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întărirea bazei materiale

la tenis de masă
ECHIPA FEMININA DE TE

NIS DE MASA A BUCURES- 
TIULUI A ÎNVINS SELECȚIO
NATA ORAȘULUI LONDRA CU 
3—0.
(Citiți amănunte în pag. a IV-a)

mul dintre obiectivele noastre principale La „Electroputere44
la 

ca-
Mai sint citeva zile pînă 
eperea întrecerilor din 

ui Spartachiadei republicane, 
etutindeni în țară pregătirile 
mico-organizatorice în vede- 
i deschiderii marii competiții 
anului 1964 sînt pe sfîrșite. 
în toate asociațiile sportive 
i raionul Dej întrecerile care 
•ep la 1 martie sînt aș- 
itate cu mare interes. Consi- 
e multor asociații s-au orien- 

bine cind au luat hotărirea 
a procura materiale și echipa- 

,-nt sportiv. De pildă, condu- 
■ea -asociației Unirea a organi- 
t. nu de mult, două festiva-

★ 
GHEORGHE GHERASE 
președintele consiliului raional

UCFS Dej
★ ★

luri cultural-artistice și din fon
durile realizate și-a îmbogățit 
serios baza materială. Membrii 
UCFS din grupa sportivă De
poul C.F.R. (care fac parte din 
asociația Unirea) au acum in 
magazia sportivă materiale și 
echipament din belșug pentru 
secțiile de fotbal, volei și atle
tism. Aceeași preocupare a exis-

IMPROVIZAȚIA...

Avanpremieră fotbalistică
Duminică, meciuri de „Cupă“
și o restantă

Așadar, peste cîteva zile, start 
noul sezon oficial de fotbal 1 Un 

trt așteptat cu nerăbdare și pe 
re arbitrii îl vor da duminică. Pe 
enurile de fotbal din 14 orașe 
» țării, va fi dat semnalul de în- 
oere al celor 14 jocuri din ca
ii șaisprezecimilor „Cupei R.P.R.* 
iția 1963—1964 și al partidei Di- 
mo Pitești — Steaua, restanță din 
rpa a 13-a a campionatului ca
loriei A.
.a ora actuală „Cupa R.P.R.” mai 
îe disputată, în afara celor 14 
hipe din categoria A și de 5 for- 
iții din categoria B (C.S.M. Cluj, 
5.M. Sibiu, Dinamo Bacău, Mine-

Baia Mare, Știința Galați), de 
din categoria C (Dinamo Victo- 

i București, Electromotor Timișoa- 
Flacăra roșie București, Metalul 
Severin, Recolta Cărei, Siderur- 

►tul Hunedoara, Textila Sf. Gheor- 
e, Victoria Giurgiu), patru din 
mpionatele regionale (Ancora Ga- 
i. Răsăritul Caracal, A.S. Aiud, 
[.L. Blaj) și de o echipă din cam- 
snatul raional (Carpațî Sinaia). 
Finind seama de faptul că meciu- 
3 Dinamo Bacău — Steaua Bucu
rii și Siderurgistul Hunedoara — 
namo Pitești sînt programate pen- 
i data de 25 martie, duminică vor 
ea loc doar 14 jocuri în cadrul 
Jupei' : BAIA MARE î Minerul — 
ierurgîstul Galați ; BLAJ : C.I.L. — 
trolul Ploiești ; GALAȚI : Ancora

Crișul Oradea ; CĂREI : Recolta 
Rapid București ; GIURGIU : Vic

ia — Dinamo București ; SIBIU : 
S.M. — U.T. Arad ; SINAIA : Căr
ți — Știința Cluj ; TIMIȘOARA S 
ectromotor — C.S.M.S. Iași ; CA- 
ICAL : Răsăritul — Farul Con-

din campionat
stanța ; SF. GHEORGHE : Textila — 
Steagul roșu Brașov ; AIUD : A.S. 
Aiud — Știința Galați ; TH. SEVE
RIN : Metalul — C.S.M. Cluj. In 
Capitala vor avea loc jocurile Di
namo Victoria — Știința Timișoara 
(stadion Giulești, ora 15) și Flacăra 
roșie — Progresul București (teren 
Timpuri Noi, ora 15).

Toate meciurile (inclusiv cel re
stanță din campionat) vor începe 
la ora 15. In caz de egalitate după 
90 de minute, partidele de „Cupă' 
vor fi prelungite cu două reprize a 
cîte 15 minute. Dacă egalitatea se 
menține și după 120 minute de joc, 
meciul va fi reprogramat a doua 
zi în aceeași localitate. Dacă ega
litatea persistă și după al doilea 
meci, se califică echipa din ca
tegoria inferioară.

HOCHEI 
Unirea — 
juniori. în

tat și la asociația Știința Dej. 
Sportivii de aici au acum la dis
poziție peste 400 de tricouri noi, 
numeroase perechi de pantofi de 
atletism, 100 mingi de volei și 
handbal, discuri, sulițe, greutăți 
etc. Elevii școlii medii, precum și 
cadrele didactice au prestat mul
te ore de muncă patriotică și 
au amenajat în curtea școlii 
două gropi de sărituri și un 
teren de joc care poate găzdui 
meciurile de baschet, volei și 
handbal din cadrul fazei de 
mase a marii întreceri sportive, 

întrecerile Spartachiadei re
publicane sînt așteptate cu ace
lași interes de sportivii din sa
tele noastre. Asigurarea unor 
condiții optime de participare in 
concursuri constituie o preocupare 
de seamă pentru consiliile aso
ciațiilor. De exemplu, membrii 
asociației sportive Făclia din 
comuna Poiana Blenchii, mari 
iubitori ai trîntei, au luat hotă- 
rîrea să-și confecționeze din re
surse proprii citeva saltele de 
lupte. Gimnaștii din comuna Vița 
au primit cu multă bucurie ves
tea că li se vor orocura din fon
durile asociației costume, pentru 
a participa la întrecerile Sparta
chiadei republicane. Aceasta se 
intimpla acum două luni. Costu
mele se află acum in magazia 
asociației, iar la 1 martie, colec-

(Continuare in pag. a 2-a)

„Electroputere" — marea fost primit de sportivii noștri 
asociație sportivă craioveană concursul organizat de con- 
— s-a pregătit, ca toate ce
lelalte din regiunea Oltenia, 
pentru începerea întrecerilor 
SPARTACHIADEI REPU
BLICANE. Ne-am convins 
de acest lucru în vizita fă
cută recent la această im
portantă unitate industrială, 
unde sportul are mulți prie
teni șî tradiții vechi. Cele 
trei panouri expuse de-a lun
gul „itinerariului" străbătut 
spre sediul asociației spor
tive ne-au introdus în at
mosfera pregătirilor, despre 
care ne-a vorbit tovarășul 
ION AMARAȘTEANU '— 
președintele asociației.

„După cum ați remarcat, 
acțiunile de popularizare a 
competiției au fost în aten
ția consiliului. Panourile re
prezintă doar unul din mij
loacele folosite pentru an
grenarea unui număr cit mai 
mare de 
întreceri. Destul de des, Ia 
stația de amplificare a uzi
nei noastre snt transmise 
comentarii pe marginea re
gulamentului Spartachiadei, 
sfaturi în legătură cu pre
gătirea cetor care vor fi 
prezenți la startul primei 
etape, precum și alte pro
bleme. Cu mult interes a

tineri Ia primele

siliul regional UCFS Olte
nia pe tema: „Ce trebuie să 
cunoaștem despre Sparta- 
chiada republicană?", la care 
au participat mulți dintre 
membrii asociației noastre".

Dacă în anii trecuți, de 
pregătirea competițiilor de 
mase se ocupau doar doi-trei 
membri ai consiliului, acum 
lucrurile se prezintă cu to
tul altfel. întrecerile Spar
tachiadei republicane con
stituie pentru toți compo
nentă' consiliului o sarcină 
de seamă de care se achită 
cu cinste. Mai mult, am ob
servat că aceasta acțiune 
este sprijinită e'icient și de 
birourile secțiilor pe ramu
ră de sport. Tot pe această 
linie trebuie să amintim și 
de sprijinul comisiilor locale 
pe ramură de sport, care vor 
contribui la rezolvarea prin
cipalelor probleme legate de 
asistenta tehnică, organiza
rea concursurilor la un nivel 
calitativ corespunzător și la 
asigurarea unor arbitraje 
competente.

Despre pregătirile sporti
vilor de la Electroputere să

M. TRANCA

(Continuare în pag. a 2-a)

Turneul final al campionatului de hochei

FESTIVAL CULTURAL- 
SPORTIV LA A.S FLA
CĂRA ROSlE, CU PRI

LEJUL DESCHIDERII 
SPARTACHIADEI

Deschiderea Spartachiadei re
publicane, la asociația sportivă 
Flacăra roșie, va fi marcată 
printr-iin festival culturai-spor- 
tiv de amploare, ce se va orga
niza in seara zilei de 29 fe
bruarie. La acest festival iși vor 
da concursul cei mai buni hal
terofili, boxeri, luptători și gim- 
naști ai asociației, alături de 
artiști amatori ai fabricii.

C.S.M. CLUJ — VOINȚA 
CRAIOVA 3—1, ÎN 
„CUPA R.P.R." LA VOLEI 

FEMININ
După meciul cu Știința, for

mația feminină Voința Craiova 
a susținut luni la Cluj și par
tida sa cu C.S.M., din cadrul 
«Cupei R.P.R.“. Victoria a re
venit clujencelor 'cu scorul de 
3—1 (16—14. 11—15. 15—6.
15—0), după un joc in care ul
timele două seturi au fost la 
discreția gazdelor (P. Radvanțj 
— coresp.).

ÎNCEP TURNEELE 
NALE ALE „CUPEI 

F.R.H."
Finalele ultimei competiții 

handbal in 7 in sală, „C 
F.R.H.“, se vor disputa de mîi- 
ne pînă luni. Vineri începe la 
Tg. Mureș turneul final al echi
pelor de seniori. Primele jocuri 
sint: Știința Timișoara—Știința 
Tg. Mureș și Dinamo—Steaua. 
Turneul va continua simbătă și 
va lua sfîrșit duminică.

Întrecerea finală feminină se 
va desfășura Ia Cluj cu începere 
de simbătă.

i 
Fl-

de 
,Cupa

Steaua și Voința, singurele neînvinse 
după două etape

De marți dimineața au început în Capitală întrecerile tur
neului final al campionatului republican de hochei pe gheață 
(turul). După două etape, în care am asistat la jocuri destul 
de echilibrate și de bun nivel tehnic, Steaua și Voința Miercu
rea Ciuc sînt singurele echipe neînvinse.

nu puteau aștepta 
de la meciul inaugu- 

turneul final ral al competiției, cel de marți 
roșu Brașov 
multe... peri-

NU IARTĂ I brașovenii 
prea mult

Participarea la 
a echipei Steagul 
a fost legată de 
peții, toate ayînd ca unică sursă 
lipsa de preocupare a biroului 
secției, interesul redus mani
festat de conducerea asociației 
față de această activitate. Este 
suficient să amintim un lucru: 
în ajunul turneului, Steagul roșu 
nu știa încă pe ce lot poate 
conta. Cererile de transfer ad- 
hoc introduse de brașoveni pen
tru câțiva jucători de la Odorhei 
(transfer pe termen limitat la 
durata campionatului 1) au fost UN GOL DE ANTOLOGIE... 
—- firește —• respinse. de fede
rație, care a manifestat totuși 
bunăvoință față de Steagul roșu, 
admițîndu-i alte cîteva transfe
rări de ultimă oră. în aceste 
condiții, cu un lot destul de 
redus și ai cărui componenți, 
mulți dintre ei, se cunoșteau 
mai mult... de prin ziare, fără 
antrenamente de omogenizare,

dimineața, cu Dinamo București. 
Formația improvizată a oaspe
ților n-a putut face față celei 
buciireștcne, care a cîștigat cu 
8—3 (4—1, 2—1, 2—1). Dinamo 
a • avut, astfel, un debut 
rios în turneul final, la 
participă pentru prima 
Corduban (2), Ciobotaru, 
Boldescu, Sipoș, Lungu și 
au marcat pentru învingători. - 
Kercsztliely, C. Antal și Spirer 
pentru brașoveni.

victo- 
care 

oară. 
Rigo. 
Bașa

minînd în avantaj prin golul 
înscris de Cozan 11. După prima 
pauză, Voința se impune și mar
chează de trei ori: Szabo II, 
Fr. Balint, A. Balint. în ultima 
repriză, Ciorba urcă scorul la 
4—1, pentru ca după aceea 
luliu Szabo (în acest meci, cel 
mai bun de pe teren) să mar
cheze golul descris mai sus. 
Scorul final de 6—2 (0—1, 3—0, 
3—1 ), pentru Voința e stabilit 
apoi de Otvoș (Știința) și 
Szabo II (puc luat pe cont pro
priu).

EMOȚII PENTRU STEAUA, ÎN
VINGĂTOARE ÎN ------------

MINUTE
ULTIMELE

Cel 
etape

mai „tare“ joc 
a fost Steaua

al primei
— Știința

TURNEUL DE SELECȚIE 
A BOXERILOR

în prima reuniune din cadrul 
turneului de verificare a boxe
rilor, disputată ieri seara în 
sala Floreasca, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : cat. 
semiușoară: V. Tudose (Buc.) 
b.p. Gh. Dumitrescu (Timiș.). Al. 
Murg (Cluj) b.p. M. Băloiu 
(Buc.), — decizie eronată —, 
St. Bucurei (Cîmpina) b.p. G. 
Litră (Oțelul roșu), C. Rusu 
(Buc.) b.p. C. Rotaru (Ploiești) 
— decizie eronată —, cat. semi- 
mijlocie: I. Gheorghe (Bocșa 
Romînă) b.p. C. Bogdan (Cra
iova), 1. Mărcii (C.L. Muscel) 
b.p. V. Dobre (Buc.), Gh. Vlad 
(Buc.) b.p. V. Boeănel (Ciuda- 
novița) ; cat. mijlocie mică; 
I. Astaloș (Reghin) b.p. D. Șu- 
nică (Brașov), P. Mircescu 
(Btihuși) b. ab. r. I 1. Grosu 
(Buc,), 1. Pițigoi (Buc.) b. dese, 
r. a Hl-a Al. Bora (Cluj), ~ 
Concsag (Oradea) b.p. I. 
teanu (Buc.). — decizie 
nată —, cat. semigrea: ».
Trandafir (Buc.) b. ab. r. a II-a 
S. Șchiopa (Oradea), 1. Grăj- 
deanu (Brașov) b.p. E. Ianovici 
(Buc.).

G. 
Ol- 

ero-i
V.

IL^OIE MIEHWIEM?
AZI

HOCHEI PE GHEAȚA. Patinoarul 23 August : 
ora 10: Voința Miercurea Ciuc — Steagul 
roșu Brașov, ora 17 : Steaua — Dinamo 
București, ora Î9 : Știința Cluj — Știința Bucu
rești (turneul final al campionatului R.P.R.).

FOTBAL. Teren Politehnica (fost C.A.M.) : 
ora 16 : Știința București — Granitul ; teren 
Giulești : Rapid — Metalul, ora 15,30.

MÎINE
PE GHEAȚĂ. Patinoarul 23 August: ora 18: 

Steaua, restanță din campionatul republican de 
campionatul seniorilor, zi de odihnă.

Meciul Voința Miercurea 
Ciuc — Știința Cluj își va avea 
locul mult timp în discuțiile 
amatorilor de hochei. Și nu pen
tru că ar fi oferit cine știe ce 
joc pasionant, ci pentru că în 
această partidă am asistat la 
marcarea unui gol în condiții 
rarisime; cu numai trei jucă
tori pe gheață (ceilalți erau pe 
banca de penalizare), Voința a 
înscris unei formații complete! 
Autorul acestui gol a fost 
Szabo II, la capătul unei cura
joase și abile curse personale. 
Arbitrii, antrenorii și cei mai 
vechi jucători nu-și amintesc ca, 
la ultimele 10—15 campionate 
republicane, sau la alte jocuri 
de hochei disputate la noi, să 
mai fi asistat la un astfel de 
gol. în rest, întîlnirea n-a pre
zentat nimic deosebit. Clujenii 
au dominat în prima parte, ter-

(Continuare în pag. a 4-a)

RADU URZICEANU

Portarul dinamovist Orban respinge pucul la un. șut al atacan-. 
tilor de la Voința

Foto:. T, Chioreanu



In activitatea voleiului

Telesport
Am lăsat în urmă un ianuarie blind, apoi un februarie potolit șl 

cumsecade, pe placul jucătorilor de fotbal. Iar acum bate la ușa... tele
viziunii un martie pe care-l dorim surizător, voios și însorit. Sintem 
deci in așteptarea „primului tur de manivelă" la „23 August". Tele- 
sportul s-ă străduit, și în mare parte a izbutit, să cuprindă în acest 
interval un bogat și variat program competițional de iarnă.

Semnalăm, in' ultima perioadă, două transmisiuni directe: intîl- 
nirea de handbal Rapid — Spart acuș (Budapesta) și campionate le 
internaționale de tenis de masă. Prima i-a făcut pe telespectatori să 
trăiască intens, in aceeași măsură ca și spectatorii din tribune, încor
darea luptei pentru victorie. La aceasta au contribuit imaginea reușită, 
ca și fixarea obiectivelor, aproape în permanență, pe faza cea mai impor
tantă a jocului. Situațiile de finalizare au fost prinse, de asemenea, din 
unghiurile cele mai potrivite. La tenis de masă, unde filmarea este mai 
puțin pretențioasă, regizorul de emisie a alterat din păcate cursivitatea 
celor mai multe dintre îniîlmri. Și cu precădere cea care a opus pe 
două dintre cele mai bune jucătoare din lume: Maria Alexandru și Eva 
Foldi. Deși crainicul urmărea atent desfășurarea partidelor și anunța cu 
promptitudine variațiile de scor, regizorul a intercalat între fazele pre
gătitoare și lovitura decisivă, figura, pe prim plan, a arbitrului, inclusiv 
cifrele pe care le "manipula. Este evident că această întrerupere inutilă 
a unei înlănțuiri firești ce există in fazele unui joc atît de rapid a avut 
darul să nemulțumească pe telespectatori. E drept însă că fii s-a oferit 
în schimb o corespondență anticipată in cadrul aceleiași competiții: 
interviul luat Ellei Constantinescu și lui Radu Negulescu direct de la 
„Floreasca" și inclus în cadrul „Săptămînii" de vineri seara. A fost, 
desigur, o „intercalare" savurată de spectatori și pe care am dori-o 
repetată si cu alte prilejuri.

„T ele sportul" de luni, bogat, variat și deosebit de interesant. 
Secvențele selectate cu discernămint au trecut in revistă aproape totali
tatea sporturilor practicabile in acest sezon. Inclusiv, bineînțeles, aspecte 
bine realizate -de la Campionatele internaționale de schi de la Poiana- 
Brașov. Evoluțiile de mare virtuozitate tehnică ale celebrelor surori 
Goiisckel, ca și alt nu mai puțin celebrului lor compatriot Killy, ne-Ou 
readus in memorie marile satisfacții estetice pe care ni le-a oferit tele
viziunea noastră cu prilejul retransmisiei de la recent încheiata Olim
piadă albă din Munții Tirolului.

Și acum, fotbalul...

L. ROȘIANU

NOTA

Ceea ce n-am dori să se mai repete...
Duminica, meciul „cheie" din cadrul 

etapei a 11-a â „Cupei 6 Martie", 
Dinamo—Grivița Roșie, a depășit, de
seori, limitele sportivității.

Nu știm de ce, dar jucătorii ambe
lor echipe au dat întâlnirii un caracter 
de... răfuială. Lucrul acesta s-a putut 
vedea încă din primele minute, de la 
primele acțiuni. In grămezi mai ales, 
o serie de jucători și-au lovit în mod 
intenționat adversarii direcți. Alteori, 
au avut loc mici dispute chiar în ac
țiuni fără balon. Fie că a fost vorba 
de Tuțuianu sau Costel Stănescu, de 
iClimovschi sau Șerbii, de Zlătoianu sau 
Viorel Moraru, concluzia a fost aceeași: 
un mod cu totul nesportiv de a privi 
și de a participa la o întrecere, in re
petate rînduri, jucătorii amintiți mai 
6iss — ca și alții, de altfel — n-au 
reușit să-șî stăpînească nervii.

Ceva mai mult, unii dintre acești 
„eroi", nu sint ia prima abatere. Cos- 
iei Stănescu și Șerbu, de pildă, ne-an 
oferit prilejul să h? consemnăm și în 
alte -ocazii astfel de ieșiri. Perfect în
dreptățită (deși cam tardivă...) a fost 
măsura arbitrului Gh. Eftimescu, de a 
elimina doi dintre jOebtdri — pe V. 
Moraru — pentru proteste repetate la 
decizii — și D Zlătoianu. Primul, nu 
mai are nevoie de prezentare. Dubla sa 
calitate, de antrenor și maestru emerit

al sportului, îl obligau să-și tempereze 
jucătorii și, bineînțeles, să evite discu
țiile pe teren. Zlătoianu, de asemenea, 
jucător fruntaș, component al lotului 
republican de seniori, trebuia să fie 
un bun exemplu pentru colegii mai 
tineri din echipă.

Ce denotă aceste abateri? Că munca 
educativă cu rugbiștii lasă încă de 
dorit atît la Dinamo cît și la Grivița 
Roșie. In această direcție, și într-o parte 
și în cealaltă trebuie luate măsuri efi
ciente. Rugbiștii ca și ceilalți sportivi 
trebuie să înțeleagă adevăratul sens 
al întrecerii. O analiză temeinică a aces
tor multiple cazuri de abatere de la dis
ciplină. la nivelul federației -de specia
litate. ar evita repetarea lor.

Consfătairea metcdîcă a arbitrilor
începind de vineri și piuă duminică 

va avea loc consfătuirea arbitrilor de 
rugbi din Capitala. Lucrările cons
fătuirii —- care vor lua în discuție 
problemele ridicate de noile modifi
cări ale regulamentului de joc. — 
vor avea loc la sediul UCFS, ‘de la 
ora 8,30.

întărirea bazei materiale-
mi dintre obiectivele noastre principale

-(Urmare din pag. 1)

liviștîi din Vița vm- putea admira evo
luția ansamblului de gimnastică al 
asociației intr-un echipament nou șî 
frumos, in comuna Cuzdrioara, pe 
lingă pregătirile sportivilor, se fac și 
intense preparative pentru asigurarea 
materialelor și echipamentului. Mingi 
și tricouri de volei, materiale pentru 
atletism. tenis de masă și Șah. au ,,îm
bogății" magazia de materiale spor
tive a asociației. în sfirșit, la clubul 
topitoriei de ctoepâ din comuna Bo
olean se fac ultimele pregătiri (se re
pară masa de tenis, se reconlMwnca- 
ză salteaua de lupte etc.), astfel ca 
în ziua deschiderii. întrecerile Sparta- 
chiadei repidjJicane să se desfășoare 
din plin. Se cuvine, de asemenea, să 
amintesc grija pe care o wuwtaestă 
consiliile asociațiilor sportive Minerul 
Cuciulat, Unirea Dej, înfrățirea Citeau.

pentru a asigura 
buhe condiții de

culturale, a „serilor de cîntec șl joc", 
mobilizarea membrilor UCFS la colec
tarea fierului vechi, la plantarea puie- 
ților în pădure etc. Aceste acțiuni, 
precum și altele, vor ajuta asociațiile 
sportive să-și sporească veniturile bă
nești. să-și dezvolte baza materială și, 
ca urmare, sa asigure membrilor 
UCFS o susținută activitate sportivă.

MAI SÎNT MULTE DE FĂCUT
In 1963, voleiul din țara noastră 

a repurtat o serie de succese. Pe plan 
republican s a înregistrat o simțitoare 
creștere valorică, iar in activitatea 
internațională voleiul nostru masculin 
a realizat victorii care au confirmat 
prestigiul de care se bucură peste 
hotare. La ultimele campionate euro
pene echipa noastră masculină a reu
șit să cucerească titlul continental, 
performanță care, desigur, este rezul
tatul îndelungatei și minuțioasei pre
gătiri, a seriozității cu care s-a mun
cit. La aceleași campionate echipa 
feminină a reușit să se claseze pe 
locul 111, obținînd astfel dreptul de a 
participa la Jocurile Olimpice de la 
Tokio.

Succesele obținute — departe de a 
crea o atmosferă de autoliniștire -— 
trebuie să mobilizeze pe toți factorii 
ce activează în această ramură spor
tivă — antrenori, arbitri, Jucători, ac
tiviști și instructori sportivi — la o 
muncă susținută pentru înlăturarea 
unor lipsuri care s-au făcut simțite 
și despre care s-a vorbit și în ședința 
de analiză a activității voteibalistirt 
pe anul 1963. Astfel, trebuie să se 
acorde o mai mare importanță muncii 
cu juniorii, viitorii titulari ai forma
țiilor noastre fruntașe, ai echipelor re
prezentative. Multe cluburi și asociații 
sportive au ințeles necesitatea selec
ționării și pregătirii cadrelor tinere și 
s-au preocupat de organizarea echipe
lor de juniori. La Rapid București, a 
cărei formație masculină a cișfigat 
„Cupa campionilor europeni", antre
nori bine pregătiți ca Sonia Colceriu, 
Gh. Petrescu și Nicolae Meadu s-au 
ocupat temeinic de instruirea tinerilor 
jucători. Aceeași preocupare a putut 
ii constatată și la Dinamo București 
(antrenori S. Mihăilescu și Gh. Con- 
stantinescu), Tractorul Brașov (antre
nor T. Tănase).

Din păcate, mai sint conduceri de 
cluburi și consilii ale asociațiilor 
sportive care au neglijat această sar
cină importantă, care nu au acordat

Q Ai AT AȚi E

„Cupa de iarnău

la polo pe apă
O nouă competiție cu caracter re

publican a fost inclusă în calendarul 
intern al F.R.N. Este vorba de „Cuva 
de iarnă" la polo pe apă, întrecere 
rezervată unor echipe selecționate de 
regiuni. Astfel, la competiția care se 
va desfășura incepind de duminică 
la bazinul acoperit din Oradea și-au 
anunțat participarea reprezenta! ivete 
regiunilor- Banat, Cluj, Crișana, Mureș 
Autonomă-Maghiară și oraș București. 
în afară de concurs vor participa două 
ioturi reprezentative ale țării: lotul 
olimpie și lotul de tineret.

Competiția este binevenită întru- 
cît ea vă permite să se constate gra
dul de pregătire atins în momentul 
de față d'e cei mai buni jucători de 
polo din țara noastră.

lată programul jocurilor :
Etapa 1 (luni 2 martie): Muteș-A. 

M. — Crișana, Lotul de tineret — 
Cluj, Lotul olimpic — Bucttreșii; 
■etapa a ll-a (rr.arți 3 martie): Banat
— Cluj, Mureș-A.M. — Lotul de ti
neret. Crișana—Lotul olimpic; etapa 
a lila . (miercuri 4 martie): Mtireș- 
A.M. — Bircmești, Banat 
de tineret. Cluj — Lotul 
etapa a IV-< 
olimpic --- I 
de tineret, Cluj — București; etapa a 
V-a (vineri 6 martie): Lotul olimpic
— Aiureș-A.M., Banat — București, 
Cluj — Crișana; etapa a VI-a (sim- 
bătă 7 martie): Banat —■ Mureș-A.M., 
Lotul olimpic — Lotrii de tineret. 
Crișana — București; etapă a Vll-a 
(dirminică 8 martie): Mureș-A.M.-— 

'Cluj, Crișana — Banat, Lotul de ti
neret -- București.

Lotul 
olimpic; 

■a (joi 5 martie): Lotul 
Banat, Crișana ■— Lotul

LA „ELECTROPUTERE

Progresul Dej ș.a., 
tineretului cele mai 
participare.

Asociațiile noastre sportive man’fes- 
tă în continuare multă inițiativă în 
asigurarea bazei materiale necesare 
banei desfășurări a întrecerilor Sparta- 
clwadei, Printre acestea să amintim 
organizarea, împreună cu căminele

(Urmare din pag. 1) 

dăm un singur exemplu: secția de atle
tism a asociației. Cei aproape 40 dc 
tineri și tinere care au devenit amil 
trecut membri ai acestei secții (după 
întrecerile „Spartaeliiadei de vara") se 
antrenează intens, dornici ca participa
rea lor la prima etapă a Spartaehiadei 
republicane să coincidă și cu obține
rea unor rezultate superioare celor cu 
care au „debutat" în sezonul Irecirt. 
Și, după sîrguința cu care s-au antre
nat tinerii atleți R. Cristea (1,80 la 
înălțime), E. Buligă (11,10 m In greu
tate), I. Șerban (42 ni la disc), M

Antonia (6,10 m Io lungime) etc., avem 
convingerea că ei vor reuși. Același 
interes pentru marea competiție am 
constatat și la tinerii luptători, boxeri, 
halterofili, handbaliști sau jucători de 
tenis de masă.

In încheiere să amintim de partici
parea sportivilor de la „Eleclroptrtcre" la 
unele acțiuni întreprinse de consiliul 
asociației și anume: amenajarea baze
lor sportive și colectarea fierului vechi, 
din valorificarea căruia se vor procura 
rtoi materiale sportive.

Urăm succes deplin harnicilor mun
citori de la „Electroputere" în întrecerile 
care încep la 1 martie.

norii întimpină dificultăți în pro
cesul de instruire, din cauza re
zistenței pe care o opun „senatorii 
de drept" atunci cîhd li se solicită 
eforturi la antrenamente. Acesta este 
rezultatul muncii insuficiente, aî sla
bului interes pe care l-au manifestat 
unii antrenori în pregătirea și pro
movarea jucătoarelor tinere. Ei sint 
nevoiți să treacă cu vederea toanele 
și atitudinile de vedetism ale unor ju
cătoare ca Viorica Herișanu (Dinamo), 
Daniela Jancu (Rapid), Grefe Kiss 
și Livia Fleșeriu (C.S.M. Sibiu), Sint 
multe jucătoare lipsite de spiritul de 
combativitate, de dorința de a lupta 
pentru victorie; ele vin pe terenul de vo
lei doar pentru a face act de prezență 
Xenia Popa (Rapid), Constanța Hă- 

păianu (Voința Buc.), Florina Popovicî 
(Dinamo) etc. Cu o asemenea compor
tare e greu să se țină pasul cu pro
gresul înregistrat de volei in ultimii 
ani. Pentru aceasta este nevoie de 
multe, foarte multe ore de pregătire 
asiduă, dirză, de pasiune și răspun
dere.

Va trebui pe viitor să se acorde mai 
,...... .. ---- multă atenție modului in care se pre-
Chesisian (Farul), Rădulescu, Pusak gătesc formațiile noastre feminine. Fe- 

' derația de specialitate, colegiul central 
de antrenori, comisiile regionale de 
volei și cele raionale trebuie să exer
cite un control Sistematic, să urmă
rească cum muncesc antrenorii forma
țiilor din campionatele de calificare* re
gionale și raionale. Avem un sistem 
competițional bun, în care activează 
sute și sute de echipe, cu mulți antre
nori, dar rodul activității tor inc? nu 
se vede. Calitatea acestor campl ..ie 
este nesatisfăcătoare, prea puține ele
mente de perspectivă promovează de 
aici în primele noastre formații. Numă
rul jucătoarelor care pot înlocui în pre
zent pe actualele titulare, care nu mai fac 
față jocului modern, este totuși foarte 
mic. Trebuie acordată o mai mare a- 
tenție campionatului de juniori, care 
în multe regiuni și chiar în Capitală, 
se desfășoară in mod necorespunzător, 
ba uneori el existînd doar pe hîrtiile 
comisiilor de volei respective.

In fața voleibalistelor noastre 
tașe stă un examen deosebit dc 
turneul olimpic. Considerăm că 
tru a putea concura cu șanse sporite, 
echipa noastră trebuie să evolueze la 
un nivel cu mult superior cehii de la 
campionatele europene. Lotul olimpic 
cuprinde acum, pe lingă jucătoare cu 
experiență și multe elemente tinere. 
Este de datoria voleibalistelor noastre 
de a se îngriji temeinic și multilate
ral, cu toată pasiunea, pentru a pt«ea 
face față cu succes unui turneu olim
pic, în vederea căruia toate echipele 
calificate se pregătesc cu maximum de 
intensitate. Existînd cele mai bune con
diții de pregătire, acestea trebuie folo
site din plin pentru dobîndireă unor 
rezultate sportive superioare.

toată atenția campionatului de juniori, 
și nu au respectat indicația 
F. R. V. de a crea pepiniere 
de jucători. Exemple de cluburi în 
care problema juniorilor este negli
jată sint Olimpia București, Farul 
Constanța (băieți și fete), Minerul 
Baia Mare, Progresul București (la 
fete). Petrolul Ploiești, Steaua, Știința 
Petroșeni. Nu întîmplător la aceste 
formații, ca Si la altele ca Metalul 
Buc., C.S.M. Cluj, C.S.M. Sibiu, C.P.B., 
C.S.M.S. Iași, activează jucători și 
jucătoare a căror vîrstă, în 
nu le mai poate permite o 
nivelul cerințelor actuale, 
situație jucătorii respectivi 
pe ceea ce au acumulat în 
tivitate și stilul lor de joc a rămas cu 
mult în urmă. Așa sint de pildă, Maria 
Teodorescu, Antoaneta Maricuța (Pro
gresul Buc.), Elena Florea (C.P.B.), 
Maria Rațiu (Farul), Sonia Niculescu 
(Metalul), E. Schmid (Tractorul), N. 
Tarlev (CSMS), B. Boldur (Șt. 
Cluj), Al. Ghîță, C. Șovăială (Petro
lul), E. Claici, E. Mitroi (Olimpia). 
V. Patrășcoiu, S. Pop, S. Popescu 
(Minerul B. Mare), I. Goloșie,^ M.

și D. Gornoviceanu (Știința Petroșeni). 
Nu e mai puțin adevărat că și fede
rația ar fi trebuit să controleze mai 
temeinic modul cum sint împrospătate 
loturile și felul cum echipele respective 
s-au ocupat de selecția juniorilor, dacă 
s-a ținut seamă cu strictețe de talia 
și aptitudinile lor.

La recentele campionate europene 
reprezentativa noastră feminină s-a 
clasat in cele din urmă pe locul 111 
și a obținut calificare pentru turneul 
olimpic de la Tokio. Nivelul tehnic 
al voleiului nostru feminin nu ne 
mulțumește totuși. Trebuie spus, de 
altfel, că pregătirea tehnico-tactică a 
voleibalistelor noastre este necores
punzătoare. Nu există preocupare pen
tru însușirea unor noi procedee, a 
desfășurării unui joc modem. Tactica 
de joc a celor mai multe din forma
țiile noastre feminine este simplă și 
limitată (C.S.M. Cluj, Voința Craiova. 
Știința București. C.P.B. și chiar Di
namo și Rapid), iar la altele după fe
lul cum evoluează, desfășurind un joc 
la intîmplare, tactica este cu totul ne
corespunzătoare (Progresul București, 
Farul Constanța și cele mai multe din 
formațiile din seria a Ii-a a campiona
tului republican). Jucătoarele noastre 
cu puține excepții nu depun o mun
că stăruitoare, fără menajamente, in 
pregătirea lor; ele se mulțumesc doar cu 
ceea ce au învățat cu ani în urmă, con
sidered că știu totul, că sint de neîn
locuit. Această poziție se datorește șl 
greșitei aprecieri a unor succese care 
le-au obținut pe plan republican în fața 
unor echipe mai slab pregătite, igno- 
rind însă faptul că pe plan internațio
nal rezultatele lor nu sini satisfăcătoa
re. Trebuie spus, de altfel, că antre-

mod firesc, 
pregătire la 
Iii această 
se bazează 
anii de ac-

frun- 
greu;
pen-

De la I.E. B.S.
• Pentru turneul de box pe categorii 

din 26, 27 și 29 II a.c. de la sala 
I ioreasca și pentru campionatul repu
blican de hochei pe gheața ce se des
fășoară pînă la 1.III.a.c. inclusiv la 
patinoarul artificial, biletele se găsesc 
la casa din str. Ion Vidu și in zilele 
competițiilor la casele bazelor sportive 
respective.

• La bazinul acoperit Floreasca con
tinuă cursul de inițiere la inot pentru

copii. înscrieri și informații la com
plexul Floreasca, telefon 11.64.06.

e Din cauza jocurilor de hochei 
pe gheață din cadrul campionatului 
republican de seniori, ce se desfășoară 
pina în ziua de 1 martie a.c», săp 
tămîna aceasta patinoarul artificial 
este deschis pentru patinaj public 
NUMAI DUMINICA 1. III. 1964, 
ORELE 10—13.
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Antrenorii federali, pe teren... AGENDA
Mai sînt puține zile pînă cînd specta- 

orii își voi relua locurile din tribune. La 
lucurești, la Iași, la Cluj, la Timișoara, 
pretutindeni, reapariția echipelor de fot- 
>al e așteptată cu mult interes.

Deocamdată, „repetițiile" : antrenamente 
letodicte, jocuri de verificare și... cohsta- 
ări asupra pregătirii fizice a jucătorilor, 
i ritmului de joc, a felului cum se aplică 
istemul cu patru fundași etc.

PREGĂTIRILE ȘI ORGANIZAREA LOR

Cre-area celor mai bune condiții pențrb 
•re^ătirile fotbaliștilor în sezonul de iar- 
ă, a constituit o preocupare pentru ma- 
oritatea cluburilor, asociațiilor și secțiilor 
e fotbal. Astfel. Sportivilor de la Farul 
tohstanța li s-a amenajat în incinta sta- 
ionului un teren special pentru antrenă- 
îente, perfect nivelat, acoperit cu zgură, 
a Iași, sub tribuna stadionului din Copou.

fost ămehâjată o Sdlă (60 m x 9 âi), do- 
ită cu aparatura necesară (poiți, zid și 
lasă pentru tras etc.). Ea a fost folosită 
tunci cînd vremea nu a permis efectuarea 
ntrdhateentdro'r în aer liber.
In condiții bune s-au desfășurat antre- 

amentele l-a echipele Rapid București, Ști- 
ița Timișoara, Steaua București, Dinamo 
ucurești ș.a. cdrte și-du' continuat adtîvi- 
rtea în săli și pe terenuri. Nu cU aceeăși 
ficiehță s-au desfășurat antrenamentele 
i Dinamo Pitești, Siderurgistul, U.T.A. La 
inamo Pitești, de pildă, s-ă constatat că 
esfășurarea unor lecții teoretice a fost 
îgreunată de lipsa unei table sau ma- 
hete a terenului pe care să se facă de- 
.onstrațiile respective. In condițiuni grele 
- diii cauza timpului nefavorabil — s-au 
esfășurat antrenamentele la U.T.A. Multă 
reme terenul de joc a fost acoperit cu o 
rustă de gheață și zăpadă, ceea ce a 
îcut ca ieșirea jucătorilor pe Teren să fie 
itreruptă la jumătatea perioadei pregă- 
toaie.
Cu ferate aceste neajunsuri, din cdfe am 

ifățîșat doar cîteva, s-au depus eforturi 
isținute pfentrU asigurarea unui ritm 
ai bun în pregătire, în concordanță 
idicdțiile tehnicb-tactice date do F. 
otbpj pentru această porioadă.

ANTRENAMENTE... ANTRENAMENTE...

In acest sens, de un ajutor foarte mare 
în munca antrenorilor sînt probele de con
trol, ale căror rezultate duc la cunoaște
rea stadiului de pregătire a jucătorilor. 
In funcție de rezultatele concrete ale fie
cărui fotbalist, se poate doza efortul pen
tru orice jucător. Pentru că sînt sportivi 
care au nevoie de eforturi mai mari la 
antrenamente, iar alții de o intensitate 
mai scăzută.

Toate ar fi bune, dat antrenorii multor 
echipe (Farul, Petrolul, U.T.A., Știința Ti
mișoara, Crișul, Siderurgistul ș.a.) deși nu 
contestă importanța acestor probe de con
trol, neglijează totuși acest auxiliar deose
bit de prețios. Lipsa de verificare 
tirii fotbaliștilor prin nelolosirea 
de control, duce la necunoașterea 
de pregătire a acestora.

DESPRE DISCIPLINA

cît 
cu 
R.

!n (general, la toate echipele antrenorii 
deraia au observat o participare activă 
cbnșțientă a jucătorilor la antrenamente, 

silei, lă Farul Constanța, în decurs de o 
.na, s-au făcut 32 de antrenamente fără 
i se semnaleze vreo lipsă nemotivată. Ju- 
itorii se prezintă la un nivel de pregă- 
re superior celui arătat la începutul pii- 
ei 'părți a campionatului. La antrenamen
te jucătorilor de la C.S.MS., Crișul și 
.T.A. s-au folosit mijloace și exerciții va- 
ate, alterriîndu-se în mod judicios eior- 
1 cu repausul activ.
Este corespunzător perioadei de față și 
:velul de pregătire atins de fotbaliștii de 
i Știința Timișoara (fapt confirmat de alt- 
■1 și de datele medicale culese de medi
ii secției), dar lipsa unui antrenor prin- 
pal, pe o lungă perioadă de timp, a avut 
influență negativă asupra întregului pro- 

?s de antrenament.
Stfodul în care se desfășoară antrenamen
te Ia unele din echipele vizitate de an- 
enpiii federali poartă încă amprenta 
schilor metode. (Excepție face pregătirea 
sică g'enerală, unde se folosesc metode 
oderne). Astfel, în rapoartele antrenori- 
r federali se subliniază că lă majoritatea 
rhipelor predomină încă antrenamentul 
oba-1, .ără a se lucra pe grupe, pe cu
ini sail individual. Inventivitatea antre- 
>nJor îh această direcție apare cu timi-
iate. Lă o serie de echipe, printre care
iihța Cluj, planurile individuale nu sînt
că definitivate; la altele (Siderurgistul, 
itul, U.T.A. etc.) nu există, în timp ce

C.S.M.S. și Steagul roșu există planuri
î pregătire individuală numai pentru o 
irte din jucători. Antrenorii echipei Di- 
nao Pitești sînt singurii care își bazează 
îtrenaîhehtele pe planuri individuale.
Cu ce rămîne un jucător de la un an- 
ănament ? Iată o întrebare care ar 
ii să preocupe pe fiecare antrenor.__
alte ori jucătorii fac un număr mare de 
erciții fără ca acestea — au constatat 
ktrenorii federali — să contribuie la o 
struiie de bază. în âc'est sens se pune 
oblema executării cu foai multă insis- 
nță a unor exerciții complexe, dublate 
■■ corectări, mai ales cînd este vorba de 
egătirea îehnico-tatttaă. Mâi puțina săr
ii într-o lecție, măi mu-lfe corectări și 
petari. aduc o mai mare contribuție la 
licarea nivelului de pregătire a juoăto- 
or.

tre-
De

a pregă- 
probelor 
stadiului

In rapoartele lot, antrenorii federali 
ocupat $i de acest aspect, știut fiind 
lecție ținută într-o atmosferă de iWcrU, de 
disciplină, în care jucătorii sînt atențî la 
cele expuse de antrenori, este mult mai 
valoroasă decît o alta în care procefeul 
de lucru a trebuit să fie de multe bri în
trerupt din cauza lipsei de disciplină. Mai 
ales la meci'urile-șâoală, notează antrenorii 
federali, jucătorii vorbesc mult preă mult, 
își fac observații neprincipiale etc., dînd 
antrenamentului un aspect neplăcut. (Ju
cătorii de la Crișul sînt fbarte vorbăreți 
în tiknpul antrenamentelor). In lelul acesta 
sarcinile de joc trec pe plănui al doilea, 
se minimalizează firul orientativ al lecției 
și echipele hu pot aplica ideea tăctică pre
conizată.

Cu toate că s-au făcut simțite îmbunătă
țiri, mai sînt încă numeroase cafcuri de in
disciplină. De pildă, jucătorii IvdnsuC și 
Grăjdeanu de la Știința Cluj au refuzat să 
plfece cu întreaga echipă, în timpul vacan
ței studențești, într-o tabără la Sindia. La 
Știința Timișoara atmosfera din echipă nu 
este încă mulțumitoare, din cauza spiritu
lui de îngîmfare și a individualismului care 
se manifestă la o serie de fotbaliști. Multe 
mai Sîht de făcut în ctea ce privește edu
cația și disciplina la

s-au 
că o

Siderurgistul Galați.

JUNIORI 1ATENȚIE LA

„Schimbul de mîine' 
giîjă, cu atenție, pe baza celor mai 
principii și metode. Mult mai. ușor va în
țelege noile sale atribuții într-o echipă un 
juhior care a deprins deja ceea ca este 
esențial, decît unul cu deprinderi învechite. 
De aceea este imperios necesară colabo
rarea între antrenorii de la echipele de 
seniori cu cei de la juniori.

In general, toți antrenorii noștri și-au 
dat seaiha de importanța acestui fapt. La 
majoritatea cluburilor conlucrarea este 
bună. Au loc antrenamente comune, se or
ganizează jocuri de verificare, iar promo
vările hint efectuate în mod judicios. Un 
exemplu în această privință este Dinamo 
Pitești, unde antrenorii principali sînt pre
ocupați de pregătirea complexă, atî't a 
seniorilor cit și a juâiotiîor. Juniorii se 
pregătesc săptămînal împreuna cu prima 
echipă, ceea ce pentru tinerii fotbaliști 
constituie un stimulent. Antrenorul L. Ia- 
novschi ține permanent legătură cu antre
norii echipei de seniori și munca serioasă 
depusă de el a determinat promovarea în 
lotul formației din categoria A a unor ti
neri fotbaliști care au dat satisfacție.

Interes pentru creșterea și mai ales pen
tru promovarea juniorilor mai există la 
U.T.A., C.S.M.S., Farul, Crișul, Steagul 
roșii ș a. In schimb, cil toate că media de 
vîistă a echipei este destul de ridicată, 
la Știința timișoara nu s-a dat pînă acum 
atehția cuvenită promovării juniorilor, sar- 
citni importante avînd acum în această di
recție noul antrenor Colea Vîlcov. La Ști
ința Cluj conlucrarea cu antrenorii echipe
lor de juniori și copii nu este încă în con
cordanță cu obiectivele secției, câre pre
văd formarea și promovarea cadrelor pro
prii de jucători, în timp ce la Siderurgistul 
Galați preocuparea pentru juniori și munca 
în perspectivă lipsește cu desăvîrșire. 
dovadă : în lotul de jucători al primei 
chipe nu este nici un... gălățean 1

Să sperăm că noul s’eiroh va dovedi 
eforturile deprise în timpul iernii nu 
fost zadarnice, că echipele voi oferi zeci
lor de teii de spectatori Jocutî spectacu
loase, de calitate.

trebuie crescut cu 
noi

(Material întocmii pfe bază lapoâTtelot 
antrena riloir federali)

AZI DOUĂ MECIURI
• Cu începere de la 

renul Politehnica (fost 
ța București din categoria B va sus
ține un joc-antrenament în compania 
echipei Granitul.

• Formația Rapid din categoria A 
va întîlni azi — ca ultimă verificare 
înaintea partidei pe care o va susține 
duminică în cadrul „Cupei R.P.R." 
la Cărei cu Recolta — formația de 
categoria B Metalul București. Partida 
se va disputa pe stadionul Giulești. 
Ora de începere: 15,30.

IN CAPITALA
ora 16, pe te- 
C.A.M.) Știin-

(2—2) și își continuă turneul de veri
ficare jucînd azi la Mediaș cu Gaz 
Metan. Duminică la Baia Mare, va sus
ține jocul cu Minerul din cadrul „Cu
pei R.P.R.urinînd să mai evolueze 
apoi la Dej (cu Unirea, la 5 martie), 
la Bistrița (cu Gloria, la 8 martie) și 
la Piatra Neamț (cu Ceahlăul, la 12 
martie).

CUPA „ZORI NOI“ LA SUCEAVA

ANTRENAMENTUL LOTULUI 
OLIMPIC

Marți după-amiază. în Capitală, a 
avut loc uri j‘6c de verificare cu 
care s-a încheiat prima perioadă de 
pregătire, de iarnă, a lotului olim
pic. Echipa A a întrecut formația 
B cu 5—0 prin golurilte înscrise de 
FI. Voinea (4) și Creintoeanu.

Au juccrt fortnațiile ;
A : Mîndru (Datcu) — M. Geor

gescu, Nunweiller III (Petescu), 
KosZka, GrOavu (Ivan) — Petru E- 
mil. Constantin — Pîrcălab, FI. Voi- 
nea, Sasu, Creiniceahu.

B : £>atcu (Suciu) — D. 
Petescu (Nunweiller III), 
Ivcm (Gteâvu) —- Pescdru, 
seu Oaidă, Badea (N. 
Seu), Seiedaii, Public.

Jucătorul D. Nicolae nu face parte 
din lotul olimpic.

Din inițiativa comisiei regionale de 
fotbal Suceava și cu sprijinul condu
cerii ziarului „Zori Noi“, s-a organizat 
o competiție de fotbal dotată cu cupa 
„Zori Noi". Scopul: verificarea stadiu
lui de pregătire al unor echipe din 
regiune. Iau parte formațiile Foresta 
Fălticeni, Dinamo Suceava, Unirea Bo
toșani și primele cinci clasate în cam
pionatul regiunii (Metalul Rădăuți. Fi
latura Fălticeni, C.F.R. Suceava, Fero
viarul Cîmpulung și Volanul Botoșani).

Competiția, se va disputa sistem eli
minatoriu și se va încheia la 15 mar
tie.

C. Alexa — coresp. reg.

Nioolae, 
C. Don 
Șlejane- 
George-

PROGRAM BOGAT LA 
SIDERURGISTUL

St.
„ . „ , îh»

tîlnit marți echipa Chimica Tîrnăveni

După jocul susținut duminică la 
Gheorghe, Siderurgistul Galați a

PANATHINAIKOS - PROGRESUL
1—0 (1-0)

Ieri s-a desfășurat la Atena partida 
internațională 
— Progresul 
v6nit cu 1-0 
golul marcat 
Meciul s-a jucat în fața a 10000 
spectatori. Față de evoluțiile i 
ribare, Progresul s-a Comportat de data 
aceasta sub posibilități.

de fotbal Panathinaikos 
București. Victoria a re- 
(1-0) echipei gazdă prin 
de Lukanidis (min. 44).

i de 
ante-

HANDBAL
După primul meci Rapid -Spartacus Budapesta

i&LHiEnl
Se reia campionatul 
republican masculin

• Duminică reîncep întrecerile cârti. 
! pionatului republican masculin. Se vofț
desfășura meciurile primei etape a. 
returului, care prograrnfează cîteva în. 
tîlniri deosebit de importante pentru 
partea superioară a clasamentului. Ne 
referim la jocurile Steaua—Știința Ti. 
mișoara și Dinamo Oradea — Dinamo 
București in care este posibilă victo
ria oricărei echipe. Celelalte partide 
sînt: Rapid București—Siderurgistul
Galați, Politehnica Cluj—Știința Cluj, 
Steagul roșu Brașov—Știința Tg. Mu
reș și Știința CfaioVa—Știința Bucu
rești.

• Simbătă și duminică se va des. 
fășura și prima etapă a returului seriei 
a 11-a a campionatului masculin, după 
următorul program: Voința Satu Mate 
— A.S.A. Bacău, Chimia SuctSVa —> 
Farul Constanța, Olimpia M. I. Bucii, 
rești — Progresul București, Voința, 
Tg. Mureș — Aurul Brad și Voihța 
Iași — Constructorul lași.

• Tn Capitală întîlriirite vor avea kxS
sîmbătă și duminică: Sitntrătă, sală 
Giulești, de la ora 17: Olimpia M. I.^ 
Progresul (m. II), Progresul—I.C.F. 
(f. II), Olimpia—S.S.E. Constanța (t 
II); duminică, sala Floreasca, de lă 
ora 8: Voința—Crișul (f. I), Rapid—» 
Siderurgistul (tti. 1), Unirea—Știința 
Cluj (f. I), Steaua—Știința Timișoara 
(m. I). .

• Vineri la ora 19 va avea loc la 
sediul consiliului orășenesc UCFS 
București analiza activității pe anul 
1963 a comisiei orășenești. Sînt invi
tați să participe, antrenorii, arbitrii, 
membrii birourilor secțiilor de baschet 
ale cluburilor și ale asociațiilor spor
tive și jucători fruntași din Capitală.

Pronosport ® Pronoexpres ® Pronosport
După cum se știe, programul con- 
trsiului Pronosport nr. 9, etapa 
martie a.c., cuprinde uri meci 

arul campionatului nostru de 
d categoria A (mechi! restanță
iria’o Pitești și Steaua), Cinei înlilriite 
ri cadrul 1'6-iinilor Cupei R.P.R. și 
se întîlniri din campionatul italian, 
vizi a A.
Iată

din 
din 
frol- 
Di-

ral este egal după 90 de vninute de 
joc. Deci în rezultatele oficiale ale 
concursului Pronosport „X**-ul apare 
atunci cînd scorul egal se înregistrea
ză diagă 120 dc tnihute de joc.

programul concursului:

Din-ami> Pitești — Steaua
Miri. B.M. — Siderurgistul

Garei — Rapid
Sibiu — U.T.A.
Sinaia — Știința Cluj
S£. Gh. — Ste-agal roșu
M'ess-im

— Lazio
^Bologna

I.
ÎL 

III.
IV. C.S.M.
V.

VI. 
7II. 
ÎL 
îx.

Recolta

Carpați 
Textila 
Bari —
Latrerossi ••
Milan —

X. Roma — Juventus 
XL Sampdoria — Inter 
uîl. Spa) — Fiorentina

GL

© Concursul special SPORTEXPRE5 
trimestrial 1—< 1964, a fost primit eu 
uii deosebit interes de către pârtiei* 
panți datorită avantajelor pe care le 
prezintă, 
numărul 
la acest 
cîte s-an 
tralri i IV—1963.

P'entru atribuirea celor aproape 
35.000 câștiguri îh bbiecte și bani în 
valoare de 4.50'0.000 lei se vor efec
tua 39 de extrageri separate.

A frist mărit considerabil 
autoturismelor care se acordă 
concurs — 30 față de 18 
acordat la concursul trimea-

Premiu) suplimentar I : 1 premiu 
sfert a 72.784 lei ; Premiul suplimen
tar II : 7 a 1.712 lei și 6 a 428 lei ; 
Categoria I : 10 a 7.278 lei și 4 a 
1.819 
l e i și 
22 a 
goți a 
253 Iei ; Categoria a V-a : 72 a 914 
lei și 62 a 228 lei ; Categoria a Vl-a : 
126 a 493 lei și 145 a 123 lei ; Ca- 
tegotia a 
a 91 lei;
228 lei și

lei ; Categoria a Il-a : 22 a 2.911 
22 a 727 lei ; Categoria a IlI-â : 
2.809 Ici și 26 a 702 lei ; 'Calc* 
a IV-a : 64 a 1.013 lei și 60 a

VILa : 178 ta 366 lei
Categoria a VIII-a : 
249 a 57 lei.

TRONOEXPRES

și 162
283 a

SuM'miem pentru particijpanții la 
-curs, că în meciarile de „Cupa" este 
sibilă apariția rezultatelor de egali- 
te, deci a S-'emnnlui ,.X“. Este vorba 
cazurile în care egalitatea se men. 

ie și după desfășurarea prelntngiriloir 
ouă reprize a cîte 15 minute) la 
re se procedează în situația cînd sco-

® Nu uitați ! Astăzi este ultima zi 
cîncl mai piiiteți să cumpărați bilete 
Ia ttagerea Lot» Central care are lo« 
ntîine, vineri 28 februarie. Tragerea 
Loto Central din 28 februarie, fiind 
ultima din această lună, nil uitați să 
vă procurați bilete abonament 
Central pentru luna martie.

La tragerea Pronoexpres din 
zilei de 26 februarie 1964, an fost ex
trase din urnă următoarele

30 45 47

seara

numere :

la Loto

13 26

Numere de
Fond

rezervă ; 31

33

29

Termen de

de premii t 
contestație :

638.216 lei
19 martie

I

LOTO CENTRAL

Premiile întregi și sferturi 
la tragerea Loto-Gentral din 
bruarie 1964 :

oferite
21 fe-

ă.c.
Tragerea 

Buctu rești.

Rubrică
aporL

următoare va avea loe în

redactată de Loto-Prono-

Pentru handbalistele de 
la Rapid începe o nouă 
perioadă de pregătire. Aj 
in față returul meciului 
cu Spartacus Budapesta 
Deși la București și-au 
Făcut o „zestre" de opt 
puncte, cu care pot privi 
cu mai multă încredere 
partida de la Tata (lo
calitatea în care se va 
disputa al doilea meci 
cu campioana R.P. Un
gare), totuși se impune 
continuarea antrenamen
telor cu aceeași seriozi
tate și grijă ca și înain
te de jocul 
rești. Rapid 
confirme in 
ria de luni

De altfel, 
de pregătire atentă 
intensă în continuare se 
impune și prin faptul că 
în jocul echipei Rapid, 
bun în general, s-au re
marcat și unele scăderi. 
Jucătbaiele rapidîste au 
luni prin ritmul păstrat 

timpul, prin combativi-

de la Bucu* 
trebuie să 
retur victo- 

seară.
un program 

-‘■--*3 șî

impreslonat 
aproape tot ... 
tate și putere de luptă. Aceste cali
tăți au pus și mai bine în valoare tehnica 
și buna lor concepție de joc, care le-au 
adus aprecierile etogfoase ale oaspeților 
maghiari. Dar, pe parcursul întîlnirii 
au făcut și unele greșeli (pase la 
adversar sau în aut, pierderea direcției 
porții, înghesuirea jocului, culoare lă
sate în apărare), care au dovedit scă
deri de atenție, în puterea de concen
trare. In această direcție trebuie insis
tat în perioada următoare, pentru ca 
jocul să devină mai cursiv, mai sigur, 
mai constant.

Pe de altă parte, pregătirea pentru 
return! cu Spartacus trebuie să consti
tuie și o etapă pentru finala competi
ției, la care avem dreptul să sperăm că 
Rapid va fi prezent, realizînd anul 
acesta ceea ce n-a retrșit în 
-trecută.

Iată considerentele pentru care 
tim 'că jucătoarele Rapidului nu tre
buie să se culce pe laurii victoriei de 
him, *ci să-și urmeze antrenamentele 
cu toată conștiinciozitatea și răspun
derea, să-și mențină și să-și îmbună
tățească forma actuală printr-un regim 
de pregătire rațională.

îhtilnirea retur Rapid—Spartacus a 
fost definitiv fixată: lă 15 martie la 
Tata.

ediția

soco-

în fotografie: Ana Boțan a scăpat pe 
contraatac (urmărită de Balogh) și 
printr-un salt aruncă la poartă. Min
gea însă va nimeri bara.

Foto: T. Chioreanu

Dinamo Brașov pe primul loc 
după etapa I 

a „Cupei R.P.R." la fond
PREDEAL 26 (prin telefon). Marți 

și miercuri s-au desfășurat pe pîrtiile 
de pe Cioplea întrecerile primei etape 
a „Cupei R.P.R." la ptobele de fond. 
Timpul favorabil și zăpada excelentă 
au permis disputarea curselor in con
diții bune. De remarcat comportarea 
schiorilor dinamoviști, care au domi» 
nat cu autoritate probele seniorilor. 
Datorită acestui fapt, ei ocupă primul 
loc în clasamentul pe echipe alcătuit 
după această etapă. Iată rezultatele:

15 km seniori: 1. Gh. Vilmoș (Df- 
namo Brașov) 49:29,0; 2. Dinu Petre 
(Dinamo) 49:36,0; 3. Gh. Bădescu
(Dinamo) 50:05,0; 4. Gh. Cincu (A.S. 
Armata Brașov) 50:47,0; 5. St. Dră- 
guș (A.S.A.) 51:09,0; 6. Gh. Cimpoi» 
(A.S.A.) 52:10,0; 7. 1. Știpeală (Carai- 
manul Bușteni) 54:24,0; 8. M. Stoian 
(Tractorul) 55:21,0.

10 km juniori: 1. M. Cojan (Trac- 
torul) 35:30,0; 2. I. Mălușel (Tracto
rul) 36:37,0; 3. Gh. Dihoi (Dinamo) 
36:45,0; 4. I. Mirza (A.S.A.) 36:48,0; 
5. C. Arghiropol (Dinamo) 37:07,0.

5 km senioare: 1. Marcela Leampă 
(Dinamo) 20:12,0; 2. Doina Boboc 
(Tractorul) 21:54,0; 3. Ecaterina
Șupeală (Căraimanul) 23:46,0.

3 km junioare: 1. Rodrca Stoian 
(Tractorul) 13:01,0; 2. Eugenia Vi- 
șan (A.S.A.) 13:28,0; 3. Rodica Cim- 
poia (A.S.A.) 13:31,0; 4. Maria țe- 
posu (Tractorul) 13:54,0.

Ștafeta 3x10 km seniori: 1. Di
namo (Dinu, Vilmoș, Bădescu) 
lh39:28,'O; 2. A. S. Armata (Cincu, 
Cimpoia, Drăgtiș) 11142:59,0; 3. Trac
torul lh52:39,tt

3x5 km juniori: 1. Tractorul 
11100:00,0; 2. Dinamo lh01:12,0; 3,
A. S. Armata lh02:40,0; 4. Caraima- 
nul lh04:34,0; 5. Steagul roșii
lh08:04,0.

3x5 km fete (două junioare și o 
senioară) : 1. Tractorul 11108:40,0; 2.
A. S. Armata lhl4:20,0; 3. Dinamo 
11115:58,0.

A Il-a etapă a „Cupei R.P.R." este 
programată în zilele de 4 și 5 aprilie.

Sîmbătă și duminică pîrtiile Predea
lului vor găzdui finalele campionate
lor republicane la probele de fond 
pentru juniori (M1HAI BOTA —_ 
coresp.).



Buletinul „mondialelor'* de handbal
Doar o săptămînă ne mai desparte de ziua de începere a campionatului 

mondial de handbal în 7. In Cehoslovacia, țara gazdă a competiției, pre
gătirile sînt în toi. Corespondentul nostru din Praga, JAN POPPER, ne-a 
trimis o corespondență în legătură <.„ _.::t — ’•
interes de sportivii de pretutindeni.

cit acest eveniment, așteptat cu mult

nea, ea va prelua filme și intențio
nează sa folosească acest campionat 
mondial pentru popularizarea hand
balului peste Ocean.

• Sînt așteptate mari grupuri de 
turiști din

București—Londra 3-0 la tenis de masă

.. ‘ i grupei
1 Pardubice, are 60.000 de 
și se află situat în partea

• Locul de desfășurare a
D. orașul F----- _— .
locuitori G - - 
de est a Boemiei. Pregătirile pentru 
caiiipionatele mondiale de handbal 
au început aici de mai multă vreme. 
Jocurile se vor desfășura în marea 
sală a patinoarului. In ziua de 26 fe
bruarie a fost scoasă gheata și în lo
cul ei a apărut în mijlocul 
poate cuprinde 12.00C de spectatori, 
parchetul vopsit in verde al terenu
lui de handbal. în tribune 
lativ rece (în medie 8 grade), msă 
terenul de joc va fi încălzit cu aer caid 
care va fi pompat prin instalațiile 
care de obicei servesc la sistemul 
răcire pentru facerea gheții.

Echipele participante vor locui 
'..oțelul Grand. Echipa romînă. 
■timpul șederii în Pardubice, va 
luată sub patronaj de întreprinderea 
de gaze Plynostav.

• Pînă în prezent au fost acredi
tați la centrul de presă 130 de zia
riști, radioreporteri și reporteri de 

televiziune de peste hotare. Dintre a- 
ceștia 29 sînt din R.F.G., 13 din 
R.D.G., cîte 12 din Suedia și Da
nemarca etc. Ziarul „Ceskoslovenski 
sport" va întreprinde printre ziariști 
e anchetă cu caracter de pronostic 
asupra clasamentului final.

• Televiziunea cehoslovacă și-a 
făcut planul transmisiunilor. Din 
meciurile de calificare vor fi transmi
se partidele Cehoslovacia— Franța și

sălii care

va fi re-

R.F.G.—R.D.G., în zilele de 6 și 7 
martie. Z _ .._. . " ' ’
se cel puțin două jocuri din semifi
nale și toate întilnirile finale, de la 
Praga. De remarcat că televiziunea 
americană suportă o inare parte din 
costul deplasării la Praga a echi
pei de handbal a S.U.A. De aseme-

De asemenea, vor fi transmi-

(Urmare din pag. 1)

București. Militarii au cîștigat meritat, 
dar ei au trebuit să lupte din greu pen
tru a-i obliga pe studenți să plece 
steagul. Scorul de 5—3 (2—1, 1—2,
2— 0) vorbește de la sine. în prima 
parte. Steaua a condus cu 2—0, prin 
golurile obținute de Calamar și Ștefa- 
nov. Știința a redus handicapul (Fe- 
renezi, în min. 19), apoi a egalat prin 
Florescu. Un șut al lui Varga, deviat în 
poartă de fundașul Fogoroș de la 
Știința, aduce conducerea pentru 
Steaua, dar din -nou în minutul 19 
al reprizei Ferenczi înscrie, egahnd :
3— 3. Ultima repriză începe sub semnul 
aceluiași sensibil echilibru, 
racterizase și primele 40 
ale meciului. Cu un minut 
schimbarea porților, Biro 
din acțiune personală, și Steaua ia 
conducerea cu 4—3. învingătorii nu 
se eliberează însă de emoții decît cu 
3 minute înainte de încheierea jocului, 
cînd Ștefanov înscrie din nou. In acest 
meci, Steaua s-a prezentat mai slab 
decit era de așteptat, față de lotul 
pe care-l are și iu care figurează 7 
din component» echipei reprezentative. 
Știința s-a întrecut pe sine, luptînd 
cu un elan demn de laudă. Calitativ, 
jocul a fost foarte bun.

rea Ciuc a cîștigat cu S—2 (4—0, 
2—0, 2—2), dar acest scor îi nedreptă
țește pe dinamoviști, care — cu excep
ția primei părți a meciului — au fost 
egali adversarilor lor. Jocul a fost 
decis în primele 20 de minute, cînd 
unele defecțiuni ale apărării dinamo- 
viste (mai ales ale portarului Orban) 
au decis „soarta" meciului. în rest, 
Dinamo a atacat mai mult, dar n-a 
avut destulă vigoare în fazele de fina
lizare. Au marcat: Andrei (4), Szabo 
II (2), Tacaci II, Fr. Varga (Voința), 
Ciobotaru și Z. Antal (Dinamo).

, care ca- 
de minute 
înainte de 
marchează.

ASEARA, ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
STEAUA ÎNVINGĂTOARE

Șl

A DOUA VICTORIE A VOINȚEI

Etapa a doua a început cu meciul 
Voința — Dinamo. Echipa din Miercu-

&

străinătate. Pînă acum 
s-au anunțat 2 000 de vi
zitatori din R.D.G. Din 
Danemarca vor veni a- 
proximativ 200. Alte sute 
de turiști vor veni din 
Iugoslavia, R.F.G. și Sue
dia. în sala din Praga 
(18 000 de locuri) aproape 
toate biletele pentru 
mifinale și finale 
deja vindute.

se- 
sînt

• Primii oaspeți 
campionatelor mondiale 
vor fi handbaliștii japo
nezi, care după meciul de 
verificare cu 
sosi în ziua 
la Praga.

ai

Franfa vor 
de 2 martie

10 000 de• Primele 
insigne, fabricate de cu
noscuta casă de bijuterii 
Jabloncc, au fest epui
zate. în aceste zile vor fi 
expediate alte 10 000 de 
insigne la Pardubice, 
Gottwaldov și Bratis
lava.

CRAWLEY, 26 (prin telefon). — Aseară tîrziu s-a încheiat în orașul 
Crawley din Anglia întîlnirea de tenis de masă dintre reprezentativele 
feminine ale orașelor București și Londra.

Echipa romînă a obținut un frumos 
Constăntinescu — Diana Rowe 2-0 (20, 10), 
Shannon 2-1 (—18, 12, 13), Maria Alexandru, 
Rowe, Mary Shannon 2-1 (16, —12, 15).

succes învingînd cu 3-0 : Ella 
Maria Alexandru — Mary 

Ella Constăntinescu — Diana

Azi încep campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Angliei

de 
în

cep joi și se termină sâmbătă—și-au 
anunțat participarea 142 de jucătoare 
și jucători, reprezentind 11 țări. La 
proba pe echipe ferr.ei, formația noastră 
va întîlni in semifinale pe eîștigătoa- 
rea partidei R.F.G.—Anglia II, iar in 
cealaltă parte a tabloului. Anglia I 
va primi replica învingătoarei parti
dei R.P.U.—Scoția. La echipe bărbați, 
reprezentativa R.P. Romine va juca in 
primul tur cu Anglia III, iar în caz de 
victorie va avea de disputat (în sfer
turile de finală) 
gătoarea meciului 
Pentru semifinale 
lifice și echipele
Ungare, R.F. Germane sau Angliei 1. 

în primul tur al probei de simplu 
femei, Maria Alexandru întîlnește pe 
englezoaica Sayer și apoi în caz de 
victorie, în turul al doilea, ea va juca 
tot cu o sportivă engleză, in sferturi

La campionatele internaționale 
tenis de masă ale Angliei — care

întîlnirea cu învin- 
Suedia I—Irlanda, 

au șanse să se ca- 
Iugoslaviei, R.P.

de finală, probabil cu Bucholz (R.F.G.) 
și cu Rowe sau Lukacs in semifinale. 
Ella Constăntinescu va debuta în com
pania lui Cassell (Anglia), după care 
va avea dc înfruntat (dacă iese învin
gătoare) pe Barrie (Scoția) sau Wil
liams (Anglia), pe Shannon, pe Foldy, 
Dauphin sau Bell.

La simplu bărbați, printte alte par
tide, sînt programate la început Ciur- 
giucă—Densham (Anglia) și Negu- 
lescu—Barnes (Anglia). Giurgiucă mai 
are pe partea sa pe Pignitzki, Vecko, 
Scholler, Korpa, Stanek, Fahazi, iar 
Negulescu pe Rozsas, Iohansson, 
Arndt, Miko, Markovic II.

Surpriză la Miami Beach

Turneul zonal de șah 
de la Moscova

MOSCOVA 26 (Agerpres). — După 
consumarea a 6 runde, in turneuL in
ternațional de șah de la Moscova con
duce marele maestru Ratmir Holmov, 
cu 3,5 puncte din .5 posibile, urmat de 
Bronștein 2,5 puncte din 4 și o .t)ar- 
tidă întreruptă. Stein și Korcim 2.5 
puncte din 5, Spasski 2,5 puncte din 6, 
Suetin 2 puncte din 5 și Gheller 1.5 
puncte din 4 și o partidă întreruptă.'în 
runda a 6-a Bronstein a cîștigat la Sue
tin, în timp ce partidele Stein — Hol
mov și Korcinoi — Spasski s-au ter
minat remiză. A fost întreruptă pentru 
a doua oară (la mutarea 89) partida 
Ghelîer — Bronstein. Primul are un 
pion în plus dar realizarea avantajului 
este foarte dificilă.

categoriile
LISTON ÎNVINS PRIN K.O.

NEW YORK 26 (Agerpres).
Marți noaptea, la Miami Beach, tînă- 

rul pugilist negru Cassius Clay a pro
dus una dintre cele mai mari surprize 
ale boxului mondial, reușind să-l în
vingă prin k. o. tehnic în repriza a 7-a 
pe campionul lumii la categoria grea. 
Sonny Liston. Meciul disputat Ia 
„Convention Hall" a fost urmărit doar 
de 10 000 de spectatori, organizatorii 
fixînd prețul biletelor de intrare intre 
20 și 250 de dolari. Sonny Liston (99 
kg) era favorit cu 7—1 în meciul cu 
Clay (95,5 kg). întîlnirea a prilejuit 
o dispută dură, mult mai echilibrată 
decît se aștepta. In repriza a doua. 
Clay a eschivat la timp o formidabilă 
„dreaptă" a lui Liston, lovitură care 
ar fi putut pune capăt meciului. Repri
zele a 3-a și a 4-a au fost cele mai 
spectaculoase, Liston a încercat să-și 
surprindă cu lovituri decisive adversa
rul înghesuit în , corzi", dar Clay s-a 
deplasat și a ripostat cu serii rapide. 
In rundul 4, Liston a reușit un clasic 
„un-doi“ la figură, care nu a fost însă 
în măsură să-l clatine pe Clay, a că
rui revenire în atac cu două directe 
de stînga a echilibrat situația. După 
repriza a 6-a, pe buletinele oficialilor 
apărea un perfect meci nul. Liston nu 
a mai reluat insă lupta la începutul re
prizei a 7-a, acuzind o luxație a umă
rului sting. Medicul a confirmat acest 
lucru și a întrerupt meciul. Conform

TEHNIC IN RUNDUL 7

regulamentului, Liston a fost declarat 
învins prin k.o. tehnic. Unii comenta
tori sceptici, după cum scrie în cro
nica sa agenția Associated Press, nu-și 
ascund bănuiala că ar putea, fi vorba 
de ,,un aranjament".

Cassius Clay, noul campion mondial 
de box la cat. grea, are 22 de ani. 
El s-a afirmat pe plan internațional 
în 1960, la Jocurile Olimpice de la 
Roma, cind a cîștigat titlul olimpic 
la cat. semigrea, învingindu-1 în fi
nală pe polonezul Pietrzykowski. Clay 
a susținut 20 de meciuri ca profesio
nist, fără a cunoaște înfringerea (in 
15 întîlniri a cîștigat prin k.o.).

Liston a declarat după meci că nu 
a boxat la adevărata lui valoare, su
ferind luxația umărului încă din pri
ma repriză.

Tenismani romini 
evoluează 

la Moscova
M;ine urmează să părăsească 

Bucureștiul, plecînd la Moscova, 
jucătorii de tenis Alexandru 
Bardan, Sever Dron și jucător>. 
rea ludit Dibar. în capitala 
U.R.S.S. sportivii romîni vor lua 
parte la un turneu internațional 
de tenis in sală care se va des
fășura între 1 și 8 martie.

V

în primul meci din cuplajul de 
seară, Știința București a întrecut ușor 
Steagul roșu cu 8—1 (2-1, 2-0, 4-0). 
Pentru studenți au marcat Florescu 
(2), loanovici (2), T. Vacar, E. Va- 
car, Ferencz și Țiriac iar pentru Stea
gul roșu Spirer.

într-un meci frumos, animat, Steaua 
a învins pe Știința Cluj cu 6—1 (2-0, 
1-1, 3-0). Autorii golurilor: Szabo I 
(2), Varga, Calamar, Zografi și Ciser 
pentru militari, Cozan I pentru stu
denți. Pregătirea fizică mai bună a 
jucătorilor de la Steaua și-a spus cu- 
vîntul în repriza a treia.

tul mondial de fotbal din anul 1966 întru- 
cît nu este de acord cu sistemul folosit 
pentru tragerea la sorți a meciurilor eli
minatorii. Tunisienii se plîng in special de 
faptul că țările Asiei și Africii vor avea 
o singură echipă participantă ’ ‘ '
final.

IN NOUA ZEELANDA sezonul 
este în plină desfășurare. Cu . 
nor concursuri recente s-a remarcat tînă- 
rul GEOFF PYNE (19 ani), care a parcurs 
distanța de 3 mile în 13:21,4, timp ce echi
valează cu mai puțin de 13:50,0 pe 5000 m 1 
De semnalat și rezultatul obținut de DAVID 
BULLOCK (16 ani) pe aceeași distanță : 
13:59,6 (mai puțin de 14:30,0 pe 5 000 m).

ATLETA americană J-o Lowerey a alergat 
880 y (circa 8G5 m) in 2:52,0 și 1 500 m în 
5:33,0. Rezultatele sînt excelente dacă men
ționăm că Jo este în vîrstă de... ’ 9 ani 1

CUCERIREA medaliei olimpice de aur de 
către echipajul canadian de bob a consti
tuit o mare surpriză pentru canadieni. După 
cum transmite un corespondent din Mont
real, 90 la sută din canadieni ignoră exis
tența acestui sport, în întreaga țară nu 
există nici o pîrtie pentru bob iar numă
rul boberilor nu este mai mare de... 12.

ENGLEZUL John Paton, în vîrstă de 19 
ani, acuzat de acte de huliganism în tim
pul unui meci de fotbal, a primit o con
damnare originală : timp de un an, în fie
care sîmbâtă la orele 15,30, el este obli
gat să se prezinte la sediul poliției. Intru-

a-

SCURTE ȘTIRI
ia Belgrad, în sferturile de 
„C.C.E." la fotbal, Interna- 
învins pe Partizan Belgrad

<W|E|i|i(|O|S|C|&|p|
la turneul

FEDERAȚIA Internațională de atletism a 
omologat recent 19 recorduri mondiale sta
bilite în cursul anului trecut. Nu au fost 
omologate, atrucît nu au întrunit toate 
condițiile, recordul de 9,1 stabilit de Bob 
Hayes în proba de 100 yarzi și 5,20 m la 
săritura cu prăjina aparțînînd lui John Pen- 
nel. Federația se va pronunța asupra a- 
cestor recorduri la viitorul congres care 
va avea loc înaintea începerii Jocurilor 
Olimpice < la Tokio.

SUPĂRAT pentru faptul că este neglijat 
de selecționerii reprezentativei Franței, cu
noscutul rugbist Amed6e Domenech a ac
ceptat oferta de a interpreta unul din ro
lurile principale într-un film de aventuri 
care va fi turnat în Portugalia. ~ 
dată Domenech se 
de... dictie ’

CA URMARE a 
pentru emanciparea 
din S.U.A., meciul 
mondial la categoria grea dintre Sonny Lis
ton și Casius Clay nu a fost prezentat la 
televiziune în două săli din orașul New 
Orleans, deoarece accesul neqrilor era aici 
interzis.

DE 14 etape echipa vest-germană de fot
bal Preussen Miinster nu obținuse nici o 
victorie în campionatul diviziei I și iată 
că, atunci cînd nimeni nu se aștepta, ...mi
nunea" s-a întîmplat. Interesant este fap
tul că învinsa nu este alta decît a doua 
clasată în campionat, VfB Stuttgart, și 
succesul fost repurtat în deplasare. Me-

_ Deocam-
pregătește luînd lecții

cererilor organizațiilor 
populației de culoare 
de box pentru titlul

ciul a fost cîștigat de echipa din Miinster 
cu 3—0, deși raportul de corners a fost 
favorabil învinșilor cu... 17—3 1 Și mai cu
rios este amănuntul că atacanții echipei 
Preussen au înscris 3 goluri într-un sin
gur meci, după ce nu au fost în stare să 
înscrie decît unul singur în șapte partide 
precedente.

LUPTĂTORUL sovietic Vladimir Rubașvili, 
cîștigător al medaliei olimpice de bronz în 
1980 la lupte libere categoria pană, a în
cetat din viață în urma unui accident de 
automobil. în 1951, Rubașvili a devenit 
campion mondial în cadrul aceleiași ca
tegorii.

UN NOU record al Commonweallh-ului a 
fost stabilit de sâritoarea australiană 
înălțime Micheline Brown-Mason, care 
trecut peste ștacheta înălțată la 1,79 
Ea a întrecut astfel cu un centimetru
cordul precedent, care aparținea unei alte 
săritoare australiene, Woodhouse.

SECRETARUL Comitetului Internațional O- 
limpic, Otto Mayer, și-a prezentat demisia 
din postul pe care-l ocupă, demisia uimind 
să intre în vigoare cu începere de la 1 oc
tombrie. El a refuzat să precizeze motivele 
demisiei sale.

FEDERAȚIA de ciclism din Olanda și-a 
prezentat candidatura pentru organizarea 
campionatelor mondiale din anul 1965, O 
candidatură asemănătoare a fost înaintată 
și de federația spaniolă de specialitate.

FEDERAȚIA tunisiană de fotbal a anun
țat că și-a retras înscrierea la campiona-

de atletism 
prilejul u-

în
a

m.
re-

• Ieri 
finală ale 
zionale a 
cu 2—0 (0-0). Au marcat Jair (min. 
49) și Mazzolla (min. 89). Returul va 
avea loc la Milano la 4 martie.

• La Dortmund au început campio
natele mondiale de patinaj artistic, la 
care participă aproape 200 de sportivi 
și sportive din 20 de țări. In proba

;— 

cît în Anglia meciurile de fotbal au loc 
sîmbâtă după-amiază, Paton nu va mai pu
tea, timp de un an, să asiste la nici un 
meci.

ÎN AUSTRIA a început o acțiune organi
zată de luptă împotriva dopingului în fot
bal t jucătorii dovediți a fi făcut uz de 
medicamente stimulatorii nu vor mai avea 
acces pe nici un stadion de stal sau mu
nicipal.

COMITETUL OLIMPIC CEHOSLOVAC a ho- 
tărît ca la J.O. de la Tokio, sportivii ce
hoslovaci să participe la următoarele ra
muri de sport : atletism, canotaj, box, ci
clism, gimnastică, haltere, lupte, înot, tir, 
volei masculin și fotbal (dacă reprezenta
tiva se va califica în finală). Este posibil 
să participe și un velist la clasa .Finn" 
precum și reprezentativa de pentatlon mo
dern. Pînă în prezent nu s-a rezolvat par
ticiparea la turneul de judo. In cazul ca
lificării fotbaliștilor, reprezentativa R. S. 
Cehoslovace se va compune din 97 de spor
tivi, dintre care 13 femei. Grupul cel mai 
numeros ar fi al fotbaliștilor (19 jucători), 
urmează canotajul, gimnastica și volei.

LA CAMPIONATELE MONDIALE de bas
chet feminin, care vor începe la 18 apri
lie a.c. în capitala Peru, s-au înscris 13 
țări. La turneu vor participa patru echipe 
europene, R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, Franța și U.R.S.S., două asiatice, Ja
ponia și Coreea de sud și șapte echipe 
americane. Argentina, Brazilia, Chile, Co
lumbia, Paraguay, Peru și S.U.A.

masculină, după disputarea a 5 figuri 
impuse, in fruntea clasamentului se 
află campionul olimpic Manfred 
Schnelldorjer (R.F.G.) cu 916.9 punc
te, urmat de Karol Divin (R. S. Ceho
slovacă ) — 936,2 puncte și Alatn 
Calmat (Franța) — 924,6 puncte. La 
perechi, după exercițiile impuse con
duc sportivii sovietici Belousova șl 
Protopopov cu 104,3 puncte urmați de 
reprezeida/iții R. F. Germane, Kiliuș — 
Baummler cu 103,9 puncte. In proba 
de dans, în fruntea clasamentului se 
află frații Eua și Pavel Roman (R. S. 
Cehoslovacă).

• Cunoscutul halterofil sovietic 
Stepan Ulianov a stabilit la Altna Ata 
un nou record unional la categoria 
pană — stilul împins — cu o perfor
manță de 123,5 kg. Recordul anterior 
era de 122 kg și aparținea lui Evghenî 
Minaev.

• Ediția din acest an a „Cursei 
Păcii" la ciclism se va desfășura în
tre 9 și 24 mai pe un traseu care 
măsoară 2165 km (14 etape), cape
tele de etapă fiind Varșovia, Lodz, 
Wroclaw, Poznan, Berlin, Leipzig, 
Erfurt, Oberhoff, Aue. Karlovy-Vary, 
Liberec, Pardubice, Budejovice, Praga. 
La startul cursei se vor prezenta 16 
echipe: Franța, U.R.S.S., Anglia, Ro
mânia, Olanda, Belgia, Australia, 
Bulgaria, Danemarca, Luxemburg. 
Ungaria. Finlanda. Iugoslavia, R. D. 
Germană, Cehoslovacia, Polonia.

® La Paris a avut loc tragerea la 
sorți a semifinalelor „Cupei campioni
lor ’ europeni" la baschet ■ masculin. 
Programul întîlnirilor, care urmează s> 
se dispute pînă la 20 martie este ur
mătorul : S. K. Belgrad — Spartak 
Brno și Simrr.enthal Milano — Real 
Madrid.
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