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DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ASOCIAȚIEI
Pe valea Buzăului, la intrarea 

în comuna Crivineni (raionul Cis- 
lău) se ridică o clădire nouă, iar 
pe coama dealului din spatele 
ei se întind instalațiile unei spă
lătorii de nisip. Acum 2—3 ani, 
aici era un teren viran. Acum 
însă... Unitatea din Crivineni 
constituie o nouă secție a fabri
cii de geamuri din Scăeni.

...Dacă secția din Crivineni e 
nouă, asociația ei sportivă e și 
mai nouă. A fost înființată anul 
trecut. Muncitorii i-au dat nu
mele de Șoimul, iar zilele trecute 
s-au întrunit în adunarea gene
rală pentru a analiza munca 
sportivă din unitatea lor. Ima
ginea activității desfășurate pînă 
acum de această tînără asociație 
ne-a fost redată de președintele 
ei, Constantin Diaconu, care a 
prezentat darea de seamă în fața 
membrilor UCFS. „Deși sîntem 
la început de drum, am reușit 
totuși să amenajăm o arenă de 
popice în aer liber cu pistă de 
nisip și, să organizăm cîteva con
cursuri în care au fost atrași ma
joritatea salariaților", arăta pre
ședintele asociației. Am notat în 
carnet că toți cei 56 de salariați 
ai unității sînt membri ai UCFS 
cu cotizația plătită Ia zi, că 30 
dintre ei concurează pentru ob
ținerea Insignei de polisportiv,

iar șahul și popicele au devenit 
sporturile cele mai îndrăgite de 
muncitori. „Capitolul realizărilor 
ar fi fost mult mai mare, mențio
na darea de seamă, dacă aveam 
ceea ce ne trebuia pentru a des
fășura o rodnică activitate corn- 
petițională“.

Atît darea de seamă cât și 
participanții la adunarea gene
rală au dezbătut pe larg proble
ma dezvoltării bazei materiale. 
„Mie, spunea printre altele me
canicul Nicolae Iorga, îmi place 
voleiul. Mai sînt și alți colegi 
care îndrăgesc acest joc. Avem 
mingi, avem amatori pentru a- 
cest sport, însă n-avem unde 
juca. Cine ne oprește să ame
najăm un teren ? Loc avem și 
chiar și fonduri pentru cumpă
rarea unei plase“. Am reținut 
și cuvintele electricianului Aurel 
Postolache: „Avem materiale pen
tru concursurile de tir, ne mai 
trebuie poligonul. Eu propun ca 
în planul de măsuri să fie prins 
angajamentul membrilor VCFS 
de a amenaja un poligon sim
plu de tir în fața dealului Mus
cel. E un loc foarte nimerit". 
Apoi, Gheorghe Zecheru, Marin 
Teodoru și alți vorbitori au ară
tat că pînă la terminarea noului 
club se poate instala în actuala 
sală de ședințe o masă de te-

nis, că arenei de popice i se pot 
aduce îmbunătățiri și că sînt po
sibilități pentru amenajarea unui 
teren de fotbal. Avînd la dis
poziție condiții de antrenament, 
echipele de popice, volei și fot
bal pot fi înscrise în campiona
tele raionale.

Din discuțiile purtate a reieșit 
clar că la asociația sportivă
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ACTUALITATEA SPORTIVA
• Curs de perfecționare 

pentru antrenorii de fotbal
Miercuri 27 ianuarie începe 

Ia București cursul de per
fecționare a antrenorilor 
care pregătesc, echipe din 
campionatele categoriilor A 
șl B. La curs se vor discuta 
probleme curente în fotbalul 
mondial: metode și mijloace 
pentru ridicarea nivelului de 
pregătire fizică, îmbunătăți
rea organizării jocului 
ceea ce privește 
tactice ale atacului, 
cent pe rezolvarea 
tății.

Au fost invitați o 
antrenori străini : 
Wade (Anglia), Mihailo 
brilevicl (Iugoslavia) și

ia startul în concursul repu
blican. întrecerile acestora 
vor avea loc pe patinoarul 
artificial din parcul „23 
gust”, după următorul 
gram : simbătă între
13—17 și duminică între orele 
7,30—10. Concursul începe cu 
„figurile impuse”.

Au- 
pro- 

orele

în 
acțiunile 
cu ac- 

eficaci- 

serie de 
Allen 

Ga- 
alții.

Echipele noastre

• Bogată activitate la schi
Sîmbâtă și duminică, la 

Poiana Brașov și Sinaia vor 
avea loc importante con
cursuri cu caracter republi
can. La Poiana Brașov se 
vor disputa „Cupa Tractorul” 
la fond și sărituri, „Cupa 
F.R.S.B.“ la biatlon și „Cupa 
Luceafărul” Ia probe alpine, 
iar la Sinaia (Cota 1400) 
avea — ----- ~ .
lui“, 
belor 
Ploiești.

va 
loc „Cupa Telefericu- 

pentru specialiștii pro- 
alpine din regiunea

campioane de volei
la Istanbul

In
care 
ianuarie 
C.C.E.
Turciei, echipele Galatasaray, 
voleibaliștii de la Rapid au 
plecat aseară, iar voleibalis
tele de la Dinamo urmează 
să plece astăzi la Istanbul.

Amîndouă echipele noastre 
cu 
de

pevederea meciurilor
le vor juca duminică 24 

în prima etapă a 
cu reprezentantele

campioane fac deplasarea 
cele mai bune garnituri 
care dispun.

• Un nou concurs
de patinaj artistic

I După cei mai mici sportivi
Tpdin București, e rîndul pati

natorilor din categoria 11—12 
ani și juniori cat. a II-a să

(Continuare in pag. a 2-a)
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De la această idee a pornit consiliul 
asociației sportive a întreprinderii de des
facere a energiei electrice București 
(I.D.E.B.) și comitetul U.T.M., cînd s-au 
hotărît să dea viață unei interesante ini
țiative. Este vorba de organizarea unei 
„duminici sportive" pe timp de iarnă. O 
inițiativă valoroasă menită să creeze tine
retului de la Electrica I.D.E.B. posibilita
tea de a-și petrece în mod plăcut și util 
totodată, cîteva ore la sfîrșitul unei săp- 
tămîni de muncă.

Prima „duminică sportivă" a anului, 
găzduită în sala de festivități și în clubul 
întreprinderii, s-a bucurat de un frumos 
succes. In prima parte a programului, 
sportivi aparținînd clubului Rapid fgim- 
naști, halterofili, luptători și boxeri) au 
arătat, prin reușite demonstrații o se
rie de elemente din tehnica sportului res
pectiv. Apoi, în partea a doua—desfășura
tă în cadrul întrecerilor Spartachiadei de

iarnă — „eroii' au fost chiar sportivii de 
la Electrica I.D.E.B. printre ei, jucătorii 
de tenis de masă Anton Diaconu și Ni- 
colae Mare, șahiștii Ion Lăzărescu, Flo- 
rea Istrate și ing. Amelia Neumann, 
halterofilii Radu Chipăilă și Constantin 
Gomătîrceanu etc. La întreceri au par
ticipat 60 de sportivi și sportive.

O mențiune : prezența printre șahiști, 
în calitate de îndrumător, a ing. Gh. 
Gavrilă, maestru al sportului. Și un alt 
fapt demn de reținut; la această „du
minică sportivă" a participat întreaga 
conducere a întreprinderii.

Ne spunea, într-o pauză a programului 
tov. ing. Cristinel Vilciu, directorul ge
neral al I.D.E.B. : „Ne-am bucurat foarte

Prima duminică sportivă organizată de 
asociația Electrica I.D.E.B. s-a bucurat 
de uri succes deplin. In jotografii, două 
secvențe din „filmul" întrecerilor: în 
stînga : maestrul sportului ing. Gh. Ga
vrila, arăți nd unuia dintre participanta la 
Spartachiada de iarnă — o mișcare de
cisivă pe tabla cu pătrățele; în dreapta : 
doi dintre sportivii de la clubul Rapid in 

timpul demonstrației de lupte

INIȚIATIVE: „

Atletismul bucureștean în cifre și fapte...
IMPRESII DE LA ȘEDINȚA 
DE ANALIZĂ A COMISIEI 

ORĂȘENEȘTI

Întîlnire fără istoric

Cu atletismul bucureștean 
ne-am întîlnit, de fapt, mai tot 
timpul anului ’64. Din tribune, 
i-am salutat bucuroși îndrăzneala 
și tinerețea. Prezența stăruitoare 
pe stadioane, în curțile școlilor. 
Exigența și sporul de calitate. 
Intr-un cuvînt : perspectiva.

Acum, toate au fost așternute 
pe hîrtie și sub o titulatură de 
actualitate în aceste zile de ia
nuarie: „dare de seamă". S-a 
tras linie și s-a făcut — pum se 
spune — totalul. E greu însă 
să cântărești pe cîteva pagini au despărțit exigent griul de ne- 
munca a peste 2 300 de atleți. 
Și a oamenilor caie un an întreg

au căutat (și cît de migăloasă 
și plină de răspundere este a- 
ceastă căutare) să sincronizeze 
posibilitatea cu performanta — 
antrenorii.

Dar, pentru că ne-a venit rîn
dul „la cuvînt"...

★
Oamenii au chibzuit mult. Au 

adunat, grijulii, bob cu bob și

Deschiderea sezonului de tenis

ghină. Au vrut să ridice cît mai 
multe probleme. Să spună mult. 
Și au reușit.

Să sintetizăm în cîteva rînduri 
„pozitivul" (nefiresc de rapid 
expediat pe două din multele 
pagini ale dării de seamă):

— în 1964 atletii bucureșteni 
au corectat 10 recorduri republi
cane de sală și 88 de pistă (mai 
mult de dublu fată de preve
deri);

— la finalele campionatelor 
republicane de seniori și juniori, 
70 din cele 94 de titluri au re
venit atleților din Capitală;

— a crescut numărul atletilor 
cu clasificare superioară și media 
primelor rezultate (100 m. 200

m, triplusalt, lungime femei, lun
gime bărbați).

Să ne oprim aici 1 Spunînd că 
din acest „pozitiv" se poate în
văța mult, că se pot trage con
cluzii, care cinstesc munca en
tuziastă a prietenilor atletismului 
bucureștean.

★
Cam atît cît durează un mara

ton, la sfatul antrenorilor și ar
bitrilor de atletism s-a vorbit — 
ca un adaos consistent la multe 
din paginile dării de seamă — 
de lipsuri, de cauze.

• Disproporția valorică — dis
proporția condițiilor și a muncii 
noastre (E. RADULIAN 
trenor la Constructorul).
• Ce-i mult, nu-i bun ! Ca 

să facem mai multe concursuri, 
le facem contra regulamentului 
reducînd numărul încercărilor la 
aruncări și sărituri. Asta e, de 
fapt, contra atletismului (N. CU
RAU—antrenor la Progresul).

• Mă bucur de toată atenția 
și respectul conducerii clubului, 
dar poate fi aceasta mulțumirea 
unui antrenor care nu are nici 
un fel de condiții pentru a pre
găti atleți care să reprezinte

an-

DAN GtRLEȘTEANU

(Continuate în pag. a 2-a)

Progresul—Dunav
Amatorii boxului din Capitală 

au populat, marți seara, pînă la 
refuz tribunele sălii Floreasca. 
Interesul lor era justificat, deoa
rece cam de multă vreme nu mai 
avuseseră prilejul să asiste la o 
întrecere internațională. Prilejul 
le-a fost oferit de confruntarea 
dintre formațiile Progresul Bucu
rești și Dunav Russe (R. P. Bul
garia). Victoria a revenit boxe
rilor noștri ca și acum o lună, 
la Russe, dar la un scor și mai 
categoric : 9—1. Și totuși o bună 
parte dintre spectatori au pără
sit nemulțumiți tribunele. Aveau 
perfectă dreptate. Echipa oaspe 
a fost departe de a se numi un 
partener de întrecere corespun
zător, iar dacă tovarășii de la 
Progresul se vor culca liniștiți 
după o asemenea „victorie", vor 
greși grav.

Cîteva cuvinte despre meciuri. 
Prima partidă, în care s-au întîl
nit V. Nițoi și R. Rusev, a fost 
ceva mai echilibrată. Mai or
donat și cu un bagaj de cunoștin
țe tehnice mai avansate, boxerul

Russe 9-1, la box
de la Progresul a punctat dese
ori spectaculos, îndeosebi cu di
recte de stînga și a obținut de
cizia. Pencio Radoslav ne-a lă
sat impresia — la început — 
că va obține victoria în fața lui 
Ion Stoian. Boxerul din Russe 
a expediat câteva croșee scurte

Pregătiri pentru turneul U. E. F. A,

Ieri, după-amiază, a avut loc in Capitală deschiderea 
oficială a sezonului' de tenis 1965. In sala Steaua din Calea 
Plevnei, o serie de tenismeni fruntași au luat startul in 
cadrul primei competiții pe teren acoperit: „Cupa de iarnă". 
Printre participanții la probele masculine se numără P. Măr- 
mureanu, G. Bosch, C. Năstase, C. Popovici, Gh. Boaghe, 
S. Dron, 1. Năstase, iar la fete notăm pe Eleonora Roșianti, 
Mariana Ciogolea, Aneta Verone, Daniela Sotiriu. Jocurile 
au loc în fiecare după-amiază, de la ora 15. In fotografie: 
aspect de la deschiderea competiției.

rilor a fost convocat următo
rul lot: Pilcă (Marina Man
galia), Salomir (A. S. Cugir), 
Gornea (Steaua București) — 
portari , Simionescu (Metalul 

___,__r________ Tîrgoviște), Birău (Textila Sf. 
ghe Ola și Petre Steinbach le-au . Gheorghe), Sătmăreanu (A.S.A.

• ’■ ’ “ ‘ ■’ ’ r ‘ Tg. Mureș), Teodorescu (Rul
mentul Brașov), Boc (Petrolul 
Ploiești), Păciulete (Steaua 
București), Moroiana (Construc
torul Brăila), Cucla (Minerul 
Bihor) — fundași, Costache (Si- 
derurgistul Galați), Olteana (Di
namo Pitești), lonloniță (Petro-

Ieri, juniorii romîni și-au re
luat pregătirile începute în toam
nă în vederea celei de 
a XVlII-a ediții a turneului 
U.E.F.A. A avut loc vizita medi
cală, după care antrenorii Gheor- 

comunicat celor 23 de tineri fot
baliști programul pregătirilor. 
Vor avea loc și unele antrena
mente în comun, pentru omogeni
zare, dar accentul se pune pe cele 
efectuate la cluburile și asociațiile 
sportive respective.

La prima; etapă a pregăti-

Iul Ploiești), Grozea (Dinamo 
București) — mijlocași, Udroaica 
(A. S. Cugir), Pantea (U.T.A.), 
Mureșan (Ind. sîrmei C. Tur- 
zii), Popanică (Soda Ocna Mu
reș), Lupulescu (C.F.R. Pașcani), 
Ratoni (A.S. Aiud), Voca (Rul
mentul Brașov), Cuperman 
(C.S.M.S.) ■— înaintași.

Reamintim cititorilor că turneul 
U.E.F.A. este programat între 15- 
25 aprilie a.c. în R.F. Germană. 
Echipa noastră face parte din 
grupa E. alături de Suedia și 
Ungaria.

Tinărul V. Nițoi (dreapta) a 
fost superior lui R. Rusev, ob- 
ținind decizia de învingător la 

puncte
Foto: I. Mihăică

și puternice, pe care Stoian nu 
le-a putut evita. Incepînd din 
repriza secundă, Pencio s-a... stins 
însă „văzînd cu ochii". Astfel, 
Stoian și-a „croit" drum sigur 
spre victorie. Meciul Mîndreanu

—Ciorbadjiev nu s-a disputat.

R. CALARAȘANU

(Continuare în pag. a 8-a)
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Fază din jocul dintre echipele masculine Știința și Voința, disputat duminică în sala Floreasca. Marinescu 
(Știința), a încercat o acțiune pe semicerc, dar Cernut și Lăpușan (Voința) au deviat mingea’ Foto. Ț Roibu

★

Cînd nu cunoști regulamentul...
Socotim necesar să revenim cu unele 

amănunte în legătură cu meciul dintre 
echipele feminine Rapid și Confecția, 
încheiat — după cum se știe — cu un 
rezultat surprinzător.

Victoria echipei Confecția (12—11) 
era nescontată, ținînd seama, în primul 
rînd, de valoarea handbalistelor fero
viare, deținătoare a „Cupei campioni
lor europeni". Și totuși, Confecția a 
realizat ceea ce nimeni nu se aștepta...

Cum se explică acest lucru ? Mai în- 
tîi prin dîrzenia cu care s-au apărat 
jucătoarele de la Confecția. Datorită

ATITUDINI

»«•?

CONCURSUL DE LA VATRA DORNEI
La Vatra Dornei, pe Dealul Negru, 

a avut loc — ca în toată țara — des
cinderea sezonului de schi. Zăpada a- 
bnndentă și timpul frumos au atras pe 
pîrtie un numeros public care i-a aplau
dat „la scenă deschisă" pe concurenți, 
mai mult de 50 la număr, din asocia-

Școlarii sibieni au inaugurat 
o pîrtie la Păltiniș

Cu ocazia vacantei de iarnă, 90 de 
elevi și eleve reprezentînd vîrfurile 
sportive din Ș.S.E. Sibiu au fost oaspeții 
stațiunii Păltiniș timp de o săptămină. 
în afara activităților specifice de tabără 
(excursii, programe artistice și cultural- 
sportive, concursuri „Cine știe, cîștigă" 
pe teme sportive și altele) școlarii si
bieni au organizat un concurs de sla
lom special, o dată cu el inaugurîn- 
du-se pîrtia Oncești din localitate. Iată 
rezultatele înregistrate: copii pină la 12 
ani, fete: 1. A. Crăciunescu; 2. L. Ni- 
chitop; băieți: 1. A. Găvozdea; 2. M. 
Gîlea; 12—14 ani, băieți: 1. H. Schnei
der; junioare cat. a ll-a: 1. B. Ho- 
redt; 2. M. Schnell; 3. G. Dogariu; 
juniori cat. a ll-a: 1. F. Huchmann; 
junioare 1: 1. Z. Meaning; 2. M. Vereș; 
V. Alexandra; juniori cat. 1: 1. G. Sche
rer; 2. D. Ungureanu.

1L1E IONESCU 
corespondent

tide sportive locale, ca și din S.S.E. 
Rezultatele înregistrate au fost urmă
toarele: Slalom special, seniori: 1. Ru
dolf Pall (Voința Vatra Dornei); 2. An
drei Moraru (Bradul); 3. Ioan Miron 
(Tînărul miner Iacoveni); juniori cat.l:
1. Lucian Turcu (S.S.E.); 2. Ladislau 
Pali (Voința); 3. Mihai Uriță (S.S.E.); 
juniori cat. a ll-a: 1. Silvestru Ma- 
lanca (S.S.E.); 2. Constantin Gorea 
(S.S.E.); 3. loan Negrea (S.S.E.); ju
nioare: 1. Mariana Andreescu (S.S.E.);
2. Aneta Pall (Finanțe); copii: 1. Bră
duț Adinachievici (S.S.E.); 2. Vasile Bă
lan (S.S.E.); 3. Constantin Guga (S.S.E.); 
slalom uriaș, seniori: 1. Rudolf Pall; 2. 
Traian Buta (Bradul); 3. Ioan Bălan 
(Lactoza); juniori cat. I: 1. L. Turcu; 
2. L. Pali; 3. Dorin Neacșu (S.S.E.); 
juniori cat. a ll-a: 1. S. Malanca; 2. 
C. Gorea; 3.1. Neacșu; junioare: 1. Ma
riana Andreescu; 2. Aneta Pall; copii: 
1. B. Adinachievici; 2. V. Bălan; 3. 
C. Guga.

Menționăm că în Vatra Dornei s-a 
mai amenajat un patinoar care găzdu
iește antrenamentele a numeroși tineri 
și a luat ființă un centru de inițiere în 
hochei îndrumat de prof. Veniamin 
Guga,

PAVEL SPAC 
corespondent

CLASAMENTELE „CUPEI F. R. H.“

$1 „CUPEI SPORTUL POPULARA
DUPĂ JOCURILE DIN CAPITALĂ

Situația la ora actuală în „Cupa F.R.H.“ 
și „Cupa Sportul popular14, în orașul 
București, este următoarea :

„CUPA F.R.H.”
Masculin

1. Dinamo
2. Steaua
3. Știința
4. Voința
5. Raf. Teleajen
6. Rapid

Feminin

5500 117: 53 10 
5401 133: 76 « 
4301 68: 62 6 
6204 82:125 4 
4103 51: 80 2 
6006 58:113 0

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

7601 119: 57 12
7 7 0 1 101: 56 12
7502 96: 66 10
7115 51: 85 3
7115 46: 92 3
7 0 2 5 44:101 2

.CUPA SPORTUL POPULAR*
Juniori

1. c&s. 3 3 0 0 43:31 6
2. S.S.E. nr. 2 4 2 1 1 47:44 5
X Dinamo 4 1 2 1 64:43 4
4. Steaua 3 1 1 1 38:40 3
5. S.S.E. nr. 1 3 fi 0 3 45:51 0
X Rapid 1 0 0 1 4:32 0

Feminin

Rezultatele unor meciuri din cele două 
competiții nu au fost încă omologate și 
nu sînt incluse în clasamentele de mai 
s-us.

1. S.S.E. nr. 2 3 3 0 0 40 : 6 6
X S.S.E. nr. 1 3 2 0 1 38:12 4
3. Rapid 2 1 0 1 21:23 2
4. C.S.S. 10 0 1 3:13 0
5. Confecția 3 0 0 3 8:56 0

acestui fapt, eforturile lui Boțan, Con- 
stantinescu, Iledeșiu și ale celorlalte 
handbaliste de la Rapid s-au risipit 
încă înainte ca acțiunile lor ofensive să 
atingă faza de finalizare. Iar cînd fe
roviarele au avut situații clare de gol, 
forma bună a portarului Ileana Cazacu 
a constituit o ultimă stavilă, în fața 
căreia au eșuat majoritatea încercări
lor. In această situație, rapidistele s-au 
enervat, nu au mai acționat în finalul 
jocului cu claritate și, amenințate de 
perspectiva unei înfringeri, s-au pripit 
din ce în ce mai mult în atac, ușurînd 
sarcina echipei Confecția.

Nu este mai puțin adevărat că vic
toria acestei formații a fost înlesnită 
și de forma slabă a portarului Marga
reta Hanek, depășită nu numai de șu
turile puternice sau bine plasate, ci și 
de cele ușor parabile. în felul acesta, 
Confecția — cu toate că în repriza se
cundă a fost egalată de mai multe ori 
— a reușit totuși să cîștige cu un ultim 
și frumos efort în finalul partidei.

Pasionantul sfîrșit al acestui joc a 
readus, însă, în actualitate problema 
cunoașterii regulamentului de către ju
cători și jucătoare. Ce s-a întîmplat ? 
In ultimele minute de joc, la scorul 
de 11—11, Confecția a realizat golul 
care avea să-i aducă și victoria. Bu
curoasă de acest gol, Ileana Cazacu a 
ieșit din poartă pentru a felicita pe co
echipiere. In acest timp, Hedeșiu — 
venind ou mingea de la poarta proprie 
pentru a o repune în joc — a arun
cat-o în poarta părăsită de Cazacu. Ar
bitrul P. Țîrcu, pe bună dreptate, nu 
a acordat gol, pentru că normele sta
bilite de federația noastră prevăd ca 
după fiecare punct marcat jocul să se 
reia, la fluierul arbitrului, printr-o a- 
runcare de la centru. De altfel, de ani 
de zile, la noi și peste hotare, se pro
cedează în acest fel: la campionatele 
mondiale, la cele naționale și în jocu
rile amicale... în această privință, art. 4 
pct. 4 din regulament spune clar: 
„Aruncarea de începere nu poate fi 
transformată direct intr-un punct la 
adversar".

Am ridicat această problemă pentru 
că o parte din public și, ceea ce este 
mai grav, dintre jucătoarele de la Ra
pid au pretins ca acest gol, marcat în

condițiuni neregulamentare, să fie a- 
cordat. Iată de ce considerăm necesar 
ca antrenorii să se preocupe și de fe
lul în care jucătorii și jucătoarele de 
handbal își însușesc regulamentul de 
joc, cu atît mai mult cu cît nu de pu
ține ori aceștia în loc să fie atenți la 
joc și să se concentreze spre a se com
porta cît mai bme pe teren, urmăresc... 
modul de arbitraj, dicutînd cu condu
cătorul meciului și făcînd aprecieri (cine 
le dă dreptul ?) cu privire la valabili
tatea deciziilor acordate. Și apoi, în 
afară de faptul că fiind atenți mai mult 
la arbitraj, handbaliștii și handbalistele 
neglijează calitatea jocului, ei dovedesc 
și lipsă de disciplină, element pe care 
de asemenea, antrenorii — și arbitrii — 
trebuie să-l pună la punct.

i
CALIN ANTONESCU

{)BASCHET

ACTUALITĂȚI
• Arbitrul romîn C. Armășescu s-a 

reîntors de la Sofia unde a condus me
ciul Slavia Sofia — Blue Stras Amster
dam din cadrul „C.C.E." (f). Formația 
bulgară a cîștigat jocul cu scorul de 
71—54 (38—30), calificîndu-se pentru 
semifinalele competiției.

• 15 formații reprezentative de bas
chet și-au anunțat participarea la cam
pionatul european de junioare, care se 
va desfășura în Bulgaria în luna august: 
Austria, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
U.R.S.S., Romînia, Turcia, R.D. Ger
mană, R.F. Germană, Ungaria, Polonia, 
Belgia, Olanda, Franța, Italia și Bul
garia. Echipele U.R.S.S., Bulgariei, Ce
hoslovaciei și Roinîniei au fost desem
nate „capi de serie" în cele 4 grupe.

Reprogramări 
de meciuri

Ținind seama de jocurile pe care 
le au de susținut în „C.C.E." echipele 
bucureștene Rapid (m) și Dinamo (f) 
și, totodată, ca răspuns la cererile în
temeiate și ale altor formații, federa
ția a reprogramat o serie de meciuri din 
campionatul categoriei A seria 1, pre
cum se vede în rîndtirile de mai jos: 

MASCULIN: Rapid—Steaua (din 
7.11.) la 4.H., la București ; Rapid— 
Minerul Baia Mare (din 31.1.) la 16. 
ÎL, la B. Mare; Dinarno Bihor—Știin
ța Timișoara (din 17.1) la 4. II., în 
Orașul Dr. P. Groza.

FEMININ : Dinamo—Voința Craio
va (din 24. 1) la 9. II.. la București: 
Dinamo—C.S.M. Sibiu (din 31. I.) la 
21. II., la Sibiu; Dinamo—Știința Cluj 
(din 7. II) Ia 6. III., la București ; 
Farul — Știința Cluj (din 17. I.) la 
3. UI,, la Constanța.

©ATlETISir
Atletismul bucureștean în cifre și fapte...

(Urmare din pag. 1) Prima concluzie: în școli atletismul nu Și, să nu se mai spună: „Doar ciieva 
se bucură de atenția cuvenită. (AUREL din cele 58 de secții de atletism des- 

cinste culorile clubului sau chiar LUPAN—antrenor la Știința). f Ușoară o activitate la nivelul cerințelor
țării? (AL. MAZILU—antrenor la Probleme mari și mici. Fiecare a actuale"... U'

spus ce avea pe suflet. Să se știe. Se pare că planul de măsuri prezen- 
” "" “ '' ... ' . ::___ ’ i

structural modificat. Discuțiile au ma
jorat dirpensiunile, au lărgit perspecti
vele.

cu 
ale 
Rapid). . . .... , ... , . -,—,__

• S-a spus aici că, acum, totul se . Să se îndrepte lucrurile. Să pășească lat de comisia orășenească va trebui 
aruncă în spinarea noastră, că numai 
antrenorii sînt „țapi ispășitori". Totuși 
— în cea mai mare măsură — noi 
sîntem de vină. Uneori, facem selecția 
de mîntuială, lucrăm la fel cu copiii 
ca și cu vîrfurile sportive — monoton, 
plictisitor (D. GIRLEANU—antrenor la 
Clubul sportiv școlar).

• In facultăți nu întîlnim printre 
miile de studenți decât 2—3 atleți cu 
clasificare superioară (vezi Politehnica).

atletismul înainte.
Să nu mai plece cîte un fruntaș pe 

la loturi cu lunile, de trebuie să-i ceri, 
fotografia ca să nu-1 uite colegii.

Să nu mai vorbim de atleții crescuți 
în „seră".

Să nu se mai promită 
diplome și să treacă un an 
cu zeci de concursuri — fără

copiilor 
întreg 
ca cineva 

să-și aducă aminte. Copiii nu uită 1 
Și, să nu se supere nimeni dacă — o 
dată — vor lăsa ștacheta pentru mingea 
de handbal sau cea de fotbal.

500 de concurenți Iu Floreasca!

Dezvoltarea bazei materiale a asociației
(Urmare din pag. 1)

Șoimul Crivineni sînt posibilități pen
tru practicarea diferitelor ramuri spor
tive. Trebuie numai mai multă iniția
tivă și spirit organizatoric din partea 
celor care conduc activitatea sportivă. 
De altfel, noul consiliu al asociației 
Șoimul Crivineni, în fruntea căruia a 
fost reales Constantin Diaconu, s-a 
angajat să folosească cu spirit gos
podăresc fondurile, să depună toate 
eforturile pentru îndeplinirea cu succes 
a planului de măsuri.

P S.

Ne-am deplasat în raionul Cisfăti 
cu intenția să asistăm Ia mai multe 
adunări de dări de seamă și alegeri

ale asociațiilor sportive. Din păcate 
însă nu am putut lua parte și la 
altele, deoarece cele opt adunări pro
gramate în ziua de 10 ianuarie nu 
s-au ținut. Motivele: la unele asocia
ții numărul participanților nu era sta 
tntar, iar la altele nu au fost pregă
tite darea de seamă, raportul corni 
sici de revizie și celelalte material* 
necesare lucrărilor! Astfel, în tot ra
ionul Cislău s-au ținut, pină la sfâr
șitul săptămînii trecute, doar două • 
adunări generale...

Ar fi bine ca activiștii consiliului j 
raional UCFS să considere rindurile 
de mai sus ca un semnal de alarmă. 
Timpul nu stă pe loc.

Tr. L

acești copii îndrăgostiți de atletism. 
Nu mai spun de antrenorii cărora le 
creșteau inimile de bucurie și care cu
legeau acum primele satisfacții din 
manca cu o nouă generație de atleți. 

”i însă un asemenea concurs,. Antrenorul Alex. Mazilu, de la Rapid, 
în plină iarnă, desfășurat sub

Vara, în plin sezon competițional, un 
concurs atletic care adună peste 500 
de participanți pe stadionul Republicii 
sau pe cel orășenesc din Cluj, se chea
mă că a fost foarte populat ! Inchi- 
puiți-vă î_ 2 — -------- .. ------ .
acum, în plină iarnă, desfășurat sub 
cupola sălii Floreasca !...

Duminică dimineața, peste 500 de 
copii din Capitală au venit să se în
treacă în cadrul campionatului orășe
nesc. Sala Floreasca s-a dovedit, din 
nou, neîncăpătoare pentru un număr 
atît de mare de concurenți care abia ar 
putea fi cuprinși și într-un stadion în 
aer liber. De aceea, în cursele de vi
teză, au fost necesare 30 de serii la 
băieți și 35 de serii la fete, iar pentru 
ca săritura în lungime să se poată 
desfășura, a fost nevoie să se impro
vizeze alte trei praguri, în afara celui 
existent, Altfel, poate că întrecerile ar 
mai fi durat și acum—

a . ^dus singur nu mai puțin de 58 de 
mici atleți cu care a ocupat locul trei 
în clasamentul general pe echipe. De 
altfel, acest clasament se prezintă ast
fel : I.SSE2 194,11 p, 2. SSE1 154,96 
pj 3. RAPID 132,93 p, 4. VIITORUL 
129,67 p, 5. CSS 65,50 p, 6. DINAMO 
50,33 p, 7. PALATUL PIONIERILOR 
47.50 p, 8. CONSTRUCTORUL 46 p,... 
PROGRESUL 10 p și STEAUA 9 p.

lată și cîteya din rezultatele obținute: 
BĂIEȚI: 50 n: R. Ionescu 6,8, S. 
Tutoveunu 6,8, B. Horozin, G. Geor
gescu și L Velovan 6,9; lungime: R. 
Ionescu 4,83, F. Popa 4,80, G. Preda 
4,74 ; FETE : 59 m: El, Mîrza 7,1, A. 
Popescu 7,2, M. Popescu 7,3 ; lungime : 

Simplul spectator, care și-a putut J^l. Mirza 4,52, M. Pretorian 4,38, V. 
f r , Dumitrescu 4,26 m.lace cu greu loc m sala, a lost mai |<
mult dedt impresionat de acest șuvoi NICOLAE D. NICOLAE
năvalnic de tinerețe și de talente, de ‘ 1 11 corespondent

★
Am fi încheiat 

lîoastre, dacă...
Altădată inofensiv, 

„etcetera" a devenit, 
supărător peste măsură, plin de echi- 
vocuri și ținta unor justificate nemulțu
miri. Avea dreptate arbitrul MIA 
LIONTESCU. Două-trei nume și apoi 
— invariabil — buclucașul „etc.“. E o 
rezolvare neinspirată. E vorba de mun
ca oamenilor. De unde să știe antre
norul, arbitrul sau activistul clubului 
la care „etc.“... intră? La pagina a 
II-a, la cei evidențiați, sau la pagina 
a V-a unde se spune: „n-au făcut ni
mic"... ? Și — ca un făcut ■— acestui 
,.etc“ i-au urmat: „unit antrenori nu 
pot face față cerințelor metodice mo
deme", „mulți antrenori rezolvă pro
cesul de antrenament pe baza unei re
țete neschimbate în tot timpul anului", 
„alți antrenori forțează pregătirea ti
nerilor atleți",..

In pofida absenței unor aprecieri con
crete din darea de seamă, discuțiile au 
demonstrat convingător pasiunea, pri
ceperea și experiența, dorința de a 
învăța din lipsuri. Am fi dorit să ge
neralizăm această constatare. Dar, cîte- 
v.a instantanee din sală ne opresc s-o 
facem; ele ne-au atras atenția că unii 
dintre participanți erau absenți de la 
discuții, de la dezbaterea unor probleme 
atît de importante.

. -Trebuie, se pare, să îmbunătățim și 
altceva decît metodele de antrena
ment...

aici înseninările

frecventul adverb 
în seara sfatului,



INTERVIUL NOSTRU

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI...
(u se poate spune că fotbaliștii 
jipei FARUL CONSTANȚA și-au în- 
upt vreun timp pregătirile. După 
nia partidă susținută în turul cam- 
natului ei au trecut la o vacanță 
Ivă, care a constat din antrena
nte ușoare, colective și individuale, 
ziua de 5 ianuarie, Farul și-a în- 
ut pregătirile pe anul... 1965. S-a 
rat ia sală pentru îmbunătățirea 
gătirii fizice generale, s-au făcut 
suri între stadion și... Sutghiol. La 
mul cros constănțenii au avut de 
curs o distanță de 7000 m. Apoi, 

ziua de 17 ianuarie s-a trecut la 
lă antrenamente pe zi: fotbaliștii 
continuat să execute programul me
să le îmbunătățească pregătirea fi- 

î generală, dar au exersat și la 
șitolul tehnică.
)upă cum ne spunea antrenorul Ion 
îăilescu, în tuna februarie echipa 
susține o serie de jocuri cu ca rac- 
de verificare. Astfel, Ia 7 februarie 

lul va juca, la București, cu Rapid, 
la 14 februarie, la Ploiești, cu Pe- 

ul.
.a pregătiri participă întreg lotul 
care s-a adăugat încă un element 
ir, din proprie pepinieră: juniorul 
site Melenco.

EMIL 1ENCF.C
★

•LACARA MORENI, care activează 
seria I a categoriei B, și-a început 
gătirile marți 12 ianuarie sub con- 
erea antrenorului Nicolae Blujdea. 

- antrenamente participă următorii 
ători: Șerbănoiu, Bucur (portari),

Bocin, Dumitran, Albină, lordache, 
Cepolschi 1, Cepolschi lf, Mihăescu 
(fundași), Frîncu, Totan, Lăzărescu 
(mijlocași), Moldoveanu, Lalu, Dra
gan, Baicu (înaintași). Antrenorul 
Blujdea a introdus în lot pe juniorii 
Dumitrașcu, Stoian și Botescu și... l-a 
scos pe Tischler pentru pasivitate la 
jocuri și lipsuri nemotivate de la an
trenament.

In perioada precompetițională. Fla
căra Moreni va susține o serie de 
meciuri, cu caracter de verificare, la 
Uioara, Turda și Cîmpia Turzii.

★
DUPĂ ULTIMUL MECI oficial, cel 

de cupă cu Progresul Reghin, jucătorii 
de la A.S.A. Tg. Mureș și-au reluat an
trenamentele sîmbătă 16 ianuarie sub 
conducerea lui Tiberiu Bone. Dacă 
timpul va permite, pregătirile se vor 
face mai mult în aer liber. După prima 
etapă a perioadei pregătitoare se va tre
ce la jocuri de omogenizare. Din lot, 
printre alții, fac parte: tioroș, 7avoda 
II, Sătmăreanu, Alecu, Gheorghe, Cos- 
ma, Siko, Ghiorfi.

LA UNIREA (fost I.R.A. 2) jucăto
rii au avut o vacanță de 15 zile. 
La 12 ianuarie întreg lotul a luat par
te la o ședință de analiză a activității. 
S-au dezbătut cauzele care au făcut ca 
echipa să ocupe un loc codaș și s-au 
luat măsuri pentru întărirea procesului 
instructiv-educativ. Antrenamentele sînt 
conduse de prof. Martin Bociardi și 
au loc de patru ori pe săptămînă (2 
în sală și 2 în aer liber).

CONSTANTIN ALBU - coresp.

PREGĂTIRI...
CA OBIECTIVE PRINCIPALE în 

atenția antrenorului Reinhardt (C.S.M 
Reșița) se află pregătirea fizică genera
lă multilaterală și împrospătarea lotului 
cu elemente tinere. Situația in clasa
ment a echipei (locul 13) a atras cri- 
ticile publicului reșițean, care a cerut 
eliminarea unor greșeli manifestate în 
jocurile disputate în tur, printr-o pregă
tire minuțioasă. Pt lingă pregătirile 
propriu-zise, sînt prevăzute o serie de 
meciuri cu caracter de verificare. Au 
fost promovați in prima echipă juniorii 
Fischer, Gutuii și Bîtea.

1ANCU PLAVIȚU - coresp.

•ir

De curînd și-au reluat pregătirile 
și arbitrii iotului republican din re
giunea București. La prima lecție ei 
au efecuat, pe stadionul Progresul, un 
program de 40 de minute (pregătire 
fizică) și 20 de minute cu... balonul. 
Cu aceiași prilej, Mihai Popa a vor
bit colegilor lui despre sarcinile care 
stau în fața arbitrilor pe perioada re
turului.

PROGRAMUL RAPIDULUI

Steaua, Dinamo și Știința 
s-au calificat pentru turneul final
Cu ultimele jocuri ale turului al 
lea, cele de marți seară, au luat 

■șit întrecerile campionatului Ca- 
' fjjNAMO BUCUREȘTI a trecut 
^Constructorul : 12—2 (5—0, 4—1, 
1). învingătorii au deschis sco- 
la mijlocul primei reprize, prin 

ia. Acest gol a însemnat... semna- 
„căderii" celor de la Constructo- 
care pînă atunci rezistaseră cu 

jces. Scorul reprizei a fost fixat

1. Steaua 12 12 0 0 190: 13 24
2. Dinamo 12 8 1 3 102: 41 17
3. Știința 12 6 1 5 65: 40 13
4. Constr. 12 3 0 9 34: 98 6
5. Olimpia 12 0 0 12 11:211 0

Feroviarii bucureșteni se află într-o 
perioadă mai avansată de pregătire. In 
curînd ei vor trece la meciuri amicale 
de verificare, întocmindu-și în aoest 
sens un program bogat. Astfel, la 24 
ianuarie pe terenul Ciulești, Rapid va 
întîlni Flacăra roșie (ora 10,30); Ia 28 
ianuarie va juca cu Viitorul Electro
nica (ora 15) iar la 31 ianuarie cu Me
talul București (ora 10,30). Pentru pri
ma jumătate a lunii februarie sînt per
fectate pînă acum 3 partide: la 4 fe
bruarie va avea loc revanșa cu Flacăra 
roșie (teren Timpuri Noi, ora 15), la 
7 februarie bucureș tenii vor evolua în 
compania Farului Constanța (stadionul 
Ciulești, ora 10,30), iar o săptămînă 
mai tîrziu adversarii bucureștenilor vor 
fi fotbaliștii de Ia Știința Cluj (stadio
nul Giulești, ora 10,30).

Retrospective și perspective

«Primele trei clasate se califică pen
tru turneul final.

• LA SFTRȘITUL săptămînii tre
cute s-au desfășurat la Suceava în
trecerile campionatului regional. Pe

Wgn (Steaua) conduce pucul urmărit de Tăbăcaru și Lenart de la Știința. 
(Fază dintr-un joc din campionatul Capitalei)

Foto: I. Mihătcă

Pană (3 goluri) și Florescu. în 
jlinuarea jocului, Ciobotaru (care a 
sput să depășească faza de „ano- 
iat“ în care s-a complăcut pînă a- 
B, în acest sezon) înscrie de patru 

pentru echipa sa, celelalte puncte 
(d realizate de Bașa, Boldescu și 
desul Barbu. Unul din cei mai aC- 

jucători de la Constructorul, Ma- 
41, a marcat cele două goluri ale 
Tnației sale. Dinamoviștii n-au for

jorul, intrînd pe teren fără fun
ii Țiriac și Fogoroș, iar în repriza 
reia nu i-au mai folosit pe Pană 
Florescu. Cu excepția cîtorva mici 
ri de nervozitate, petrecute în ul
eie două-trei minute, partida s-a 
fășurăt într-o notă de sportivitate 
e a ușurat sarcina arbitrilor I. 
‘erecinski și C. Zgîncă.
n jocul de închidere a turneului, 
nța București (prezentînd — pen- 
prima oară în acest al treilea tur 
un lot mai numeros de jucători, 

e să-i permită să facă schimburi 
male) a întrecut pe Olimpia cu 
-0 (7- 0, 1—0. 4—0).
n urma acestor rezultate, clasa - 
ntul final al campionatului Capi
ii (care contează și ca una din zo- 
■e de calificare pentru turneul fi- 

al campionatului republican) se 
zintă astfel;

primul loc s-a clasat Metalul Rădăuți, 
care a întrecut pe Străduința Suceava 
cu 6—0, pe Olimpia Vatra Dornei cu 
25—0 și pe Știința Cîmpulung cu 
23—0. După cum ne declară delega
tul F.R.H.P. la această competiție. Ion 
Tiron, Metalul se prezintă bine în a- 
cest sezon, avînd un lot bogat din 
care fac parte, pe Ungă jucători cu- 
noscuți ca Chirii», Cilievici, Lungu, 
Sava, Murin, Nichiforiuc și Poclitaru, 
o serie de tineri (atentați. Antrena
mentele, conduse de Tomovîci, s-au 
desfășurat cu regularitate și se pare 
că rădăuțenii vor fi un concurent se
rios al Științei Cluj, <n faza de zonă 
care se va desfășura la Cluj, înce- 
pînd de la 23 ianuarie și de unde se 
califică o echipă pentru turneul final.

• CAMPIONATUL regiunii Brașov 
s-a desfășurat la Sighișoara, cu par
ticiparea a patru echipe. Steagul roșa 
Brașov s-a clasat pe primul loc dar 
nu fără emoții. „Stegarii* au trecut 
greu de Voința din localitate (4—2) 
și de Forestierul Tg. Secuiesc (6—4), 
întrecînd îrrsă lejer pe Știința Sighi
șoara (echipă de juniori) cu 14—1. 
Pentru zona de la Miercurea Ciuc 
s-au calificat primele două clasate în 
campionatul regional, adică Steagul 
roșu și Voința Sighișoara.

Progresul—Dunav Russe 9-1
(Urmare din pag. 1)

pugilistul bulgar fiind oprit de medic să 
urce în ring. Puiu Nicolae a încheiat 
înainte de limită partida cu Ahmedov. 
Campionul nostru n-a luat meciul în se- 

| rios decît în ultimul rund, cînd și-a obli- 
j gat adversarul să abandoneze. Tot prin 
\ abandon, în repriza a treia, s-a înche- 
! iat și întîlnirea dintre Fieraru și Ko- 
' lev, în favoarea primului. Fără istoric 
I „duelul" dintre C. Rusu și M. Prolro- 

piev, în care decizia a aparținut lui 
| Rusu. Ion Marin, deși n-a avut un 
! adversar (Velcev) care să-i pună „pro- 
: bleme", ne-a plăcut totuși datorită ac- 
' țiunilor clare, loviturilor sale extrem 
■ de puternice și precise. în repriza a 

doua antrenorul echipei din Russe a 
aruncat prosopul, cerind abandonul ele
vului său. Singura victorie a oaspeți
lor a fost realizată de V. Cervenovschi, 
care l-a învins la puncte pe N. Paras- 
chiv. Mihai Mariuțan și-a adăugat la 
palmares încă o victorie prin k.o. la 
V. Tomov. In sfîrșit, E. Schnapp l-a 
întrecut la puncte pe Nicola Andreev, 
într-un meci care nu a avut nimic co
mun cu... boxul.

• DE VORBA CU TOV. GH. GURIEV, 
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
AL 1. S. LOTO-PRONOSPORT

Zilele trecute, un redactor al ziaru
lui nostru s-a adresat tovarășului 
GH. GURIEV, director general adjunct 
al întreprinderii de Stat Loto-Prono
sport, rugîndu-1 să ne răspundă la cî- 
teva întrebări, legate de activitatea și 
planurile ei viitoare.

— Cum s-a desfășurat activitatea 
Loto-Pronospcrt în anul 1964 ?

— Din cei zece ani de activitate ai 
I.S. Loto-Pronosport, anul 1964 a fost 
unul dintre cei mai rodnici. Astfel, au 
fost distribuite pârtieipanților premii in 
valoare de aproximația 320 milioane 
lei, dintre care 171 de autoturisme, 24 
premii de cile 100 000 lei, 56 premii 
intre 50.000 și 100.000 lei, sute de ex
cursii in străinătate prin O.N.T. „Car- 
pați" și alte numeroase premii in bani 

| sau obiecte. De asemenea, Loto-Prono- 
sport a căutat să sprijine ridicarea 
măiestriei sportivilor noștri, acordind 
numeroase premii in obiecte la diferite 
competiții: campionatul de fotbal, 
„Cursa Sciuteii", competiții de box ș.a.

— Care sînt principalele sarcini 
pentru 1965 și cum vedeți posibi
litatea realizării lor ?

— Pentru anul 1965 sarcinile de plan 
sînt deosebit de importante. Conducerea 
întreprinderii le-a analizat și a luai 
din timp toate măsurile tehnico-orga- 
nizatorice necesare. Ne preocupăm de 
dezvoltarea rețelei proprii și mandatare 
(care numără actualmente peste 1.000 
de agenții proprii și peste 45.000 de 
ochiuri de vînzare), de modernizarea 
aspectului unităților proprii, de pregăti
rea temeinică a gestionar ilor-vinzători. 
pentru a asigura o cit mai bună deser
vire a participanților.

In ceea ce privește sistemele de con
curs, după cum s-a anunțat chiar de la 
începutul anului, plafonul premiilor a 
fost ridicat la 120.000 lei. De asemenea, 
s-au operat unele simplificări și inten
ționăm să mai aducem și altele care să 
facă mai accesibile maselor de pârtiei- 
panți concursurile organizate de Loto- 
Pronosport.

Au fost studiate din timp o serie de 
formule pentru concursurile și tragerile 
speciale, care au și început să fie puse 
in aplicare, începlnd cu tragerea excep
țională din luna ianuarie. Deocamdată, 
anul 1965 dă semne bune. Să așteptăm 
și rezultatele celorlalte acțiuni, care vor 
constitui surprize plăcute pentru parti- 
cipanți. Ele vor fi anunțate la timp.

„Duminici sportive" pe timp 
de iarnă la Electrica I.D.E.B.

(Urmare din pag. 1)
mult, atunci cînd consiliul asociației 
sportive șl comitetul U.T.M. ne-au pre
zentat proiectul organizării „duminicilor 
sportive". Aceasta este prima clintr-un 

' ciclu care se va desfășura pînă la inau
gurarea sezonului în aer liber. Inițiativa 
am îmbrățișat-o cu mult interes, apre
ciind că ea reprezintă un mijloc' foarte 
bun de organizare a activității sportive, 
de desfășurare a Spartachiadei de iarnă, 
totodată de culturalizare a tineretului 

| îndeosebi. Pentru că, paralel cu organi
zarea unor întreceri, în aceste „duminici 
sportive" vor fi prezentate filme — între
prinderea dispunind ac aparatura nece
sară — conferințe pe teme educativ-spor- 
tive, recenzii de cărți, vor avea loc dis
cuții cu sportivi fruntași. Se înțelege că 
participînd la aceste frumoase acțiuni, 
tineretul ca și virstnicii nu vor avea de
cît de cîștigat".

In ce ne privește, dorim consiliului 
asociației sportive Electrica I.D.E.B. și co
mitetului U.T.M. din întreprindere mult 
succes și în continuare în organizarea 
„duminicilor sportive**.

— Cum se desfășoară colabora
rea cu organele locale UCFS ?

— Relațiile de colaborare între orga
nele UCFS și Loto-Pronosport, pe linia 
realizării planului de încasări și bene
ficii la sistemele Pronosport-Pronoex- 
pres, s-au îmbunătățit. In cursul anului 
1964, multe dintre obiectivele prevăzute 
in planul de măsuri au fost realizate. 
Trebuie să arăt, însă, că această îmbu
nătățire nu s-a făcut simțită, in mod 
uniform, la toate nivelele și verigile. Ea 
a fost mai accentuată la nivel central, 
destul de slabă in regiuni și nesatisfă
cătoare in raioane.

Beneficiile alocate UCFS puteau fi 
mai mari dacă in relațiile de colaborare 
nu existau și unele lipsuri. De exemplu : 
întreruperea campionatului de fotbal, 
modul lui de desfășurare, programarea 
unor derbiuri în cursul săptăminii (fără 
a putea fi prinse in concurs), anularea 
unor meciuri și chiar a unui concurs, au 
provocat reținerea participanților de la 
joc, nemulțumiri, cheltuieli inutile care 
au redus beneficiile ce puteau reveni 
mișcării sportive. Pentru a aduce înca
sări sporite, sistemul Pronosport are 
nevoie, în primul rind, de programe 
atractive.

Dacă ne referim la Sportexpres, con
curs cu multe premii in obiecte și bani, 
aici aportul organelor UCFS la mărirea 
încasărilor putea fi mai substanțial prin 
difuzarea biletelor în rindul membrilor 
UCFS. Sprijinul acordat de consiliile 
regionale și raionale UCFS, precum 
și de cluburi și asociații, putea fi mai 
mare pentru că din vinzarea biletelor 
Sportexpres, cluburile și asociațiile spor
tive aveau posibilitaiea să realizeze be
neficii frumoase. Astfel, in primul se
mestru al anului 1964, unele consilii 
regionale și cluburi orășenești, ca ur
mare a sprijinului acordat în difuzarea 
biletelor Sportexpres. au încasat sume im
portante provenite din cota de 1/3 (1 lea 
la fiecare bilet) din valoarea biletelor 
vindute peste plan. De exemplu, în Ca
pitală, clubul Olimpia a realizat 34681 
lei. Progresul 2] 337 lei, Flacăra 32.849 
lei, Metalul 15 973 lei ș.a. Evident, însă, 
ele sînt prea mici față de posibilitățile 
existente. Organele UCFS, cluburile și< 
asociațiile sportive ne pot ajuta mai 
mult. La rindul lor, participînd la siste
mele Loto-Pronosport, iubitorii sportului 
nu numai că pot obține importările pre
mii in bani și obiecte, dar —în același 
timp — sprijină dezvoltarea mișcării de 
cultură fizică din țara noastră.

Curs de perfecționare 
pentru arbitrii de rugbi
Federația romînă de rugbi organi

zează între 25—28 februarie un curs 
de perfecționare recarvat arbitrilor din 
întreaga țară. în cadrul cursului (care 
se va ține în București, la sediul F. R. 
Rugbi) vor fi prelucrate toate modi
ficările survenite in ultima vreme in 
regulamentul de foc și unificate inter
pretările în diferite situații create pe 
teren.

în aoelași timp, datorită schimbului 
de păreri pe care colegiul de arbitri 
l-a avut cu o sene de specialiști de 
peste hotare, vor fi luate în discuție 
și unele probleme <Je arbitraj dezbătute 
la ultimele ședințe ale comisiei de ar
bitri a F.I.R.A. (Federația internațio
nală de rugbi amator).

La acest curs vor funcționa ca lec
tori cîțiva dintre cei mai cunoscuti și 
apreciați arbitri de la noi, printre care 
Cornel Munteanu, Gheorghe Eftimescu 
și Dumitru Manoileanu.

Pronosportul de duminică

• Pronosport • Pronosport • Pronosport
Pronosticul lui Mircea David pentru
Pe inginerul MIR

CEA DAVID l-am 
găsit la locuința sa 
de pe magistrala 
Nord Sud. Lucra cu 
migală lă strîngerea

materialului pentru o carte despre 
fotbal.

— Pe cînd crezi că va apare cartea ?
— Deocamdată, lucrez Este pe șan

tier, cum s-ar spune. Voi depune toate 
eforturile ca să apară în anul viitor

Știind Că în familia lui Mircea David.
Pronosportul și Pronocxpresul se bucu
ră de multă atenție, i-am șoiicitat un 
pronostic pentru etapa de duminică.

„11 DiO“ ne-a dat următoarele pronos
ticuri :

VI,
VIL

VIII.
IX.
X.

XL
XII. Catanzaro—Spăl

La concursul Pronosport
1965 numărul cîștigătorilor de la 
IlI-a a fost de 385,1 și nu 325,1 cum a 
apărut din eroare

LOTO CENTRAL

Infernazionale—Varese 
Juventus—Messina 
Lazio—Genoa 
Mantova—Torino 
Sampdoria—Lanerossi 
Bari—Napoli

nr.

x
X
1,
1 
din 
cai.

2

Cele două premii suplimentare II în
treg în valoare de cîte 35.233 lei au fost 
obținute de particîpanții Gulan Ana din 
Giurgiu și Popescu Hrisant din Bucu- 
rești.

Tragerea Loto-central de vineri 22 ia-- 
nuarie 1965 va avea loc la Clubul Uzinelor - ------- - — - - . —
nr.

Textile 7 Noiembrie, Calea Dudeștl 
169, tamvai 10 și mașina 35.

PRONOEXPRES
la 
rie

I. Portugalia—Turcia
II. Bologna—Atacanta 

III. Cagliari—Roma
IV Catania Milan
V. Foggia—Fiorentina ■

1
1

X
2, 

X
X

Premiile întregi și sferturi oferite la 
tragerea Loto-central din 15 ianuarie 1965

Premiul suplimentar I : 4 variante sfert 
a 24.223 lei; suplimentar II : 2 a 35.233 
lei și 3 a 8.868 lei; Categoria I : 3 a 
27.684 și 2 a 6.921 lei; Categoria a II-a : 
11 a 5.617 lei și 25 a 1.404 lei; Categoria 
a IlI-a • 26 a 2.533 lei și 49 a 633 lei; 
Categoria a IV-a ; 49 a 1.575 lei șl 50 a 
393 lei; Categoria a V-a : 129 a 573 lei 
și 160 a 143 lei; Categoria a Vl-a : 250 
a 316 lei și 226 a 79 lei; Categoria a Vil-a: 
243 a 308 lei și 284 a 77 lei; Categoria a 
VUI-a : 242 a 307 lei 294 a 76 lei.

ianua» 
urmă*

<7
4 ■

tragerea Pronoexpres din 20 
1*965 au fost extrase din urnă 

tea rele numere i -
39 43 38 4 22 34

Numere de rezervă t 7 36
Fond de premii.' 628.376 lei
Premiul excepțional de 25.000 tei oFd* 

rit la concursul Pronoexpres nr. 2 diif 
13 ianuarie ax. a fost obținut prin tra
gere la sorți de participantul Aides Eiv 
gen din București..

Rubrică redactată de Loto-Pronosports



ACTUALITATEA internațională
a

pentru campionatele europene
TURNEUL DE ȘAH 

DE LA DEVERWIJK Profil: ROBERT WINDLE
In anul care a trecut, echipa mas

culină de baschet a Poloniei, vice- 
campioană europeană, a ocupat la J.O. 
de la Tokio locul 5, deși antrenorul 
Witold Zagorski și elevii săi sperau 
la cucerirea unei medalii. Acesta a fost 
unul din motivele care au determinat 
federația de specialitate poloneză să ia 
din timp măsuri pentru pregătirea echi
pei, care va participa la campionatul 
european de la Moscova și Tbilisi (mai- 
iunie 1965).

' Pe baza jocurilor din cadrul cam
pionatului polonez, antrenorul W. Za
gorski a alcătuit un lot, care cuprinde 
pe cei mai în formă jucători : Wichow- 
ski, Pstrokonski, Lopatka, Piskun, Liks- 

’•zo, Dregier, Langiewicz, Blauth, Czer- 
nichowski, Perka ș.a. In același timp, 
au fost selecționați în lot și o serie de 
tineri jucători de valoare din echipa de 
juniori, care s-a clasat recent pe locul 
doi în turneul internațional de la Leip-

zig (a învins R.D. Germană cu 70-62, 
Ungaria cu 75—60 și a pierdut în fața 
Cehoslovaciei cu 78—82) cum sînt
Pietrzlk. Niemiec (2,01 m), Nowak 

și Kosicki. Totodată, federația poloneză 
s-a îngrijit să asigure echipei un calen
dar internațional cît mai bogat, care 
să-i permită o bună verificare înaintea 
viitoarei confruntări europene. Astfel, 
în lunile care vor urma, baschetbaliștii 
polonezi vor întîlni echipele Italiei, 
Iugoslaviei și Ungariei și se vor de
plasa la Moscova pentru un meci dublu 
cu selecționata U.R.S.S.

Paralel au loc și pregătirile repre
zentativei de junioare, care va participa 
în luna august, în Bulgaria, la primul 
campionat european. Zilele trecute, tine
rele baschetbaliste poloneze au luat 
parte la turneul internațional de la 
Kielce, unde au învins pe rînd selec
ționatele R. D. Germane (55—34), 
Bulgariei (71—61) și Ungariei (51-41).

ALEXANDRA NICOLAU CONTINUA 
SA CONDUCĂ ÎN CLASAMENT

HAGA 20 (Agerpres). — Alexandra 
Nicolau continuă să fie lideră în tur
neul internațional de șah de la Be- 
verwijk. In runda a 7-a, ea a învins-o 
pe olandeza Mulder. Alte rezultate ale 
rundei: K. Jovanovici — R. Jovano
vici 1—0: Roodzant — Ivanova re
miză; Konarkovska — Bruce 1—0; 
Litmanovicz — Vreeken remiză. S-a 
întrerupt partida Timmer—Heemskerk.

In clasament. Alexandra Nicolau 
totalizează 5.5 puncte și este urmată 
de Katia Jovanovici (Iugoslavia) cu 
5 puncte și R. Jovanovici (Iugoslavia) 
cu 4 puncte.

în turneul masculin de la Beverwijk, 
după 11 runde. în clasament conduce 
maghiarul Portisch cu 8 puncte, ur
mat de Gheller (U.R.S.S.) 7 puncte, 
Boboțov (R.P. Bulgaria) 6 puncte, 
Donner (Olanda) și Smederevac (Iu
goslavia) cu cite 6 puncte.

PE GHEATA ȘI PE ZAP ADA
Campioana olimpică Marielle Goit- 

schel (Franța) a obținut vic'oria în 
proba de slalom special, din cadrul 
concursului internațional de schi de 
la Schruntz. Ea a învins-o pe Heidi 
Schmidt-Biebl (R.F.G.) și pe Christine 
Goitschel, campioană olimpică la a- 
ceastă probă. Clasamentul: 1. Marielle 
Goitschel (Franța) — 49,42—50.
60. 100,02; 2. Heidi Schmidt-Biebl 
(R.F.G.) — 102,48; 3. Christine Goit
schel (Franța) — 102,79; 4. Annie 
Famose (Franța) — 104,45; 5. Edith 
Zimmerman (Austria) — 105,06.

vidual: 1. Schnabel (R.D.G.) lh 
37:09,0 (18 puncte); 2. Olsson (Sue
dia) lh 38:04,0 (18 puncte); 3 Kluge 
(R.D.G.) lh 38:49,0 (18 puncte).

în concursul de la Zinnwald, la 
care au participat schiori sovietici și 
germani, pe primul loc s-a clasat 
Falin (Dinamo Moscova) — lh 
34:59,0 (19 puncte), urmat de Speer 
(Dinamo Zinnwald) lh 39:31,0 (16 
puncte).

puncte și Zimmerman (R.F.G.) — 
183,623 puncte.

în ultima zi, probele de 1 500 m și 
10 000 m au revenit lui Evgheni Gri- 
șin — 2:07,3 și respectiv Guiderich 
— 15:53,1. La sfîrșitul competiției, 
lui Guiderich i s-a atribuit trofeul 
„Alberto Nicolodi".

Una dintre cele mai mari surprize 
ale J.O. la natație a furnizat-o aus
tralianul Robert Windle, învingă
tor în proba de 1500 m. Veți între
ba desigur: de ce ? Cu o lună îna
intea startului de la Tokio, ameri
canul Roy Saari obținuse o perfor
manță formidabilă pe această dis
tanță, coborînd pentru prima oară 
recordul mondial sub granița celor 
17 minute! (16:58,7). Specialiștii din 
întreaga lume au indicat atunci un 
singur favorit la 1500 : Roy Saari.

Dar iată că în apele bazinului o- 
limpic de la Tokio toate pronos
ticurile au fost răsturnate. Un tînăr 
blond, cu ritm de vitezist, a con
dus tot timpul pe parcursul celor 
30 de lungimi de bazin, cucerind 
medalia de aur, cu un rezultat de 
17:01,7. Record olimpic, a doua per
formanță mondială din toate timpu
rile ! Era studentul Robert Windle, 
în vîrstă de 20 de ani. Un elev al 
renumitului antrenor Don Talbot, 
acela căruia i-au trecut prin mînă 
o pleiadă de talente ale natației 
celui de al 5-lea continent : Murray- 
Rose, Konrads, Wood, Phegan.

Victoria neașteptată obținută de 
Windle la Olimpiadă este rezulta
tul 
ței 
rul 
un 
un 
alți copii de vîrsta sa. In schimb, 
îi plăcea să înoate, asculta indica
țiile mele. De multe ori îl goneam 
pur și simplu din bazin, pentru ca

★

tn 
in-

muncii sale perseverente, voin- 
sale de fier. O explică antreno- 
Don Talbot : „Bobby nu a fost 
copil minune. De mic, nu avea 
talent deosebit, era la fel ca

seara să vină pe ascuns și, să-l gă
sesc din nou în apă... Am \>ăzut la 
acest copil o dragoste pentru apă 
cum n-am mai întîlnit în cariera 
mea de antrenor. Voința și perse
verența l-au dus pe podiumul cel 
mai înalt al medaliaților. Cei 6Rr 
de kilometri înotați la antrenamen
tele din cantonamentul de la Kilar- 
ney Heights nu au fost străbătuți 
în zadar. Munca asiduă este întot
deauna răsplătită".

Acum, Robert Windle mai are un 
obiectiv : să atace recordul lumii 
deținut de Saari. Nu este exclus 
să reușească, pentru că la Windle 
s-au reunit în mod fericit două ca
lități : puterea de muncă și voința.

Zilele trecute s-au desfășurat 
R. D. Germană două concursuri 
ternaționale de biatlon, premergătoare 
campionatelor mondiale. La Altenberg 
s-au întîlnit echipele R. D. Germane 
și Suediei, victoria revenind gazdelor 
cu 4h 55:44,0, față de 5h 08:17,0 cît 
au realizat suedezii. Clasament indi-

★
Concursul internațional de sărituri cu 

schiurile de la trambulină, desfășurat 
la Chicago, în fața a 6.000 de spec
tatori și pe o temperatură de minus 
7 grade, a fost cîștigat de norvegia
nul T. Brandtzaeg, recentul învingător 
al turneului celor 4 trambuline. El a 
obținut 227,2 puncte și a fost urmat în 
clasament de compatriotul său Torlaf 
Engan — 219 puncte și americanul 
Dave Hicks — 214 puncte.

★

FOTBAL • DUMINICA LA LISABONA : PORTUGALIA —
TURCIA

• TURNEUL DE LA RIO DE JANEIRO

I
PE SCURT

Participare numeroasă 
la Universiada de la Budapesta
Universiada, tradiționala competiție 

sportivă studențească, se va desfășura 
anul acesta la Budapesta, între 20 și 
29 august. Pe program figurează în
treceri la opt discipline: atletism, bas
chet, volei, tenis de cîmp, lupte, înot, 
polo pe apă și scrimă. Se așteaptă o 
participare numeroasă a studenților 
snort ivi din diferite țări ale lumii. Aso
ciațiile studențești din Japonia au a- 
nunțat că vor trimite la Budapesta o 
delegație de peste 100 de sportivi și 
sportive. Pentru prima oară vor lua 
parte la Jocurile. universitare, studenți 
din S.U.A. — înotători, atleți, jucă
tori de tenis și o echipă de baschet.

(Agerpres)

Schioare fruntașe din U.R.S.S., Fin
landa, Suedia, R. D. Germană, R. P. 
Polonă și alte țări au participat la 
concursul internațional de probe nor
dice, desfășurat în stațiunea de spor
turi de iarnă Klingenthal. Cursa de 
10 kilometri a revenit sportivei sovie
tice' Vera Cernova. cronometrată cu 
timpul de 34:20,0. In ștafeta 3x5 km, 
pe primul loc s-a clasat echipa 
U.R.S.S. (Vartanova, Acikina, Cerno
va) — lh 15:57,0. Echipa Finlandei 
a ocupat locul doi — lh 16:16,0, iar 
Suedia locul trei — lh 16:26,0.

★

international de patinaj 
Madona di Campiglio a 

de patinatorul sovietic

Concursul 
viteză de la 
fost cîștigat 
Vladimir Guiderich cu 179.542 puncte, 
urmat de italianul Riva — 182,290

• Duminică 24 ianuarie, la Lisabona 
se va desfășura prima întîlnire din 
cadrul grupei a IV-a (din care face 
parte și R. P. Romînă) a preliminari
ilor campionatului mondial de fotbal. 
Reprezentativa Portugaliei va întîlni se
lecționata Turciei. Cele două formații 
s-au pregătit intens în vederea acestei 
întîlniri. Din lotul portughez nu vor 
lipsi cunoscuții internaționali Eusebio, 
Simoes, Augusto, Colona. Poarta re
prezentativei Turciei nu va fi apărată, 
probabil, de cunoscutul portar Ozcan, 
deoarece clubul Austria Viena, unde 
activează acesta, a refuzat deocamdată

la Lisa-să-l cedeze pentru meciul de 
bona.

• Pe stadionul Maracana, 
de Janeiro, s-au disputat alte 
internaționale de fotbal prilejuite de 
aniversarea a 400 de 
meierea acestui oraș.

Echipa Vasco da 
cu 3—2 (2—0) echipa 
iar Flamengo Rio de 
cut cu 1—0 (0—0) pe Atletico Ma
drid. In meciul următor, Flamengo va 
juca cu Vasco da Gama, iar echipa 
R. D. Germane cu Atletico Madrid.

din Rio 
întîlniri

ani de la înte-

Gama a învins 
R. D. Germane, 
Janeiro a între-

John Thomas abandonează atletismul
Atletul negru John Thomas, primul 

săritor din lume care a trecut peste șta
cheta înălțată la 2,20 m„ abandonează 
activitatea competițională. Deși are nu
mai 24 de ani, Thomas a declarat că 
obligațiile sale profesionale (este sala
riat la un hotel din Boston) nu-i mai 
permit să se antreneze așa cum cere 
sportul de performanță. Thomas s-a afir
mat pentru prima oară ca un talentat 
săritor Ia înălțime în anul 1958, cînd 
a obținut rezultatul de 2,10 m. In plină 
formă, el a suferit un accident la picio
rul stîng (prins în ușa unui ascensor)

și a fost nevoit să stea departe de sta
dion timp de un an. în anul 1959, com
plet restabilit, sare 2,18 m și apoi 2,22 
m (nou record mondial). Favorit al 
J. O. de la Roma, el s-a clasat doar 
pe locul trei, în urma sovieticilor Sav- 
lakadze și Brumei. Eclipsat de ascensiu
nea lui Brumei, care a ridicat recordul 
mondial la 2,28 m, Thomas a rămas 
totuși un adversar puternic și la Tokio 
era să producă surpriza. Ca și Brumei, 
cîștigătorul probei, Thomas a sărit 2,18 
m și a obținut medalia de argint.

(Agerpres)

r? fpluî1 Ta«L!rReCentJ 1?O’ mondial, are un concurent serios în
t® u!. EufS>Pa d n ,L°ndia au fost in- | : fratele său. Yoshleuki. cu î?
vitați toți sportivii englezi care de-a 
lungul anilor au cîștigat medalii o- 
limpice de aur. La această reuniune 
a fost invitata si cuadrupla campioană

olimpică, fosta atletă olandeză Fanny 
Blankers Koen. Fotoreporterul a sur
prins un trio de sportive celebre : 
Mary Blgnal, Fanny Blankers Koen șl 
Ann Packer.

GENEVIEVE HARDY din Amiens 
(Franța) și;a sărbătorit la începutul 
acestei luni cea de a 60-a aniversare 
a zilei de naștere într-o manieră des
tul de originală. Ea a cucerit titlul 
de campioană de tenis de masă al 
Flandrei. Ca și cum această perfor
manță nu ar ti fost suficientă pentru 
a marca evenimentul, d-na Hardy a 
cîștigat șl proba feminină de dublu, 
împreună cu Alice Rennes din Pas 
de Calais.

S-AU ANUNȚAT noi amănunte cu 
privire la meciul proiectat în cinstea 
aniversării a 50 de ani de la nașterea 
celebrului fotbalist englez Stanley

Matthews. Astfel, selecționata brita
nică va fi alcătuită de însuși Mat
thews, în timp ce pentru formația 
selecționatei mondiale, care urmează 
să-i fie opusă, au fost reținute pînă 
acum numele jucătorilor lașin, Pele, 
Garrincha, Di Stefano, Gento.

CAMPIONUL olimpic al probei de 
100 m plat, americanul Bob Hayes, 
care și-a pierdut statutul de amator 
ca urmare a trecerii sale la o echipă 
profesionistă de fotbal american, a 
anunțat că va participa totuși la cî- 
teva concursuri de atletism progra
mate în Australia, dar în calitate de 
profesionist.

MIJLOCAȘUL echipei reprezentati
ve de fotbal a U.R.S.S., Valeri Voro
nin, a fost desemnat de ziariștii spor
tivi sovietici drept cel mai bun fot
balist al anului 1964. El este urmat 
în clasament de Valentin Ivanov, Sla
va Metreveli, " ~ *
Bannikov.

FEDERAȚIA 
anunțat că în 
fășura la Santiago de Chile un mare 
turneu internațional, la care au fost 
invitate să participe echipe reprezen
tative din 13 țări, inclusiv Chile. Au 
fost trimise invitații reprezentativelor 
S.U.A., U.R.S.S., Braziliei, Porto Rico, 
R.A.U., Australiei și Japoniei, alte 
cinci echipe urmînd să fie desemnate

I.ev lașin și Vladimir

chiliană de baschet a 
martie 1966 se va des-

pe baza unor turnee care vor avea 
loc în Eurooa.

CUNOSCUTUL boxer polonez Kulej 
a fost distins recent pentru a șaptea 
oară cu „Medalia de onoare a salva
torilor** întrucît a salvat încă o dată 
un om de la înec.

PESTE 1.500 de turiști străini și-au 
anunțat pînă în prezent sosirea la 
Ljubljana pentru a asista la campio
natele mondiale de tenis de masă. 
Printre aceștia vor fi mai mulți aus
tralieni, dornici nu numai să urmă
rească meciurile din cadrul campio
natelor, ci și să studieze modul de 
organizare al acestei mari competiții, 
întrucît Australia va găzdui viitoarea 
ediție a camDionatelor.

GASTON ROELANTS, campionul o- 
limpic al probei de 3.000 m obstacole, 
și-a făcut debutul ca scriitor cu car
tea intitulată „Patru ani pentru opt 
minute”, editată recent la Bruxelles.

DOI TINERI cineaști scoțieni au so
sit la Leningrad pentru a realiza un 
scurt metraj despre campionii olim
pici la patinaj artistic Ludmila Belu- 
sova și Oleg Protopopov : „Televiziu-» 
nea nu poate reda într-un mod su
gestiv stilul desăvîrșit și tehnica de- 
săvîrșită a acestor maeștri al gheții*
— au declarat cineaștii într-un inter
viu acordat ziarului „The Scotsman*
— „dar sperăm că vom reuși aceasta 
în filmul nostru**.

HALTEROFILUL japonez Yoshinobu 
Miake, campion olimpic și recordman

familie : fratele său, Yoshiguki, cu 
cîțiva ani mai tînăr, care recent în 
cadrul unui concurs în limitele cate
goriei pană a totalizat 335 kg. (Recor
dul mondial este de 397,5 kg).

RECENT, în meciul de box Finlan
da — Suedia, încheiat cu rezultatul 
de 8—2, în favoarea primei reprezenta
tive, unul dintre boxeri a avut o ma
nifestare originală. Bucurîndu-se de 
victorie, sportivul finlandez Kiverkăse

și-a strîns în brațe adversarul (pe 
suedezul Sven Eriksson) ridicindu-1 
în sus ca într-un veritabil meci de... 
lupte libere. Trebuie să recunoaștem 
că după 9 minute de box, avînd și 
mănuși pe mîlni, acest procedeu 
.tehnic” nu este prea ușor 1

• La campionatele europene de 
notaj academic, care vor avea 
între 20 și 29 august la Duisburg, ș 
înscris peste 500 de canotori, reprez 
tînd 25 țări. întrecerile feminine 
vor disputa între 20 și 22 august 
cele masculine între 26 și 29 aug 
In cursul unei ședințe a Comiteti 
de organizare a ..europenelor", car 
avut loc la Duisburg, a fost stal 
programul de desfășurare a comp 
(iei. Astfel, seriile probelor femir 
se vor disputa la 20 august, rec 
ficările la 21 și finalele la 22 aug 
Seriile campionatelor europene mas 
line se vor desfășura la 26 aug 
calificările o zi mai tîrziu, întrece 
pentru clasamentul de la 7—12 la 
august și finalele la 29 august, 
ziua de 24 august, la Duisburg 
avea ioc lucrările Congresului F.I.S

• Marele maestru Viktor Korc 
se menține lider în campionatul ui 
nai de șah, după 14 runde, av 
10,5 puncte și o partidă întreruptă 
Tal. La diferență de un punct se ; 
Stein și Bronstein. Partida întrerci 
dintre Korcinoi și Stein s-a termi 
remiză. Alte rezultate din pârtii 
întrerupte: Krogius — Bakulin 
Samkovici — Borisenko 1-0; ( 
denov — Averbach ; Lutikov — L- 
danski remiză.

• Intr-un meci amical feyHnin 
baschet, disputa.t la Paris, echipa R. 
Cehoslovace a învins cu scorul 
51—42 (25—20) echipa Franței.

• în cadrul unei reuniuni profe 
niște de box, desfășurată în Pal: 
Sporturilor din Paris, spaniolul L 
Folledo l-a învins la puncte după 
reprize pe_ „mijlociul" jamaican A 
Calhoun. Folledo a fost desemnat n 
tru a doua oară, de comisia europe; 
de box, șalanger oficial la titlul 
ropei deținut de maghiarul La: 
Papp. în primul meci, l’app la înV 
pe spaniol prin k.o. în rundul 8.

• Pugilistul Carlos Hernandez (Ve 
zuela) este noul campion mondial 
cat. ușoară, clasa „juniori". El l-a 
vins la puncte, după 15 reprize, 
americanul Eddie Perkins, în mei 
desfășurat la Caracas. Noul camp 
a declarat că în scurt timp va ati 
centura portoricanului Carlos Or 
deținătorul titlului oficial al ace: 
categorii. In gala de la Paris, fr. 
cezul Gonzales (vicecampion olim 
la Tokio), care a trecut la profe: 
nism, a obținut a doua victorie con: 
cutivă, dispunînd prin k.o. în prî 
repriză de germanul Nicolas Nany.

• In cursul lunii martie, antreno 
iugoslav de atletism Dragan Petrov 
va pleca în S.U.A. Aici, Petrovici 
sta timp de aproape patru luni 
scopul de a se specializa la cele n 
cunoscute centre atletice americane, < 
Michigan, Oklahoma, Los Angeles, O: 
gon etc.
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