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NOTE BUNE
ÎN „CATALOGUL" 

CLUBULUI
SPORTIV ȘCOLAR
Tată-ne din nou în vizită la 

Clubul sportiv școlar.
înainte de a discuta cu tov. 

TEODOR BOLEA, secretarul 
clubului, despre realizările din 
1964 și proiectele pentru anul 
în care abia am intrat, cîteva 
date generale despre clubul în 
care își desfășoară activitatea 
sportivă de performanță elevii 
școlilor de cultură generală 
din Capitală.

Clubul sportiv școlar Bucu
rești cuprinde în secțiile sale 
de performanță (12 la număr, 
atletism, gimnastică, înot, ca
notaj academic, caiac-canoe, 
handbal, rugbi, volei, fotbal, 
polo, sărituri și baschet) peste 
800 de sportivi legitimați. Ace
știa sînt pregătiți de 30 de an
trenori salariați, cei mai mulți 
dintre ei profesori cu speciali
zare în ramura respectivă, a- 
vînd în proporție de 80 la 
sută clasificări de categoria I 
și a Il-a. Pe lista antrenorilor 
care activează la C.S.S. întîl- 
nim nume binecunoscute ca 
D. Girleanu, Elena Stănescu, 
C. Spiridon (atletism), Gh. Di- 
jjieca, M. Mitrofan (natație), V. 

jRuja, Gh. Cojocaru (caiac-ca- 
’noe), V. Mociani, Gh. Gheor
ghiu (canotaj academic), C. 
Munteanu (rugbi). Al. Popescu 
(baschet), Gh. Chiose, Barbara 
Dumitrescu. Șt. Hărgălaș (gim
nastică), Mioara Trofin (hand
bal) etc. Așadar, tinerii por
niți cu entuziasm Ia asaltul 
porților grele ale măiestriei 
sportive încap, de la început, 
pe „mîini bune”. Sutele de 
elevi activează în grupe de 
juniori, de categoria I și a n-a 
sau, la unele sporturi ca nata- 
ția, gimnastica, fotbalul, vo
leiul, și în grupe de copii.

în afara activității de per
formanță, clubul îndrumează 
și activitatea celor 42 de aso
ciații sportive care funcțio
nează pe lingă școlile medii 
din București. din care fac 
parte peste 25 000 de membri 
ai UCFS.

— Așadar. tovarășe Bolea, 
să trecem împreună în revistă 
realizările din anul trecut ale 
Clubului sportiv școlar. Sînt si
gur că doriți să începem cu 
un element pe care l-au re
marcat, de altfel, toți cei ce 

■ ^urmăresc mai îndeaproape ac
tivitatea sportivă : succesele 
tinerilor sportivi de la C.S.S. 
au depășit în 1964 limitele re- 
ptS51icane. atingînd nivelul in
ternațional.

— Exact. Si în sprijinul ace
stei afirmații am să amintesc 
că Mihaela Peneș, produs 
„sută la sută" al clubului, a 

i devenit la 17 ani campioană 
olimpică, la Tokio ; că ea și 
un alt element ridicat de noi, 
Gheorghe Costache, sînt cam
pioni europeni de juniori. Ne 
mîndrim și cu faptul că nume
roși sportivi ai clubului, sau 
formați in clubul nostru, au 
făcut parte din loturile olim- 

. pice iar unii ca gimnastul 
Condovici, jucătorul de polo 
Novac, caiacistul Țurcaș, ca să 
nu mai vorbim de Mihaela 
Peneș, au făcut parte din e- 
chipele olimpice care au con
curat la Tokio.

Toți aceștia sînt crescuți în 
clubul nostru, pe care l-au pă
răsit prin depășirea vîrstei ju
nioratului.

— Clubul sportiv școlar ne-a 
obișnuit cu rezultate valo
roase și pe plan intern. Să fa
cem un bilanț...

—- Vă dau doar cifre pe 1964. 
Un număr de 22 de sportivi 
ai clubului nostru au stabilit 
recorduri republicane, dintre 
care 5 de seniori. Printre a- 
ceștia : Mihaela Peneș, Gh. 
Costache, Gabriela Rădulescu, 
Silviu Hodoș, Sorin Marian la 
atletism, Vladimir Moraru, An-

. (Continuare în pag. a 2-a)

De ieri, în toate școlile din țară, s-a făcut din nou auzit 
clinchetul clopoțelului. Zilele de vacanță au trecut pe ne
simțite. Au rămas însă amintirile vii, minunate. Fiecare din
tre școlari are acum de depănat atîtea și atîtea întîmplări 
frumoase. Unii povestesc cum a fost în tabăra de la munte, 
alții cît de frumoase au fost zilele cu programe culturale 
de la casele și palatele pionierilor.

Foarte mulți însă mai au de povestit și despre întrece
rile sportive. Chiar daco zăpada s-a lăsat așteptată și nu 
prea au avut loc concursuri de schi și patinaj, în schimb 
în sălile de sport s-au desfășurat interesante concursuri 
de handbal, volei și baschet.

Acum, din nou la școală. Dar o dată cu primele zile de 
cursuri au avut loc și primele ore de educație fizică. în 
clișeul de față, fotoreporterul nostru, T. ROIBU, a surprins 
o... secvență din ora de sport a anului I de la Școala 
tehnică sanitară din Capitală.

începutul e bun, dar trebuie continuat...
întrecerea echipelor mascu

line fruntașe de baschet din 
țară a reînceput sub bune aus
picii (să sperăm că ea va fi con
tinuată pe toată durata campio
natului). Cu excepția meciului 
de la Cluj, toate celelalte par
tide ale etapei inaugurale au

lată cum arată echipa săp- 
tămînii, alcătuită pe baza a- 
precierilor corespondenților 
noștri: M. ALBU, N. 10- 
NESCU, D. PUSCASU, G. 
HOFMAN. H. DEM1AN, E. 
NICULESCU. M. NEDEF,
D. SCR1PCARU, R. TEDU- 
LA, D. HANES, A SAVU, 
birsan.

oferit jocuri de bună calitate, 
răsplătind interesul miilor de 
spectatori, care au umplut pînă 
la refuz sălile din Timișoara, 
Oradea, Tg. Mureș, Constanța 
și Brașov.

Așa cum remarcă toți cores
pondenții noștri, s-a jucat un 
baschet rapid, cu acțiuni simple 
și eficace, iar precizia aruncă-

SCHI ÎNSEMNĂRI LA ÎNCEPUT DE SEZON
Zăpadă tîrzie, mutarea con

cursului in extremis la Poiana, 
perioadă de efort studios, vreme 
rea — iată tot atîtea argumente 
in sprijinul eventualelor scă
deri tehnice ale schiorilor ia pri
mul concurs al anului. Și, to
tuși, n-att fost multe! Sportivii 
prezenți la startul concursului 
de deschidere pot beneficia de 
aprecieri în general favorabile.

Aceste aprecieri trebuie adre
sate în primul rînd fondiștiior, 
cu mențiunea că, la drept vor
bind, ei sînt mal puțin dezavan
tajați de întîrzierea zăpezii și 
de vremea rea decît „alpinii". 
Bîatloniștii (care s-au compor
tat bine anul trecut la J.O. de 
la Innsbruck) par a anunța o 
formă bună, cel puțin îți £e pri
vește schiul. Oarecare rezerve 
manifestăm în privința tirului, 
întrucît numărul de penalizări 
(ca urmare a focurilor ratate) 
ni s-a părut ceva mai m^e de
cît era de așteptat în raport cu 
perioada actuală de pregătire. 
In orice caz, echipa reprezenta
tivă are șanse și datoria de a 
se prezenta bine la apropiatele 
„mondiale". Și fondiștii „puri" 
merită un cuvînt bun;, nțu însă 
și fondistele senioare. Două 
prezente la start, iar a doua cla
sată a fost întrecută (cgrsa a 
fost concomitentă) de frdi juni
oare. Asta e tot ce avem și ce 
putem ? Cam puțin. Speranța e 
tot în junioare, deci...

Probele alpine au stat sub 

rilor la coș a fost în general 
mulțumitoare. O dovedește me
dia de 72 de puncte (cifră me
ritorie), de echipă, realizată în 
această etapă, cifră care de
monstrează că cele mai multe 
din participante au reintrat în 
competiție destul de bine „în
călzite". Să sperăm însă că a- 
cesta nu este decît... aperitivul.

DINAMO BUCUREȘTI ȘI 
STEAUA SE DISTANȚEAZĂ

Cele două formații bucurește- 
ne, aflate în fruntea clasamen
tului, la egalitate de puncte, sînt 
singurele care au reușit să cîș- 
tige în deplasare. Și cum, în a- 
celași timp. Rapid, Știința Bucu
rești și Dinamo Oradea — prin
cipalele urmăritoare (deocam
dată) — au fost nevoite să guste 
din „cupa înfrângerii" (orădenii 
chiar în „fieful" lor), cei doi li
deri au luat acum un avans de 
două puncte.

Dinamoviștii bucureșteni au 
cîștigat mult mai ușor decît era

(Continuare în pag. a 3-a) 

Dinamovistul Dinu Petre, cîștigătorul cursei de 10 kilometri, la 
jumătatea cursei, cind își asigurase un avantaj hoțărltoij

semnul vremii nefavorabile. Ză
pada excelentă a permis o alu
necare „de zile mari". Parado
xal, dar tocmai alunecarea prea 
bună (alături de ceața lăptoasă 
și de felul în care au fost mon
tate porțile) a influențat sensi
bil clasamentul. Ne referim la 
proba seniorilor, cîștigată de 
Tăbăraș cu adevărat în stilul 
său caracteristic (despre seni
oare. s-a scris ieri: 2 concu
rente; comentariile sînt de pri
sos). Eternul specialist al con
cursurilor de deschidere, Mihai 
Bucur, încercînd să-și mențină 
precarul avantaj de o zecime de 
secundă, a „forțat" în manșa a

Participare numeroasă la Combinatul 
de cauciuc Jilava

după-a- 
Combi- 
cauciuc

Sîmbătă 
miază, la 
natul de 
Jilava, au continuat 
întrecerile primei 
etape a Spartachia- 
dei de iarnă a ti
neretului. Nume
roși tineri și tine
re au luat loc în 
fața meselor de 
șah, au participat 
la întrecerile de 
haltere, popice, te
nis de masă și gim
nastică.

Cel mai animat a 
fost concursul de 
haltere, în cadrul 
căruia și-au măsu
rat forțele peste 30 
de 
cei 
am reținut numele 
lăcătușului meca
nic Nicolae Iancu 
și al recepționeru- 
lui Dumitru Bivo-. 
laru. Nicolae Iancu 
a reușit să se cla
seze primul în sec
ția unde lucrează 
intrecîndu-l la limi

tineri. Dintre 
mai „puternici"

tă pe Bivolarii. 
„Mă voi revanșa 
pentru această în- 
frîngere -— ne spu
nea ocupantul lo
cului doi — dar nu 
ci la un alt sport, pe 
practicăm amîndoi — la schi".

Numărul celor care au reușit 

In 
tor

la haltere 
care îl

să se evidențieze în întrecerile 
acestei ediții a Spartachiadei de

Foto: P. Romoșap
doua și a căzut. A doua mare 
absență din primele locuri — 
Kurt Gohn, de asemenea căzut

G. RUSSU-ȘIRIANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Carnaval pe gheață la Brașsv
în seara zilei de sîmbătă,: iu

bitorii de patinaj din Brașov 
au putut urmări un reușit car
naval pe gheață, desfășurat la 
patinoarul Voința. Costumele ze
cilor de participant și ..frumo-: 
sul program de exerciții libere 
prezentat de sportivii secției de 
patinaj artistic a asociației spor-

fotografie, fînărtil Nicolae Iancu, .ciștigă- 
al concursului de haltere organizat sîm- 

băta după-amiază la „Cauciucul"
Foto: St. Ciotloș 

iarnă este însă mare. Citind nu
mele tinerelor Elena Sălăgeanu, 
Valeria Voiculescu, Nina Cru- 
ceanu, Ioana Tudor, Elena Bo- 
runceanu, Magda Frățilă, Păuna 
Păducel, Dumitra Avesalan, Ste
fania Ene, Aurelia Mircea, Ioana 
Voineagu, Anica Dobre, Con
stantina Ștefan și al tinerilor A-

(Continuare în pag. a 2-a)

Micii patinatori bucureșteni 
și-au încheiat Întrecerea

Aseară, în scînteierile albastre 
ale neonului, am văzut pe parti
cipant concursului de patinaj ar
tistic de la Floreasca în ultima 
probă, cea a exercițiilor libere, 
„spectacolul de gală" al micilor 
patinatori. Grația și eleganta în 
mișcări, unite cu curajul și dîr- 
zenia, au fost răsplătite de ar
bitri cu puncte mai mari ca în 
precedentele zile, la figurile obli
gatorii. Cîștigătorii pe categorii 
:— Adriana Preda, Gheorghe Fa- 
zekas, Roxana Constantinescu și 
Gabriel Dobrescu — s-au distins 
și în această ultimă zi, distan- 
țîndu-se în clasament. Primii trei 
din fiecaie categorie se califică 
pentru finala pe țară a concursu
lui republican pentru copii, pro
gramată la sfîrșitul lunii, la Bra
șov.

Clasamentele finale sînt urina

tive Voința (antrenor: B. Heu- 
hert) au lăsat o impresie de
osebită publicului spectator A- 
ceasta a fost prima manifes
tație de amploare, la Brașov. în 
actualul sezon de patinai.

V. SECAREANU — coresp.

RAPID BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT 

TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE LA FRANKFURT PE ODER
Sîmbătă și duminică, echipa 

feminină de handbal în 7 Rapid 
București a evoluat în cadrul 
unui turneu internațional orga
nizat în orașul Frankfurt pe 
Oder de Lokomotiv Rangsdorf. 
Turneul a constat din jocuri de 
durată redusă, atît în cadrul ce
lor două serii (de cite 4 echipe), 
cît și în finale. întrecerile au 
fost disputate și s-au încheiat cu 
victoria finală a echipei bucu-, 
reștene, care a cucerit primul loc 
în acest turneu, fără să piardă 
nici un meci.

în cadrul seriei din care a 
făcut parte, Rapid București a 
terminat la egalitate, 7—7, cu 
formația Fortschritt Weissenfels, 
apoi a întrecut cu 12—1 pe Sla
vi®. Praga și, în ultimul meci, 
pe D.H.f.K. Leipzig cu 5—2. 
Rapid a ocupat locul 1 în clasa
ment (urmat de D.H.f.K., 
Fortschritt și Slavia) și s-a ca
lificat pentru finală.

In partida decisivă, Rapid a 
învins cu 7—6 (5—4) pe Lo
komotiv Rangsdorf, cîștigăloarea 
celeilalte serii.

14 ȚĂRI ÎNSCRISE
IA CAMPIONATUL MONDIAL

LLMININ DE HANDBAL ÎAI 7
GENEVA 11 (Agerpres). — 

într-o ședință a Federației in
ternaționale de handbal, care 
a avut loc la Basel, s-a anun
țat că la campionatul mondial 
feminin de handbal, progra
mat anul acesta între 20 și 
27 noiembrie în mai multe o- 
rașe din R.F. Germană, și-au 
anunțat oficial participarea 14 
echipe : R.P. Romînă, Dane
marca, Olanda, Japonia, Iugo
slavia, Norvegia, R.D. Germa
nă, R. P. Polonă, Suedia* 
U.R.S.S., R. S. Cehoslovacă, 
R.P. Ungară, S.U.A. și R.F. 
Germană. Echipa R.P. Romine 
este deținătoarea titlului mon
dial.

toarele (în paranteză, punctele 
la libere): CATEGORIA 7-8 ANI 
— Fete. 1. Roxana Constanti
nescu (Steaua) 122,6 (63,0); 2. 
Georgiana Ionel (Steaua) 107,5 
(55,2); 3. Cristina N icolau (Con
structorul) 102,5 (53,4); 4. Elena 
Stanciu (Constr.) 94.6 (52.5); 5. 
Valentina Buciumeanu (S.S.E. 2) 
88,8 (39,6); 6. Alice Ambruș
(Constr.) 86,8 (37.2); 7. Doina 
Mițricică (S.S.E. 2) 81,9 (54,0). 
Băieți: 1. G. Dobrescu (Steaua) 
124.7 (56.7): 2. L. Cozia (Constr.)
110.3 (53,7); 3. A. Bulete
(S.S.E. 2) 101,0 (55,2); 4. G. 
Popescu (Constr.) 88 3 (43,8). 
CATEGORIA 9-10 ANI; — 
Fete : 1. Adriana Preda (Con
structorul) 218.8 (111.0); 2. Anca 
Tănase (Steaua) 209,1 (101,5):
3. Carmen Sțegărescti (Constr.)
200.3 (100,0); 4. Florentina Boșeo- 
ianu (Dinamo) 167.7 (90.5); 5. 
Elisabeta Pistrui (S.S.E. . 2) 153,9 
(85,0); 6. Livia Bavaio (Dinamo)
121.4 (73,0); 7. Marina Mărgi- 
neanu (Știința) 108,1 (68,0), 8. 
Irinel Vasihu (Șliinta) 104,1
(66.5) . Băieți : 1. Gh. F.azekaș 
(Dinamo) 229,2 (113,5); 2. D. 
Morariu (Steaua) 214,2 (113,0);
3. A. Jelev (Steaua) 190,0 (103,0);
4. D. Popescu (Dinamo) 175,3
(98.5) . Perechi: 1- Roxana Con
stantinescu — Adrian Jelev 
(Steaua) 16,4.

RD. V,



In asociațiile raionului 16 Februarie

Toată atenția întocmirii dărilor de seamă Pe scurt, despre meciurile din țară
In acest început de an, asociațiile 

sportive trăiesc un eveniment deosebit 
de important pentru întreaga lor acti
vitate viitoare: adunările generale și 
conferințele pentru dare de seamă și 
alegeri. Este un prilej de temeinică a- 
naliză a felului cum sînt transpuse în 
practică sarcinile trasate prin documen
tele Conferinței pe țară a UCFS, pri
vind generalizarea experienței pozitive 
in atragerea tineretului în activitatea 
sportivă.

Zilele trecute, am avut o convorbire 
cu tovarășa LUCIA BUCUROIU — 
secretar organizatoric al clubului spor
tiv Avîntul din Capitală, care a avut 
ca obiect tocmai pregătirile ce se fac 
in asociațiile din raionul 16 Februarie, 
în vederea desfășurării la cel mai bun 
nivel a adunărilor generale și confe
rințelor pentru dare de seamă și ale
geri.

— Desigur — a început dînsa — un 
asemenea moment din viața asociați
ilor polarizează atenția întregului activ 
salariat și obștesc din clubul și asocia
țiile sportive coordonate de noi. La ora 
actuală, în cele 51 de asociații se află 
peste 20 de activiști care îndrumă și 
ajută consiliile organizațiilor respec
tive în pregătirile ce se fac în vederea 
adunărilor generale și a conferințelor 
pentru dare de seamă și alegeri. In 
asociațiile cu grupe sportive au loc 
adunări pentru dare de seamă și ale
gerea birourilor grupelor, a delegaților 
pentru conferințele respective. Spunînd 
acestea mă gîndesc la asociații mari ca 
Radioteleviziune, Confecția, Pasteur, 
Farma, Semănătoarea și altele.

Toată atenția este acordată întocmi
rii dărilor de seamă. Ele vor trebui să 
reflecte activitatea desfășurată, să pună

Participare numeroasă la Combinatul 
de cauciuc Jilava

(Urmare din pag. 1)

fanase Balotă, Tudor Iancu, Viorel 
Predescu, Constantin Siliște, Victor 
Călin, Pavel Crețu, Gheorghe Mari
nescu, Victor Mălăeru, Petre Enache, 
losif Belgrader nu facem decit o 
foarte sumară prezentare a cîtorva din
tre aceștia. Tovarășul Nedelea Savu, 
instructorul organizatoric al asociației, 
ne-a relatat că la prima etapă a com
petiției iernii au participat pînă în 
prezent aproape 1000 de concurenti. 
Numărul acestora crește insă continuu, 
intrucît consiliul asociației sportive 
Cauciucul (președinte Dumitru Con- 
stantinescu) a luat toate măsurile or
ganizatorico și tehnice necesare des

în evidență realizările, dar mai ales, 
lipsurile manifestate. In raionul nostru 
avem asociații mari, puternice cu sec
ții pe ramură de sport în plin avînt. 
Iată, de pildă, Semănătoarea — echipă 
de volei masculin participantă în seria 
a Il-a a campionatului categoriei A, 
secție de handbal masculin, in califi
care — sau Confecția — handbal fe
minin categoria A. volei, fete și băieți 
— în calificare. Fără îndoială, confe
rințele asociațiilor respective vor lua 
in discuție probleme ținind de consoli
darea secțiilor respective ,atît din punct 
de vedere organizatoric (birourile) cit 
și din punct de vedere tehnic (munca 
ce se desfășoară aci în privința creș
terii măiestriei sportive, depistării și 
recrutării de elemente tinere și talen
tate).

Avem și asociații care au altfel de 
probleme. Iată, la Institutul Pasteur 
sau la Ascensorul aproape 90 la sută 
din salariați au devenit membri ai 
UCFS. Sînt merite incontestabile ale 
consiliilor asociațiilor de aci, ale acti
viștilor lor. Dar, ce s-a făcut pentru 
angrenarea membrilor UCFS în prac
ticarea organizată și sistematică a 
exercițiilor fizice și sportului ? E o 
problemă la care răspunsul urmează 
să fie dat la conferințele ce vor avea 
Ioc. Iar hotărîrile adoptate de confe
rințe vor trebui să fie aplicate imediat 
în practică.

Noi avem în raion o asociație care 
a obținut rezultate bune. Farma (Cen- 
trofarm). Deși are un specific teritorial 
numărind 1690 de membri toți sînt cu 
cotizația la zi. Dar și aici există pro
bleme de ridicat, mai ales în legătură 
cu întărirea vieții interne a asociației, 
în legătură cu buna organizare a com
petițiilor asociației.

fășurării în cele mai bune condițiuni 
a întrecerilor. Printre acestea se cu
vine amintită amenajarea locurilor de 
concurs, precum și asigurarea echipa
mentului și materialelor sportive.

La 7 din cele 10 discipline prevă
zute în regulamentul competiției în
trecerile sînt in toi. Concursurile la 
care am asistat la sfîrșitul săptămînii 
trecute ne îndreptățesc să spunem că 
la asociația sportivă Cauciucul, Spar- 
tachiiula de iarnă reprezintă un mi
nunat prilej de atragerea tineretului în 
practicarea organizată a exercițiilor fi
zice și a sportului.

AUREL CR1ȘAN

„Duel" la fileu în partida Rapid — Dinamo Bihor. Printr-o fentă de... ultimă clipă, Plocon reușește să trimită 
mingea pe lingă blocajul advers

Foto : I. Mihăică
MASCULIN

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — ȘTIINȚA 
GĂLAȚI (2—3). Localnicii au trecut 
pe lingă victorie. Ei au acționat 
bine în primele două seturi — pe care 
le-au și cîștigat, de altfel — dar 
au scăzut ritmul (Inexplicabil) în ur
mătoarele două, permițînd oaspeților 
să-și regleze „tirul" și să preia iniția
tiva. In echipa Științei s-a produs, ce-i 
drept, un reviriment în setul 5, cînd stu
denții au și condus cu 10—4 și 13—9. 
Dar și de această dată concentrîndu-se 
insuficient, ei au permis adversarilor să 
refacă diferența de puncte și să cîștige 
in prelungiri. (E Grozescu — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — TRACTO
RUL BRAȘOV (0—3). Fără o pregătire 
fizică corespunzătoare, lipsiți de forță 
în atac și practicînd, în general, un vo
lei static, jucătorii de la Farul n-au 
fost adversari periculoși pentru brașo
veni. (E. Petre — coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — ȘTIINȚA 
CLUJ (3—1). Joc de nivel tehnic sa
tisfăcător, cu faze spectaculoase. Gaz
dele au păstrat mai mult timp inițiativa 
și au cîștigat pe merit. Studenții clujeni 
au speculat o serie de greșeli ale plo- 
ieștenilor, efectuate în setul 3, pe care 
de altfel l-au și cîștigat și au început 
„tare" setul 4, în care au condus cu 
5—1. Dar, în continuare au fost depă
șiți din nou de acțiunile ofensive ale 
adversarilor. (A. Vlăsceanu — coresp.)

C.S.M.S. IAȘI — DINAMO BUCU

REȘTI (0—3). Ieșenii au prezentat o 
echipă cu mulți jucători tineri • i au 
luptat cu multă însuflețire pen.ru un 
scor cît mai strîns. Dar, diferența de 
valoare și-a spus cuvîntul (Eugen 
Ursit — coresp.).

CONSTRUCTORUL BRĂILA — MI
NERUL BAIA MARE (3—0). Voleiba
liștii brăileni au dovedit eficacitate în 
atac și atenție în apărare, reușind, ast
fel, să cîștige in 45 de minute, în fața 
unui adversar inferior din punct de ve
dere tehnic. (1. Baltag — coresp.).

FEMININ

C.S.M. CLUJ — C.S.M. SIBIU 
(0—3). Victorie prețioasă obținută de 
sibience, care au fost foarte active la 
fileu și s-au orientat mult mai bine în 
teren decit adversarele lor. Faptul că 
formația clujeană continuă să se com
porte foarte slab trebuie să atragă în 
mod serios atentia secției de volei a 
clubului. (/. Brățan — coresp.).

ȘTIINȚA CLUJ — PROGRESUL 
BUCUREȘTI (3—0). Succes pe deplin 
meritat, în urma unei dominări nete. In 
ultimul set — pe care l-au cîștigat la 
0 — Știința a folosit mai multe elemente 
noi (Nemeș, Gabor, Călin etc.). (Șt. 
Tămaș — coresp.).

VOINȚA CRAIOVA—FARUL CONS-,. 
TANȚA (2—3). O partidă deosebit d/p 
spectaculoasă, datorită dîrzeniei cu care 
s-a jucat și neprevăzutelor răsturnări de 
scor. A cîștigat echipa care a știut să-și 
organizeze mai calm acțiunile în final. 
(R. Șulț — coresp.).

Masciuuin

CLASAMENTELE SERIEI I

1. Rapid Buc. 7 7 0 21: 0 (315-140) 14
2. Dinamo Buc. 6 6 0 18: 3 (303-180) 12
3. Tracto,iul Brașov 6 6 0 18: 3 (305-190) 12
4. Știința Tim. 7 3 4 11:15 (304-325) 10
5. Constr. Brăila 6 3 3 9: 9 (232-201) 9
6. Știința Ga1 ați 6 3 3 11:11 (265-273) 9
7. Petrolul Ploiești 6 3 3 11:13 (288-302) 9
8. Minerul B. Mare 6 3 3 11:14 (281-309) 9
9. Steaua 6 2 4 12:13 (283-309) 8
10. Știința Cluj 6 2 4 9:13 (259-302) 8
n. Farul C-ța 6 2 4 8:12 (221-257) 8
12. C.S.M.S. Iași 6 2 4 7:16 (245-311) 8
13. Dinamo Bihor 6 1 5 6:17 (218-331) 7
14. Progresul Buc. 6 0 6 5:18 (233-327) 6

Feminin

1. Dinamo Buc. 6 5 1 15: 4 (268-199) 11
2. Rapid Buc. 6 5 1 17: 7 (322-240) 11
3. Știința Cluj 6 5 1 16: 7 (298-207) 11-
4. Comb. Po-lig. Buc. 6 4 2 15: 7 (297-236) 10
5. C.S.M. Sibiu 6 4 2 14: 7 (280-247) 10
6. Farul C-ța 6 4 2 12: 8 (255-241) 10
7. Parliz. roșu Br. 6 3 3 10:12 (250-288) 9
8. Voința Craiova 6 3 3 11:14 (306-281) 9
9. Metalul Buc. 6 2 4 9:13 (228-296) 8

10. Știința Buc. 6 1 5 8:16 (272-310) 7
11. Progresul Buc. 6 0 6 3:18 (168-306) 6
12. C.S.M. Cluj 6 0 6 1:18 (180-283) 6

NOTE BUNE ÎN „CATALOGUL“ CLUBULUI SPORTIV ȘCOLAR însemnări la început de sezon
(Urmare din pag. 1)

ghel Șoptereanu, Agneta Sterner, Ale
xandru Bota, la natație și mulți alții. In 
diverse echipe reprezentative ale țârii am 
avut 96 de sportivi, dintre care 21 la 
seniori și 23 in echipe de tineret. De 
exemplu, echipa de tineret a țării la 
handbal cuprinde, în majoritate, sportivi 
crescuți In Clubul sportiv școlar, ca Go
ran, Marinescu, Bratiloveanu, Roșescu, 
Gabrîelescu.

— Aveți, probabil, și o bogată „recoltă*4 
de titluri republicane...

— în anul trecut, clubul nostru a cu
cerit 41 de titluri, 109 sportivi îmbrăcînd 
tricourile de campioni. Din acest număr, 
6 titluri și 11 sportivi figurează pe listele 
de seniori, restul la juniori. Țin să sub
liniez amănuntul că la natație, Clubul 
sportiv școlar București a cîștigat cam
pionatul republican pe echipe atît Ia se
niori cit și la juniori. Avem numeroși 
campioni republicani în probe individuale 
și la atletism, caîac-canoe, gimnastică. 
Trecind la sporturile de echipă, să con
semnăm cîștigarea campionatelor de ju
niori la rugbi, pentru a treia oară, și la 
handbal, pentru a patra oară consecutiv. 
Succesele sportivilor noștri în acest an 
au făcut ca numărul maeștrilor spor
tului să ajungă la 5, al sportivilor de 
categoria I la 26, iar al celor de categoria 
» Ii-a la 99.

Intr-o scurtă concluzie a tuturor acestor 
succese, pot spune că în 1964, clubul no
stru — caracterizat prin tinerețe — și-a 
trecut examenul de maturitate și că în 
acest an am cules masiv roadele efor
turilor de recrutare, selecționare și pre
gătire depuse în anii anteriori.

— La Clubul sportiv școlar, să vorbim 
puțin și despre... școală.

— Să știți că urmărim permanent si
tuația la învățătură a sportivilor clubului 
ca și activitatea lor în general, în cadrul 
școlii. Antrenorii noștri țin o strînsă le
gătură cu școlile, atît pentru acest as
pect, cît și pentru îndrumarea activității 
asociațiilor. Periodic, avem ședințe pen
tru discutarea situației școlare a sporti
vilor, Ia care vin și părinții, cu care — 
de asemenea — păstrăm o bună legă
tură. Școlarii cu note rele sînt temporar 
îndepărtați de Ia activitatea sportivă de 
performanță ; pentru cei care mai 
„șchioapătă”, fără a avea însă situații 
grave, luăm măsuri de îndreptare, în co
laborare cu familia, profesorii și diri- 
gințli.

în general însă, noi căutăm ca activi
tatea membrilor clubului să nu impie
teze asupra învățăturii. De aceea și pre
gătirea sportivă este planificată astfel 
Incit să se țină scama de specificul ac- 
tiviiHtții de invățămint.

— Revenind la activitatea sportivă, am 
vrea să facem o remarcă. Unele secții, 
ca acelea de baschet, canotaj academic, 
polo, de exemplu, par a fi azi sub nivelul 
pe care-1 atinseseră la un moment dat, 
în anii trecuți. Preconizați măsuri în a- 
ceastă privință ?

— Desigur. In 1965, paralel cu munca 
pentru consolidarea pozițiilor fruntașe 
ale unor secții, vom acționa pentru rea
ducerea pe prim plan a celor rămase in 
urmă. Printre acestea sînt și cele pe care 
le-ați enumerat. Am și luat unele mă
suri de îmbunătățire a bazei materiale, 
de folosire mai judicioasă a bazelor spor
tive. De asemenea, vom căuta să ame
liorăm procesul de instruire și — mai 
ales — vom acorda un plus de atenție 
selecționării cadrelor. Sub acest ultim 
aspect, vom face o cotitură : nu ne mai 
bazăm pe ceea ce ne vine pur și simplu 
în secție, ci vom căuta noi, în școli, ele

mentele bine dotate, le vom „cerne", 
pentru a porni la lucru cu tineri bine 
dotați, cu perspective reale de a „scoate** 
rezultate superioare.

In același timp, în 1965, vom căuta să 
întărim unele secții cu rezultate bune 
(atletism, gimnastică) și care au perspec
tiva unei mai largi dezvoltări, printr-o 
intensificare a activității lor, prin angre
narea unui și mai mare număr de șco
lari, prin angajarea de noi antrenori. 
Paralel, vom întreprinde acțiuni în sco
pul înființării de noi secții, pentru care 
există condiții. Ne gindim la scrimă, tir 
și — eventual — box.

— Așadar, trei sporturi olimpice. La 
care din ele vom saluta, în 1968, pe cel 
de-al doilea campion olimpic al Clubu
lui sportiv școlar ?...

RADU URZICEANU

(Urmare din pag. 1)

în timpul... asaltului <1»n manșa a 
doua, poate și ca urmare a „sezonu
lui" încărcai de studii. Indiferent de 
aceste căderi, cei doi au „mers" bine 
și, alături de primii cinci clasat' - 
în ordine Tăbăraș, Gh. Bălan, I. Zan- 
gor, Marin Foeșeneanu și Tomon —, 
se anunță din non printre protago
niștii probelor alpine de la noi. îm
bucurătoare ascensiunea tinerilor Foc- 
șeneanu și Tomori. ca și comportarea 
promițătoare a primilor clasați dintre 
juniori. Și junioarele garată ceva pers
pective, dar, după părerea noastră, 
pentru maj tîrziu. De altfel, poate c.ă

ar fi fost mai bine să se alcătuiască 
clasamente separate pe categorii de 
juniori 1 și II.

Un ultim cuvînt. de felicitare pen 
tru acei de la care toată lumea are 
pretenții și cărora li se văd, de obicei, 
numai lipsurile — aroitrii și organi
zatorii. Poate că pe ei i-a chinuit 
(acesta este cuvîntul potrivit în raport 
cu vremea) cel mai mult ceața și fîy 
gul. Cu toate acestea, entuziasmul și 
dragostea față de schi au învins vi 
tregia timpului, iar concursul a fost 
foarte bine organizat și arbitrat. Spe
răm că și în viitor nu vom avea decît 
cuvinte de laudă pentru acest destul 
de important caprtol al competiției.

OFICIUL NATIONAL DE TURISM
VĂ OFERĂ

O PLĂCUTĂ ȘI RECONFORTANTĂ VACANȚĂ DE IARNĂ 
IN LUNA IANUARIE

LA
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H AMBALEZ

NOTE, 
COMENTARII...

Una din cele mai importante competi
ții rezervate echipelor de juniori este 
„Cupa Sportul popular", ajunsă azi la 
cea de-a VIII-a ediție a sa. An de an, 
această întrecere a fost tot mai mult 
îndrăgită de tineret și și-a cîștigat un 
meritat prestigiu prin numărul mare de 
echipe angrenate, prin jocurile în ge
neral de calitate și prin numeroasele 
elemente talentate evidențiate, iar mai 
tîrziu promovate în formații de primă 
categorie și chiar în loturi reprezenta
tive. Ea a devenit cu timpul, după cam- 

. pionatul republican, a doua competiție 
a juniorilor.

In prezent, după cum se știe, în în
treaga- țară se desfășoară prima fază 
(pe centre) a Cupei. Corespondenții 
noștri ne relatează că în toate părțile 

l secțiile, de handbal —• cu puține excep
ții — acordă importanța cuvenită com
petiției, iar jocurile sînt urmărite cu 
mult interes de iubitorii handbalului. 
Intr-o astfel de atmosferă au loc și în- 

Uîlnirije din București. Numai că aici 
își facrloc și cîteva din excepțiile amin
tite.

Duminică s-au disputat jocurile unei 
noi etape și în tribunele sălii Floreasca 
au luat loc numeroși spectatori. Din pă
cate nu toate partidele au satisfăcut, 
’’'ți ales cele de junioare. La băieți 
•jjiiia și S.S.E. nr. 1, de o parte. Dina- I 

fino și S.S.E. nr. 2 de alta au reușit să j 
ofere spectacole mai bune, mai spectacu
loase și totodată palpitante. Marea ma
joritate a juniorilcr celor patru echipe I 
atr o pregătire destul de bună și sînt 
bine selecționați. Dintre echipe, Dinamo 
și Steaua ni s-au părut mai bine echi
librate, cu loturi mai omogene ca pre
gătire și talie. Din rîndtirile jucătorilor 
ț-au remarcat Terlețchi (6 goluri), Stoi- 
:a (5) la Steaua, Catană (4), Ștefă- 
îescu (5) la S.S.E. nr. 1, Diculescu (4), 
Ian Marin (6) la Dinamo, Vișan (5), 
jheorghiu (3) la S.S.E. nr. 2.

Din păcate însă am remarcat la a- 
teste echipe și uncie tendințe spre joc 
reregnlamentar, dur; Fiind vorba de 
tiniori, care în primul rînd trebuie in- 
itruift și dezvoltați în mod corect, ase- 

. nenea tendințe trebuie înăbușite din ca
ftii locului.

La fete, jocurile au fost slabe în ge- 
icr^J Numai una dintre echipe, Rapid, 
jeiișit să desfășoare un joc mai orga- 

/zat, mai aproape de cerințele compe- 
îției. De remarcat faptul că această 
fchipă folosește foarte des și destul 
e bine arma contraatacului. S.S.E. nr. 2 
i S.S.E. nr. 1 s-au comportat stib va- 
larea lor și sub așteptările spectatori- 
>r pentru că au jucat nervos și s-au 
isat angrenate într-un joc de uzură, 
intr-o rivalitate rău înțeleasă de ju- 
itoare. Iar Confecția, care s-a prezen- 
jt numai în 6 jucătoare (1), nu putea 
ajiza mai mult decît o evoluție me- 
ocră. Oare Contecțfa nu dispune de 
ai multe junioare? Secțiile de hand- 
îl tiebuie să acorde mai multă atenție 
egătirii și prezentării echipelor.
Dintre jucătoare notăm pe Stela Nas- 
sia și Irina Soiculescu (Rapid), Ro
ca Vamanu (Confecția), Mamiaka Fo 
ti și Aurelia Butan (S.S.E. nr. 2), Au- 
’Ja Constandache (S.S.E, nr. 1).
In sfîrșit, cîteva întrebări pentru co- 
sia orășenească și colegiul său de 
bitjx> de ce doi arbitri au condus pa- 
i meciuri ? Oare nu puteau fi dele
ft patru, cît ar fi fost normal ? Și de 

aceste meciuri de juniori na sînt 
aduse de cei mai buni arbitri din 
curești ? Măcar din respect față de 
npetibie... (p. g.).

PREGĂTIRI,
LA BAIA MARE NINGE...

Jucătorii de la Minerul Baia Mare 
au efectuat sîmbătă vizita medicală. Au 
absentat Halagian, Cacoveanu, Colce- 
riu și Staicu — jucătorii „băimăreni" 
care duminică nu reveniseră încă din 
Capitală, deși în primele zile ale a- 
cestei săptămîni a fost programat pri
mul antrenament în aer liber.

Terenul este acoperit cu un strat 
de zăpadă de circa 30 cm grosime. 
La Baia Mare ninge în continuare. A- 
cest lucru nu i-a împiedicat însă pe 
Mircea Sasu, Soo, Roznai, Bay, Donca, 
Secheli, Kromeli, Ujvari, Vaida și 
Csako I să efectueze ușoare antrena
mente individuale sub supravegherea 
lui Galiș Paul, antrenorul secund al 
echipei.

în rîndurile jucătorilor locali a a- 
părut un nume nou : Morit, un tînăr 
și foarte talentat portar care se va pre
găti cu lotul jucătorilor din Baia Mare.

V. S AS AR AN U, coresp. reg.

„VOM TRAGE MULT LA POARTA 1“

Studenții craioveni sînt dornici să 
aibă o bună comportare în returul cam
pionatului categoriei A. Iată ce a de
clarat antrenorul N. Oțeleanu cores
pondentului nostru V. Chetraru:

„După terminarea campionatului noi 
n am întrerupt pregătirile. Am conti
nuat să efectuăm un număr redus de 
antrenamente. Incepînd din această 
siiptămînă, vor avea loc cite trei șe
dințe de antrenament, urmînd ca de 
la 17 ianuarie pregătirea să aibă loc 
zilnic. în această perioadă, ajutat de

PREGĂTIRI
antrenorul secund A. Tcodorescu, vom 
acorda o atenție deosebită măririi ca
pacității de muncă în teren, îmbunătă
țirea calităților fizice de bază și a pro
cedeelor tehnice, insistînd îndeosebi a- 
supra trasului la poartă, capitol la care 
sîntem deficitari..."

ÎN ORAȘUL DE LA POALELE TÎMPEI

în ciuda timpului care se menține 
nefavorabil, fotbaliștii de la Metrom 
Brașov, care activează în categoria C, 
au efectuat sîmbătă primul antrena
ment. Chiar din prima zi ei au luat 
contact cu mingea. în primele zile ale 
acestei săptămîni va avea loc vizita me
dicală, iar de miercuri vor intra în 
programul normal de pregătire.

Cealaltă echipă care activează în 
categoria C, Rulmentul, își reia pre
gătirile astăzi, iar Tractorul, din cate
goria B, a efectuat ieri primul antre
nament.

Tot în cursul acestei săptămîni, pe 
data de 15 ianuarie, își vor începe 
pregătirile jucătorii de la Steagul roșu.

Aceleași preocupări există și în rîn- 
dul „cavalerilor fluierului" din orașul 
Biașov. Arbitrii și-au propus ca în ziua 
de 13 ianuarie să facă primul antrena
ment în aer liber pe terenul Metrom. 
Concomitent cu pregătirea fizică gene
rală vor avea loc și ședințe teoretice 
în care se vor dezbate probleme ale 
regulamentului de joc. Aceste șe
dințe vor fi conduse de arbitrii G. Pop, 
C. Geană, P. Badea și C. Mihăilescu.

Știiița și Steaua învingătoare assară
Inițiativa programării jocurilor vedetă 

ale cuplajelor din campionatul Capitalei, 
în „deschiderea” programului, deci la 
ore mai accesibile publicului, a fost bine 
primită de iubitorii acestui sport. Nume
roși spectatori au urmărit aseară, în tri
bunele patinoarului „23 August", partida 
dintre Știința și Constructorul I, termi
nată cu victoria formației studențești: 
5—1 (1—1, 1—0, 3—0).

Jocul a fost deosebit de plăcut și mult 
mai echilibrat decît îl indică scorul, care 
— de altfel — a luat proporții, în necon- 
cordanță cu aspectul general al întrece
rii, de-abia în ultima repriză și numai 
pe intervalul cîtorva minute de „câdere“ 
a tinerilor jucători de la Constructorul. 
Aceștia (juniori de la portar șl pînă la 
ultimul component) au jucat în majori
tatea timpului de la egal la egal cu mai 
experimentați! lor adversari și dacă nu 
pot contesta chiar victoria Științei, în

schimb pot să se declare nemulțumiți de 
diferența de patru goluri. Cea mai tî- 
nără formație din campionat a prestat 
aseară un hochei de calitate, care-i con
turează și mai mult perspectivele.

Constructorul a deschis scorul (Zgîncă 
n în min. 7), dar studenții au egalat în 
min. 10, prin Niță. In a doua parte,- 
Știința depune mari eforturi pentru a se 
distanța dar nu obține decît un gol, prin 
același Niță (min. 29). La mijlocul ulti
mei reprize, în minutele 50, 52 și 53. Mi
hăilescu, Niță și Mezei profită de o pe
rioadă de derută care intervine în apă
rarea adversă și fixează scorul meciului.

In al doilea joc. steaua a întrecut ușor 
pe Olimpia cu 33—1 (12—1; 10—0; 11—0).

Cel de-al doilea tur al eamniunatului 
se încheie astă-seară, eînd se dispută, de 
Ia ora 17, meciurile Steaua—Dinamo și 
Constructorul—Olimpia.

R. U.

CAMPIONATUL DE JUNIORI AL CAPITALEI
Tot la „Juridice", sîmbătă și du 

tninică au avut loc ultimele întreceri 
din cadru,! campionatului de juniori 
al Capita,lei. Proba de floretă la ju
nioarele mici (14—16 ani) a furnizat 
o frumoasă dispută. Intîlnirea dintre 
Adriana Maroșanu (Progresul) și Vic
toria Petrișor (S.P.C.) s-a încheiat cu 
victoria celei dintîi. Scor final 4—1 I 
Iată și clasamentul probei de floretă 
junioare 14—16 ani: 1. Adriana Mo- 
roșanu (Progresul) 7 victorii (după 
baraj); 2. Victoria Petrișor (S.P.C.) 
7 v (d.b.); 3. Lelia Irinuia (Progr.) 
5 v; 4. Ileana Dinesctr (S.P.C.) 4 v 
(21 tușe); 5. Eugenia Istrate (S.P.C.) 
4 v (22 t); 6. Doina Low (Progresul) 
3 v (d.b.); 7. Georgeta Orfana (Ști-

ința) 3 v (d.b.); 8. Elena Mihăilescu 
(Progresul) 2 v; 9. Natalia Popa 
(S.P.C.) 1 v. Primele șase s-a-u căite 
ficat pentru faza finală a campiona
tului republican de juniori.

La sabie s-a detașat Ștefan Weis- 
sbuch (S.P.C.), cîștigătorul „Cupei ti
neretului". Clasament sabie: 1. Sts 
Weissbuch (S.P.C.) 8 v; 2. L. Mihăi- 
leanu (S.P.C.) 6 v; 3. AI. Istrate 
(S.P.C.) 5 v (24 t); 4. I. Galan 
(S.P.C.) 5 v (26 t.); 5. Gh. Cereai 
(Steaua) 4 v; 6. Gh. Burlea (Progr.)j 
4 v; 7. E. Fintoc (Progresul) 2 v; S| 
M. Sepeșteanu (S.P.C.) 2 v; 9. U 
Poșor (S.P.C.) I v. Toți s-au califi-' 
cat pentru faza finală a campionatu
lui republican de juniori.

O BASCHET
C. GRUIA, coresp. reg.

începutul e bun, dar trebuie continuat.^
(Urmare din pag. 1)

de așteptat la Oradea. Alhu a fost 
și de data aceasta motorul echipei 
sale, iar Kiss și Viciu (în revenire de 
formă) l-au completat de minune cu 
aruncările lor precise de la semidis- 
tanță, care au făcut pur și simplu 
mat apărarea formației gazdă. Steaua, 
în schimb, deși a avut în față o par
teneră mai modestă, Farul Constanța, 
a început meciul destul de nesigur, 
fiind nevoită să apeleze la „5“-ul de 
bază pentru a se impune. Remarcabilă 
evoluția lui Emil Niculescu (care pare 
decis să-și recapete locul în echipa re
prezentativă), ca și jocul mult îmbu
nătățit al lui V. Gheorghe.

Pe primul loc 
în clasament

Vă prezentăm pe fotbaliștii de la 
Siderurgistul Calați care în campiona
tul de toamnă au ocupat primul loc 
m seria 1 a categoriei B.

De la stingă la dreapta (sus): F. 
Moldovanu — antrenor, Victor Cîm- 
peanu, Teodor State, Radu Matei, Va- 
sile Dărăban, Dumitru Filimon, Ma
rian Lupea, Ion Voicu, Iosif Maroși, 
Teodor Hulea, Marin Stoica — medi
cul lotului. (Jos} : Vtisile Florescu, Mar
cel Pătrașcu, Valeria Costache, Florin 
Bolovan, Cristian Stătescu, Dumitru 
Oprea.

Foto : Puiu Lupașcu, 
Galați

NOU! Tragere excepțională pentru autoturisme 
la Loto-central

ATLETISM
‘.ampionatul Capitalei la juniori
Duminică dimineața, sala Floreas- 
II a găzduit primele întreceri atleti- 
oficiale din acest an la care au par- 
pat aproape 400 de juniori de cate- 
ia I și a 11-a.
ată cele mai bune rezultate : 50 m 
l: 1—4. D. Hidioșanu (S.S.E. 2), I. 
tgojan (S.S.E. 2), Șt. Martin (Viito- 
), B. Iliescu (Metalul) toți 6.2; 

l6. C. Grigorescu (Dinamo) și Gh. 
așa (Dinamo) 6,3~; 50 ni plat b.ll: 
M. Olteanu (Viitorul) 6,4, 2—4 D. 
■narii (Rapid) T. lordache (Con
dorul), V. Paraschiv (Viitorul) 6,5

6. M. Dinu (S.S.E. 1), D. Ene 
S.E. 2) 6,6; 50 m fete I: 1. Aura 
rescu (S.S.E. 2) 6,8, 2. Victoria To- 

(Progresul) 6,9, 3—4. Elena Moscn 
nanio) și Elena lonescu (Construe - 
tl) 7,0, 5. Rodica Mecu (Dinamo) 
; 50 m plat fete II: 1. Elena Stănes- 
(Viitorul) 7,0, 2. Gabriela Grad 

Jî.E. 1) 7,1, 3. Maria Tanibală (Viito-

rid) 7,2, 4—5. Gloria .Popescu (Viito
rul), Tudora Bîciu (Virfornl), 7,3; tri- 
plusalt b, l: 1. Gr. Răuț (Viitorul) 
14,10; 2. M. Coraș țȘțiin(a) 13,66; 3. 
I. Lixandru (Rapid) 13^5; 4. Aurelian 
Trifu (Progresul) 13,(3; 5. H. Gogoașă 
(Voința) 13,02; triplusalt b.ll: 1. D. 
Ene (S.S.E. 2) 11,90; prăjină b.I: 1. 
Gh. Gligor (S.S.E. 2) 3,20; 2—3. Cr. 
Ivan (Rapid), Gh. Popescu (S.S.E. lj 
3,10; prăjină b.ll: 1. P. Rujan (S.S.E. 
1) 3,10.

Clasamentul camplbhătuliii Capitalei 
după prima etapă este 'următorul : JU
NIORI I: 1. S.S.E. 2 5(736; 2 S.S.E. 1 
47; 3. Rapid 44,53 ; 4. Viitorul 37 ; 5. 
Dinamo 34,86 ; 6. Progresul 32 JU
NIORI II : 1. S.S.E.2 96.60; 2. S.S.E. 1 
94,70 ; 3. Viitorul 85,50 ,4. Rapid 36,20; 
5. Dinamo 23,60 ; 6. Constructorul 18,60; 
7. Progresul 10.

NICOLAE rf. NICOLAE
-corespondent

Programul concursului PRONOSPORT 
de duminică, 17 ianuarie 1M5 este urmă
torul :

Bologna — Catania
Fiorentina — Genoa
Foggia — Roma 
Lanerossi — Juventus 
Milan — Cagliari
Sampdoria — Atalanta
Torino — Internationale
Lazio — Messina
Varese — Mantova
Catanzaro — Brescia
Pro Patria — Lecco
Spal — Modena
• tn luna ianuarie a.c. Loto-Prono- 

sport organizează o tragere excepțională 
la Loto-central, care se desfășoară para
lel cu tragerile obișnuite săptă minate.

La această tragere excepțională se a- 
tribuie autoturisme în mod nelimitat 
(Fiat 1389, Fiat 1100, Moskvici 463 și Tra
bant Combi) și premii in bani.

Autoturismele se cîștigă cu 3 numere 
iar premiile în bani cu 2 numere.

Se vor efectua patru extrageri.
I : 6 numere din 90 (pentru autoturisme 

„Fiat 1300" și premii în bani pentru 2 
numere cîstigâtoare) ;

II : 5 numere din 90 (pentru autoturis
me „Fiat 1100“ și premii în bani pentru 
2 numere cîștlgătoare) ;

III : 4 numere din 90 (pentru autotu
risme „Moskvici 403“ și premii în bani 
pentru 2 numere cîștlgătoare) ;

IV. 3 numere din 90 (pentru autotu
risme „Trabanî-Combi" și premii în bani 
pentru 2 numere câștigătoare).

La aceste patru extrageri se participă 
— după dorință — cu una sau mai multe 
variante de 3 numere diferite alese din 
9®, cu următoarele bilete :

— la extragerea de 3 numere (bilete 
seria A) = 2 lei varianta ;

— la extragerea de 4 numere (bilete 
seria T) — 8 lei varianta ;

— la extragerea de 5 numere (bilete 
seria F) = 20 lei varianta ;

— la extragerea de 6 numere (bilete 
seria K) = 40 lei varianta.

Pentru a vă mări șansele de cîștig, 
procurați-vă bilete la toate cele 4 extra
geri.

Vînzarea pentru tragerea excepțională 
Loto-central se închide la 30 ianuarie a.c.

Procurați-vă treptat bilete pentru toate 
extragerile.

Amănunte la agențiile Loto-Pronosport 
și in Programul Loto-Pronosport.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 
1 din 6 ianuarie 1965.

Categoria I: 2 variante a 28.913 lei; Ca
tegoria a Il-a: 9 variante a 6.960 lei; Ca
tegoria a IlI-a: 70 variante a 963 lei; 
Categoria a IV-a.: 319 variante a 271 lei; 
Categoria a V-a: 1.493 variante a 58 lei; 
Categoria a Vl-a: 5.561 variante a 21 lei.

Cîstigători la categoria I: Milla Iile — 
Constanța șl Iamandi Gheorghe — Lugoj.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport

Rapid București, care se men(ine pe 
locul III, continuă să dea dureri de 
cap numeroșilor suporteri. Neașteptata 
înfrîngere de la Tg. Mureș, unde fe
roviarii au fost de nerecunoscut, scade 
din șansele echipei giuleștene în 
lupta pentru titlu. Să sperăm însă — 
așa cum ne-a declarat și antrenorul 
Al. Popescu — că nu a fost decît un 
simplu accident...

Prin victoriile obținute duminică, 
atît Steagul roșu Brașov cît și Știința 
Tg. Mureș ne arată că sînt hotărite 
să demonstreze posibilitățile lor su
perioare locurilor pe care le ocupă, 
deocamdată, în clasament. Să nu ră- 
mînă însă o simplă promisiune.
POLITEHNICA CLUJ — SINGURA 

RESTANȚIERA !
Și acum să ne ocupăm puțin de for

mațiile studențești, care — este bine 
cunoscut faptul — datorită sesiunii de 
examene sînt nevoite să depună un e- 
fort dublu. Știința Timișoara și Știința 
Cluj au obținut succese concludente. 
Politehnica Cluj, în schimb, a dezamă-t 
git total, dovedind că nu a știut să fo
losească perioada pregătitoare dinain
tea returului. Lipsurile sînt mai vechi 
și asupra lor am mai atras atenția. 
Oare cînd va reuși secția de baschet 
a Politehnicii Cluj să-și readucă echipa 
pe linia de plutire ? (a. v.)

ȘTIINȚA CLUJ

ÎNVINGĂTOARE la scor
Partida dintre formațiile clujene Ști

ința și Politehnica, contînd pentru prima' 
etapă a returului aampionatuhii repu
blican de bascliet, s-a încheiat cu vic
toria Științei la scorul de 90—57 
(43—29). Politehnica s-a prezentai 
foarte slab în acest meci, dovedind 
mari lacune de pregătire, astfel că pen
tru învingători jocul a constituit mai 
mult o ședință... de antrenament 
Cele mai multe puncte au fost înscrise 
de: Demian 33, Vizi 28, lonescu 15, 
Riihrig 8 de la Știința și Barezi 34, 
Till 10 de la Politehnica, lată cum arată 
clasamentul în urma jocurilor de dumi
nică :

NOU!A*^0t£EXCEPTIONAl-A

I Pușcașii 189 p, 10. N. lonescu 187 p.

1. Dinamo Buc. 12 10 2 944:783 22
2. Steaua Buc. 12 10 2 960:731 22
3. Rapid Buc. 12 8 4 912:786 20
4. știința Buc. 12 8 4 798:770 20
5. Știința Timiș. 12 7 5 821.-S16 19
6. Dinamo Oradea 12 7 5 847:807 19
7. Știința Cluj 12 6 6 819:785 18
8. St. roșu Brasov 12 5 7 928:950 17
9. Știința Tg. Mureș 12 3 9 «21:925 15

10. C.S.M.S. Iași 12 3 9 762:859 15
11. Politehnica Cluj 12 3 9 693:831 15
12. Farul Constanța 12 2 10 701:963 14

• Clasamentul cosseterilor la zi:
1. H. Demian 274 p, 2. R. Tedula 234
P,
5.

3. M. Aibu 232 p, 4. A . Savu 218 p.
Birsan 209 p, 6. D. Seripcarti 208 p.

7. Franț 203 p, 8. Novacek 200 p, 9. D.



MEXIC: Au început pregătirile 
pentru J. 0. 1968

După cum se știe, viitoarea ediție — 
V XlX-a — a Jocurilor Olimpice de vară 
se vor desfășura în anul 1968 în Mexic. 
Forurile sportive mexicane se pregătesc 
de pe acum să ia măsurile necesare 
pentru organizarea marilor întreceri și 
pregătirea sportivilor. Una din primele 
măsuri va fi desemnarea comitetului 
de organizare și crearea Consiliului 
național. al sporturilor.

Ărhitecți și ingineri au început să 
■Schițeze planurile viitoarelor baze o- 
limpice care se vor situa în apropierea 
stadionului Aztec, aflat în construcție, 
și a instalațiilor sportive din cetatea 
universitară.

Conducătorii diferitelor federații spor
tive preconizează un plan de trei ani, 
cuprinzînd următoarele puncte mai im
portante i selecționarea unui număr 
important de sportivi din toate spor
turile olimpice, fără excepție, A- 
ceștia vor urma începînd din luna 
februarie 1965, un program de 
antrenament colectiv sau indivi
dual, cu stagii periodice, relativ 
scurte în timpul anului. O primă se
lecție se va face în anul 1966, după 
indicațiile antrenorilor și selecționerilor. 
Cei mai buni sportivi vor fi trimiși 
la concursuri de verificare in S.U.A, 
și în diferite țări din Europa.

In anul 1967, Mexicul va invita pe 
cei mai buni sportivi din diferite țări 
la repetiția generală a Olimpiadei, așa 
.cum a procedat și Japonia.

Totodată Comitetul olimpic mexican 
a anunțat că în vederea J. O. se vor 
(construi două sate olimpice.

Din clasamentele 
celor mai buni sportivi pe 1964
Ziarul francez „L’Equipe** a publi

cat zilele trecute clasamentul ce
lor mai buni sportivi francezi pe 

inul 1964. Pentru prima oară, locul 
întîi, la egalitate, a fost acordat unor 
sportive: surorile Marielle și Christine 
Goitschell, campioane olimpice de schi 
la Innsbruck. Pe locurile următoare 
s-au clasat: J. Anqueiil (ciclism), J. 
Id’Oriola (călărie), Christine Caron 
(natație), Fr. Bonlieu (schi), Mary- 
vonne Dupureur (atletism), A. Got- 
țwalles (natație).

Același ziar publică clasamentele 
celor mai buni jucători de tenis 
de cîmp din lume pe anul care a 

trecut. La masculin ordinea dată este 
următoarea: 1. Roy Emerson (Aus
tralia); 2. F. Stolle (Australia); 3. Ch. 
McKinley (S.U.A.); 4. M. Santana 
(Spania) ; 5. Lundquist (Suedia) etc.

Campionate internaționale
de tenis

în finala probei masculine a campio
natelor Australiei de vest la tenis de 
cîmp de la Perth, australianul Roy E- 
merson l-a învins cu 9—7 ; 6—3 ; 6—4 
pe francezul Pierre Darmon. în semi
finale Darmon îl eliminase cu 6—3; 
6—3 ; 6—2 pe Fred Stolle (Australia), 
iar Emerson cîștigase în fața lui Pierre 
Barthes (Franța) cu 7—5 ; 7—5 ; 6—4. 
Proba feminină a revenit australiencei 
Margaret Smith," învingătoare cu 6—1 ; 
6—1 în partida cu compatrioata sa Ro
byn Ebbert.

★
La Allahabad, în finala campionate

lor Indiei centrale,. Rmanathan Krish
nan, campionul indiei, l-a întrecut cu 
6—1 ; 1—6 ; 6—4 ; 6—4 pe australianul 
Martin Mulligan. în finala probei de 
,dublu, Krishnan (india) — Sangster 
/(Anglia) au învins cu 11—9; 6—2 pe 
Mulligan — Hewitt (Australia). (Ager- 
pres).

Echipa de handbal 
Dinamo București 

la Madrid
Astăzi urmează sa plece la Ma

drid, campioana noastră la handbal în 
7, Dinamo București. Aceasta va par
ticipa în zilele de 15, 16 și 17 ianua
rie la un turneu internațional orga
nizat de clubul Atletico Madrid, vor 
mai lua parte: Dukla Praga, Atletico 
Madrid și Sabadell Madrid.

NUMEROASE COMPETIȚII
Alte noi întîlniri s-au disputat 

în „Cupa campionilor europeni" la 
baschet. In competiția feminină la 
Amsterdam, Blue Stars-Amsterdam a 
repurtat o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 64-63 (36-25) în meciul cu 
Slavia Sofia. Returul va avea loc la 
Sofia. Două partide s-au disputat în 
cadrul competiției masculine: La 
Reykjavik, echipa franceză A. S. Vil- 
leurbanne a întrecut cu 74-42 (37-18) 
formația islandeză „Reykjavik", iar la 
Sofia, Lokomotiv a dispus cu 79-61 
(47-36) de Wisla Cracovia

Turneul internațional feminin de 
baschet, la care au participat selecțio
natele de tineret ale R. P. Bulgaria, 
R. D. Germane, R. P. Ungare, și R.P. 
Polone ș-a încheiat cu victoria selec
ționatei R. P. Polone, care a învins 
echipa R. P. Bulgaria cu scorul de 
71-61 (28-23), iar în ultimul joc a 
Întrecut reprezentativa R. D. Germane 
cu 5534 (26-24). Iată celelalte rezul
tate din ultimele două zile: R. P. 
Ungară — R. D. Germană 53—49 
(26-26); R. P. Bulgaria — R. P. Un
gară 70-58 (42-35). Clasament final: 
1. R. P. Polonă; 2. R. P. Bulgaria; 
3. R. P. Ungară; 4. R. D. Germană.

La Leipzig s-a desfășurat turneul 
internațional de baschet - juniori, 
cu participarea echipelor R. D. 
Germane, R. P. Ungare, R. P. Polone, 
și R. S. Cehoslovace. Pe primul loc 
s-a clasat reprezentativa R. S. Ceho
slovace, care a învins pe R. P. Un
gară cu scorul de 70-60, pe R. D. 
Germană cu 55-32 și pe R. P. Polonă 
cu 82-78. Iată rezultatele ceorlalte

Primul loc la feminin a fost atribuit 
Măriei Bueno (Brazilia).

In clasamentele alcătuite de WBA 
(Federația internațională de box 
profesionist), cel mai bun boxer 

al anului care a trecut a fost desemnat 
semigreul Pastrano. Titlul de cel mai 
bun pugilist al lunii decembrie a fost de
cernat campionului mondial la cat. mij
locie, Giardello, care și-a apărat cu suc
ces titlul în fața „puncherului" Carter, 
unul din învingătorii prin ko ai lui 
Grifith, actual campion al lumii la cat. 
semimijlocie.

In urma anchetei sportive între
prinse de agenția poloneză de 
știri „P.A.P." în rîndul a 23 de 

agenții internaționale de presă, titlul 
de cel mai bun sportiv al anului 1964 
din Europa a fost acordat multiplei 
campioane olimpice de patinaj viteză 
Lidia Skoblikova (U.R.S.S.). In con
tinuare, clasamentul se prezintă astfel: 
Joseph Schmidt (R.P. Polonă) — atle
tism; Mary Rand (Anglia) — atletism; 
Leonid Jabotinski (U.R.S.S.) — hal
tere; Jacques Anquetil (Franța) — ci
clism; V. Ivanov (U.R.S.S.) — cano
taj; W. Holdorf (R.F.G.) — atletism; 
Vera Ceaslavska (R. S. Cehoslovacă) 
— gimnastică; Gaston Roelants (Bel
gia) — atletism și Tamara Press 
(U.R.S.S.) — atletism.

F O TBAL PE GLOB
F. C. SANTOS — ÎNVINSĂ

Pe stadionul Maracana din Rio, în 
prezența a peste 120 000 de specta
tori, Botafogo Rio de Janeiro a învins 
cu scorul de 3—2 (3—0) pe F.C. San
tos într-un meci contîna pentru tur
neul final al campionatului brazilian 
de fotbal. Meciul a avut o desfășu
rare „pasionantă" și deseori arbitrul 
a trebuit să oprească partida averti- 
zînd pe jucători pentru „intrări peri
culoase". în ultimele 3 minute au fost 
eliminați de pe teren doi jucători de 
la Botafogo și Pele de la Santos care 
a protestat la deciziile arbitrului. Cu 
acest prilej și-a făcut reintrarea în e- 
chipa Botafogo renumitul internațional 
brazilian Garrincha, operat în septem
brie la genunchi. El nu a dat satis
facție, fiind nevoit să părăsească tere
nul de joc în ultimele 15 minute.

IN CAMPIONATUL FRANȚEI

In etapa a 19-a a campionatului fran
cez, fruntașa clasamentului, Bordeaux, 
a învins cu 1—0 formația Sochaux. Fos
tul lider, Valenciennes, a fost învins

LA BASCHET Șl VOLEI ÎNTRECERILE ȘAHIȘTILOR
întîlniri : R.P. Polonă — R. D. Ger
mană 70-62; R. P. Polonă—R.P. Un
gară 75-60; R.D. Germană — R. P. 
Ungară 64-39. Clasament: 1. R. S. 
Cehoslovacă 6 puncte; 2. R.P. Polonă 
4 puncte; 3. R. D. Germană 2 puncte;
4. R. P. Ungară 0 puncte.

Echipa feminină de volei, Dinamo 
Moscova s-a calificat în sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni". Dinamouistele au învins în par
tida retur din cadrul optimilor de fi
nală pe Steaua Rosie Belgrad cu sco
rul de 3-0 (15-4; 15-9; 15-1).

i TURNEUL international masculin de 
șah de la Beverwijc a continuat cu des
fășurarea partidelor din runda a 4-a, în 
care unul din fruntașii clasamentului, 
iugoslavul Smederevac, l-a învins pe spa
niolul Medina: In clasament conduce 
campionul maghiar Portisch cu 3 puncte, 
urmat de Smederevac (Iugoslavia) 3 
puncte, Ivkov (R.P. Bulgaria), Pachman 
(R. S. Cehoslovacă) cîte 2,5 puncte, Don
ner (Olanda), Gheller (U.R.S.S.), Van

Turneul internațional feminin de 
volei de la Varșovia a fost cîști- 
gat de echipa poloneză AZS-AVF 
Varșovia, care a învins în partida de
cisivă formația cehoslovacă Slavia 
Bratislava cu scorul de 3-2 (15-4; 16- 
18; 15-9; 15-17; 15-12).

Unul dintre cei mai valoroși schiori francezi, Leo 
Lacroix, în cursa de slalom uriaș de la Adelboden 

în care s-a clasat pe primul loc
Foto i S. Kuhn — Zurich

LA SOFIA A LUAT SFÎRȘIT TURNEUL
DE TENIS DE MASĂ REZERVAT JUNIORILOR

Duminică a luat sfîrșit la Sofia tur
neul internațional masculin de tenis de 
masă rezervat echipelor de juniori. Echi
pa R. P. Romine a întrecut cu 3—2 for
mația secundă a Bulgariei, dar a pierdut 
întîlnirile cu Bulgaria III cu 3—2 și R. D. 
Germană cu 3—1. In finală s-au întilnit 
echipele Bulgaria II șl R.S.S. Lituaniană. 
Au învins gazdele cu 3—0. în turneul in
dividual, Dumitriu a fost eliminat în tu
rul doi de Remeseh (Cehoslovacia), iar 
Cărmăzan a fost învins tot în turul al 
doilea de bulgarul Emanoilov. Acesta din 
urmă a fost eliminat în turul trei de Păun 
cu 2—1, după ce juniorul romîn a dispus 
cu 2—0 de bulgarul Dulgherov șl cu 2—0 
de Ampht (R.D.G.). Apoi, în semifinale,

de Nîmes cu 2—1. Celelalte rezultatei 
Lille — St. Etienne 3—3, Strasbourg — 
Sedan 2—0, Stade Franțais — Monaco 
3—2, Nantes — Rouen 3—1, Angers — 
Lens 3—1, Toulon — Rennes 1—1. Tn 
clasament conduce Bordeaux cu 24 p, 
urmată de Valenciennes și Lyon cu cîte 
23 p, Nantes și Nîmes cu cîte 21 p.

REAL MADRID
A PIERDUT UN PUNCT

în etapa de duminică a campionatului 
spaniol, fruntașa clasamentului, Real 
Madrid, a jucat în deplasare cu echipa 
Las Palmas, care a promovat în prima 
categorie în actuala ediție a campio
natului. întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate: 1-1. Saragossa și 
Atletico Madrid, care ocupă în pre
zent locurile 2 și respectiv 3, s-au apro
piat cu un punct de lider, deoareep am
bele au cîștigat partidele de duminică : 
Atletico Madrid a învins cu 3—2 pe 
F.C. Barcelona, iar Saragossa a dispus 
cu 2—1 de Murchia. Celelalte rezultate : 
Sevilla—Elche 1—0, Atletico Bilbao — 
Oviedo 3—0, Cordoba—Espanol 4—2, 
Levante—Valencia 2—I, Corruna—Be-

Din sporturile de iarnă
LA HOCHEI: CANADA — CEHO

SLOVACIA 3-2
Echipa de hochei pe gheață a R. S. 

Cehoslovace și-a început turneul în 
Canada, jucînd la Toronto cu selec

ționata țării. Hocheiștii ca
nadieni au terminat în
vingători cu scorul de 
3—2 (1-0; 0-2; 2-0).
Punctele au fost marcate 
de Johnsson, Bourbon
nais, Dineen, respectiv 
Pryl și Kepak.

★
într-un meci interna

țional de hochei pe ghea
ță desfășurat la Viena, 
echipa maghiară Vasutas 
Budapesta a învins cu 
scorul de 3-2 (2-0; 1-1;
0-1), formația vieneză 
Feldkirch.

ITALIENII ÎNVINȘI LA 
BOB I

La Cortina D’Ampezzo, 
au început campionatele 
europene de bob. în proba 
rezervată echipajelor de 2 
persoane, titlul a fost cîș
tigat de austriecii Ervin 
Thaleret și Adolf Kose- 
der. Ei au reușit să în
treacă pe favoriții probei, 
italienii Renaldo Ruahi și 
Enrico Lorenzo. Cel mai
bun . timp realizat în 
manșa I a fost obținut de 
italieni cu 1:21,42/100 
față de 1:21,64/100 al 
echipajului austriac. în

Dvorjak (Cehoslovacia) a cîștigat la Păun 
cu 2—0.

Iată rezultatele finalelor : simplu : Re- 
mesch — Dvorjak (ambii Cehoslovacia) 
2—1 ; dublu : Remeseh, Dvorjak — Vol- 
nița, Bageak (Polonia) 2—0.

Paralel s-a desfășurat și un turneu re
zervat seniorilor. în finala de simplu, 
Kunz (Cehoslovacia) a învins pe Beșeviski 
(Bulgaria) cu 3—0, iar la dublu, victoria 
a revenit perechii Remeseh—Dvorjak 
care a cîștigat cu 3—1 meciul cu Stein 
(R.D.G.), Kalinski (Polonia). în finala pe 
echipe, Bulgaria I a învins echipa de ti
neret a Bulgariei cir 5—1.

TOMA HRISTOV 
. iu ?

tis T—0. în clasament: Real Madrid 
27 p, Saragossa 24 p, Atletico Madrid 
23 p, Valencia 19 p gtc.

IN ANGLIA — MECIURI DE CUPA

Sîmbătă nu ș-a <|esf8?urat n*ci un 
meci din cadrul carppionatului englez 
de fotbal, etapa fiind’înlocuită cu jocuri 
contînd pentru 32-ipiile „Cupei Angliei". 
Tottenham Hotspur, a terminat la egali
tate : 3—3 cu echjpa, din liga a treia, 
Torquai United. Bristol City și Brent
ford, care, de asemenea', evoluează în 
liga a 3-a, au ținut în „șah" pe Shef
field United și Burnley, întîlnirile ter- 
minîndu-se cu același scor : 1—1.

Alte rezultate înregistrate i Liverpool 
—West Bromwich Albion 2—1 ; Ever
ton—Sheffield Wednesday 2—2 ; Lei
cester City—Blakburn Rovers 2—2; 
West Ham United:Birmingham City 
4 — 2. n l

cl '
• La 8 februarie: va pleca în America 

de Sud echipa maghiară Vasas Buda
pesta. Fotbaliștii Maghiari urmează să 
evolueze în Chile, Peru, Paraguay, Ar
gentina și Uruguay. ■

Scheltinga (Olanda) cu cîte 2 puncte și 
cîte o partidă întreruptă.

★
IN RUNDA a 10-a a campionatului de 

șah al U.R.S.S. care se desfășoară la 
Kiev, numai trei partide s-au încheiat 
în timpul regulamentar de joc. Marele 
maestru Bronștein l-a învins pe Liav- 
dansk. Partidele Krogius — Suetin și Pe
terson — Osnos s-au încheiat remiză. 
Liderul clasamentului, Korcinoi, are 
avantaj material în partida întreruptă 
cu Vasiukov. (Agerpres)

manșa următoare, austriecii s-au com
portat remarcabil, devenind campioni 
ai Europei.

CONCURSUL DE SCHI 
DE LA WENGEN

în ziua a doua a concursului in
ternațional masculin de schi de la 
Wengen s-a disputat proba de slalom 
special, care a fost cîștigată de fran
cezul Guy Perillat. Au urmat în cla
sament Jean Claude Killy (FrantaV 
și Beng Erik Grahn (Suedia). Clas’»' 
mentul combinatei: 1. Karl Schrantz 
(Austria) 16,01 puncte; 2. Hugo Nindl 
(Austria) 23,50 puncte; 3. Gelico Ni
colo (Italia) 29,72 puncte; 4. Michel 
Arpin (Franța) 31,76 puncte; 5. Lud
vig Leitner (R.F.G.) 31,83 puncte.

PATINATORUL MATUSEVICI M 
PE PRIMUL LOC

Patinatorii sovietici și cei norve
gieni s-au întîlnit într-un nou concurs, 
desfășurat de data aceasta în orașul 
Hammer. în mare formă, sportivul so
vietic Eduard Matusevîci a cîștigat 
trei din cele patru probe șl s-a clasat 
pe primul loc în clasamentul general 
cu 178,254 puncte. Iată rezultatele 
tehnice: 500 m E Matusevîci 41,6; 
1 500 m E. Matusevîci 2:10; 3 000 m
E. Matusevîci 4:33,4; 5 000 m Sta
nislav Selianin (U.R.S.S.} 7:56,5.

Actualități pugilistice
Titlul la categoria grea este vacant

Asociația mondială de box (W.B.A.) 
continuă să nu-1 recunoască ca deți
nător al centurii mondiale pe Cassius 
Clay, care, după cum se știe, l-a de
posedat de -titlu pe fostul campion al 
„greilor". Sonny Liston, într-un meci 
în care Liston a fost acuzat de „aran
jamente". în recentul clasament al 
celor mai buni boxeri pe anul 1964, 
forul suprem a declarat vacant titlul 
mondial la cat. grea Mai mult decît 
atîta, W.B.A. a stabilit ca pentru de
semnarea noului campion al lumii să 
se dispute două meciuri: Ernie Terrel 
(S.U.A.) — Eddie Machen (S.U.A.) 
la 5 martie la Chicago și Floyd Pa- 
tersson (S.U.A.) — George Chuvaro 
(Canada), programat în cursul luniF 
februarie la Madison Square Garden 
din New York. învingătorii din aceste 
două semifinale se vor întîltu pd v,u 
titlul mondial La cat. grea.

★
Campionul mondial de box la cat. 

semimijlocie, Emile Griffith, își va pune 
titlul în joc ia 26 ianuarie la Houston, 
în fața șalangerului său oficial, Manuel 
Gonzales. în palmaresul lui Gonzales 
figurează 30 de victorii obținute înainte 
de limită. (Agerpres).

★
Un purtător de cuvînt al sportului 

din S.U.A. a anunțat recent că se stu
diază un proiect de lege pentru tre
cerea boxului profesionist sub controlul 
statului. Dacă acest lucru va fi rea
lizabil, atunci boxerii, antrenorii, ma
nagerii și organizatorii de gale vor tre
bui să posede licențele necesare eli
berate de forurile competente. Acest 
proiect ar cuprinde, printre altele, și 
desființarea celorlalte foruri ale pugi- 
lismului profesionist (numeroasele co
misii ale diferitelor state americane) cu 
excepția W.B.A. (World Boxing Asso
ciation). *

Agențiile internaționale de presă 
subliniază că proiectul urmează să fie 
prezentat de o comisie din care vor 
face parte și foștii campioni mondiali 
Jack Dempsey și Gene Tunney.
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