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Spartachiada de iarnă a tineretului

REGIUNEA GALAȚI
în aceste zile 
sălile de sport

Dacă poposești 
ta cluburile și în .
din Galați, Focșani sau Tecuci, 
la căminele culturale din comu
nele raioanelor Galați, Panciu 
sau Bujor, întîlnești un număr 
mare de tineri care își dispută 
•ntiietatea în întrecerile celei de 
V 8-a ediții a Spartachiadei de 
iarnă. Zilnic sînt programate 
concursuri atractive la tenis de 
masă, șah, haltere, trîntă, gim
nastică etc.

Și la această ediție a Sparta
chiadei, datorită măsurilor orga
nizatorice și de popularizare- 
tuate de către comisia regională 
de organizare a competiției, de

comisiile raionale și de consiliile 
asociațiilor sportive, în colabora
re cu organizațiile U.T.M. și sub 
îndrumarea organizațiilor de 
partid, s-a reușit să se atragă 
în întreceri mase tot mai largi 
de tineri. Cîteva cifre vor fi edi
ficatoare în această privință. In 
raionul Tecuci, de pildă, pe lis
tele de participant figurează a- 
proape 10 000 de concurenți: în 
raionul Focșani 8 500. în raionul 
Galați peste 6 000, iar în orașul 
Galați aproape 15 000. Ceea ce 
trebuie scos în evidență, este fap
tul că în majoritatea asociațiilor 
sportive întrecerile primei etape 
se desfășoară, mai întîi, pe grupe

Campionatul de hocEiei al Capitalei

Steaua, neînvinsă, lider autoritar

(Continuare In pag. a 2-a)

BUJOR PĂTRUȚESCU 
activist al Consiliului General 

al UCFS

sportive. Acest lucru a făcut ca 
un număr mare de tineri să ia 
parte la competiție. La asociația 
sportivă Constructorul — I.C.O.R. 
Galați, de pildă, întrecerile au 
loc în 21 de grupe sportive. Con
cursurile se desfășoară după 
grafic, pe baza unui program al
cătuit pe zile și ore, și sînt 
popularizate pe larg prin afișe 
și la stația de amplificare a în
treprinderii. Mai pot fi mențio
nate pe această linie și asocia
țiile sportive C.F.R. Mărășești 
(unde se întrec 10 grupe sporti
ve), Avîntul-Liești (9 grupe spor
tive) sau asociația sportivă să
tească Recolta — Tudor Vladi- 
mirescu (7 grupe sportive).

Intr-o serie de localități din 
regiunea Galați s-au organizat 
centre de pregătire a participan- 
ților. Asemenea centre au luat 
ființă în orașele Panciu, Focșani, 
Galați sau comunele Straoani,

Pe viitorii profesori de edu
cație fizică nu-i mai întîlnești 
azi pe pista de zgură de pe „Re
publicii", sau pe drumul dintre 
sala de sport și cămin. Peste tot 
domnește o liniște deplină. De 
ce ?

Mai sînt doar cîteva zile pînă 
la examene, ne spunea una din
tre secretarele institutului. La 
15 ianuarie începe sesiunea.

Aceasta e explicația că n-am 
găsit pe nimeni nici în sala de 
baschet, nici în cea de volei și 
nici pe covorul de gimnastică. 
„Cartierul general" s-a stabilit 
de cîteva săptămîni în... sala de 
lectură, de la bibliotecă.

7—23 ! Iată programul de 
funcționare a bibliotecii. Șai
sprezece ore din douăzeci și pa
tru ale zilei, în care zeci de stu
denți stau aplecați deasupra 
cursurilor, își fac ultimele însem
nări, își completează cunoștin
țele dobîndite. în sală se aude 
doar foșnetul vreunei file întoar
se. Trebuie să mergi în vîrful 
picioarelor. Liniștea aceasta te 
obligă, indiferent că ești stu
dent, asistent sau... reporter. 
Este un respect pentru munca 
acestor tineri, care peste cîteva 
zile vor da bătălia examenelor.

în toate facultățile țării, în 
toate sălile bibliotecilor univer
sitare în aceste zile se studiază. 
Dar cel care vine la I.C.F., vă- 
zîndu-i pe acești studenți — 
băieți și fete — aplecați asupra 
manualelor, își dau imediat sea
ma de profilul institutului. Pe 
foarte mulți dintre ei îi vezi îm- 
brăcați în treninguri. între două 
ședințe de pregătire la atletism 
sau gimnastică aceștia vin să se 
„odihnească", eompletîndu-și no
tițele și, ca 
mult timp, 
„de stradă".
examene nu 
zița, cămașa 
timp să fie folosite. Spre exem
plu cînd fotoreporterul îi va in
vita pe cei mai buni să facă o

să nu piardă prea 
renunță la tinuta 
Pregătirea pentru 

cere etichetă. Blu- 
albă și cravata au

poză pentru panou. 
Pentru panoul de 
onoare, acela de 
unde în prezent te 
întîmpină figurile 
zîmbitoare ale frun
tașilor la învățătu
ră. Deocamdată sînt 
doar 9 (Ileana 
Georgescu, Paulina 
Bitea, S. Cătănea- 
nu și S. Ștefănuț, 
din anul II, V. Ba
ba, R. Vagner și 
Brigite Halmen, din 
anul III, Gh. Dra- 
gomir și Al. Po
pescu din anul IV), 
dar după sesiune se 
crede că panoul va 
trebui mărit. Argu
mente — cîteva de
clarații : „Se mun
cește cu multă rîv- 
nă. Organizațiile de 
partid și U.T.M., 
consiliul asociației 
studenților și con
ducerea institutului 
au luat măsuri din 
timp pentru ca examenele să se 
desfășoare in condiții optime. 
S-au creat cercuri de studii și 
comisia profesională, care i-au 
ajutat pe studenți". (ION TU- 
DUSCIUC, asistent la catedra 
de gimnastică, președintele aso
ciațiilor studenților), „Numărul 
celor care studiază la biblio
tecă e mai mare ca în alți ani. 
Sala de lectură este mai popu
lată ca aricind. Studenții soli
cită cursuri tot mai multe". (AN- 
TOANETA TOTESCU, din co
lectivul bibliotecii).

...15 ianuarie 1965. Ora 8 di
mineața. La Institutul de cul
tură fizică va începe sesiunea 
de iarnă, de colocvii și exa
mene. Au mai rămas puține ore 
pînă va începe noua etapă spre 
examenul de stat. Domnește un 
optimism general, semn că stu-

Liniște, se studiază I încep examenele
Foto: 1. Mihăică

denții sînt bine pregătiți, că 
sînt capabili să încheie sesiunea 
cu note din cele mai bune. Suc
ces 1

CONSTANTIN ALEXE

Actualitatea
• Primele rezultate

Fază din jocul Steaua — Dinamo Un nou gol la poarta diria- 
movistiilui Dumitraș, pe care fata l-a surprins in afara spa- 

porțiițiului
Foto: I. Mihăică

• DINAMO BUCUREȘTI, 
ÎN TURNEUL
DE LA MADRID

La capătul a două tururi com
plete, cele trei echipe care vor 
reprezenta Capitala în turneul 
final al campionatului republican 
de hochei se conturează fără du
biu ; Steaua, Dinamo și Știința. 
Diferența de valoare dintre aces
te formații și celelalte două 
participante la competiție, ca și 
numărul de puncte acumulate, în 
consecință, de către ele, în între
cerile de pînă acum, le dau 
dreptul să abordeze liniștite, ul
timul tur, cel puțin în privința 
calificării. Un motiv în plus, 
deci, ca să așteptăm de la ele 
jocuri de calitate și mai ridicată, 
mai multă preocupare pentru la
tura spectaculară a competiției 
și, mai ales, mai puțină... nervo
zitate. Unele incidente petrecu
te de-a lungul turului secund al 
campionatului au făcut notă dis
cordantă cu aprecierile — în ge
neral bune — acordate competi
ției. In orice caz, sîntem și noi 
de părerea celor care salută sis- 
țemul de desfășurare a campio
natului din acest an, care — 
cel puțin pentru București — a 
•asigurat echipelor o bună acti
vitate, regularitatea și volumul 
întrecerilor permițîndu-le să se 
prezinte la un nivel mult mai 
țidicat decît în aceeași perioadă 
a anului trecut.

Foarte bine se prezintă 
special Steaua, care conduce 
țoritar în clasament și care

Mîine începe turneul interna
tional de handbal masculin de 
la Madrid, cu participarea echi
pelor Dinamo București, Dukla 
Praga, Atletico Madrid și Sa- 
badell Madrid. Turneul se va 
încheia duminică.

Un interesant concurs de orientare turistică 
începători
S.P.C., Electromagnetica, Stea
gul roșu, U.C.R., Banca de 
Stat ele.

Acest concurs constituie în
ceputul unei serii de acțiuni pe 
care le va organiza, în cadrul 
actualei, ediții a Spartachiadei 
de iarnă, ciubul Progresul în 
colaborare cu Comitetul raional 
U.T.M.-Lenin. Se vor ține în 
continuare concursuri de orien
tare turistică — atît pentru în
cepători cit și pentru avansați — 
apoi pe baza sportivă din str. 
Dr. Statcovici vor avea loc 
treceri de patinaj, iar cînd 
va așterne zăpada — schi 
săniuș.

pentru
Duminica trecută peste 50 de 

tineri din asociațiile sportive ale 
raionului Lenin din Capitală, iu
bitori ai sportului drumeției, au 
participat la primul lor concurs 
de orientare turistică organizat 
de clubul sportiv Progresul în 
colaborare cu Comitetul raional 

de
a 

un 
în

de la Beverwijk
Campioana de șah a țării noas

tre, Alexandra Nicolau, a început 
participarea la turneuî feminin 
de la Beverwijk cu o victorie, 
învingind pe șahista olandeză 
Roodzant. In runda a doua. 
Alexandra Nicolau a făcut re
miză cu poloneza Konarkowska. 
După două runde, conduce olan
deza Heemskerk cu 2 puncte, 
urmată de Nicolau. lovanovicl 
și Timmer cu cile l*/2 p..
(Ager preș).

în
au-
(ca

Comisia 
Progresul 
concurs 
8000 m
care a fost

U.T.M. — Lenin, 
turism a clubului 
ales pentru acest 
traseu de aproape 
pădurea Brănești,
parcurs de către participând cu 
ajutorul schițelor și al busole
lor. Dintre viitorii practicanți ai 
turismului competițional s-au re
marcat echipele de la Vulcan,

in
se

chiar 
pre- 
final 
cînd

urmare a faptului că a avut în
treg efectivul în pregătire, nu 
dispersat în diverse loturi, ca în 
trecut) a atins un nivel valoric 
pe care noi îl apreciem 
superior celui cu care s-a 
zentat în returul turneului 
din campionatul precedent,
— teoretic — ar fi trebuit să 
dea cel mai bun randament. Di
namo se prezintă, de asemenea, 
mai bine, în timp ce Știința — 
grație puterii de luptă a tine
rilor săi jucători și eforturilor 
antrenorului Zografi — ne face 
să uităm că a intrat în acest se
zon cu pierderi de loc neglija
bile în ceea ce privește efecti
vele. Acest lot de trei echipe 
este însă dominat destul de au
toritar de Steaua, în special da
torită „sextet“-ului său de bază, 
care — atunci cînd intră pe 
gheață — se impune în fața 
oricărei alte garnituri și — mai 
ales prin 
goluri.

Acest
pregnant
important joc al turului secund, 
cel dintre Steaua și Dinamo. Li
derul 
6—0, 
mult, 
cînd
derbi- Dinamo a deschis scorul

Szabo

ultim 
și joi

și Biro — aduce

aspect a fost
seară în cel mai

a cîștigat cu 12—3 (3—2, 
3—1). Meciul a plăcut 
mai ales în prima repriză, 
a avut aspect de mare

RADU URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

• Rapid (m) 
și Dinamo (f) 
intilnesc echipele1.' 
Galatasaray 
(Istanbul) in C.C.E.. 
la volei

După succesul objinut la turneul Internet- 
jional de la Hastings — unde a ocupat lo
cul doi — campionul nostru, Florin Gheor
ghiu, maestru international a fost invitat 
să susțină o serie de simultane în cîteva 
orașe ale Angliei. Fotografia noastră pre
zintă momentul decernării premiilor

turneului de la Hastings. D-na D. W. Wilshin, 
primar al orașului Hastings, înmînează cupe 
primilor clasați (de la stingă la dreapta) : 
Paul Keres, Svetozar Gligorici și Florin 
Gheorghiu.

Foto î Associated Press

Tn primele jocuri din cadrul" 
actualei ediții a „Cupei campio
nilor europeni", la volei, echi
pele noastre campioane Rapid' 
(la băieți) și Dinamo 
vor juca cu formațiile 
club: Galatasaray
Atît la băieți cît și la 
fost stabilite aceleași 
desfășurare; 24 IANUARIE, la. 
Istanbul — turul și 7 FEBRUA
RIE, la București — returul.

în caz de victorii reprezen
tanții noștri vor avea ca ad
versari pe Ț.S.R A. Moscova: 
(masculin) și Dozsa Budapesta-: 
(feminin), meciurile urmînd să.; 

desfășoare pînă la 25 ma«~ 
a.c.

(la fete)! 
aceluiașK 
Istanbul.. 
fete au; 
date d«

„Cupa de îarnă“ 
la tenis

între 20 și 27 ianuarie se vai 
desfășura în sala „Steaua", diti; 
calea Plevnei, tradiționala com
petiție de tenis pe teren acoperit' 
dotată cu „Cupa de iarnă". Vor- 
hia parte jucători fruntași dini 
Capitală. Se dispută probele de-, 
simnlu bărbați, simplu femei șt? 
dublu bărbați.

Cupa Dinamo“ 
la sărituri, 
in Poiana Brașov

Duminică dimineața, la tram
bulina mijlocie din Poiana Bra
șov se dispută competiția de să
rituri dotată cu „Cupa Dinamo"! 
Vor lua parte toți schiorii noștri? 
fruntași în această ramură, care" 
inaugurează, astfel, seria compe
tițiilor lor în actualul sezon.

sportivă



HANDBAL"* 7

TUR Df ORIZONT ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Ne aflăm în plină perioadă a... Cu

pelor campionilor europeni. Se dispută 
meciuri atît la fotbal și baschet, cit 
și ia volei, tenis de masă și handbal. 
La unele sporturi se întrec și echipe 
masculine și feminine. Această com
petiție, devenită tradițională, a atins 
faze superioare la ora actuală și de 
aceea partidele sînt urmărite cu inte
res crescînd. Atrage atenția în mod 
special întrecerea' din cadrul celei de 
a V-a ediții a competiției la handbal 
masculin, la care participă — cu multe 
șanse — și campioana țării noastre'. 
Din «mo București.

Această ediție, după cum se știe, 
a întrunit adeziunea unui număr-re- 
cord de federații : 21, ceea ce dove
dește importanța acordată Cupei, ca 
și popularitatea acestui spectaculos 
sport. Să reamintim echipele campi
oane aliniate la startul întrecerii : 
R.O.C. Fierturile (Belgia), Grasshopers 
Ziirich (Elveția), Atletico Madrid 
(Snaniaj, S. V. Berfiner, S. K. 
Ar'r’d Odo (Atetregia), F. C. Porto 
(Portugalia), U. S. d’lvry (Fran
ța), Operație 55 Haga (Olanda), H. B. 
Dirdelartpe (Luxemburg), Ajax Copen
haga (Danemarca), Union Helsinki 
(Finlanda), R.I.K. Goteborg (Suedia), 
K. S, Fram Reykjavik (Islanda), Di
namo București (Romînia), A.S.K. 
Vorwărts Berlin (R.D.G.), S.K. Ra»rd 
Viena (Austria). R.K. Medvesciak Za
greb (Iugoslavia), Dukla Fraga (Ce
hoslovacia), A.Z.S. Kattowiee (Poto-
nia), Horived Budapesta (Ungaria) și 
Burevestnik Tbilisi (U.R.S.S.).

★
S-au epuizat două faze (preli

minariile și optimile de finală) și ne 
aflăm înaintea sferturilor de fma-l'ă, 
oare trebuie disputate pînă la 21 fe
bruarie. Din tabelul alăturat re
zultă și meciurile semifinale (progra
mate între 27 februarie și 21 martie). 
Un amănunt interesant de reținut:

PMU SNHWl BIN B. D. GERNIAMA 
BOT COMPORTAREA BANBBÂLi'ȘIIUft 

Șl HANDBALISTTLBB NUASERE
Două din echipele noastre de hand

bal, care au întreprins recent turnee 
peste hotare, s-au înapoiat în Capi
tală : seiecțtorrata de tineret a Bucu- 
reștiului (m) și Rapid București (f). 
Ambele au evoluat, după cum se știe 
la turnee organizate în R. D. Ger
mană și ambele an lăsat spectatorilor 
o impresie din cele mai bune.

Tinerii handbaliști bucwreșteni au 
jpcat la Berlin, Leipzig, Aue, Halle și 
Rostock, între 1 și 10 ianuarie. Ei au 
susținut în acest interval 10 meciuri', 
dintre care au cîștigat 7, cu un gol
averaj' de 107—83, Popescu (29) și 
îaeob (22) fiind jucătorii cu cea mai 
mare eficacitate. Dintre succesele re
purtate, pe primul pian, se situează 
victori» in turneele internaționale de 
1» Berlin și Rostock. Ziarul ,,Meues 
Deutschland" a publicat, după turneui 
de la Berlin, o declarație a cunoscu
tului internațional Tledemarm. Acesta 
a spus printre altele: „Romînii ai» 
prezentat o echipă foarte tîrrără, dar 
care atit din punct de vedere tehnic, 
eh și tactic promite foarte mult". 
„Sportechoe din Berlin, scrie, pe de 
altă parte: „Bucureștenii au practicat 
un handbal excepțional. Victoria lor a 
fost aplaudată în repetate rîndiiri. Ei 
au știut să facă totul cu mingea" 
In fine, ziarul „Berliner Zeitung" no 
tesză printre altele: „lacob a reg’zat 
un joc de mare clasă șî a fost e*f 
mai bun de pe teren". Asemenea a- 
precieri se întîlnesc și după celelalte 
partide susținute de selecționata de ti 
neret a Capitalei, ai cărei jucători con
firmă încrederea acordată.

Rapid București s-a înapoiat aseară 
de la Frankfurt pe Oder, unde — în- 
vingînd în finală cu 7—5 (2—2). pe 
Lokomotiv Rangsdorf — a cîștigat 
turneul organizat de formația din 
Rangsdorf. Publicația „Kultur am 
Woclienende" si-a intitulat astfel cro
nica : „Rapid București — clasă mon
dială". Iar „Sporfecho" subliniază că 
„Rapid este o echipă cu mult tem
perament, cu o tehnică de invidiat și 
care te impresionează prin estetica a- j 
lergării. A lăsat o bună impresie, îna- i 
intea altor două echipe de clasă in
ternațională, Fortschrilt Weissenfels si
I. F. Hălsingbr". Un amănunt into 
resant: la turneul de la Frankfurt pe 
©der au evoluat 23 de jucătoare in
ternaționale din 5 țări (Rommi», Da 
nemarca. Suedia, Cehoslovacia și R. D 
Germană). Golgeterele turneului a® fes’ 
Ana Boțan șr Karen Rasmusen, ea.re 
au înscris c-îfe 12 goluri.

Sperăm că handbalistele șr finerW 
noștri handbaliști vor confirma în- vi
itor aprecierile de mai sus.

primele două tururi au constat din 
jocuri simple (fără retur); începînd cu 
sferturile de finală însă, partidele se 
vor disputa tur-retur. Excepție face 
doar finala, care va consta dintr-un 
singur joc, pe teren neutru (la Lyon, 
la 3 aprilie).

Majoritatea jocurilor disputate pînă 
acum s-au soldat cu rezultate nor
male, echipele favorite cîștigînd mai 
mult sau mai puțin detașat. Singura 
surpriză a furnizat-o campioana Iu
goslaviei, Medveșciak Zagreb, care — 
fără să se ridice la nivelul valoric al 
adversarului, dar cu un plus de voință 
și forță — a ebminat una din favo
ritele competiției, redutabila echipă 
Dukla Praga (formația care... alimen
tează cu mulți jucători reprezentativa’ 
Cehoslovaciei). Această întîln’re a fost 
și una din cele mai dramatice, după 
cum ne spune arbitrul jocului, V. Și- 
dea. Dukla a condus mult timp, iar 
cu 15 minute înainte de sfîrșit scorul 
era 10—7 în favoarea ei. Din acest 
moment, campioana cehoslovacă a slă
bit alura. Iugoslavii au profitat pen
tru a forța jocul, au egalat la 10—10 
și, deși conduși apoi cu 11 —10 și 
12"—11, au reușit — ea- un ultim’ efort 
— să cucerească în firsal victoria și 
o dată cir ea și calificarea în sfertu
rile de finală.

Trr prezent, situația în competiție
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BASCHET
Activitatea la zi

• întrecerile campionatului mascu
lin de baschet, seria I» continuă sîm- 
bătă și dumkrkă cu partidele etapei 
a LT-a din retur. Iată programul jocu
rilor ; BUCUREȘTI: Știînta — Di
namo București (50—74); CLUJ : Po
litehnica *— Steaua (57—95); IAȘI: 
C.S.M.S. — Rapid București (60—83); 
BRAȘOV: Steagul roșu — Dinamo 
Oradea (62—87); TG. MUREȘ : Ști
ința — Știința Cluj (54— 72). In pa
ranteze sînt scorurile cu care s-au 
încheiat meciurile în tur. Meciul Fa
rul Constanța — Știința Timișoara a 
fost amînat pentru o dată oare va fi 
stabilită ulterior.

Cum se desfășoară întrecerile în
(Urmare din pag. 1)

Sendreni, Soveja, Pechea etc. Sportivii 
care vin la aceste centre sînt îndrumați 
de cadre tehnice — antrenori, instruc
tori sportivi și profesori de educație fi
zică — cum sint! Petrică Silvescu, Mi
hai Tomilă, Hantz Silbianu, Gh, Dmni- 
fresetr, Mircea Roșea și alții. Aceste 
centre contribuie la buna pregătire a 
coneurenților ea și fa depistarea tine
relor elemente- talentate.

In această perioadă. în mai multe 
comune s-au organizat reușite „dumi
nici cultural-sportive". Asemenea ac
țiuni au avid loc, db exemplu, în comu
nele Gropeni și Cioara din raionul 
Panciu, Liejti și Sendreni, din raionul

Acest deznodămînt al mecmltri de la 
Belgrad a scos din cursă pe urnii din 
favoriți, reducînd număru’ echipelor I 
candidate la trofeu. \u rfr-.n pe... po- | 
ziție de favorite R I K. Gd eborg. Bu- , 
revestnik Tbil si și Dinamo București, ■ 
a căror evoluție în sferturi este aștep
tată cu legitim interes. Ce perspective . 
are viitorul tur ? Desigur că meciu
rile vor fi mai echilibrate și că avan
tajul terenului propriu va avea un 
cuvint de spus îrr calificarea echipe
lor. „Mecitfrile-cheie" sînt R.I.K. Cid- j 
teborg — Dinamo București și Med- 
veșciak Zagreb — Burevestnik Tbilisi, 
care pot desemna chiar pe finaliștii 
competiției. în condițiile unea desfășu
rări normale a sferturilor și semifi
nalelor, adică fără intervenția vreunei 
surprize de genul celei de la Belgrad, 
se poate întrevedea o finală Dinamo 
București — Burevestnik Tbilisi. Iar 
Forma campionilor noștri și seriozita
tea cit care se pregătesc pentru

F..“ ne dau speranța unui succes 
final at lor. Deocamdată însă, atenția 
dina mov iștilor este îndreptată spre 
dublul meci eu echipa din Gbteborg, 
pentru că de rezultatul lui depinde 
continuarea drumului pînă în finala 
competiției.

P. G-

“ste următoarea r

RH! Goteborg 25-^

• Singura întîlnire programată în 
Capitală, cea dintre Știința și Dinamo 
București, se va desfășura sîmbătă 
seara, de la ora 19,30. în sala Di
nam®.

• Arbitrii romînt continuă să fie 
solicitați pentru a conduce meci-uri in
ternaționale peste hotare. Zilele tre
cute, arbitrul brașovean Gh. Roșu a 
condus la Sofia partida dintre Loko
motiv și Visla Krakovia din cadrul 
„C.C.E." (masculin), iar C. Arrnă- 
șescu a fost desemnat să arbitreze me
ciul revanșă Slavia Sofia — Blue Star 
Amsterdam din cadrul „C.C.E." (fe
minin).

Galați,, Poiana, raionul Tecuci și al
tele. Aici. întrecerile sportive au fost 
completate cu frumoase programe cul- 
fural-artistice, care au fost urmărite 
cu interes de numeroși săteni. Colabo
rarea asociațiilor sportive cu organiza
țiile U.T.M. șt conducerea căminelor 
cultura ie » dus la reușita acestor „du
minici cultural-sportive".

Organizarea Întrecerilor Spartachia- 
dei de iarnă a contribuit în multe aso
ciații sportive la întărirea bazei mate
riale. Au test reamenajate Săli de con
curs și s-au procurat noi materiale și 
echipament sportiv. De exemplu, aso
ciațiile sportive din comunele Vidra 
Obile.ști — raionul Focșani, Bărboși și 
Fîntînele — raionul Galați au procu-

G. Vil moș, cel mai bun biatl'onist al nostru la început de sezon, în timpul 
probei de fond iin cadrul concursului de deschidere.

Foto: P. Romeșan

Concurs ui școlilor sportive de elevi
Zilele trecute, eu prilejul închiderii 

taberei organizate de Ministerul Tn- 
vățămîntaltM la M-untele Mie pe fi'rn- 
pul vacanței de iarnă, s-a desfășurat 
un concurs la câine au participat 
schiori de la cît'eva școli sportive de 
elevi. Iată rezultatele înregistrate:

5 km fond juniori 1: 1. Dudu Ion 
(Rîșnov) 23:32; 2. Pascu Dumitru 
(Rîșn-w)- 24:06; 3. Bighiu Virgil (Va
tra Dwnei)' 23:13; 5 km fond juniori 
11: 1. Gvulai Adalbert (Gheorghieni) 
25:49; 2, Bășa Nicoiae (Rtșnev) 27:IT; 
3. Scurt» Ion (Rîșnov) 28:13; 3 km 
fowd fete : 1. Popa Elena (Rîșnov); 2 
Samoită Maria (Rîșnov); 3. Bighiu

NECAZURI
Am fost plăcut impresionați de 

marele număr al celor care au 
urcat, duminica treeirtă, la cabana 
Cristianul Mare. Telefericul a fost 

, foarte mult solicitat: aproape 1 000 
de oameni au făcut dramul dus-intors 
cu acest mijloc de transport, fără 
a-i mai socoti pe cei ce au urcat și 
au cobor it cu,., mijloace propriii E 
un semn al dragostei de care se 
bucură schiul și turismul de iarnă, 
mai ales dacă ne gindint la vremea 
uneori potrivnică. In general, există 
grija pentru asigurarea celor mai 
bune condiții spor
tivilor și turiștilor, 
in special in plin 
sezon. Din. păcate, 
trebuie să semna
lăm și nemulțumiri. Și nu din cele 

1 mai mici.
In primul rind. majoritatea celor 

venifl „sus" urcască in aceeași di
mineață din Brașov cu... autobuzul 
(dacă bătrinul „rimb" mai poate 
purta un astfel de nume). Temerarii 
au „beneficiat" de cele mai bune 
condiții de.„ congelare. Cum e posi
bil să se pună in circulație, iarna 
— si încă pe șoseaua . tonă, mult mai

■ expusă intemperiilor, tn special vitt- 
inlui tăios — vehicule descoperite ? 
Ni s-a spus că duminica (n.n.: De 
re numai duminica ? Sau in restul 
zilelor e obligatoriu cald, ca vara?) 
circulă și autobuze acoperite. Intr- 
adevăr așa este, dar... autobuzele 
sint doar donă-trei, iar restul tot... 
.fimbari". Dacă ne gtndim că de la 
stația terminus pînă la teleferic (unde 
uneori este de așteptat multă vre
me) mai sini vreo 20 de minute de

NOTE CRITICE

regiunea Galați
rat recent garnituri de șah, mese de 
tenis, haltere populare și schiuri. Ase
menea exemple mai putem da și din 
alte asociații sportive, ca Foresta-Foc- 
șani. Recolta—T. Vladimirescu etc. 
Bînă la sfîrșitul lunii decembrie, în ra
ioanele regiunii Galați au fost insă și 
o serie de asociații sportive care au do
vedit o slabă preocupare pentru orga
nizarea întrecerilor Spartachiadei de 
iarnă. Așa au stat lucrurile în asocia
țiile sportive Unirea—Cudalbi. Recolta 
—Umbrărești — raionirf Tecuci. Avin- 
trtf—Braniște. Rodul Lascăr Catargiu
— raionul Galați, Avîntul—Bujoru — 
raionul Bujoru, G. A. S. însurăței
— rakmnl Brăila etc. Analizind a- 
ceste lipsuri, comisia regională și 
comisiile raionale au luat la în

Gabriela (Vatra Dornei); slalom uriaș 
juniori 1: 1. Chiribuță Paul (Piatra 
Neamț); 2. Terbescu Petre (Piatra
Neamț); 3. Brînzei Petre (Piatra
Neamț); slalom uriaș copii: 1. Cos-
tache Mihai (Sinaia); 2. Popesc®
Const-ardm (Sinaia); 3. Mano! eseu 
Cristian (Sinaia); slalom uriaș fetei
1. Andreescu Mariana (Vatra Dornei):
2. Nau Simona (Rîșnov); slalom u- 
riaș fele categoria a ll-a : I. Șupealn 
Maria (Sinaia).

prof. GHEORGHE P1ȘTEA, 
seresp. voluntar

EVITABILE
mers pe jos, după care urmează o 
altă jumătate de oră (urcatul cu 
telefericul) ne putem da seama că 
m-i atit de simplu să urci pe Kanțer.

N-a fost, insă, numai atit. După 
traseul descris, altă neplăcere. Ca
bana Postăvarul a fost deschisă (in 
urma insistențelor noastre), dar nu
mai ca loc de cazare Nu e de mira
re, deci, că sutele de oameni care au 
încercat să se dezmorțească cu nn 
ceai măcar la cabana Cristianul 
Mare, n-au nouț loc nici să stea in 
picioare / Toate acestea din cauza 

celor care nu-și jac 
datoria cum tre
buie.

De altfel, reve
nind la problema 

transportului, amintim că trebuie sn 
se construiască rasteluri sau coșuri 
exterioare pentru schiuri la autobuze 
Cei veiiiți din. alte localități sini 
nevoiți să meargă, prin tot orașul 
cu schiurile în spate, iar menținerea 
„rimburilor" ar vrea să compensez» 
această lipsă, deși și „rimbiirile* 
au nevoie de asemenea mici, adapt- 
țări tehnice. Considerăm că între
prinderile sau instituțiile de care 
depind transportul în comun și ca
banele, au datoria de a remedia 
această situație. Le-am mai propun» 
in pits, să studieze, măcar pentru 
anul Viitor, prelungirea liniei de au
tobuz in Poiana chiar pină la te 
leferic și amenajarea unor locuri de 
parcare pentru foarte numeroasele 
vehicule care vin in Poiana. Su 
creăm cele mai bune condiții iubito 
rilor muntelui I

G. RUSSU -Ș1RIANU

ceputul lunii o serie de măsuri 
concrete pentru impulsionarea activită
ții în asociațiile respective. An fost 
desemnați un număr de activiști, in
structori sportivi, care s-au deplasat în 
asociații sportive pentru a le sprijini 
în organizarea și buna desfășurare a 
întrecerilor. De asemenea s-au luat 
măsuri ca o 6erie de sportivi fruntași 
din orașe să se deplaseze iu mijlocul 
tinerilor de ta sate să facă demonstrații J 
și să-i îndrume în sporturile preferate. . 
Acum, asociațiile sportive se pregătesc 
pentru finalele primei etape care se 
vor încheia pină Ia 10 februarie. Con
siliile asociațiilor au sarcini mărite in 
ace>asfă perioadă- In colaborare cu or
ganizațiile U.T.M. trebuie să depună 
eforturi susținute pentru organizarea 
întrecerilor in eond’ții cit mai bune, 
pentru mobilizarea unui mare număr de 
tineri în etapa pe asociație a compe
tiției.



Două surori
RECENZIE: 0 COTtO

care se recomandă de Ia sine *
A fost odată ca niciodată... Au 

>st odată două surori. Una mîndră 
frumoasă, alta slută și urîtă...
O poveste pentru copii ? Nu, o 

oveste în care — ce-i drept — e 
xba de copii, dar care se adresea- 
□ unor oameni mai mari, care se 
cupă de educația copiilor. De edu- 
itia.„ 
Soră cea mîndră și frumoasă om 
flat-o în orașul Alexandria, îmbră- 
ntă în /
ragul... E vorba de sala de sport 
'3 la Centrul Școlar Agricol. Proas- 
ăt reparată, cu parchetul ca oglin- 
a, cu marcaj pentru baschet, volei 
i cufînd va avea și de handbal), 
> aparate de gimnastică, cu vestiare gurele.

Acolo am aflat de „sora cea vi
tregă", sala de sport de la liceul 
Unirii. Rece ca un... „Fram", cu par
chetul frecat strașnic de... perechile 
de dansatori care au petrecut aci 
revelionul, și pătat cu pete de piftie, 
sarmale, curcan la tavă și alte de
licatesa ri.

Profesorul de educație fizică, Gogu 
Ionescu dirija, asemeni unui cara- 
vangiu, căratul aparatelor de gim
nastică dintr-o magazie de lemne în 
sală. Cum s-ar spune, ora de edu
cație fizică se făcea după o pro
gramă nouă. Că, la urmo-urmei, și 
căratul e tot un fel de... mișcare. 
Și încă una complexă ! Se plîngea 
omul, pe bună dreptate, că în curînd 
iar va 
iar...

Noi
Nu el se plînge, ci conducerea șco
lii, co-i dă ocazia. Că dacă se va 
face din asta un sistem, te pome
nești că mîine-poimîine ne trezim cu 
vreo 10-12 elevi-halterofili numai 
buni pentru Olimpiada din Mexic ! 
Ei, dor asta e o poveste.

Și ca să încheiem ca în povești, 
să folosim finalul consacrat: „dacă 
■n-ar fi nu s-ar mai povesti". Ce bine 
ar fi 1

fizică.

straie noi, de-ți era mai mare

cum merg 
directorul școlii, tov. 
tăcea foc de supărat 
ladă (mi se pare cea 

fusese vopsită de

urerte, sala adâ postea primitoare 
i încâhtila) ora de educație fi- 
,cd a uneia dintre clase. Profesorul 
3 educație fizică, Eufimie Zamșa, 
mărea în-deap-roofpe 
eburile, iar 
n Potpa, se 
i -nu știu ce 
antru lenfhe) 
întuială.
Așadar, o-ameni gospodari, cu tră
ire de inimă și, firește, cu rezul
te frumoase în munca. Copiii v n 

drag la orele de educație fizică, 
sportivii fruntași ai școlii au cu- 

^rit multe victorii în campionate’e 
o la re, în Spartachiada republica- 

în competițiile raionale si ale 
giunii.
— Nu cumva sâ ne ocoliți anvl 
«sta — spunea-u tovarășii, la ple- 
we, președintelui
d UCFS. Morar faza regională de 
ischet și ™.
— Bine, dar n-o 
la? N-a
tenia ? — am întrebat, în glumă.
— N-avefi grija asta. Că doar 
am făcut-o s-a ținem... în vitrina!

s-a răspuns.
Așadar, nu se plînq tovarășii de 

Centrul Școlar Agricol — Ale- 
indria, dacă mai vin și străini în 
la k>r. S-au pîîns că ...nu vin. Că

consiliului raio-

voiai...
să se strice 

să aveți de lucru cu cu-

FOTBAL teii

Pregătiri,
IN TABARA PETROLIȘTILOR

Jucătorii ploteșteni și-ati refaat pre- 
iirile sub îndrumarea antrenorilor 
Oană și C. Cernăianu.

După un riguros control medical e- 
teat în zilele de 5, 6 și 7 ianua- 

1 au avut loc primele ședințe de 
teenament în sală. Din această săp- 
nînă,. antrenamentele se vor desfa- 
ra zilnic, atît îa sală, cîi și fa aer 
ec.
După 30 ianuarie, intensitatea efor- 
ui se va mări, insistîndu-se asupra 
micii individuale și pregătirii cotn- 
rtimentelor.
,a antrenamente au fost prezenți 1 
isscu, Sfetcu — portari» Paiionții, 
l, Fronea, Hălmăgeanu, Fierea, Boc, 
rana — fandași. Iuhaz, Dragomir, 
tn, Ioniță — mijlocași, Badea, Opri- 
», Dftd&i I, Dridea II, Moldoveana 

tnainfași.
Disciplina și conștiinciozitatea jucă- 
ilor la aceste prime antrenamente 
e bună.

A. Vlăscean» și Gh. Alexandrescu, 
corespondenți

VOM REVENI
M FRUNTEA CLASAMENTULUI...

.. acesta a fost angaj^me-atiul fot- 
iiștiflor de la Știința Bwurești, la 
linia die analiză a activități sec- 
. desf-ășwată U 10 i^^uarie. Două 

- b mai tirziu pe tereaud PGlitehmca 
Ut C.A.M.) a avut loe pniiw^l an
ina went cti un program de 1—2 ore 
I dimineața cît și după-a miază, în 
icție de orele de curs. în .perioada 

vacanță (3—14 februarie), în U- 
a studențească de la Predeal, va 

itHnua pregătirea fizică generală, 
.mtiu-se accent pe dez volta nea v-i- 
d. detentei ș.a. După 14 februarie 

va trece la 
cind se 
tactică.

perioada prec-ompeti- 
va pune bază pe teh-iMjă, 

A și.

.. La.

M4INE
ÎN AER LIBER

ANTRENAMENTE

Ftacăffa roșie Buctweșii, care 
Swejujă în. «ategeria C, primele ®n- 
aawien'te itj aer liber vor aven lot 
I® ianuarie pe tereiml din, DudeșH 

j prezent are loc vizita, a
miorilor 
Antr.’norul Srhastwm Taciuc are ta 
ăxazitie următorul lot: Butnaru, 
;agOta — portari, otlDer, Corneanu, j miercuri (Pronoexpres) și vineri (T Tto-

O poveste adevărată

sau Doina . . . . 
de familie nu i l-au 

venit în oraș de

profesoorele de educație fizică Fe
licia Munteanu, Gliceria Simion (am
bele cu specializarea gimnastică), 
Maria Iordan (nici nu știau ce spe
cializare are) 
(nici numele 
aflat, deși a 
cîtăva vreme) nu vin să pregătească 
gimnaști sau alți sportivi dintre ele
vii școlilor lor, sau ai centrului...

— Spuneți și dv„ nu-i păcat de așa 
o sală, să n-o folosim de dimineață 
pînă seara ?...

Și-am încălecat pe calul înaripat, 
după ce i-am dat un făraș de jăra
tic la stația „P-eco" de la marginea 
orașului și am poposit la Turnu-Mă- 

trebui „evacuată" sala și

credem că se exagerează

MIRCEA COSTEA

1

pregătiri
Lupescu, BăeĂnăei, Pîrni — fandași, 
Mateesciu, Duță, Nedelea — mijlocași, 
Pigwlea, Giiutaou, Rădoi, Pop, Ganciu, 
J^falac. Couș — înaintași.

N., Tokacek, coresp.

LA ȘTIINȚA CLUJ

Cu toate că studenții clujeni sfat în 
perioada examenelor, ei sfat văzuți 
zilnic la antrenamente. In prezent se

■ pune accent pe pregătirea fizică gene-, 
1 rală și se lucrează după un program
■ bine întocmit de cei doi antrenori ai 

echipei. Andrei Șepci și Robert
1 Gosmoc.
’ La antrenamentele desfășurate pînă 
’ aeu-m au part-re-i-pat■; Mogul, Rfaghea-. 
[ nu, Căruț, Mareu, Gră deanu. Geor- 

gesou, Cîmpeanu, Brătaa, Pîrvu-leț, 
Sabo, Ivansac, Neșu (conrplet resla- 
biiit), Alexandru Vtesi-te, Sucfa, Szdke, 
precum și noii promovați din echipa 
de juniori Mustețea, Tar cu, Damian, 
Sabău și Anca.

Vacanța studențească o vor petrece 
la Predeal, unde își v.or continua pre- 
găUrite

Octavian Guțu, coresp.

Ultima etapă a turului campionatului italian (A) 
în programul Concursului Pronosport nr. 3

• 12 rezultate exacte la pronosticurile 
„Programului Loto-Pronosport”.
• Amănunte despre tragerile de la 

Pronoexpres și Loto-Central.
• IXim.inică 17 ianuarie a.c. se desfă

șoară ultima etapă a turului campiona
tului italian cat. A. Toate meciurile din 
această etapă (Bologna — Catania, To
rino — Internaționale. Lan-erossi — Ju- 
veirtnrs ș.a.) s:nt cuprinse in programul 
concursului Pronosport nr. 3.

După cum s-a putut constata, progra
mele de cor--urs di-n sezonul de iarnă, 
cu meciuri din campionatul italian, furni
zează numeroase surprize și, implicit, 
aduc premii mari. Astfel, la concursul 
nr. 2 (etapa din 10 ian-«ariei șase meciuri 

terminat la egalitate CX) și unul cu 
o victorie a. echipei oaspete (2). Un con
curs cu 6 de X și 1 de 2 poate fi consi
derat greu. Totuși, Programul Loto-Pro- 
.riruport a indicai din nou in Buletinul 
S.'iptăminii 12 rezultate exacte. Acesta 
este un motiv in plus pentru ca parti- 
cipanfii să consulte și pronosticurile din 

; Progxamv) Loto Pronosport înainte de a 
depune buletinele de concurs.

> In luniie temta-rte si februarie tra- 
gorile numerelor cîșligăioare la Prono- 

i expres și. Loto-Central au loe în fiecare

Fotbalul e clin nou prezent în... 
vitrinile librăriilor. De data acea
sta, cu o lucrare a cărei utilitate (am 
zice chiar necesitate (...) ne-o a- 
nuntă chiar titlul ei : „REGULA
MENTUL 1OCULUI DE FOTBAL 
COMENTAT".

O lucrare pentru arbitri p Nu nu
mai pentru ei. O lucrare pentru 
noi toți, pentru masele largi de iu
bitori ai balonului rotund, pentru 
sutele de mii de practicanți ai fot
balului, pentru antrenorii și tehni
cienii acestui sport. O lucrate că
reia i se simțea lipsa și pe care, 
în sfîrșit, o avem.

Pentru tinerii care încep să prac
tice fotbalul, pentru spectatorii in
cidentali și — să fim iertați ! —- 
chiar pentru unii care frecventează 
stadioanele mai des, publicarea re
gulamentului, fie numai a textului 
celor 17 articole, înseamnă o treabă 
bună. Cu atît nun bine stau lucru
rile atunci cind avem de-a face cu 
o lucrare ca aceasta, care nu se 
mulțumește cu silueta de broșură

* „Regulamentul jocului de fot
bal comentat", Editura UCFS 
232 pagini, 102 desene și schițe, lei 
8,50.

„CUPA OLIMPIA"
Deschizînd sezonul turistic competi- 

tional de iarnă. Comisia de turism și al
pinism a orașului București, a organizat 
la Ibedeal tradiționala întrecere de tu
rism sportiv dedată cu „Cupa Olimpia".

La start s-au prezentat 26 de echipe 
masculine și fefninine.

Prima etapa, de noapte, în circuit, 
fără stații intermediare, deși a părut 
destul de ușoară concurenților, s-a in- 
ciieiat, totuși, eu penalizări maxime 
pentru 17 echipe. Aceasta, ca urmare a 
unei erori de amplasare a două pos
turi de control de către organizatori 
(clufail Olimpia). AstfeL, la postul nr. 3, 
la un moment dat, s-au adunat circa 10 
echipe care căutau cil lanternele postul 
respectiv. Postul nr. 9 n-a fost găsit, 
de altfel, de nici o echipă. Aceste lucruri 
au scos din timpul de marș multe echi
pe de valoare care aspirau la un loc 
fruntaș.

Etapa de zi, și o preetapă de concurs 
circuit, 

pe care 
acestor 
această 
partici-

Ltapt. 
de sală, a urmat un traseu în 
scoțînd în evidentă forma bună 
o dețin mulți dintre sportivii 
genuri de întreceri. Totodată, 
etapă a satisfăcut din plin pe 
panți, deoarece itinerarul a atins puncte 
turistice de un pitoresc aparte: valea 
Puriștoaca și Joiței sau cabanele Ciop
lea și Clăbucet sosire.

Decernarea trofeelor s-a făcut separai 
pentru fiecare etapă. Etapa de noapte: 

1. Știința (Dionisie Crăifăleanu si 
loan PțMiner), 2. Olimpia (Constantin 
Dragii și Titus Guran), 3. Flacăra (.Ion 
Motoc și Andrei PopesCu).

Etapa dc zi: 1, Olimpia (Ovidiu Bul- 
găreșcH și Richard Rail), 2. Olimpia 
(Constantin Dragu și'Tîtus Guran), 3 
Olimpia (Mariana Abrudan și Maria 
rai.iti.ru).

Clasament general (prin cumularea 
celor două etape) ; 1. Olimpia (Constan
tin Dragu și Titus Guran), 2 Olimpia II 
(Ovidiu Btdgărescu și Richard Rail) 
3. Știința (sofii Elena și Teodor Radu
lescu).

ION PANAITESCU
membru în biroul Comisiei de turism- 

alpinism a orașului București

Central) în București, sta?. Doamnei nr. 2. 
Tragerile — la _are intrarea este gratuită 
— sînt urmate de filme artistice sau spec
tacole. Pentru tragerea de ieri de ia 
Proiatoexpres, L.ot@-Pr<mosport a invitat 

• să extragă numerele c.î«tigătoare pe cu- 
noscuții actori Ion Antonescu-Cărăbuș 
și Putu. Călinescu. Mîine, cînd va avea 
loc și tragerea la sorți a eiștigătorilor 
•de autoturisme de la tragerea specială 
a Revelionului, au fost invitați Constanța 
Cîmpeanu și Toni Euiacici. Amintim par- 
ticipanților că operatlimal-e tragerii de 
mîine încep la orele 1-8.36 precis. In con
tinuare. formația de chitare electrice 
„Sincron” va susține un concert de mu
zică ușoară după care va, urma filmul 
■artistic „Asasimul «aSn cartea 4e telefon*4' 
cu. Fernandiel.

PltON OBXPRES
La tragerea concurs.Ltl.ui. Pronpexores 

nr. 2 din 13 ianuarie 1965. au tost extra'se 
din ««nă următoarele «jupiere :

23 29 42 46 4» 53
Numere de rezervă.: 44 45
Fond de premii: 564.256 lei.
Tragerea urm§to-ire va avea loc 

miercuri 20 ianuarie 1965 în București.

ci capătă, profil de volum în toată 
regula, cuprinzând — în continua
rea celor 17 articole — deciziile o- 
ficiale elaborate de International 
Board, comentarii ample, exempli
ficări referitoare la articolul respec
tiv, Numeroase desene si schițe a- 
Ttttă celui care deschide „Regula
mentul /ocului de fotbal comentat" 
su înțeleagă și mai bine lucrurile. 
Această primă parte reprezintă pon
derea principală a lucrării. In par
tea a 11-a, care se adresează mai 
mult arbitrilor, sînt publicate indi
cațiile pricind sistemul de arbitraj 
în diagonală, elaborate de F.I.F.A. 
Deosebit de inspirată ni se pare 
ideea arbitrului G. N. Gherghe (în 
redactarea căruia a apărut lucra
rea), de a sintetiza la sfîrșitul căr
ții cele mai importante (și subtile 1) 
prevederi ale regulamentului sub 
forma a 505 întrebări și răspunsuri. 
Așadar, material la-ndemîna tutu
ror, pentru... seminarizări, pentru 
concursuri „Cine știe cîștigă (“ sau 
pentru... întrebări „de încuietoare" 
prietenilor care se pretind infailibili 
în materie de fotbal!... Așa cum 
spuneam mai sus, lucrarea se adre
sează unui public larg, dar cei care 
vor trage foloasele cele mai directe 
din studierea ei sînt, desigur, arbi

Steaua, neînvinsă, lider autoritar
(Urmare din pag. 1)

din primul minut, prin Boldescu, și 
după alte 5 minute Fană a înscris din 
nou pentru „alb-rașii". Presiune pu
ternică a dinamoviștilor, Steaua con
dusă cu 2—O (pentru prima oară în 
acest sezon I) — iată elemente care 
au încălzit jocul și tribunele... Echipa 
lui Czaka își regrupează însă forțele, 
jocul se îndîrjește (la o fază încîlcită 
se rup aproape în același timp 5 cro
se 1), dar se menține în limitele spor
tivității. Cînd Steaua are pe gheață 
prima linie, reduce scorul și egalează 
(Calamar și Szabo I), apoi ia conduce
rea în ultimele secunde ale primei 
părți a jocului, prin golul lui Ionescu. 
Fînă acum, joc foarte bun, dinamic, 
deschis. Superioritatea tehnică a echi
pei campioane își spune’ cuvîntul în 
repriza a doua cînd Peter (min. 24), 
Calamar (min. 25), Biro (min. 31), 
Szabo (același minut), Szabo (min. 32) 
și Varga (min. 35) spulberă orice spe
ranțe dinamoviștilor. In ultima parte, 
dan nou joc echilibrat, cu acțiuni ra
pide de ambele părți. Biro, Szabo și 
Peter mai înscriu pentru Steaua, iar 
Pună pentru Dinamo. Tot acesta ra
tează un șut de penalitate.

Bun arbitrajul prestat de cuplul Mar
cel Hușanu—Ion Dlugoș. Ultimul, cu
noscut fost internațional, și-a făcut o 
promițătoare intrare în rîndurile „ca
valerilor fluierului".

STEAUA : Pușcaș, Crișan — Czaka, 
Petrescu, Varga, L. Vacar, 1. Hollo — 
Szabo I, Calamar, Biro, Peter, Ionescu, 
Ștefanov, Trăușan, Feniei, Csisae>r.

DINAMO : Dumitraș, Șerhan — Ti
riac, Cwdubaa, Barbu — Bașa, Bol
descu, Stefan, Ciobotaru, Pană,Osvath, 
Pop, Mantea. (Florescu, suspendat, n-a 
jucat).

In ultimul meci al turului s-au în- 
tîlnit Constructorul și Olimpia. Cum era 
de așteptat, victoria a revenit primei 
formații, dar după o repriză „albă" : 
Ift—1 (0-—0, 4—i), 6—1). Autorii golu
rilor: hirdrm (2), Moiș (2), Marian (2), 
Nuțu, Tudor, Zgîncă, Voiculescu pen

tra-

LOTO-CENTRAL

Premiile întregi și sferturi de la 
gerea Loto-central din 8 ianuarie 1965:

Premiul -suplimentar I întreg : 1 va
riantă a 81,366 lei; Premiul suplimentar 
II : 7 variante a 9.634 lei și 8 variante a 
2.258 lei; Categoria I : 5 variante a 
13.551 lei și 4 variante a 3.387 lei: Ca
tegoria a ll-a ; 10 variante a 5.705 lei 
și 17 variante a 1.426 lei; Categoria a 
IlI-a : 22 variante a 2.710 lei și 32 va
riante a 677 lei, Categoria a IV-a : 49 
variante a 1.218 lei și 71 variante a 304 
lei.; Categoria a V-a : 73 va-riante a 855 
lei și. 88 variante a 213 lei; Categoria a 
VS-a ; 76 variante a 758» lei și 125 varian
te a 189 Sex; Categoria a VK-a ; 126 
rianfte a 4W5 lei își 166 variante a 121
Catse-goria a VIII-a : 17-8» variante a 
lei șâ 231. variante a 86 lei.

Premiul SupliA^nentar i întreg a 
obținut de participantul ©vesea Dragan 
din București.

va
le:;
34*

fost

d'dxucă. reduitaia de Loio-PriNto- 
sport.

trii și jucătorii. Apariția cărții tre
buie socotită ca una din cele mai 
importante masuri pe linia îmbu
nătățirii nivelului arbitrajelor și nu 
ne îndoim ce arbitrii o vor studsa 
cu interes. Colegiul Central ol Ar
bitrilor, prin prefața semnată de 
președintele său, Andrei Rădulescu, 
le-o recomandă de altfel convin
gător.

Ne alăturăm și noi acestei reco
mandări, extmzmd-o însă la jucă
tori și antrenori, la toți iubitorii fot
balului.

». U.

rezultate, elasamen- 
aspect:

« 8 » « 125: 8 ts 
«512 S2: 37 U 
8*13 47: 24 »
8 2 0 6 23: 62 «4
8 0 0 8 7:133 O

tru învingători și Fierea pentru Otan- 
pia. Au condus corect arbitru Wekher 
și Zgîncă.

In urma acestor 
tul are următorul
1. Steaua
2. Dinamo
3. Știința
4. Constructorul
5. Olimpia

Turul al trerlea începe astă-'searâ. La 
ora 20, Dinamo întîlwște Olimpia. Vi
neri, de la ora 17, au loc partidele: 
Dinamo—Știința și Steaua—Construc
torul. Primul joc de mi ine suscită un 
interes deosebit. Să amintim doar re
zultatele de pînă acum dintre Dinamo 
și Știința 2—2 și 4—3 !

I

Vești de la corespondenți
PLOIEȘTI. Sîmbătă și duminică » 

avat loc în sala clubtrlui sportiv Pe
trolul meciurile dm cadrul „Cupeft 
speranțelor". Au participat formațiile 
de juniori și junioare din orașele- 
București, Brașov, Constanța, Buzău șiș 
Ploiești. Competiția a fost cîștigată 
de S.S.E. Ploiești (fete) și S.S.E. Bu
zău (băieți). (€. CÎMPEANU ’ 
ALEXANDRESCU).

BRAȘOV. După mai bine 
luni s-an încheiat întrecerile 
părți a campionatotai regional

și GH.

de trei’ 
primei 
de vo

lei, masculin și feminin. Jocurile s-au, 
ridicat la un nivel tehnic superioB. 1® 
majoritatea echipelor m evoluai o se
rie de elemente talentate, cu reale, 
perspective, care de la tm joc la- alteță 
s-au comportat fot mai bine. între
cerea celor 10 edhfae feminine a fast 
dominată de texrnaWa Drapelul roș» 
Sibiu (campioana regională de aaA 
trecut)., care a încheia-! farul fără săi' 
cunoască înfrîngerea (18 p). Pe locu
rile următoare se, af.Lă Știința Brașov 
(17 p) și Covorul Sibiu (W pȚ.

în campionatul masculin, din cete 
16 echipe care-șî dispuiă întîielatea, 
s-au detașat prin comportarea lor for
mațiile Muncttorul Cristian, Creația 
Brașov, Balanța Sibiu, Metrom Bra
șov, Stăruința Mediaș și Cehiioza 
Zărnești, clasate de altfel pe primele 
locuri. Cu excepția cîtorva (reprezen
tări la jocuri (cazul echipe-tor Comerț 
Făgăraș 
și Chimia 
campionatul regional s-a 
succes șî a avut 
durile iubitorilor 
(C. GRUIA).

ORADEA. De 
„Cupa Sanitas" 
După jocuri disputate, pe primul ioo 
s-a clasat Stiiuta- Oradea urmată da1 
S.S.E. ș.i Sanitas. (P. LORINCZ).

TG. MUREȘ., lit. sala de sport dii» 
localitate s-ara deslășwral jocurile din: 
cadrul fazei raionale a campionatului- 
de volei al școlilor medii. Au pari-irt- 
pal opt echine de băieți - și fete drn 
Miercurea Nirafafai, Sovala, Bawd șlț 
Sîngeorgiu de Pădure. învingătoare» 
an ieșit formațiile Band (fete) si 
Mietn.wea Niitajutai (băieți), (fa 
PAUȘ).

— f, U.R.C.C. Tg. Secuiesc
Orașul Victoria — ml, 

bucurat de. 
ecou în rin- 
din regiune.

un larg 
de volei.

curînd 
la

a avut lo» 
volei mascuîia.

rai.iti.ru


Din sporturile de iarnă
SCHI SI SARI1UR1 DE PE 

TRAMBULINA

Viktor Korcinoi
realizat 18
17 puncte.

puncte, iar Gasienica
dorf, s-a decis zilele trecute să devină 
antrenor... de fotbal. Recent, campio
nul șl recordmanul vest-german la 
aruncarea greutății, Dieter Urbach, 
creditat cu 19,09 m, a anunțat oficial 
că va practica bobul.

LA SFIRȘ1TUL lunii decembrie 
1966 și începutul anului 1967 Uruguay- 
ul va organiza un turneu inedit în 
istoria fotbalului întrucît va fi rezer
vat țărilor cîștigătoare ale edițiilor 
de pînă acum ale campionatului mon
dial de fotbal. La acest turneu ur-

In localitatea Kavgolovo, în apropie
re de Leningrad, a Început un con
curs internațional de schi, la care 
-participă sportivi din R.S. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R.F. Germană, 
R.P. Polonă. Suedia și U.R.S.S. Pro
ba de sărituri de la trambulină, des
fășurată în prima zi, pe un timp ne
favorabil. a revenit schiorului Peter 
Lesser (R.D. Germană), care a reali
zat două sărituri de 63,5 ni și 70,5 m. 
fotalizînd 216,9 puncte. Pe locul doi 
.s-a clasat finlandezul Lauri Ukkonen 
cu 216,35 puncte (72.5 m și 69 m). 
iar pe locul trei — Piotr Kovalenko 
(U.R.S.S.) cu 217,3 puncte (65 m și 

"69.5 ml

PATINAJ

feminin de 
la Berlin a

patinaj viteză 
fost cîștigat

★
Proba de

-cu victoria 
.'Kruglov în
-a reușit să învingă pe favoriții probei, 
printre care și Victor Kolcin. El a par
curs această distanță în 50:30,0, corec- 
tînd cu 19 secunde vechiul record al lui 
Igor Voroncihin. 
toria a revenit 
Klavdia Boiarski 
-a realizat timpul

Combinata nordică a fost cîștigată 
de studentul Iuri Simonov Jin Lenin
grad, cu 478,26 puncte, iar in proba 
de biatlon a terminat învingător Ni- 
■kolai Puzanov

15 km bărbați s-a încheiat 
surprinzătoare a lui Viktor 
vîrstă de 26 de ani, care

La 5 km femei vic- 
campioanei olimpice 
din Sverdlovsk, care 
de 18:32,0.

In apropierea localității Zinnwald 
'(R.D.G.), s-a disputat meciul inter- 
-national de biatlon dintre reprezen
tativele R.P. Polone și R.D. Germane. 
Au cîștigat schiorii polonezi, care au 
totalizat 4 h 54:12,0 fată de timpul 
de 4 h 57:57,0 realizat de gazde. 

TProba de 15 km a revenit polonezu
lui Gasienica in 1 fi 36:37,0 urmat de 

■compatriotul său Szczepaniak — 
1 h 36:37,0 și Koening (R.D.G.) — 
1 h 37:17,0. în proba de tir, cel mai 
bun rezultat aparține lui Schnabel 
(R.D.G.) — 19 puncte. Koening a

DISCRIMINĂRI RASIALE
LA NEW ORLEANS

Un meci de fotbal american, care 
"Urma să aibă loc sîmbăta viitoare în 
oj-așul New Orleans (statul Louisiana), 
cu participarea celor mai buni jucători 
din Statele Unite, a fost contramandat 
■din cauza discriminării rasiale la care 
au fost supuși mai multi jucători negri 
Unul dintre jucătorii de culoare a de
clarat că de sîmbăta trecută, cînd au 
sosit la New Orleans, negrii din echipă 
nu au avut acces în unele restaurant, 
și au fost insultați pe străzi. Pentru 
acest motiv, a spus el, cei 21 de jucă
tori negri au hotărît să nu mai parti
cipe la acest meci la New Orleans

(Agerpres)

FOTBAL: LOTUL
PENTRU CAMPIONATELE

Brazilienii — calificați direct în turneul 
final al campionatului mondial de fotbal 
din 1966 din Anglia — se pregătesc în 
vederea marii întreceri. Recent, la Rio 
de Janeiro, consiliul Confederației bra
ziliene de sport și prezidiul Federației 
braziliene de fotbal au discutat cîteva 
probleme legate de pregătirile campio
nilor mondiali la fotbal. Cu acest prilej 
s-a stabilit că pînă în 1966 nici un jucă
tor din iotul actual al Braziliei nu va 
primi dezlegarea de a activa la un club 
din străinătate. De asemenea, s-a hotărît 
ca în lotul care se pregătește pentru 
C.M. să nu fie inclus nici un jucător legi
timat la vreun club profesionist de peste 
hotare. în legătură cu această hotărîre 
s-au purtat multe discuții, deoarece Ia 
ora actuală numeroși jucători brazilieni 
sînt legitimați la cluburi profesioniste 
din Italia și alte țări. Este vorba în pri
mul rînd de Amarildo, Jair și Cinsehinho, 
socotiți titulari de drept în reprezenta
tiva Braziliei. Conducătorii tehnici au 
votat însă împotriva includerii acestora 
In lot, motivînd că ei nu-și pot asuma 
nici o răspundere în ce privește pregă
tirea jucătorilor legați prin contracte de 
cluburile profesioniste din alte țări.

Apoi a fost alcătuit totul care iși va 
începe pregătirile. Lotul definitiv va ti 
stabilit după turneul pe care Brazilia îl 
va întreprinde în 1965 în Europa. POR
TARI: Gilmar, Manga, Hector. Flazan; 
FUNDAȘI: Alberto, Diaz, Fidelis. Mura, 
Cunha, S. Ditao, M. Ditao, Orlando, Joel, 
IWodesto, Lando, Valdez; MIJLOCAȘI: 
Henrique, Altair, Rildo, Geraldinho, 
Lima, Diez, Zito, Careihos; ÎNAINTAȘI: 

’Garrincha, Pele, Cutinho, Carlos Alberto, 
Pepe, Gerson, Jorginho. Antoninho, Abel, 
Nunez, Parama, Flavio, Silva, Jairzinho, 
•Celio, Zeroberto, Para, Arildo, Joaquinho, 
Etenzalvio.

Antrenamentele vor fi conduse de Vi
cente Feola, Carlos Nascimento și Didi, 
celebrul internațional care a cîștigat de

4

Concursul 
desfășurat 
de olandeza Stien Kaiser, care a reu
șit să o învingă pe campioana olim
pică din 1960 Helga Haase (R.D.G.). 
Rezultatele înregistrate in ziua a 
doua: 3000 m Kaiser (Olanda)
5:19,5 (record olandez); 1500 m Carry 
Geyssen (Olanda) 
final: 1. Stien
203.883 puncte; 
(Olanda) 205.733 
Haase (R.D.G.) 208,867 puncte etc.

1:37,4. Clasamentul
Kaiser

2. Carry Geyssen 
puncte; 3. Helga

(Olanda)

HOCHEI

Continuindu-și turneul în R.S. Ce
hoslovacă. echipa de hochei pe gheață 
Lacombe, Rockets (Canada) a 
la Pardubice cu formația 
Tesla. Jocul s-a încheiat cu un 
tat de egalitate: 5—5 (1—1;
1—3)

jucat 
locală 
rezul-

în campionatul unional masculin de 
șah au fost reluate partidele întrerupte 
din rundele anterioare. Borisenko a cîș 
tigat la Saharov. Două noi victorii a 
obținut Stein, care a cîștigat partidele 
întrerupte cu Vasiukov și Lutikov 
Samkovici l-a învins pe Goldenov și a 
terminat la egalitate cu Averbach. Re 
miză s-au terminat partidele Lein—Os 
nos ; Lein — Goldenov ; Bcrisenko - 
Bakulin ; Liavdansk — Holmov și 
Holmov — Bakulin.

în runda a 11-a, Korcinoi l-a în
vins, în 30 de mutări, pe Lutikov, tota- 
lizînd acum 8 puncte (două partide în
trerupte). îl urmează. în clasament, 
Bronstein și Stein cu cîte 7,5 puncte 
Alte rezultate din runda a 11-a : Stein 
a cîștigat la Krogius și Vasiukov la 
Saharov. Partida Bannik — Bronstein 
s-a încheiat remiză. Restul partidelor 
s-au întrerupt. Fostul campion mon
dial, Mihail Tal, are avantaj în par
tida întreruptă cu Bakulin.

meazâ să participe reprezentativele 
Uruguayului (campioană mondială în 
anii 1930 și 1950), Italiei (1934 și 1938), 
R.F. Germane (1954), Braziliei (1958 și 
1962) și echipa cîștigătoare a „Cupei 
Jules Rimet” la campionatul mondial 
din 1966. De asemenea, va fi invitată 
reprezentativa Angliei, ca țară unde 
a luat naștere sportul cu balonul ro
tund.

TRADIȚIONALUL raliu lnternațlo- 
nai automobilistic de la Monte Carlo 
se va desfășura anul acesta între 16 
și 23 ianuarie, cu participarea a 274 
de echipaje. Prima ediție a competi
ției a avut loc în anul 1911 și a fost 
cîștigată de H. Rougier, pe un auto
mobil „Turcat-Mery”. Ediția urmă
toare din 1912 a revenit lui J. Beutler 
pe „Berliet**. Din cauza războiului 
mondial, raliul și-a întrerupt seria, 
fiind reluat apoi în 1924. Performerul 
nr. 1 al competiției rămîne Jean Tre- 
voux, învingător de 4 ori (1934, 1939, 
1949 și 1951). La aceste raliuri a par
ticipat cu ani în urmă și automobi
listul romîn Petre Cristea.

Ogimura 
de masă 
mondiale

/

CUNOSCUTUL înotător scoțian Bob 
Mc.Gregor, recordman mondial în 
proba de 110 yarzi liber și meda
liat cu argint la J.O. de la Tokio, a 
decis să abandoneze activitatea com- 
petiționalâ internațională din acest 
an, pentru a-și putea termina stu
diile Universității din Glasgow. Mc. 
Gregor va continua să se antreneze, 
deoarece în 1966 va fi prezent la cam
pionatele europene.

AUTOR AL unui gol în meciul cu 
echipa elvețiană Chaux-de-Fonds, ce
lebrul atacant Eusebio a ridicat la 
19 totalul golurilor marcate pentru 
formația sa, Benfica Lisabona, în 
„Cupa campionilor europeni*4 la fot
bal. Aceasta reprezintă un nou re
cord, cele mai multe goluri înscrise 
pînă acum în această competiție (18) 
aparținînd lui Jose Aguas, tot de la 
Benfica. Aguas s-a retras din activi
tatea competițională și intenționează 
acum să urmeze un curs de antrenori 
de fotbal în Franța.

DOI FOȘTI campioni mondiali de 
box, Gene Tunney și Jack Dempsey, 
au venit la Washington unde au asis
tat la instaurarea lui John Tunney 
în postul de membru al Camerei Re
prezentanților din partea statului Ca-

FOSTUL campion mondial 
va conduce echipa de tenis 
a Japoniei la campionatele 
de la Ljubliana (R.S.F. Iugoslavia). 
Lotul japonez se compune din nouă 
jucători printre care se află actualul 
campion al Japoniei, Koji Kimura, 
campionul precedent, Ken Konaka, 
campiona Japoniei, Atsuko Yamana- 
ka, Masako Seki, campioana studen
țească, Naoko Fukazu etc.

I

la mondialele de

lifornia. John Tunney este fiul lui 
Gene și a învins la alegerile de la 3 
noiembrie, anul trecut, pe candidatul 
partidului republican, Patrick Martin. 
Cei doi foști campioni mondiali de 
box au uitat de vechea lor rivalitate 
sportivă pentru a se uni în sprijini
rea campaniei electorale desfășurată 
de John Tunney.

SCHIMBAREA specialității este ceva 
la „modă” printre sportivii din R. F. 
Germană. După cum se știe, campio
nul olimpic de decatlon, Willi Hol-

In fiecare început de an, localitatea 
Kavgolovo, de lîngă Leningrad, găz
duiește importante concursuri inter
naționale de schi și sărituri de pe 
trambulină.

La actuala ediție a întrecerii 
participă o serie de sportivi din peste 
zece țări (printre care Suedia, Fin
landa, Norvegia, Polonia, R.D.G., Ce
hoslovacia ș.a.).

In fotografie: vederea generală a 
trambulinei de la Kavgolovo. Aici vor 
avea loc competițiile de sărituri și 
combinată.

COMITETUL pentru sărituri al Fe
derației internaționale de schi^jeunit 
la Garmisch Partenkirchen, s-a “'pro-Garmisch Partenkirchen, s-a .pro-

nunțat împotriva organizării unui 
campionat mondial de „zbor“ pe schi
uri. Acest gen de sărituri — avînd drept 
scop stabilirea unor recorduri de lun
gime a săriturilor — este permis nu
mai pe trambulinele de la Obersdorf 
(R.F. Germană), Bischofshofen (Aus
tria) și Planica (Iugoslavia) și este 
considerat de FIS ca un „test** permi- 
țînd să se studieze cele mai bune 
poziții aerodinamice ale săritorilor. 
Comitetul a refuzat, de asemenea, să 
fie organizate campionate de sărituri 
pe schiuri pe trambuline artificiale 
din material plastic — acest gen de 
instalații servind numai pentru antre
namente.

IN CURSUL ultimului sezon de fot
bal în Olanda s-au înregistrat 655 de 
accidentări în rîndurile fotbaliștilor, 
în afara acestora 5000 de jucători a- 
matori au fost răniți. Federația olan
deză de fotbal a hotărît de aceea să 
ceară fiecărei echipe să înființeze pe 
lingă stadioane și terenuri... cite o ca
meră medicală.

RESTABILIT după o boală foarte 
gravă, fostul internațional belgian de 
fotbal, Jef Mermans a devenit ziarist 
sportiv. El a considerat că acesta 
este un mijloc pentru a nu părăsi te
renurile de fotbal.

După turneul de la Colorado-Spring*

BRAZILIEI

Foto: TASS

MONDIALE DIN 1966
titlul mon-două ori cu echipa Braziliei 

dial.
După cum se vede, în lista____ ..__

fotbaliști întîlnim o serie de nume cu
noscute, în frunte cu Pele, Garrincha, 
Gilmar, care au mai jucat în echipa care 
a cîștigat de două ori titlul suprem. Vor 
reuși oare brazilienii să obțină în An
glia o performanță pe care nimeni pînă 
acum nu a realizat-o: să devină pentru 
a treia oară campioni ai lumii și să cuce
rească definitiv „Cupă Jtiles Rimet*4 ? 
Aceasta este acum întrebarea pe care 
și-o pun nu numai brazilienii*, ci și iubi
torii sportului cu balonul rotund de pe 
toate meridianele.

celor 44 de

Avanpremieră'*
Patinoarul artificial al elegantei sta

țiuni de sporturi de iarnă, Colorado 
Springs (S.U.A.), a fost, de curînd, gaz
da turneului internațional de hochei pe 
gheață pentru cupa „Brown", decernată 
de federația de specialitate din S.U.A., 
în memoria fostului președinte al foru
lui internațional de hochei pe gheață. 
In decurs de cîteva zile, trei din cele 
mai bune formații dm lume: U.R.S.S., 
campioană mondială și olimpică. Cana
da și R.S. Cehoslovacă și-au disputat 
prețiosul trofeu într-o competiție care a 
constituit un excelent prilej de verificare 
a favoritelor apropiatului campionat 
mondial de la Tampere (Finlanda).

După cum am relatat la timpul potri
vit, turneul a fost cîștigat de echipa 
U.R.S.S., cu trei victorii și o înfrîngere 
(s-a jucat tur-retur). Pentru a satisface 
pe bună dreptate curiozitatea cititorilor 
noștri trebuie să arătăm că echipa 
S.U.A. n-a participat la acest turneu din 
motive bine întemeiate. Cei mai buni 
hocheiști americani de la diferite clu
buri, care' se pregătesc în comun, au 
evoluat în mai multe întilniri susținute 
pe „gheață proprie" cu echipa de tineret

a U.R.S.S. In telul acesta — au spus 
tehnicienii americani — echipa S.U.A., 
mult întinerită, a avut un prilej mai 
adecvat de a-și omogeniza comparti
mentele.

Revenind la turneul de. la Colorado 
Springs, vom publica, în recapitulare, 
toate rezultatele înregistrate în decursul 
competiției: U R.S.S.—R.S. Cehoslovacă 
8_2 (3-0,2-0, ’3-2) ; U.R.S.S.—Canada 
5—3 (2-0, 1-2, 2-1); R.S. Cehoslovacă 
—Canada 4—3 (1-0, 3-1,0-2) ; U.R.S.S. 
—R.S. Cehoslovacă 3—5 (1-2, 2-2, 0-1) ; 
U.R.S.S.—Canada 7—5 (2-0, 2-3, 3-2) ; 
R.S. Cehoslovacă—Canada 3—3 (3-0, 

0-1, 0-2).
Fără îndoială, marea surpriză a fur

nizat-o echipa cehoslovacă, învingătoa
re cu 5—3 în meciul retur cu U.R.S.S. 
Specialiștii au declarat după acest joc 
că hocheiștii cehoslovaci au aplicat 
un marcaj sever și au contraatacat ra
pid. In special au fost „păziți" cu 
strășnicie frații Maiorov, care excelează 
în echipa sovietică. Se pare că cei 
cîțiva jucători tineri incluși în echipă 
alături de maeștrii consacrați, au adus

• Federația iugoslavă de tenis de 
masă a selecționat primul lot de ju
cători și jucătoare care și-au început 
pregătirile în vederea campionatelor 
mondiale programate între 15 și 25 
aprilie la Ljubljana (Iugoslavia). Din 
lotul masculin fac parte Markovici, 
Korpa, Vecko. Surbek. Hrbud, Teran, 
Uzorinac. Gazîci. Osmanagic, iar din 
cel feminin Pire, Nicolici, Arnslanagic, 
Resler. Klevissar și altele.

• Fostul campion olimpic de înot, 
australianul John Konrads, a semnat 
un contract de antrenor la unul din 
marile cluburi din Sydney. El a de
clarat ziariștilor că a renunțat la ac
tivitatea competitională, deoarece nu 
mai avea răbdare să se pregătească 
pentru sportul de performanță.

• Campionul mondial de box la

categoria „grea“, Cassius Clay, care 
nu a fost recunoscut deținător al 
centurii de către „W.B.A.* (Asociația 
mondială de box), a sosit îa Boston. 
Intr-o declarație făcută reprezentanți
lor presei. Cassius Clav nu s-a referit 
la faptul că forul boxului profesionist 
nu-1 mai consideră campion al lumii.

PE SCURT
El a spus 
va asista 
arenă Madison Square Garden, in ca
litate de... ziarist la meciul semifinală 
Patersson—Chuvalo. care va desemna 
pe unul din prefendenții la titlul 
mondial. Rugat să facă un pronostic,

ziariștilor că la 1 februarie 
la New York, în celebra

Cassius Clay a spus că boxerul ca
nadian Chuvalo este unul din cei mai 
puternici pugiliști din lume și că el 
îl va învinge prin K.O. pe Patersson. 
„Aș vrea să mă întilnesc cu Chuvalo" 
— a încheiat interviul Cassius Clay.

• In cadrul unei reuniuni interna
ționale de box, desfășurată la Lon
dra, fostul campion european la cat. 
grea, Henry Cooper, l-a învins prin 
KO. in rundul 5 pe Dick Whipper- 
man (S.U.A.).

• Doi cunoscuți sportivi englezi, 
Lynn Davies, campion olimpic la să
ritura in lungime și inotătoarea Diana 
Wi'.kinson vor fi selecționați în echipa 
Marii Britanii pentru Jocurile Mon
diale Universitare programate în cursul 
lunii august la Budapesta.

(Agerpres)

hochei pe gheață
din nou echipa cehoslovacă pe primu 
plan în hocheiul mondial.

Adevărul este că pentru primul kx 
la campionatele mondiale candideazi 
acum, cu șanse serioase, patru echipe 
U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, Canada ș 
Suedia. Selecționabilii suedezi se pre 
gătesc în cadrul celor trei echipe di 
club care au participat recent la tur 
neul internațional pentru „Cupa A 
herne" de la Stockholm.

Pregătirile pentru „mondialele" dii 
Finlanda se află acum în toi. Hocheiști 
cehoslovaci au plecat de la iîoloradi 
Springs în Canada, unde au juca 
două meciuri de verificare cu echip: 
Canadei (2—3) și a clubului Ontarii 
(3—5). Cele două loturi ale U.R.S.S 
(seniori și tineret) s-au contopit și ur
mează ca în aceste zile forul de specia 
litate să stabilească numeie celor can 
vor face deplasarea la Tampere. Ca 
nadienii, la rîndul lor, vor cu tot di 
nadinsui să-și recucerească prestigiu, 
pierdut de mai multe ori în marea con 
fruntare a hocheiului mondial. Dupi 
turneul de la Colorado Springs, antre 
norul echipei canadiene, David Bauer 
a declarat ziariștilor următoarele:

„Noi avem datoria de a cuceri pozi 
fia pierdută in hocheiul international 
Pentru aceasta trebuie să inoățăn 
foarte multe de la europeni. Cînd afirn 
aceasta, mă gindesc la marile noastri 
lipsuri. După cel de-al doilea războ 
mondial, hocheiul amator canadian nt 
s-a dezvoltat de loc. De ce ? Noi an 
continuat să jucăm dur, să utilizăn 
in mod exagerat „bodicecul" și să 
patinăm in forță. Cum s-ar spune ma 
concret, am lăsat tehnica pe planul do, 
și nu ne-am desăvîrșit patinajul. Aven 
datoria de a ne îmbunătăți serios teh 
nica, patinajul și, mai ales, coeziune' 
intre compartimente. Hocheiștii europen 
ne sînt superiori din toate aceste pune 
te de vedere Voi lucra intens cu echipe 
mea ca să înlătur aceste lipsuri serioast 
datorită cărora am fost învinși în utti 
mii ani la Jocurile Olimpice și la cam 
pionatele mondiale".
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