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Din viața organizației noastre

Rodul competițiilor de mase 
la A. S. Metalul „23 August**

Ultimele fi luni au constituit 
pentru asociația Metalul „23 
August" din Capitală o perioa
dă de timp in care s-a desfă
șurat o bogată activitate spor
tivă de mase. Spunînd aceasta 
ne referim în primul rînd la 
cele două mari competiții ce s-au 
organizat in acest interval și la 
care numărul participanților a 
fost de ordinul miilor. Este 
vorba de tradiționala întrecere 
polisportivă a muncitorilor me- 
taturgîști de la Uzinele „23 
August", campionatul asocia
ției, și de concursurile Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului. 
Să le luăm pe rînd și să vedem 
cum au fost organizate între
cerile, cum s-au achitat nume
roșii activiști sportivi de aici 
de multiplele sarcini pe care ie 
pune organizarea unor compe
tiții, de o asemenea amploare.

Așa cum s-a arătat în adu
narea de dare de seanță a 
asociației, care a avut loc re
cent, campionatul asociației a 
constituit pentru mulți tineri și

Instantanee

Cronică pentru cei mici
Pe teren sînt patrusprezece 

„puști". Toți între unsprezece 
și maximum treisprezece ani. 
Toți frumoși, cu bujori în obraji, 
cu emoție vâditâ pe fețe. Nici 
nu e de mirare. Cei patruspre
zece —• de o parte „roșii" de 
cealaltă „albaștrii" — vor evo
lua într-un joc demonstrativ 
de handbal, în fața a cîtorva 
mii de spectatori, venifi să a- 
siste la „Cupa orașului Bucu
rești".

latâ-i aliniindu-se pentru a 
saluta publicul. O simetrie per
fectă I Publicul — încîntat — 
îi aplaudă.

La fluierul arbitrului jocul a 
început. Cei în tricouri roșii au 
mingea. Cîteva pase subtile, 
cîteva fente și în sfîrșit balonul 
se odihnește în plasă, spre 
âclînca mîhnlre a portarului 
echipei „albastre". (în apro
pierea porții un țînc de vreo 
4 ani, probabil fratele unui ju
cător plîngea de-a binelea, de 
necaz. Și nici măcar batistă 
nu avea. Lacrimile și le șter
gea cu mîneca puloverului). 
Contraatacă rapid jucătorii cu 
tricouri albastre. O serie de 
driblinguri „a la Ivănescu" și 
scorul se modifică. Este acum 
2—1 pentru cei din echipa „al
baștrilor". (Puștiul de lîngă 
poartă țipă, sare în sus, se 
qgită de bucurie. Are și motiv).

□in tribune auzim : „Hai, 
Cătăline I Hai, Florine I..." Ne 
pare rău că nu-i cunoaștem pe 
acești handbaliști-pitici, pe 
acești sportivi de mîine, care 
azi (n.r. este vorba de sîmbăta 
trecută) în pauza meciurilor 
'de handbal ne demonstrează 
cît de frumos, cît de minunat 
poate fi jocul mingii cu mîna.

N-am mai reținut care a fost 
rezultatul final. Pentru că s-au 
marcat goluri multe, unul mai 
frumos ca altul, pentru că eram 
numai ochi după acești băie
țași tare frumoși, cu emoția 
întipărită pe obraji.

Știți cine sînt puștii ? Vi-i 
'spunem. Sînt elevi din școlile 
raionului „1 Mai", selecționați 
pentru handbal de către entu
ziastul antrenor llie Alexandru 
de la Clubul sportiv Dinamo. 
La început au fost 500. Dar 
încet, încet, „sita" s-a îndesit. 

vîrstnici de la Uzinele „23 Au
gust" un minunat prilej de a 
practica diferite sporturi, in 
mod organizat, luni de zile. 
Ediția 1963 a campionatului 
asociației a atras în întreceri 
14 echipe de fotbal, 8 de volei, 
numeroși halterofili, șahiști etc. 
In total, la aceste concursuri 
au participat peste 600 de 
membri UCFS. Felul cum s-au 
achitat activiștii obștești ai a- 
sociației — organizatorii de 
grupe sportive, instructorii vo
luntari, membrii birourilor sec
țiilor pe ramură de sport — 
de diversele sarcini legate de 
organizarea acestor întreceri, 
poate fi concretizat prin califi
cativele „bine" și... „slab". 
Bine la fotbal și haltere (la 
aceste două sporturi concursu
rile au fost judicios organizate, 
sistem tur-retur la fotbal, și eli
minatoriu la haltere), slab la 
volei, popice, tenis de masă și 
sah (la volei s-au înregistrat 
neprezentări la meciuri, iar Ia

Și au rămaș 50. Atît cît trebuie 
pentru două, trei echipe, plus 
rezervele. „Sînt atît de mici și 
fac sport de performanță ?“ 

•— poate pune cineva întrebarea. 
Ei bine, da ! Fac sport de per
formanță, dar sînt — în același 
timp — și performeri la în
vățătură. Toți au note mari, 
între 8 și 10. Au aseme
nea note pentru că sportul face 
casă bună cu cartea și pentru

V. PIETRARU

(Continuare in pag. a 3-a)

Victorie ca 5-0
CSM Cluj s-a calificat in finala „C. C. E.“ 

la tenis de masă
eliminind pe Voros Meteor Budapesta

Cred că nici cei mai înfocați 
susținători ai campioanei noas
tre republica-ne de tenis de 
masă, C.S.M. Cluj, nu se aștep
tau la un succes atît de cate
goric al echipei lor favorite in 
întâlnirea cu Voros Meteor Bu
dapesta din semifinala „Cupei 
campionilor europeni". Scor fi
nal : 5—0, 10—0 la seturi, to
tul realizat în 67 de minute de 
joc efectiv, iată aspectul gene
ral al întregii întreceri, ilustrat 
în limbajul sec al cifrelor. Și 
dacă vom mai adăuga că în 
patru seturi, sportivii romîni au 
condus de la un capăt Ia altul, 
iar în celelalte șase, jucătorii 
oaspeți au avut numai de cî- 
cîteva ori avantajul, vom avea 
o imagine și mai fidelă a supe
riorității evidente a învingăto
rilor. De aceea, ropotele de
aplauze cu care cei peste 1500 
de spectatori au răsplătit pe
Radu Negulescu, Dorin Giur-
giucă și A. Reti au fost pe de
plin meritate.

Victoria echipei C.S.M. și ca
lificarea ei în finala celei de a 
patra ediții a „Cupei campioni
lor europeni" (cînd se va întâlni 
cu Vasutepitok Budapesta) se 
datorează bunei pregătiri asigu
rate jucătorilor de. antrenorul 

popice, șah și tenis de masă 
au fost puțini concurenți).

La Sparlachiada de iarnă 
s-au organizai întreceri la 9 
din cele 11 sporturi prevăzute 
în regulamentul competiției iar 
numărul participanților a lost 
de 3512. Cele mai reușite con
cursuri s-au desfășurat la hal- 
lere (peste 2000 de concurenți). 
Ca și în campionatul asociației 
concursul de haltere din ca
drul Sparlachiadei s-a bucurat 
de o deosebită popularitate. 
Pină ia finală întrecerile s-au 
ținut la locurile de muncă, 
după terminarea lucrului. Cîști-

TOMA RÂBSAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Concursul internațional de tenis de masă

Azi și mîine au loc probele pe echipe

De la stingă: Maria Alexandru (R.P.R.), Eva Folds (R.P.V.), Marcovic II (R.S.F.I.), Ella 
Constantinescu (R.P.R.) și Rozsas (R.P.U.).

Văzuți de Neagu Radulescu

Sala Floreasca, amenajată 
special, este gata să-și pri-

emerit F. Paneth, ca și puterii 
deosebite de luptă manifestate 
de cîștigători. în fiecare din 
cele cinci meciuri, s-a văzut de 
la început că Negulescu, Giur- 
giucă și Reti sînt hotărîți să 
nu precupețească nici un efort, 
să facă totul pentru a ieși în
vingători. Așa se explică ritmul 
susținut pe care clujenii l-au 
impus în permanență adversa
rilor lor. De altfel, antrenorul 
formației maghiare Viiroș Me
teor, Karoly Ilkay, a recunos
cut aceasta, declarîndu-ne : 
„Sintem copleșiți de rezultat. 
Victoria romînilor este meritată 
chiar la acest scor și nu putem 
spune că ei ar fi avut cît de cît 
noroc. Reprezentanții C.S.M. au 
acționat mai sigur și au fost 
mult mai buni ca noi, care nu 
am reușit să ne ridicăm la ni
velul arătat de învingători. Dacă 
în finală, C.S.M. va juca la fel, 
va cuceri cu siguranță trofeul".

Iată acum rezultatele tehnice 
și cîteva comentarii :

Negulescu-Foldy 2—0 (19, 
17). Cîștigătorul a folosit cu 
mult tact topspinul și a încheiat 
numeroase lovituri decisive cu

(Continuare în pag. a 4-a)

Cea mai valoroasă partici
pare de pînă acum! Aceasta este 
caracteristica celei de a Vl-a 
ediții a „Concursului internațio
nal de schi al R.P. Romine", 
care va fi găzduit la sfîrșitul 
săptămînii viitoare de pîrtiile 
de slalom și coborîre din Poia
na Brașov. Intr-adevăr, după 
Crîstl Haas, Eeo Lacroilx, 
Pierre Stamos, Christi Stafîner 
și alți schiori de valoare care 
ne-au vizitai țara anii trecuți, 
iată că la startul apropiatelor 
probe vont avea prilejul să ve
dem 3 niedaliati a: Jocurilor O- 
limpice recent disputate la Inns
bruck. 3 schiori care au cucerit 
5 medalii!

Desigur, „capul de afiș" îl 
dețin reprezentantele Franței, su
rorile Christine și Marielle 
Goitschel, binecunoscute în 
schiul mondial datorită excelen
telor performanțe realizate în 
ultimii ani și care vorbesc mai 
bine. Marielle Goitschel a cuce
rit titlul de campioană olimpică 
la slalom uriaș, medalia de ar
gint la slalom special și titlul 
de campioană mondială la com
binata alpină atît în 1962 
la Chamonix, cît și anul acesta 

mească oaspeții, participant! la 
concursul internațional de 
tenis de masă, care începe azi 
după-amiază și se va termina 
duminică seara.

Ieri au venit delagațiile spor
tive străine: jucătoarele ma
ghiare Eva Foldy și Șarolta 
Lukăcs, cehoslovacele Jarmila 
și Jitka Karlikova și Inge Harst, 
Edith Bucholz, Heide Dauphin 
din R.F. Germană, precum și 
jucătorii Korpa, Markovic II, 
Vecko (R.S.F. Iugoslavia), Ro- 
zsas și Pignitzki (în locul lui 
Fahazi) din R.P. Ungară, Ste
pa nek, Kttnz (R.S. Ceho
slovacă).

Cei trei jucători iugoslavi 
Korpa, Matikovic II și Vecko

• ACTUALITATEA 
PATINATORII VITEZISTI ROMÎNI 

CONCUREAZĂ S1MBÂTĂ SI DUMI
NICĂ LA BERLIN

Simbătă și duminică va avea loc la Berlin 
un concurs internațional de patinaj viteză, 
la care vor lua parte și sportivii romîni 
Emilian Papuc, Eva Earkaș, Al. Lăzărescu. 
V. Sotirescu și Gh. Katona. întrecerile 
se vor desfășura pe noua pistă de gheață 
artificială (de 400 m) a clubului Dinamo 
Berlin. Patinatorii noștri sînt însoțiți de 
antrenorul Elorin Gămulea.

PROGRESUL A PLECAT IN R.A.U.

Ieri dimineață a părăsit Capitala, pe 
calea aerului, echipa de fotbal Progresul 
București. Ea întreprinde un turneu în 
R. A. U.

„CUPA R.P.R.' LA SCHI

Duminică se dispută la Poiana Brașov, 
întrecerile de sărituri din cadrul primei 
etape a „Cupei R.P.R.". Probele alpine și 
de fond au fost amînate pentru zilele de 
29 februarie — 1 martie.

VOLEIBALIȘTII DE LA TRACTORUL 
BRAȘOV AU JUCAT IN R. P. POLONĂ
Luni seara s-a înapoiat din R. P. Polonă 

echipa masculină de volei Tractorul Brașov. 
Voleibaliștii romîni au întors vizita formației 
poloneze Wawel. susținînd două întîlniri în 
orașul Cracovia. In primul meci : Tractorul —• 
Wawel 3—1 (15—13, 16—14, 15—17, 15—2).

In meciul revanșă, în care formația gazdă 
a fost întărită cu cîțiva jucători din alte e- 
chipe, victoria a revenit echipei poloneze cu 
scorul 3—2 (13—15, 17—15, 15—7, 13—15, 15—9). 
S-au remarcat din formația Tractorului Chin- 
zeriuc, Barta și Schmidt.

• ACTUALITATEA SPORTIVĂ • ACTUALII ATEA SPORTIVĂ •

la Innsbruck. In a- 
cest sezon a mai 
cucerit primul loc 
în cursa de sla
lom special de la 
Grindelwâld. Chris
tine Goitschel este 
campioană olimpică 
la slalom special 
și deținătoarea me
daliei de argint 
la slalom uriaș. In 
acest sezon s-a cla
sat pe locul I în 
concursurille de la 
Goldeck, Obers
taufen și de la 
Meribel.

Principala ad
versară' a surorilor 
Goitschel va fi, 
fără îndoială, cu
noscuta schioară 
austriacă Edith 
Zimmermann, cîș- 
tigătoarea medaliei 
de argint la cobo- 
rire, la Innsbruck, 
clasată pe locul IV 
la slalom special 
și pe locul VI la slalomul u- 
rias din cadrul J.O. In concursul

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 3-a) 

sînt însoțiți de cunoscutul an
trenor Vilim Harangozo. Soli
citat să ne împărtășească și 
părerile sale asupra competiției 
din sala Floreasca, Harangozo 
ne-a' răspuns cu amabilitate!'

„Revăd cu plăcere Bucureștiul 
și sintem bucuroși că avem oca
zia să participăm la un con
curs interesant. După progra
mul competițional foarte greu 
din toamnă, jucătorii pe care 
îi antrenez au avut o perioadă 
de pregătiri mai ușoare, iar din 
luna ianuarie ei au început an
trenamente mai intense. De 
aceea, la campionatele interna
ționale ale R.S. Cehoslovace și 

.R.D. Germane din luna trecută,

(Continuare în pag. a 4-a)

SPORTIVĂ i ACTUALITATEA SPORTIVĂ •

Surorile Goitschel zîmbesc fericite. dn 
fi motive : două medalii de aur. două 

de argint !

Initiative
• Din inițiativa consiliului ra

ional UCFS Turda și cu sprijinul 
Comitetului orășenesc UTM, îa 
localitate a fost organizată o 
reușită întrecere de săniuțe, pa
tinaj și schi la care au participat 
200 de elevi de la școlile de 8 
ani. Rezultate. SĂNIUȚE: Da
niela Dîmbean (șc. nr. 2) și Do- 
rel Drevar (șc. nr. 7). PĂTiNAJs. 
Daniela Dîmbcan și Ludovici 
Ilorvat (șc. nr. 5). SCHI: Ma
riana Neagu (șc. nr. 2) și Va- 
sile Popa (șc. nr. 2).

V. ȘTEFANESCU-coresp<
• Conducerea școlii medii „V„ 

Roaită" din Rîmriicu Vîlcea (di
rector prof. Gli. Negoiță) a ini
țiat o competiție de gimnastică, 
atletism și volei dotată cu „Cupa 
școlarului", individual și pe e- 
chipe reprezentative de clase.: 
Pînă în prezent s-au încheiat în
trecerile de volei. Pe locul I —< 
echipa de fete a clasei a X-a B 
(Georgeta Țuru, Maria Butoi, 
Eugenia Mărășescu, Filofteia 
Bocoi, Doina Popescu, Cornelia 
Croitoru, Ladinia Roman și 
Constanța Popescu).

ION ZARIOIU-coresp,

Programul 
manifestațiilor sportive 

din Capitală
AZI

TENIS DE MASĂ : Sala Ftw 
reasca, de La o na 17: ConcorM 
internaționali masculin și 
niinin. <

FOTBAL! Teren 
Noi“, de la ora 15,30 : Întîlninert 
amicală Steaua — FI. roșie.

MÎINE
TENIS DE MASĂ • Sah F1<M 

reasca, de la ora 9 și ora 17 > 
Concurs internațional, masoni®^ 
și feminin.

>
L—
QJ 
O 
o.
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telesport
.. .,,4 virgulă 9 ; 5 virgulă 2 ; 

5 virgulă. .
— Injust, greșeală, nedreptate . 

Merita, după părerea mea, 5 vir
gulă 8, dacă nu chiar 6. Dacă eram 
eu arbitru la patinaj artistic...

Am redat un scurt fragment din- 
tr-o perorație indignată. Autorul ? 
Un telespectator cu capul pleșuv, 
încărunțit doar la liniplc, aidoma 
munților din preajma Innsbruch-u- 
lui, și foarte de curînd pasionat al 
sporturilor de iarnă. Mai precis 
din ziua inaugurării Jocurilor Olim
pice. Era una șl aceeași persoană 
cu telespectatorul care, îndrăgostit 
de romanțe, solicita — nu de mult 
— deconectarea aparatului, ori de 
cile ori crainicul anunța „legătura" 
cu stadionul „23 August" sau cu 
patinoarul,artificial. De data aceas
ta el, ca și mul/i alții, a rămas 
treaz pînă după miezul nopții, 
pentru a nu scăpa nimic din ceea 
ce se petrecea la „Eissladion" sau 
altundeva la Innsbruck... Nutrim 
de aceea convingerea că foarte 
multi dintre cei care au urmărit pe 
micul ecran minunatele demonstra
ții de patinaj artistic, încleștarea 
de forță și măiestrie tehnică a ași
lor hocheiului pe gheață, săriturile 
de-a dreptul fantastice de pe tram
bulină ale schiorilor cu renume 
mondial și în genere tot ce s-a 
transmis de la Olimpiada albă, vor 
rătnîne și de-aici încolo buni ți de
votați prieteni ai sportului.

RUGBI
Pregătiri pentru campionat

• In cadrul pregătirilor pentru cam
pionatul din acest an. rugbiștu bîrlă- 
deni au desfășurat o intensă activitate 
încă din primele zile ale lui ianuarie. 
Acum, ei se pregătesc să participe la o 
utilă și interesantă competiție dotată 
cu „Cupa Moldovei". Competiția se va 
desfășura intre 25 februarie și 1 mar
tie. in organizarea Consiliului regional 
UCFS Iași și va prilejui formațiilor 
CSMS Iași, Ancora Galați, Rulmentul 
Bîrlad și Progresul Bacăti, posibilitatea 
perfecționării jocului lor pentru activi
tatea competifioruilă oficială.

S. Eliade-coresp.

• Pentru a evita... emoțiile bara
jului de anul trecut, studenții timișo
reni acordă în acest sezon o atenție 
mai mare pregătirilor în vederea înce
perii campionatului. Săptămînal au loc 
antrenamente în sală și în aer liber. 
In lotul Științei au fost promovați nu
meroși jucători tineri cu perspectivă, 
etint sînt Alarcu, Urzică, Popeț, Mari- 
■escu, care — alături de sportivi cu mai 
multă experiență ca Naca, Celea sau
Bogorin — sînt hotârîțî să practice un 
toc de calitate în acest campionat.

A. Arnăutu și Ion Stan 
corespondenți

.CUPA 6 MARTIE"

A fost stabilit programul „Cupei 
I Martie", competiție care va reuni la 
Marțul primelor jocuri din București 
■âonnațiile Steaua, Gloria, Unirea, Pre- 
rizia Sacele (din campionatul de cali

SCRIMĂ

„ZONA" DE LA IAȘI
al

Cea de-a doua „zonă" din cadrul 
lampionatelor republicane de scrimă 
m? echipe, pentru desemnarea finaliste
lor Ia floretă fete și sabie, a avut 
loc la Iași.

întrecerile au stîrnit mult interes, mai 
ales in rîndul elevilor din localitate. 
A fost o bună propagandă pentru scri
mă, la care și-au adus contribuția atît 
federația de specialitate (fixînd într-un 
oraș moldovean o asemenea competi
ție) cît și, organele locale UCFS, pre
ocupate să asigure, pe .plan organizato
ric, succesul deplin al concursurilor.

Și-acum, să ne referim la întrecerile 
fM-opriu-zise.

Mai întâi, despre floretiste. La start 
•u fost prezente 4 echipe: S.P'.C., 
Știința Țg. Mureș, Crișul Oradea și 
t.S.E.Claj. Asalturi viu disputate jiu 
■vut loc iu toate meciurile. Primul 
meei a fost și eel «mai interesant. Pe 
planșă — trăgătoarele de lâ S.P.O. și 
Crișul. Au cîștigat floretistele din 
București, cu 9—7, datorită — în prin

Marele tur de forță realizat de 
televiziunea noastră, printr-o re- 
transmisiune bogată, luminoasă, me
rită elogiile tuturor acelora care au 
urmărit-o cu interes și pasiune. 
Succesul acesta incontestabil gene
rează obligații la același nivel (cu 
păstrarea, bineînțeles, a proporți
ilor) pentru ce va fi de acum în
colo. ,.

Emisiunea obișnuită a „Tele- 
sportului" intern și extern a mar
cat în această perioadă o sensibilă 
ameliorare. Au fost reluate rubrici 
de mare interes cum ar fi antrena
mentele fotbaliștilor. Totuși, unele 
secvențe filmate continuă să fie 
neclare, lipsite de luminozitatea 
corespunzătoare (întrecerea de 
atletism din sala Floreasca II, în- 
tilnirea de volei Confecția — Tri
cotajul roșu). Provincia rămîne în 
continuare, absentă.

O reușită demnă de. menționat a 
fost transmisia directă de la parti
da de handbal R.P.R. — U.R.S.S. 
din cadrul „Cupei orașului Bucu
rești". Cuplul de operatori Olteana- 
Oelerer a ales unghiurile cele mai 
judicioase, a utilizat atît cit trebuia 
pretențioasele prim-planuri și a 
reușit să redea telespectatorilor o 
imagine completă, emoționantă, a 
unei dispute de mare tensiune spor
tivă.

L. ROȘIANU

Peste cîteva zile rugbiștii fruntași își vor relua pasionanta lor întrecere pentru 
ocuparea primelor locuri in campionatul republican.

ficare), Dinamo, Grivița Roșie, Pro
gresul și Rapid (din campionatul de 
calificare). Prima etapă se va disputa 
la 16 februarie și programează urmă
toarele partide : Steaua—Unirea (ora 
10) ; Precizia Săcelc—Gloria (ora 
11,15) ; Rapid—Grivița Roșie (ora 
14,30); Dinamo—Progresul (15.45). 
Jocurile au loc pe stadionul „Unirea" 
și se vor desfășura după ultimele mo
dificări ale regulamentului de rugbi.

cipal—- unei omogenități superioare. 
Echipa S.P.C., fără nici o înfrîngere, 
avea, de altfel, să ocupe locul 1. Fe
tele de la Crișul au pierdut, în conti
nuare, și partida cu Știința Tg. Mureș 
(cil 9—6), scăpînd, astfel,’ posibilitatea 
calificării in finala competiției.

Iată și celelalte rezultate: S.P.C. 
9—5 cu Știința Tg. A’Vtreș și S.S.E. 
Cluj; Știința Tg. Mureș 9—3 cu S.S.E. 
Cluj; Crișul 9—2 cu S.S.E. Cluj.

Turneul de sabie a revenit tot re
prezentanților asociației sportive S.P.G., 
dar dificil, după un mcci-clieic, epui
zant, cu Petrolul Ploiești. Cele două 
echipe au terminat, în cele din urmă, 
la egalitate: 8—8. Meciul l-au cîștigat 
însă sabrerii de la S.P.C., superiori la 
tușaveraj. Alte rezultate: S.P.C. — 
G.S.M.S. lași 9—6, Petrolul—C.S.M.S. 
9—6.

Pentru finala campionatului republi
can s-au calificat echipele S.P.C. și 
Știința Tg. Mureș la floretă și S.P.C. 
și Petrolul Ploiești Ia sabie.

ÎNSEMNĂRI din întrecerile spartachsadei de
10—5 în favoarea lui Ardeleana ! 

Schimbare de serviciu I
Mihai Budău trimite ușor partene

rului său de întrecere micuțul balon 
de celuloid. Ardeleanu îl oprește pe 
colțul mesei, așează lingă el paleta și 
face o mică pauză pentru a-și șterge 
mîna și fruntea de transpirație. Dacă 
va termina învingător și în acest set, 
el va fi cîșligătorul concursului de 
tenis de masă desfășurat aici în sala 
asociației Voința din Bacău, in cadrul 
etapei a doua a Spartachiadei de iar
nă a tineretului. Atenție, atenție și 
mult calm I Cu atît mai mult cu cit 
adversarul său M. Budău, campionul 
asociației „23 August", se dovedește a 
fi foarte bine pregătit.

Spectatorii înșirați de o parte și 
alta a mesei urmăresc și ei cu tot atîta 
intensitate desfășurarea jocului, dar 
Ardeleanu, face punct după punct și 
cîștigă. Im sfîrșit strings mîna adver
sarului, zîmbind fericit. Deci va mer
ge mai departe în această competiție 
atît de îndrăgită.

Un cîștigător neașteptat la acest 
concurs pe grupe de asociații sportive 
ne mărturisește oarecum afectat Cons
tantin Fătu, secretarul asociației Vo
ința. Sincer să fiu, nu credeam că o să 
fim bătuți „la masa noastră". Repre
zentantul asociației Voința, N. Coșa, 
n-a avut o formă prea bună azi.

Cofa îl aprobă destul de trist.
— Deh ! îmi pare rău ’ Toți conca- 

renții s-au prezentat surprinzător de 
bine pregătiți la această întrecere.

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
3 AUTOTURISME Șl 3 CÎȘTIGURI DE 100 000 LEI LA CONCURSUL SPECIAL PRONOEXPRES

La cinematografele „UNION", „TOMIS" și „EXCELSIOR" din 
Capitală rulează filmul documentar în culori

Cetățile chimiei
O PRODUCȚIE A STUDIOULUI AL. SAH1A

Regia : Mihăiță Lupu 
Imaginea : Gh. Feher, N. Marinescu

Ion Vieru de la asociația Spartac e 
mai puțin supărat de faptul ca nu s-a 
clasat pe un loc fruntaș.

— Eu aș vrea să spnn ceva despre 
organizare. A fost fără cusur. Ca la 
an concurs mare. Toate laudele orga
nizatorilor : asociația Voința. Despre 
rezultatele de azi n-am altceva de zis 
deeît că abia aștept o viitoare con
fruntare. 0 să mă antrenez mai mult 
și sînt convins că mă voi revanșa.

.. .0 relatare sumară pe marginea 
uneia din nenumăratele întreceri ce se

Rodul competițiilor de mase 
la A. S. Metalul „23 August“

( Urmare din pag. 1)

gători au fost declarați acei care la 
categoria de greutate respectivă ridicau 
de cele mai multe ori haltera fixă, 
binalele s-au desfășurat într-un cadru 
festiv, cu multi spectatori. In loc de 
halteră fixă s-a folosit o bară olim
pică {halteră cu discuri) confecționată 
în uzină.

Au cucerit titlul de „cel mai pu
ternic": D. Enache (din grupa spor
tivă „mecanic șef“), T. Stâncii („va
goane"), L. Grigoriță („scutărie"), 1. 
Avramescu („mecanic șef") etc. La 
cros s-au organizat 8 concursuri, dar 
cu un număr de participwiți destul 
de redus. Printre participanții care 
au alergat cei 1000 de metri ai pro
bei sub 4 minute figurează: Gh. An- 
tohi („mecanic șef") 1000 ra în 3,20 
sec, M. Petrache („forjă") 3,30, S 
Mie („mecanică grea") 3,35, I. Pîrvu 
(„forjă") 3,35 și alții. Bine au mun
cit pentru organizarea întrecerilor și 
mobilizarea membrilor UCFS la în
trecerile Spartachiadei organizațiile de 
bază U.T.M. și grupele sportive de la 
„scutărie" (organizatorul grupei I. 
Rusu), „mecanic șef" (Gh. Crăciun), 
„vagoane" (Gh. Popa), „oțel" (P. 
Spira) etc. Mai slab s-au prezentat 
grupele de la „mecanică", „metalurg", 
„proiectări", „transport" etc.

Precum se vede, întrecerile — atît 
I cele din cadrul campionatului asocia- 
! ției cit și cele aie Spartachiadei — 

s-au soldat eu o serie de succese. 
Care este rodul acestor competiții 
la asociația AAetalul „23 August"? Pe 
linia consolidării asociației — cu 
aproape 500 de membri UCFS mai 
multi ca acum 6 luni; iar la capi
tolul cotizații UCFS sumele încasate 
în ultimele patru luni ale anului tre
cut echivalează cu încasările din ia
nuarie .și pînă la 1 septembrie. Deci, 
cele două obiective importante pe ca re 
le are în față orice asociație spor- 

f tivă (creșterea numărului de membri 
I și încasarea cotizației) se pot îndc- 
i plini cu ușurință dacă consiliul se 
I preocupă de organizarea activității 
I competiționale. Printre alte succese 

obținute la „Metalul" amintim de în
ființarea secțiilor de atletism și hal

gere la sorți — trei autoturisme va
riantelor cîștigătoare de categoria a 
Il-a.

• SPORTEXPRESUL, concurs 
devenit obișnuit în fiecare trimestru, 
anunță premii excepțional de atracti
ve și în trim. I — 1964.

In primul rând vom semnala pre
zenta pe impozanta listă de cîștiguri 
a 30 de autoturisme și 90 de excursii 
în U.R.S.S., alături de alte zeci de 
mii de premii, în total 34.434.

Biletele acestui atractiv concurs au 
fost puse în vînzare prin agențiile 
Loto-Pronosport, O.C.L.-nri, coopera
tive, oficiile P.T.T.R., factori poștali, 
vânzătorii volanți etc.

PREMIILE CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOEXPRES din 5 februarie 1964

Premii în bani : Categoria I : 3,1
variante a 100.000 lei; Categoria a II-a: 

desfășoară zilele acestea în orașul Ba
cău în cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. 0 „secvență" dacă vreți, 
din filmul acestei populare competiții 
care stîrnește același viu interes ca și 
la edițiile trecute. Și o subliniere. Va
loarea tehnică a concursurilor de azi 
e cu mult superioară celor din anii 
trccuți. T. Crețu, I. Uricaru, D. Simco- 
vid și ceilalți pe care i-am amintit 
mai sus ne-au confirmat acest lucru.

P. VALENTIN

tere. In aceste noi secții pe ramură 
de sport vor activa pentru început 
sportivii care s-au evidențiat la între
cerile de haltere și de cros. Tot în 
această perioadă a crescut dc la 20 
la 25 numărul instructorilor voluntari 
pe ramură de sport.

Nu putem încheia articolul de față 
fără să amintim că activitatea care 
se desfășoară ta Metalul „23 August" 
în cadrul „Concursului pentru Insig
na de polisportiv", este sub 
posibilități. Doar 104 membri UCFS 
— și aceștia component! ai sec
țiilor de performanță — au înde
plinit toate normele. Angajamentul 
luat de consiliul asociației la adu
narea generală de dare de seamă ca 
in întrecerile Spartachiadei republi
cane să-și treacă normele „Insignei 
de polisportiv" 1000 de tineri nu se 
poate îndeplini dacă treburile merg 
în ritmul de pină acum. Dar dacă 
se muncește temeinic, angajamentul 
luat poate fi nu numai îndeplinit ci 
și depășit. Asociația dispune de for
țele organizatorice necesare iar mun
citorii acestei mari uzine iubesc din 
toată inima sportul.

De la I. E. B. S.
Pentru concursul internațional de ieniȘ 

de masâ din 13—16.11 a. c. de l-a sala Fio-' 
reasca, biletele s-au pus în vînzare la 
casele din str. Ion Vidu și de la sala 
Floreasca. Pentru locurile de la BALCON 
sînt valabile următoarele serii de bileie% 
joi — seria 194; vineri — seria 213; sîmr 
bâtă — seria 203; duminică dim. — seria 
229 și duminică d.a. — seria 204.

0 Patinoarul artificial din parcul „'23 
August' este deschis pentru patinaj public 
joi și sîmbătă orele 17—19 și duminică ox3£ 
10—13 și 15—17.

• La bazinul acoperit Floreasca conti
nuă cursul de inițiere la înot pentru copii.

înscrieri și informații la complexul Flo
reasca, telefon 11.64.06.

• CLUBURILE ȘI ASOCIAȚIILE SPORTIVE 
POT ÎNCHEIA CONTRACTE PENTRU REZER
VAREA DE BILETE LA JOCURILE DE FOTBAL 
DE CATEG. A $1 INTERNAȚIONALE DIN 
ACEST AN ADRESINDU-SE ÎNTREPRINDERII 
NOASTRE, STR. V. CONTA Nr. 16, SERV. 
MANIFESTAȚII SPORTIVE, TELEFON 11.79.70 
INTERIOR 116 SAU 186.

5,8 variante a 26.359 lei; Categoria a 
Hl-a: 114,fi variante a 1.432 lei; Ca
tegoria al IV-a : 680,3 variante a 311 lei; 
Categoria a V-a: 2.545,1 variante a 
lei; Categoria a Vl-a : 11.992,9 va
riante a 24 lei. S-au reportat 37.196 lei 
la categoria I a concursului ProixQ- 
expros din 12 februarie.

Premii suplimentare : Categoria » 
n-a; 6 variante; Categoria a HI-a : 
44,6 variante; Categoria IV-a.- $3,3 
variante; Categoria a. V-a : 126 va
riante; Categoria a Vl-a; 450,8 va
riante; Categoria a Vil-a : 1.278,1 va
riante; CaVegoria a VHI-a; 2.322,9 
variante.

PRONOEXWRES

In urma tragerii concursului PronoeMpr-e-s 
din ziua de 12 februarie 1964 au fost ex
trase din urnă următoarele numere : 47 48 
45 Si 35 28. Numere de rezervă : 19 34. 
Fond de premii : 611.000 Iei.

In .urma tragerii la sorți, autoturismele 
„Tra-bant’ oferite la concursul special 
Pionocxpr-es din 5 februarie, au revenit 
următorilor : Mihal-cea Anton din cooiună 
Sarulești reg. București ; Simione&cu Ion 
din Bacău ; Dinu Ghcorglie din București. 
Raiticipanții Condrea Gheoighe Vasile din 
Ploiești și Popescu Petre din Reși|a au ob
ținut obiectele prevăzute la grupa C, iar 
cîștigătorul Foaie Dumitru din Reșița, 
obiectele p-revăzu-te la grupa D.

LOTO-CENTRAL

Premiile, ÎNTREGI și SFERTURI, ale We- 
gerii Loto-Centr-al din 7 februarie 1964 : 
Premiul suplimentar I : 1 de 57.060 Iei și 
1 de 14.265 lei ; -Suplimentar II 3 a 3.356 
lei și 5 a 839 lei ; Categoria I : 10 a 7.132 
lei și 4 a 1.783 lei ; Categoria a : 6 a 
8.046 lei și 15 a 2.011 lei ; Categoria a 
IH-a : 19 a 3.107 tei și 25 a 776 tei ; Cate
goria a IV : 39 a 1.487 lei ți .55 a 371 lei j 
Categoria a V-a : 78 a 784 lei și 88 a 196 
tei ; Categoria a Vl-a : 106 a 5'82 tei și 
115 -a 145 tei ; Categoria a Vll-a : 120 o 490 
tei și 1*60  a 122 lei ; Categoria a VllI-a : 
179 -a 357 tei si 163 a 89 tei.

• Desfășurat după o nouă for
mulă de tragere, concursul special 
PRONOEXPRES din 5 februarie s-a 
bucurat de un deplin succes atît la 
câștigurile obișnuite în bani cît și la 
cele suplimentare în obiecte.

Pe primul plan se situează cele 3 
cîștiguri de cîte 100.000 lei care au 
revenit participanților Ghiță Lang 
din București, Florea Socol din O- 
nești și Cosiin Bujor din București. 
Tot la prima categorie s-a înregistrat 
și primul cîștig pe o variantă com
binată zecimală demonstrînd chiar de 
la debut avantajul participării pe a- 
ceastă nouă formă.

La extragerile pentru atribuirea 
cîștigurilor suplimentare, deși nu a 
existat nici o variantă cîștigătoare la 
categoria 1, s-au atribuit — prin tra

Raferîcă redactată de Loto-Pixsrtosporf-



în mijlocul fotbaliștilor de la Știința Cluj
» SESIUNEA DE EXAMENE A FOST TRECUTA CU BINE • PROGRAMUL DE PREGĂTIRE AL ȘTIINȚEI 

• CE FACE NEȘU ?

Activitatea în tară

Cînd i-am vizitat pe studenții ciu
nt, în orașul de pe Someș era iar- 
ă în toată puterea cuvîntului. Nin
es cu fulgi mari și deși, stratul de 
ea creștea mereu și totuși în parcul 
rașului, pe terenul II al stadionului 
: lucra de zor. întregul lot al Știin- 
â răspunsese la apelul făcut de an- 
enor.ii Andrei Șepci și Robert Cos- 
oc. Doar Adam, Octavian Popescu 

Felician Mureșan fuseseră învoiți, 
indcă la ora .aceea se aflau în sa
le facultăților, în plin examen. Ul
mii doi își susțineau cea din urmă 
isiune la „Științe juridice" și la 
Politehnică".
Am așteptat să treacă cele 90 mi

nte de pregătire fizică și de joc la 
auă porți între echipa lui Ivansuc 

cea a doctorului Georgescu (scor 
rial după 13 întîlniri disputate cu 
niltă ardoare, 7—6 pentru echipa lui 
oii) și apoi, în vestiarul de sub 
ibitna stadionului, la o cană de 
:ai fierbinte, l-am rugat pe antr.e- 
arul Șepci să ne spună ce mai e 
au la Știința, să ne facă cunoscut 
adiul de pregătire a echipei.

O carte despre fotbal*)

(Urmare din pag. 1) 

preolimpic, disputat anul trecut, Edith 
Zimmermann s-a clasat pe locul I la 
slalom și combinată.

Selectă este și lista partieipanților 
în prob?le_jnasculine. Dintre cei/mai 
cuHascuți îl notăm în primul rînd 
pe austriacul Gerhard Nennîng (me
dalia de argint la combinată și meda
lia de bronz la slalomul special din 
cadrul campionatului mondial de la 
Chamonix, locul 1 la slalom specia! 
și la combinata din cadrul concursului 
preolimpic din 1963, locul Vi la ■sla
lomul uriaș desfășurat la J.O.). Ger
hard Nenni'ug a nrai concurai în țara 
noastră în anul WS8, cînd s-a desfu-

Literatura xioastră sportivă s-a îm- 
ogațit .ou încă o lucrare» lu editura 
iCFS a "apărut cartea „FOTBAL — 
robleine de tactică în jocul modern**  
- scrisă de VIRGIL ECONOMU. Nu- 
uele autorului este cunoscut iubitori- 
îr de fotbal. De-a lungul anilor, Vir
il Economu a mai scris două cărți 
espre fotbal și a publicat numeroase 
rttoole «i comentarii în pjesa de spe- 
iafilate, care au ilustrat competența 

pasiunea sa pentru acest sport.
îat recenta sa lucrare, Virgil Eco- 

omu dezbate una dintre problemele 
ele mai discutate și... controversate 
1 fotbalul contemporan, aceea a tac- 
.câi care poate duce la victorie, țelul 
ricărei întreceri sportive.
Folosind un bogat material biblio- 

rafic, autorul pune la îmilemîna tu- 
n’or celor pe care îi interesează fot- 
alul o serie «le elemente menite să 
reeze o imagine mai clară în proble
mele de tactică și de strategie în 
»eul modern. Capitole ca „Evoluția 
'etotlelor de joc", „Despre jocul co- 
?ctii>“, „Despre sistemele defensive". 
Organizarea jocului la mijlocul terc- 
ului“, „Despre variantele sistemului 
e jac", „Sistemul cu 4 fundași" etc. 
' înscriu pe această linie. Considera- 
ile teoretice fiind însoțite aproape 
Holde i de exemplificări din viața 
rtbalist ă internă și internațională, 
ivită la lectură nu numai pe specia- 
Ști, ci și publicul larg. De altfel, în- 
■eaga lucrare este concepută de așa 
apierâ îneît ea să fie cât mai acoe- 
bilă și mai atractivă. De aceea, ală- 
tri de problemele de strictă speciali- 
ite, care fără îndoială formează baza 
icrării, cititorul întîlnește cu plăcere 
serie de date și de amănunte din 

îlivitatea fotbalistică internă și in- 
□•națională, care-1 fac să retrăiască 
iarile evenimente ale acestui sport. 
j selectarea acestor dale i s-ar fi ce- 
ît însă autorului mai multă atenție, 
citând o serie de inexactități, cum ar 
de pildă aceea că Amariido a făcut 

arte din formația Braziliei la caai- 
ionatul mondial din 1958, de la 
toelcliolm.

PREGĂ TIRI,
ZI, PE TERENUL TIMPURI NOI: 

STEAUA — FLACĂRA ROȘIE

După cum am mai anunțat, terenul 
impuri noi (Dudești) găzduiește as- 
izi de la ora 15,30 înl-îlnirea amicală 
e fotbal dintre echipele bucureșteue 

a (cat. A) și Flacăra roșie 
Ml. C).

UMIN1CA IN CIULEȘTI: RAPID - 
STEAGUL ROȘU

Duminică pe stadionul Giul-ești se 
tîlnesc, cu începere de la ora 11, e- 
lipele de categoria A Rapid și Steagul 
ști Brașov. In deschidere, de la ora 
30: Rapid (juniori) — T..U.G.
«Biletele se pun în vînzare fiice pi nd 

1 mîine la casele din sir. Ion Vidu, 
todiomtl Gitilești și Pronosport (Ca- 
a Victoriei).

,S.M. SIBIU - A.S.A. SIBIU 9-3 
(4-2)

Peste 1000 de spectatori prezen.ți pe 
adionul Voința din localitate au asis- 
rl Ta îwrîliiirea cu caracter de verffi-

— Muncă și iar muncă — ut spu
ne antrenorul Șepci. Azi (n.n. era 
săptămîna trecută) s-a terminat se
siunea de examene iar rezultatele sînt 
bune. Numărul „integraliștilor" este 
din ce in ce mai mare și acesta e 
un lucru pozitiv.

— Citeva exemple?
— Ivansuc, Ringheanti, Toma, O. 

Popescu, Szabo.
— Ce fac băieții pentru ca echipa 

să devină fruntașă în retur?
— Se antrenează. 21 de antrena

mente pînă în prezent. De la asis
tentul clinicei nr. 2, dr. Georgescu 
(cel mai „bătrinrt din echipă, 33 de 
ani, dar și cel mai conștiincios și 
mai disciplinat) și pînă la „Neluțu" 
(Ion Mareșali, 20 de ani, proaspăt 
promovat de la Cimpîa T urzii), cu 
toții sînt conștienți de misiunea ce o 
au în retur. Vacanța studențească o 
vom petrece la Sinaia, unde ne vom 
pregăti in continuare. Trebuie să îm
bunătățim condiția fizică, tehnica in
dividuală, organizarea și desfășura
rea jacului. Avem posibilitatea să 
verificăm îndeplinirea acestui plan cu 
ocazia meciurilor de verificare pe care

Principalul merit al acestei lucrări 
constă în faptul că autorul ei înfăți
șează antrenorilor și jucătorilor noș
tri cele mai noi idei aplicate azi de 
către echipele fruntașe în fotbalul 
mondial. Lucrarea este cu atît mai 
oportună cu cît fotbalul nostru trece 
în etapa actuală printr-iui proces de 
adaptare la sistemul cu 4 fundași, iar

jucătorii trebuie să fie înarmați cu 
cele mai avansate cunoștințe tactice.

Prin însuși sensul ei, «-ar părea că 
lucrarea vine numai în ajutorul... îna
intașilor. Dar autorul oferă în aceeași 
măsură soluții apărătorilor, lăsînd des
chisă lupta permanentă ce se dă între 
aceste doti# compartimente, luptă care 
face farmecul jocului de fotbal pe 
toate meridianele.

Prin conținutul ei cartea lui Virgil 
Economii «e recomandă singură.

B. P.

*) Virgil Economu — „FOTBAL — 
Probleme de tactică în jocul modern",

PREGĂ TIRI
care dintre echipele C. S. M. Sibiu 
(din eat. B) și A.S.A. Sibiu care ac
tivează în campionatul regional. Jocul 
a fost ide un bun nivel telinic, cu nu
meroase faze la ambele porți. Cu o 
mai bună maturitate atacul C.S.M.-ului 
a reușit să fructifice majoritatea si
tuațiilor de gol. Punctele C.S.M.-ului 
au fost marcate de Văcaru (3), Bîscă 
(2), Lutsch (2), Cherciu și Flichiș.

ILIE DINCA, coresp.

PANDURII TG. JIU — MINERUL 
LUPENI 2—2 (0-1)

Fruntașa seriei vest, din eatego- 
ria C a susținut recent în fața a 
pestede șnțcțațori iui meci 
amical în compania echipei de cate
goria B, Minerul Lupeni. Pregătirea 
tehnică superioară manifestată de oas
peți « fost oo-ntraoafată de clanul ju
cătorilor din Tg. Jiu. Meciul s-a în
cheiat cu nn rezultat de legalitate : 
2—2 (0—1). An marFat : Dorohanțu 

l’niin. 48)^ și Gbtțl.mia (min. 89) pen
tru Pandtfr’i și Țurcan (min. 22) și' 

"Cărare (min. 68) pentru Minerul.
GH. F0METESCU, coresp. 

le-am perfectai. Vom juca pe rînd 
cu Petrolul Ploiești (16.11), Minerul 
Baia Mare (23.11), Soda Ocna Mureș 
(26.11), Car paji Sinaia (1.1 II) și cu 
Criștil Oradea (4 și 8.111). Lotul a 
fost completat cu cîțiva juniori pe 
care-i vom verifica în aceste partide.

— Fiindcă a venit vorba de lot, 
ce face Neșu?

— După sesiune a plecat la băile 
Victoria, la tratament. își va începe 
pregătirile după un program special, 
sub atenta supraveghere a medicului 
cu care conlucrăm. Neșu e jucătorul 
de care avem mare nevoie în siste
mul cu patru fundași. Sperăm că în 
a doua parte a returului să-l avem 
din nou în formație. Poate și mai 
curlnd.

După scurta noastră discuție cu 
Andrei Șepci, l-am lăsat pe antre
norul Științei să rezolve ultimele pro
bleme legate de plecarea la Sinaia, 
unde în aceste zile de vacanță, fot
baliștii din Cluj se vor pregăti cit 
gîridul la returul pe care doresc să-l 
treacă cel puțin cu „satisfăcător", 
pentru ca în viitorul campionat să 
răspundă... prezent tot în categoria A.

CONSTANTIN ALEXE

P.S. La sfîrșitul antrenamentului la 
care am asistat, antrenorul Cosmoc 
a anunțat jucătorii că a doua zi în
tregul lot va pleca la Sinaia. Doar 
Grăjdeanu nu a fost de acord cu 
aceasta. Cu toată insistența antreno
rului el a găsit de cuviință să-i răs
pundă că-și va petrece vacanța la 
București. Atitudinea lui Grăjdeanu 
surprinde cu atît mai mult cu cît el 
este un element tînăr, care mai are 
încă de învățat.

G. A.

Se pot obține rezultate mai bune 
în anul olimpic 1964

Nu de mult s-a analizat activitatea 
sportului cu haltere pe anul 1963. 
Din multiplele și variatele pro
bleme discutate cu acest prilej de 
membrii Biroului federal, antrenori, 
aotiviști sportivi (dar, din păcate 
prea puțini sportivi fruntași, compo
nent ai lotului olimpic) ne-.am oprit 
asupra unei teme deosebit de impor
tante : comportarea sportivilor frun
tași in marile competiții ale anului 
care a trecut.

După ce a scos în evidență unele 
succese, cum ar fi doborîrea a 6 re
corduri mondiale de juniori, depășirea 
a 19 recorduri republicane de seniori 
și 33 de juniori, darea de seamă și 
apoi participanții la discuții au arătat 
că activitatea sportivă internă și inter
națională a sportivilor fruntași a avut 
multe lipsuri.

Să recapitulăm, pe scurt, bilanțul 
activității sportivilor noștri fruntași pe 
anul 1963. Cu excepția „Premiului Mos
covei", unde reprezentanții țării noastre 
au obținut, în general, rezultate mul
țumitoare, în celelalte întreceri, ea 
„triunghiularul" de la Paris (Franța— 
Finlanda—R.P. Romînă), „Cupa Du
nării" și campionatele mondiale, re
zultatele sportivilor noștri au produs 
nemulțumiri. Oare înfrîngerea suferită 
cu 6—1 în fața echipei Franței expri
mă realele posibilități ale halterofililor 
noștri? Nicidecum! Numai automulțu- 
mirea, subaprecierea adversarului și 
insuficienta pregătire au adus o aseme
nea îrifrîngere surprinzătoare a .echi
pei noastre. Participanții la discuții au 
arătat că locul III ocupat la „Cupa 
Dunării" nu este satisfăcător. In fine, 
la campionatele mondiale, din lipsa 
unor halterofili cu o pregătire temei
nică. țara noastră nu a fost reprezenta
tă decît de doi sportivi. Unul dintre 
■ei, Balaș Fiți, cu șanse de a se clasa 
pe unul din primele trei locuri, n ieșit 
din concurs raiînd de 3 ori greutatea de 
110 kg. la împins (greutate pe care 
altădată o ridica cu ușurință) I

Analizînd cauzele slabei comportări 
la „mondiale", darea de seamă a scos

JajăjU Jțala.ș Fiți a în- 
ceput să dea dovadă de ingîmfare', să 
nu se pregătească cu toată seriozitatea 
și pasiunea. Antrenorul emerit Ștefan 
Petrescu a arătat în ședință că acest 
sportiv a comis o serie de „acte de in
disciplină, fără ca federația de specia
litate să fi luat vreo măsură edu
cativă".^

Același lucru este Valabil și pentru 
ceilalți halterofili tineri care n-au atins 
încă un nivel/internațtonal corespun-

• După o întrerupere de mai multi 
ani, activitatea a fost reluată la Ale- 
diaș. Formația clubului orășenesc a 
susținut doua jocuri cu Știința Sighi
șoara (de care a fost întrecută cu 
14—5 și 15—4) și cu Voința Odorhei 
(0—8). (Z. Rîșnoveanu, coresp.).

• Și la Baia Mare a luat ființă, 
în acest sezon, o secție de hochei, pe 
lingă asociația sportivă Oțelul. Din
tre cei care activează în echipă s-au 
remarcat, la primele meciuri, Victo- 
Nițescu, Adrian Pop, Pompiliu Moi
se, Dorel Cosmuță, Costel Badea și 
Pruncise Gobel. Este necesar ca atît 
C.S.O. Baia Mare, cît și organele 
locale UCFS să acorde sprijin acestei 
secții, pentru ca primii pași făcuți de 
acest sport nou la Bala Mare să 
continue și mai ferm. (V. Săsăianu 
și V. Barbu, coresp.).

• La Sighișoara s-a .disputat me
ciul dintre echipele de juniori Știința 
din localitate și U.R.-C.-C. Tg. Secu
iesc, contînd ca baraj pentru turneul 
final al campionatului republican de 
juniori. Ecliipa din Sighișoara a în
vins cu 6—2 (3—1, 1—0, 2—1). Pen
tru .Știința au marcat Jletrea (3),

Cronică pentru cei mici
fUrmare din pag. 1)

că, pornind de Io acest adevăr, an
trenorul nu primește în echipă decît 
pe cei care învață bine și foarte bine.

După demonstrație l-am văzut pe 
antrenorul llie Alexandru în tribună 
alături de .copii. Glumea cînd cu 
Cătălin Dragotin, cînd cu Ștefan Min- 
culescu, cina cu Adrian Cozma. Din 
buzunare scotea cîte un pumn de ca
ramele și le împărțea micilor lui 
handbaliști (recompensă pentru fru
moasa demonstrație făcută în fața 
spectatorilor). M-a emoționat gestul, 

zător. Comparind cele mai bune re
zultate obținute de halterofilii noștri 
fruntași, cu cele realizate la campio
natele mondiale vom vedea că haltero
filii noștri ocupă în prezent următoa
rele locuri: Ion Panait 8, Balaș Fiți 
4, L. lonescu 14, E. Rațitt 17, Lazăr 
Baroga 8, Silviu Cazan 15. Ne dăm 
seama deci cită muncă mai trebuie să 
■desfășoare halterofilii noștri .pentru a 
atinge rezultatele corespunzătoare pe 
plan internațional. In același timp, o 
sarcină deosebită revine antrenorilor 
noștri. Darea de seamă a Federației a 
criticat pe bună dreptate faptul.că majo
ritatea antrenorilor nu asigură conti
nuitatea lecțiilor și nu îmbină pregăti
rea fizică multilaterală cu cea specifi
că. Rezultatele la mișcările clasice 
„smuls" și „aruncat" sînt nesalisfăcă- 
toare. Antrenorii noștri (din păcate încă 
foarte puțin la număr — pentru că in 
această direcție Federația bu a luat 
nici o măsură) nu se preocupă în su
ficientă măsură de studierea materia
lelor de specialitate, nu sînt la cureat 
cu ultimele noutăți în metodica pregă
tirii halterofililor. Pe de altă parte, 
ei nu se preocupă de descoperirea ele
mentelor cu perspectivă, nu folosesc 
cele mai bune criterii de selecție și toc
mai de aceea, în lotul republican, în 
cluburile fruntașe își găsesc loc halte
rofili cu care se muncește ani la rînd

A Vl-A ENflE A CONCURSULUI INTERNATIONAL

Alosora (2) și lvanisehi, iar pentru 
oaspeți Varga (2). (C. Moldovan,
coresp.).

• Etapa regională a campionatu
lui republican de juniori (regiunea 
Suceava) s-a disputat la Rădăuți ca 
participarea a trei echipe: AMalul 
Rădăuți. Dinamo Suceava și Știința 
„Dragoș Vectă" Cimpulung Moldo
venesc. S-au înregistrat rezultatele : 
Metalul—Știința 15—1 și ld -B, Di
namo—Știința 16—0 și 10—2. .Meta
lul—Dinamo 2—1 și 7—2. Iu urma 
acestor rezultate s-a calificat Meta
lul Rădăuți. Cei mai buni jucători ai 
turneului au fost Sava (Rădăuți) și 
Cliirlță (Suceava). (C. Alexa, co
resp. reg.).

• Meciuri amicale disputate la O-. 
dorhei: Tîrnava—Steagul roșu Bra^' 
șov 6—5 (1—2, 4—1, 1—2) și U— 
10 (5—2, 2—4, 4—4). (B. Borta și 
/. Barta, coresp.).

• La Negrești, în ratouul Oaș, a 
luat ființă o secție de hochei pe 
gheață, .in care activează 26 de ti
neri, antrenați de Victor Pop și Gh. 
Ardeleana.

acest gest părintesc al antrenorului 
față de cei care fac primii pași în 
sport. Gestul lui discret n-a rămas 
în anonimat. Publicul a «observat și 
a aplaudat. Am aplaudat și ev bucu
ros, dorindu-i ca echipa să de pitici, 
cea de juniori II cît și cea de juniori I. 
(aceasta din urmă este angrenată în 
„Cupa Sportul popular") să obțină 
noi succese pe drumul creșterii mă
iestriei sportive, al performanțelor, 
pentru ca piticii lui să crească mari, 
tot mai frumoși, așa cum cresc pre
tutindeni „florile pămînlului".

fură ca ei să aibă perspective în obții 
nerea unor rezultate de valoare inter
națională.

De ce nu a luat federația de specia
litate măsuri radicale pentru curmarea 
acestor grave lipsuri ? Credem că 
munca ue îndrumare și control pe care 
trebu:<> să o exercite Biroul federal a 
fost .deficitară, lăsînd ca lucrurile să 
se desfășoare la voia întîmplării Din- 
tr-o lipsă de exigență a Biroului fede
ral s-au tolerat comoditatea antrenori
lor și unele abateri de la disciplină 
săvîrșite <de Balaș Fiți care au rămas 
nesancționate.

în anul 1961, sportivii noștri frun
tași, antrenorii cărora li s-; îneied-ui- 
țat pregătirea lotului republican au • 
mare răspundere. Ne așteaptă multe 
întîlniri de o importanță deosebită care 
vor sutaiina cu Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Timpul care ne-a rămas pînă la 
aceste întreceri trebuie intens folosit, 
pentru a se asigura halterofililor noștri 
e pregătire superioară, la nivelul sar
cinilor actuale. Planul de măsuri elabo
rat în acest scop de Federația de spe
cialitate trebuie îndeplinit eu .strictețe ia 
așa fel îneît halterofilii noștri frantași 
— care se bucură de cele mai bune 
condiții de antrenament — să ne repre
zinte cu pinste în marile întreceri ale 
anului 1964.

■f.

-st

șura! ediția inaugurală a „Cupei spe
ranțelor". Un alt valoros p'-nicipani 
din'Austria este Ernest Fălcii.

Franța va fi reprezentată de Jean- 
Glaude Killy (locul V la slalom uriaș 
la J.O.), considerat drept marea spe
ranță a schiului francez, și Philip-T 
Molard, și jnembru al lotului olim
pic francei.

Amploarea’ ediției a Vl-a a „Con
cursului internațional" reiese și din 
numărul țărilor participante: 8. lată-leâ 
Franța (6 concurenți), Austria (5), 
Arțglfei (4), Argentina (2), Iugoslavia 
(0), R.D. Germană (7), Bulgaria (7) 
si Romîiiîa. Dintre aceste țări, Anglia 
si Argentina iau parte pentru prima 
■dată la „-internațion alele" noastre, j



Programul
MASCULIN

Etapa I. 16 februarie

„(upci D. I*.  n “
Știința Timișoara — Progresul București 
știința Galați — Steaua București 
Farul Constanța — Minerul Bihor
Știința Cluj — C.S.M.S. Iași

Rapid București — Dinamo București 
C.S.M.S. Iași — Progresul București 
Minerul Bihor — Steaua București 
Petrolul Ploiești — Știința Galați 
Farul Constanța — Știința Timișoara
Știința Cluj — Tractorul Brașov

Etapa a VII-a. 29 martie

Etapa a Il-a, 23 februarie
Progresul București — Dinamo București
SteăVa București — C.S.M.S. Iași 
știința Cluj — Rapid București 
Tractorul Brașov — Farul Constanța
Știința Timișoara — Petrolul Ploiești 
Știința Galați — Minerul Bihor

Etapa a 111-a. I martie
Kapid București — Progresul București 
Djnamo București — Steaua București 
C.S.M.S. Iași — Știința Galați
Minerul Bihor — Știința Timișoara 
Petrolul Ploiești — Tractorul Brașov 
-Farul Constanța — Știința Cluj

Etapa a lV-a. 8 martie
Steaua București — Progresul București 
Farul Constanța — Rapid București 
Știința. Ga'ați — Dinamo București
Știința Clui — Petrolul Ploiești 
Tractorul Brașov — Minerul Bihor
Știința Timișoara — C.S.M.S. Iași

Etapa a V-a, 15 martie
Rapid București — Steaua București 
Progresul București — Știința Galați 
Dinamo București — Știința Timișoara 
C.S M.S Iași — Tractorul Brașov
Minerul Bihor — Știința Cluj
Petrolul Ploiești — Farul Constanța

Etapa a Vl-a, 22 martie
Petrolul Ploiești — Rapid București 
Tractorul Brașov — Dinamo București

Rapid București — Știința Galați 
Steaua București — Știința Timișoara 
Progresul București — Ti-aetorul Brașov 
Dinamo București — știința Cluj 
C.S.M.S. Iași —- Farul Constanța 
Minerul Bihor — Petrolul Ploiești

Etapa a VIII-a, 5 aprilie
Minerul Bihor — Rapid București 
Farul Constanța — Dinamo București 
știința Clui — Progresul București 
Tractorul Brașov — Steaua București 
Petrolul Ploiești — C.S.M.S. Iași 
Știința Timișoara — Știința Galați

Etapa a IX-a. 12 aprilie

Rapid București — Știința Timișoara 
Steaua București — știința Cluj 
Progresul București — Farul Constanța 
Dinamo București — Petrolul Ploiești 
Știința Galați — Tractorul Brașov 
C.S.M.S. Iași — Minerul Bihor

Etapa a X-a, 19 aprilie
C.S.M.S. Iași — Rapid București 
Minerul Bihor — Dinamo București 
Petrolul Ploiești — Progresul București 
Farul Constanța — Steaua București 
Știința Cluj — Știința Galați
Tractorul Brașov — știința Timișoara

Etapa a Xl-a, 26 aprilie

Rapid București — Tractorul Brașov 
Steaua București — Petrolul Ploiești 
Progresul București — Minerul Bihor 
Dinamo București — C.S.M.S. Iași 
Știința Galați — Farul Constanța 
știința Timișoara — știința Cluj

Fotbal
SAINT ETIENNE STOPATA DE 

MONACO

Etapa a 21-a a campionatului Fran
ței -a fost marcată-de îiifrîngerea sufe
rită de liderul clasamentului, St. 
Efenne, la Monaco: 2—1 pentru 
gazde. Acest eșec nu a influențat prea 
mult locul fruntaș pe care-1 define 
St. Etienne. Deși cu două jocuri mai 
puțin, liderul are încă un avans de 

|2 puncte fafă de un pluton aflat in ur
mărirea sa. Alte rezultate : Nîmes- 
Lens I—1, Lyon-Nice 0 —0, Bordeaux- 
Sedan 3—2, Toulouse-Rennes 1—1, 
Valenciennes-Nantes 0—0, Racing-
Sirasbourg 3—0, Angers-Rouen 3—0, 
Stade Franțais-Reims 3—0. Clasament: 
St. Etienne 27 p, Lens, Lyon și Monaco 
25 p; Bordeaux și’Rennes cite 24 p

REAL S-A „DESPRINS" 
DE BARCELONA

După rezultatele etapei de duminică 
a campionatului spaniol, Real Madrid 
(1—0 cu Espanol) s-a distanfat la un 
punct de Barcelona, care nu a reali
zat decît un meci nul în compania 
echipei Saragosa : 3—3. Iată alte re
zultate înregistrate duminică: Sevilla- 
Atletico Madrid 0—0, Levante-Murchia 
3—0, Oviedo-Pontevedra 0—0, Elche 
Betis 1—1, Cordoba-Valladolid 0—0. 
Real a acumulat 30 p, Barcelona 29 
Elche 26 p, Betis 25 p. etc.

pe glob
IN CAMPIONATUL ENGLEZ

Iată rezultatele ultimei etape a cam 
pionatului englez: Arsenal-Burnley
3—2, Birmingham-Sheffield Wednesday 
3—2, Blackburn - Nottingham 2 0, 
Blackpool - Stoke City i—0, Bolton 
Fulham 2—1, Chelsea-Wolverhampton 
2—3, Everton - Liverpool 3—.1, Lei
cester - Atanchester United 3—2, 
Sheffield United - Aston Villa 1—J. 
West Bromwich Albion - Ipswich Town 
2—1, West Ham - Tottenham 4—0 
Clasament : Tottenham 39 p, Blackburn 
37 p, Liverpool 36 p etc.

• Rezultate înregistrate în camp’o 
natul portughez : Sporting-C.U.F. 0—0, 
Belenenses-Varzim 4—1, Academica 
Benfica 1—5, Oporto Setubal 5—0, 
Guimaraes - Leixoes 2—1, Seixal 
Lusitane 2—2, Barreirense-Olhanense 
0—0. Continuă să conducă Benfica cu 
30 p, urmată de Oporto — 26 p. și 
Sporting 24 p.

• Turneul internațional de fotbal 
pentru juniori de la Viareggio a fost 
cîștigat de echipa Dukla Praga, urmată 
de F.C. Bologna, Ferencvaros Buda
pesta și A. S. Roma. Pentru locurile 3-4, 
echipa maghiară Ferencvaros a învins 
cu 2—1 (1—0) pe A. S. Roma.

Concursul internaționa 
de tenis de masă

(Urmare din pag. 1)

jucătorii iugoslavi nu au putut atinl 
.cea mai bună formă. Cred insă 
acest lucru se va intimpla la Bw 
reșii și sper că vom disputa fina 
cu reprezentativa romînă“.

In ce privește pe sportivii noștri 
și-au încheiat pregătirile. Frtinta; 
tenisului de masă țomînesc porne 
in aceste întreceri cu unele dint 
cele mai bune „palete" de pe corn 
nenț, cu dorința fermă de a reali: 
rezultate pe măsura posibilităților Ic 
Maria Alexandru, Fila Constantine 
cu, Catrinel Folea, Giurgiucă. Neg 
lesctt, Reti. Cobîrzan, Sindean 
luptînd cu dirzenie, au șanse de 
ieși biruitori în orice partidă. Tc 
odată, așteptăm noi pași pe drurtî 
afirmării valorii lor din partea uU 
elemente tinere ca Eleonora Mihalc 
Iudit Crejec, Bodea, Sentivani, L 
chian și alții.

Programul de azi începe la ora I 
cu festivitatea de deschidere. De 
ora 17,30, se vor desfășura întilniri 
interechipe femei și bărbați. Mîii 
de la ora 9 și ora 17 se vor dispu 
în continuare probele pe echipe (f 
minine și masculine).

VICTORIE CU 5-0

Primul meci al juniorilor 

în Turcia
MERSIN (prin telefon). Ieri noapte 

aproape de închiderea ediției am obți
nut convorbirea cu Mersin, localitate 
care a găzduit miercuri prima întîlnire 
dintre formafia noastră de juniori și 
cea a Turciei. Victoria a revenit echi
pei gazde cu scorul de 2—1 (1—0). 
Punctele pentru selecționata Turciei au 
fost înscrise de Kamil în minutele 30 
și 50. Juniorii noștri au redus scorul 
prin Lang, în minutul 72.

In ziua de 15 februarie, echipa noas
tră susține cel de al doilea joc în ora
șul Antalia.

(Urmare din pag. 1) 

reverul, Foldy a încercat «5 anihileze 
topspiiiurile lui Negulescu cil lovituri 
de pe inasă, dar fără eficacitate, ce- 
dînd eomplet inițiativa.

Reti Fahazi 2—0 (10, 20). Extrem 
de mobil și a taci nd puternic cu lovi
tura din dreapta, Reti și-a dominat 
adversarul net. Am remarcat servicii 
bune la Fahazi.

Giurgiucă-Iancso 2—0 (11, 14). Meci 
fără istoric, în care Giurgiucă a făcut 
puncte prin lopspinuri urmate de lo
vituri puternice și plasate din dreapta.

Negulescu-Fahazi 2—0 (8, 19).
Schimburi foarte spectaculoase de 
mingi, finalizate de fiecare dată de 
Negulescu. De data aceasta, jucătorul 
romîn a reușit să acumuleze puncte și 
prin loviturile de atac din dreapta. 
Fahazi a luptat din răsputeri dar nu 
s-a putut regăsi.

Giurgiucă-Foldy 2—0 (19, 18). Pf< 
sigur de succes, Giurgiucă s-a hasta 
dat la început și a ratat unele mib 
ușoare. Foldy a jucat tot timpul s 
rios și a inițiat o serie de atacuri p 
ri oul oase. Pe parcurs însă UÂurgiui 
a acționat mai atent și printr-un 
variat a reușit să se detașeze în ei 
da tenacității lui Fiildy,

Calificarea în finala competiției 
modul cum a fo3t ea obținută bucdi 
fără îndoială pe toți iubitorii de spo 
de la noi. Dar ceea ce caracterizez; 
pe adevărații performeri _ ©Ue k. reg 
tirea perseverentă, melodică și co; 
stanța rezultatelor superioare. Jtfc 
torii noștri vor avea prilejul confi 
mării valorii lor chiar în aceste zile, 
concursul internațional din sala FI 
reasca. Mai cu seamă că în Bucureș 
vor evolua jucători superiori celor ( 
la Voros Meteor.
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Firz&i critică pentru Dinamo. Lucia Van ca fi Rodica Corbeanu sînt gata să 
intervină. (Fotografie din meciul Rapid — Dinamo disputat în „Cupa 

F. R. Volei11).
Foto : T. Roibu

CALEIDOSCOP • CALEIDOSCOP ® CALEIDOSCOP

Activitatea la zi
« O dată cu etapa disputată dumi

nică. s-a încheiat și prima parte a în
trecerii echipelor masculine din seria 
a H-a. Competiția va fi reluată la 1 
martie! cu următoarele jocuri: Olimpia 
București — Ind. Sîrmei C. Turzii, Ști
ința Brașov — Minerul Baia Mare, 
înainte Timișoara — Electroputere Cra
iova, Dinamo Suceava — C.S.M. Cluj, 
Știința Petroșeni — Constructorul Bră
ila.

__ Pină atunci clasamentul se prezintă 
astfel :
1. Constr. Brăila
2. C.S.M. Cluj
3. ‘ -
4.
5.
6

9.
10

Șt. Petroșani 
Ind. Sîrmei C.
Șt. Brașov 
Electroputere Cv. 
Min. ,B. Mare 
Olimpia . Bac. 
I'ttaint^ JȚim.
Dinamb^ Suceava

T.

9 6 3 21:13 (437:400) 15
9 6 3 20:17 (484:454) 15
9 5 4 20:14 (446:409) 14
9 5 4 17:14 (395:379) 14
9 4 5 17:17 (425:421) 13
8 4 4 15:15 (379:337) 12
8 4 4 13:16 (340:411) 12
9 3 6 14:21 (424:443) 12
8 3 5 12:18 (344:379) 11
6 2 4 9:13 (259:289) 8

Suceava — înainte Timișoara la 
februarie, Minerul Baia Mare — 
nanio Suceava la 19 februarie și 
namo Suceava — Electroputere Cra
iova la 23 februarie.
• întrecerea echipelor feminine din 

seria a H-a se va relua tot la 1 mar
tie cu următoarea etapă : Voința Bucu
rești — Voința Miercurea Ciuc, 
C.F.R. Timișoara — Metalul București, 
Partizanul roșu Brașov — Penicilina 
Iași și Progresul Tîr'goviște — Corvi- 
nul Deva. Partida Voința M. Ciuc — 
Penicilina Iași, restanță din 29 decem
brie 1963, va avea loc la 3 martie a.c.

16 
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PRINTRE oaspeții de seamă ai Olimpia
dei albe s-a numărat și cosmonautul so
vietic Pavel Popovici. In ziua sosirii sale 
la Innsbruck, în gara locală se afla o 
mulțime atît de mare, îneît poliția a tre
buii să depună eforturi susținute pentru a 
permite oficialităților să se apropie de Po
povici pentru a-1 saluta. Cunoscut ca un 
iubitor al hocheiului pe gheață, ziarele au 
scris că Popovici a venit la Innsbruck pen
tru a „lansa” echipa Uniunii Sovietice spre 
medalia de aur. Ceea ce a reușit pe de
plin 1

IN SATUL olimpic s-au organizat cu re
gularitate concursuri artistice de amatori 
pentru participanții la J. O. învingătorii au 
primit cite o „soră" mai mică a medaliilor 
olimpice. O astfel de medalie a cucerit 
și antrenorul romîn CONSTANTIN TIRON, 
care a interpretai un cîniec popular romi
nase și un „jodler".

CU OCAZIA Jocurilor Olimpice, poșta aus
triaca a emis o serie de timbre consacrate 
acestui eveniment sportiv. Apariția timbre
lor a fost întîmpinată cu mult interes. Ime
diat după ce au fost puse în vînzare, toate 
timbrele s-au epuizat, valoarea lor ridi- 
cîndu-se imediat de patru ori. Foarte pre
țuite au fost timbrele emise de poșta ro- 
mînă. La Innsbruck, seria olimpică romînă 
s-a vîndut cu... 300 de șilingi.

SCURTE ȘTIRI
Duminică la Petroșeni : Știinfa —

Ind. Sîrmei C. Turzii 3—0 (7, 8, 12).
Cele trei meciuri restante se vor dis

puta după următorul program : Dinamo

„Cupa F. R. H.“
Luni și marți s-au disputat la Cons

tanța două- jocuri în cadrul fazei in
terregionale a „Cupei F.R.H.". lată re
zultatele: Dinamo Bacău—Portul Con
stanta 25—10 (15—4) și 28—12 (15—3) la 
seniori și Spartac Constanța—Voința 
Craiova -21—9 (13—4) șt 17—7 (7—2) la . ... ------- . c popa(M. $euleanusenioare
— coresp.).

Competiția va continua la 15 și 16 
februarie cu. următoarele partide: SE
NIORI : Știința Tg. Mureș — Știința 

•Cluj. Dinamo Brașov—Petrolul Ploiești 
Si Steaua București—Dinamo Bacău
(meciul are loc vineri și l imbată in sala 
Dinamd;- de la ora ------
11.30). — ..c..-- . „..........  _
Spartac Constanța, C.S.M. Sibiu—S.S.E. 
Ploiești șl Știința Timișoara—Mureșui 
Tg. Mureș.

și

- — 12.30 și respectiv 
SENIOARE : Știința Cluj —

IN STAȚIUNEA cehoslovacă Spindleruv 
Mlyn din munții Krkonose (munții uriașilor) 
se desfășoară întrecerile tradiționalei com
petiții sportive studențești „Universiada de 
iarnă'. La competiție participă 296 de stu- 
denți sportivi reprezentînd 20 de țări, prin
tre care U.R.S.S., Austria, Franța, Norvegia, 
R. P. Romînă, S.U.A., Suedia și altele. La 
Spindleruv Mlyn vor avea loc concursurile 
de schi, iar la Pardubice jocurile de hochei 
pe gheață și patinaj artistic.

CONTINUINDU-ȘI pregătirile în vederea 
campionatului mondial masculin de hand
bal din R. S. Cehoslovacă, echipele Fran
ței și Iugoslaviei se vor întîlni vineri la 
Paris. Din echipa franceză fac parte, prin
tre alții, Ferignac', Sellenet, Lambert, Sil
vestro, Portes, Soulie etc.

LA 25 FEBRUARIE, la Miami Beach, ac
tualul campion mondial de box la cat. 
grea, Sonny Liston. își va pune titlul în 
joc în fața altui boxer negru, Casius Clay. 
Intr-un interviu acordat reprezentanților 
presei sportive, celebrul boxer negru Henry 
Armstrong, cu ani în urmă triplu campion 
mondial, a declarat : „Clay este cu 10 ani 
mai tînâr decît Liston. El are de partea 
sa tinerețea și viteza în execuție. Dacă va 
ști să aplice o tactică adecvată și sâ pro
fite de viteza loviturilor sale. Clay poate 
obîîne victoria".

CU PRILEJUL unei reuniuni internaționale 
de patinaj viteză desfășurată la Oslo, 
campionul olimpic Ants Antson (U.R.S.S.) a 
stabilit un nou record mondial în proba do 
3 000 m cu timpul de 4:27,3 (vechiul record 
era de 4:27,6 și aparținea suedezului 
Jonny Nilsson). Iată rezultatele tehnice în
registrate în proba de 3 000 m : 1. A. Ant-

son (U.R.S.S.) 4:27,3 ; 2. Knut Johannesen 
(Norvegia) 4:28,7 ; 3. Viktor Kosicikin
(U.R.S.S.) 4:29,6 ; 4. R. Liebrechts (Olanda) 
4:30,9.

Proba de 500 m a fost cîștigată de Ja
ponezul Suzuki, care a realizat rezultatul 
remarcabil de 39,9.

AU ÎNCEPUT campionatele internaționale 
de tenis pe teren acoperit ale Franței. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate : simplu 
masculin : Ulrich (Danemarca) — Jauffret 
(Franța) 6—2 ; 6—4 ; 9—7 ; Barclay (Fran
ța) — Leoreque (Franța) 1—6 ; 6—2 6—2 ;
5— 7 ; 6—0 ; Darmon (Franța) — Tacchini 
(Italia) 7—5 ; 6—3 ; 6—3 ; simplu feminin » 
Truman (Anglia) — Seghers (Franța) 6—0 ;
6— 0 ; Rosser (Anglia) — Venturino (Franța) 
6—3; 7—5.

PUGILISTUL francez Franșois Pavilla (cat. 
semimijlocie) l-a invins la puncte, după 
10 reprize, pe mexicanul Ortega, .într-un 
meci desfășurat la Paris. Cu cîteva săptă*  
mini înainte ia Roma, Ortega pierduse la 
puncte în fața italianului Benvenutti.

★

LA SIDNEY, campionul mondial Ia 
semimijlocie, negrul Emile Griffith, a __
pus prin k.o. în rundul trei de Ralh Jupas.

TRADIȚIONALA competiție de schi pentru 
„Premiul Kandahar*  se va desfășura la 
sfîrșitul acestei săptămîni la Garmisch 
Partenkirchen. Cea de-a 29-a ediție a com
petiției reunește schiori din 11 țări, printre 
care Elveția, Franța, Austria, Italia, R. F. 
Germană și altele. Concursurile constituie 
o revanșă a probelor de schi din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Innsbruck.

cat. 
dis-

SE PARE că Marielle Goitschel era foarte 
sigură de o victorie la Innsbruck. înainte 
cu cîteva zile de Jocuri, o societate de 
radio a promis schioarelor franceze că 
dacă vreuna din ele cîștigă o medalie de 
aur, toată echipa feminină de schi a Fran
ței o va însoți pe cîștigătoare la Tokio, 
pe spezele societății. Promisiune la care 
Marielle, adresîndu-se celorlalte fete, a ri
postat imediat : „Ei, fetelor, o să fie bine 
de voi’...

UNA DIN festivitățile de premiere a fost 
în pericol 1 Egon Zimmermann, învingător în 
proba de coborîre bărbați, a refuzat să 
se urce pe podiumul premiaților. Motivul ? 
Tatălui său, care ținea să asiste la festi
vitatea de premiere, i s-a interzis accesul 
în sală fără bilet de intrare. Și biletul de 
intrare era lucrul cel mai greu de procu
rat la Innsbruck în zilele Olimpiadei 1 In 
cele din urmă oficialii au fost nevoiți să-și 
calce pe inimă și să permită bătrînului 
Zimmermann să asiste la festivitatea de 
premier®.

DO! FOȘTI campioni mondiali de box Ia 
toate categoriile au putut fi văzuți în fie
care zi la întrecerile din cadrul Olimpiadei. 
Este vorba de suedezul Ingemar Johansson 
și de germanul Max Schmelling.

SCHIORUL italian Marcello de Dorigo, 
caie a participat la cursele de fond, con
stituie o adevărată curiozitate din punct 
de vedere medical. Inima lui are 27—28 de 
bătăi pe minut, în timp ce un om obișnuit 
are un puls de 70 pînă la 80 de bătăi pe 
minut. La sportivii foarte antrenați pulsul 
nu scade de obicei sub 40 de bătăi în 
stare de repaus total.

DACA ar fi fost să se acorde titlul de 
„campion al colecționarilor de insigne", a- 
tunci distincția trebuia decernată lui Felix 
Wiister, un locuitor în vîrstă de 75 de 
ani al orașului Innsbruck. Wiister, care a 
fost angaja! să păzească vestiarele de la 
Eisstadion, a purtat cu mindrle pe haina 
lui nu mai puțin de... 75 insigne din multe 
țări ale lumii.

PE LlNGA insigne, copiii din Innsbruck 
au organizat o adevărată vînătoare pentru 
a colecționa saboții cu tălpi din lemn pur- 
tați de membrele echipei olimpice olan
deze. Una dintre sportivele olandeze a fost 
atît de mult rugată de un asemenea „co
lecționar", îneît nu a avut altceva de făcut 
decît să se descalțe în stradă și să-i ofere 
saboții în dar. Noroc că se găsea la cîțiva 
metri de cantonamentul delegației sala.

CAILE ferate austriece au avut mult de 
lucru în zilele Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Potrivit unor statistici provizorii, în cele 12 
zile ale Olimpiadei spre Innsbruck au fost 
transportați aproximativ 500 000 de pasageri. 
In acest scop au fost puse în circulație 
110 trenuri speciala.

ECHIPA sovietică de fond a oferit un sa
telit din aur în miniatură campionului olim
pic In proba de 50 km, Sixten Jernberg 
(Suedia).

ULTIMUL antrenament al săritorilor de la 
trambulina mare, probă desfășurată în ul
tima zi a Olimpiadei, s-a încheiat cu ur
mătorul clasament neoficial : l. Brandzaeg

(Norvegia) — 93,5 m ; Kankkonen (Finla 
da) — 92,5 m ; Engan (Norvegia) — 92 i 
O dată proba disputată, numele celor ti 
au reapărut în fruntea clasamentului < 
o singură modificare : cei doi săritori nc 
vegieni au schimbat locurile înțv>*.ei  1

DATORITA transmiterii Jocuril»’ttn^Iisnp5*  
prin sistemul Eurovîziuniî, mam htoruî 
finlandez Eezo Mântyranfa, câmp.- olimp 
în probele de 15 și 30 km fond.ț a put 
să-și vadă pentru prima oară fiul într 
întrecere olimpică. In acest scop cei 40 
de locuitori ai localității Pelto,, unde 1 
culește mama lui Măntyranta, au organ!» 
o colectă cu care a fost cumpărat un tel 
vizor

TRANSFORMlND energia calorică în kil 
wați ore, specialiștii au calculat că ene 
gia folosită pentru arderea flăcării olh 
pice de la Innsbruck ar permite unui b< 
electric de 40 wați să ardă fără întrerupe, 
timp de... 2767 ani.

S-A CALCULAT că mașinile electronii 
folosite pentru trierea și transmiterea r 
zultatelor întrecerilor au consumat în ce 
12 zile ale Olimpiadei peste opt miloCtr 
de foi de hîrtie.

VETERANUL zîarîșlilor sportivi pr©2ea|î ! 
Innsbruck a fost norvegianul Christian Ai 
dersen, fost redactor șef al ziarului „Aftoi 
posten" din Oslo. El a asistat La too*  
jocurile Olimpice de iarnă și de va-ră, îi 
cepînd de la acelea desfășurate la Stod 
holm în anul... 1912 l

CĂPITANUL echipei de hochei a S.UJ 
era în urmă cu numai trei luni... oan< 
dian. In legătură cu aceasta, ziarul frai 
cez ,,Le Figaro’ scrie că este vorba de u 
jucător specialist în... schimburi rapide d 
locuri 1

QEA MAI vârstnică participantă la Jeci 
rile Olimpice de la Innsbruck a fost conci 
renta germană Wilhelmina Bluemel, I 
vîrstă de... 44 de ani 1 Ea a concurat I 
proba de săniuțe.

LEO LACROIX, schiorul francez care 
cîștigat medalia de argint la coborîrt 
este din localitaea Bois-d’Amont din mun| 
Jura. In familia lui sînt 4 frați, toți, ca ț 
el, schiori-vameși la frontiera franco-elvc 
țiand.

AUSTRIACUL Josl Rieder, fostul campto 
mondial de slalom și excelent cobaritoi 
și-a căpătat la Innsbruck și o solidă taim 
de... cățărător. Pentru a aprinde Hacftr 
olimpică el a trebuit să urce nu meri puți 
de 219 trepte pină la cupa unde a ar 
flacăra.

UN AMATOR de muzică a declara*  
proba de patinaj artistic perechi : „Ciito 
închizînd ochii, trebuia să fii foarte mul 
țumit de evoluția sovieticilor Protopopov ș 
Besblousova. Ei au executat pe melodii di 
Liszt, Borodin și Rahmaninov...” In legătur 
cu acest cuplu, informăm pe cititorii noști 
că Protopopov șl Belousova au 32 și res 
pectîv 28 ani, că sînt... soț și soție și Ic 
culese la Leningrad.

DUBLUL campion olimpic la schi fond 
finlandezul Măntyranta, este în vîrstă d 
27 ani. EI este vameș în orașul Pello și s-< 
antrenat pentru Olimpiadă în Laponia, ii 
compania compatriotului său Kalevi Lau 
rita. în cursa de 30 km pe care a cîștf 
gat-o, el a mers cu o medie de 20 kn 
pe oră.
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