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Mijlocul principal de pla
nii icare șt organizare a 
activității sportive din 

țara noastră, atît de mase cit 
și de performanță, îl constituie 
calendarul competițiilor spor
tive repuWicane. Acesta re
prezintă unul din documentele 
de bază ale numeri organelor 
și organizațiilor UCFS, instru
mentul care le ajută m rezol
varea cu succes a sarcinilor 
de cuprindere în practicarea 
sistematică a diferitelor ramuri 
de sport a unor mase din ce 
în ce mai largi de oameni ai 
muncii, a întregului tineret.

Contribuind 1a angrenarea ma
selor în practicarea continuă a 
exercițiilor fizice, potrivit do
rințelor și corespunzător viratei 
cetățenilor patriei noastre, în 
scopul întăririi sănătății și dez
voltării lor fizice multilaterale, 
calendarul competițiilor sportive 
republicane pe anul 1965 trebuie 
să ducă, totodată, la ridicarea 
pe un plan valoric superior 
a nivelului tehnic al sportivilor 
prin continuitatea competițiilor 
și, ca o cerință de bază, a pre
gătirii for.

Și... am pășit în plină vară!

4 m intrat in incinta stadionului pe sub peluza 1, am trecut gărdulețnl de metal care 
x* înconjoară pista, m străbătut terenul in sensul invers curselor lui Pîrcălab, am urcat 

gradenele tribunei pe lingă cabinele de radio, aim deschis o ușă și... am pășit in plină oară!
F.ram la... Snagov, să zicem la 1 august, în mijlocul canotorilor, al caiaciștilor și canoiști- 

tor. Așadar,, subiect de reportaj nautic, la mijloc de Chenar, cu Vernescu, cu Hilde Lauer, 
■Stu Anastasescu și cu Nicoară și — in plus — cu avantajul reducerii celor 7 kilometri de 
apă dintre bazele nautice ale lui Dinamo și Steaua la cei cițiva metri ai bacului de sub 
tribuna de Ia Republicii.

Să oprim insă reveria, să frînăm dorul de Snagovul estival și, revenind la concret, să 
RADU URZICEANU

(.Continuare in pațg. a 3-a)
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desfășurării compe-

re-
con-

In acest an. trebuie să crească 
importanța care se acordă orga
nizării și (' 
tițiifor sportive, trebuie 
crească preocupările pentru 
zotvarea în cît mai btme 
dițiuni a sarcinilor care stau în 
fața organelor și organizațiilor 
UCFS in privința intensificării 
ritmului de dezvoltare pe baze 
de mase a tuturor ramurilor 
sportive și îndeosebi a celor 
care figurează îti programul 
Jocurilor Olimpice. Calendarul 
sportiv trebuie să ducă totodată 
la consolidarea organizatorică a 
secțiilor pe ramură de sport din 
cluburile și asociațiile sportive, 
la îmbunătățirea muncii meto
dice de instruire a sportivilor.

Pentru ca acest document 
să-și poată îndeplini rolul ma
jor pe care îl are în viața or
ganizației noastre, el trebuie dus 
Ia îndeplinire printr-o muma 
stăruitoare, rodnică și entuziastă 
a întregului 
sportive.

Federațiile 
sil iile UCFS

activ al mișcării

de specialitate, icon- 
șicrvnisfile locale

(Continuare în pag. a 7-a)

•••••••• •••••••••••••••••••
Fetele

• de la „Cauciucul"
se întrec

la gimnastică

Cauciucul, de peLa
lingă

asociația' sportivă'
Combinatul de cauciuc Jilava, gimtias- 

@ tica este prezentă' printre sporturile la cate 
se organizează întreceri în ca ti tul Spartă- 

9 chiadei' de iarnă a tineretului. Printre secțiile 
combinatului unde sportuf grației și al îhde-

• minării are mulțî amatori; este1 și secția a

• •••••••••9«9 99 99

III-ai Aici muncesc cu bune rezultate' instruc
toarele Maria Ctuceanu și Florica' Rădoi, care 
au mobilizat un mare număr de fete la în
treceri. In 
la secția a1 
gimnastică

fotografie, un grup de tinere de 
IlI-a în timput unul exercițiu de

Foto: Șt. Ciofloș

•••••oeee

panou

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P. Romină
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In discuția conferinței

STILUL DE MUNCA

(Continuare In pag. a 2-a)

ASTĂ-SIARĂ, LA ORA 19 îl SALA MASCA

Marți 19 ianuarie 1965 *

Zilele trecute, delegații aleși 
în cadrul adunărilor grupelor 
sportive au participat la confe
rința asociației sportive Bucu- 
rești-Zaharoase.

în darea de seamă și în discu
ții au fost amintite unele succese 
repurtate în anul 1964. S-a vor
bit astfel despre faptul că la 
Spartachiada republicană an luat 

, parte 567 de concurenți care 
■ s-an întrecut la 11 ramuri spor
tive, la cele 5 campionate pe a- 
soeiație și-au disputat întîietatea 
180 de tineri și tinere, iar 60 
dintre amatoriT de sport de la 

București-Zaharoase au cuce
rit Insigna de polisportiv. Sînt 
fapte care atestă că în unele pe
rioade s-a muncit. Mai puțin 
darea de seamă și mai mult par
ticipant Ia discuții și-au pus 
însă întrebarea: ce lucruri s-ar 
fi realizat dacă consiliul asocia
ției sportive ar fi activat în to
talitatea lui de-a lungul întregu
lui an ? Răspunsul nu este greu 
de dat. Cifrele prezentate în da
rea de seamă ar fi putut fi de 
două și chiar de trei ori mai 
mari, dacă unele secții pe ramură 
de sport (volei, tenis de masă 
și o bună perioadă de timp șa
hul și sportul popicelor} n-ar fi 
fost ca și inexistente, dacă pista 
de popice la care s-a muncit 
mult ar fi fost terminată și dacă, 
pentru membrii UCFS și pentru 
ceilalți iubitori ai sportului, s-ar 
fi organizat cu regularitate com
petiții sportive atractive.

Și fiindcă discuțiile s-ara axat 
în general pe stilul de muncă 
al consiliului asociației sportive, 
să discutăm și noi despre el cu 
convingerea că vom veni și în 
ajutorul altor asociații sportive.

Prima reuniune internațională de box a anului 
PROGRESUL BUCUREȘTI— DIINAV RUSSE

După o pauză destul de în
delungată, amatorii de box din 
Capitală vor asista astă-seară 
în sala Floreasca la o- intere
santă' reuniune, în cadrul' căreia 
se întîlnesc formațiile' Progresul 
și Dunav Russe (R. P, Bulga
ria). Boxerii oaspeți evoluează 
îw Capitală după ce Ta Galați 
au obținut un rezultai: bun — 
5—5 cw Constriw.toruC După 
cum1 
buoiweștetiilor. Lucian Popescu,

ne-a declarat antrenorul
A 

îrrfîfairea de azi va fi mai dif.i- 
ortă dec it cea' de Ta Rus'se; care’ 
ai aWt lob î«‘ decembrie, cknf 
Progresul a câștigat cu 8—2.

Progresul va urca în ring cea 
mai bună garnitură a sa, cu 
excepția tai1 Gh. Negrea care 
este indisponibil.

Dintre boxerii oaspeți cei mai 
buni se anunță a fi Nicolov, 
Atimedov, Necfey și Efieev care 
dhminică la Galați aur terminat 
învingători.

Vechiul co«siliu al asociației nu
măra 11 membri. Dar, așa cum 
sublinia în cuvîntul său tov. C-tin 
Ioneseu, dintre aceștia doar 2—3 
s-au interesai — sporadic — de 
munca sportivă. Numai în acest 
fel se explică faptul că evidența 
membrilor UCFS (reap. C. I. 
Popescu) n-a fost nici un moment 
pusă la punct (de unde or fi 
știind membrii consiliului că 
există exact 450 de membri 
UCFS r), că strîngerea cotizațiilor 
UCFS s-a făcut la voia întîmplă- 
rii (resp. financiar-C. T. Popescu), 
că activitatea competițională de 
mase a fost foarte slabă (pre
ședinte al consiliului aso
ciației — D. Păcuraru, secre
tar — C. Postule, resp. organiza
toric — N. Leanca), că — în 
sfîrșit — nu s-an organizat ac
țiuni (resp. turism — Mihaela 
Calasca). Crittrfnd inactivitatea 
consiliului asociației sportive, 
nrnmea formală a unora dintre 
membrii săi, tov. Ifie St. font 
a subliniat faptul că aceste

Iată ecFȘpH Progresului care' 
vaevotua diseară ta or a 19 pe 
ringul instalat In sate sportu
rilor Floreasca' (circulă autobu
zul 35 și tramvaiul 5) : V. Ni- 
țof, Puta Nîcofae, N. Mmdrea- 
nu, D. Fieraru, C. Rftsu, A. 
Mărcuș, Marta Ion, Mihai Ma- 
riuțan, Em, Sclinap si Dan Fi- 
fip.

Duel aerian între Vistier (Di
namo) și fficuleseu (Știința) 
In partida desfășurată sîm- 
bătă seara in Capitală. (Ci
tiți în pag. a 6-a noi amă
nunte asupra ultimei etape)

Foto': Pl Romoșan

Ultimele știri externe
LA LENINGRAD s-a desfășurat tradiționalul concurs 

atletic d» sală la care au participat 500 de atleți sovietici. 
Cite va rezultate : 100 m — Kunarev 10,3 (cea mai bună 
performanță mondială din sală la 100 m — vechea per
formanță era de 10,4 și aparținea lui Anatoli Mihailov) ; 
greutate femei — Nădejde Cijovoi (19 a*i) 16,11 m ; 
110 mg. — Amtboli Mihailov IA,®; prăjină — Igor Felda 
4,58 fit. ■ ,

LA BOSTON au hrdt startul intr-un concurs desfășurat 
în sală atleți din S.U.A., Caăada și Australia. Cîtevit te- 
zuttdle Ittngime — Ralph Baston 7,Bl m i 45 yarzi g. — 
Ralph BostoP 5,6; greutate — IVuI/in 17,11 m ; 600 yarzi 
— Bill Cromers 1:10,0 ; 500 yarzi — Charles Mays 58,0 ; 
înălțime — Peckhamn 2,11 m; prăjină — Dave Tork 
4,41 ni. Irllre 5 și 20 februarie vtif avea toc mai multe 
concursuri de dffe'tism în S.t/.A., la care vor lua startul 
și șase crileți sobtetici, jțdWțtie' cdte Valeri Brumei, Tamara 
Press, A. Mthtâov, Igor TâV Ooănesian ș.â.

DUPĂ Ciitti traVrimîte agfeiițta' France Presse, președin
tele asociației de atletism a Taimaniei’, Graham Briges, a 
declarat într-o conferință de presă cq noul record mon
dial îți ptobă de' 5 000 m plat stabilit de australianul 
Roti CiaWfe esfe db 13:84,8 și nu de 13 34,6 cum s-a 
atiunțat artferibr. Acest lucru ,a fost constatat la «verifi
carea cronomet’rclor. In' feliil a’pest'a, Clarice a corectat 
cti' tltlrnaî 2 z'ăbitii! de Șdbunda recordul lui Vladimii 
Knț. (Agerpres)!

IN C.C.E. LA HANPRAL : rhăȘculih — U.S: bin)'-— 
Ajax Copenhaga 10—16' (12—19)' — retuYul va a'vea Ipc 
la 20 februarie la Copenhaga ; feminin' — Sp'iirtakus Bli- 
dapesta—-Trud Moscova' 10-—7 (2—3) — returul se va 
desfășura la' 24 ianuarie la Moscova:

LA MAGDEBURG s-a desfășurat dubla întîlnire ami
cală' db hahdba! dintre reprezentativele R. D. Germane 
și Norvegiei. în ambele întîlniri victoria a revenit gazde
lor : la masculin, 2$—15 (I2;—8), iar la feminin 16—3 
(8-2):

IN C.C.E. £jA yiDLEI feminin: A.Z.S. Varșovia—BÎau- 
gel Viena 3—0 (3, 5, 1).



Cum pregătim darea de seamă a asociației noastre Spartachiada de iarnă a tineretului

Oltul C.I.L. (Complexul de industria
lizare a lemnului) este una din cele 
mai mari asociații sportive din Rm. 
Vîlcea. Ea cuprinde 1 200 de membri 
UCFS care își desfășoară activitatea 
în nu mai puțin de zece ramuri spor
tive. De-a lungul anilor, la Oltul C.I.L. 
și-au statornicit tradiție atletismul și 
tirul, șahul și fotbalul, popicele și hal
terele. La atletism, de pildă, asociația 
noastră are, în rîndurile ei, un campion 
regional, pe sprinterul Mihai Udubașa, 
și un alt sportiv cu frumoase posibili
tăți, Isidor Popa, clasat pe locul II în 
proba de 20 km marș la finala Sparta- 
chiadei republicane. Cu rezultate pro
mițătoare se prezintă și alți atleți ca 
M. Mustățea și A. Mateescu. Pregătiți 
în mod conștiincios de antrenorul 
Ion Rusu, atleții de la Oltul C.I.L. s-au 
aflat, întotdeauna, printre fruntașii pe 
raion. La tir deținem titlul de cam
pioană regională prin grupa sportivă a 
secției PAL (plăci aglomerate lemn), 
la șah sportivii noștri au ocupat lo
cul II pe regiune, la fel ca și la fot
bal (la egalitate de puncte cu Fores
tierul Plopeni), la popice — locul I pe 
raion. De un interes tot mai mare se 
bucură halterele (locul II pe regiune 
prin sportivul Mihai Munteanu), luptele

STIL 

și voleiul. In curs de... aclimatizare se 
află handbalul.

La Oltul C.I.L. campionatele pe 
grupe sportive au fost permanent la 
ordinea zilei, mai recent concursurile 
pentru obținerea Insignei de polisportiv 
și întrecerile din cadrul Spartachiadei 
de iarnă. Cei aproape 700 de tineri și 
tinere antrenați în Spartachiadă (dintre 
care aproape jumătate sînt și purtă
tori ai Insignei) atestă interesul acor
dat activității sportive de mase.

Atragerea membrilor UCFS în acti
vitatea sportivă a fost favorizată de 
existența unor baze sportive proprii — 
stadionul aflat chiar în vecinătatea în
treprinderii și arena de popice, una din 
cele mai bine amenajate din regiune. 
Ținîndu-se seama de existența unei 
baze materiale solide, autocritic vor
bind, considerăm că actualul consiliu 
al asociației sportive, în frunte cu sub
semnatul, n-a depus toată priceperea, 
toată capacitatea de muncă de care 
este capabil, pentru ca rezultatele să 
fie și mai bune. în competițiile pe 
plan local, de pildă, participă cu regu
laritate doar sportivii grupelor din sec
țiile PAL și PPL (placaj-panel-ligno- 
fil) și mai puțin cei din grupele fur
nire estetice, întreținere utilaje, valori
ficarea deșeurilor, tehnico-administra- 

L D E M

tiv. De asemenea, se putea face mai 
mult pentru sportul de performanță, 
pentru atletism — care are condiții să 
se situeze pe locul 1 în regiune, pentru 
lupte — cu numeroși tineri talentați, 
pentru popice — cu elemente valo
roase, ca și pentru fotbal — care 
poate aspira, în mod îndreptățit, da
torită condițiilor existente, la un loc 
într-o categorie superioară.

Darea de seamă la care lucrăm în 
prezent,. își propune să analizeze, în 
mod amănunțit, cu simț de răspundere, 
lipsurile consiliului asociației sportive. 
Aceste lipsuri, au la bază un anumit 
grad de delăsare din partea unor mem
bri ai consiliului, ai unor organizatori 
sportivi de grupe. Scoțînd în relief slă
biciunile noastre, conferința asociației, 
(care se va ține în ziua de 4 februarie) 
va ajuta să se învețe din greșeli și va 
fi un imbold pentru noul consiliu care 
va fi ales, de a munci mult mai bine. 
Fiindcă, așa cum am arătat, Oltul 
C.I.L. Rîmnicu Vîlcea poate și trebuie 
să ajungă o asociație sportivă fruntașă 
pe întreaga regiune.

JEAN MARINESCU 
președintele asociației sportive 
Oltul C.I.L. Rîmnicu Vîlcea

La Brașov: Se impune mai multă atenție
O bună parte dintre aso

ciațiile sportive brașovene se 
preocupă de buna organizare 
a întrecerilor primei etape a 
Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Dar, din relatările 
activiștilor sportivi ai C.S.O. 
Brașov, rezultă că mai sînt 
încă numeroase asociații în 
care lucrurile merg prost. 
Astfel, la Metrom, Silvicul
torul, Postăvarul (Brașov), 
Metalul Rîșnov, Celuloza 
Zărnești, Fructexport Cod- 
lea ș.a. nu se organizează în
treceri Ia nivelul posibilită
ților. Consiliile asociațiilor 
sportive respective au la în- 
demînă 5 patinoare naturale, 
dar — spre regretul iubitori
lor patinajului — se întîrzie 
nepermis de mult organiza
rea întrecerilor. C.S.O. Bra
șov are datoria să acorde o 
mai mare atenție modului

N C Â
cum muncesc aceste asociații sportive, demonstrație de trîntă, organizată la 
să le sprijine și să le îndrume per- asociația sportivă Metalurg Brașov, 
mancnt activitatea.

In fotografie, un aspect de la • C. GRUIA — coresp.

(Urmare din pag. 1)

lucruri își află originea în lipsa 
de planificare a sarcinilor. Membrii 
consiliului asociației sportive n-au cu
noscut exact ce are de făcut fiecare, 
n-au fost trași la răspundere pentru 
inactivitate. Completând, iov» C. Po-

Maistrul Ion St. Ilie, noul președinte 
al asociației sportive București — 

Zaharoase

pescu a arătat că lipsurile au fost cau
zate și de slaba colaborare a consiliu
lui asociației sportive cu organizația de 
bază U.T.M. De-a lungul unui an de 
zile consiliul asociației sportive s-a în-

: '. K «

CUVINTUL FEDERAȚIILOR

Boxul trebuie să-și recapete locul 

în rîndul sporturilor noastre fruntașe!

Recent, BIROUL FEDERAȚIEI ROMINE DE BOX a analizat în cadrul unei ședințe comportarea boxerilor noștri 
Trt 1964 la principalele competiții ale anului, printre care și la Jocurile Olimpice de la Tokio, modul cum s-a muncit 
pentru dezvoltarea acestei ramuri sportive, pentru ridicarea măiestriei.

A fost adoptat un cuprinzător plan de măsuri în vederea lichidării lipsurilor care s-au vădit în activitatea 
din anul trecut, pentru îmbunătățirea calitativă a boxului nostru.

Biroul F. R. Box ne-a trimis un amplu material, din care publicăm cele de mai jos!

In ultimii ani, boxul romînesc a 
cunoscut o serie de succese. La cam
pionatele europene, din 1963, de la 
Moscova, de pildă, cinci boxeri ro- 
mîni au obținut medalii. In anul o- 
limpic 1964, reprezentativa țării noas
tre a cîștigat o serie de întîlniri bi
laterale cu formații puternice cum sînt 
cele ale R.F.G. și R.D.G. Aceste com
portări ne îndreptățeau să așteptăm și 
la Tokio rezultate de prestigiu și ca 
urmare a acestui fapt am deplasat la 
Olimpiadă un lot numeros ■— nouă 
boxeri.

După Un început promițător, iubi
torii sportului din țara noastră aștep
tau ca și în întrecerile următoare bo-
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tîlnit doar de două ori și atunci fără 
a avea efectivul complet. Problemele 
discutate n-au fost cele mai arzătoare, 
iar rezolvările — în mod firesc — nu 
s-au situat la înălțimea dorită. Ignorîn- 
du-se importanța muncii colective a 
fost normal ca activitatea desfășurată 
să fie slabă.

Participanții la conferință au criticat 
pe bună dreptate și alte aspecte nega
tive care au existat în stilul de muncă 
al vechiului consiliu al asociației spor
tive București—Zaharoase. Slaba legă
tură cu membrii UCFS a făcut ca 
membrii consiliului să nu cunoască pre
ferințele acestora. Așa se face că nu 
s-a organizat nici o competiție sportivă 
pentru salariatele fabricii, că turismului 
(sport foarte îndrăgit aici) i s-a acor
dat o atenție minoră, că atletismului 
și gimnasticii (ramuri sportive larg ac
cesibile) nu li s-au creat condiții de 
dezvoltare. Mai piuit, pentru a se as
cunde lipsa de activitate — a arătat 
tov. Ilie St. lori — s-a recurs la o 
practică străină organizației noastre : 
umflarea cifrelor raportate consiliului 
clubului sportiv raional. Iată unde duce 
lipsa unei judicioase planificări a mun
cii, lipsa contactului permanent cu 
iubitorii sportului, birocratismul. Criti- 
cînd cu asprime toate aceste lipsuri, 
participanții la conferință au recoman
dat noului consiliu al asociației spor
tive o colaborare strînsă cu sindicatul 
și organizația de bază U.T.M., înde
plinirea integrală a hotărîrilor luate de 
conferință și desfășurarea unei vaste 
activități sportive de mase care să cu
prindă marea majoritate a salariaților 
fabricii.

Toți cei care au luat parte la dezba
teri s-au angajat să sprijine munca pe 
care o va desfășura consiliul asociației, 

xerii noștri să se numere printre pro
tagoniștii turneului olimpic. Spre de
cepția tuturor, cei șapte boxeri romîni 
au pierdut însă meciurile din cadrul 
sferturilor de finală, fiind astfel eli
minați din lupta pentru cucerirea me
daliilor olimpice.

Lăsînd la o parte faptul că boxeri
lor Ciucă, Mihalic și Mîrza, deciziile 
eronate le-au barat calea spre obține
rea medaliilor, au fost luate’ în 
discuție și dezbătute lipsurile și gre
șelile care au existat în pregăti
rea și comportarea întregului lot. A- 
naliza acestor aspecte negative con
duce la următoarele concluzii:

— selecționarea boxerilor compo
nent! ai lotului olimpic a fost în 
unele cazuri defectuoasă, neținîndu-se 
seama de forma sportivă momentană 
a boxerilor precum și de posibilitățile 

să răspundă fiecărei chemări a noului 
organ de conducere a treburilor spor
tive. Ei exprimau în acest fel dorința 
numeroșilor iubitori ai sportului din 
grupele sportive de la București— 
Zaharoase. Chiar dacă numărul de 
membri UCFS anunțat în conferință 
(450) ar fi cel real, el reprezintă mai 
puțin de o treime din numărul total

Muncitoarea mașinistă Virginia Girea, 
jucătoare de volei

al muncitorilor și tehnicienilor fabricii. 
De aici derivă și prima sarcină pe 
care o are noul consiliu în consolidarea 
asociației: atragerea tuturor tinerilor 
din fabrică la practicarea sportului.

reale de progres ale acestora (Buzu- 
liuc, Niculescu, Low, Monea, Gheor- 
ghioni). Era necesar ca selecția să 
se facă pe baza unor turnee pe ca
tegorii de greutate, la care să parti
cipe cei mai buni 4 sau 6 boxeri din 
țară, urmînd ca rezultatele acestora să 
stea la baza includerii în lotul olim
pic.

Selecționarea în lotul olimpic a lui 
Monea, recidivist în abateri discipli
nare, comod în efectuarea antrena
mentelor și care a dat dovadă de ne
numărate ori de lipsă de răspundere 
(chiar lașitate) în meciurile susținute 
cu unii adversari, a fost nejustificată. 
In locul acestuia putea fi inclus în lo
tul olimpic un boxer tînăr, dornic de 
afirmare. La fel trebuia procedat și 
în cazul lui Puiu Nicolae, care în pe
rioada pregătitoare nu a căutat să-și

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
• în luna decembrie, în ziarul nos

tru a apărut materialul „In ordine... al
fabetică", în care a fost criticată secția 
de fotbal de la C.F.R. Timișoara. în 
răspunsul pe care l-am primit de la 
consiliul regional UCFS Banat se a- 
rată că cele semnalate sînt juste, con- 
siderîndu-se că și consiliul regional 
UCFS este vinovat de această stare de 
lucruri. Responsabilul sectorului teh
nic al consiliului regional, clubul spor
tiv orășenesc și comisia regională de 
fotbal nu au sesizat această situație, 
deși ea durează de mai multă vreme. 
După apariția materialului, s-a organi
zat o ședință la care au participat 
membri din consiliul asociației și ju
cători de fotbal. S-a hotărît cu acest 
prilej reorganizarea imediată a secției 
de fotbal. Noul antrenor va fi N. Găr- 
deanu. Sectorul tehnic al consiliului 
regional UCFS, comisia regională de 
fotbal și clubul' sportiv orășenesc vor 
urmări îndeaproape cum se desfășoară 
pregătirile în vederea reluării campio
natului.

• In articolul „Ce am văzut la 
Electra" a fost criticat clubul sportiv 
Avîntul din raionul 16 Februarie— 
București, pent/u dezinteresul manifes
tat în organizarea și desfășurarea în
trecerilor din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. Clubul sportiv A- 
vîntul ne-a comunicat că s-au luat 
măsuri corespunzătoare pentru reme
dierea situației.

• In ziarul nostru nr. 4562 a fost 
publicat articolul „Un gol în 42S de 
zile" în carp a fost criticat fotbalistul 
Ivansuc de la echipa Știința Cluj, In 
articol se arăta că Ivansuc nu a mai 
marcat un gol în partidele de cam
pionat de mai bine de un an de 

îmbogățească bagajul de cunoștințe 
tehnice, complăcîndu-se în rolul de 
„senator de drept" la categoria „co
coș" și comițînd repetate acte de in
disciplină, tolerate de antrenorii lotu
lui.

— Calendarul competițional al lotului 
olimpic nu a fost întocmit în mod ju
dicios. S-a observat tendința de pro
tejare a boxerilor, în dorința de a-i 
feri de eventuale înfringeri.

Imposibilitatea realizării unor întîl
niri internaționale bilaterale în peri
oada preolîmpică, ca urmare a refu
zului echipelor puternice ale altor 
țări, trebuia suplinită prin cît mai 
multe întîlniri interne cu adversari 
puternici. Dar, acest lucru nu s-a fă
cut, semnificativă fiind în această di
recție absența „olimpicilor" din între
cerile Spartachiadei republicane.

— Comportarea sub nivelul propus 
pentru unele etape ale pregătirii 
(Ciucă în faza de zonă a campiona
tului individual al R.P.R. pe anul 
1964, Niculescu în gala de verificare 
de la Craiova, Puiu în meciul cu O- 
landa, Monea în meciul cu R. F. Ger
mană, majoritatea lotului în dubla în- 
tilnire cu echipa R.P.D. Coreene etc) 

zile. în răspunsul pe care l-am primit 
de la clubul Știința Cluj se arată că: 
„Niciodată Ivansuc nu s-a numărat 
printre golgeterii echipei Știința Cluj. 
Jocul lui a fost și a rămas același: 
ducerea în eroare a apărării adverse 
datorită fentelor și vitezei pe care o 
posedă și crearea fazelor de gol pentru 
coechipieri. In campionatul trecut, Adam 
și Mureșan au marcat multe goluri 
„lucrate" de Ivansuc. In turul actualu
lui campionat, jumătate din numărul 
golurilor marcate de jucătorii echipei 
știința se datoresc aceluiași Ivansuc".

Credem că se exagerează, trimițîndu- 
rii-se un răspuns... fentă. Așteptăm unul 
mai „pe poartă" 1

• De curind, a fost publicat mate
rialul critic „Cînd nu vrei să fii omul 
nostru". In material era vorba de fap- 
lul dă jucătoarea de popice Angela 
Jiga de la Vitrometan Mediaș, deși 
nu a avut vizele de transfer și anuală 
pe carnet, a jucat totuși la Vitrometan. 
Iată ce ne răspunde clubul sportiv oră
șenesc Mediaș: „Este adevărat că sec
ția de popice a asociației Vitrometan 
nu a trimis în timp util carnetul jucă
toarei respective pentru viză și trans
fer. Considerăm însă că arbitrul G. 
Spătaru a greșit nepermițînd intrarea 
în joc a acestei sportive. Articolul 37 
din regulament prevede că un jucă
tor poate lua parte la competiții fără 
carnet de legitimare F.R.P., urmînd 
ca în termen de 5 zile să-l prezinte la 
comisia organizatoare. Pentru lipsurile 
manifestate cu prilejul acestui concurs, 
biroul clubului sportiv orășenesc a sanc
ționat cu ultim avertisment pe preșe
dintele asociației sportive Vitrometan 
și secția de popice respectivă".

nu a constituit un motiv de îngrijo
rare, ci s-au găsit justificări subiective, 
ceea ce a dus la diminuarea simțului 
de răspundere al antrenorilor și al 
boxerilor.

— Perioada lungă de pregătire co
mună a avut pe lingă unele efecte po
zitive și cîteva aspecte negative. Cu 
toată varietatea creată programului 
săptămînal și zilnic, monotonia și 
chiar plictiseala s-au făcut simțite la 
majoritatea boxerilor. Desfășurarea pre
gătirilor intense într-un cadru izolat 
sub aspectul localității, locului de an
trenament, partenerilor a solicitat sis
temul nervo6 ai boxerilor și nu a sti
mulat personalitatea acestora în forma 
de manifestare a conștiinciozității.

Faptul că la Tokio boxerii romîni 
au coborît din ring învinși, dar totuși 
cu resurse fizice, subliniază și mai 
concludent lipsa de răspundere a a- 
cestora față de condițiile ce le-au fost 
create, lipsa de respect pentru cei care 
în fața aparatelor de radio și a tele
vizoarelor așteptau încrezători o com
portare demnă din partea celor ce na 
reprezentau.

— Pregătirea tehnică a stat într-ade- 
văr în centrul atenției antrenorilor lotu
lui olimpic și progresul realizat în 
această privință a fost recunoscut de 
specialiștii prezenți la Jocurile Olim
pice.

Progresul realizat în acest domeniu 
este însă — evident — sub posibili
tățile existente. Printr-o muncă sus
ținută se puteau elimina și deficien
țele care persistă și anume:

— loviturile date cu antebrațul sau 
cu mănușa deschisă (Puiu, Mîrza și 
Mariuțan);



ÎN PLINĂ PREGĂTIRE... CUVlNTUfc ClTITORUEtnr

A

am pășit în plină vară!
(Urmare din pag. 1) 

constatăm — privind broboanele de su
doare de pe fruntea campionului nostru 
la dublu, Cornel Ciocoi, și tricoul lui 
Țurcaș, leoarcă de apa care se scurge 
de pe padela celui din spate — jus
tețea adagiului latin „Per aspera, ad 
astra". Drumul spre stele, e presărat 
cu greutăți; măiestria se culege cu 
muncă, cu eforturi, cu perseverență.

Sînt aici, cu toții. Toți cei care, de 
cîțiva ani, au urcai podiumul pe marile 
lacuri ale lumii. Ismailciuc și Dumitru, 
Sidorov și Calinov, frații Lipalit, Ni- 
coară, Ivanov, Hilde Lauer, Cornelia 
Sideri, Andrei lgorov... Se înșală cei 
care cred că iama campionii pistelor de 
apă stau cu miinile-n sin! Sigur, ei nu 
trag la bac la fel ca în preajma marilor 
competiții. Dar fiecare caiacist trage 
zilnic 1000—1200 de lovituri de padela, 
800—1000 lovituri de pagaie. Și la în
cheierea perioadei de bac ei au „la 
activ" o medie de vîslit de 180 de km.

De pe o bancă laterală, Stavru Teo- 
dorov, antrenor al dinamoviștilor și unul 
din componența colectivului de pregătire 
a lotului republican, urmărește concentrat 
mișcările caiaciștilor. El intervine des, 
corectează o mișcare, stabilește ritmu
rile. Se lucrează și cu sportivi necon- 
sacrați, cu oameni de la care se speră 
că vor prelua ștafeta actualilor maeș
tri. Pe aceștia îi îndrumă nu numai an
trenorii ci și sportivii mai vîrstnici. Is
mailciuc și-a terminat antrenamentul 
dar mai zăbovește cîteva minute lingă 
Negoiță...

Dincolo, la schif, antrenorii Cerhati 
și Vereș de la Steaua îi ajută pe

în discuție arbitraje și delegări
'■Ca fost arbitru de fotbal am urmărit, 

în- sezonul trecut, activitatea pe care au 
depus-o „cavalerii fluierului". Din- pă
cate, îrr locul unor calificative ca „ex
celent", „foarte bine", „bine", pe care 
le-aș fi dorit tuturor, ei au obținut de 
cele mai multe ori —• în presă — ca
lificativele t „satisfăcător", „mediocru'* 
sau „slab". Lucrul tn-a întristat și am 
căutat -să găsesc cauzele.

Prima, după, părerea mea, ar fi 
aceea că în delegările pe care le face, 
Colegiul central de arbitri nu ține în
totdeauna: seama de importanța jocu
rilor. Și astfel, ne trezim că arbitri 
insuficient pregătiți, ori care se inti
midează de numele sonore pe oare tre
buie să le conducă, dau peste cap o 
serie de 
necesară, 
cătorilor 
reze, să 

meciuri. Neavînd experiența 
ei tolerează indisciplina ju- 

care s-au învățat să vocife- 
protesteze la decizii și să

aibă de multe ori purtări necuviincioase 
față de conducătorul partidei. Ba, de 
multe ori. acești jucători nedisciplinați 
caută să-l inducă în eroare asupra de-

Cotîrlă, Mocanu, Bajolici și Agoci să-și 
perfecționeze „atacul" și „degajarea" 
care, la ieșirea pe apă, vor însemna 
cîteva secunde în minus pe cei 2000 
de metri ai pistei.

Radu Huțan: „Fiecare caiacist are 
particularitățile lui tehnice. în timpul 
sezonului, datorită formării de noi echi
paje, necesităților de acomodare a unuia 
cu altul, se înregistrează anumite „ce
dări din tehnica individuală", în fa
voarea omogenității. Aceste „cedări", 
pornind din necesități imediate, nu con
cordă însă cu idealul nostru de tehnică. 
De aceea, iama, fa bac, lucrăm în 
special pentru tehnică, pe care căutăm 
s-o aducem la un numitor comun, cît 
mai aproape de perfecțiune".

— Mergem, mai departe, pe speci
ficul nostru, romînesc ?

— Da, putem vorbi de o tehnică 
a noastră, caracteristică, pe care o apli
căm și eu și Navasart. Tragem mai 
înalt decât străinii, mișcarea noastră 
completă are mâi multă rotunzime. A- 
vem atac normal, apoi urmează o 
creștere progresivă a forței pe partea 
a doua a loviturii. Vrem ca următoa
rea lovitură să prindă ambarcațiunea 
în viteză cit mai mare.

Podelele atacă apa cu înverșunare.
Kilometrii se înșiri la nesfîrșit, 

urma caiacului care- se încăpățînează 
să stea pe loc.

Tribunele stadionului s-au strîns par
că rebegite sub pulberea de zăpadă și 
de chiciură. Sub ele, în bac, se trans
piră...

In anul europenelor de la Snagov, 
munca „căutătorilor de aur" e firește, 
deosebit de grea... o

in

să-l facă să* revină 
Unii arbitri — aș 
de „înger" — revin

ciziilor-Huateț, șî 
asupra acestora, 
spune mai slabi 
chiar asupra deciziilor luate (!). în 
asemenea cazuri prestigiul arbitrilor 
față de spectatori și chiar de jucători 
este serios „șifonat". Am observat îtr 
dese rînduri că fotbaliștii discută cu 
conducătorii de joc. Or, în regulament 
este prevăzut faptul că numai căpita
nul echipei are acest drept. Atunci, de 
ce se cailcă regulamentul ? Și, dacă se 
calcă, de ce. nu se iau măsuri, chiar 
pe teren ?

O altă chestiune, deosebit de Impor
tantă, este aceea a jucătorilor (foarte 
multi la număr), care nu cunosc re
gulamentul de joc. Motivul ? Nu sînt 
instruiți de antrenori și în acest sens. 
De ce nu iau antrenorii legătura cu 
colegiile de arbitri respective pentru 
ca, în timpul vacanței (decembrie — 
martie), să se prelucreze regulamentul 
de joc și să se organizeze seminarii, 
pentru ca o dată cu începerea returu
lui jucătorii să cunoască bine regula
mentul. Consider că prin aceasta s-ar 
ușura simțitor sarcina arbitrilor. Fără 
să teoretizez prea mult ideea, trebuie 
să spun că rolul și răspunderea ar
bitrilor de fotbal este foarte mare. Din 
momentul în care conducătorul de joc 
a ieșit pe teren, el trebuie să aibă 
grijă de integritatea corporală a celor 
22 de jucători, trebuie să fie un bun 
psiholog, să observe din primele mi
nute pe acei jucători «are au „polițe" 
de achitat.

Am observat, în ultima vreme, că se 
obișnuiește notarea în carnet a celor 
care se abat de la disciplina sportivă 
(cazul lui Frățilă, în meciul Dinamo — 
Steaua, care, în două rînduri a tri
mis mingea în afara terenului). Tot 
de atîtea ori el a fost notat în carnet. 
Dar sancțiuni nu i s-au dat. Prima 
dată jucătorul trebuie să primească 
avertisment, iar a doua oară să fie 
eliminat fără tocmeală.

Dacă fac o. comparație 
arbitrilor din țara noastră 
care vin de peste hotare 
jocuri în campionatul categoriei A, 
trebuie să constat că sarcina arbitri
lor romîni față de cei străini este mai 
dificilă. Arbitrii noștri se vor pe placul 
spectatorilor, al conducerilor celor 
două echipe, pe placul jucătorilor in- 
disciplinați etc. Și vrînd să-i împace 
pe toți, greșesc. Arbitrii străini impun 
jucătorilor și celorlalți mai mult res
pect. Dar nu se poate aduce la orice 
meci arbitri de peste hotare. Ce-i de 
făcut? Eu cred că trebuie întărită dis
ciplina în rîndul jucătorilor, iar spec
tatorii și conducătorii de echipe, de 
cluburi etc., să cunoască mai bine re
gulamentul. Atunci vor privi mai just 
deciziile luate de arbitri. O altă ches
tiune. Trebuie să recunoaștem că nu 
avem încă cadre suficient de bine pre
gătite în, materie de arbitraj. Ne mîn- 
drim cu 4 „cavaleri ai fluierului" po
sesori ai ecusonului F.I.F.A., dar 

între corpul 
și între cei 
să conducă

aceștia nu .pot satisface toate cerinței® 
interne. Ar fi de dorit însă să fie și 
mai mult impulsionată creșterea valo
rică a arbitrilor talentați. îmi aduc 
aminte că pe vremea cînd și eu con
duceam jocuri de fotbal în campionat, 
și în București și în provincie existau 
cadre suficiente. Azi, provinția are, pe 
ici colea, cîte 1—2 arbitri și nici aceștia 
de o valoare care să merite a fi luată 
în considerare la delegări mai dificile..

. Și pentru că am ajuns la acest ca- 
P'dol, nu pot trece cu vederea dele
gările defectuoase pe care le-a făcut: 
anul trecut de multe ori Colegiul cen-- 
trai de arbitri. Ce rost a avut trimi
terea unui arbitru de centru de la* 
București tocmai la Baia Mare, de la 
Constanța la Arad, de 1» Craiova la 
Iași, de la Petroșeni la Ploiești, de 
la Brașov la Constanța ? Și exemple 
ca acestea mai sînt. Ele împovărează: 
bugetul cluburilor și asociațiilor spor
tive. Echipeje din București se bucură’ 
de aportul arbitrilor locali, deci, de 
cele mai multe ori, sînt scutite de chel
tuielile de deplasare ale celor care 
conduc meciul. Cred că ar fi mai echi
tabil să se vină în ajutorul echipelor 
și nu să li se creeze cheltuieli de 
prisos.

Ar mai fi o serie întreagă de pro
bleme. M-am mărginit însă la cele mai 
esențiale și, în consecință, propun tu
turor arbitrilor de toate categoriile ca 
o_ dată cu începerea noului sezon său 
pășească pe teren cu -mai multă fer
mitate, cu mai mult curaj al răspun
derii personale, să aplice întocmai re
gulamentul, așa cum este prevăzut de 
la primul și pînă la ultimul capitol. 
Astfel, înzestrați cu tot1 bagajul de 
cunoștințe necesare, arbitrii vor putea 
contribui la desfășurarea în cele mai 
bune condițiuni a meciurilor spre mul
țumirea maselor de spectatori.

Dacă pentru eleni, zilele de la în
ceputul lunii au însemnat zile plăcute 
de vacanță, iii schimb, pentru o bună 
parte dintre studenții Institutului de 
Cultură Fizică, cei din anii III și
IV —care fac specializarea— pre
cum și cei de la cursurile 
fără frecvență, ele aa coincis cu o 
etapă asiduă de muncă, de pregătire 
în vederea examenelor... Imaginea de 
mai sus, surprinsă de foto-reporterul 
nostru Teodor Roibu, în apropierea 
Predealului, pe Cioplea, ne redă o 
Secvență din programul de pregătire 
în tehnica schiului, la care au luat 
parte viitori profesori de educație fi
zică și antrenori. La reușita acțiunii 
și-a adus contribuția întregul colec
tiv al catedrei de schi de la l.C.F. 
care, intr-un interval de 10 zile, i-a 
îndrumat pe participant, i-a făcut 
să se deprindă cu mai multă ușu
rință cu elemente din tehnica unui 
sport destul de complicat. La Ciop
lea, ca și la Virful cu Dor, unde a 
funcționat un centru de schi care 
și-a desfășurat, concomitent, activita
tea, cadre cu o înaltă calificare au 
făcut ca primele „colocvii" de schi 
să se bucure de succesul scontat. 
Trecerea cu bine a acestor colocvii 
reprezintă o primă garanție și in 
obținerea unor note bane la apro
piatele examene... (T. St.)

In încheiere, vreau să fac cîteva pro
puneri :

I. Să se inițieze 
cursuri de arbitri de 
de regiune și de raion, î 
timpul acesta de vacanță, cînd și lec
torii pot fi găsiți cu mai multă ușu
rință.

cît mai multe 
fotbal în centrele 

în special îa 

torii pot fi găsiți cu mai multă ușu
rință.

2. Să fie admiși cursanți de cel puțin 
25 de ani în sus, iar perioada în care 
arbitrii să aibă dreptul de a conduce 
meciuri de fotbal grele să fie de la 
30—50 de ani. După 20 .de ani de ac
tivitate arbitrii vor putea primi pite 
sarcini: lectori sau , conducători de 
cursuri, observatori federali etc.

3. După terminarea cursului, absol
ventului să i se încredințeze arbitraje 
la pitici, juniori și la tușă pe timp de 
un an; în al doilea an să conducă 
meciuri în campionatele raionale și re
gionale ; în al treilea — în categoriile 
C și B; abia în al patrulea sau al 
cincilea an, după ce s-a acomodat cu 
atmosfera stadioanelor și a acumulat 
experiența necesară, să i se încredin
țeze și jocuri în categoria A.

4. La cursurile de arbitri să fîe> 
admiși numai oameni care au cel puț in. 
studii medii și, în măsura posibilități* 
lor, care au jucat fotbal.

NICOLAE MACIN
fost arbitru de fotbal — Arad

— gamă săracă de lovituri la unii 
boxeri (Putu, Crudu, Mirza, Monea 
șj Ațariutan). care indiferent ,de știfcțl 
a^vetșarilor folosesc aceleași lovituri;

neînspșir^a execuției corecte , ,a 
loviturilor de bază: .

— nefoiosirea seriilor prelungite de 
lovituri care pun adversarul în de
rută.

In privința mijloacelor de apărare 
se constată o îmbunătățire. Acest fapt 
a fost reflectat și de desfășurarea ce
lor 24 de întiiniri susținute de boxerij 
noștri la Tokio unde, în afară je G. 
Crudu în meciul cu Stepașkin, nici uți 
alt boxer romîti nu s-a găsit în si
tuația de a fi „numărat". Dar; că se 
primesc încă multe lovituri care âr 
putea fi evitate (Puia, Mîrza și Nicu- 
lescu), aceasta este o realitate.

Ceea, ce nu au urmărit, în mod de
osebit, antrenorii în perioada de pre
gătire a fosr aspectul de apărare prin 
eschive continuate cu contraatacuri, 
prin serii de lovituri. Toți componen- 
ții totului (mai puțin Milialic) folo
sesc în aceste situații loviturile izo
late, nesemnificative pentru acordarea 
— pe buletinele judecătorilor — a 
punctelor necesare victoriei.

Pregătirea tactică a boxerilor s-a 
dovedit insuficientă. Uniformitatea pre
gătirii atacurilor, cedarea inițiativei pe 
parcursul meciului chiar și în fața 
unor adversari inferiori, lipsa stilului 
ofensiv pe parcursul întregului meci, 
cu „accelerări" în finalul reprizelor, au 
fost deficiențe evidente.
! < tU ! |h ..'■>> .ii. P ■
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— Pregătirea moral-volitivă a fost 
de un nivel scăzut în cadrul lotului. 
Pornind de la comoditatea în antre
namente (Monea, Gheorghioni și Low) 
și pînă la lipsa de dăruire totală în 
momentele decisive ale meciurilor, 
aceasta s-a făcut simțită. Și antreno
rii n-au luat măsurile care se impu
neau. In meciurile din cadrul turneu
lui olimpic s-a reflectat și teama exa
gerată față de adversar, element care 
nu este în concordanță cu atitudinea 
unui sportiv care reprgzjntă culorile 
patriei., ’

Faldurile tricolorului nostru nu au 
trezit nici un sentiment de mîndrie în 
initfia lui Monea care îrf timpul me
ciului cu Schultz a avut o compor
tare penibilă. Pentru * această lipsă de 
răspundere și pentru abateri discipli
nări repetate, Biroul federal i-a ridi
cat boxerului Ion Monea dreptul de a 
mai» f; selecționat în lotul reprezenta
tiv al țării noastre și în 4ntîlnirile in
ternaționale intercluburi.;

Certitudinea obținerii medaliilor o- 
llmpice, bazată pe gradul de pregă
tire a boxerilor noștri nu a fost jus
tificată. S-a dovedit că obiectivele rea
lizate anterior Jocurilor Olimpice au 
fost minore în comparație cu ceea ce 
trebuia realizat.

Față de toate aceste aspecte re
zultă că munca de organizare, îndru
mare și efectuare a pregătirii boxeri
lor romîni pentru turneul din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Tokio nu a 
fost pe măsura cerințelor și a posibi
lităților. .j t >1

Posibilitatea obținerii unor medalii 
a existat. Cîteva decizii au fost ero
nate. Victoriile însă trebuiau obținută 
de așa manieră încît nici această e- 
roare să nu mai fie posibilă. Și acest 
-s»i '.v-’-L- ..' £;■ - hi; r, GiTfcîff? 

lucru putea fi realizat de către bo
xerii noștri!

Pregătirea boxerilor pentru obținerea 
medaliei olimpice .impunea din partea 
antrenorilor Ion" Chirlac, Eugen Douda, 
Teodor Niculescu o atitudine fermă 
față de abaterile care s-au manifes
tat în lot. Cazul boxerului Florea Pa- 
traseu, care părăsea oricînd voia lo
cul de antrenament și se deplasa la 
Craiova a fost cunoscut de federație 
printr-o sesizare primită din această 
localitate și nu de la antrenorii Io» 
Chiriac și Teodor Nituiescu care îi su
pravegheau pregătirea.

Același lucru a fost trecut cu ve
derea și unor boxeri din lotul olim
pic secund, antrenat de Ion Popa si 
Constantin Dumitrescu, > ’

Hardmuth Low putea ajunge com
ponent de bază ah echipei noastre dacă 
i s-ar fi arătat la timp de antrenor 
că insuccesele dinaintea Jocurilor O- 
limpice se datorau indisciplinei, co
modității, îngîmfării și s-ar fi luat 
măsurile corespunzătoare"

Strîns legată de aceste manifes
tări apare și lipsa de exigență din 
cluburile și asociațiile sportive. Nenu
măratele abateri trecute cu vederea, la 
sălile de antrenament și în afara lor, 
au făcut loc înfumurării și pregătirii 
de mîntuială pînă în loturile reprezen
tative.

Procesul de pregătire în cadrul 
cluburilor și asociațiilor sportive se 
desfășoară la un nivel scăzut, lăsîn- 
du-se latura cea mai importantă — 
perfecționarea tehnicii — pe seama 
pregătirii centralizare dinaintea ma
rilor competiții.

Colegiul central de antrenori și an
trenorul federal Al. Vladar și-au re
zumat activitatea la indicații teore-

i- .ri 'i'.iitXir c;.'^ ’ ie • .'Lh&CM.'i. 

tice generalizate, neținînd seama da 
capacitatea și de posibilitățile antre
norilor de la cluburi și asociații, do 
raptul că aceștia, în ^majoritatea cazu
rilor, aplică în mod "diferit linia orien
tativă trasată de federație pentru pro
gresul continuu al boxului nostru.

Biroul federației romîne de box nu 
a controlat activitatea antrenorilor noș
tri și nu a analizat rezultatele aces 
tora, iar atunci cînd a făcut acest 
lucru, nu a luat toate măsurile pen
tru îmbunătățirea situației.

Toate lipsurile arătate trebuie anali
zate în mod amănunțit și cu toată 
răspunderea de către secțiile de box 
din cluburile și asociațiile sportive, da 
către cei care răspund de organizarea 
și de îndrumarea activității pugilistice 
din țara noastră.

Pentru îmbunătățirea calitativă a 
pregătirii sportivilor Biroul federației 
romîne de box a hotărât luarea unor 
măsuri, printre care:

— selecționarea boxerilor în lotu
rile reprezentative pentru marile com
petiții internaționale și chiar pentru 
întîlnirile bilaterale să se facă pe baza 
rezultatelor unor turnee pe categorii 
de greutate, la care participanții să 
fie anunțați cu trei luni înainte. Ce 
stimulează astfel pregătirea temeinică 
la cluburi și asociații, se creează po
sibilitatea includerii în loturi a celor 
mal în formă boxeri, lucru ce trebuie 
să ducă la întărirea simțului de răs
pundere al antrețțorȚîor!

— se va pune accent pe întărirea 
bazei de mase în box și promovarea 
în loturile reprezentative a elemente
lor tinere cu perspectivă, depunîndu-se 
o muncă intensă’ și Sistematică pen

tru educarea sportivilor în timpul pro
gramului de instruire ;

— repartizarea la secțiile de box da
performanță din cadrul cluburilor și 
asociațiilor sportive a celor mai bum 
antrenori, astfel încît pregătirea bo
xerilor selecționați să fie corespunză
toare ; j

— pentru individualizarea antrena
mentelor boxerilor din loturile repre
zentative, numărul antrenorilor să 
crească la 4—5 ;

— vizionarea de către un număr 
mai mare de antrenori a competițiilor 
internaționale importante ;

— înființarea unui lot lărgit de ti
neret, nu în scopul performanței ime
diate, ci a creșterii în perspectivă;

— urmărirea încadrării, in continu
are, în concepția și stilul de box teh
nic, ofensiv, singurul mijloc de a ob
ține rezultate de valoare, stil adecvai 
calităților native ale boxerilor noștri;

— inițierea unor cursuri de perfec
ționare a antrenorilor și arbitrilor noș
tri pentru stabilirea unei orientări 
unice, în scopul stimulării boxului teh
nic și eficace.

Mergînd pe linia folosirii cu simț 
de răspundere a condițiilor create da 
partid și guvern mișcării de cultură 
fizică și sport, înlăturînd lipsurile și 
greșelile de pînă acum, boxul romî
nesc își poate aduce o contribuție mult 
mai substanțială în afirmarea pe plan 
internațional a sportului romînesc.

BIROUL FEDERAȚIEI 
ROMÎNE DE BOX
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Calendarul competițiilor spo
Competiții de masă

1. SPARTACHIADA DE IARNA 
A TINERETULUI

Etapa I — pe asociații sportive i 
1 XII - 10 II;

Etapa a ll-a — pe grupe de aso
ciații sportive: 10 II — 10 III;

Etapa a III-a — raională (orășe
nească) ’ 10 — 25 III.

Etapa regională — după 25 III.
Z SPARTACHIADA DE VARA 

A TINERETULUI
— pentru orașe —

Etapa I — pe asociații sportive t 
15 IV - 16 VI;

Etapa a H-a — pe grupe de aso
ciații sportive: 16 VI — 14 VII;

Etapa a JH-a — orășenească (raio
nală) 14 Vil — 4 VIII ;

Etapa a IV-a — pe grupe de orașe 
(raioane) : 4 — 15 VIII ;

Etapa a V-a — regională; 23 — 
24 VIII.

3. SPARTACHIADA DE VARA 
A TINERETULUI 

pentru sote — dotată cu „Cupa 
Agriculturii"

Etapa I — pe asociații sportive: 
15 IV — 10 VI;

Etapa a II-a — pe grupe de aso
ciații sportive : 10 IV — 4 VIII ;

Etapa a III — raională : 4—24 VIII;
Etapa a IV-a — pe grupe de ra

ioane ■ 24 VIII — 8 IX ;
Etapa a V-a — regională: 8—22 IX;
Etapa a Vl-a — pe grupe de regiuni: 

22 - 30 IX 1965.
4. CROSUL DE MASA „SA ÎNTÂM

PINAM 1 MAI"
Etapa I — pe asociații sportive, în

tre I —15 IV ;
Etapa a H-a — pe grupe de asociații 

sportive, pe localități, între 15—28 IV ;
Etapa a III-a — pe oraș (numai în 

oraș București) intercluburi — 28 IV;

Etapa a III-a pe regiune 28.11—
14.111.

Etapa a IV-a finală (Slănic) 26—
28.111.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE AEROMODELE CAPTIVE

Etapa I pe asociații (club) 4—25.IV.
Etapa a II-a pe oraș (raion) 2-16.V.
Etapa a III-a pe regiune 22—23.V.
Etapa a IV-a finală (Iași) 25—27. 

VI.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE AEROMODELE ZBOR LIBER
Etapa I pe asociații (club) 2—16.V.
Etapa a II-a pe oraș (raion) 30.V.— 

13.VI.
Etapa a III-a pe regiune 17-18.VII
Etapa a IV-a finală (Sibiu) 13— 

15.VIII.
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE NAVOMODELE
Etapa I pe asociații (club) 4—25.IV.
Etapa a II-a pe oraș (raion) 2— 

30.V.
Etapa a III-a pe regiune 26—27.VI.
Etapa a IV-a finală (Hunedoara) 

29.VII.-1.VIII.
5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE PLANORISM
Etapa I regională 1.1.—31.XII.
Etapa a II-a inter-regională Iași

11—20.VI.
Etapa a III-a finală Iași 1 — 15.VII.

6. CONCURS PENTRU RECORD DE 
ÎNĂLȚIME ÎN CURENT DE UNDA 

LUNGA
Brașov 1—30.X1.
7. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE PARAȘUTISM

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE SENIORI

Etapa I regională 
București 
Ploiești 
Brașov 
Iași

Cluj 3—12.V.
13—27.V.

28.V—5.VI.
6—20.VI.

21—30.VI.
București 1—11.VII.Etapa finală

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
MASCULIN — Categ. A

Reșița , 1—5.III
Iași 1—5.111
Ploiești 1—5.1II

Etapa finală ,Tg. Mureș 23—28.111
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN

PE ECHIPE

tur 2-9—16.X
retur 30.X—6—I3.XI
turneul final 27.XI, 4—11—18.XII

4. „CUPA ELIBERĂRII"

preliminarii 19.VII
eliminatorii 25.VII
sferturi finală 1 VIII
semifinale 8.VIII
finale 15.V1II

5. CONCURS REPUBLICAN INDIVI
DUAL DE CALIFICARE SENIORI

Etapa I raională 1—14.11
Etapa a II-a regională 20—28.11
Etapa a III-a zonă Cîmpia Turzii

1—4.IV
Hunedoara 1—4.IV
Brăila 1—4.IV
Craiova 1—4.IV
Etapa a IV-a finală Constanța

20—25.1V

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CĂLĂRIE

Etapa I Proba completă, Bucu 
rești 2—6.VI, obstacole și dresaj, Bucu
rești, 16—20. VI.

Etapa a H-a, obstacole și dresaj Si
ghișoara 28.VII—l.VIII. Proba com
pletă, Mangalia, 11—15.VIII

Etapa a III-a obstacole și dresaj. 
Brașov, 1—5.IX. Proba completă. 
Sibiu, 22-26.IX.

2 „CUPA R.P.R.-

Constanța 6—8.VI1I.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A

Retur 1964-1965 14.II1-27.VI.
Tur 1965—1966 22.VIII-5.Xll

2 CAMPIONATUL CATEGORIEI B

Retur 1964—1965 21.III—13.VI
Tur 1965—1966 5.IX—28.XI.

3. CAMPIONATUL CATEGORIEI C

Retur 1964—1965 28.III—20.VI
Tur 1965—1966 5.IX—28.XI
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR

Retur 1964-1965 21.111—30.V
Turneul final 13.VI—4.VII
Tur 1965—1966 19.IX-28.XI

5. „CUPA R.P.R."

Faza finală 1964—1965 7.III—LVII
Faza preliminară 1965—1966 15.IV— 

20.XII
6. CAMPIONATELE REGIONALE

Retur 1964—1965 7 III—6.VI
Tur 1965—1966 5.IX-28.XI

15.VI—15.VII

7. JOCURI DE CALIFICARE PENTRU 
PROMOVAREA ÎN CATEGORIA C

Etapa I pe asociație (club) pînă 
la 2V.

Etapa a II-a pe raion (oraș) 15— 
16.V.

Etapa a III-a pe regiune 5—6.VI.
Etapa a IV-a finală Timișoara 

16—18 VII.

Seria I tur 
retur
turneu final
Seria a II-a tur 
retur

11.X—6.X11.1964
10.1—21.III.1965

21—25. IV. 1965
ll.X—6.XII 1964

7 .III—2.V.I965

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CONTRA TIMP PERECHI

Masculin: tur Hunedoara 3F'
2.VI.1965.

retur Orașul Victoria 5—7.VI.1’

2 CAMPIONATUL REPUBLICAI 
CATEGORIA A (Seria a ll-a) 196-

Masculin și feminin
Retur 4.IV-30.V.1

3. CAMPIONATUL REPUBLICAI 
JUNIORI MASCULIN Șl FEMII 

1964/1965
Etapa I Inter-regiuni 11.IV— 

1965.
Etapa a II-a finală 14—16.V.1

Masculin — Bîrlad 
Feminin — Sinaia

4. CAMPIONATUL DE CALIFICAF 
MASCULIN Șl FEMININ 1964/1*

Etapa I inter-regiuni 17.IV-3.V.1
Etapa a II-a finală 21—23.V.) .

5. „CUPA DE IARNA" A F. R. HAI 
BAL 1964/1965

Seniori — juniori : masculin
feminin

Etapa I pe centre seniori pînă
24.1.1965

juniori pînă la 17.1.
Etapa a II-a inter-centre seniori
14.11.1965

juniori 31.1 și 7.II.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE — SERIA A

Etapa I Tur 24—25.IV.
Etapa II-a Tur 8—9.V.
Etapa III-a Tur 22—23.V.
Etapa IV-a Tur 29—30.V.
Etapa V-a Retur 9—I0.X.
Etapa VI-a Retur 16—17.X.
Etapa Vil-a Retur 30—31..X.
Etapa VIH-a Retur 6-7.XI.
, CAMPIONATUL REPUBLICAN

PE ECHIPE — SERIA B
Grupa I (oraș București)

Etapa I Tur 2.V.
Etapa II-a Tur 16.V.
Etapa III-a Tur 30. V.
Etapa IV-a Tur 20. VI.
Etapa V-a Retur 19.I.X.
Etapa VI-a Retur 10.X.
Etapa Vll-a Retur 17 X.
Etapa VIH-a Retur 31.X.

Grupele 11. HI. IV.
Etapa 1 13. VI.
Etapa H-a 20.VI.
Etapa III-a 26.IX.
Etapa IV-a 10.X.
Turneul final Bacău 23-24.X.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
FEMININ — Categ. A

Seria I tur 
retur 
turneul final
Seria a II-a tur 
retur

18.X—13.XII 1964
14.11—II.IV.1965
27.IV—2.V 1965

18.X—13.XII.1964
14.III—9.V.1965

3. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
MASCULIN Șl FEMININ

Etapa I pe asociații (cluburi) pînă 
la 10.V.I965.

Etapa a II-a pe raioane (orașe)
10.V—12.VII.

Etapa a III-a pe regiuni 25—26.
VII. 1965.

Etapa a IV-a inter-regiuni 6—8.
VIII. 1965

Etapa a V-a finală 27—29.VII1.1965.

Etapa I pe regiuni 18.IV
Etapa a II-a finală București 27.VI
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE CONTRA TIMP PE ECHIPE

Etapa 1 pe regiuni 30.IV
Etapa a II-a finală Constanța 2.VII
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE SEMIFOND

Etapa I pe regiuni 2.V
Etapa a II-a finală Constanța 4.VII
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE CONTRA TIMP INDIVIDUAL

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE JUNIORI

Etapa I pe asociație (club) pînă 
Ia 2.V.

Etapa a II-a pe raion (oraș) 15— 
16.V.

Etapa a III-a pe regiune 5—6.VI.
Etapa IV-a finală Oradea 6-8.VIII
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE CROS
— seniori și juniori — 

București (finala 1964) 14.IIT.1965. 
Sibiu (finala 1965) 13.III.1966

5. CONCURS REPUBLICAN
DE SALĂ SENIORI

București 20—21.III.
6. CONCURS REPUBLICAN

DE SALA JUNIORI
București 13—14.11

7. CONCURS REPUBLICAN 
DE PRIMĂVARA JUNIORI

București 17—18.IV.

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE JUNIOR! (M+F)

Etapa I pe asociații (cluburi) pînă 
la 1.1.

Etapa a II-a pe raioane (orașe) 
1.1—1.11.1965.

Etapa a III-a pe regiuni 4—7.11.1965.
Etapa a IV-a pe zone 31.III—4.IV. 

1965.
Etapa a V-a finală 14—18.V1I.1965.
5. CAMPIONATUL REPUBLICAN
MASCULIN — Categ. A 1965 66
Seria I tur 3X.1965
Seria a II-a tur ll.X.1965
6. CAMPIONATUL REPUBLICAN
FEMININ — Coleg. A 1965 66

Seria I tur 26.IX.1965
Seria a II-a tur 18.X.1965

7. „CUPA F. R. BASCHET" (M și F)
ll.VII—12.IX.1965

Etapa I pe regiuni 29.V
Etapa a H-a finală Brașov 6.VIII.
5. CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE FOND

Etapa I pe regiuni 30.V
Etapa a II-a finală Brașov 8.VIII

6. CONCURSUL REPUBLICAN 
„CUPA REGIUNILOR"

Etapa I Ploiești 10—11.IV
Etapa a H-a Tg. Mureș 15—16.V
Etapa a III-a Cluj 9—ll.VII
Etapa a IV-a București 14—15.VIII
Etapa a V-a Brașov 4—5.IX
Etapa a VI-a Brăila 9—10.X
7. CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE CICLOCROS

Etapa I pe regiuni 7.XI
Etapa a H-a finală București

21.XI.
8. CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE PISTĂ

Etapa I pe regiuni 20—27.VI
Etapa a II-a finală București

15—22.VIII.

1. CONCURSUL REPUBLICAN PEN
TRU COPII Șl JUNIORI II

individual și pe echipe, feminin 
și masculin

Etapa I pe localități pînă la 25.IV.
Etapa a H-a pe regiune 8—9.V.
Etapa a III-a finală Cluj 29—30.V.
2 CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR

individual, feminin și masculin
Etapa I pe localități 23.XH.64 — 

10.1.1965.
Etapa a II-a pe regiuni 27—28.III.
Etapa a III-a finală București 

2 — 4.VII.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN

INDIVIDUAL

— feminin și masculin —
Etapa I Timișoara 9—10.X.
Etapa a II-a București 27 — 28.XI.
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN
PE ECHIPE DE CLU3 (asociație)

— feminin și masculin —
Etapa I Cluj 3 —4.IV
Etapa a II-a Timișoara 9—10.X.
5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

PENTRU ECHIPE REPREZENTATIVE
DE REGIUNI

— leminin și masculin —
Etapa I pe localități pînă la 16.V.
Etapa a II-a pe regiuni 29 — 30.V.
Etapa a III-a pe zone 25 —25.IX.
Etapa a IV-a finală București 

27-28.XI.

Etapa a III-a finală seniori 
masculin — Brașov 26—27—1 

1965.
Etapa a III-a
feminin Timișoara 26—27—2

1965.
Etapa a III-a finală — jui 
Etapa a III-a
masculin — Cluj 19—20—21.11.
Etapa a III-a
feminin Reșița 19—20—21.11.

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
Seria I și a ll-a 1965/1966

— masculin și feminin —

Tur: 12.IX.-i
7. CAMPIONATUL REPUBLICAI 

JUNIORI MASCULIN SI FEMI 
1965/1966 '

Etapa I raională 5.IX—31.X
Etapa a II-a regională 7—14.XI.j-

8. CAMPIONATUL DE CALIFIC 
MASCULIN Șl FEMININ 1965/

Etapa I pe asociații 18.V 
22.VIII.1965.

Etapa a H-a raională 29.VII! 
31.X. 1965.

Etapa a III-a regională 7 — 14X1 1

9. „CUPA DE IARNA" A F. R. HA 
BAL 1965,1966, SENIORI-JUN

(M+F)

Etapa I pe centre începe
21.X1.1965.

1. CAMPIONATUL REPUBLICA 
DE SENIORI PE ANUL 1964/19

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL SENIORI

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL SENIORI

Etapa I regională 20.XII.4S
20.1.1965.

Etapa a II-a zonală i
ZONA I BUCUREȘTI l.XI.lf.

8.1.1965.
ZONA a H-a MIERCUREA C 

23—27.1.1965
ZONA a lll-a CLUJ sau SUCE- 

23—25.1.1965.
Etapa a III-a FINALA BUCUR*

3-14.11.1965.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
MICROMODELE

9. CONCURSUL POPULAR CU 
BICICLETE DE ORAȘ

Zone : Sibiu 14—20.VI
Timișoara 14—20.VI
Craiova 14—20.VI
Galați 14—20.VI
Finală: București 6—ll.VII

Etapa I pe asociații 4—25.IV.
Etapa a II-a pe orașe și comune

2—6.V.
Etapa a III-a pe raioane 23—30.V.
Etapa a IV-a pe regiuni 6.VI.
Etapa a V-a finală București

27.VI. ■ £ ”'■*?’■ c ’>
10. TURUL CICLIST AL R. P. ROMÎNE

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL JUNIORI

Etapa I pe asociații (club) 3—24.1.
Etapa a II-a pe oraș (raion) 25.1.—

21.11. ■

Etapa I raională J5—24.1.
Etapa a Il-â ’ regională 6—J4.II
Etapa a III-a zonă Mediaș 1-5.1II

J9.1X—3.X.
11. „CUPA FEDERAȚIEI ROMÎNE DE 

CICLISM"

Șosea—București
Pistă—București

4—6.VI
23.V.

Etapa I regiune 7—14.III
Etapa a II-a finală Constanța 

9-11.IV.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN

PE ECHIPE

București 22—24.X.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN

INDIVIDUAL JUNIORI

Etapa I pe regiuni 10 —I7.I
Etapa finală Brașov 12—14.11.

4. „CUPA REGIUNILOR"

Etapa I pe regiuni (inter-orașe și 
raioane) 9—30.V.

Etapa a II-a pe zone 5—12.IX.
Etapa a III-a finală Brasov 

25—26.1 X.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A (Seria I) 1964/1965

Retur: masculin și feminin 4.IV — 
16.V.1965.

Turneu final:
Feminin tur Petroșeni 27—29.V.1965 

retur T. Severin 2—4.VI. 
1965.

2. „CUPA R.P.R."

BUCUREȘTI 25—31.III. 1965.

3. CAMPIONATUL REPUBLICA 
DE JUNIORI

Etapa I regională 1.XII.II
20.1.1965.

Etapa a II-a FINALA BUCUR
17—21.11 1965.

4. „CUPA F.R.H.P." - JUNIC

7—15.111

1. CAMPIONATUL REPUBLICA 
INDIVIDUAL — seniori

Etapa I pe raion 15—29.VIII.
Etapa a II-a pe regiune 5—’
Etapa a III-a FINALA 15— 

Timișoara.

2. CAMPIONATUL REPUBLICA 
INDIVIDUAL — juniori

Etapa I pe raion 14—28.111.
Etapa a II-a pe regiune 4—I
Etapa a III-a FINALA 14— 

CLUJ sau TG. MUREȘ.



live republicane pe anul 1965*

''AMPIONATUL REPUBLICAN 
k ECHIPE (clasice ți libere)

Seria A:
Clasice i 13.111—23.V
Libere i J4.III—30.V

TUR Gasice i 11.IX-4.XII
Libere i 12.IX-5.XII

Seria B:

Clasice i 4.IV-24.X
Libere i 18.IV—7.XI

AMPIONATUL DE CALIFICARE
E ECHIPE (clasice și libere)

pa I interasociații 11—25.IV.
pa a II-a pe zone 2.V—27.VI.
pa a III-a FINALA 9-1 l.VII 
J (TULCEA).

CONCUR*; PE CATEGORII :
87, 97, + 97 kg

ul I 19—20.VI Odorhei.
ui al li-tea 11—12.XI1 Ploiești.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
-INDIVIDUAL — seniori

pa I pe raion 15—29.VIII.
pa a II-a pe regiune 5—19.IX. 
pa a III-a FINALA 8—10.X. 
iOV.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL — juniori

pa I pe raion 19—26.IX.
pa a II-a pe regiune 3—24.X. 
pa a III-a FINALA 12—14.XI. 
JREȘTI

1. „CUPA PRIMĂVERII"

pa I CÎMPINA 28.111
pa a II-a TG. JIU 11.IV.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE MOTOCROS

>a ’ I București 25.IV
pa a 11-a Sibiu 23.V
pa a III-a Onești 6.VI
pa a IV-a lași 13.VI
pa a V-a Suceava — Reșița

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE DIRT-TRACK

pa I București 12.IX
.pa a II-a București 26.IX
pa a III-a București 17.X

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE VITEZA PE CIRCUIT

pa 1 regională 15.IV—15 VI
jpa a 11-a pe zone 15.V1—I.V111. 
pa a III-a Finală București 
ii.

ÎNOT

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE SENIORI

pa I pe asociații și cluburi pînă 
.VI.

,pa a II-a pe localități 3—4.VII. 
jpa a IlI-a pe regiune 5—8.VIII. 
pa a IV-a finală București
2.VIII.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

na I pe asociații și cluburi pînă 
r.vi,
jpa a II-a pe localități 3—4.VIL 
pa a Ill-a pe regiune 6—8.V11I. 
pa a IV-a finală București 
X.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR

pa I pe localități 27—28.VI
pa a II-a regională 30.V1I—

pa a IlI-a finală București 
5.VII1.

CONCURSUL REPUBLICAN 
ÎN BAZIN ACOPERIT

»pa I pe localități 20—21.III. 
ipa a II-a finală Oradea 3—4.1V.

5. „CUPA SPERANȚELOR"

raia București 4—5.1

CUPA FEDERAȚIEI ROMÎNE DE 
ATAȚIE" (prin corespondență)

ipa I pe cluburi și asociații pînă 
'.VI.

Etapa a II-a pe localități 3—4.VII.
Etapa a III-a regională 6—8.VIII.

7. CURSA DE MARE FOND PE 
DUNĂRE

Brăila—Galați 10—1 l.VII

II. POLO PE APA

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CATEGORIA A

Tur 2.V—27.VI
Retur 18. VII—I2.IX

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Tur 16.V-27.VI
Retur 18.V1I-29.VIII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Pe zone : Tur 16.V—27.VI
Retur 6-1 l.VII

Turneul final Baia Mare 9—13.VIII

4. „CUPA DE PRIMĂVARA"

Oradea 24—28.III

5. „CUPA FEDERAȚIEI ROMÎNE DE 
NATAȚIE"

(Inter-regiuni) București 27.IX—3.X

III. SĂRITURI ÎN APĂ

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

Etapa I pe cluburi și asociații pînă 
la 25.VII.

Etapa a II-a pe localități 7—8.VIII.
Etapa a 111-a finală București 

20—22.VIII.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa 1 pe cluburi și asociații 
19—20. VI.

Etapa a II-a pe localități 3—4.VII.
Etapa a III-a finală Sibiu 16—18.VII.

3. CONCURS REPUBLICAN 
ÎN BAZIN ACOPERIT

Etapa I pe localități 30—31.1
Etapa a II-a finală Sibiu 13—14.11

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL COPIILOR

Etapa I pe asociații și cluburi pînă 
la 14.XI.

Etapa a II-a pe localități 4—5.XII.
Etapa a IlI-a finală București 

28—29.XII.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I raională
Etapa a II-a regională 
Etapa a IlI-a zonală 
Etapa a IV-a finală

EIV—31.V
1.VI-31.VII

5-25 IX
8—I0.X

2. „CUPA CAMPIONILOR 
REGIONALI"

29—30.V

ARTISTIC

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
PATINAJ ARTISTIC SENIORI SI JU

NIORI 1964/1965

Faza regională pînă la 15.11.
Faza finală București 26—28.11

2. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU JUNIORI II SI CATEGORIA

11—12 ANI

Faza oraș pînă la 31.XII.1954.
Faza regională pînă la 15.1.1965
Faza finală București 6—7.II

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
PENTRU COPII (7—8 ani ți 9—10 ani)

Faza oraș pînă la 30.XII.1964
Faza regională pînă la 10.1.1965 
Faza finală Brașov 30—31.1

4. „CUPA FEDERAȚIEI ROMÎNE DE 
HOCHEI-PATINAJ"

București 20—21.III.1965

VITEZĂ
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE PATINAJ VITEZA 
(seniori ți juniori)

Faza regională 201)965
Faza finală 8—13.11.1965

PfNUTlONm»*™

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE

1—5.VII.1965 București.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE

(masculin—feminin) 1964/1965

Etapa I raională-orășenească retur
1.1- 31.III.

Etapa a II-a direct regională retur
1.1- 31 .III.

Etapa a III-a regională 9—11.IV.
Etapa a IV-a inter-regională 

24-16.V.
Etapa a V-a finală — feminin 28— 

30.V.
Etapa a V-a finală — masculin 

4-6.VI.

EDIȚIA 1965/1966

Etapa I Tur 15.IX—25.XII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL Șl PERECHI

(masculin-feminin) 1964/1965

Etapa I pe asociație 1—30.IX.
Etapa a II-a raională orășenească 

1—I7.X.
Etapa a III-a regională 29—31 .X.
Etapa a IV-a finală — feminin 

12—14.XI.
Etapa a IV-a finală — masculin 

19—21.XI.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNDE SCURTE

27-28.111

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNDE ULTRASCURTE

2-5.VII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
„VÎNATOARE VULPI"

Etapa I regională 24—25.IV.
Etapa II-a inter-regională GALAȚI 

8—9.V. participă : Galați, Bacău. Iași, 
Dobrogea.

Etapa a II-a inter-regională CRIȘANA 
participă < Crișana. Cluj, Maramureș, 
Suceava.

Etapa a II-a inter-regională OL
TENIA. participă: Oltenia, Banat, Hu
nedoara, Argeș.

Etapa a II-a inter-regională BRA
ȘOV, participă: Brașov, București,
Mureș-Autonomă Maghiară. Ploiești.

Etapa a III-a FINALA BUCU
REȘTI, 27—31.V.

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
TELEGRAFIE — VITEZA

Etapa I regională 25—26.IX
Etapa a II-a FINALA 22—24.X.

5. „CUPA 30 DECEMBRIE"

27-28X1
11—12.XII

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

CATEGORIA A

Turul 21.III—13.VI
Returul 29.V1II-7.XI
Baraj 21 .XI

2. CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Turul 4.IV—30 V
Returul 12.IX-7 Xi
Baraj calificare 14.XI
Baraj calificare cu echipe din A

21.XI.

Faza pe orașe

Turul
Returul
Turneul final

4.IV-6.VI
5.IX-31.X

7,14 și 2 LXI

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE MIXTE

(Inter-asociații)
— Optimi de finală LXII. 1964 —

1.11,1965.

— Sferturi de finală 15.11—31 .III
— Semifinale 14—21.V.
— FINALA ARAD I — IOVII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL MASCULIN

— Șasesprezecimi LIX. 1964—LXII. 
1964.

— Optimi de finală 15 XII. 1964—
15.111.1965.

— Sferturi de finală LIV—31.V 
— Semifinale 1—18.1X
— FINALA BUCUREȘTI 1O-23.XII

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
INDIVIDUAL FEMININ

— Optimi de finală 1.1—15.III
— Sferturi de finală LIV—3.V
— Semifinale 12—27.VIII
— FINALA BĂILE HERCULANE 

18.X-4.XI.
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL JUNIORI Șl JUNIOARE

Etapa I raională 15.X.1964—15.1.1965.
Etapa a II-a regională l.II—31.III.
Etapa a III-a finală Brașov 21.VI—

3.VII.
5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

PRIN CORESPONDENȚA (1965—1967)

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE DEZLEGĂRI Șl COMPOZIȚII

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL SENIORILOR

Etapa 1 raională — toate probele 
— pînă la 7.II.

Etapa a II-a regională — toate 
probele — pînă la 21.11.

Etapa a III-a finală
biatlon — fără etape preliminarii 

7.11, Poiana.
fond Poiana 12—14.III. 
alpine Bucegi 4—7.III. 
sărituri Borșa 28.11.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa I raională pînă la 7.II
Etapa a II-a regională pînă la 21.11
Etapa a III-a linală biatlon — fără 

etape preliminarii 6.II. Poiana.
fond Poiana 6—7.III.
Alpine Bucegi 2— 4.1’* 
sărituri Poiana 7.I1I.

3. „CUPA R.P.R." PE ECHIPE

FOND

Etapa I — seniori — juniori— Buș
teni 30—31.1.

Etapa a II-a — seniori — ju
niori — Rîșnov 20—2 UI.
SĂRITURI

Etapa I, a II-a, — seniori — Borșa 
21—25.11.
ALPINE

Etapa I — juniori Predeal 30—31.1
Etapa I — seniori — Mogoșa 6— 

7.II.
Etapa a II-a — juniori — Poiana 

20—21.111.
Etapa a II-a seniori, Bucegi 10—

11.IV.
Etapa a III-a juniori Paring 

20—21.III.

4. CONCURSUL DE DESCHIDERE

— Alpine, fond Predeal 10.1

5. CONCURSUL REPUBLICAN 
AL CENTRELOR DE COPII

Predeal 27-28.11

6. „CUPA FEDERAȚIEI"

— Biatlon Poiana 14.11
— Fond Fundata 28.III
— Alpine Bucegi 17—I8.IV

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN, 
„CUPA FEDERAȚIEI" SI „CUPA 

R.P.R."

Bob 2 persoane, Sinaia 31.1—14.11

Sinaia 30—31.1.

Z CONCURS REPUBLICAN 
DE SANIE

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL DE SENIORI

Faza I orășenească 151—LIII
Faza a ll-a calificări — etapa

Craiova, 11, IU—14,111

Etapa a II-a Oui 8.IV-H.IV. T 
Faza a III-a finală — etapa 1. 6.V— 
9.V București.

Etîpa a II-a 24.VI—27.VI București.

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL DE JUNIORI

Etapa I orășenească LI—LIII.
Etapa a II-a finală 18.111—21.III 

București.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
PE ECHIPE

Faza I calificări 6.II-7.II Cluj,
Faza a II-a baraje pentru finală 

27—28.11 București.
Faza a III-a finală f6 etape) 3 IV—

2.XI.  S. Mare. Buc., Tg. Mureș. Cluj.

CANOTAJ ACADEMIC
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE SENIORI

Masculin

Faza I orășenească 4 iulie
Faza a II-a finală. Snagov, 16—13 

iulie.

Feminin

Faza I orășenească 25 iulie
Faza a II-a finală. Snagov sau 

Giurgiu, 5—8 august.

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

Faza I orășenească 25 iulie
Faza a II-a finală, Snagov saa 

Giurgiu, 5—8 august.

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE TINERET

Faza I orășenească 29 august
Faza a ll-a finală, Snagov. 10—12 

septembrie.

CAIAC-CANOE

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE SENIORI

Faza I orășenească 20 iunie
Faza a II-a finală, Snagov. 9—111 

iulie.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI

Faza I orășenească 18 iulie
Faza a II-a finală, Snagov, 30 iu* 

lie — 1 august.

3. CONCURSUL REPUBLICAN 
DE TINERET

Faza I orășenească 29 august
Faza a II-a finală. Snagov, 17—19 

septembrie.

IAHTING
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Faza I pînă la 4 iulie
Faza a II-a finală. Constanta, 1—8 

august.

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR

(masculin — feminin) 
categ. I și maeștri

Etapa I pe orașe LIV—30.V
Etapa a II-a finală — faza I 5—13. 

VI Timișoara
Faza a II-a 26.IX—3.X Bucureștii

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE MIXTE

5V-18.X.
Baraj pentru promovare 18.X— 

l.XI.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa I pe orașe LVI—LVII
Etapa a II-a finală, București, 28. 

VIII-4.IX

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL COPIILOR

Etapa I pe orașe 18.VI—15.VII
Etapa a II-a finală. București, 28.

VI1I-4.IX

(Continuare in pag. a l-a)



Completări la cronicile de ieri

BASCHET

Marginalii la etapa de duminică
'Tm ziarul nostru de ieri ne-am ocu

pat de meciurile desfășurate în Capi
tală și de jocul de la Cluj dintre Știin
ța și Rapid. Iată acum relatările co
respondenților noștri privind celelalte 
meciuri desfășurate în provincie :

FEMININ

C.S..M. Sibiu — C.P. București (2-3). 
rA fost un joc deosebit de disputat, care 
a durat 135 de minute. Spectatorii, ve- 
niți în număr destul de mare, au vă
zut multe faze de- volei de calitate. A 
cîștigat echipa care a atacat mai ferm 
și a avut o mișcare mai bună în teren. 
Dintre jucătoare s-au evidențiat E. Cră
ciun (cea mai bună de pe teren), A. 
Zabara și I. Covaci, de la C.P. Bucu
rești, El. Roman și E. Vameșiu de la 
C.S.M.

Mircea Lupuțiu — coresp.

Partizanul roșu Brașov — Voința 
Craiova (3-0). Cu excepția setului II, 
care a fost mai antrenant și a necesi
tat prelungiri, jocul a fost la discreția 
echipei locale. Formația brașoveană a 
fost superioară din toate punctele de 
vedere. Din rindurile ei s-au remarcat 
lamandi și Milioc.

*. G. Carol-coresp.

MASCULIN

Tractorul Brașov — Constructorul 
Brăila (3-0). Echipa locală s-a prezen
tat din nou foarte bine. Datorită ata
cului excelent a reușit să-și adjudece 
victoria în 43 de minute. Am remarcat 
ou acest prilej forma bună a lui Fie- 
raru. Bărbuță, Barta și Szocs.

, Eugen Bogdan — coresp.
i

Minerul Baia Mare — Petrolul Plo
iești (3-2). Jucătorii Minerului, după 
fluctuații de la set la set, au reușit în 
cele din urmă să cîștige întîlnirea. 
După ce au luat categoric primul set 
(la 7) ei l-au pierdut pe următorul. A- 
poi, la mare luptă i-au cîștigat pe al

1X2X1X21
Programul concursului Pronosport 

»r. 4, de duminică 24 ianuarie a.c., 
•cuprinde meciul Portugalia — Turcia 
'din cadrul preliminariilor campionatu
lui mondial, 9 întîlniri din cadrul pri
mei etape a returului campionatului 
italian de fotbal categoria A ți 2 din 
categoria B a aceluiași campionat.

Iată programul complet al concursu
lui Pronosport de duminică : 

treilea (la 15) ca pe urmă, datorită 
unor carențe în pregătirea fizică să 
piardă setul IV, la 5. Mobilizîndu-se 
mai bine localnicii au atacat în conti
nuu în ultimul set, au condus cu 10—0 
și l-au cîștigat categoric (la 2). S-au

Nici blocaiui și nici Tirnirgazin nu au putut împiedica realizarea unui nou 
punct pentru adversari. Mingea, expediată puternic, a atins podeaua. Fază 

din meciul Dinamo — Farul (3—0)

remarcat Pop. Sterie și Szakacs, de la 
Minerul, Petric, Zamolo și Sucu, de la 
Petrolul. Pe parcursul întîlnirii jucăto
rul Rădulescu (Petrolul) a avut unele 
ieșiri nesportive.

V. Săsăranu — coresp. reg.

CLASAMENTELE SERIEI I

Masculin

1. Rapid Buc.
2. Tract. Brașov
3. Dinamo Buc.

6. Petr. Ploiești
7. Constr. Brăila
8. șt. Timișoara
9. Steaua

19. Știința Cluj

8 8 9 24: 0 (360—159) 16
7 7 0 21: 3 (350—294) 14
T 7 0 21: 3 (351—207) 14

4. Șt. Galați 7 4 3 14:12 (326—316) 11
5. Minerul B. Mare 7 4 3 14:16 (342—363) 11

7 3 4 13:16 (342—363) 10
7 3 4 9:12 (246—246) 10
7 3 4 11:15 (304—325) 10
7 2 5 13:16 (331—370) 9
7 2 5 9:16 (278—347) 9

bani pentru 2 numere câștigă
toare) ;

III. 4 numere din 90 (pentru auto
turisme „Moskvici 403“ ți premii 
în bani pentru 2 numere cîști- 
gătoare) ;

IV. 3 numere din 90 (pentru auto
turisme »Trabant-Gombi“ ți pre
mii în bani pentru 2 numere 
cîțtigătoare).

Feminin

11. Farul Constanța 7 2 5 8:15 (248—305) 9
12. C.S.M.S. Iași 7 2 5 7:19 (270—356) 9
13. Progresul Buc. 7 16 8:18 (278—352) 8
14. Dinamo Bihor 6 15 6:17 (218—331) 7

1. Dinamo Buc. 7 6 1 18: 4 (313—227) 13
2. Rapid Buc. 7 6 1 20 : 7 (367—266) 13

Foto: P. Romoșan
3. Comb. P. Buc. 7 5 2 18: 9 (363—301) 12
4. Știința Cluj 6 5 1 16: 7 (298—207) 11
5. C.S.M, Sibiu 7 4 3 16:10 (345—313) 11
6. Part, roșu Br. 7 4 3 13:12 (295—309) 11
7. Farul Constanța 6 4 2 12: 8 (255—241) 10
8. Metalul Buc. 7 3 4 12:15 (300—351) 10
9. Voința Craiova 7 3 4 11:17 (327—326) 10

10. Știința Buc. 7 16 8:19 (300—355) 8
11. Progresul Buc. 7 0 7 5:21 (223—378) 7
12. C.S.M. Cluj 7 0 7 1:21 (206—328) 7

Știința Galați -— Steaua (3-1). Lo-
calnicii au trecut prin mari emoții, CU
toate că în primele două seturi au jucat 
foarte bine. In continuare ei au scăzut 
ritmul, ceea ce le-a permis oaspeților 
să preia inițiativa. Setul IV a fost cel 
mai frumos, echipele jucînd de la ega] 
la egal. Steaua a condus cu 14—12, 
dar, mai calmi în final, studenții au 
reușit să cîștige setul la 16. S-au re
marcat Kramer, Brandenburg și Rotaru 
(Știința), Poroșnicu (Steaua).

S. Constantinescu, coresp. regional.

De la I.E.B.S,
Pentru întîlnirea internațională de 

box DUNAV RUSSE — PROGRESUL. 
BUCUREȘTI, ce se dispută in sala Flo- 
reasca in ziua de 19.1.1965 ora 19, sint 
valabile următoarele legitimații eliberate 
de UCFS/CGt roșii ți maro în piele, gri 
în dermatin ale membrilor comisiilor 
F.R. Box, gri în dermatin ale maeștrilor 
sportului la box și ale maeștrilor eme- 
riți al sportului, precum ți legitimațiile 
verzi în dermatin însoțite de delegații 
în limita locurilor rezervate; fiecărui ziar 
la masa presei.

Se va rezuma întrecerea campionatu
lui masculin doar la tradiționala dis
pută dintre Steaua și Dinamo București? 
După cum anunță rezultatele primelor 
două etape s-ar părea că tot între cele 
două mari rivale se va decide noua 
campioană. Pentru că, în timp ce lide
rii „colecționează" victorii facile, atît 
pe teren propriu cît și în deplasare, 
principalele adversare se află la cea 
de a doua înfrîngere consecutivă, ceea 
ce le reduce în mod simțitor șansele de 
a reveni pe primul plan.

Marian Spiridon, căpitanul dinamo- 
viștilor bucureșteni, ne declara recent 
că echipa sa nu va mai pierde în retur 
nici un joc. Și văzîndu-i sîmbătă seara 
pe bucureșteni’ „la lucru" sîntem încli
nați să le acordăm credit, cel puțin 
pînă la meciul cit Steaua. Echipa din 
„Ștefan cel Mare“ deține în momentul 
de față o formă superioară. Acțiunile 
ofensive ale dinamoviștilor sint bine 
închegate și rapide, iar eficacitatea lor 
a sporit. Le reproșăm însă lipsa de 
concentrare în apărare, pentru că altfel 
nu pot fi explicate cele 81 de puncte 
primite de la Știința, care — în treacăt 
fie spus — s-a prezentat la acest meci 
destul de slab. Cît privește pe baschet- 
baliștii de la Steaua, aceștia s-au în
tors în București cu cel de al doilea 
succes consecutiv obținut în deplasare. 
Așa cum ne-a transmis corespondentul 
nostru P. Radvani, echipa campioană 
și-a îmbunătățit mult jocul în apărare, 
fapt care dă evoluției de ansamblu un 
plus de valoare. . „„

Etapa de duminică a marcat și un 
puternic reviriment al formațiilor din 
partea inferioară a clasamentului. Ne 
referim în special Ia Știința Tg. Mureș 
(unde Țedula a cîștigat duelul direct 
cu Demian) și Steagul roșu Brașov, 
oare a arătat o dată în plus cît de greu 
este de învins pe teren propriu. A sur
prins însă, înfrîngerea feroviarilor 
bucureșteni la lașî. Pentru noi amă
nunte l-am solicitat pe antrenorul Alex. 
Popescu, care ne-a declarat: „In ciuda 
rezultatului obținut, echipa a jucat des
tul de bine, dominindu-și adversarul 

IN CURÎND:

Teatrul Regional București prezintă 
premiera „ȘCOALA NEVESTELOR" de Moliere

In distribuție:
VICTORIA DINU. DIMITRIE DUNEA, DORU ATANASIU, GH. MA
RINESCU. ICA M0L1N, EUGEN PETRESCU, GEORGE COSTIN. 
NIKI RADULESCU, JORJ VOICU, AUREL TUNSOIU, ȘTEFANIA 

GEORGESCU

Regia artistică: ION SIMIONESCU ■'
’Scenografia : Arh. VLADIMIR POPOV
Muzica: ȘTEFAN MANGOIANU

timp de mai bine de 30 de minute, prir. 
tr-o mai bună organizare a acțiunilor 
și un procentaj superior la aruncările de 
la semidistanță. In final însă, cind ie
șenii au echilibrat situația, am fost pur 
și simplu dezavantajați de deciziile ar
bitrilor M. Cunicer și V. Bordeianu ca
re — după părerea mea — au fluierat 
în această parte a meciului,? intr-un 
singur sens!“

ECHIPA SAPTAMINII : M. Albu, 
M. Spiridon (Dinamo Buc.), G. 
Costescu (Știința Buc.), M. Nedef, 
A. Novacek (Steaua), V. Barezi (Po
litehnica Cluj), R. Țedula, Toth 
(Știința Tg. Mureș), Demian (Știin
ța Cluj), Bîrsan (Steagul roșu), Mi- 
hăilescu (C.S.M.S. Iași) și Cr. Po
pescu (Rapid).

CLASAMENTE.»

1. Dinamo Buc. 13 11 2 1052:864 24
2. Steaua Buc. 13 11 2 '1030:789 24
3. Rapid Buc. 13 8 5 973:856 21
4. Știința Buc. 13 8 5 879:878 21
5. Dinamo Oradea 13' 7 6 916:884 20
6.i Știința Timiș. 12 7 5 821:816 19
7. Știința Cluj 13 6 7 882:856 19
8. St. roșu Brașov 13 6 7 1005:1019 19
9. Știința Tg. Mureș 13 4 9 892:988 17

10. C.S.M.S. lași 13 4 9 832:920 r
11. Politehnica Cluj 13 3 10 751:901 lo
12. Farul Constanța 12 2 10 701:963 14

• Meciul dintre Farul Constanță și 
Știința Timișoara a fost amînat pentru 
ziua de 18 februarie., Partidele; Știința 
Timișoara — Politehnica Cluj și Știin
ța, Cluj — C.S.M.S. Iași, care urmau 
să se desfășoare în etapa a I tl-a din 
retur, au fost aminate pentru ziua de 
25 februarie.

• Iată clasamentul coșgeterilor i î 
H. Demian 294 p; 2. R. Țedula 260 p,
3. M. Albu 246 p; 4. A- Savu 243 p; 5 
N. Bîrsan 232 p; 6. A. Novacek 225 p 
7. E. Franț 220 p; 8. D. Scripcatu 21f 
p; 9—10. D. Pușcașii și Gh. Hofmau 
189 p.

Portugalia — Turcia 
Bologna — Ataianta 
Cagliari — Roma 
Catania — Milan 
Foggia — Fiorentina 
Internazionale — Varese 
Juventus —■ Messina 
Lazio — Genoa 
Mantova — Torino 
Sampdoria — Lanerossi 
Bari -— Napoli 
Catanzaro — Spal

La aceste patru extrageri se parti
cipă — după dorință — cu una sau mai 
multe variante de 3 numere diferite 
alese din 90, cu următoarele bilete :

—- la extrăgefea' 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.

SÂPTĂMÎNA VIITOARE PE ECRANE
ÎS

te t: -1.MUV

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
CU PREMII ÎN AUTOTURISME 

ȘI BANI

După succesul înregistrat la trage
rea specială Loto-Central din 1 ianua
rie, cînd au fost cîștigate toate cele 
20 de autoturisme oferite, participanții 
au prilejul sa cîștige noi autoturisme. 
Este vorba de tragerea excepțională 
Loto-Central din 31 ianuarie.

La această tragere excepțională, se 
atribuie, în mod nelimitat (Fiat 1 300, 
Fiat 1 100, Moskvici 403 și Trabant- 
Combi) și premii în 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 auto-
— turisme „Fiat 1 300“ și premii în
— bani pentru 2 numere cîștigă- 

toave) ;
II. 5 numere din 90 (pentru auto

turisme „Fiat 1 100“ și premii în

Pentru a vă mări șansele de cîștig, 
procurați-vă bilete la toate cele 4 ex
trageri. t

Vînzarea, pentru tragerea excepțio
nală Loto-Central, se închide la 30 ia
nuarie a.c?

Procurați-vă din vreme bilete pentru 
toate extragerile.

PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 2 din 13.1.1965 :

Categoria a Il-a : 1 variantă a 30.642 
lei și 12 variante a 5.642 lei;

Categoria a Hl-a; 41 variante a 
1.926 lei;

Categoria a IV-a t 285 variante a 
356 lei ;

Categoria a V-a t 1.009 variante a 
100 lei;

Categoria a VI î 5.076 variante a 
27 lei.

Se reportează suma de 42.711 lei la 
categoria I pentru concursul Pronoex
pres nr. 3 din 20> ianuarie 1965.

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI

Scenariu; TUDOR MUȘATESCU și PAUL CAL1NESCU, după 
cpmedia cu același titlu de TUDOR MUȘATESCU

Regia: PAUL CAL1NESCU 
Imaginea: ȘTEFAN HORVATH 
Muzica: PAUL URMUZEȘCU 
Decoruri: ȘTEFAN NORRIS- . > " ■.. -ț. ... ,

-

SPORTUL POPULAR
Pag- a 6-a Nr. 4593

Rubrică redactată de Loto-Pronosport
■,»r ...t n .-te', i I !■•<»/

Cu: GRIGORE 
LUCIAN DINU, 
BADESCU, ION

VASIL1U-BIRLIC, SILVIA FULDA, KITY GHEORGHIU MUSATESCU, M1TZURA ARGHEZț, 
COCA ANDRONESCU. ION EINTLS TEANU, MIHAI FOTINO, ION LUCIAN,. LIVIU 
D1CHISEANU, FLORIN SCARLATESCU.
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Calendarul competițiilor sportive 

republicane pe anul 1965
(Urmare din pag. a 5-a)

HAM
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL (masculin și feminin)
Etapa I pe asociație 15.XI.64-! 15.1. 

1965
Elapa a Il-a raională 31.1—14.11
Etapa a IlI-a regională 27—28.11 
Etapa a IV-a finală
Primul concurs. București, 12—14.111 
Al doilea concurs Tg Mureș, 14—

16. V
Al treilea concurs. Suceava, 10—12.IX
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PE ECHIPE (masculin și feminin)
Prima reuniune, Turul Brașov, 24— 

26.IX
A doua reuniune, Returul București, 

17—19.X1I
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE JUNIORI
Etapa I raională 18.VII—8.VIII 
Etapa a II-a regională 28—29VIII 
Etapa a IlI-a finala, Craiova, 3—5.1X
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE CALIFICARE PE ECHIPE
(masculin — feminin)

Etapa I locală l.II—15.XI
Etapa a Il-a finală, București. 10— 

12.X1I
5. CONCURSUL REPUBLICAN 

DE COPII
Etapa I pe centre de copii 1.1V—l.VI
Etapa a II-a inter-regională 18 — 

20.V1
Etapa a III-a finala, București, 25—

17. VI.

Etapa a IT-a de vară. Masivul Bu- 
cegi, 3 zile 22—24.VIII

Etapa finală, Masivul Piatra Craiu
lui, 4 zile — în intervalul cuprins în
tre 1 și 15.IX

Premiere alpine. în perioada cuprin
să între l.VI și 5.VIII

Z CAMPIONAT REPUBLICAN 
DE ORIENTARE TURISTICA

Etapa I pe asociație între l.III—
20.V.

Etapa a II-a pe raion (club), cate
gorii inferioare între 5.VI—31.X

Etapa a III-a pe raion (club), cate
gorii superioare între l.III—30.VI

Etapa a IV-a pe regiune între 15.VII 
—31.VIII

Etapa a V-a finală între 15.IX—31.X

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A (masculin — feminin) 

1964/1965

Seria I

Masculin, turul 6.XII.1964—28.11.1965 
returul 14.III—6.VI

Feminin, turul 6.XII.1964—14.11.1965 
returul 14.III—23.V.1965

Seria a ll-a

Masculin, turul 8.XI—20.XII.1964 
returul 7.III—18.IV.1965

Feminin, turul 8.XI—6.XII.1964 
returul 7.III—4.IV.1965

Z CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI (masculin — feminin) 

1964/1965

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL Șl PE ECHIPE _ 

SENIORI
București 28.VIII—2.1X
Z CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL SI PE ECHIPE — 

’UNIORI
București 2—4.VII

L „CUPA FEDERAȚIEI ROMÎNE DE 
TIR", LA ARMA SPORT

Etapa finală, Cluj 7—8.VIII
. „CUPA PRIMĂVERII" — CONCURS 
REPUBLICAN LA ARME SPECIALE

Etapa I pe raioane (oraș) 4.X.1964— 
11.1V.1965

Etapa a II-a pe regiuni 23—25.IV. 
1965

Etapa a III-a inter-regională 9—II. 
VI 1.1965

Etapa a IV-a finală 6—8.VIII

3. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
(masculin — feminin) 1964'1965

Etapa I pe asociații (cluburi) 28.VI 
— 1.IX. 1964

Etapa a II-a pe raioane (orașe) 
6.IX.1964—6.VI.1965

Etapa a III-a pe regiuni 18—20.V1
Etapa a IV-a inter-regionaiă 2 — 

4.VII.
Etapa a V-a finală 23—25.VII

Prin corespondentă inter-cluburi 
5—28.111
5. „CUPA 1 MAI" — CONCURS 
NTER-REGIUNI PRIN CORESPON- 
IENȚA LA ARMA SPORT SI STAN

DARD 23—25.IV.

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
CATEGORIA A (masculin — feminin) 

1965/1966

Seria I (m,-ț-f) începe la 10.X.1965
Seria a II-a (m,-f-f) începe la 7.XI. 

1965
■ . ■ ; .: . ■ î - I . • •. • J

5. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
(masculin — feminin) 1965/1966

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
Echipele noastre de fotbal și-au in

tensificat antrenamentele în ultimul 
timp. Iată o serie de amănunte furni
zate de corespondenții noștri :

Crișul Oradea
La cel 

Crișului, 
prezenți ___ j_________ ____ ,
Duca, Bacoș, Balog, Damian, Iacob, 
Mihai, Al. Naghi, Pojoni, Eugen Naghi, 
Solomon, Sacaci II, Sacaci III, Szucs, 
Toth, Radu Dumitru, Rotaru și Vlad. 
De remarcat că Vlad, după operația 
de menise, efectuează antrenamente in
dividuale, sub îndrumarea medicului 
C. Radu. Tomeș este bolnav, iar Al. 
Georgescu continuă să lipsească nemo- 
tivat, fapt pentru care conducerea sec
ției de fotbal urmează să ia — sperăm 
— măsuri.

La antrenamentul de duminică s-au 
făcut exerciții cu haltere ușoare, mingi 
medicinale, sărituri la coardă, alergări 
etc. toate cu scopul dezvoltării forței, 
detentei și rezistenței.

în cursul acestei săptămîni fotbaliș
tii de la Crișul vor executa un ciclu 
de 10 antrenamente, avînd ca sarcină 
principală pregătirea fizică generală.

ILIE GHIȘA — coresp. reg.

de-al optulea antienament al 
duminică dimineața, au fost 
următorii jucători : Marin,

Știința Galați
„Elevii mei sînt dornici să ia un 

start bun în returul campionatului ca
tegoriei B“, ne spunea, zilele trecute, 
antrenorul Zaharia de la Știința. După 
examenul medical, efectuat la 13 ia
nuarie, și ținînd seama că timpul este 
favorabil, studenții au început pregăti
rile la 14 ianuarie în aer liber. Pînă la 
5 februarie se va acorda atenție deo
sebită pregătirii fizice de bază, iar în 
continuare se va pune accent pe însu
șirea procedeelor tehnice.

S. CONSTANTINESCU
corepondent regional

Minerul Baia Mare
Lotul condus de antrenorul Ștefan 

Onisic, își continuă, cu asiduitate, pre
gătirile. Săptămîna trecută au avut loc

1. ALPINIADA REPUBLICANA
Etapa I de iarnă, Masivul Bucegi, 

'tre 1 și 28.11
Etapa a II-a de iarnă,. Masivul Pia- 
a Craiului, 7 zile — în intervalul cu
rios înțre 10.III—10.IV
Etapa I de vară. Masivul Bucegi, 

na zi (luna iulie).

Etapa I pe raioane (orașe) începe la 
12.1X.1965

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI (masculin'— feminin) 

1965/1966

Etapa I pe raioane (orașe) începe la
3.X. 1965

CALENDARUL CAMPIONATELOR REPUBLICANE ȘCOLARE

Ramura de 
sport

Etapa pe 
raion

(localitate)
Etapa pe 

regiune
Etapa de 
zonă

Etapa 
finală

tletism 21.III—4.IV 5.IV—2.V.19G5 — 2—4.VII.1965
imnastică 23.XII.1954—

10.1.1965
27—28.III.1965 — 2—4.VII.1965

aschet 23.X II. 1964 —
10.1.1965

21— 24.III.196o 2—4. V. 1965 30.VI-4.VII
1965

îandbal 21.111—4.
IV. 1965

2—4. V. 1965 7—9. V. 1965 30.VI—4.VII
1965

;olei 23.XII.1964 2—4.1 V. 1965 2—4. V. 1965 30.VI—4.VII
1965

chi 23—24.1.1965 6—7.II.1965 — 26—28.111.1965
------------- <i Poiana 
NOTA:
— Etapa pe școală s-a desfășurat pînă la 1.XI.1964.

CAMPIONATELE REPUBLICANE UNIVERSITARE
Campionatele republicane universi- 

»re se organizează la următoarele râ
uri de sport:
1. Atletism — băieți și fete cu eta- 

â finală
2. Gimnastică — băieți și fete cu 
apă finală
3. Volei — băieți și fete cu etapă 

nală
4. Baschet — băieți și fete eu etapă 

nală
5. Șah — băieți și fete cu etapă 

nală la Predeal, 4—14.11.1965.
6. Handbal în 7 — băieți și fete cu 

Iapă finală
7. Fotbal — băieți cu etapă finală

8. Natație — băieți și fete pînă la 
etapa pe centru universitar inclusiv.

9. Tir — băieți și fete pînă la etapa 
pe centru universitar inclusiv.

10. Schi — băieți și fete, probe al
pine și fond, direct finală, la Poiana 
Brașov 13—14.11.1965.

Campionatele republicane universita
re se desfășoară în mai multe etape:

I.X.—— 15.XII.1964 etapa I pe institut, 
cu două faze:

a) inter ani (pe facultate)
b) inter facultăți (pe institut)
15.11—10.V.1965 — etapa a II-a pe 

centru universitar
1 —10.VII.1965 — etapa a III-a pe 

țară.

Fotbaliștii de la Metalul

6 antrenamente. în sală s-a făcut pre
gătire fizică (gimnastică, exerciții cu 
haltere și mingi medicinale etc.) iar în 
aer liber alergări. Marți și-au început 
antrenamentele și juniorii, antrenați 
de Al. Ardoș.

V. SĂSĂRANU
corespondent regional

Flacăra roșie București
Ședințele de lucru ale echipei vor 

avea loc, pentru început, de 3 ori pe 
săptămînă. Mai tîrziu sînt prevăzute 
și unele meciuri de verificare. în retur, 
va fi folosit următorul lot : Butnaru, 
Neagotu, Stiber, Lupescu, Comeanu, 
Mateescu, Băcănau, Duță, Pîrîu, Ne- 
delea, I. Pop, Pigulea, D. Călin, Ciu- 
tacu, Rădoi, Ganciu, Pîtpîiac, Cusis, 
D. Toth.

H. STETTER — coresp.

Steagul roșu Brașov
Fotbaliștii de la Steagul roșu și-au 

început pregătirile la stadionul Tinere
tului. Vineri, antrenorul secund Nico- 
lae Proca a înregistrat prezența jucă
torilor Ivăncescu, Campo, Pescaru,

TOATA GRIJA PENTRU ÎNDEPLINIREA
CALENDARULUI SPORTIV PE ANUE 1965!

(Urmare din pâg. 1)

calendarul 
scop, este 
pentru îm- 

procesului de 
muncii de 

secțiile pe

toți 
asi- 
în-

au

trebuie să ia din timp toate măsurile 
organizatorice și tehnice, propagandis
tice și administrative pentru a asigura 
cadrul corespunzător și desfășurarea 
la un nivel tehnic cit ’mai ridicat a 
competițiilor prevăzute în 
pe anul 1965. In acest 
necesar să se ia măsuri 
bunătățirea continuă a 
instruire și educație, a 
îndrumare și control în
ramură de sport, precum și pentru 
rezolvarea problemelor concrete pe ca
re le implică organizarea competiți
ilor pe plan local. O atenție specială 
trebuie să se acorde pregătirii din 
timp a bazelor sportive, verificării și 
punerii la punct a materialului și e- 
chipamentului sportiv, astfel ca 
pariicipanții la competiții să aibă 
gura te cit mai bune condiții de 
trecere.

Organele și organizațiile UCFS
datoria să se preocupe cu maximum 
de exigență și de îmbunătățirea cali
tății competițiilor locale, să caute 
ca un număr din ce în ce mai 
mare de tineri să obțină normele de 
clasificare sportivă, să stabilească noi 
șl valoroase recorduri orășenești, ra
ionale, regionale și republicane. Com
petițiile de masă și campionatele re
publicane trebuie să constituie prile
juri permanente de descoperire a ele
mentelor tinere 
pentru sportul 
rînduriie cărora 
vor reprezenta
viitoarele întreceri internaționale și la 
Jocurile Olimpice. Sistemul competi-

cu aptitudini deosebite 
de performanță, din
să fie aleși cei care
culorile patriei la

București, la antrenament
Foto : V. Bageac

Zaharia, Necnla, Hașoti, . Sclimesi și 
Goran, consemnînd, în a,celași timp, 
absențele motivate ale celorlalți jucă
tori din prima garnitură (Adamache, 
Sigheti, Jenei, Naghi, Gane și Năftă- 
năiiă), aflați în tratamente medicale.

De ieri, Steagul roșu și-a început 
programul normal de pregătire.

C. GRUIA — coresp. reg.

Steaua din nou

învingătoare la scorj
Aseară, în_ campionatul ^Capitalei, 

Steaua și-a încheiat jocurile din cele 
trei tururi, obținînd cea de-a treia vic
torie consecutivă, în fața singurului 
său adversar mai serios din acest tur
neu, Dinamo. Campionii1 an înregistrai 
un scor sever : 11—3 (Ș-4, 3—1, 3-1) 
dar diferența mare de goluri nu decurge 
ațît, din , diferența valorică intrinsecă 

tervin destul de des în apărarea dina- 
moviștilor, din insuficienta organizare a 
jocului^ lor de ansamblu. După părerea 
noastră, Dinamo joacă azi mai bine 
decît în sezonul trecut dar'saltul ‘său 
valoric nu este încă la nivelul pe care-1 
putem pretinde unei formații care și-a 
completat efectivul cu 4—5 component! 
ai lotului reprezentativ. Avem însă de-a 
facccu o echipă tînără, cu largi posi
bilități de creștere și de aceea nu ne 
îndoim că antrenorii Flamaropol și 
Coșman vor ști să-și modeleze bine ma
terialul. Ceea ce li se cere dinamoviști- 
lor este mai mult calm, o mai bună 
organizare a jocului. Insistînd în aceas
tă direcție, ei vor putea juca un rol 
mai important chiar în turneul final 
al campionatului, . în prima jumătate 
a lunii viitoare.

In meciul de aseară, după ce Biro 
J—-U!- • „Dinamo- a ' egalai

prin Ciobotaru. A urmat însă o pe- 
minute

Biro,.

?«lintre echipe, cit din carențele care in-

țional trebuie să constituie drumul 
către marile performanțe.

O problemă importantă în această 
privință o constituie preocuparea pe 
care vor trebui s-o manifeste orga
nele și organizațiile UCFS în vederea 
îndeplinirii unei sarcini de bază, tra
sată de Hotărîrea Conferinței pe țară 
a UCFS: „organizarea de campionate 
în toate orașele și raioanele țării la 
cel puțin 4 ramuri sportive, dintre 
care să nu lipsească atletismul". De 
asemenea, consiliile UCFS vor trebui 
să joace un rol mai activ în ridicarea 
calitativă a fotbalului, controlînd sis
tematic și permanent munca în sec
ții, ca și nivelul diferitelor campio
nate, să sprijine activitatea competi- 
țională a elevilor și studenților în 
toate etapele desfășurării ei.

Calendarul sportiv pe anul 1965 cu
prinde — ca un element nou, menit 
să impulsioneze dezvoltarea atletismu
lui — campionatul republican pe e- 
chipe, organizat pe o formulă nouă, 
care angrenează în întrecere reprezen
tativele tuturor regiunilor, cit și pe 
cele ale unor cluburi și asociații spor
tive. Pentru a se bucura de un suc
ces deplin, acest campionat trebuie 
pregătit și sprijinit cu cea mai mare 
atenție.

Organele și organizațiile UCFS tre
buie să depună o muncă susținută 
pentru îndeplinirea integrală a calen
darului competițiilor republicane pe a- 
nul 1965, pentru a face din acesta 
un mijloc puternic de dezvoltare can
titativă și calitativă a ramurilor spor
tive, de îmbunătățire continuă a ni
velului performanțelor sportivilor ro- 
mini. x

a deschis scorul,

rioadă de derută de trăi 
(13—15) în care au înscris 
Peter și din nou Biro și, la 4—1, me
ciul era de-acum jucat. - Scorul repri
zei ha fixat^ Calamar, în minutul 20. 
După pauză, Biro înscrie din nou. 
Pană reduce handicapul și apoi în ul
timul minut al reprizei, Steaua înscrie 
de două ori (Calamar și Ștefanov) !| 
In ultima parte, Biro (în „zi de gol"), 
V acar și Szabo I mai înscriu pentru 
Steaua iar Pană pentru Dinamo.

Iată, pe scurt, părerea antrenoru
lui echipei Steaua, Eugen Raduch, des
pre acest meci: „Deși scorul e maret 
partida a fost destul de disputată. 
Consider că atacul nostru merge mult 
mai bine decît în anul trecut, mai ales 
linia 
linie 
de 
s/ab 
că fundașii exagerează în jocul ofensiv. 
Dinamoviștii au „alergat" mult, dar 
greșesc elementar în apărare, lăsind 
adversari nemarcați sau maseîndu-și 
portarul. De asemenea, pun prea mult 
accent pe jocul în forjă".

Tntîlnirea a fost bine condusă de ar
bitrii N. Turceanu și W. Welther.

In al doilea joc al serii, Constructo
rul — Olimpia 4—2 (1—1, 1—1, 2—0),

I (N, N.: Aseară, 
a marcat 8 din

II puncte!). Jucăm 
în apărare și aceasta pentru

această- 
totaluli- 

însă mai

R. U.
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I
iACTUALITATEA INTERNAȚIONALA

Tur de orizont in
Jocurile dim „.Cupa campionilor eu

ropeni" continuă să domine activita
tea baschetba.listiică internațională. In 
competiția' masculină s-au. desfășurat 
majoritatea optimilor de finală, în 
timp ce formațiite feminine joacă în 
cadrul „sferturilor". Iată ultimele re
zultate :

MASCULIN;: Real Madrid — Hel- 
singiin K.T. 109.—100 la Helsinki și 
97—51 la Madrid; Vilteurbame Lyon 
— Iprott'afelag Reykjavik 74—42 la 
Reykjavik: și 8'4—19> la Lyon;
Ignis Varese — Motived Buda
pesta: 74*—84 la* Budapesta și 67 
—56 la Varese;. A.E.K. Atena. — Ant- 
werpse B..C. 72—71 la Antwerp (1). șf 
85—70 la. Atena; O.K.K. Belgrad — 
'Alvfks. B.K. Stockholm 135—90 la 
Stockholm și 155—57 (scor record) la 
Belgrad; Spartak Br.no. — Chemie 
Halle. 82—76. la Huile și 73—66 la 
Brno; Wisla Krakowia — Lokomotiv 
Sofia 61—79 la< Sofia și 82-—54 
fe Krakovia. Deci,, pînă în. pre
zent s-au calificat pentru, sferturile 
de finală Real Madrid, Ignis Varese, 
ATIC Atena, O.K.K, Belgrad; Spar
tak Brno, Villeurbanne Lyon, Wisla 
Krakovia și T.S.K'.A. Moscova, care 
intră direct în acest tur.

FEMININ’: T.T.T. Daugava Riga — 
Macabi Tel Av.iv. 98—36 la Tel Aviv; 
Wisla Krakowia — La Gerbe Mont- 
ceaux les Mines 50—51 la Montceaux 
les Mines și 63—4& la- Krakowia; Blue 
Stans. Amsterdam. — Slavia Sofia

Din sporturile de iarnă
ploaie, eace a provoca®, numeroase, căzăi.GERHARD NENNING 

CÎȘTIGĂTOR 
AL ,,KA ND AHAR“-ULUI

Tradiționalul concurs internațional de 
»clu pentru premiul Kandahar- a luat 
sfîrșit la St. Anton cu disputarea propel 
de slalom special. Cel mai bun timp în 
cele două manșe, a tont realizat de au
striacul Gerhard Nenning eu 113,54. El 
a reușit să întreacă în ordine pe Jean 
Claude Killy (Franța) — 113,62 șl Ludwig 
Leitner (R.Î'C.) — Its,».

In urma acestui succes, Gerhard Nen-'A 
ning; a obținut și primul loc la „combi
nată" cu 3,79 puncte, fiind urmat de 
Karl Setarantz (Austria) 6.46 puncte., Lud
wig Leitner (R.F.Q.) 15,,35 puncte,. Keini 
Messner (Austria} 16.44 puncte, Jean Clau
de Kilty (Franța) IT,49 puncte etc.

CONCURSUL DE FOND 
DE LA LE BRASSUS

Primul mare concurs international re- 
Servat schiorilor fondiști a avut loc- tn, 
cunoscuta stațiune Le Brassus. Suedezul 
Assar Roenlund a- dominat proba de 
15 km pe care a câștigat-o eu timpul de 
43:9.7,0 tatțecînd cu 1:93,9 Pft cel de-al 
doilea clasat, finlandezul Kaievi Laurila 
și cu, mai mult de două minute pe sue
dezul Ragnan Persson, profco de 9 km 
rezervată, juniorilor s.-a îneheiat cu vie- 
toria campionului italian Eiviro Blanc 
î» SPW.Oi

ștafeta de SxliO km a revenit Finlan
dei fo Șa 50:94,0. Echipa Suediei s-a cla-

CAMPIONATE SI MECIURI DE CUPĂ
- ■ ■ - ■»

• REINTRAREA LUI tAW LA MANCHESTER UNITED • REAL MADRID 
ÎNVINSA • SURPRIZE IN „CUPA FRANȚEI" • ANDERLECHT A MAI 

PIERDUT UN PUNCT DAR CONDUCE CU AUTORITATE

„C.C.E." la baschet
64—63 la- Amsterdam: Slovan Of bis 
Pfaga — Radnicki Belgrad 6&—59' la 
Belgrad și 7&—66- la P^aga. Așadar, 
s-au calificat pînă în prezewt lit semi
finale Wisla Krakowia și Slovan Or- 
bis Praga.

• Echipele masculine ale Franței și 
Cehoslovaciei s-au întîlriît la Nantes 
î.ntr-un meci contînd perdea „.Turneul 
celor 5' națiuni*. Victoria a. revenit e- 
chipei cehoslovace- cu scorul' de 57—54 
(29—20). Singura^ formație neînvinsă 
pînă în prezent, în. acesf turneu, este 
cea a l'ia’tei^ care v.a întîlni la Mjiiano 
(26 ianuarie), echipa. Iugoslaviei îh- 
tr-uti joc decisiva

Alexandra Nicolau 
conduce în turneul 

de la Beverwijk
După încheierea celei de a 6-a runde 

a turneului internațional feminin de 
salt de la Beverwijk (CHanda), pe prii- 
mul loc în clasament a trecut cam
pioana noastră. Alexandra Nicolan.. Ea 
a cîștigat partida ttitrerupfâ la olan
deza Vreeken. și ai învins-o pe Ivanova 
(Bulgaria)', Părtiifa Iavanoviu — 
Hfeetnskerk s-a înehaat remiză. Con
duce Nicolau cu 4j/2 pt„ urmară de K. 
lovanovici, cu 4 p, Heemskerk 3% p.

Dinamo București învingătoare în ultimul meci 
de la Madrid

MADRID 18 (prin telefon). în ultimul 
meci susținut îm cadrul. „Marelui» premiu 
al orașului Madrid”, handbaliștii de la 
Dinamo București au întrecut formația 
spaniolă Sabactell, cu scorul! de 32^-13 
(13—6). De data aceasta jucătorii romîni 
au- tras mai: bine la poartă, și; au. folosit 
cu mai multă eficacitate contraatacurile. 
Dinamo București a folosii? următoarea 
formație: Redl (Bogolea) — Ionescu 1, 
Nica 1, costaehe II 1, L. Popescu 3, Ivă- 
nescu 8, Mozec 4, Bădulescu 3, Hnat 7 
și Mureșanu- 4.

Partida decisivă a turneului, dintre 
Dukla Praga și Atletico Madrid, a reve
nit. eclupei cehoslovace cu. scorul de 
15—in- (8—6). Sportivii de l-a? Dulcla? își 
datorează succesul în special formei ex
cepționale a portarului- Skarvan, care- a

GERHARD NENNING
( Austria)

sat pe locul doi cu lh 50:16,0, iar cea a 
Italiei a ocupat, locul trei eu ta 51:16,®.

Concursul s-a încheiat cu o- probă de 
sărituri speciale- de la, trambulină a cărei, 
bună desfășurare a fost influențată de

— Oviedo, 3-—2, Elche — EspamoL 2—l„ 
Betis.— Murehia 2—2.

★
în 32-imile „Cupei Franței" s-au în

registrat doua mari surprize. Lyon — 
câștigătoarea- ultimei ediții a cupei — 
și Bordeaux, finalista de anul trecut — 
au fost eliminate. La Paris, Nantes a 
învins Bordeaux cu 3—2‘, iar la Cler
mont Ferrand, Toulon a eliminat pe 
Lyon cu l—0 după prelungiri. Alte re
zultate : St. Etienne — Grenoble 3—1, 
Nîmes — Nice 2—2 (după prelungiri), 
Toulouse— Limoges 2*—0, Monaco — 
Cannes 5—1 etc.

★
Și. în R.F. Germană a fost, 'duminică» 

o etapă de cupă. F C. Nurnberg a eli
minat campioana R.F. Germane, F.C. 
Koln cu 2-—0, FiCi Kaiserslautern a în
vins cu 31—0 pe- S.C. Karlsruhe, Ein
tracht Frankfurt a, eliminat pe Borus
sia Neunkirchen cu 2—1, iar Borussia 
Dortmund a cîștigat, în deplasare, cu 
1—0, meciul cu Preussen Munster. Un 
veritabil scor de handbal s-a înregi
strat în partida dintre Augsburg (din 
liga a doua) și Schalke 04 (din prima 
ligă). A cîștigat ultima cu 7—5 !

★
în campionatul Belgiei, Anderlecht 

a terminat la egalitate cu Bersohoot : 
1 — 1. Campionii conduc cu 31 pț după. 
17 jocuri, fiind urmați de Standard. 
Liege cu 25 p din 16 meciuri. 

salvat mai multe goluri. Iată și clasa»* 
mentul turneului: K Duttfa Fraga; 2. Atle
tico» Madrid;, 3. Dinamo București; 4. Sa- 
badteil.

IV. NIEDEF 
aiitreflorr fedie-ral'

N. R. Apreciem ca. nesatisfăeătoare e- 
voluția campioanei noastre la Madrid. 
Considerăm că această comportare tre
buie să constituie obiectul unei serioase 
analize în cadrul clubului Dinamo și 
Secției tehnice din UCFS, analiză care 
să ducă Ia. măsuri menite* să- asigure di- 
namoviștiloc o, evoluție corespunzătoare 
in primul meci cu R.I.K. Goteborg (la 
Goteborg), programat la 29 ianuarie în 
sferturile de finala ale „Cupei campioni
lor europeni".

tur*. în ciuda ploii,, învingătorul, probei^ 
schiorul' german Dieter Neuendorf, a sta
bilit recordul pir tie 1 cu 90 nx. In. elasa*- 
ment, locul doi a fbst ocupat de cehoslo
vac ui Ma-tous, urmat cte' Wrtenilcov 
(U.R.S.S.).

PATINATORII SOVIETICI 
ÎNVINGĂTORI LA OSLO

IntMnirea Internațională dfe patinaj vi
teză diițttae sportivii sovietici și cei nor
vegieni, desfășurată timp de două zile 
pe patinoarul Bislet din Oslo s-a în
cheiat cu. victoriaj patina^ozitoc' soreietici 
cu scorul' de- 279>— 265, puncte. Tn ziua a 
doua au fost înregistrate următoarele 
rezultate: 1 500 m Ed. Matusevicl
(W.K.S.S.) 2>:ll,s ; 10 090' m : Per-Ivar Moe 
(Norvegia) 16^28.5. In clasamentul general 
primul' loc a. revenit lui Ed®a®d> Matuse- 
viei eu. 183',167 puncte, urmat de Per-Ivar 
Moe cu 133,609, puncte și Toroassen (Nor
vegia) cu 184,600 puncte.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
IUBITOR!! TENISUW1I DE MASA DE 

LA UZINA DE TURBINE DIN 
șamha:

Printre muncitorii tramei de turbine 
cm ohwr din Șaxhai se aflu rw.me~ 
tio^i iubitorii de sport. Iar tenisul' de 
masa se practică aici pe scară lar^ă. 
La ultimul campionat al uzinei, des^- 
fă.știrat tn cursul anului 1964, au luat 
parte 47 de echipe masculine fl, femi
nine, reprezentând fiecare atelier sau 
serviciu administrativ. A cîțtigpt echipa 
atelierului nr. 2, cwinrii la prima masă 
pe Cian Sie-lia. Numele poate să oă 
pară cunoscut. Intr-ridevăr, strungarul 
Cian Siedin, unul dintre fruntașii în

Inițiere Ui tainele tenisului de masă, la Uzina âe turbine cu abur din 
Șanhai

REVISTA PRESEI

„Meseria de campion" = 
viață sobră + muncă

Viața și. munca Iui Michel Jazy, anul 
dintre cei mai buni sportivi francezi, 
constituie tema unui articol publicat 
de săptămînalul parizian »L’Express', 
din care reproducem cele de mai jos :

„Un campion trebuie să țjnă seama 
de cel mai mic detaliu.. Alături de <fi- 
van, în camera lui Jlazy se află' șase 
perechi de pantofi- de atletism, pentru 
lucru. Jozy veghează singur la toate.

— Eu slnt aceia, care trebuie să a- 
lerge, picioarele mele sînt cele de care 
depind ritmul, oboseala, alimentația, 
odihna, concentrarea, destinderea, vic
toria’ sau eșecul meu... El! insistă asu
pra adjectivului- posesiv. — In marile 
întreceri, cum sînt campionatele euro
pene sau Jocurile Olimpice trebuie să 
le ocupi tu de tine însuți.

în timpul jocurilor Olimpice de la 
Mfeibourne; în I956* l, Jazy avea 2® de 
ani. Nu era decît ut» debutant și nu a 
putut participa la ele decît datorită 
unei burse speciale acordate de minis
trul educației naționale din acea vre
me. Jazy a fost eliminat îif seriile prot- 
bei de 1500 m. Tot timpul, lă Mel
bourne el a împărțit camera cu AE*in 
Mimoun, care a-vea să cîștige marato
nul. — Mimoun m-a învățat) multe — 
povestește- Jazy astăaii. în tot timpul 
călătoriei el a privit cum trăiește și se 
antrenează „bătrîmil". El’ l-a auzit nes- 
pîrînd din. greu, l-a văzut cwa se bate. 
Atunci a înțeles diferența dintre un- 
sportiv și un campion.

Etapa a 27-a din campionatul engl'ez 
ai înregistrat o mare surpriză. Fruntașa 
cl:asameiU.uJui, Leeds United; a fost 
învins;!, cu. 21—0. de Leicester, în. echi
pa Manchester United* și-a făcut rein- 
tuarea cunoscutul fotbalist Denis Law, 
care, după cum, șc știe; a fost suspen
dat patru etape. Echipa sa a terminat 
Ia egalitate (2—2) cu Nottingham Fo
rest. Celelalte rezultate : Wolverhamp
ton — Blackburn Rowers 4—2, Totten
ham— Westham 3i—2', Sunderland — 
'Arsenal 0—2, Sheffield United — Even
ton 0—0, Stocke City — West Brom
wich 2—0, Liverpool'—Sheffield Wed
nesday 4—-2, Fulham.— Chelsea 1—2, 
Burnley — Birmingham 2*—0, Aston 
(Villa — Blackpool 3—2. Clasament : 
Leeds United 40 p, din 27 de meciuri, 
urmată de Chelsea cu 39 p din. 26 de 
meciuri și Manchester United 38 p din 
26 de meciuri.

1 *

în campionatul Spaniei, Real Ma
drid a pierdut cu 1.—0 jocul susținut, 
în deplasare, la Goiidoba. Real are a- 
cum un singur punct avans (27) față 
de următoarele două clasate, Saragossa 
și Ati etico- Madrid. (26- p)i Alte rezul
tate din etapa a HS-a : Atletica Madrid 
— Palmas 2—1, Barcelona — Comma 
2—0, Saragossa — Levante 3—1, Va
lencia — Atletico Bilbao 3—1, Sevilla

Ceea ce l-a făcut pe Jazy să alenge, 
la fel ca și pe Mimoun, nu este <fo- 
rința de glorie, de bani sau de bună
stare, ci o necesitate mult mai pro- 

' f,ii:n.hi. Poate cotiMmgerea intimă că 
trebuie să se depășească pe sine" și să 
fie un exemplui ta feta altora..

în suburbia pariziană Ozoir-la-Fer- 
ț ritre ei se scoală în fiecare dimineață 
! la 6,30 și< se mulțumește cu> a eafea 
\ neagiă la micul dejun. Din clipa ciad 
se trezește el știe că este un om. aca
parat de sportul căruia ii s-a dedicat. 
La antrenament Jazy aleargă liber în 
fiecare zi timp de dbuă ore și jumă- 
fate. La 10,45 toaleta și dușul. Deju
nează pe loc. — Știu, aă/ sosurile și pro
dusele de patiserie nu-mi convin. Le 
evit în mod spontan. — Dar pentru.

producție ai Uzinei, este unul și același 
c.u echipierul reprezentativei R:P‘. Chi
neze-, care- ® ocupat liocut 3‘ tn- clasamen
tul probei de simplu masculin <u celei 
de a XXVII’-a ediții a campionatelor, 
mondiale de tenis de masă.

Prezența acestui jucător, de elită în 
rindurile munaifimlor uzinei, s-a dove
dit un stimulent dîeosebit pentru pro
movarea tenisului de masă. Țaa Fu-ceu, 
maistrul care La instruit pe- Cian 
Sie-lin, cînd acesta era ucenic în ate
lierul său, este acum unul din pasim- 
nații tenisului de masă. Și ca el’ sînt 
sute. Zilnic, după terminarea lucrului, 
cele 40 de mese de tenis de la clubul 
uzinei sînt asaltate de acei ce doresc

rest, mănîncă tot ce-t place fără să se 
refere la sfaturile dietetice. La ora 
13' se duce Ia biroul unde lirerează ca 
agent de relații publice pe lingă tirana. 
Perrier. De la 1’8,30 Ta 19,30 o nouă 
ședință de antrenament, nu atît pentru 
rezistență cît pentru igienă. Parcurge 
zilnic 30 km, ceea ce corespunde cu. 
li 000 km. pe an, adică ot 44 00(1 
km din 1960 pînă în 1964 (de la Olim
piada de la Roma la cea de la Tokio : 
înconjurul lumii pe jos) I

Serile tui iese niciodată. Laora-22',30 
Jazy este culcat și adoarme imediat. 
Doarme opt ore pe noapte,, nici ma 
mult și nici mai puțin.

— Dom întotdeauna bine înainte de 
marile melle concursuri. în ziua con
cursului iau dejunul la 9! și jumătate, 
meniul se compune din suc de fruc
te, cafea și șuncă. O ceașcă de cafea 
la începutul după-amiezii și apoi sînt 
gata pentru start — spune Jazy.

Dublă întîlnire 
la tenis de masă: 
Angha—Cehoslovaci *

La Londra s-a disputat dubi», îalîinire 
internațăeniară de tenis de masă dintre 
selecționatele masculine’ și feminine ale 
Angliei și R.S. Cehoslovace. La ferais, 
gazdele au- cîștâgat cu 2, iar la ma,. 
culin oaspeții, cui 4—1. Rezultatele tehnice 
ale meciurilor: feminin — Diana Rowe 
(A)k-Irena Bosa (C) 2—0 (25—23ț 2fk~l3); 
Marta Luzova (C)—Leslie Bell (A) 2—1
(1*9*—21, 25—23',. 21—17),; Mary; Slianon^ Etowe 
(A)—Bosay LU270,va> (C). 2—0 (27—25, 21—11) : 
Rbwe (A)h-Luzova (C) 2—0‘ (21>—17, 22—20): 
Bosa (,C).—Bell (A) 2—1 (18v-2U, 21—16,
21—H8)>; masculin — Stanek (C>—Neale (A) 
2—0. (21—18, 21—17),; Mito (O^-Baimes. (A) 
2*-0> (<21t-L3; 21^-19));. Mito, Stanek (C)>- 
Barnes, Njeale- (A) 2—0. (21—L», 2<*— lity;
Mito (C)~Neale (A) 2—0 (21—11, 21—12); 
Barnes (-A)*—Stanele (CX (21—L2,
21—17). (Agerpres).

să sc inițieze în tainele sportului cart 
a adus. aiStea succese in arena imternu- 
(ionala reprezentanților Chinei noi.

CLUBUL MINERILOR DIN DOROG 
A ÎMPLINIT 50 DE ANI

Dorogi Banyasz (Minerul Dorvg 
este unul dintre cele mai veclg clubur 
din Ungaria. Recent, clubul minerilor: 
împlinit^SO’ de aiți dd la, îrifiiațațre. Ek 
la o singură echipă de fotbal, câni 
și-a> început activitateai în> 1:91'4, clubu 
are acum 14 secții pe ramură de sport 
Printre cele mai bune secții se numări 
cele de fotbal, volek natație,. polo 
Printre fotbaliștii cei mai cunoscut care 
au evoluat la Doro - pot fi citați* Bu- 
zanszki (de 49 ori, se-ecțicmat în repre
zentativa Ungariei), portarul Ilicu ș 
atacantul Monostori.

fn ultimii ani, clubul minerilor a fost 
înzestrat cu un frumos stadion cu 800C 
locuri, un bazin db natație (de 50 m) 
o sală de sport și terenuri de volei, 
baschet și tenis. Clubul are în prezeni 
525 de sportivi legitimați (față de 410 
cîți erau în 1963)* și 654 de susți
nători. ,De o frumoasă tradiție se 
bucură „Cupa minerilor" care se orga
nizează anual, la mai mult'e discipline 
sportive, avînd un caracter de mase.

TINERI! POLO1ST! IUGOSLAVI 
ÎN PREGĂTIRE

De’ la 17 ianuarie, la centrul sportiv 
Koșutnjali si-a1 început pregătirile lorid 
de. tineret la polo pe apă al R.F.S. Iu
goslavia, sub conducerea antrenorilor 
D. Ciorici și G. Arneri. La pregătirile^ 
acestor candidați1 la reprezentări,va de 
tineret a Iugoslaviei iau parte 23 din 
cei: mai tălentați jucători, selecționați 
din diferite orașe. Specialiștii își pun 
mari nădejdi- în acest lot, din rindurile 
căruia socotesc că vor fi promovați, 
cîțiva în prima- echipă națională, chiar 
în cursul actualului sezon.
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