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• Dinamo București 
și-a încheiat turneul 
in R. F. G. printr-o nouă
victorie

Echipa masculină de handball 
Dinamo București și-a încheiat, 
neînvinsa, turneul întreprins în 
R.F.G. în ultimul meci, handba- 
liștii bu Gureș ten i au întiluit la 
Saarbrucken reprezentativa re
giunii Saar, pe care au întrecu
t-o cu scorul -de 19—10. Cel mai 
bun jucător al dinamoviștilor a 
fo&t Moser, care a înscris 9 go
luri. După cum comentează re
dactorul sportiv al agenției 
D.P.A., Moser a fost un excelent 
coordonator de joc și, în ace
lași timp, un foarte bun reali
zator". (Agerpres).

Azi, Dinamo joacă la Paris cu 
U. S. d'Ivry.
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• Tinerii handbaliști 
bucureșteni 
joacă azi la Aue

So’^cționata de handbal 
ne>re a orașului București 
contiguă azi turneul în R.
Germană. Tinerii noștri jucători 
evoluează la Aue, în compania 
formației locale Wismut.
• Săptămînă aceasta urmează 

să plece în R.D.G. echipa femi- 
vnină Rapid București. Ea va par- 

'k 'tlcipa la turneul organizat de 
k clubul Lokomotiv Rangsdorf, la
9 și 10 ianuarie.

• concursul școlilor
sportivc de elevi

Joi și vineri se desfășoară la 
bazinul Floreasca tradiționalul 
concurs de înot rezervat școli
lor sportive de elevi și dotat 
cu „Cupa Sfatului popular al 
Capitalei". La întreceri parti
cipă înotători și înotătoare (co- 

și juniori de categoria a 
Il-a) din București, Cluj, Ora
dea, Turda, Tg. Mureș, Sibiu, 
Reșița și Galați.

întrecerile sînt programate 
dimineața, de la ora 9,30. și 
după amiază, de la ora 18. A- 
ceiași sportivi, împreună cu 
înotători din celelalte secții din 
Capitală și din provincie vor 
participa, paralel, la competi
ția „Cupa speranțelor“.

SPORTIVĂ

O frumoasă imagine de la concursul de deschidere desfășurat anul trecut la Predeal Vnde o vom 
revedea anul acesta ?

Foto : P. Romoșan
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Noutăți despre sezonul de schi
© DUMINICĂ SE DISPUTĂ CONCURSUL INAUGURAI. © 
SCHIA?

UNDE SE POATE
© TELEFERICUL DIN BUCEGI A FOST REDAT TN FOLOSINȚĂ SI ÎN 

CURIND VA FUNCȚIONA Șl CEL DE LA PREDEAL
cu mult interes, 

oficială a sezonului 
avea loc duminică

Așteptată 
deschiderea 
de schi va 
dimineața cu participarea re
prezentanților cluburilor Stea
gul roșu, Tractorul, Dinamo, 
Luceafărul Brașov, ai A. S. Ar
mata Brașov, S.S.E. Predeal, Ca- 
raimanul Bușteni, Carpați, S.S.E., 
Voința și Progresul Sinaia. 

„Concursul de deschidere1' va 
cuprinde probele de slalom spe
cial (băieți și fete), fond 15 km 
(băieți) și 5 km (fete). Calenda
rul competițiilor interne prevede, 
în continuare, desfășurarea săp- 
tămînă de săptămînă a unor 
concursuri cu caracter republi
can organizate fie de F.R.S.B., 
fie de cluburile și asociațiile 
sportive.

In general, în lunile ianuarie 
și februarie se va pune accent 
mai mult pe antrenamente în 
cadrul secțiilor, cu scopul de a 
se asigura o cît mai bună pre-
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CONSFĂTUIREA PE TARĂ A ȘCOLILOR SPORTIVE DE ELEVI

Pe primul plan-munca de selecție

TIBERIU STAMA

Care este vîrsta cea mai in
dicată pentru începerea pregă
tirii unui viitor sportiv de per
formanță ? Iată o problemă care, 
de o vreme încoace, s-a situat 
tot mai mult în centrul atenției 
specialiștilor.

Marile confruntări sportive in
ternaționale și, în ultimă esență, 
J.O. de la Tokio au venit să 
confirme, în acest sens, un ade
văr care aproape că nu mai tre
buie demonstrat: ca să ajungi 
pe pragul cel mai înalt al per
formanței sportive trebuie să în
cepi, în unele cazuri, chiar de 
la vlrsta preșcolară. Numai ast
fel Don Schollander a putut 
realiza, la 17 ani, performanța 
cu totul excepțională de a cuceri ' ramura sportivă preferată și să 
4 medalii de aur I La aceeași 
vîrstă și în aceeași competiție, 
reprezentanta țării noastre, Mi- 
haela Peneș, s-a situat în frun
tea sulițașelor lumii, în timp ce 
o sportivă și mai tînără, înotă- 
toarea sovietică Galina Pro- 
zumencikova, care abia împlini
se 16 ani, a ocupat locul I la 
Olimpiadă, în proba de 200 m 
bras.

gătire schiorilor în vederea ce
lor mai importante concursuri 
ale sezonului care se vor disputa 
în luna martie. O grijă deose
bită va fi acordată tinerelor ele
mente selecționate în lotul repre
zentativ pe baza comportării 
vută în sezonul trecut.

a-

UNDE SE SCHIAZĂ?

întrebarea și-o pun nu numai 
amatorii de schi, ci și... federa
ția de specialitate care, din 

cauza lipsei de zăpadă, nu a 
putut stabili nici ieri, la ora 
prânzului, locul de desfășurare a 
concursului de deschidere. Insti
tutul meteorologic ne-a comu
nicat că temperatura ridicată 
din ultima săptămînă a topit 
în mare măsură zăp"da' veche, 
dar că de ieri a început din 
nou să ningă, din păcate însă 
zăpadă umedă. Pentru zilele ur
mătoare se anunță scăderea tem-

Exemplele ar putea desigur 
continua. Important de reținut 
este însă faptul că la baza li
nei mari performanțe stă un pro
ces îndelungat de pregătire, în
ceput încă din fragedă copilă
rie și condus cu competență, per
severență și răbdare.

Premisele de mai sus orientea
ză tot mai mult și activitatea 
școlilor sportive de elevi din țara 
noastră. Creație a regimului de
mocrat-popular, aceste instituții 
de învățămînt urmăresc ca, pa
ralel cu instruirea în cadrul unor 
școli de cultură generală (de 8 
ani, medii sau profesionale), e- 
levii cu aptitudini să aibă posi
bilitatea de a se perfecționa în 

ajungă pînă la cele mai înalte 
trepte ale măiestriei. In cadrul 
acestor școli, problema selecției 
s-a situat totdeauna la loc de 
frunte, știut fiind că nutnai prin
tr-o „triere" temeinică se pot 
viza rezultate deosebite, perfor
manțe de valoare.

Problema mult dezbătută a se
lecției a format și obiectul recen
tei consfătuiri a conducerilor șco- 

peraturii și ninsori locale. în 
momentul de față există totuși 
locuri unde se poate schia și 
anume la Predeal (pe Susai și 
Gîrbova), în Bucegi (de la Cota 
1500 în sus), în Postăvar (pe 
Kanțer), la Borșa, Semenic și pe 
Mantele Mic. Revenind la con
cursul inaugural, locul de dispu
tare al acestuia va fi ales între 
Predeal, Bucegi și Postăvar, în 
funcție de starea zăpezii.

VEȘTI BUNE DESPRE 
TELEFERICE

Turiștii sosiți în ajunul Anu
lui Nou în Bucegi au avut o 
surpriză plăcută : telefericul — 
complet refăcut — i-a purtat de 
la Cota 1400 pînă la Vîrful cu 
Dor. Responsabilul telefericului,

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 2-a) 

Iilor sportive de elevi din în
treaga țară, care a avut loc la 
Sibiu. Referatele prezentate 
(„Selecționarea elevilor din cla
sele III, IV și V a școlilor de 8 
ani pentru secțiile de gimnastică 
ale S.SJE. Sibiu" — referent 

prof. Horst Stolz ; „Particularită
țile dezvoltării calităților fizice 
în diferite ramuri de sport și la

(Continuare în pag. a 2-a)

Prin cîteva asociații sportive din Capitală
de revelion am discutat ca antre
norul echipei noastre de fotbat. 
Constantin Ștefănescu, pentru că 
el este și specialist în atletism 
și am căzut de acord ca ime
diat ce se usucă terenul să or
ganizăm întreceri pentru cei 3T 
de tineri. Ce să vă mai spunT 
Pregătim un plan de muncă pen
tru următoarele luni. Ne-am pro
pus să organizăm campionatut 
asociației noastre sportive, săa- 
menajănt în incinta fabricii te
renuri de volei și handbal pentru 
echipele pe care le vom înființa, 
în curind și, dacă o să avem po
sibilități, vom amenaja 
picărie simplă.

Dialog cu președintele de la „Sudorul“
...Fabrica de țevi sudate. La 

intrare, tovarășul de la biroul de 
informații ne dă indicații pre
cise.

— Dacă ați venit pentru 
sport, atunci vă fac bon pentru 
inginerul Bărbulescu. II găsiți 
în biroul său. Acum cîteva mi
nute am vorbit cu el la telefon...

Intr-adevăr, pe președintele a- 
sociației sportive „Sudorul", 
Eugen Bărbulescu, l-am găsit 
in biroul serviciului tehnic. 
După ce am făcut cunoștință, 
am intrat în temă.

— Ce acțiuni întreprinde con
siliul asociației în primele zile 
ale lui ’65 ?

— In momentul de față avem 
In centrul preocupărilor o acțiu
ne mai veche pornită luna tre
cută : Spartachiada de iarnă. 
Chiar acum responsabilul nostru 
cu agitația și propaganda, An
ton Patrichi. scrie afișe în care 
tinerii și virstnicii sînt invitați să 
participe la concursul de șah, 
tenis de masă și haltere.

Am aflat de la președintele a- 
sociației sportive că respectivele 
concursuri vor avea loc în cursul 
acestei săptămîni și că la ele vor 
participa circa 100 de tineri. 
Cum în fabrică sînt mulți a- 
matori de sport, conducerea a- 
sociației va cumpăra zilele aces
tea noi jocuri de șah și mingi 
de tenis de masă. Pînă acum au 
fost atrași în întrecerile Spar- 
tachiadei aproape 200 de concu- 
renți. Pînă la terminarea primei 
etape a acestei competiții, cifra 
de 400 propusă inițial va fi cu 
siguranță depășită.

Fază din meciul S.S.E. nr.

Cristianul Mare... In aceste zile, frumoasa cabană este și mai 
mult vizitată pentru că se află la... doi pași de pîrtia Kanțerului, 
unde zăpada oferă amatorilor de schi condiții excelente.

In primele zile ale anului

— Nu știu dacă vă intere
sează, zise la un moment dat 
tov. Bărbulescu, dar totuși vă 
spun: pregătim ședința de ana
liză a echipei noastre de fotbal 
care activează in categoria a 11-a 
a campionatului orășenesc. Adu
narea e programată pentru ziua 
de 12 ianuarie. Am fi bucuroși 
dacă ar veni și cineva de la 
ziar.

Apoi, scoțînd niște dosare din 
birou, interlocutorul nostru con
tinuă :

— Era să uit. Avem 61 de pur
tători ai Insignei de polisportiv 
iar alți 32 de tineri mai au de 
trecut probele atletice. In ajun

La A. S Dîmbovița
La întrebarea noastră, „CU 

CE ÎNCEPEȚI MUNCA ÎN 
NOUL AN?” tov. T. Hălma- 
giu, secretarul asociației spor
tive Dîmbovița, ne-a răspuns:

— Pregătim adunările de 
dări de seamă și alegeri în 
grupele sportive și lucrăm la 
introducerea sistemului îm-

Hochei pe ploaie:

S. S. f. nr. 2 Constructorul II 12-0
Ploaia care nu a contenit o 

clipă a împiedicat buna desfă
șurare a jocurilor de hochei pro
gramate ieri la patinoarul „23 
August" în cadrul campionatului 
de juniori al Capitalei. început

2—Constructorul II disputat ieri... 
pe ploaie

Foto : L Mihăica

și o po~

TR. Uj

a mem*bunătățit de evidență 
brilor UCFS și strîngerea co
tizației. In afara acestor sar
cini muncim permanent cu 
instructorii voluntari și cu or
ganizatorii grupelor sportive 
pentru continuarea întrecerilor

(Continuare în pag. a 2-a) 

la ora la care fusese programat 
inițial (16,30), primul meci al cu
plajului nu s-a terminat decît 
la ora 19, aceasta din cauza de
selor întreruperi impuse de 
ploaie, uneori torențială.

In asemenea condiții, patinajul 
și controlul pucului au constituit 
o problemă pentru tinerii hoche- 
iști de la S.S.E. nr. 2 și Con
structorul II care și-au disputat 
întâietatea. Mai bine pregătiți 
tehnic, elevii au reușit să se des
curce pe gheața foarte moale și 
au cîștigat cu 12—0 (3—0, 6—0, 
3—0). Cel de al doilea joc (Di
namo—Olimpia) nu s-a mai pu
tut desfășura și a fost repro- 
gramat pentru joi la ora 15,30.

Campionatul tinerilor hoche- 
iști bucureșteni continuă după 
următorul program : AZI : de la 
ora 16,30 : Dinamo—S.S.E. nr. 
2, Steaua—Olimpia ; MÎINE de 
la ora 16.30 ■ Dinamo—Con
structorul II, Steaua—S.S.E. nr.2.



Recordurile atletice in lumina noii tabele 
de punctajinternaționale

Atletismul mondial a cunoscui în ul- 
riimele decenii o creștere impresionantă a 
fiezultatelor înregistrate la fiecare pro- 
fbă. Recordurile mondiale au atins, în 
imul te cazuri, valori cu totul deosebite 
rpe care — cu numai cîțiva ani mai îna- 
jinte — nici cele mai hazardate pronos
ticuri nu le prevedeau. Să amintesc 
sdoar de recordurile de peste 91 de me
riți la suliță sau de peste 64 de metri 
Ta disc 1...

Pentru echivalarea diferitelor perfor
manțe, pentru ierarhizarea lor au fost 
folosite tabelele internaționale de punc
taj, create inițial pentru calcularea 
decatlonului. Creșterea rezultatelor a 
fimpus însă modificarea structurală, în 
cîteva rînduri, a tabelei de punctaj a- 
doptată, în mod oficial, pentru prima 
«ară în anul 1912. De fapt, de anul O- 
limpiadei de la Stockholm se leagă și 
primul tabel oficial al recordurilor mon
diale de atletism. De atunci tabela a 
mai fost modificată în 1934 și în 1952, 
adueîndu-i-se corectări esențiale. Ultima

Noutăți despre sezonul
de schi

(Urmare din pag. 1)
Aov. Marin Niculescu, a luat toate ma
rșurile pentru ca urcușul mecanizat să 
rse desfășoare în condiții bune, chiar 
;§i cînd timpul va fi nefavorabil.

O știre cît se poate de îmbucură- 
flloare ne-a parvenit și de la Predeal. 
.Datorită muncii intense depusă în ul- 
ttima vreme, harnicii constructori ai 
('telefericului de pe Clăbucet au ter
minat toate lucrările, inclusiv cele de 
imontare a scaunelor. Zilele acestea se 
Lfac probele de funcționare cu scaunele 
țși, după cum ne-a informat maestrul 
►sportului Dumitru Frățilă, responsabi
lul telefericului, acesta va fi dat în 
îfolosința publicului în jurul datei de 
'15 ianuarie.

Cit privește telefericul de la Poiana 
.Brașov, după înnoirea unor piese, el 

merge” acum din plin, transportând 
■zilnic sute de turiști și schiori. Schi- 
liftul din Kanțer este și el pregătit, 

‘dar punerea lui în funcție depinde 
de... zăpada care trebuie să acopere 

sștîncile din partea de sus a traseului.
în încheiere, o nouă veste bună : 

•cabana Postăvarul a fost redeschisă, 
spre bucuria elevilor din Brașov care-și 
petrec vacanța în condiții excelente.

Prin cîteva asociații sportive
(Urmare din pag. 1)

din cadrul primei etape a Sparta- 
■chiadei de iarnă a tineretului.

— Ce rezultate ați obținut pînă 
acum în organizarea Spartachiadei?

ajutorul 
fabri- 
dispo- 
o sală

acțiu-

— Din cei aproape 3 000 de 
•membri UCFS ciți numără asocia
ția noastră s-au întrecut pînă la 
sfirșitul lunii trecute aproape 500 
de tineri și tinere la șah, trîntă, 
tenis de masă și haltere. Printre cei 
evidențiați — concurenți și instruc
tori sportivi—sînt: Gh. Ghețea, Ma
ria Alicescu (șah), T. Sprinceană 
(tenis de masă), Gh. Popescu (trîn
tă), C. Jandrea (haltere) și alții. E 
cazul să amintim și de 
primit din partea conducerii 
di : intr-o încăpere pusă la 
ziția asociației am amenajat 
de șah cu opt mese.

— în ce stadiu se găsește 
nea de introducere a sistemului îm
bunătățit de evidență 1

— Acțiunea s-a încheiat la patru 
grupe sportive și anume, la secțiile 
„tăbăcărie vegetală”, „proiectare”, 
„marochinărte” și „toc înalt”. In a- 
ceste secții au fost trecuți în noul 
carnet de evidență 532 de membri 
UCFS. In prezent, 
trei grupe sportive, 
grupelor — de la care primim 
sprijin efectiv pe această linie 
string carnetele de membru UCFS 
în secțiile „mecanic șef”, „O.M.I.C.” 
și „încălțăminte mecanică". In scurt 
timp vom încheia „evidența” pe în
treaga asociație, așa incit cotizația 
UCFS pe luna ianuarie va fi trecută 
de către organizatorii din grupele 
sportive în noile carnete de eviden
ță.

lucrăm la alte 
Organizatorii 

un

— Cine vă ajută în munca de pu
nere la punct a evidenței ?

Nu este un lucru ușor să iei 

m 
m 
pe 
pe 
la

modificare din 1952 se părea a fi cea 
mai apropiată de realitățile atletismu
lui contemporan. Dar n-a trebuit să 
treacă prea multă vreme pentru a cons
tata că și această tabelă nouă este 
...depășită de creșterea rezultatelor at- 
leților.

S-au purtat noi discuții, s-au făcut 
sute și sute de calcule pentru îmbună
tățirea tabelei și în 1962 Congresul 
l.A.A.F. de la Belgrad a adoptat pro
punerea portugheză pentru utilizarea 
unei noi tabele. Aceasta a intrat în vi
goare cu ocazia Jocurilor Olimpice de 
la Tokio.

Noua tabelă stabilește limita de punc
taj a performanțelor masculine la 1200 
p. Echivalente pentru acest punctaj sînt 
o serie de performanțe de o valoare 
cu totul și cu totul excepțională: 9,6 
sec pe 100 m, 42,6 sec pe 400 m, 12,3 
sec la 110 mg, 8,96 m la lungime, 2,41 

la înălțime, 70,29 m la disc, 101,03 
la suliță, 3:22.0 pe 1500 m, 1:38,5 
800 m. 12:41,8 pe 5000 m, 26:38,8 
10 000 m, 18.43 m la triplu. 82,48 m 
ciocan etc. Evident, la ora actuală, 

majoritatea acesto-r rezultate par de do
meniul fanteziei 1 Să nu uităm însă că 
atletismul mondial se află în plin pro
gres și că la fel s-a spus și despre li
mitele tabelei din 1952, dintre care 
cele mai multe au și fost depășite !._

Noua tabelă de punctaj prezintă o 
curiozitate : performanțele de înaltă va
loare, la decatlon, primesc un punctaj 
mai mic decît în vechea tabelă, în timp 
ce rezultatele medii au un punctaj 
crescut 1 Iată cîteva exemple : recordul 
mondial 8084 p (9121 p după tabela ve
che) Yang Chuan-kuang, recordul eu
ropean 7968 p (8360 p) Iuri Kutenko; 
recordul olimpic 8001 (8392 p) Rafer 
Johnson.

Modificarea tabelei a impus și re
calcularea recordurilor noastre republi
cane la probele combinate, lată-le :

SENIORI: triatlon 2265 p V. Mure- 
șanti (2327 p) ;

pentatlon 3533 p O. Socol (3328 p) ; 
decatlon 7386 p. C. Socol (7282 p) ; 
JUNIORI 1: triatlon 2149 p C. Stroe 

(2179 p) ;
pentatlon 3323 p S. Hodoș (3015 p) ; 
decatlon 5565 p A. Șepci (4690 p) ; 
JUNIORI II : triatlon 1 (100 m, greu

tate, înălțime) 1882 p Al. Ciocan;
triatlon 11 (100 m, greutate, lungime) 

1852 p S. Dincă ;
triatlon 111 (80 m, lungime, greutate) 

2059 p G. Luchian ;
triatlon IV (90 mg. lungime, greuta

te) 1977 p Ș. loan;
tetratlon I (80 m, 90 mg, lungime, su

liță) 2531 p A. Șepci;
tetratlon II (80 m, 90 mg, disc, pră

jină) 2084 p Gh. Gligor.

legătura cu fiecare membru UCFS 
din fabrică. Fără aportul unui larg 
activ, membrii consiliului asociației 
n-ar putea face față acestei munci. 
Vn sprijin eficient in această privin
ță primim de la organizatorii grupe
lor și de la instructorii sportivi. Voi 
enumera doar cîțiva dintre acești 
harnici activiști obștești: Elena Pe-

Muncă intensă din primele zile
Ieri, s-a început aci inventarierea tu

turor materialelor și echipamentelor, 
înainte de aceasta toate bunurile mate
riale ale asociației au fost strînse de 
la grupele sportive. Se urmărea cu 
atenție starea echipamentului, cel ne
corespunzător fiind scos la reformă.

Deși activitatea organizatorică ocupă 
în aceste zile un loc important, 
totuși nu este neglijată nici cea 
competițională. Și la asociația sportivă 
Sănătatea întrecerile Spartachiadei de 
iarnă a tineretului se află în plină des
fășurare. Concursurile care au început 
în luna decembrie continuă în ritm in
tens în toate grupele sportive.

! R.

Prima zi de lucru a anului 1965 i-a 
găsit pe activiștii asociației sportive 
Sănătatea din Capitală în plină muncă 
organizatorică. Pe prim plan figurează 
sprijinirea birourilor grupelor sportive 
în pregătirea informărilor pentru adună
rile de dări de seamă și alegeri ce vor 
avea loc în această lună. Munca aceas
ta trebuie îndeplinită cu mult simț de 
răspundere și cere un efort susținut fi
nind seama că asociația Sănătatea nu
mără nu mai puțin de... 60 de grupe 
sportive. Totodată, zilele acestea acti
viștii asociației pun la punct evidența 
membrilor UCFS pe baza unui sistem 
îmbunătățit

Instantaneu la „S. P. C.“
borat încă documente. Și apoi, ne 
resează viața vie a asociației, nu hîrtiile. 
Deci ce iaceți azi, concret?

în așteptare. Să 
tov. Marinescu 
lace cîteva

Ștefan Radulescu, activist sportiv la 
,,S.P.C.”, este puțin cam derutat. Este 
evident că vizita noastră pare cu totul 
neaș'eptată. De la sediul asociației S.P.C. 
lipsește Vasile Marinescu, secretarul co
ordonator, dar în schimb sînt prezenți doi 
îndrăgostiți de șah care și-au și reluat 
seria partidelor dintr-un meci al cărui în
ceput, desigur, se pierde undeva în ne
gura amintirilor. Și mai e prezentă și 
voleibalista Victoria Savu, componentă a 
formației S.P.C., angrenată în campiona
tul orășenesc.

— Cum să vă spun — începe Ștefan 
Rădulescu. Documentele se află la iov. se
cretar Marinescu. Dînsul a lost invitat la 
o ședință la club (Progresul) și a plecai 
acolo dis-de-dimineață... Cred că ar fi bine 
să-1 așteptăm pe dînsul...

— Nu-1 așteptăm. Astăzi, documentele 
se află pe planul al doilea. E prima zi 
de lucru a anului...65, iar vizita noastră 
are ca obiectiv tocmai ceea ce se va 
întîmpla în această zi în asociația S.P.C. 
Presupun că pentru această zi nu ați ela-

HAIDBAL^7
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Rapid (f) conduce în „Cupa F.R.H

lupta pentru primul

Confecția au lăsat cu mult în urmă 
pe celelalte trei echipe, dar între ele 
s-a păstrat diferența de puncte, sta
bilită cu două etape înainte. Iată însă, 
clasamentul:

108:45 
91:48
84:55
43:75
40:92
37:88

Cu toată opoziția jucătoarei Chiță
de la semicerc

Maria (Progresul), Dobîrccanu (nr. 2 — Știința) a intrat în poziție de șut 
și va marca. Fază din partida Știința—Progresul 14—4.

Rezultatele de duminică din cadrul 
„Cupei F.R.H.”, rezervată echipelor fe
minine din București, n-au adus modi
ficări în clasament, ci numai o distan
țare a fruntașelor. Rapid, Știința și

Campionatul de juniori al Capitalei
In sala Progresul au continuat între

cerile șahiștilor juniori, care-și dispută 
titlul de campion al Capitalei. Cu două 
runde înaintea încheierii competiției, în 
clasament conduce Sorin Segal (Pro
gresul) care a acumulat 11 puncte din 
cele 12 partide susținute pînă acum. El 
este neînvins, avînd doar două remi
ze, cu Bolintineanu și Dancovici.

In clasamentul turneului urmează Do- 
rel Ghizdavu (Constructorul) cu 10 
puncte — o singură înfringere, la Se
gal, precum și două remize, cu Dumi- 
trașcu și Grunberg.

din Capitală
ternic (grupa sportivă „O.M.I.C."), 
Gh. Jantea („mecanic șef), N, Ga
bor („talpă-fibre"), Magdalena 
Măreoi și N. Zagoneanu („încălță
minte manuală"), I. Enache și D. 
Ghinea („încălțăminte mecanică"), 
Ecaterina Stănculeasa („toc înalt”).

C.

iute-

— Deocamdată sîntem . _
vedem ce aduce tov. Marinescu de la 
Club. Apoi, vom face cîteva ,,drumuri“ 
în grupele sportive care vor avea adu
nări de dări de 
următoare. Asta 
la ordinea zilei, 
în gînd să mai 
echipamentului și _ _____
grupe sînt în plină desfășurare întreceri
le Spartachiadei de iarnă a tineretului și 
oamenii solicită echipament și mai ales 
materiale. Trebuie să știu 
contez. După cum vedeți 
E o tradiție, 
tre fruntași 
dăm cinstea 
Așa câ...

— Spor la

seamă și alegeri zilede 
este de fapt problema 
Eu personal mi-am pus 
revăd o dală situația 
materialelor sportive. în

la noi, să ne 
și n-am vrea 
pe rușine —

lucgu, în noul an 1
— Mulțumesc, la iei, răspunde 

Ștefan Rădulescu.

precis pe ce 
treaba avem, 

numărăm prin- 
ca acuma
cum

să 
se zice.

surîzînd

V. P.

Iată în continuare ordinea în clasa
ment, după runda a 12-a : C. Dumitraș- 
cu 8 puncte (și o partidă întreruptă), S. 
Grunberg 7(1) p„ I. Drăghici 6‘/2 (2) 
p., M. Ghindă și Gh. Găburici 6*/ 2 p., 
O. Dancovici 6 (1) p., FI. Stoenescu și 
A. Urzică 6 p., C. Rucinschi 5>/2 p., R. 
Justinian 4*/ 2 p., S. Bolintineanu 3*/ 2 
(1) p., R. Buruiană 2*/ 2 p., P. Dori P/2 
p. și Fr. Urmeni 1 p.

Paralel cu turneul care urmează să 
desemneze pe campionul de juniori al 
Capitalei, se dispută și întreceri în două 
grupe rezervate juniorilor de categoria 
a 111-a. Pînă acum s-au disputat 11 
runde, în fruntea clasamentului fiind 
următorii: B. Voinea (Progresul) 8 (1) 
p.. D. Drăgan 6*/ 2 (1) p., Th. Tauber 
6 p., C. Stăncescu 5*/ 2 p., M. Bușe 5 (3) 
p. (grilpa I). 1. Orenstein (Progresul) 
7*/ 2 (2) p., E. Leibu 7>/2 p„ 1. Armaș 
6*/ 2 (2) p, M. Ciocîlteu 6*/ 2 (1) p, M. 
Mandaj și I. Zeiter 6 (1) p. etc. (gru
pa a 11-a).

T. NICOARA
corespondent

T. R. Pe primul plan-munca de selecție
(Urmare din pag. 1)

diferite virsle"—referent prof. Romulus 
Spirescu: „Prezentarea schemei cu eșalo
narea pregătirii pe cicluri la atletism și 
a conținutului proiectului programei de 
invăfămînf — referent, prof. Ion Po- 
pleșanu) ca și discuțiile purtate au scos 
în relief faptul că la nivelul fiecărei 
școli, selecției i se acordă tot mai mult 
importanța cuvenită.

La S.S.E. 1 București, de pildă, din 
toamna anului trecut, se experimentează 
selecția pe grupe de eleve (în secțiile de 
volei și handbal) care au vîrsta de 11 
ani. La S.S.E. 2 București, tot cu carac
ter experimental, criteriile de selecție 
au fost stabilite după cum urmează: 
pentru înot, schi, patinaj artistic și 
gimnastică artistică—de la 5 ani; pentru 
gimnastica sportivă și tenis de cimp— 
de la 9 ani; pentru atletism, gimnas
tica acrobatică și jocuri sportive în ge
neral — de la 11 ani; pentru rugbi, 
hochei pe gheață și patinaj viteză — de 
la 13 ani, pentru canotaj și atletică 
grea (box, haltere, lupte etc.) — de la 
14 ani. La S.S.E. Pitești, în cazul gim
nasticii, selecția se experimentează încă 
de la vîrsta de 7 ani.

Pledoarii în sprijinul datelor de mai 
sus au susținut, foarte documentat, și 
reprezentanții școlilor sportive de elevi 
din Piatra Neamț (prof. Constantin Să- 
vinescu). Ploiești (prof. Ion Smidu), 
Brașov (prof. Elena C5rare), Deva 
(prof. Tibcriu Dragan), Arad (prof. Ar- 
cadie Blindu), Oradea (prof. Rolland 
Schmidt) și Cluj (prof. 1. Martononssi).

Firește, consfătuirea de la Sibiu — a

1. Rapid
2. Știința
3. Confecția
4. S.S.E. nr. 2
5. Electromag,
6. Progresul

Foto : I.
6 f
6 5
6 4
6 I
6 0
6 0

Mihăică
0
1
2
4
4
5

0 
o 
o
1
2
1

Cum se vede, 
loc — ca de obicei — se dă între 
cele două vechi rivale, Rapid și Ști
ința, indiscutabil cele mai bune for
mații. Cum Rapid a cîștigat prima 
„manșă” a acestei noi ediții a derbiu
lui bucureștean, formația din Giulești 
are șanse mari să cîștige întrecerea din 
București.

LA TIMISOARA: PRIMELE PAR
TIDE

TIMIȘOARA 4 (prin telefon). Sîm- 
bătă s-au disputat primele jocuri din 
cadrul „Cupei F.R.H.”. Intîlnirile au 
avut loc în sala de sport care a fost 
reamenajată. Iată rezultatele acestor 
partide de seniori:

Timpuri Noi Giarmata — Știința Ti
mișoara (m) 10—9 (5—7)

Tutunul — A. S. Bega (m) 34—14 
(17-5)

Tutunul — Timpuri Noi Giarmata 
8-5 (3—3)

Constructorul — Viitorul (f) 
(12-4)

S.M. nr. 4 — Sel. de juniori 
mișoarei (f) 18—6 (11—4)

Știința — Constructorul (f) 
(6-3)

întrecerile continuă. (Al. Gross, co- 
resp.).

a Ti-

11—6

treia de acest fel — n-a iixat, așa cum 
de altfel și-a și propus, decît unele ja
loane în problema selecției. Definitiva
rea normelor de selecție, documentarea 
respectivă — în lumina ultimelor cer
cetări științifice — cade în sarcina or
ganelor de resort, în speță a Direcției 
activităților educative a Ministerului ln- 
vățămîntului și a organelor de speciali
tate ale UCFS. Prin colaborarea acestor 
factori și în problema selecției, mișcarea 
sportivă va avea numai de cișfigat. 
Fiindcă, așa cum s-a subliniat și s-a 
recunoscut în mod unanim la consfătui
re, școlile sportive de elevi reprezintă 
un element dinamic în dezvoltarea spor
tului de performanță din țara noastră. 
Tocmai de aceea școlilor sportive de 
elevi va trebui să li se acorde. în con
tinuare, importanța și atenția cuvenită.

DC la I. E. D. S
a Patinoarul artificial din parcul 

„23 August” este deschis pentru pati
naj public joi și sîmbătă orele 17—19 
și duminică orele 10—13 și 15—17. >
Se închiriază ghete cu patine.

■ La patinoar funcționează un curs 
de inițiere în patinaj pentru copii de 
la 6—14 ani. înscrieri și informații la 
patinoar.

B La 
continuă cursul de inițiere la înot pen
tru copii. Înscrieri la bazin.

bazinul acoperit Floreasca



O DISCUȚIE despre fotbal J 4 B

CU OCUPANTII LOCULUI 14
Redacția ziarului nostru a organizat o discuție despre fotbal la clubul 

rogresul din Capitală. Au participat fotbaliști, antrenori, conducători ai 
tcției de fotbal și ai clubului.

LOCUL 14 Șl CAUZELE LUI
Redacția : Progresul, echipa cu o com
utare buna în campionatul trecut, și-a 
>zamăgit suporterii în acest sezon. Am 
>ri să cunoaștem cauzele acestei com
utări nesatisfăcătoare și ale locului 14 

clasament.
FI. ȘTIRBEI, căpitanul echipei : Șl pe 
i ne frâmîntâ eșecurile în serie ale e- 
ipei. Cauzele acestora pornesc, după 
rerea mea, în special de la noi, Jucă
rii. în perioada dinaintea c am pion at u- 

n-am mai pus aceeași rîvnă ca alto
ită în pregătire. Adăugați la aceasta 
3 tul câ unii dintre jucători n-au dus o 
iță cu adevărat sportivă. E suficient ca 
.i-trei să se abată de la regulile vieții 
îrMve pentru ca întreaga echipă să su- 
e. în plus s tehnica individuală, defi- 
ară, lipsa unor jucători de bază (înlo- 
iți cu tineri, al căror randament n-a 

cel scontat).
Ce credeți că trebuie făcut pen- 

3V - ieși din acest impas ?
;L. ȘTIRBEI : în primul rînd mai multă 
bilîzare din partea noastră, a jucăto
ri. Trebuie să ne respectăm cbligați- 

luate, special sub aspectul pregă-
i și al u* *iei  vieți sportive co«respunză- 
tre.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

• In ultima perioadă concursurile 
Pronosport au adus participanților pre
mii de ridicată valoare.

Astfel, concursul specia! din 20 de
cembrie 1964 — a adus ultimele auto
turisme ale anului 1964 acordate la 
PRONOSPORT.

Cele două autoturisme oferite au re
venit, prin tragere la sorți, participan
ților : Diaconiță loan din Bacău (Fiat 
600) și Bedd Toma din Brașov (Tra- 
bant-Combi).

• Vă prezentăm programul concursu
lui Pronosport nr. 2 de duminică 10 
ianuarie 1965. El este format în în
tregime din meciuri ale campionatului 
italian categ. A și B.

Atalanta — Lazio
Cagliari — Bologna
Catania — lnternazionale
Juventus — Varese
Mantova — Fiorentina
Milan — Genoa
Messina — Lanerossi
Roma — Torino
Sampderia — Foggia
Bari — Modena
Brescia — Napoli
Padova — Lecco.

• Incepînd cu tragerea specială a

T. MATEIANU : Și eu sînt de aceeași 
rere cu Știrbei. Cred însă că și antre-
ii cu care am lucrat înainte au greșit, 
lînd prea mare accent pe pregătirea 
ră. în dauna celei tehnice. în clipa

.• baza o constituie pregătirea teh- 
*V*iotul  făcut în mișcare, în condiții 
“Joc. Subliniez necesitatea unui joc 
nic pentru că, după cum am văzut, 
ie echipele străine care au evoluat în 
mul am la București iși orientează jo- 

A pe acest element. Deci : volum spo
il e pregătire tehnică în raport ca cea 
:ă. De aceea propun ca sporturile 
up lim east are (atletism, baschet, haltere 
) să se facă numai în perioada pre- 
ipetițtonală, iar în timpul campionatu- 
totu.1 să se axeze pe antrenamente de 

■al.
POPESCU : Eu cred că insuccesele 

ipei noastre se datoresc lotului care, 
de o parte a scăzut numeric, iar pe 
altă parte a sărăcit valoric. Cu lotul 
tal putem face totuși ceva mai mult 
it am realizat pînă acum, dar nu cit 
mie să se pretindă unei echipe de 
>goria A. Ca să extind puțin sfera 
ruției trebuie să arăt că S-A CREAT 
pboasta tradiție : douA-trei e- 
PE LUPTA PENTRU TITLU, ÎN TIMP 

RESTUL, ÎNCĂ DIN PRIMA ETAPA 
JTÂ SA EVITE RETROGRADAREA. Fl- 
e, în acest fel, nu vom putea avea 
Odată un fotbal de clasă. Șl încă un 
ect : dacă n-ai șansa să joci fotbal 
Dinamo, Steaua sau Rapid, dar mai 
seamă la primele două, foarte greu 

fi selecționat în vreuna din repre- 
■#ve. Din această cauză jucătorii de 

felalte echipe nu se prea... omoară 
>iegătirile. Oricît de bine ar juca, ei 
n în anonimat din cauza celor rela- 

mai înainte. Puținele exemple care 
â nu lac decît să întărească regula.

IOMNIA SA JUCĂTORUL"
OZON, antrenor : Senatorismul de 

«, o veche racilă a fotbalului nostru, 
ucu se loc și în echipa pe care o an- 
z de puțină vreme. 6 RACILĂ A 

BALULUI NOSTRU CONSTA ȘI ÎN 
TUL CA „DOMNIA SA JUCĂTORUL* ’ 
l’E FACE ORICE, ÎȘI POATE PER.MI- 
7JRICE, pentru că în clipa de față an- 
jTii au la îndemînă prea puține mij- 
e de a-1 oduce la «ordine**.  Și să 
rilăm nici pe „simpatizanții” care-î 
ajează. Să vă dau un exemplu : ju- 
ul Stoicescu a fost sancționat de noi 

ru abateri de la disciplină, pentru 
>bilizarea celorlalți fotbaliști etc. Ce 
cut ? Și-a luat valiza și a plecai la 
de unde venise și, după cîtva timp, 

oale că n-a avut drept de joc din 
a noastră, a fost bun legitimat pen- 
3.S.M.S. 1 UN FOTBALIST CERTAT CU 
IPLINA TRAGE DE AICI CONCLUZIA 
'OATE JUCA ORIUNDE POFTEȘTE.

CA CINEVA SA-L OPREASCĂ. Șl 
*ta din cauza actualului regulament 
transferări care îngăduie asemenea 
|ii. Ce valabilitate mai are o sanc- 
~-*ată  de club dacă jucătorul poate 

■îpă propriile-1 capricii ? Nu are 
pt o influență proastă asupra ce- 

Vt Dar să revin ia echipă. Cred că 
ebuie un plus de combativitate șl de 
tare tactică în teren. Și apoi, tre
să ajungem să-1 facem pe jucători 
'eleagă câ a avea drepturi presupu- 

ai $1 obligații. DECI — DEZVOLTA- 
SIMTULU1 DE RĂSPUNDERE ATÎT 
.U VIATA DE ZI CU ZI, DE CETĂ- 

CIT ȘI ÎN TEREN, CA FOTBALIȘTI.
«ea ce privește transferările cred că 
Aul regulament ar trebui schimbat, 

de pildă, în timpul desfășurării 
i-onatului un jucător de categoria C 
5 poate merge în A, să 1 se lase 
* deschise, să nu se limiteze trans- 
e atît ca perioadă cît și ca număr, 
relași timp, jucătorului de cat. A. 

•naT*  pentru această catogorie, să 
se mai permită trecerea într-o cate- 
Inferioară unde ar putea ocupa lo- 

nui tînăr.

ANTRENORII SA NU SE 
iANSFORME ÎN DĂDACE
IORD ACHE, antrenor : Avem un lot 
de valoare pentru categoria A. Și 
lucru provine de la orientarea gre- 
are a existat în acest club. SE IM- 
1 DE MULT O ÎNTINERIRE A LOTU- 
flCȚIUNEA A ÎNCEPUT ȘI ESTE ÎN 
. DE DESFĂȘURARE. Cu toate aces- 
ed că rezultatele ar fî fost ceva mai

De la F.
oă cum am mai anunțat, în sala 
.MO din șos. Ștefan cel Mare, 
cepere de la ora 10 va avea loc 

și mîine analiza turului eampio- 
,ii de fotbal, ediția 1964/65. Par- 

toți antrenorii echipelor A, B, 
de juniori. 

bune dacâ jucătorilor nu le-ar 11 lipsii se- 
riozitatea și spiritul de răspundere, adică 
aceea ce îi caracterizează pe majoritatea 
fotbaliștilor din țara noastră. Din această 
cauză noi, antrenorii, trebuie să ne tran
sformăm în dădace. Ca fost jucător de 
fotbal, vreau să arăt aci că antrenorii mei 
nu aveau astfel de obligații față de mine, 
că jucătorii își cunoșteau singuri îndato
ririle. Asîăzi, rolul de dădacă ne sustra
ge de la adevăratele noastre îndatoriri. 
Mai există și un alt aspect : sînt multi 
jucători pentru care fotbalul reprezintă o 
trambulină spre rezolvarea unor probleme 
personale : un post mai bun în producție, 
completarea studiilor în condiții mai u- 
șoare etc. Tendința spre fotbal-azil tre
buie curmată. CEL CARE ÎMBRĂȚIȘEAZĂ 
O DISCIPLINA SPORTIVA TREBUIE S-O 
PRACTICE CU PASIUNE, NU PENTRU A- 
NUMITE INTERESE. Nu sînt de acord nici 
cu cei care merg pe principiul economiei 
de efort.

O TRADIȚIE: ECHIPELE DE 
COPII Șl JUNIORI 
DE LA PROGRESUL

I. KLUGE, antrenor Ia juniori : în gene
ral, problemele muncii antrenorilor de 
juniori sînt neglijate. Chiar și de federa
ție. Dovadă că în întreaga țară doar... 
șapte antrenori de juniori sînt încadrați 
cu o normă întreagă. Iar condițiile de sa
larizare sînt cu mult inferioare, celor ale 
antrenorilor de la echipele de seniori. Ca 
urmare, de juniori se ocupă mulți neche
mați. în alte părți nu e rezolvată nici 
măcar problema terenurilor de pregătire. 
Iată de ce , CU JUNIORII SE LUCREAZĂ 
PE .APUCATE”. PRINTRE... PICĂTURI. IN 
FELUL ACESTA NU POATE FI ASIGURAT 
UN PROCES DE PREGĂTIRE CORESPUN
ZĂTOR. După mine, lucrul cel mai neplă
cut e că în școli fotbalul nu e încurajat. 
Ba, mai mult, elevii caire fac parte din 
diferite secții de fotbal sînt chiar sanc
ționați 1 Se mai ridică o problemă: ce
facem cu acei fotbaliști care au depășit 
vîrsta junioratului ? Este foarte greu să-i 
promovezi de la echipa de juniori direct 
la cat. A sctu chiar la B. Le trebuie o pe
rioadă în care să se acomodeze cu jocu
rile mai grele. Rolul acesta l-a îndeplinit 
cu cîțiva ani în urmă campionatul de ti
neret care, după părerea mea fi a altora, 
a dat rezultate dintre cele mai frumoase 
și socotesc că el ar trebui reluat. Refe- 
rindu-mă la campionatul republican de 
Juniori vreau să spun că în actuala Iul 
formă de organizare, rezultatele nu vor 
putea fi cele dorite. PROPUN UN CAM
PIONAT DE JUNIORI NUMAI CU PARTICI
PAREA ECHIPELOR DE CATEGORIA A ȘI 
B, URMÎND CA CELE DE LA C SA IA 
PARTE LA CAMPIONATE LOCALE.

G. BARASCH, antrenor la copii: La noi, 
fa Progresul, problema creșterii pitirilor 
are tradiție și... vad. Un singur exemplu 
aș da: după un simplu anunț în „Spor
tul popular^» la club s-au prezentat 1 520 
de copii 1 Vă dațî seama, doar din a- 
ceastă cifră, cît de mult iubesc copiii fot
balul. Bineînțeles, dintre ei n-am putut 
selecționa decît 50, ceea ce înseamnă... 
3 la sută. Și asta nu pentru că n-ar fi 
fost taientoți, ci fiindcă n-avem posibili
tatea să cuprindem mai mulți. în legătură 
cu copiii aș vrea să spun cîteva cuvinte 
despre faptul că nu găsim materiale spor
tive pe măsura lor. Un exemplu : mingile. 
Ei, de voie de nevoie, trebuie să învețe 
cu aceleași mingi de fotbal cu care joacă 
și seniorii. Și aceasta fiindcă nu există 
mingi mai ușoare și mai miri, speciale 
pentru copii. Ne-ar trebui ceva interme
diar, intre cele de volei și de handbal

DESPRE OBLIGAȚII

C. DUMITRESCU, membru în biroul sec
ției de fotbal : N-am reușit să sădim în 
sufletul tuturor fotbaliștilor, conștiinciozita
tea, personalitatea, demnitatea. Cea mai 
mare parte dintre ei se consideră oameni de 
un fel deosebit, fiind lipsiți de modestie 
și de disciplină. După părerea mea, unii 
Jucători consideră că nu au nici o obliga
ție. Vreau să spun cîteva cuvinte și des
pre modul de promovare a jucătorilor In 
categoria A. Cred că nu e bun actualul 
sistem de transferări, cu perioade Hxe. 
Propun ca la nivelul echipelor de A, 
transferarea să poată fi făcută fără limi
tă de număr și perioadă cînd e vorba de 
promovare de jos In sus, iar între echipe
le din A transferarea să poată avea loc 
numai cu dezlegarea clubului și cu .ca
rantină**  pentru jucătorul respectiv pe 
timp de un an. S-a amintit aici de cazul 
Stoicescu. Modul In care a fost tran
sferat s-a făcut In detrimentul personali
tății clubului respectiv. Și nu e singurul 
caz. în fine, cred că pentru o mai bună 
organizare a muncii în cadrul secțiilor de 
fotbal, e necesar un activist salariat. 
Fotbalul ridică infinite probleme care nu 
pot fi rezolvate numai în timpul liber de 
activul voluntar.

FOTBALUL Șl ȘCOALA
AL. GRUIA, secretar cu problemele teh

nice : Ca măsuri imediate propun mai în- 
tîi o restructurare a loturilor de A. SA 
PROMOVAM ELEMENTE DIN B ȘI C, CARE 
ÎNDREPTĂȚESC SPERANȚELE. Apoi, tre
buie mărită cantitatea de antrenamente, 
accentul trebuind să cadă pe execuții în 
viteză, exerciții de tras la poartă, indivi
dualizare. La capitolul propuneri adaug 
una din problemele esențiale : FOTBALUL 
SA FIE ÎNGĂDUIT 1N ȘCOLI. Acolo este 
baza de mase. Ceea ce a făcut clubul 
Progresul cu copiii și juniorii e toarte 
bine, dar mult prea puțin față de necesi
tăți. Altă problemă — îmbunătățirea sis
temului competițional : e necesară găsi-

R. Fotbal
Se aduce la cunoștința tuturor sec

țiilor de fotbal — de toate categori
ile — că perioada de transferări a 
jucătorilor de fotbal (conform norme
lor stabilite în martie 1963) este fixată 
între 10 și 31 ianuarie a. c. 

rea unei formule pentru folosirea jucăto
rilor care au trecut peste vîrsta Juniora
tului. În această privință se impune cam
pionatul de tineret. O problemă care ne-a 
frămîntat mult : ce principiu a stat la 
baza selecționărilor în echipele reprezen
tative ? De multe ori, jucători care nu 
erau folosiți în echipele de club erau se
lecționați. Cazurile Sorin Avram și Stoi
cescu sînt cunoscute. De aceea, cred câ 
la alegerea jucătorilor pentru echipele re
prezentative trebuie să se țină seama și 
de recomandările cluburilor.

I. SACEANU, secretarul clubului ; S-au 
arătat multe din cauzele Tămînerii în ur
mă a echipei noastre, a fotbalului nostru 
în generai! și s-au făcut multe propuneri 
judicioase. Eu aș vrea să mă refer la 
forma organizatorică a clubului, care tre
buie îmbunătățită. Simbioza sport de 
mase + sport de performanță în cadrul 
aceluiași club, nu dă rezultatele aștep
tate. Două lucruri aș vrea să adaug: 
acum tragem ponoasele unei munci (im
puse de F.R.F.) bazate pe obținerea re
zultatelor imediate. în al doilea rînd sînt 
pentru renunța>rea Ia jumătățile de normă. 
Ne-am dat seama de multă vreme că 
antrenorii cu asemenea Jumătăți de normă 
nu dau randament.

ÎN LOC DE CONCLUZII

® Mai mult accent pe pregătirea 
tehnică

• Echipe puternice în întreaga tară.
9 Mai multă atenție copiilor și ju

niorilor.
• Necesitatea unui campionat de 

tineret.
• Materiale sportive pe măsura 

celor mici.
• Fotbal în școli 1
• Să schimbăm mentalitatea ju

cătorilor.
• Sancțiunile să fie sancțiuni I

MIRCEA TUDORAN 
TIBERIU STAMA

Acțiunea ofensivă a Progresului întimpină blocajul 
prompt al Științei Timișoara

Foto: P. Romoșan

120000 lei plafonul maxim al premiilor Loto - Pronosport

Completări la cronica ultimei etape 
și la... aplicarea noilor reguli de joc
în atenția tuturor iubitorilor de 

volei se situează, în prezent, pe prim 
plan problema felului cum reușesc 
echipele noastre fruntașe, care se întrec 
în prima categorie a campionatului re
publican, să aplice noile prevederi ale 
regulamentului. S-au consumat pînă 
acum 5 etape, dar punerea în practică 
a modificărilor rămîne, cu foarte pu
ține excepții, în stadiu de deziderat. 
Mica grupă a „cazurilor izolate" o for
mează echipele masculine Rapid și 
Dinamo, care de la etapă la etapă de
monstrează mai convingător eficacitatea 
aplicării noilor reguli. Aceasta înseam
nă că în procesul de instruire al res
pectivelor formații se depune multă 
sîiguință pentru însușirea celor mai 
adecvate procedee. Nu sîntem încă în 
măsură să afirmăm că nu se muncește 
în această direcție și la antrenamentele 
altor echipe, dar deocamdată rezulta
tele nu se văd... Cel puțin în grupa 
echipelor feminine, trecerea mîinilor 
peste fileu la efectuarea blocajelor sau 
reluarea mingii din blocaj tot de ju
cătoarele ce au efectuat blocajul, re
prezintă doar... simple accidente.

In aceeași problemă, a noilor reguli, 
socotim util să mai facem cunoscut un 
fapt întîlnit la Ploiești. în timpul des
fășurării jocurilor de volei în sala de 
sport „Petrolul", un arbitru delegat de 
comisia locală explică — prin inter
mediul microfonului și pe baza textu
lui de regulament — aplicarea și in

terpretarea acestor reguli. 
O foarte bună măsură, 
care contribuie la infor
marea publicului specta
tor, la întărirea deciziilor 
corecte luate de arbitri, 
la o cît mai bună desfă
șurare a meciurilor. A- 
proape toate sălile au sta
ții de amplificare iar co
legii de arbitri, bine or
ganizate, sînt în toate cen
trele divizionare. Nu ră
mîne decît să se genera
lizeze sistemul.

★

Cîteva scurte relatări 
despre meciurile desfășu
rate duminică în țară.

Știința Cluj—Construc
torul Brăila (m) 3—0. în
tr-o sală arhiplină, stu
denții clujeni au contri
buit, alături de voleibaliș
tii brăileni, la un frumos 
spectacol și au învins pe 
merit, datorită atacului lor 
mai eficace și deosebitei 
puteri de luptă (în setul 
I au fost conduși, de e- 
xemplu, cu 14—7). (St. 
Tamaș — coresp.).

REVEL1ONULU1 LOTO-CENTRAL și 
cu concursul PRONOSPORT din 31 
ianuarie, plafonul maxim al premiilor a 
fost ridicat de la 100.000 lei la 120.000 
lei. Reamintim că aceste premii sînt 
neimpozabile.

Această prevedere se aplică și PRO- 
NOEXPRESULUI. incepînd cu con
cursul de mîine 6 ianuarie 1965. Un 
motiv în plus de a participa și mai 
susținut la tragerile și concursurile 
viitoare care promit ciștiguri și mai 
valoroase.

• Zilnic se prezintă la Direcția Ge
nerală LOTO-PRONOSPORT posesorii 
marilor premii, cîstigătorii de autotu
risme la SPORTEXPRES trim. IV.

lată numele celor care s-au prezen
tat pînă acum pentru a-și ridica auto
turismele : Czides Elena din București; 
(„WARTBURG limuzina STANDARD"); 
BUNEA ION din București și ANDRO- 
N1C TUDOR din Drăgășani regiunea 
Argeș (cite un autoturism „Fiat 600") 
si TR1FA VIORICA din Corabia regiu; 
nea Oltenia, (un „TRABANT-COMB1").

Pentru zilele următoare este așteptată 
sosirea celorlalți cîștigători de autotu
risme.

• Incepînd cu concursul PRONO- 
EXPRES Nr. 1 din 6 ianuarie 1965, se 
sistează participarea pe variante com-

Tractorul Brașov—C.S.M.S. lași (m) 
3—0. Partida a durat doar 40 de mi
nute I Localnicii n-au întîmpinat a- 
proape nici o rezistență din partea 
oaspeților (P. Dumitrescu — coresp.).

Știinta Galați—Minerul Bihor (m) 
3—0. Studenții gălățeni au dovedit su
perioritate tehnică și multă mobilitate. 
De la învingători s-au remarcat Bu- 
dișteanu și Cramer, iar de la învinși 
Adamovici. (Șt. Constantinescu — co
resp.).

Minerul Baia Mare—Farul Constanta 
(m) 3—1. Avînd mai mult timp ini
țiativa, jucătorii de la Minerul au reu
șit să termine învingători. De remar
cat că gazdele au folosit două noi ele
mente, Andreica și Popa, care au dat 
satisfacție. Oei mai buni de pe teren : 
Rău, Sterie (Minerul), Păunoiu, Vasi- 
liu (Farul). (V. Săsăranu — coresp. 
reg.).

Farul Constanța — Partizanul roșu 
Brașov (f) 3—0. Voleibalistele de la 
Farul și-au depășit adversarele sub toate 
aspectele, repurlînd victoria în 45 de 
minute. (Comei Popa — coresp.).

, C.S.M. Sibiu—Metalul Buc. (f) 3—1.- 
Un joc foarte disputat și apreciat de 
public. Deși au apărut cu o echipă 
descompletată, sibiencele au reușit să 
se impună, fiind mai sigure în atac. 
De remarcat că în setul al H-lea, pe 
care l-au pierdut la 14, jucătoarele 
C.S.M.-ului au condus cu 10—6. S-au 
evidențiat : Livia Fleșeriu și Emilia 
Vameșiu (C.S.M.), respectiv Maria Du
mitrescu și Sonia Niculescu (Metalul). 
(Ilie lonescu — coresp.).

CLASAMENTELE SERIEI I
MASCVIIN

In sala Giuleștî are toc astăzi, de la ara 
17, meciul masculin Rapid Buc. — Știința 
Timișoara.

1. Rapid. Buc. 5 5 0 15: 0 (225-116) 10
2. Dinamo Buc. 5 5 0 15: 3 (258-154) 10
3. Tractoiul Brașov 550 15: 3 (259-161) 10
4. Știința Tim. 5 3 2 9: 9 (231-209) 8
5. Minerul B. Mare 5 3 2 11:11 (267-264) 8
6. Farul C-ța 5 2 3 8: 9 (192-211) 7
7. Știința Galați 523 8: 9 (194-215) 7
8. Știința Cluj 523 8:10 (214-249) 7
9. Const/. Brăila 523 8: 9 (187-187) 7

10. Petrolul Ploiești 523 8:12 (235-257) 7
11. C.S.M.S. lași 5 2 3 7:13 (228-266) 7
12. Steaua 5 1 4 9:12 (238-264) 8
13. Minerul Bihor 5 1 4 6:14 (200-286) B
14. Progresul Buc. 505 4:15 (188-277) 5

FEMININ

1. Dinamo Buc. 5 4 1 12: 4 (223-166) 9
2. Rapid Buc. 5 4 1 14: 5 (249-182) 9
3. Știința Cluj 5 4 1 13: 7 (253-196) 9
4. Comb. Polig. Buc. 5 3 2 12: 6 (248-193) 8
5. C.S.M. Sibiu 5 3 2 11: 7 (235-213) 8
6. Farul C-ța 5 3 2 9: 6 (201-176) 8
7. Part, roșu Brașov 5 3 2 10 : 9 (217-243) 8
8. Voința Craiova 532 9:11 (241-227) 8
9. Metalul Buc. 523 7:10 (170-223) 7 .

10. Știința Buc. 514 7:13 (229-261) 8
11. Progresul Buc. 505 3:15 (157-261) 5
12. C.S.M. Cluj 5 0 5 1:1S (146-238) 5

★

binate zecimale și pe schemele reduse 
nr. 2, 5 și 7.

De asemenea, de la concursul PRO
NOSPORT Nr. 2, etapa din 10 ianua
rie 1965, se sistează participarea pe bu
letine zecimale.

• Tragerea PRONOEXPRES de 
mîine va avea loc la București în sala 
din str. Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 19.

PRONOEXPRES
premiile concursului Pronoexpres nn 

53 din 30 decembrie 1964.
Categoria I, 1 variantă a 72.254 Iei
Categoria a II-a 18,6 variante a 

4.208 lei.
Categoria a IlI-a 68,6 variante iu 

1.228 lei.
Categoria a IV-a 680,4 variante at 

159 lei.
Categoria a V-a 1439,1 variante as 

75 lei.
Categoria a Vl-a 7551,6 variante a 

19 lei.
Premiul de categoria I a fost ob-- 

ținut de un participant din București*j  
pe un buletin depus la agenția 2—7j 
El a mai avut 2 premii de cat. Sp 
III-a și 3 de cat. a V-a.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport»



Intensă activitate handbalistică internațională FOTBAL PE GLOB
■ ÎNCEP SFERTURILE DE FINALA IN „C.C.E." a ARBITRII MECIURILOR R.I.K. GOTEBORG - 
DINAMO BUCUREȘTI ■ PRIMELE REZULTATE DIN CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE LA 

’ MADRID ■ JOCURILE INTER-TARI DIN LUNA IANUARIE.

ECHIPA URUGUAYULUI ÎNVINSĂ 
PE TEREN PROPRIU

Anul fotbalistic 1965 a început eu o 
mare surpriză. La Montevideo, echipa 
Uruguayului a fost învinsă cu 2—0 
(0—0) de reprezentativa R.D. Ger
mane, care efectuează un turneu în 
America de Sud. Au marcat: Franzel 
și R. Ducke. Fotbaliștii ft. D. Germane 
care se pregătesc pentru preliminariile 
campionatului mondial, vor mai sus
ține meciuri în Chile, Venezuela, Peru 
și Argentina.

MILAN A PIERDUT UN PUNCT — 
INTER A CÎȘTIGAT DOUA

Handbalul cîștigă numeroși admiratori și în îndepărtata Japonie, lată o fază animată a unui meci recent din 
cadrul campionatului japonez. Foto : ASSOCIATED PRESS

In etapa a XV-a a campionatului 
italian s-au înregistrat, în general, re
zultate 
Milan, 
minat 
locală. 
(1-0) 
înscris 
de Nielsen. Catania a pierdut pe teren 
propriu meciul cu Fiorentina (0—2). 
Punctele au fost marcate de Orlando. 
Pe teren propriu, Inter a învins greu 
(1—0) pe Atalanta, prin golul înscris 
de Mazzola. Cu același scor a luat 
sfîrșit partida dintre Juventus și Fog- 
gia. Autorul golului: Combin. Cele
lalte rezultate : Lanerossi—Roma 1—0, 
Lazio—Mantova 2-0, Messina—Samp- 
doria 2—2 și Genoa—Cagliari I—1. 
Clasament: Milan 26 p, Inter 22 p, 
Juventus 19 p., Fiorentina 18 p. etc.

strînse. Liderul clasamentului, 
a jucat la Varese, unde a ter- 
la egalitate (0—0) cu echipa

Bologna a cîștigat la limită 
jocul cu Torino, printr-un gol 
cu 3 minute înainte de sfîrșit

Foto: ASSOCIATED PRESS IN CAMPIONATUL FRANȚEI

39 p. din 26 de meciuri. O urmează 
Clielsea și Manchester United care au 
cîte 36 p. din 25 partide. în etapa 
de sîmbătă s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Arsenal—Wolverhamp-- 
ton Wanderers 4—1, Birmingham—Tot
tenham 1—0, Blackburn Rowers— 
Aston Villa 5—1, Liverpool—Blackpool 
3—2, Chelsea—Leicester 4—1, Leeds 
United—Sunderland 2—1, Sheffield 
Wednesday—Sheffield United 3—2, 
West Bromwich Albion—Nottingham 
Forest 2—2, Stocke City—Westham 
United 1—0.

REAL MADRID 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Fruntașa clasamentului campionatu
lui spaniol. Real Madrid, a obținut du
minică o nouă victorie (1—0), de data 
aceasta în fața formației Espanol din 
Barcelona, în care joacă Di Stefano. 
Alte rezultate : Valencia—Murchia
2—2, Elche—Atletico Bilbao 1—0, Be- 
tis Sevilla—Atletico Madrid 1—1,
Cordoba—Sevilla 1—0, Oviedo—Le-
vante 2—0, Saragossa—Corruna 4—I 
Barcelona—Palmas 4—0. In claS~_ 
ment conduce Real Madrid cu 26 p., 
urmată de Saragossa 22 p, Valencia 
cu 20 p. etc.

GHANA ÎNVINSĂ 
DE COASTA DE FILDEȘ

campionatul Africii s-a înregi- 
o mare surpriză. La Abidjan — ... -- - . * .

Redacția și administrația; str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.10.05, interurban 72 și 286. Telex; sportroni buc, 180, Tiparul: I. P. „Inlormația", str. Brezoianu, 23— 25.

In momentul de față, pe continen
tul nostru se desfășoară o intensă ac
tivitate handbalistică internațională. 
Meciurile interțări și inteiroluburi, di
feritele turnee’-fulger organizate în 
multe țări, jocurile din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" și campionatul 
mondial universitar de la Madrid, al
cătuiesc un program pe cît de bogat, 
pe atît de interesant. Frumusețea acestui 
sport atît de dinamic a... convins definitiv 
pe amatorii de spectacole sportive și 
astăzi handbalul înaintează cu pași 
siguri spre vîrful piramidei, O dovadă 
concludentă ne oferă statistica întoc
mită de federația internațională, pe 
care ziarul nostru a publicat-o recent. 
Reamintim cîteva cifre concludente : în 
prezent, handbalul este practicat în 43 
de țări, dintre care 36 sînt afiliate 
Ia forul internațional; numărul jucă
torilor legitimați a atins cifra 
1 600 000, care activează în cadrul 
39 000 de echipe. în plus, trebuie a- 
dăugat amănuntul la fel de grăitor că 
acest sport s-a răspîndit foarte mult 
în Africa și Asia. Antrenorii romîni 
care au văzut la lucru echipele chi
neze și japoneze au avut numai apre
cieri elogioase la adresa calității 
handbalului practicat de ele (un joc 
extrem de rapid și spectaculos, cu ac
țiuni acrobatice la semicerc). Dup.ă 
părerea lor, handbalul din China și 
Japonia se va afirma foarte curînd 
pe plan internațional.

Revenind la activitatea internațio
nală, este de remarcat că cel mai mare 
Interes îl stîrnesc meciurile din „Cupa 
campionilor europeni". Curînd se vor 
disputa sferturile de finală, al căror 
program este următorul (jocurile sînt 
tur-retur) : Grasshopers Ziirich — Ber
liner S. V. (arbitri: Tschanz — Franța

de
a

la meciul tur și Janerstam — Suedia 
la retur); U. S. d’Ivry—Ajax Copen
haga (arb. Nacken — R.F.G., respectiv 
Nilsson — Norvegia); R.I.K. Goteborg
— Dinamo București (arb.: Wester- 
gaard — Danemarca, respectiv Kesz- 
thelyi — Ungaria); Medveșciak Zagreb
— Burevestnik Tbilisi (arb.: P. Cîr- 
ligeanu — Romînia, respectiv Pardub- 
sky — Cehoslovacia). Meciurile ur
mează să fie disputate între 2 ianua
rie și 21 februarie.

O altă competiție se desfășoară a- 
cum da Madrid : campionatul mondial 
universitar, la care participă reprezen
tative naționale din 10 țări. în acest 
turneu, care a început la 30 decem
brie, s-au înregistrat pînă acum urmă
toarele rezultate: Suedia — Portuga
lia 30—8, Franța — Maroc 19—6, 
R.F.G. — Tunisia 23—5, Spania — 

Finlanda — Tunisia 
— Olanda 14—9 și

fie în cadrul unor competiții cu veche 
tradiție („Cupa orașului București" — 
masculin, „Trofeul Țașmajdan", „Tro
feul Zagreb", „Cupa Dunării" etc.). 
Spre sfîrșitul lui 1965 va avea loc și 
evenimentul handbalistic al anului i 
campionatul mondial feminin din 
R.F.G., în luna noiembrie, cînd sperăm 
că reprezentantele țării noastre își vor 
apăra cu succes titlul cucerit în 1962.

Din succinta noastră relatare rezultă 
că anul acesta sînt perspective ca ac
tivitatea să întreacă, prin volum și in
teres, pe cea din 1964, cînd au avut 
loc peste 140 de meciuri interțări. Ast
fel, handbalul îșii va putea susține cu 
și mai mult succes cererea de admitere 
în programul Jocurilor Olimpice.

După etapa a XVIII-a a campiona
tului Franței, în fruntea clasamentului 
se află Valenciennes cu 23 p. Ea a 
învins duminică cu un scor categoric 
(3—0) pe Strasbourg. A doua clasată, 
Bordeaux, a dispus cu 1—0 de Sedan, 
în timp ce fostul lider Lyon a pierdut 
în deplasare cu 2—1 partida cu An
gers. Celelalte rezultate: Toulon— 
Stade Franțais 2—1, Rennes—Nîtnes 
4—0, Lens—Toulouse 1—1, St. Etienne 

Nantes 2—0, Monaco—Lille 1—1 
Rouen—Sochaux 3—2.

LEEDS UNITED CONDUCE 
IN CAMPIONATUL ANGLIEI

în fruntea clasamentului campiona
tului englez se află Leeds United cu

Belgia 27—9,
14—12, Spania
Franța — Portugalia 19—5. In urma 
acestor 
grupe preliminare

rezultate, clasamentele pe 
: sînt următoarele: 

GRUPĂ A: 1. R.F.G. 2 p; 2. Finlanda 
2 p; 3. Tunisia 0 p. GRUPA B: 1. 
Spania 4 p: 2. Olanda 0 p; 3. Belgia 
0 p. GRUPA C: 1. Franța 4 p; 2. 
Suedia 4 p; 3. Maroc 0 p; 4. Portu
galia 0 p. întrecerea continuă.

Trecînd peste turneele intercluburî. 
ale căror rezultate le-am înregistrat în 
numerele noastre precedente, ne oprim 
puțin asupra meciurilor interțări. Luna 
aceasta sînt programate cîteva jocuri 
care contează și ca pregătiri pentru 
campionatul mondial din 1967, din 
Suedia: Finlanda — Suedia la 6 ia
nuarie, Danemarca — Suedia la 13 și 
14 ianuarie, R.F.G. — Danemarca la 
9 ianuarie și R.F.G. — Iugoslavia la 
24 ianuarie. Vor urma apoi, în lunile 
următoare, alte întreceri, fie bilaterale.

Tn
strat 
echipa Coastei de Fildeș a învins
1—0 reprezentativa Ghanei. socotii 
una dintre cele mai puternice formații 
africane. Astfel, Coasta 
calificat în turneul final al campiona
tului Africii, '

de Fildeș s-a

CELE MAI BUNE
EUROPENE, DUPĂ

FOOTBALL"

ECHIPE
„FRANCE

Ca în fiecare an, revista de specia
litate „France Football" a alcătuit cla
samentul celor mai bune echipe repre 
zentative europene ale sezonului t-re 
cut. In 1964 titlul a fost acordat k 
egalitate selecționatelor R.P. Ungari 
și Spaniei. Pe locurile 3—4 au fos 
clasate echipele U.R.S.S. și R.S. Ceho 
slovace, iar pe locurile 5—6 cele al< 
Italiei și Portugaliei.

De pe pistele de gheață și zăpadă
CEA DE-A TREIA probă din cadrul 

competiției de sărituri cu schiurile pen
tru „Cupa celor 4 trambuline", dispu
tată la Innsbruck, a fost cîștigată de 
norvegianul Brandtzaeg care și-a con
solidat poziția de lider al clasamentu
lui. El a totalizat 237,1 puncte, săritu
rile sale măsurînd 90 50 m, respectiv 
87 m. Clasamentul general înaintea ulti
mei probe: 1. Torgeir Brandtzaeg (Norve
gia). 670 puncte; 2. Josef Przybyla 
(R.P. Polonă) 623,1 puncte; 3. Bjoern 
Wirkola (Norvegia) 622,6 puncte; 4. 
D. Motejleck (R. S. Cehoslovacă) 622,1 
puncte.

IN ZIUA a doua a concursului fe
minin de schi de la Oberstaufen (R.F. 
Germană) s-a disputat proba de slalom 
special, care a revenit Christinei Goits- 
chell (Franța), urmată de sora sa Ma- 
rielle Goitschell și Heidi Biebl (R.F.G.).

In clasamentul „combinatei" conduce 
Marielle Goitschell.

LA ADELBODEN, în Elveția, prima 
zi a concursului de deschidere a sezo
nului de schi a programat slalomul u- 
riaș. A cîștigat elvețianul E. Brug- 
gman în vîrstă de 21 ani, urmat de 
Lacroix (Franța), Almmen (Elveția), 
Bonlieu (Franța).

TRADIȚIONALĂ competiție interna
țională de hochei pe gheață pentru 
„Cupa Aherne" a luat sfîrșit cu victo
ria echipei suedeze Brynaes care în ul-

LA DAVOS s-au încheiat întreceri' 
dc hochei pe gheață din cadrul „Cup-, 
Spengler". Clasamentul final : 1. CA 
Fussen (R.F. Germană) 6 p; 2. Med 
Alfredshen (Suedia) 5 p; 3. Spartă 
Praga 5 p; 4. Selecționata Elveți 
puncte; 5. H.C. Davos 2 puncte.

SELECȚIONATA secundă de 
chei pe gheață a U.R.S.S. și-a eonii 
turneul în S.U.A. jucînd la Siracusa 
echipa locală „Siracusa Stars", 
iștii sovietici au repurtat victoria 
scorul de 7—5 (3—1; 2—2; 2—2).

DE PRETUTINDENI
TURNEUL DE LA HASTINGS

în runda a 7-a a turneului interna
țional de șah de la Hastings, marele 
maestru iugoslav Gligorici, liderul cla
samentului. l-a învins pe Fl. Gheorghiu 
într-o partidă care a durat 38 de mu
tări. Alte rezultate : Hindle—Little

wood */ 2—1/2, Lee—Rocha V2—V2, Pfle- 
ger—Mardle 1—0. S-a întrerupt par
tida Keres—Gaprindașvîli. In clasa
ment: Gligorici 6%, Pfleger 6. Keres 
5>/2 (1), Gheorghiu 5, Hindle 3% etc.

CAMPIONII MONDIALI 
LA MOTOCICLISM PE 1964

Federația internațională de moto- 
ciclism a dat publicității lista oficială 
a campionilor mondiali pe anul 1964: 
50 cmc — H. Anderson (Noua Zee- 
dandă) ; 125 cmc — Luigi Taveri (El
veția) ; 250 cmc — Phil Read (Anglia) 
350 cmc — J. Redman (Rhodezia); 500 
cmc — M. Hailwood (Anglia); ataș 
— Deubell—Hoerner (R.F.G.). Au fost 
omologate, de asemenea, recordurile 
mondiale pe 10 km — 3:58.41; 100 km 

r—- 37:48,19; o oră — 159,108 km si 
© ore — 836,912 km.

CROSURI...

9 Pentru a doua oară consecutiv 
alergătorul francez Michel Jazy a cîș

tigat crosul internațional de la Char
tres. El a parcurs 8 km în 24:54,0 
fiind urmat de Maroquin (Franța) 
25:15,0 și Strong (Anglia) 25:20,0.

9 După o pauză de cîteva luni, 
Bruce Tulloh (Anglia), campionul Eu
ropei în proba de 5000 m plat, și-a 
făcut o reintrare victorioasă în activi
tatea competițională cîștigînd campio
natul de cros de la Paington. El a 
parcurs 12 km -în 35:2,0. Tulloh a 
anunțat că în cursul acestui sezon va 
participa la marile competiții interna
ționale.

9 Atletul tunisian Mohammed Gam- 
moudi a cîștigat pentru a doua oară 
tradiționalul cros internațional care se 
desfășoară în fiecare an la 2 ianuarie 
la Tunis. El a realizat pe cei aproxi
mativ 8000 m timpul de 23:41,2, în- 
vingînd în ordine pe Bafty (Anglia) 
— 23:48.6 ; Haddeb (Tunis) — 23:59,6; 
Tim (Anglia) — 24:36,0; Arizmendi 
(Spania) — 24:45,0 etc. Iugoslavul 
Cervan s-a clasat pe locul 6 cu 
24:58,0.

KORCINOI CONDUCE 
TN CAMPIONATUL U.R.S.S.

Runda a 6-a a campionatului unio
nal masculin de șah, care se desfă
șoară la Kiev, a fost favorabilă mare
lui maestru Victor Korcinoi. Cîștigînd 
partida cu Holmov, el conduce acum 

în clasament cu 4*/ 2 puncte (și o par
tidă întreruptă). Alte rezultate: Tal— 
Krogius 1—0, Bannik—Lein 0—1, Gol- 
denov—Bakulin 1—0, Borisenko—Sue
tin 1—0, Vasiukov—Lutikov % — %, 
Peterson—Samkovici ’/2—%■

PE SCURT

9 Echipa de baschet Lokomotiv So
fia și-a început turneul în Olanda evo- 
luînd la Amsterdam în compania echi
pei locale Blue Stars. Baschetbaliștii 
bulgari au cîștigat cu 77—37.

9 Tînărul jucător australian de te
nis John Newcombe a cîștigat cam
pionatul Australiei de sud. întrecîndu-1 
în finală cu 6—4, 9—7, 7—5 pe Tony 
Roche.

9 Tntr-un concurs de haltere des
fășurat la Lugansk, studentul în medi
cină Gheorghi Diancenko (cat. grea) 
a realizat la totalul celor trei stiluri 
performanța de 500 kg. Diancenko este 
al treilea halterofil sovietic care atinge 
granița celor 500 kg.

9 La Lyon s-a desfășurat întît- 
nirea internațională .amicală de bas
chet dintre echipele feminine Spartak 
Sokolovo Praga și F.C. Lyon. Baschet
balistele cehoslovace au obținut victo
ria cu scorul de 67—31 (26—15).

(Agerpres)

Patinatorul sovietic Eduard Matusevici, pe care fotografia noastră îl prezir. 
în plină cursă, a cîștigat primul loc în concursul internațional de patii 
viteză încheiat duminică la Gjoevik (Norvegia). El a obținut în totalul cel 
4 probe 179,193 puncte, întrecînd pe compatriotul său Ant Antse 

campion olimpic.
Foto : TASS

timui joc a învins cu scorul de 7—4 
(2—2; 3—1; 2—1) echipa canadiană 
Lacombe Rockets. Pe locul doi în cla
sament, la egalitate de puncte, s-a cla
sat selecționata de juniori a U.R.S.S., 
învingătoare cu 5—4 (1—2; 4—1; 0—I) 
în fața echipei suedeze Djurgarden 

Stockholm.
ECHIPA cehoslovacă de hochei pe 

gheață Dukla Kosice și-a început tur
neul întreprins în R.D. Germană. In 
ultimul meci, hocheiștii cehoslovaci au 
întrecut formația Dynamo Berlin cu 
scorul de 7—2 (3—1; 1—1; 3—0).

CONTINUINDU-ȘI turneul în R. 
Cehoslovacă, echipa de hochei pe gh 
ță Torpedo Gorki a întîlnit la Klac 
selecționata secundă a orașului. 1 
chei.știi sovietici au obținut victoria 
scorul de 7—3 (1—0; 3—0: 3—3). 
întîlnire au asistat peste 3 500 de sf*  
tatori. •,

INTR-UN MECI internațional de 
chei pc gheață, desfășurat 1a Par 
bice, echipa de juniori a R. S. Ce 
slovace a învins cu scorul de 8. 
(5—5; 2—1; 1—0) echipa de juni 
a Elveției.
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