
Innsbruck există o „serioasă criză de 
zăpadă". Fără să mai aștepte alte 
ninsori, organizatorii au „mobilizat" o 
adevărată armată de specialiști și mun
citori care cară zăpadă nu numai cu 
camioanele ci chiar și cu coșurile de 
nuiele pe care le poartă în spate.

★
In stațiunea de la Seefeld, unde 

stratul de zăpadă este ceva mai gros, 
au avut loc primele antrenamente o- 
f’ciale ale sch'orilor de fond și sărito
rilor de la trambulină. Schioarele so-

File din istoria 
„Olimpiadelor albe“ (II) 

în 1932,' cea de-a treia ediție a 
Jocurilor Olimpice de iarnă se ține 
pe continentul american : la Lake 
Placid. Este o ediție mai puțin reu
șită, la ea participînd numai 17 
țări, cu 307 concurenți. Spiritul 
comercial, de reclamă și-a pus ma
siv amprenta pe această ediție, or
ganizată de americani. Acest lucru 
s-a vădit încă de la stabilirea pro
gramului, în jurul căruia au fost 
mari discuții. Astfel, în Statele 
Unite fiind foarte popular skeleto- 
nul, acest sport a fost introdus în 
program. In schimb, organizatorii 
s-au opus din răsputeri ținerii pro
bei de 50 km la schi, necunoscută 
în S.U.A.

Mulțumită faptului că au cîștigă! 
toate cele patru probe de patinaj 
viteză (prin John Shea la 500 și 
1500 m și prin Irvin Jafee la 5001) 
și 10000), precum și dublului suc
ces de la skeleton, S.U.A. s-a cla 
sat pe primul loc pe națiuni. La 
schi, din nou au dominat țările 
scandinave. Norvegianul Johan 
Gro'ttumsbraaten își reeditează 
victoria de la combinata nordică 
repurtată la St. Moritz, compatrio
tul său Pir ger Ruud cucerește me
dalia de aur la sărituri, suedezul | 
U tterstrom iese victorios la 18 km. 
Un succes deosebit îl înregistrează 
probele de patinaj artistic ; la bă
ieți cîștigă austriacul Karl Schăfer 
iar la fete norvegiana Sonja Henie 
domină de departe proba. în fine, 
la hochei pe gheață, victoria re
vine canadienilor.

Următoarea ediție a J.O. de iar
nă se ține la Garmisch Partenkir- 
cheu. Programul este simțitor îm
bogățit prin introducerea probelor 
alpine, în timp ce la fond se dis-t 
pută și ștafeta 4 x 10 km. Jocurile I 
ținîndu-se în Europa și participa
rea este mai bogată: 756 de con
curenți, reprezentând 28 de țări.

Norvegia cîștigă 7 din cele 17 
medalii puse în joc3 ceea ce îi adu
ce și primul loc în clasamentul 
pe națiuni. „Eroul" jocurilor a fost 
patinatorul norvegian Ivar Ballan- 
gnid, cîștigător la 500 m, 5000 m 
și 10.000 m și clasat al doilea la 

m în urma compatriotului 
său Mathisen. Sonja Henie obține 
cea de-a treia medalie a sa la pa
tinaj artistic, în timp ce la băieți 
se impune din nou austriacul Karl 
Schăfer. La schi, cîștigă tot nor
dicii: Ruud (Norvegia) la sărituri, 
Lai ssoji (Suedia) la 18 kilometri, 
Viklu-nd (Suedia) la 50 km și Fin
landa la ștafeta 4 x 10 km. Com
binata alpină (coborîre și slalom) 
revine germanului Frânez Pfnur. 
La bob, proba de 2 este cîștigată 
de Statele Unite iar la 4 elvețienii 
^es, campioni olimpici. O mare slir- 
Priză se înregistix^zli la hochei: 
canadienii, învingători în toate edi
țiile precedente, sînt siliți să ce
deze primul loc echipei Angliei, în 
fata căreia pierd în finală cu scorul ! 
de 1—2. j 

vietice s-au antrenat alături de fon- 
diștii italieni și finlandezi. La tram
bulină săritorii italieni au efectuat în 
bune condițîuni primele „lansări" pe 
pîrtie.

★

Tn localitatea Badgastein a continuat 
concursul preolimpic de schi. Pr^ba 
de slalom special a fost cîștigată de 
Joan Saubert (S.U.A.). Au urmat îu 
clasament Martelle Goitschel (Franța), 
Annie Famose (Franța), Traudl Bec
her (Austria) etc.

Au abandonat Christi 
Haas și Mariane Jahn. 
Timpul a fost frumos iar 
Zăpada excelentă.

La combinată, primul 
loc a revenit campioanei 
franceze Ma.rielle Goit- 
schell cu 27,05 puncte. In 
continuare clasamentul se 
prezintă astfelj Joan Sau
bert (S.U.A.) 28,02 punc
te: Traudl Hecher (Aus
tria) — 28,28 puncte; 
Heidi Biebl (R.F.G.) — 
40,40 puncte; Annie Fa
mose (Franța) — 40,72
puncte; Christine Goits- 
chell (Franța) — 60,01
puncte; Edith Zimmer
man (Austria) — 61,44
puncte etc.

a S.U.A. a
R.F. Germană.
americani au
Miinchen în
echipei R.F.

Meciul s-a în-

După cele cîteva me
ciuri susținute în Elveția, 
echipa olimpică de hochei 
pe gheață 
plecat în 
Hocheiștii 
evoluat la 
compania 
Germane, 
cheiat cu scorul de 3—2 
(0—1; 3—0: 0—1) în 
favoarea gazdelor.

Echipa de hochei pe gheată a Ja
poniei a susținut al 5-lea meci ‘ “
veția, învingînd 
2—2; 2—0) 
Zurich.

în El- 
(1-0:cu

echipa
5—2
Grassliopers-

★

Satul olimpic din Innsbruck, unde 
vor locui participant la Jocurile O- 
hmpice de iarnă, a fost deschis oficial, 
în cursul zilei de joi, de primarul ora
șului Dr. Luger. In sunetele fanfarei, 
pe catargul din piața orașului a fost 
înălțat drapelul olimpic.

★
Tn invitația adresată participanților 

la Jocurile olimpice de iarnă, pre
ședintele Austriei, dr. Adolf Schărf a 
spus: „Tineretul lumii este chemat 

L. Stein campion de șah al U.R.S.S.

Campionatele europene de patinaj

să-și măsoare în întrecere pașnică 
forțele și talentul la noua ediție a 
Jocurilor olimpice de iarnă. Cu mare 
bucurie invit, în numele Austriei, pe 
tinerii tuturor popoarelor să participe 
la Olimpiada de iarnă de la Innsbruck, 
capitala landului Tirol. Fie ca tine
retul să petreacă zile fericite la Inns
bruck! Fie ca a IX-a ediție a Jocu
rilor olimpice de iarnă să contribuie 
ca sportivii din țările participante să 
devină buni prieteni!

Perechea Eva și Pavel Roman, recentă campioană 
europeană, este favorită și la J.O.

La Jocurile olimpice de iarnă vor 
participa aproximativ 1 8C0 de spor
tivi din 40 de țări. Ei se vor întrece 
în competițiile de schi, hochei pe 
gheață, bob și săniuțe, patinaj artis
tic și viteză, sărituri de la trambulină. 
In afara întrecerilor sportive, pentru 
oaspeții Olimpiadei a fost organizat 
și un bogat program cultural. Ei vor 
avea prilejul să audieze un program de 
concerte de înaltă ținută, executate de 
Filarmonica din Viena, sub bagheta 
dirijorului Karl Bohm. La aceste con
certe își vor da concursul, de aseme
nea, Elisabeth Schwartzkopf, Imgard 
Seefried, Krrista Ludwig, Walter Berry 
și alții.

neul internațional de la București, are 
vîrsta de 29 de ani și se pregătește 
pentru cariera de ziarist.

In „C. C. E.
Joi s-au disputat mai multe întîlniri 

din cadrul „Cupei campionilor europe
ni" la baschet. La Brno, echipa Spar
tak a învins in meci retur cu 96—51 
(50—27) echipa Macabi Tel Aviv, ca- 
lificîndu-se pentru turul următor al

cuplurilor sovietice Ludmila Belusova- 
Oleg Protopopov — 309 puncte și 
Tatianei Zuk—Alexandr Gavrilov.

In proba feminină continuă să con
ducă campioana europeană, olandeza 
Sjukje Dijkstra cu 1.293,7 puncte ur
mată de Regine Heitzer (Austria) — 
1.230 puncte.

★

O competiție de mare amploare de
schide „stagiunea" patinatorilor de vi
teză din acest' an: azi și mîine pe 
stadionul Bislet din Oslo, cei mai buni 
patinatori de pe continent își vor da 
întîlnire la campionatele europene mas
culine, în care lupta pentru primele 
locuri va angrena în primul rînd pe 
patinatorii suedezi și pe cei sovietici. 
In lotul suedez, figura centrală este

La 1 februarie va începe meciul inter
național de șah prin corespondență 
dintre echipele selecționate ale R. P. 
Romîne și Angliei. Fiecare echipă va 
prezenta două formații : A și B, care 
vor juca la cîte 20 de mese. Din echi
pele țării noastre fac parte printre al
ții V. Giocîltea, M. Pavlov, E. Costea, 
Gh. Mititelu, L. Rădulescu, Elisabeta 
Polihroniade, A. Braunstein, Tereza

Turneul zonal de șah de la Kecskeme
încă două runde disputate în tur

neul zonal de șah de la Kecskemet 
(R. P. Ungară) au adus modificări im
portante în clasament. Acum, turneul 
are lideri pe maghiarul Bilek și pe 
tînărul șah ist cehoslovac Hort, care 
au amîndoi cîte 4lA puncte.

MOSCOVA (Agerpres). Meciul tri-. 
unghiular de baraj pentru desemnarea 
campionului de șah al U.R.S.S. a luat 
sfîrșit cu victoria marelui maestru 
Leonid Stein. In ultima rundă Stein 
a remizat partida cu marele maestru 
Holmov, acumulînd astfel 2,5 puncte. 
Pe locul doi s-a clasat Spasski cu 2 
puncte, iar pe locul trei Holmov cu 
1,5 puncte.

Noul campion unional de șah, Leo
nid Stein, care a cîștigat în 1962 tur

La Grenoble, unde se desfășoară 
campionatele europene de patinaj ar
tistic, prima medalie de aur a fost 
atribuită tinerilor sportivi cehoslovaci 
Eva Romanova și Paul Roman, în
vingători în proba de dansuri.

Iată clasamentul probei de dansuri 
pe gheață: 1. Eva și Paul Roman 
(R. S. Cehoslovacă) 243,6 puncte: 2. 
Janet Sawbridje — David Hickinbotton 
(Anglia) 237,9 puncte; 3. Yvonne 
Suddick, Roger Kenerson (Anglia) 
225,9 puncte.

După probele impuse, la individual 
masculin conduce Schonelldorfer 
(R.F.G.).

La perechi, pe primul loc s-au cla
sat Marika Kilius și Hans Jurgen 
Baumier . (R.F.G.) cu 311 puncte. Me
daliile de argint și bronz au revenit

Florin Gheorghiu a reușit să salveze 
finalul partidei cu Bhend, întreruptă 
în runda a 4-a. Reprezentantul nostru 
și-a valorificat cu multă inventivitate 
șansele, destul de reduse, de egalare 
a jocului, deși avea un pion mai puțin și 
pe tablă acționau nebuni de aceeași 
culoare. La mutarea 65, partida s-a dat 
remiză.

în runda a 5 a, adversarul șahistu- 
lui rornîn a fost campionul polonez 
Bednarski. Și această partidă s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate.

Aseară, Fl Gheorghiu l-a intîlnit pe 
Hecht (R. F. Germană). El și-a creat 
un sensibil avantaj pozițional în jocul 
de mijloc, față de care Hecht a trebuit 
să caute contrajoc sacrificînd o piesă

întrecerile de bob de la Cortina d’Ampezzo
CORTINA D’AMPEZZO 17 (prin 

telefon). Disputată joi pe o pîrtie de 
1.300 de metri, proba de bob (două 
persoane) pentru „trofeul Cortina“ a 
revenit echipajului italiaiu Zardini, 

Bonagura cu timpul de 2:06,15/100. 
Alte două echipaje italiene s-au clasat 
pe locurile imediat următoare. Concu- 
renții romîni Panțuru și Maftei au 
ocupat locul 14, cu timpul de 2:12,59/ 
100.

Vineri, în cadrul întrecerilor pen
tru boburile de 4 persoane, dotate cu 
„Trofeul Domenico Scrocce“, victoria 
i-a revenit echipajului R.F.G. pilotat 
de Gobi, cu timpul de 2:04,09/100,

Echipa B a U.R.S.S. — Canada 2-1 
la hochei

Aseară s-a disputat la Moscova me
ciul de hochei dintre selecționata se
cundă a U.R.S.S. și selecționata olim
pică a Canadei. Victoria a revenit 
sportivilor sovietici cu 2—1 (1—0, 
1—0, 0—1).

“ la baschet
competiției. Jucînd la Paris cu P.U.C. 
echipa iugoslavă O.F.K. Belgrad a ter
minat învingătoare cu scorul de 105-63 
(51—28). tn competiția feminină, la 
Belgrad. Steaua roșie a întrecut cu 
68—53 (33—25) pe Wisla Kracovia.

artistic și viteză
fără îndoială Jonny Nilsson, campio
nul mondial de anul trecut, care și în 
acest an deține o formă excelentă. 
Recent, pe 10.000 m el a obținut cea 
mai bună performanță a sezonului: 
15:55,2. Foarte bine se prezintă și 
fratele său Ivar Nilsson, precum și 
ceilalți suedezi, Sandler și Backman.

Reprezentativa U.R.S.S. va prezenta 
la start o serie de patinatori tineri 
care s-au afirmat la ultimele concursuri 
internaționale. Este vorba în primul 
rînd de Ants Antson, cîștigătorul con
cursului de la Celiabinsk la multiat- 
lon, Igor Ostașov, Haibulin, Guliaev, 
Iumașciev, Matusevici și bineînțeles 
cunoscutul patinator Evgheni Grișin. 
Fără îndoială că în lupta pentru pri
mele locuri vor fi angrenați și patina
torii norvegieni și finlandezi.

Urzică, campioana țării la șah pi 
corespondență.

In prezent, echipa de șah a ță 
noastre susține alte două întîlniri pi 
corespondență cu echipele R. S. Cel 
slovace și R.P. Polone. In meciul cu eel 
pa cehoslovacă șahiștii noștri conduc 
un avans de 3 puncte. în întîlnir 
cu echipa R. P. Polone nu a fost în 
încheiată nici o partidă.

pentru doi pioni. La întrerupere, ava 
taiul continuă să fie de partea jucat 
rnlui romîn, dar rămîne de văzut da» 
adversarul său nu are posibilități < 
egalare în final.

lată rezultatele celorlalte întîlniri 
Pachman — Szabo ‘A—‘A. Tringov ■ 
Langeweg V2—'A, Damianovici — A 
tard 1—0, Matanovici — Clarke 1 — 
(runda a 5-a); Tringov — Pachmș 
'/,—'A. Clarke — Bhend 1—0. Bilek - 
Bednarski */2—'A, Hort — Attard 1— 
(runda a 6-a); Hort — Bednarski I—i 
Damianovici — Hecht */2—’A, Lar 
gewcg—Prameshuber ’A—'A, Bhcnd- 
Bilck 0—1, Hecht — Hort 0—1, Pr; 
meshuber — Pietsch 0—1 (întrerupte

în clasament : Bilek și Hort 4V 
Pachman 4, Tringov și Bednarski 3*/ 
Matanovici și Damianovici 3 (I 
Gheorghiu are 2 puncte și o partid 
întreruptă. Viitorul său adversar est 
Attard (Malta), duminicii jn rund

urmat <le echipajul italian pilotat d 
Zardini cu timpul de 2:04,15/100 ; 
de un alt echipaj al R.F.G., pilota 
de Hammelk, cu timpul fie 2:05,15/101 
Echipajul romîn pilotat de Panțur 
s-a clasat pe locul IX, obținînd î 
cele două manșe timpul de 2:11,441/101 
De notat că în manșa-pilot, care n- 
contat în clasament, primele trf 
locuri au fost ocupate de Zardin 
(1:01,35/100), Monti (1:02,04/100) ț 
Panțuru (1:03,54/100). Starturile cel 
mai bune le au romînii și canadieni 
dar, din păcate, în partea o dou 
a pîrtiei reprezentanții jîfe'&ri pier 
secunde prețioase. 1 / /

Sîmbătă, pe aceeași pîr.ie, deterio 
rată din cauza căldurii și devenită pe 
rictiloasă pe-alocuri (echipajul polo 
nez s-a și accidentat), se disput 
„trofeul Cortina D'Ampezzo" pentri 
boburile de 4 persoane. Duminică 
în jurul prînzului, hoherii noștri vo 
fi în satul olimpic, ia Innsbruck.

SCURTE ȘTIRI
© Sportivi din U.R.S.S., S.U.A., Suedia ș 

Norvegia au participat pe patinoarul dii 
orașul Hanerfoss la un concurs preolim 
pic de patinaj viteză. în proba de 500 n 
sovieticul Evgheni Grișin a realizat tirapu 
de 41,2. Cursa de 1 500 m a fost câștigate 
de norvegianul Aness în 2:14,7. Locul do 
a fost ocupat de Grișin, la o zecime d< 
secundă.

In proba de 3 000 m pe primul loc s-c 
clasat concurentul sovietic Oleg Șabarov 
cr-onometrat cu timpul de 4:43,3.

0 Primul record mondial de haltere a. 
anului 1964 a fost stabilit la Habarovsk de 
sportivul sovietic Viktor Kurențov, care c 
.împins", în limitele categoriei semimijlocil, 
o greutate de 175 kg.

0 Federația internațională a sportultL 
universitar a confirmat că la Jocurile mon
diale studențești de iarnă, care vor avec 
loc între 11 și 17 februarie în R. S. Ceho
slovacă, vor lua parte sportivi din 17 țări 
Concursurile de schi se vor desfășura ic 
Spindleruv Mlyn, unde a nins din abun
dență în ultima săptămînă. Probele de pa
tinaj artistic vor avea loc pe stadionul ds 
iarnă din Pardubice.

0 In cadrul preliminariilor turneului o- 
Iimpic de fotbal (grupa africană), la Cairo 
s-a disputat meciul dintre echipele R.A.U. 
și Uganda. Fotbaliștii echipei gazde au 
terminat înyingători cu scorul de 3—1 
(3-0).

© Cu prilejul unui concurs preolimpic de 
patinaj viteză desfășurat la Alma Ața, _ 
Zaițev (U.R.S.S.) a egalat recordul mondial 
în proba de I 500 m, parcurgînd distanța 
în 2:06,3. Recordul mondial oficial apar
ține finlandezului Jarvinen.
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