
Profitînd de at-
osfera primavă- j'“VV' 

•atică a acestei 
ierni, atleții din I * 
Cîmpulung Muscel pȚ* **’j 
au narticipaf, la | „ A-,
30 decembrie, la fV S/" 
un concurs în aer * 
liber. Cu acest [ 
prilej tînărul Vir- \ 
gil Țibulschi, « 
reușit să arunce 
ciocanul (6 kg) (a 70,79 m! 
Acest rezultat 
nou record repi 
fiori și cea mai bună perfor
manță mondială, fiind supe
rioară cu 1,58 m rezultatului 
înregistrat, în 1964, de Gheor- 
ghe Costache.

reprezintă un 
lublican de ju-
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Voleibaliștii de la Rapid (an
trenor J. Ponova) au înregis
trat marți seară. în sala Giu- 
lești, o nouă victorie la zero 

șasea consecutivă de la în
ceperea campionatului republi
can) în dauna Științei Timi
șoara : 3—o (6, 2, 7). In vervă, 
campionii și-au depășit net ad-

★

versarii vădit intimidați prin 
varietatea acțiunilor ofensive 
(cel mai bun atacant D. Plo
con) și prin forța serviciilor, 
învingătorii au folosit forma
ția : Grigorovici, Nicolau, Min- 
cev, Plocon, Costinescu și 
Drăgan.

★

Turneele handbaliștilor noștri 
peste hotare

• DINAMO BUCUREȘTI A DISPUS LA SCOR DE CAMPIOANA 
FRANȚEI, U.S. DTVRY : 34—17 • ECHIPA DE TINE1ET A 

BUCURE5TIULUI ÎNVINSĂ

Handbaliștil noștri, aflați în 
prezent peste hotare, au susținut 
marți noi întllniri: Dinamo Bucu
rești in Franța, iar selecționata de 
tineret a orașului București in 
R.D. Germană. Iată clteva amă
nunte asupra meciurilor disputa
te de cele două echipe.

LA MARE LUPTA LA AUE

<
&

l
i

★

• Succesul lui Florin Gheorghiu
DINAMO A LĂSAT O EXCE

LENTA IMPRESIE LA IVRY

cestei partide întregul tot, adi
că : Redl, Bogolea — Costache 
1 4, Moser 5, Ivănescu 4, Nica 
4, Covaci I, Cosiache II 1, 
Hnat 6, Ionescu 4, Mureșanu 2, 
Coman 2, Popescu 1, Bădulescu. 
Pentru francezi 
Richard 7, M.
douh 3, Avenet 
Gegas.

au înscris : R 
Richard 3, Ri
ll. Benzoni și

i

t

Și

la Hastings
A luat sfîrșit turneul inter

național de șah de la Hastings 
(Anglia). Pe primul loc s-a cla
sat marele maestru PAUL KE- 
RES (U.R.S.S.), iar locul doi a 
revenit campionului țării noas
tre, maestrul internațional 
FLORIN GHEORGHIU, la ega
litate de puncte cu marele 
maestru Jugoslav SVETOZAR 
GLIGORICI, dar cu un coefi
cient Soneborn mai bun pen
tru șahistul romîn.

(Citiți amănunte în pag. a 
IV-a).

* ★

• Handbalistele de la Rapid 
pleacă azi in

După cum am anunțat, e- 
chipa feminină Rapid Bucu
rești va întreprinde un tur
neu în R.D. Germană. Hand
balistele noastre părăsesc azi 
țara. Din lotul lor fac parte, 
printre altele, Ana Boțan, Ma-

R. D. G.
ria Constantinescu, Constanța 
Dumitrescu, Rodica Floroianu, 
Elena Dobîrceanu, Maria Bota, 
Maria Nicolae etc. Sîmbătă și 
duminică, Rapid va lua parte 
la turneul organizat de clubul 
Lokomotiv Rangsdorf.

IVRY 6 (prin telefon). -— In- 
tîlnirea dintre campioana Romî- 
niei, Dinamo București și cam
pioana Franței, U.S. dTvry s-a 
încheiat cu succesul categoric al 
jucătorilor romîni, învingători cu 
scorul de 34—17 (21—9). Meciul 

prilejuit un joc clar, curat, de 
o excelentă factură tehnică și s-a 
desfășurat în nota de superiorita
te a echipei Dinamo. Handbalul 
practicat de dinamovișfi și-a atras 
aprecierile elogioase ale nume
roșilor spectatori, ca și ale pre
sei

Joottl a avut un aspect echili
brat în prima parte 
1. In min. 15 scorul 
pentru Dinamo. In 
însă, jucătorii noștri 
tanțat printr-un joc 
spectaculozitate și 
Dinamo a folosit în

N. NEDEF
antrenor

BUCUREȘTI (TINERET) A PIER
DUT LA MARE LUPTA LA AUE

La invitația soarelui de iarnă (căruia în acest sezon ...i-au cam 
căzut dinții), copiii cartierelor bucureștene ies zilnic — mai cu 
seamă acum, în vacanță — la tradițională miuță. Dacă patinele mai 
pot fi puse in cui, în schimb mingea de fotbal, după cum se vede, 
nu cunoaște odihna. Momentul a fost surprins de fotoreporterul nos
tru Teodor Roibu, pe bulevardul 1 Ma‘. 322. în fața noului bloc cu 
nr. 11. Instantanee asemănătoare pot. fi descoperite pe multe alte 
„stadioane" ale Capitalei, unde, in fața tribunelor cu mai multe 
etaje, pregătirile din „perioada de tranziție" continuă...

a reprizei 
eta 12—8 
continuare 
s-au dis- 
de mare 
eficacitate, 
cursul a-

Peste 400 de tineri înotători la start

AUE 5 (prin telefon).— Con- 
tinuîndu-și turneul pe care îl 
întreprind în RD. Germană, ti 
nerii handbaliști bucureșteni au 
evoluat marți în localitate, unde 
au întîlnit puternica echipă Wis- 
mut, din campionatul primei ca
tegorii. Meciul a furnizat o dis
pută aprigă, în care s-a jucat 
„tare", urmărindu-se în special 
rezultatul. In final victoria a 
revenit handbaliștilor din Aue 
cu scorul de 18—16 (15—8).

Jucătorii bucureșteni au în
ceput partida lent, cu oarecari 
ezitări în apărare, ceea ce a 
permis echipei gazdă să se im
pună și să-și creeze un serios 
avantaj: 4—1, 9—2, 14—7, și 
15—8 la sfîrșitul reprizei. Nu 
este mai puțin adevărat că evo
luția formației noastre a fost in
fluențată și de condițiile de joc 
puțin obișnuite (terenul mic, 
ceea ce nu a permis folosirea 
contraatacului, luminozitatea sla
bă și parchetul alunecos, care 
împiedicau un bun control al

De aici se reia întrecerea echipelor
de baschet

Cele mai bune formații mas
culine din țară își reiau la sfîrși
tul acestei săptămîni întrecerea 
din cadrul campionatului repu
blican. Prima etapă a returului, 
programată duminică 10 ianua
rie, prezintă un fapt puțin obiș
nuit: nici unul din cele 6 me
ciuri ale etapei nu se desfășoară 
în Capitală. Dintre ele, rețin a- 
tenția în mod deosebit jocurile 
de la Oradea (Dinamo — Dina
mo București) și Timișoara (Ști-

ința — Știința București), în care 
sînt angajate echipe din partea 
superioară a clasamentului. Cele
lalte două fruntașe ale basche
tului bucureștean au sarcini evi
dent mai ușoare: Steaua se de
plasează la Farul Constanța, iar 
Rapid joacă la Tg. Mureș cu 
Știința. In sfîrșit, celelalte două 
partide pun față în față echipele 
clujene Politehnica și Știinta, iar 
Ia Brașov Steagul roșu și C.S.M.S. 
Iași. Iată cum arată clasamen-

sosirea în Predeal, prof. 
Popa de la școala medie 

Timișoara și-a... uitat atri- 
antrenor de handbal. Im- 
cele 30 de eleve ale sale.

iuă astăzi dimineață, de da f
s zx ■ • j 2Ut f-iL; ■

li ; , 1 -tO
Z

(Continuare în pag. a 4-a)

1. Dinamo București
2. Steaua București
3. Rapid București
4. Știința București
5. Dinamo Oradea
6. Știința Timișoara 

Știința Cluj 
St. roșu Brașov 
C.S.M.S. Iași 
Politehnica Cluj 
Știința Tg. Mureș 
Farul Constanța

7.
8.
9.

10.
11.
12.

tul înaintea acestei etape :

11 9 2 858:706 20
11 9 2 883:682 20
11 8 3 847:714 19
11 8 3 740:695 19
11 7 4 770:721 13
11 6 5 746:758 17
11 5 6 729:728 16
11 4 7 850:883 15
11 3 8 695:781 11
11 3 8 636:741 14
11 2 9 749:860 13
11 2 9 652:886 13

SCHI „Concursul de deschidere “
se dispută la Poiana Brașov

Deoarece ninsoarea căzută în 
ultimele zile la Predeal nu poa
te asigura încă buna desfășurare 
a întrecerilor de schi, F.R.S.B. 
a hotărît ca tradiționalul „Con
curs de deschidere" să se dis
pute la Poiana Brașov. Astfel 
că duminică dimineață iubitorii 
acestui sport vor avea prilejul 
să urmărească evoluția celor mai 
buni schiori din Brașov, Predeal 
și de pe Valea Prahovei, pe pîr- 
tia Kanțerului, unde va avea loc 
cursa de slalom, și pe pîrtia din

Poiana Brașov, care va găzdui 
cursele de fond.

Tot duminică se vor desfășura 
concursurile de inaugurare a se
zonului și în celelalte regiuni ale 
țării, bineînțeles acolo unde sta
rea .zăpezii a permis amenaja
rea pîrtiilor.
IN ACEST SEZON, ACCENT 

PE TINERET
Calendarul competițiilor care 

vor fi organizate în 1965 de 
F.R.S.B. este caracterizat de a- 
tenția ce se acordă schiorilor ti-

• Iarna aceasta, tineretul 
se va bucura de atentie 
deosebita • Concursurile 
organizate de F.R.S.B. 
e Rîșnov, Mogoșa, Borșa și 
Odorhei vor găzdui impor
tante competiții republicane

442 de tineri înotători și înotă- 
are (copii și juniori cat. a 
-a) aparținind școlilor sportive 
; elevi din Arad, Oradea, Cluj, 
îrda, ” 
ți și 
nire i 
asca | 
drul 
lupa 
tatei".
Printre rezultatele înregistrate 
■i, remarcăm noul record de 
lă (juniori cat. a Il-a) reaLi- 
t de tînărul înotător reșițean 
■no Giurasa. El a înotat dis- 
ița de 100 m fluture î'rt 
lipul de 1:08,0. Concursul con^,

Tg. Mureș, Sibiu, Ga- 
București și-au dat în- 

ieri la bazinul Flo- 
pent.ru a se întrece în 

tradiționalei competiții: 
sfatului popular al Ga-

a 10 și după-amiază, de M 
a 17- r’l
Fotografia noastră reprezintă 
start într-una din probele ră- 

rvate înotătoarelor.

PIRTIE LIBERA!...
De la

Constantin
nr. 4 din 
buțiile de 
preună cu 
toate handbaliste, face numai schi. 
Lecții și demonstrații. Cinci ore pe 
zi. L-am asistat pe Clăbucet la o 
probă de control.

— Georgeta Lațcu!
Tînăra cu acest nume și-a mai 

privit o dată legăturile schiurilor și 
apoi s-a avîntat, Cu mult curaj,, pe 

2 pirtie. A alunecat lit), fără a folosi 
bețele.
— Bravo,' Geta! Pe ziuă de astăzi e L' iz //I*’,. •■' . 'to> .»Ji ISi "• ’ ill *• 'v *' 'inca tin 10..., .
l-a urmat Viorica buțpitrtt, Aceeașț:i 

plecare sigură,’ aceeași alunecare fru
moasă. Și, la urmă, aceleași aplauze.

Tlh

Pe rînd, toate cele 30 de eleve 
handbaliste din Timișoara au cerut... 
pârtie liberă pe Clăbucet. Și. la sfîr
șit, toate l-au... obligat pe profesorul 
Popa să consemneze în caiet, numai 
note de 9 și 10.

— Felicitări. Aveți schioare foarte 
bune...

— Vă mulțumesc. Nu sînt decit 
cepătoare. Au lucrat însă pe pirtie 
otita ambiție,, incit după zece zile 
antrenament... Ați. văzut doar...

— Am văzut. Dar și mai mult m-ar 
interesa să le văd jucind handbal...

— După-amiază avem meci cu o 
selecționată, a școlilor din Brașov și 
București. Pohte veniți...

Am dat ctirs invitației. Și nu mi-a 
părut rău. Fiindcă handbalistele de la 
„medie" 4 did Timișoara. Monica Ma-

în- 
cu 
de

dău și Tereza Secheli, Carmen Dicu 
și Daniela Ionescu ca și celelalte co
lege ale lor ne-au oferit, nouă celor 
peste 200 de spectatori strinși ad-hoc. 
o partidă de un excelent nivel tehnic. 
Tradiția handbalului feminin timișo
rean, a școlii mai ales, este așadar 
in mîini bune...

La plecare, Tibi Sfercoci, secretarul 
asociației sportive de la S.M.4 Timi
șoara, mi-a prezentat, spre completa
rea documentației (și ca argument 
decisiv), lista elevelor aflate in ta
bără cu situația lor la carte, pe tri
mestrul I: o veritabilă colecție de 
medii de la 8 in

Cum aș putea 
rînduri decit cu 
fetelor /“...

SUS I 
încheia alifiei aceste 
un călduros „bravo,

SANDA COMAN

neri. Acestora le sînt rezervate 
mai multe concursuri cu carac
ter republican, printre care 
„Cupa R.P.R." Ia fond și probe 
alpine și „Cupa tineretului" la 
sărituri. Iată, de altfel, calen
darul complet al concursurilor 
ce se vor desfășura în organiza
rea federației : „Concursul de 
deschidere", „Cupa R.P.R." 
pentru seniori și juniori la pro
be alpine, fond și sărituri (cîte 
două etape), „Cupa tineretului" 
la sărituri, campionatele repu
blicane (etape de raion, regiuni 
și finale) pentru seniori și ju
niori, probe alpine, fond, sări
turi și biatlon. „Cupa regiunilor" 
pe echipe (alpine și fond), „Cu
pa F.R.S.B." la fond, probe al
pine și biatlon.

îmbucurător este faptul că, 
spre deosebire de anii trecuți, 
federația a programat unele îm 
treceri și la Rîșnov (etapa a 
Il-a a „Cupei R.P.R." la fond), 
Mogoșa (etapa I a „Cupei 
R.P.R." la probe alpine), Borșa 
(cele două etape ale „Cupei 
R.P.R." și campionatul republi
can de sărituri pentru seniori) 
și Odorhei (etapa I a „Cupei 
tineretului" la sărituri). Sîntem 
convinși că desfășurarea con
cursurilor va constitui o bună 
propagandă pentru schi iu-jft- 
ceste centre»

pent.ru


i -IN REGIUNEA BACAU

Se poate face mat molt
pentru reușita întrecerilor

Si în regiunea Bacău, Spartachiada 
de’ iarnă a tineretului se bucură de 
interesul cuvenit celei mai mari com
petiții sportive a sezonului. Pină 
acum, raioanele Moinești, Tg. Neamț, 
Adjud și orașul Bacău se situează 
primre fruntașe în organizarea com
petiției.

In orașul Bacău, de pildă, la nive
lul consiliilor asociațiilor 
avut loc ședințe lărgite 
care au dezbătut sarci
nile ce le revin acestora 
pină la nivelul grupelor 
sportive. Ca rezultat al 
bunei organizări a com
petiției, întrecerile s-au 
bucurat de o largă par
ticipare. Așa s-au petre
cut lucrurile în asociațiile sportive Pro
letarul, Bradul, Partizanul, Sănătatea 
ș.a. Strungarul Nicolae Onofrei și lă
cătușul Nicolae Calapod de la aso
ciația sportivă Proletarul, medicul 
Constantin Baisan și asistenta medi
cală Valentina Cristea de la asocia
ția sportivă Sănătatea, Vasi-le Boicu- 
lescu și Gheorghe Manole de la aso
ciația sportivă Bradul sint doar cîliva 
din participant!! care s-au evidențiat 
in întreceri.

In raionul Adjud merită a fi sub
liniat faptul că în asociațiile sportive 
din comunele Adjudu-Vechi, Păn.ești, 
Căbești, Coțofănești și altele, întrece
rile din cadrul Spartachiadei de iarnă 
a tineretului au fost îmbinate cu 
frumoase programe cultural-arlistice, 
mult apreciate de publicul spectator. 
Un accent deosebit a fost pus pe îm
bunătățirea bazei materiale, fapt do
vedit prin confecționarea a 300 
schiuri și 400 de săniuțe, precum 
prin amenajarea a trei | 
Adjud și unul la Sascut.

In orașul Onești, în fruntea asocia
țiilor sportive care au organizat in

sportive, au

mod corespunzător întrecerile, se află 
Victoria; aici aproape toți cei 670 
membri UCFS participă în cadrul ce
lor zece ramuri sportive cuprinse în 
regulamentul competiției.

Din analizele periodice ce au loc la 
nivelul consiliilor asociațiilor sportive 
rezultă că și în celelalte raioane din 
regiunea Bacău, Spartachiada de iarnă 
se bucură de nurii interes. -

accent doar pe șah șî tenis de masă, 
neglijîndu-se celelalte ramuri sportive.

In ceea ce privește popularizarea 
competiției, aceasta s-a rezumat, în 
general, la difuzarea afișelor primite 
de la organele regionale UCFS, ne
glijîndu-se posibilitățile locale, care 
peste tot există.

Pentru ca întrecerile să-și atingă 
scopul propus, comisia regională a 

iarnă

SPARTACHIADA
DE IARNĂ

Organele UCFS în strînsă colabo
rare cu organizațiile U.T.M. au luat 
măsuri corespunzătoare pentru asigu
rarea tuturor condițiilor materiale și 
telmfce necesare desfășurării, 
tinuare, in bune condiții, a 
rilor.

Un prețios sprijin a fost 
competiției de către cadrele

în con- 
întrece-

acordat 
de spe

cialitate în frunte cu profesorii Dumi
tru Popescu și Aurel Băiăeșu din ra
ionul Aîoineștî, Ion Dumitrescu din O- 
nești, Constantin Săvinescu din P. 
Neamț și alții, care din primele zile 
s-au deplasai în mijlocul tineretului, 
îndrumîndu-l în organizarea întrece
rilor.

de
>, precum si 
patinoare la

Cu toate rezultatele bune ce s-au 
obținut pină acum în întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de iarnă (circa 
5 006 de participanți), consider că nu 
peste tot s-a muncit cu toată însu
flețirea. Cazul asociațiilor sportive 
Textila Buhuși, Cauciucul Onești este 
foarte edificator in această privință, 
in organizarea întrecerilor s-a

DIN SCRISORILE CORESPONDENȚILOR NOȘTRI
îndeosebi asociațiile sportive Chimia 
Făgăraș și Chimia orașul Victoria 
(prima numără peste 4 C00 de membri 
UCFS, a doua 2500), care, deși bene
ficiază de condiții bune de organizare 
a întrecerilor sportive, se prezintă cu 
un bilanț slab pe 1964.

PLOIEȘTI. Consiliul raional UCFS 
Mizil a luat inițiativa organizării unor 
cursuri de instructori sportivi în co
mune. Un astfel de curs s-a desfășu
rat nu de mult în comuna Ciorapi, sub 
conducerea profesorului de educație fi
zică Constantin Neagu. Cursanții au 
luat cunoștință de felul cum se orga
nizează diferite compe'iții sportive de 
mase, ca Spartachiada de iarnă a ti
neretului, „duminici cultural-sportive", 
campionatul asociației sportive, con
cursul pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv etc.

ȘTEFAN CONSTANTIN
' VALEA RĂII. în raionul Rm. Vîl- 
cea au fost organizate în anul 
peste 
five". 
acest 
beni,

1964
220 de „duminici cultural-s.oor- 
Cele mai reușite acțiuni de 

fel au avut loc în comunele Bă- 
Mihăeștî și Calicea.

COSTEA A1AR1N01U

FĂGARAȘ, Zilele trecute a avut loc 
plenara consiliului raional UCFS, cu 
prilejul căreia s-a făcut bilanțul acti
vității sportive pe anul 1964. Â reieșit 
— din informarea prezentată — că la 
competițiile sportive de mase au luat 
parte peste 35.000 de tineri și tinere. 
O atenție deosebită s-a dat trecerii 
normelor pentru cucerirea Insignei de 
polisportiv. La sfîrșîtul anului 1964 în 
raion erau 2800 de purtători ai Insig
nei și peste 3000 de tineri cu toate 
normele trecute. S-a subliniat însă că 
rezultatele obținute de sportivii din 
raion puteau fi și mai bune dacă toate 
asociațiile ar fi acordat atenția cuve
nită acestor întreceri. Au fost criticate

CORBI. în aceste zile, membrii con
siliului asociației sportive Unirea Corbi 
din raionul Curtea de Argeș se pre
ocupă de pregătirea adunării de dare 
de seamă și alegeri. Colectivele însăr
cinate cu pregătirea materialelor pen
tru adunare (darea de seamă, pro
iectul de hotărirî și raportul comisiei 
de revizie) lucrează intens la întocmi
rea acestora. Totodată, s-a trecut la 
introducerea 'sistemului îmbunătățit de 
evidență a membrilor UCFS. De ase
menea, s-a pus accent pe munca de 
încasare a cotizației sportive, reușin- 
du-se ca aceasta să fie încasată (pe 
anul 1964) în proporție 
sută.

GH.

Spartachiadei de
și cele raionale trebuie 
să desfășoare o muncă 
mai concretă, la nivelul 
asociațiilor sportive. De 
asemenea, trebuie să se 
urmărească
talentate, care 
drumate spre 

sport. Tot astfel

elementele 
să fie in
sect iile pe 
este nece-ramură de 

sar să se acorde o mai mare atenție 
asigurării bazei materiale prin amena
jări de patinoare, confecționări de 
haltere simple, schiuri populare, să
niuțe etc.

In timpul care a rămas pină la în
cheierea primei etape — 10 februarie 
— consiliile asociațiilor sportive din 
regiunea Bacău trebuie să ia toate 
măsurile pentru ca întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă să cu
noască un succes deplin. Antrenorii, 
instructorii, profesorii de educație fi
zică sint chemați să acorde o deose
bită atenție competiției.

ROMULUS CIOACĂ
activist al Consiliului General UCFS

Vîrful cu Dor a găzduit primul concurs
Duminică s-a disputat pe pîrtîa de 

la Vîrful cu Dor concursul de inau
gurare a sezonului în regiunea Ploiești. 
Zăpada excelentă a permis schiorilor 
de la Carpați, S.S.E., Voința, Bucegi, 
Progresul Sinaia și de la Caraimanul 
Bușteni să-și dispute întîietatea în con
diții bune. întrecerile au fost urmă
rite cu viu interes de numeroșii turiști

aflați la „Vîrful cu Dor" și la celelalte 
cabane din apropiere.

Concursul a constat dintr-o cursă £■' 
slalom speciaL Rezultate : seniori', 
1—2. M. Bucur și C. Tăbăraș (ambii 
Carpați) 53,2; 3. Dan Focșeneanu 
(Carpați) 59,3 (cu o căzătură); juniori:. 
1. Gh. Vulpe 61,2; 2. R. Vivareii 
68,3 ; 3. Radu Cernat 75,0 (toți de la 
S.S.E.). (MIHAI BOTA — coresp.).

Din activitatea schiorilor mureșeni
A propierea sezonului a făcut 

secțiile de schi ale cluburilor și
ca 
a- 

sociațiilor sportive din regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară să se pregătească 
tot mai intens. La Tg. Mureș, schiorii 
de la Știința, Comerțul și Sanitarul 
și-au început antrenamentele de mai 
multă vreme. în același timp, a fost 
verificat și reparat materialul și echi
pamentul sportiv.

I a baza sportivă „7 Noiembrie" din 
L- Tg. Mureș va funcționa un centru 

de inițiere pentru copii, de care se va 
îngriji A.S. Comerțul. De pe acum s-au 
înscris 40 de copii, care așteaptă cu 
nerăbdare căderea zăpezii.

Ț rambalina de sărituri de la Odor-
' hei a fost mărită, iar săritorii aso

ciației sportive Voința (12 avansați și 
15 copii) fac antrenamente pe i scat 
încă din luna octombrie. Pregătirile, 
efectuate sub conducerea antrenorului 
Ștefan Moșa, se desfășoară cu regulari
tate intr-o atmosferă de perfectă disci
plină.

I a Gheorghieni, un număr de 30 de 
"-schiori, majoritatea de la A.S. În

frățirea, se antrenează cu seriozitate 
sub îndrumarea instructorilor Andrei 
Elekeș ia probele alpine și Ștefan Be- 
nedek la fond.

c chiorii din Miercurea Ciuc vor a- 
vea la dispoziție in acest sezon 

două noi pirtii (pentru slalom special 
și slalom uriaș). amenajate prin mun
că patriotică. Cu sprijinul Sfatului’ 
popular raional a fost terminată o ini
moasă cabană. Acum se lucrează ta a- 
menajarea unei trambuline.
f~N ptsprezece schiori din Topiița se

' pregătesc sub conducerea instruc-, 
lorilor Ioan Moldovan și Ștejan^Ca- 
racioni. Și aici au fost puse ia jftmct 
pîrtiile, echipamentul și materialul spor
tiv necesar.

I n aceste zile, 130 de schiori de la 
' S.S.E. iși petrec vacanța intr-o , 

bără organizată la Borsec. >
| a 10 ianuarie vor avea loc în toa- 
*- te raioanele concursurile inaugu

rale ale sezonului anului 1965.
IOAN PAUȘ-coresp. regional

B. STO1CIU

Un concurs binevenit
TENI5beNA5Ă

Mihaela Stoenescu, una din parti- 
mntele la concursul de inaugurare 

a sezonului.

Foto : t. Mihăică

de sută la

CATANA

O BAIA MARE. Clubul
șenesc, în colaborare cu Comitetul oră
șenesc pentru cultură și artă, a orga
nizat în comuna Seini într-una din 
duminicile trecute, o seară cultural- 
sportivă. Sala căminului cultural s-a 
dovedit neîncăpătoare. Pe scenă au 
evoluat gimnaști, halterofili, boxeri și 
ansamblul artistic al Casei de cultură 
din comuna Săsar.

sportiv oră-

Faza interregională a primului 
concurs de tenis de masă al centrelor 
de copii se dispută vineri și sîmbătă 
în patru centre. Astfel la Onești vor 
lua parte sportivi din orașele lași, 
Buzău, Giurgiu (băieți), Fetești (fete). 
Onești; Rm. Vilcea: Craiova, Tg. 
Jiu (băieți). Pitești, Caracal 
Constanța și Rm. Vilcea;

„CUPA

V. ȘTEFANESCU

(băieți j, 
Oradea:

30
în Capi- 

de masă
Zilele trecute a avut loc 

tală o competiție de tenis 
organizată de A.S.A. și dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie". Au luat parte 
120 de copii și juniori din care 24

CanipwMîri de juniori ol Capitalei
Luni și marți s-au desfășurat primele 

întreceri de floretă și spadă din cadrul 
campionatului de juniori al Capitalei. în 
sala de sport de la „Juridice" au evo
luat cei mai tineri floretiști între 14 și 
16 ani. Concursul s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic. Acest fapt ne arată că 
există preocupare și pricepere din par
tea antrenorilor pentru pregătirea ju
niorilor „mici", pepiniera sportului de 
performanță. Merită să fie evidențiată 
comportarea floretiștilor Ștefan Neagu 
și Gheorghe Burtea (Progresul) și Vin- 
cențiu Constantin (S.P.C.). Iată și cla
samentul de la proba de floretă băieți 
14—16 ani: 1. Ștefan Neagu (Prpgre-

sul) 4 victorii ; 2. Gheorghe Burlea 
(Progresul) 3 v ; 3. Vincențiu Constan
tin (S.P.C.) 3 v; 4. Aurel Ștefan 
(S.P.C.) 2 v; 5. Alexandru Micloș 
(Știința) 2 v; 6. Eugen Fintoc (Pro
gresul) 1 v.

Marti a avut loc proba de spadă re
zervată juniorilor „mari" 17—18 ani. 
Sistemul de desfășurare a finalei a fost 
acela prin eliminare directă. La această 
armă o comportare frumoasă a avut 
Ion Popa (Universitatea), care a confir
mat rezultatul bun din „Cupa tinere
tului" (âștigînd și acest concurs. Cla
sament spadă: 1. Ion Popa (Universi
tatea); 2, Iosif Sepeși (Steaua); 3—4.

Gheorghe Cerea (Steaua) și Teodoi 
Chifor (C.S.S.); 5—8. Gheorghe. Tur- 
batu (C.S.S.), Constantin Miou (Pro
gresul), Sergiu Ciocodeică (Progresul) 
și Florin Rusu (Progresul). Toți cei 
mai sus s-au calificat pentru faza 
nală a campionatului de juniori 
R.P.R.

de 
fi
ni

★

Sîmbătă 9 ianuarie a.c., ora 17, 
sala de sport de la „Juridice" va avea 
loc proba de floretă fete (14—16 ani), 
iar duminică 10 ianuarie, de la ora 9,30, 
în aceeași sală, va avea loc proba de 
sabie.

în

Bocșa Vasiovei, Timișoara, Arad, Sa- 
tu Mare, Cărei, Cluj, Oradea; Bra
șov : Tg. Secuiesc, Sf. Gheorghe, Cu- 
gir, Hunedoara, Petroșeni, Tg. Mureș, 
Reghin, Gura Barza.

Sperăm că întrecerile vor scoate la 
iveală o serie de elemente talentate 
care să poată fi apoi pregătite cu 
toată atenția de antrenorii noștri.

ȘTIRI DIN TARĂ

DECEMBRIE"
de fete. Iată cîștigătorii probelor: 
băieți, cat. 10—11 ani: Adrian Toa- 
der (ASA), cat. 12—13 ani: Dumitru 
Preda (ASA), cat. 14—16 ani: Ale
xandru Aciu (Bere Grivița): fete:

Badeacai. 10—11 ani: Marilena 
(Spartac), cat. 12—13 ani: Roberta 
Toma (Bere Grivița), cai.
ani: Constanța Dinu (Bere Grivița); 
dublu băieți, cat. 10—13 ani: Preda- 
Mureșeanu (ASA), cat. 14—16 ani: 
Costache-Siamatescu (ASA); dublu 
fete, cat. 10—13 ani: Cristina Mușat- 
Cornelia Alexandrescu (ASA), cat. 
14—16 ani: Constanța Dinu-Elena

14—16

14—16
Ciobanii (Bere Grivița); dublu mixt, 
cat. 10—13 ani: Mariana Stoian- 
Toader (ASA), cat. 14—16 ani: Con
stanța Dinn-Aciu (Bere Grivița). Pe 
lingă învingători s-au mai remarcat 
A. Bumbuț, G. Dicu (Voința Perie
rui), I. Colcer (Bere Grivița). Cel 

a acu- 
(ASA 
a cu- 

puncte. 
clasat

mai mare număr de puncte 
mulat asociația organizatoare 
— antrenor V. Tulcea) care 
cerit trofeul pus in joc cu 182 
Pe ' 
Bere 
nu) 
nor
Luci

locurile următoare s-au ____
Grivița (antrenor A. Ardelea- 

178 p„ Voința Perierui (antre- 
Geta Pitică), Spartac (antrenor 
Slavescu).

DOROHOI. Din inițiativa prof. Ba
rton Mandache a luat ființă, pe lingă 
Școala Medie nr. 1 din iocalitate, nn 
centru de antrenament la baschet, 
frecventai de 30 de copii între 12 și 
14 ani. Pentru începui, tinerii bas- 
chetbaliști au fost ioițiați in tainele 
acestui sport, urmind ca anul acesta 
echipa centrului să participe și la 
competiții oficiale. Dintre sportivele 
cu reale aptitudini cităm pe Otilia 
Apostol, Sonia Munieanu, Doina 
lfiimie ș.a. (M. Crișan — coresp.).

SATU MARE. Șase echipe feminine 
au participat ia tradiționala întrecere 
dotată cu „Cupa Mondiala". De data 
aceasta, trofeul a revenit echipei aso- 

a 
a 

2. : 
Luceafărul ;

II și 6. Mondiala II. (A. 
coresp.).

ciației sportive „Mondiala", care 
cîștigat toate cete 5 partide. Ea 
fost urmată
S.S.E. I; 3.
5. S.S.E. “ 
Verba —

TECUCI. Recent s-a desfășurat în 
localitate' un campionat de baschet 
rezervat echipelor școlilor medii și 
profesionale. întrecerile au fost ciș- 
tigate de echipele (masculină și fe
minină) Știința II, antrenate de prof. 
Constantin Patrichi. Cu acest prilej 
s-au evidențiat o serie de tineri spor
tivi, cum ar fi Botez, Mihăilă, Nicu- 
liță, Meiu, lrimia și Chiscop. (1. lvă- 
nescu — cor-esp.). *

CLUJ. Opt formații masculine par
ticipă la campionatul orășenesc de 
calificare, lată citeva din rezultatele 
înregistrate pină acum: Universita
tea—-Jnst. Pedagogic 74—70 ; Uni- 
versitateai—Porțelanul 54—50 : A. S. 
Armata—S.S.E. 41—46. (O. Guțu — 
coresp.).

ui clasament de :
Unio; 4.



3 întrebări și 14 răspunsuri
In dorința de a oferi cititorilor vești despre echipele de categoria A. redactorii rubricii noastre de fotbal au 

organizat o anchetă - fulger printre antrenorii respectivi, adresîndu-le întrebările:
• CUM APREC1AT1 COMPORTAREA ECHIPEI DV. ÎN PRIMA PARTE A CAMPIONATULUI ?
• CARE SÎNT OBIECTIVELE PE CARE LE URMĂRIȚI IN PERIOADA PREGĂTITOARE ? CE VA PREOCUPĂ 

ÎNDEOSEBI ?
» CE PERSPECTIVE ÎNTREZĂRIT! IN RETUR PENTRU ECHIPA DV.? CUM VEȚI ORIENTA JOCUL 

ECHIPEI ?

TELESPORT

Iată răspunsurile:

ANGELO NICULESCU (Dinamo 
București).

— Ținind seama de împrejurările în 
care s-a desfășurat campionatul, de pre
zenta jucătorilor mei in diferitele loturi, 
consider că echipa a avut o comportare 
normală. Astfel, ea a jucat slab in pri
ma parte a turului, neavind pregătirea 
necesară și corespunzător in partea a 
doua tind s-a putut lucra mai temeinic. 
Succesele se obțin in timp, muncind me
todic, sistematic și progresiv.

— Asigurarea unei pregătiri fizice de 
ază pe care să se instaleze pregătirea 

tehnico-tactică.
— Practicarea unui fotbal de edi

tate, superior celui din tur.

ILIE SAVU (Steaua).

— Apreciez ca satisfăcătoare com
portarea echipei in turul campiona
tului, dat fiind faptul că am avut 
tfe intimpinat unele greutăți prin 
multiplele accidentări ale înaintași
lor Voinea, Sorin Avram. Pavlovici, 
Constantin.

— Asigurarea unei pregătiri fizice, 
tehnice, tactice și morale, care să 
permită echipei susținerea unor jocuri 
la un nivel cit mai apropiat de ce
rințele fotbalului modern.

— Pentru retur, printr-un joc mai 
organizat, prinir-o participare mai ac
tivă in fazele de finalizare, echipa va 
putea avea o comportare constant 
bună. Ne orientăm spre concepția de 
joc ofensivă.

VALENTIN STANESCU și VICTOR 
STANCULESCU (Rapid).

— Din punct de vedere al rezultatelor 
ceea ce ne-am propus — deocamdată — 
am reușit: un loc intre primele patru. 
Din punct de vedere al calității jocului 
însă, nu ne declarăm satisfăcuți. Astfel, 
deși echipa practică un joc ofensiv, ea 
Ți prea a marcat goluri din cauza ine- 

.icacității înaintașilor.
' — Ne preocupă îndeosebi să punem

la punct jocul echipei in ansamblu în 
așa fel incit să acționeze ca un bloc 
funcțional atît în atac cît și in apărare. 
Referitor la compartimente va trebui să 

. consolidăm siguranța in jocul liniei de
fensive și să imbunătățim randamentul 
atacului.

— Pentru retur sperăm ca echipa 
noastră să se comporte la un nivel mai 
bun, in scopul îndeplinirii obiectivelor 
competiționale.

SILVIU PLOEȘTEANU (Steagul 
roșu).

— Echipa a avut o comportare 
mulțumitoare. Concepția ei de joc s-a 
axat pe repartiția inegală a jucăto
rilor în cele două momente (atac — 
apărare), in scopul obținerii unei 
permanente superiorități numerice.

— Vom urmări, îndeosebi, imbună- 
lățirea rezistenței sub toate formele, 
a forței și a vitezei.

— Pentru retur ne propunem ca 
jocul echipei să dștige și mai mult 
in -di/jamică și spectaculozitate.

CONSTANTIN TEAȘCA (C.S.M.S. 
Iași).

— Apreciez ca ascendentă comporta- 
rea echipei. Ea se datorește creșterii 
marcate in însușirea sistemului și con
cepției de joc, fidelității față de ele. Con
cepția de joc a fost tot cea colectiv — 
constructiv — ofensivă și spun „tot" în- 
țrucît aceeași concepție a stat la baza 
ocului echipei și în campionatul pre
cedent.

— In această perioadă preocuparea 
mncipală constă în perfecționarea teh- 
tică și tactică a echipei, in dezvoltarea 
je mai departe a calităților fizice și 
noral volitive ale jucătorilor, în imbina- 
ea teoriei cu practica, cel mai eficient 
nijloc pentru realizarea... jucătorului 
omplet.

— Întrezăresc posibilitatea înregistra
ți de noi progrese. Cît privește concep- 
ia de joc, la ea ne-am stabilit de la în
ceputul colaborării între mine și jucă- 
orii C.S.M.S.-ului: joc colectiv-cons- 
ruciiv-ofensio, în care sintem încă de
late de a fi exploatat toate resursele.

ILIE OANA și C. CERNAIANU (Pe- 
olul).

— Sub posibilități. Ofensivă — indi
geni dacă am evoluat acasă sau in 
eplasare.
— Asigurarea unei pregătiri superioa

re care să ne aducă o formă bună în 
retur. Preocuparea principală: îmbună
tățirea finalizării.

— In retur ne așteaptă jocuri dintre 
cele mai grele. De modul în care vom 
rezolva problema eficacității atacului, 
va depinde... ascensiunea echipei spre 
zona superioară a clasamentului.

ION MIIIAILESCU (Farul).

— Echipa s-a comportat inegal. Intr- 
un cuvint: sub posibilități. Ne-am o- 
rientat spre un joc constructiv, colectiv, 
ofensiv.

— Vom folosi la maximum această 
perioadă lucrind la toți factorii antre
namentului, bineînțeles punind accentul 
pe pregătirea fizică și pe cea tehnică.

— Vom împrospăta echipa cu o serie 
de elemente tinere, de perspectivă.

ANDREI ȘEPCI (Știința Cluj).

— Cu excepția primelor trei etape șl 
a ultimelor două, echipa pe care o an
trenez a evoluat sub posibilități. Concep
ția noastră se încadrează in sistemul cu 
4 fundași fiind colectiv-ofensivă.

— Voi pregăti echipa în așa fel in
cit în retur să presteze un joc organi
zat, spectaculos, eficace și disciplinat.

— Sper ca printr-un joc organizat, 
elastic, în funcție de desfășurarea faze
lor, echipa să elimine fluctuațiile. Pe 
viitor vom aplica mai elastic sistemul 
cu 4 fundași, vom apela la o organizare 
mai rațională a jocului. In apărare, de 
exemplu, cei dot fundași centrali nu vor 
acționa rigid: dacă faza va permite u- 
nul va rămine fix, iar celălalt se va in
tercala in linia mediană, bineînțeles nu
mai la contraatacuri. De asemenea, mij
locașii se vor intercala mai des în atac 
pentru finalizare, iar înaintașii își vor 
mări zonele de acțiune.

LADISLAU ZILAHI (Crișul).

— Prin rezultatele obținute echipa 
s-a situat la un nivel satisfăcător. 
Dar din cauza unor indisponibilități 
pe o perioadă mai lungă (Vlad, To- 
meș, Sziics, Szakacs 111) calitatea 
fotbalului și, implicit concepția de 
joc a echipei, a avut de suferit.

— Vom pune accentul pe dezvol
tarea calităților fizice generale.

— Ne vom concentra forțele spre 
realizarea unui joc deschis cu ten
dință spre ofensivă, cu o permanentă 
mișcare in teren. De altfel, în afara 
meciului cu Steaua, la București, așa 
am încercat să jucăm și în tur.

C. BRAUN BOGDAN (U.T.A.).

— Echipa s-a comportat slab în 
prima parte a turului și satisfăcător în 
cea de a doua. Concepția noastră: joc 
colectiv-constructiv-ofensiv.

— Obiectivele principale sînt: îmbu
nătățirea tehnicii individuale, joc 
cursiv, în viteză, cu finalizări, ocupa
rea unui loc în mijlocul clasamentu
lui.

— Ne preocupă realizarea unui joc 
calitativ mai bun, sporirea eficacității. 
Vom aplica și pe viitor aceeași con
cepție de joc (colectiv-constructiv-ofen
siv), în cadrul așezării 1—4—2—4.

1X2XBC21
EXCURSII — EXCURSII — EXCURSII...

Programul concursului PRONO
SPORT nr. 2 din 10 ianuarie 1965 
cuprinde următoarele întîlniri :

Atalanta—Lazio
Cagliari—Bologna
Catania—lnternazionale 
Juventus—Varese 
M antova—Fiorentina 
Milan—Genoa 
Messina—Lanerossi 
Roma—Torino 
Sampdoi ia—Foggia

VIRGIL MARDARESCU (Dinamo 
Pitești).

— Ținind seama de o serie de factori 
(etapa de trecere de ta UZ.Al. la siste
mul cu 4 fundași, numărul de jucători 
tineri, accidentările numeroase) locul pe 
care-l ocupă echipa in clasament este 
echitabil. Am încercat să aplicăm con- 
cepjja de joc preconizată de F.R.F., asi- 
gurînd calitatea prin tehnică și viteză. 
In ce măsură am reușit îmi este greu 
să arăt...

— Obiectivele principale pentru peri
oada pregătitoare sînt: dezvoltarea fizi
că generală, omogenizarea calităților fi
zice de bază, readucerea echipei în for
mă pentru retur, întărirea muncii de e- 
ducație.

— Returul campionatului se anunță 
dificil pentru formația mea. Fiind insă 
tinără -ea este capabilă de elan, de dă
ruire, intr-un cuvint de progres. Vom 
incerca să cristalizăm cît mai repede sis
temul cu 4 fundași cu o variantă mo
dernă, în care unul din mijlocași va 
juca rol de „măturător", în funcție 
de fază, fie în fața liniei de fundași, 
fie înapoia ei.

NICOLAE OȚELEANU (Știința Cra
iova).

— Echipa s-a comportat inegal: a în
ceput slab și a terminat turul cu bine_ 
„Acasă" am încercat să jucăm 1-4-2-4, 
iar în deplasare 1-4-3-3.

— Vom căuta să asigurăm echipei o 
pregătire fizică superioară și, dacă 
timpul ne va permite, să îmbunătățim 
și tehnica jucătorilor. Apoi vom pune 
accentul pe omogenizare, jixînd ideea 
tactică a formației.

— Ne vom opri asupra variantei 
1—4—3—3, dacă jucătorii vor cores
punde total sarcinilor ce le revin în ca
drul acestei așezări. Pînă în prezent 
aplicarea se efectuează promițător.

ȘT. ONISIE (Minerul Baia Mare).

— Intîmpitimd o serie de greutăți 
obiective (jucători accidentați) formația 
noastră a avut o comportare nesatisfă
cătoare. Echipa a acționat ofensiv atît 
acasă cît și în deplasare, schimbînd 
doar după caz variantele de așezare.

— Ne preocupă realizarea unei bune 
pregătiri fizice, readucerea în formă a 
unor jucători care fuseseră accidentați, 
întărirea relațiilor de prietenie, crea
rea unei atmosfere de optimism.

— Sînt convins că în retur echipa 
va face un salt calitativ atît ca joc 
cît și ca... loc în clasament. Ea va ac
ționa în continuare deschis, ofensiv, 
luîndu-și, bineînțeles, unele măsuri, — 
în funcție de adversar.

TITUS OZON și EUGEN IORDACHE 
(Progresul).

— Firește, comportarea echipei a fost 
necorespunzătoare. Majoritatea jucăto
rilor din lot n-au putut face față unui 
joc modern, rapid, in continuă mișcare. 
In funcție de posibilitățile jucătorilor 
am căutat să acționăm tot după așeza
rea 1—4—3—3. ~

Pentru retur ne-am propus: să îmbu
nătățim viteza jucătorilor, rezistența in 
regim de viteză, iar execuțiile tehnice 
să fie adecvate jocului in mișcare.

— Cu lotul pe care-l avem, alcătuit 
in majoritate din jucători vîrstnici, lenți 
sau tineri fără experiență, va fi foarte 
greu să ieșim din impas.

Rari—Modena 
Brescia—Napoli 
Padova—Lecco

• O categorie de premii foarte a- 
preciată de participanti la concursurile 
și tragerile speciale este aceea a 
excursiilor, ele jigurînd cu regularitate 
pe listele de premii atribuite supli
mentar.

Duminică au revenit în Capitală 
excursioniștii care și-au petrecut reve
lionul la elegantul restaurant „Carpați"

Ca și în anii precedent, al
manahul sportiv al Televiziunii 
ne-a fost oferit și de data aceasta 
în cea de a doua zi a noului ca
lendar. Postul nostru de emisie 
respectă cu strictețe o tradiție 
care dă cu prisosință măsura in
teresului său major pentru eveni
mentul sportiv, atît de agreat de 
marea majoritate a telespectatori
lor. Și, după cum era și firesc, în 
cele aproximativ 45 de minute cit 
a fost răsfoit acest almanah s-a 
stăruit cu precădere asupra celor 
două mari manifestări sportive 
ale anului : Olimpiada albă de 
la Innsbruck și cea de vară de la 
Tokio. Am văzut deci din nou, cu 
aceeași emoție, în scurte străful
gerări doar, o parte din marile 
întreceri care au reunit în frumo
sul orășel austriac și în împreju
rimile lui, pe cei mai de seamă 
reprezentanți ai patinajului, ai 
schiului și ai hocheiului pe gheață 
de pe cele două emisfere. Ca în- 
tr-o veritabilă cursă contra crono
metru, filele acestui palpitant 
almanah s-au întors apoi una după 
alta, din ce în ce mai repede : 
scene din finala campionatului 
mondial de handbal de la Praga, 
unde jucătorii noștri au consoli
dat, o dată în plus, supremația 
culorilor romînești în sportul 
acesta atît de dinamic (în care 
ingenioasa manevrare a teleobiec
tivului aducea sub ochii telespec
tatorilor, prin apropieri foarte 
reușite, prim-planuri sugestive și 
concludente, în același timp), as
pecte de la finala „Cupei cam
pionilor europeni" la rugbi, cîs- 
tigată cu atî+a dezinvoltură de 
Grivița Roșie și secvențe reușite 
din finala Cupei R.P.R. la fotbal, 
dintre Dinamo și Steaua (una din 
puținele întîlniri televizate, în care 
fotbalul a .trecut cu bine examenul 
spectaculozității, tehnicii și tac

Jocuri viu disputate in campionatul 
de Juniori al Capitalei

Urmărind întrecerile din cadrul ce
lui de al doilea tur al campionatului 
de juniori al Capitalei am putut face 
constatarea că, de la o etapă la alta, 
tinerii hocheiști se prezintă în progres, 
fumizînd jocuri interesante, aprig dis
putate. Marți după-amiază, de pildă, 
partida dintre Steaua și Olimpia a ofe
rit un spectacol de calitate, în care — 
datorită echilibrului valoric dintre cele 
două formații, precum și dîrzeniei cu 
care acestea și-au disputat întîietatea 
— au abundat fazele palpitante la am
bele porți. După 60 de minute de joc, 
după ce victoria a înclinat cînd spre 
o echipă, cînd spre cealaltă — întîlni- 
rea s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate: 1—1 (0—0, 1—1, 0—0), prin 
punctele înscrise de Gheorghiu (S) în 
min. 30 și, respectiv, de Gruia (O) în 
min. 34. în deschidere S.S.E. nr. 2 a 
învins ușor echipa de copii a clubului 
Dinamo, care procedează foarte bine 
angrenînd în campionat tineri de 8—11 
ani și pregătind în acest fel o nouă 
generație de hocheiști. Diferența de 
vîrstă, de calități fizice și de pregătire 
și-a spus cuvîntul în proporțiile scoru
lui: 24—0 (7—0, 10—0, 7—0) pentru 
S.S.E. nr. 2.

în prima partidă de aseară s-au în- 
tîlnit echipele Constructorul II și Di
namo. Cum era de așteptat, juniorii 

din Brașov. Timp de 4 zile ei au vizi
tat pitoreștile locuri din frumosul oraș 
de la poalele Tîmpei, ducînd acasă 
amintiri de neuitat despre seri dis
tractive cu surprize, pe teme sportive, 
muzicale, „Cine știe, cîștigă" etc.

Un alt grup de cîștigători călătorind 
pe ruta Kiev-Leningrad-Moscova și-au 
petrecut revelionul la Moscova.

• Prin sistarea participării la PRO
NOEXPRES și la PRONOSPORT pe 
buletine zecimale, este indicată parti

ticii). „Cursa Scînteii", această 
mare, confruntare a ciciișriior 
noștri, a reținut cu acest orilej 
încă o dată atenția telespec*atori- 
lor, datorită deopotrivă crîncenei 
lupte ce s-a angajat între ce mai 
buni cicliști ai noștri, cît — și mai 
ples — frumuseții peisajului, care 
i-a servit ca fond al desfășurării. 
Ne reamintim cu plăcere că la 
prezentarea inițială pe toată lun
gimea lui, acest... scurt-metrai a 
fost considerat, pe bună dreptate, 
ca o realizare din cele moi izbu
tite a televiziunii noastre în ma
terie de sport. Tn ordine cronolo
gică, secvențe din Spartachiada 
republicană, cu acea minunată 
feerie nocturnă în final și iată-ne 
în fața piesei de rezistență a anu
lui sportiv 1964: Tokio! Am re
văzut așadar cu același interes 
și satisfacție pe lolanda Balaș, pe 
marea revelație a Olimpiadei, 
Mihaela Peneș, l-am urmărit pas 
cu pas, în finișul său irezistibil, 
pe Bill Mills, care a ridicat în 
picioare pe spectatorii de la 
Tokio și pe telespectatorii de pre
tutindeni, pe Hayes, pe Jabotmski, 
pe fenomenalul Bikila Abebe...

Credem însă că nu sîn’em din 
cale afară de ingrați dacă facem 
totuși abstracție de la morala 
unei zicale arhicunoscute („Calul 
de dar nu se caută...") pentru că 
almanahul oferit cu atîta gene
rozitate de televiziune a avut pro
porții mult prea reduse față de 
valoarea subiectelor tratate. în 
plus, pe tot parcursul lui filmul 
a fost însoțit de un inutil acom
paniament muzical, în care tobe, 
trompete, tromboane, saxofoane, 
ca și toate celelalte instrumente 
zgomotoase din inventar au stîn- 
jenit în permanență urmărirea ex
plicațiilor și uneori a imaginilor 
însesi...

L. ROȘIANU

Constructorului — avînd un plus de 
experiență conipetițională — au re
purtat victoria. Scorul de 5—0 (2—0,
1— 0, 2—0) a fost realizat de Zgîncă 
(4) și Ruxandarîu. Dinamoviștii s-au 
prezentat în progres, opunînd o rezis
tență destul de dîrză.

în cel mai important joc, SSE nr. 2 
a dispus de Steaua cu 4—1 (1—0,
2— 1, 1—0). Jocul a fost echilibrat, 
dar formația școlară a știut să se 
descurce mai bine în fața porții ad
verse. Au înscris Fodorea (2) și Trifu 
(2) pentru învingători, Gheorghiu pen
tru învinși.

Azi se desfășoară restanța Dinamo 
— Olimpia, de la ora 15,30.

MÎINE SE REIA. ÎNTRECEREA 
SENIORILOR

Cele cină formații participante la 
campionatul de seniori al orașului Bucu
rești își vor relua activitatea oficială 
mîine după-amiază, cînd sînt progra
mate jocuri din cadrul celui de al 
doilea tur al competiției. Vor avea loc 
partidele Dinamo — Constructorul 
(ora 17) și Știința — Olimpia (ora 19)„ 
urmînd ca întreoerea să continue pînă 
marți 12 ianuarie.

ciparea pe buletine combinate (colec
tive).
IN ATENȚIA PARTICIPANTILOR

Plata premiilor obișnuite în bani de 
la tragerea Specială Loto Central din 
1 ianuarie 1965, va începe in Capi
tală luni 11 ianuarie 1965, la casieriile 
Loto-Pronosport obișnuite pe raioane*

Premiile în bani obținute la extra
gerile suplimentare pentru obiecte se 
vor expedia prin mandat poștal la do
miciliu participanților cîștigători pînă 
la data de 12.1.1964,

In provincie plata premiilor obiș
nuite se decalează cu o zi.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres nr. 1 din 

6 ianuarie 1965 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

40 28 42 35 9 33
Numere de rezervă : 18 44
Fond de premii : 481.837 lei.
Tragerea următoare va avea loc îri 

București.
Rubrică redactată de Loto-Pronoi 

sport.



ACTUALITATEA SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ
0 frumoasă afirmare a șahului rominesc

Florin Gheorghiu s-a clasat pe locul doi 
in turneul de la Hastings

Campionul de șah al 
Romîniei, maestrul inter
național Florin Gheorghiu, 
a încheiat cu un remar
cabil succes turneul de la 
Hastings (Anglia). In 
penultima rundă — a 8-a 
•— a turneului, el l-a în
vins pe cunoscutul jucă- 

Mor din R.F. Germană, 
’'Pfleger. Partida s-a înche- 
‘ iat la mutarea a 48-a, cînd 
a fost consemnată victo
ria campionului romîn. 

: Apoi, în ultima rundă, 
Florin Gheorghiu a făcut 

i remiză cu maestrul englez 
Lee, terminînd concursul 
cu 5 victorii, 3 remize și 
o singură înfrîngere.

In același timp, fostul 
lider al turneului, marele 
maestru iugoslav S. Gli- 
gorici a suferit două în-

frîngeri consecutive, pier- 
zînd la Keres (după în
trerupere) și, surprinzător, 
la englezul Hindle. Aceasta 
a permis marelui maestru 
Paul Keres să treacă în 
fruntea clasamentului, 
după . ce făcuse remiză 
cu Nona Gaprindașvili, 
printr-o ultimă victorie, la 
Pfleger.

lată alte rezultate din 
ultimele runde: Gaprin
dașvili — Hindle 1—0, 
Rocha — Littlewood 1—0, 
Lee — Mardle */2—,I/2.

l. Redacția și administrația: str. Vasile Conta nr. 16, teleton 11.10.05, interurban 72 și 286?Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: L P. .Informația", str. Brezoianu, 23—25.

Pe primul Ioc în cla
samentul final al turneu
lui (internațional de șah 
de la Hastings se află 
P. Keres (U.R.S.S.) cu 8 
puncte (din 9 posibile), 
urmat de Fl. Gheorghiu

(R.P.R.) și S. Gligorici 
(Iugoslavia) cu cîte 6'/2 
puncte — jucătorul romîn 
are însă un coeficient 
Soneborn superior — 
Pfleger (R.F. Germană) 
6 puncte și Nona Gaprin
dașvili (U.R.S.S.) 5
puncte.

Clasamentele celor mai buni 
din lume, la tenis de masă

MARIA ALEXANDRU SI ELLA CONSTANT1NESCU PE PRIMELE 
LOCURI, LA FEMININ

LONDRA 6 (Agrepres).
Federația internațională 

de tenis de masă a alcă
tuit clasamentele celor 
mai buni jucători și jucă
toare înaintea campionate

lor mondiale care vor avea 
loc în cursul lunii aprilie 
la Ljubljana (Iugoslavia).

După aceste clasamente 
se vor întocmi tablourile 
de „favoriți" pentru noua 
ediție a „mondialelor".

în lipsa campioanei 
mondiale de la Praga, ja
poneza Kimio Matsuzaki, 
care a abandonat activita
tea competițională, primul 
loc la feminin a fost a-

Pe pistele de gheață și de zăpadă

Gaston 
din. nou

Pe stadionul Pacaembu 
i clin Sao Paulo (Brazilia) 
AS-a disputat un concurs

Turneele 
handbalîștîlor noștri
(Urmare din pag. 1) 

mingii). După pauză însă, 
handbaliștii romîni s-au a- 
comodat mai bine, au jucat 
cu mai multă ambiție și 
mult mai bine, și treptat 
au refăcut din handicap, 
fiind la un pas de egalare: 

țllG—10, 17—12, 17—14 și 
;• 17—16 cu 5 minute înain
te de terminarea partidei. 
Ei ar fi putut realiza ega- 
larea și chiar victoria, 
dacă gazdele nu ar fi fost 
ajutate în mod vădit de ar
bitrajul părtinitor al lui G. 
Entzel (Leipzig). Acesta 
a dat o serie de decizii 
care au dezavantajat for
mația noastră, culminînd cu 
eliminarea lui Oțelea pe 5 
minute la scorul de 17-16 I

Selecționata bucureștea- 
nă a folosit următoarea 
formație: Penu (Anca, 
Penu) — Iaccb (1), Ofe- 
lea (2), Marinescu (2), 
Goran (2), Roșescu (1), 
Popescu (7), Sava (1), 
Duca, Bratiloveanu.

Imediat după meci, 
handbaliștii romîni au pla
cat spre Halle unde vorîn- 
tîlni mîine o formație din 
localitate

STELIAN IONIȚA 
J conducătorul echipei

Roelants 
învingător 

internațional de atletism, 
care a cuprins 4 probe de 
fond, Proba de 10 000 m 
plat a fost câștigată de 
belgianul Gaston Roelants, 
cronometrat în 29:46,1, 
Mike Wiggs (Anglia) s-a 
clasat pe primul loc la 
1 500 m în 3:46,7. Thor 
Helland (Norvegia) a ob
ținut victoria la 3000 m 
plat cu 8:29,7, iar Ma
nuel Oliveira (Portugalia) 
la 5000 m în 14:20,5.

NORVEGIANUL 
BRANDZAEG A CIȘTI- 
GAT „CUPA CELOR 4 

TRAMBULINE"
La Bischofshoffen a luat 

sfîrșit „Cupa celor 4 
trambuline" la schi — 
competiție care s-a desfă
șurat în 4 stațiuni dife
rite. In ultima zi, victoria 
a revenit finlandezului 
Virkola cu 225,5 p. (sări
turi de 94,5 m și 103 m). 
In clasamentul general pe 
primul loc s-a situat nor
vegianul Torgeir Brand- 
zaeg, cu 869,5 p.
SPARTAK PRAGA ÎN

VINGĂTOARE IN 
R. F. G.

In fața a peste 3500 de 
spectatori. la Garmisch 
Partenkirchen (R. F.

Germană) s-a desfășurat 
întilnirea internațională 
de hochei pe gheață din
tre echipele S. C. Reisser- 
see (R. F. Germană) și 
Spartak Praga (R. S. Ce
hoslovacă). Victoria a re
venit hocheiștilor ceho
slovaci Cu scorul de 9—2 
(4-0; 2-1; 3-1).
AU ÎNCEPUT ÎNTRE
CERILE DE LA GRIN- 

DELWALD

A început concursul in
ternațional feminin de 
schi de la Grindelwald. 
Proba de slalom special 
a fost cîștigată de Heidi 
Schmidt - BÎebl (R. F. 
Germană), care a realizat 
în cele două manșe 
timpul total de 87,94/40,

48—47,46. Au urmat în 
clasament campioana o- 
liinpică Marielle Goit- 
schell (Franța) — 88,18 
și Therese Obrecht (El
veția) — 88,36.
LEO LACROIX — PE 
PRIMUL LOC LA ADEL- 

BODEN
Concursul internațional 

de schi de la Adelboden a 
programat a doua probă 
de slalom uriaș. De data 
aceasta, victoria a revenit 
francezului Leo Lacroix, 
cronometrat în 1:54,42.

tribuit campioanei R. P. 
Romîne, Maria Alexandru, 
clasată pe locul doi la 
Praga. Pe locul secund se 
află Ella Constantinescu 
urmată de Masako Seki 
(Japonia), Noriko Yama- 
naka (Japonia), Han Iu- 
cen (R. P. Chineză), Fu- 
kazu (Japonia), Liu Hui- 
cin (R. P. Chineză), Eva 
Foldy (R. P. Ungară), 
Lian Li-cen (R. P. Chine
ză), Marry Shannon (An
glia) etc.

Clasamentul masculin :
I. Ciuan Tze-tun (R. P. 
Chineză), campion mon
dial ; 2. Li Fu-iun (R. P. 
Chineză), 3. Cian Ci-Iin 
(R. P. Chineză), 4. Kioji 
Kimura (Japonia), 5. Iu 
Iui-cin (R. P. Chineză), 6. 
Van Cian (R. P. Chineză), 
7. Ichiro Ogimura (Japo
nia), 8. Hans Alser (Sue
dia), 9. Van Cio-sen (R. 
P. Chineză), 10. Iun Kil 
Hua (R.P.D. Coreeană),
II. Konaka (Japonia), 12. 
Kj. Johansson (Suedia) 
etc.

PE SCURT
PARIS. — La 9 ianua

rie, pe stadionul „Colom- 
bes“ se vor întîlni echi
pele de rugbi XV ale 
Franței și Scoției. Din e- 
chipa franceză vor face 
parte, printre alții, cunos- 
cuții internaționali Dedieu, 
G. Boniface, Crauste, Lira, 
Berejnoi, Herrero.

ESSEN. — In localitate 
s-au întîlnit într-o partidă 
amicală reprezentativele 
masculine de volei ale 
R. F. Germane și Olan
dei. După o partidă dis
putată voleibaliștii olan
dezi au repurtat victoria 
cu scorul de 3—1 (15—10; 
15—4; 8—15; 15—9).

CALCUTTA. — în fi
nala probei de simplu a 
campionatelor internațio,- 
nale de tenis, indianul Ra— 
manath Krishnan l-a în
vins cu scorul de 6—2,
6— 1, 6—4, pe australia
nul Bob Hewitt. în semi
finale, Krishnan îl elimi
nase pe M. Mulligan. HS>- 
ba de dublu a fost cîști
gată de perechea austra
liană Hewitt-Mulligan în
vingătoare cu 4—6, 4—6,
7— 5, 6—3, 2—1 (aban- 
don) în fața indienilor 
Krishnan, Kumar. Acciden
tat, Kumar a fost nevoit 
să abandoneze.

Întîlniri internaționale de baschet
Intr-un meci tur con- 

tînd pentru optimile de 
finală ale „Cupei campio-

Campionatul de șah al U.R.S.S.

Partida Korcinoi—Bronstein, întreruptă
Tn campionatul unional 

masculin de șah s-au re
luat partidele întrerupte 
din rundele anterioare. In 
timp ce liderul clasamen
tului Korcinoi a înregis
trat o nouă victorie, cîș- 
tigînd partida cu Aver
bach, celălalt pretendent 
la primul loc, marele ma
estru Bronștein, după ce 
l-a învins pe Suetin, a 
trebuit să cedeze la muta
rea 57 partida sa cu Stein, 
Alte rezultate : Osnos — 
Bakulin 1—0; Osnos — 
Liavdansk 1—0; Lein — 
Liavdansk 1—0; Aver
bach — Saharov 1—0 ; 
Samkovici — Bannik l-o. 
Partida Holmov — Stein 
s-a încheiat remiză.

Runda a 7-a a adus la 
masa de joc pe cei doi 
pretendenți la primul Ioc: 
Korcinoi și Bronstein. Di-

ferența de un punct ce-1 
separă de Korcinoi, l-a 
determinat pe Bron«tein să 
joace la victorie, deși a- 
vea negrele. Liderul clasa
mentului a jucat foarte a- 
tent și, înainte de între
ruperea partidei, a cîști- 
gat dama contra unui turn 
și a unui pion. Tal a ata
cat tot timpul în partida 
cu Suetin și la întrerupe
re deține avantaj pozițio
nal. Stein a cîștigat la 
Borisenko, iar Holmov l-a 
învins pe Saharov. Parti
dele Lutikov — Peterson 
și Liavdansk — Goldenov 
s-au încheiat remiză. Res
tul partidelor s-au între
rupt.

In clasament, conduce 
Korcinoi cu 4*/2 (1) p., 
urmat de Bronstein și 
Lein cu 3y2 p.

nilor europeni" la baschet 
(masculin), echipa ceho
slovacă Spartak ZJS Brno 
a învins cu scorul de 
82—76 (34—36) echipa SC
Chemie Halle. Returul va 
avea loc la Brno.

★
Echipa masculină de 

baschet Lokomotiv Sofia a 
cîștigat turneul interna
țional de la Amsterdam, 
învingînd în finală forma
ția cehoslovacă Spartak 

Sokolovo Praga cu scorul
de 67—53.

Pc terenurile
La Madrid au continuat 

întrecerile din cadrul tur
neului universitar mascu
lin de handbal. învingînd 
selecționata Finlandei cu 
scorul de 30—16 (14—9), 
reprezentativa R. F. Ger
mane s-a calificat pentru 
semifinale, unde va în- 
tîlni echipa Suediei. Alte 
rezultate înregistrate : O- 
landa — Beigia 17—11 
(9—5), Suedia — Franța 
24—16 (8—8), Portugalia 
—Maroc 18—16 (7—7).

Reprezentativa mascu-

vede alcătuirea cinci grupe, 
după zone geografice, urmînd ca 
învingătoarele să se întîlnească 
într-un turneu final.

COPIII TERIBILI" ai natației 
australiene, frații John și lise 
Konrads au hotărît să se retragă 
din acest sport în care au obți
nut numeroase succese de-a lun-

x.1 mai bun sportiv norvegian al 
anului 1964. în clasamentul întoc
mit de ziariștii sportivi norvegieni 
locurile următoare sînt ocupate 
de patinatorul de viteză Knut 
Johannessen și de săritorul cu 
schiurile Toralf Engan. de
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gul ultimilor ani. In consecință, 
pentru prima oară din anul 1953 
numele lor nu mai figurează pe 
lista sportivilor înscriși la cam
pionatele Noii Galii de sud care 
încep la 7 ianuarie la Sydney.

In GUINEEA a luat ființă Co
mitetul Olimpic Național. Un o- 
biectiv al activității noului comi
tet îl constituie organizarea pri
mului turneu african de baschet 
feminin care va avea loc în 
pitala Guineii între 13 si 20 
bruarie.

ca- 
fe-

ÎN URMA unei anchete între
prinse în rîndul ziariștilor de 
spori sovietici, au fost desemnați 
cei mai buni 10 sportivi din 
U.R.S.S. pe anul 1964. Primul loc 
a revenit în acest an multiplei 
campioane olimpice de patinaj vi
teză Lidia Skoblikova, urmată de 
campioana olimpică de natație 
Galina Prozumenșikova, campio
nul olimpic de canotaj Viaceslav 
Ivanov, campionul olimpic de hal
tere Leonid Jabotinski, dubla 
campioană olimpică de atletism 
Tamara Press, campionul olimpic 
de box Valeri Popencenko, halte
rofilul Iuri Vlasov, campionul o- 
limpic de atletism Valeri Brumei,- 
campioana olimpică de pentatlon 
Irina Press și patinatorul Ants 
Antsen, campion olimpic la In
nsbruck.

CAMPIONATELE feminine 
gimnastică ale U.R.S.S. au prile
juit o mare surpriză: pe primul 
loc la individual compus s-a cla
sat școlărița bielorusă Larissa 
Petrik în vîrstă de 15 ani. Noua 
campioană absolută (care a în- 
vins-o pe Latînina cu 5 sutimi) 
practică^ gimnastica de 5 ani și 
participă pentru prima oară la 
campionatele naționale. în urma 
rezultatelor campionatului, Fede
rația sovietică de gimnastică a al
cătuit selecționatele sovietice pen
tru Cupa Europei la gimnastică 
în 1965: cea feminină este com
pusă din Petrik, Latînina și Cea- 
șelova, iar cea masculină din Li- 
sitki, Țapenko și Diamidov.

înRECORDMANUL mondial 
proba de aruncarea suliței, Terje 
Pedersen, a fost desemnat drept

FEDERAȚIA elvețiană de ho
chei pe gheață a propus organi
zarea unei Cupe a campionilor 
europeni la hochei. Proiectul pre-

ECHIPA națională feminină de 
volei a Japoniei nu a cunoscut 
nici o înfrîngere din 1962, cînd a 
cucerit titlul mondial. De-atunci, 
japonezele au cîștigat 164 de me
ciuri la rînd.

PENTRU prima oară în ultimii
29 de ani, la New Orleans (SvU.A.)

• Au fost stabilite datele 
la care se vor disputa me
ciurile din cadrul sferturi
lor de finală ale „CUPEI 
CAMPIONILOR EURO
PENI": F.C. Koln — 
Liverpool (10 februarie și 
3 martie), DWS Amster
dam — Vasas Gyor (24 
februarie și 10 'martie); 
Internazioilale Milano — 
Glasgow Rangers (17 
februarie și 3 martie) ; 
Benfica Lisabona — 
Real Madrid (3 martie— 
returul încă neconfirmat).

în „CUPA CUPELOR" 
(sferturi de finală): Le- 
gia Varșovia — Mun- 

chen 1860 ( 3 și 17 mar
tie); Lausanne — West

dc handbal
lină de handbal în 7 a 
R.D. Germane va susține 
în cursul acestui sezon 3 
întîlniri internaționale. La 
11 ianuarie echipa R. D. 
Germane va întîlni la 
Magdeburg selecționata 
Norvegiei, iar la 9 fe
bruarie handbaliștii ger
mani vor avea ca adver
sară echipa Danemarcei. 
La 9 martie, la Berlin 
(R.D. Germană) se va 
desfășura întîlnirea R. D. 
Germană — R. S. Ceho
slovacă.

Ham United (10 și 17 
martie); Cardiff City — 
Real Saragossa (3 fe
bruarie și 20 februarie); 
AC Torino — Dynamo 
Zagreb (3 martie și 24 
martie).

In „CUPA ORAȘELOR 
TIRGURI" (turul trei) : 
Juventus Torino — Loko
motiv Plovdiv (17 februa
rie și 10 martie); Man
chester United — Everton 
(20 ianuarie și 9 februa
rie); Atletico Bilbao — 
Dunfermline (27 ianuarie
— 3 martie); AS Roma— 
Ferencvaros (10 martie și 
27 martie); FC Liegeois
— Atletico Madrid (13 ia
nuarie și 3 martie); Ra
cing Strasbourg — F. C. 
Barcelona (20 ianuarie—■ 
meciul retur n-a fost sta
bilit).

• La 28 aprilie va fi 
sărbătorit într-un cadru 
festiv cunoscutul jucător 
englez Stanley Matthews 
de la Stocke City, care 
împlinește în luna februa
rie 50 de ani. Se proiec
tează organizarea unui 
meci la Stocke între echi
pa locală (în care acti-

vează încă Matthews) și o 
selecționată a F.l.F.A.

• Internaționalul sco
țian Jymm Baxter de la 
Glasgow Rangers a fost 
accidentat în meciul din 
C.C.E. cu Rapid Viena. 
Acum, Baxter este resta
bilit și speră să joace în 
meciurile din „sferturi" cu 
Internazionale.

In jurul transferului 

lui Carbajal
Fotbalistul mexican nr. 

1, Antonio Carbajal, su
pranumit de suporterii 
săi „4 cupe", deoarece a 
apărat poarta echipei Me
xicului la patru ediții ale 
campionatului mondial, a 
fost pus pe lista de tran
sferări de către clubul 
său din motive financiare. 
Carbajal n-a acceptat să 
i se micșoreze salariul, 
renunțînd la contractai 
său. La 35 de ani, Anto
nio Carbajal, care deține 
totuși o formă remarca
bilă, urmează să apere 
buturile unui alt club.

Profiluri: DENIS LAW

barierele rasiale au fost înlătura
te cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat luna trecută. Drept ur
mare, la startul diferitelor probe 
au fost prezenți sportivi albi cît 
și negri, reprezentînd diferite e- 
chipe universitare din statul Loui
siana. Oficialitățile sportive loca
le au declarat că această măsură 
a fost luată în baza prevederilor 
legii cu privire la drepturile ci
vile adoptată de Congresul ameri
can.

CĂLĂREȚUL suedez Henri St- 
Cyr, cîștigător al probelor olim
pice de dresaj Ia J. O. în 1952 și 
1956, după ce a suferit în vara a- 
cestui an un grav accident de 
automobil care l-a împiedicat să 
ia startul Ia Tokio unde era co
tat printre favoriții probei, și-a 
reînceput antrenamentele. St-Cyr

a declarat că intenționeazăa declarat că intenționează să se 
pregătească serios’ în vederea 
J. 6. din Mexic și că nu vede nici 
un inconvenient în faptul că în 
1968 va avea;.. ,66 de ani.

Ancheta organizată de 
revista pariziană „France 
Foot-ball" pentru alegerea 
celui mai bun fotbalist eu
ropean al anului a devenit 
tradițională. Pe lista celor 
mai buni fotbaliști din ul
timii ani figurează Stanley 
Matthews (1956), Dl Stefano 
(1957 și 1959), Raymond 
Kopa (1958), Luis Suarez 
(1960), Omar Sivori (1961), 
Iosef Masopust (1962), Lev 
Iașin (1963), lată că în 1964 
lista s-a îmbogățit cu un 
nume nou, cel al scoțianu
lui Denis Law, atacant cen
tral la Manchester United.

Telespectatorii din țară 
noastră își amintesc desi
gur de jucătorul cu nu
mărul 8 care a evoluat în 
reprezentativa lumii în 
meciul cu Anglia, în 1963. 
Atunci, scoțianul a marcat 
un gol de toată frumuse
țea (singurul punct în 
poarta... Angliei).

De mic, Denis, fiul unei 
familii de pescari din A- 
berdeen, arăta o deosebită 
ușurință în conducerea ba
lonului și un dribling ex
cepțional. Antrenorul Bill 
Shankly a pus ochii pe 
băiețașul roșcovan cu o- 
chelari șl a început să se 
ocupe cu multă pasiune 
de noul său elev. Denis 
Law se antrena zilnic 3-4 
ore și făcea acest lucru 
cu plăcere și cu convingel: 
re, așa cum o fac în școli 
șl în cluburi copiii englezi: 
Șl... la 17 ahi, Denis Law 
a devenit un jucător com
plet, care a uimit, pur și 
simplu, pe spectatorii din 
Huddersfield, cînd, jucînd

în echipa cu același
a înscris 5 goluri în meciul 
de „Cupă" cu Westham u- 
nited. Un an mai tîrziu 
— în 1958 — Denis debutea
ză pe stadionul „Hampden 
Park" din Glasgow în „na
ționala" Scoției. Atunci, 
în partida cu Anglia. Law 
a fost unul dintre cei mai 
buni de pe teren. In I960, 
Denis Law părăsește insu
la britanică și pleacă în 
Italia, la Torino. Se pare 
însă că temperamentul său 
nu se acomodează cu via
ța celor din peninsulă. Re- 
întoreîndu-se, după puțin 
timp în Anglia, Denis Law 
este angajat de una din 
cele mai bune formații en
gleze : Manchester United. 
El are acum 24 de ani și a 
jucat de 30 de ori în „na
ționala" Scoției.

Ziaristul belgian Jacques 
Lecoq îl consideră pe Law 
un mare produs al fotba
lului internațional : „El 
este unul dintre puținii 
fotbaliști care știu să joa
ce cu multă finețe și în 
același timp cu multă dîr- 
zenie, să protejeze balo
nul, să trimită mingile cu 
adresă precisă și să tragă 
la poartă din volă, impa- 
rabil de la 25 de metri".

O asemenea caracterizai^ 
este, firește, rezultatul u- 
nei munci asidue, fără de 
care nu se poate ajunge 
la măiestrie. Dar. mai exis
tă un obiectiv care a „scă
pat" pînă acum celebrului 
fotbalist scoțian : conduită 
sportivă.

I. O.
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