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• Curs arbitride orășe-

Deschiderea sezonului

cuplaj, duminică 7 
București.

tivează în acest joc sportiv. Ce
rerile de înscriere vor fi depuse 
la secția tehnică a consiliului oră
șenesc UCFS, pînă la 13 februarie.

campioanele Turciei, 
intilnirilor de mîine va 
in 
la

18,30, 
festivități 
reuniune

Echipele bucureștene Rapid 
(masculin) și Dinamo (feminin), 
campioanele de volei ale țării 
noastre, iau mîine startul în edi
ția de anul acesta a „Cupei cam
pionilor europeni44. Ele întîlnesc 
la Istanbul campioanele Turciei, 
echipele clubului Galatasaray.

Returul............ ...
avea loc, 
februarie,

• Pregătiri
pentru campionatul 
orășenesc de box

Astâ-seară, de la ora 
va desfășura în sala de 
a uzinelor „Vulcan" o
de verificare a boxerilor juniori 
șl seniori în vederea apropiatelor 
întreceri din campionatul 
nesc.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

de baschet in București
Consiliul orășenesc UCFS Bucu

rești organizează în perioada 15 
februarie — 20 aprilie un curs de 
arbitri de baschet, la care se pot 
înscrie sportivi, antrenori și acti
viști care au activat sau care ac-

Din OBIECTIVELE
anului 1965

Citiți in pag. a ll-a ♦
relatări din asociațiile ♦

sportive

La Pitești,
printre amatorii

de fotbal...
cu cea mai tînără echipă 
' de seară din fața „Pro- 

' nu este singular. Și, cred că dacă afară 
nu ca acum — minus 35 de grade, povestea 

repriză" a campionatului

Discuții de sezon în orașul 
din categoria A. „Instantaneul 
hosportului" nu este singular. Și, 
ar fi — r ._ _____ . _____ ,
celor 11 puncte din prima „repriză- a campionatului 
ar iradia aceeași căldură. Pentru că, atunci cînd e vorba 
de fotbal, piteștenii — parcă numai ei ? — ignorează 
și vremea și timpul. Mai ales ac_:n, cînd au reînceput 
antrenamentele...

— Ai fost să-i vezi pe băieți ?
— Șase antrenamente, nici un absent. Ce zici ? Dacă 

merge așa...
Doza de optimism păstrează totuși pe „dacă'., l-am 

căutat izvoarele. Le-am aflat în cîteva mărturisiri, în 
clipe cînd unii prieteni ai fotbalului piteștean și-au spus 
„ofurile".

— Cînd scrie la ziar că avem cea mai tînără echipă 
(media de vîrstă a lotului : 21,5 ani) ne crește inima. 
Cînd vine vorba de altceva, se schimbă lucrurile.

— Nu cumva, disciplina ?...
— Eh, da I Poveste veche, de pe cînd eram încă în 

„B". Știți, Haimovicț, Lovin, Constantinescu... Noapte de 
noapte la restaurantele „Argeșul" sau la „Victoria", lipsă 
de la antrenamente, proteste și 
dusese vestea în toată țara.

Reporterul intervine :
— De-atunci, parcă s-au mai
— Mult I Dar...

un joc „tare" de ni se

schimbat lucrurile.

Sălile de volei din Capitală și din provincie 
găzduiesc mîine 11 meciuri contând pentru etapa 
a VlII-a a campionatelor republicane în cate
goria A, seria I: Steaua București — Dmamo 
Bihor, Farul Constanța — Progresul București, 
Constructorul Brăila — Dinamo București, 
C.S.M.S. Iași — Știința Galați, Petrolul Ploiești— 
Tractorul Brașov, Știința Cluj — Minerul B. Mare 
(masculin), C.P. București — Rapid București, 
Știmța București — C.S.M. Sibiu, Metalul Bucu-

Foto : T. Roibu
rești — Farul Constanța, C.S.M. Cluj — Progre
sul București și Știința Cluj — Partizanul roșu 
Brașov (feminin).

Partidele de duminică din București se des
fășoară după următorul program: in sala Dinamo, 
cu începere de la ora 9, meciurile feminine 
Știința — C.S.M. Sibiu, C.P.B. — Rapid Bucu
rești și Metalul — Farul Constanța, iar în sala 
Floreasca, începînd de la ora 11,30, întâlnirea 
masculină Steaua — Dinamo Bihor.

•ir
Ne-am reamintit că problema 

fost mult discutată și la recenta analiză a secției de 
fotbal Dinamo Pitești. Conducerea asociației a luat la 
începutul anului măsuri hotărîte. Radicale .—. atunci cînd 
nu s-a mai putut. „Mai bine jucăm cu juniorii" — au 
spus activiștii asociației Dinamo. Și au jucat. Cu Dobrin, 
cu C. Radu, Zdrenghea, Prepurgel, Badea, Olteanu. Ceva 
„sămînță" a mai rămas încă. .*.  ----- u:* ---- :.._:.i_ —
C.S.M.S. lași, cu Știința Craiova... 
cu repetate indisponibilități, 
experiență 
Matache și

o
alpin de iarnă
veste bună pentru alpiniștii 

noștri : comisia centrală de tu- 
rism-alpinism face cunoscut că la 
24 ianuarie 1965 se deschide sezo
nul alpin de iarnă. De la această 
dată se pot executa ture alpine 
pentru clasificare sportivă, respec- 
tînd normele UCFS.

De la gradul de dificultate m 
în sus este necesară aprobarea 
comisiei centrale de turism-alpi- 
nism.

• Tinerii patinatori
din nou in întrecere

11—12Sportivii din categoria 
ani și juniorii de categoria a Il-a 
din București vor lua astăzi star
tul în concursul republican. între
cerile au loc pe patinoarul „23 
August" după următorul pro
gram : slmbătă de la ora 13, fi
guri impuse: duminică de la 
ora 7.30, figuri tmmise, iar de la 
ora 20, exerciții libere.

educației și disciplinei a

mai rămas însă. A încolțit în meciurile cu 
Și astfel, piteștenii — 

, . cu juniori încă lipsiți de 
- au rămas pentru cîteva etape și fără 
Valcan, care au fost suspendați. Tot de

(Continuare in pag. a 5-a)

Primul meci din grupa a IV-a 
a preliminariilor campionatului 
mondial va avea loc după cum 
știți, duminică, la Lisabona, in
tre reprezentativele Portugaliei și 
Turciei. In vederea acestui meci, 
deosebit de dificil pentru echipa 
Turciei, antrenorul Sandro Puppo 
s-a ocupat cu mare atenție de lotul 
celor 20 de jucători. Echipa Tur
ciei a susținut citeva meciuri de 
pregătire: a învins echipa Gala-

iasaray cu 2—1, iar în fața echi
pei de tineret a orașului Istan
bul a obținut victoria cu 5—1. In 
al treilea meci, naționala turcă a 
terminat la egalitate (0—0) cu 
rezervele de la Galatasaray.

In lot au fost introduși o serie 
de jucători tineri, lată formația 
probabilă: Varol (Altai Ankara), 
Sukru (Fenerbahce), Ismail (Fe
nerbahce). Javuz (Beșiktas), Sa- 
bahatin (Gostape Izmir). Ercan

• Echipele noastre 
de tenis de masă 
in „C. C. E.î*

Fruntașii sportului cu mingea de 
celuloid de la noi au în săptă
mânile care urmează o intensă 
activitate competițională. Astfel, 
vineri 29 ianuarie, la Cluj, forma
ția masculină C.S.M. va susține— 
în cadrul sferturilor de finală ale 
„C.C.E.“ — partida cu campioana 
R.F. Germane, Tusa. Dusseldorf. 
Oaspeții vor alinia o garnitură al
cătuită din Eberhard Scholer, u- 
nul din cei mai buni jucători din 
Europa, Hans Offergeld și Franz 
Beyss.

La 12 februarie, în semifinala 
ediției feminine' a „C.C.E.“, Voința 
București va întttni, la Praga, pe 
campioana R.S. Cehoslovace. Spar
tak Sokolovo (Marta Luzova, Jar- 
mila și Jitka Karlikova).

FINALELE CAMPIONATULUI
REPUBLICAN
Intre 1 și 5 februarie sala Di

namo din Capitală, va găzdui 
etapa finală a campionatului re 
publican pe echipe și individual.

• întreceri de lupte
pentru copii

Mîine după-amiază, de 
15, yor avea loc în sala 
meciuri în cadrul primei 
campionatului orășenesc

orala
Dinamo 
etape a 

-------- -----r------„ de lupte 
clasice și libere pentru copii.

Volei: MllNE ETAPA A VIII-A IN CATEGORIA A-SERIAI

Moment dintr-un meci disputat în Capitală cu o etapă in urmă: blocajul ieșenilor respinge 
atacul echipei bucureștene Progresul. (Progresul — C.S.M.S. Iași 3—0).— C.S.M.S. Iași 3—0).

Cristian Popescu, unul din jucătorii cei mai in formă ai Rapidului, In plină acțiune. II veți 
revedea miine in meciul pe care echipa sa îi susțin*  împotriva Steagului roșu din. Brașov

Punctul de atracție al progra
mului baschetbalistic, din Capi
tală, pe care îl oferă etaipa a 
III-a a returului campionatului 
republican masculin, îl consti
tuie evoluția echipei brașovene 
Steagul roșu, care va da replică 
feroviarilor bucureșteni. Deși în 
toamnă Rapid a cîștigat la Bra
șov, partida de mîine se anunță 
totuși extrem de echilibrată, 
pentru că — pe de o parte — 
stegarii vin după două succese 
consecutive, iar pe de alta bucu- 
reștenii au pierdut ambele par

ECHIPA TURCIEI ÎNAINTEA MECIULUI CU PORTUGALIA

tide susținute în această lună. 
Jocul se va desfășura în sala Flo
reasca (ora 9,45), avînd în des
chidere întâlnirea Dinamo Bucu
rești — Farul Constanța (ora 
8,30).

Cu mult interes este așteptată 
și evoluția campionilor la Tg. 
Mureș, unde vor avea ca parte
ner de întrecere o altă performeră 
a returului, echipa studenților mu
reșeni. în tur, Steaua a cîștigat 
lejer cu scorul de 93—50, dar 
de data aceasta, militarii vor tre
bui să se mobilizeze serios pen-

(Sport Istanbul), Ilmaz (Galata- 
saray), Seref (Eenerbahce), Sovzi 
(Gostape Izmir), Metin (Galata- 
saray), Aidin (Eenerbahce).

înainte de plecare, președintele 
federației turce de fotbal, Mihte- 
rem Ozyurt. a declarai: „Ne aș
teaptă un meci greu și orice re
zultat strîns ne-ar oferi șanse pen
tru meciul revanșă. Aliniem o e- 
chipă nouă, bine pregătită, a că
rei primă calitate constă în elanul 
ei tineresc".

tru a putea anihila activitatea 
laborioasă a lui Țedula sub pa
nou, ca și aruncările precise, de 
la semidistanță, ale colegilor săi. 
în sfîrșit, în celelalte două me
ciuri, Dinamo Oradea — Știința 
București și Știinfa Cluj — 
C.S.M.S. Iași, gazdele pornesc 
favorite. Partida dintre Știința 
Timișoara și Politehnica Cluj este 
amîna tă.

VITRINA
Pt 1965

A CÂRTII
Dt SPORT...

Iubitorii cărții sportive așteap
tă nerăbdători noile apariții ala 
anului. Luînd cunoștință de vi
itoarele preocupări tematice, vă 
putem spune că Editura UCFS 
s-a pregătit din vreme pentru 
a-și extinde „gama" subiectelor 
tratate. Să cunoaștem cîteva din
tre ele...

Lucrările care se adresează în 
primul rînd antrenorilor, profe
sorilor de educație fizică, instruc
torilor, sportivilor, au in frun
tea listei : „Metodica învățării 
săriturilor" (lungime, înălțime, 
triplusalt, prăjină), „Gimnastica 
sportivă", „Jocul de volei", „Sis
temul cu patru fundași", „Pre
gătirea boxerului", „Îndrumăto
rul instructorului de triată șl 
lupte". „Pregătirea timourie a 
sportivilor", „Să învățăm metodic 
șahul", „Aruncări in atletism", 
„Pregătirea schiorilor", „Proble
me de biochimie in sport" etc. In 
ajutorul asociațiilor sportive vor 
apare : „Asociația sportivă", „Ser
bări și demonstrații cultural- 
sportive", „Cum organizăm o 
competiție sportivă". De aseme
nea, „Biblioteca sportivului"

(Continuare în pag. a 3-a)

Din Lisabona ni se transmite că 
în echioa Portugaliei nu vor juca 
cunoscuții internaționali Germa
no și Torez, accidentați in ultima 
etapă de campionat. In schimb, 
nu vor lipsi Eusebio. Augusto, 
Costa Perreira și alți „ași" ai ba
lonului rotund.

Meciul va fi condus de arbi
trul spaniol Cardezabal.

SAMIM VAR



Ce vom face în acest am
De mai mulți ani, asociația spor

tivă Penicilina, a Fabricii de anti
biotice din Iași, se situează printre 
fruntașe în activitatea sportivă pe 
oraș și chiar pe regiune. Intr-ade
văr, prin rezultatele lor, foarte mulți 
dintre cei 1 500 de membri UCFS, 
cuprinși in cele 19 grupe sportive, 
au făcut să se vorbească tot mai 
des de Penicilina. In cazul voleiu
lui, asociația noastră este cunoscută 
chiar și pe plan republican.

In acest an, consiliul asociației, 
care își desfășoară activitatea în 
strînsă colaborare cu comitetul 
U.T.M., și-a propus să obțină noi 
succese. In întrecerile Spartachiadei 
de iarnă, de pildă, vom căuta să 
atragem în întrecerile de gimnasti
că, haltere, șah, tenis de masă, trîn- 
tă, tir, schi, orientare turistică, pa
tinaj și săniuțe, un număr de 800 
de tineri și tinere, cifra realizată 
pînă acum fiind de 500. Totodatăi, 
față de interesul acordat concursu
rilor pentru trecerea normelor In
signei de polisportiv (130 de purtă
tori și alți 150 de membri UCFS 
care mai au de îndeplinit 2—3 nor
me), ne propunem să atragem în 
continuare în concursuri, un nu
măr de 300 de tineri și tinere.

Pe firul performanței sportive, 
vom căuta să sprijinim și mai mult 
secția de volei, astfel ca echipa noa

în discuția conferinței 
educația sportivilor

Prilej de temeinică analiză a muncii 
consiliului asociației sportive și a ce
lorlalți factori care se ocupă de îndru
marea activității în cadrul asociației, 
iată caracteristica adunărilor generale 
și conferințelor de dare de seamă și 
alegeri ale organelor locale UCFS.

De curînd am luat parte la o aseme
nea conferință. Este vorba de cea a 
asociației sportive Voința — întreține
rea, din cadrul clubului sportiv Voința 
din București. Delegații și invitații 
care au fost prezenți în după-amiaza 
aceea în sala de festivități a clubului 
cooperației meșteșugărești au învățat 
multe lucruri. Consiliul asociației spor
tive s-a preocupat de punerea la punct 
a tuturor problemelor organizatorice, 
astfel că a fost o conferință reușită. S-a 
vorbit despre creșterea numărului de 
membri UCFS (in prezent aproape 
500), despre frumoasa bază sportivă a 
clubului Voința, care stă la dispoziția 
membrilor asociației, despre intensifi
carea activității sportive, care a dus la 
obținerea locului II în întrecerea celor 
35 de asociații sportive ale clubului.

Dar dintre toate aspectele dezbătute 
am ales una care a stat în atenția con
siliului asociației și de care conferința 
s-a ocupat mai mult. Este vorba de 
munca educativă cu sportivii asociației, 
despre grija pe care consiliul a mani
festat-o pentru ca ei să devină munci
tori harnici, capabili să obțină succese 
bune și în producție și în sport.

Din cadrul echipelor asociației s-au 
ridicat elemente talentate, care au fost 
promovate în reprezentativele clubului. 
Pentru a vedea felul în care aceștia, 
ca și cei din echipele asociației, se pre
gătesc și a-i ajuta în această privință, 
consiliul asociației a ținut o strînsă le
gătură cu clubul sportiv Voința. Mem
brii săi (președintele cooperativei, Nis- 
tor Crețu), care fac parte din consiliul 
de conducere al clubului Voința, au fost 
prezenți de nenumărate ori la antrena
mente, au stat de vorbă cu antrenorii, 
interesîndu-se de comportarea sportivi
lor respectivi. Cînd a fost cazul au luat 
împreună cele mai bune măsuri pentru 
remedierea lipsurilor. S-a manifestat 
multă grijă față de toți sportivii, ii s-au 
creat condiții pentru a se pregăti pro
fesional cît mai bine. Rezultatul : cei 
mai mulți dintre tineri sînt exemple 
demne de urmat. Au fost însă și cazuri 
de indisciplină. Unii sportivi au mai 
dat uneori bătaie de cap consiliului a- 
sociației. S-a cerut atunci și sprijinul 
organizației de partid, al organizației 
U.T.M. și al conducerii cooperativei. 
S-a stat de vorbă cu acești sportivi, li 
s-au arătat greșelile, au fost ajutați 
să-și schimbe atitudinea. A fost o mun
că migăloasă, de mare răspundere. Dar 
roadele n-au întirziat să apară. Măsu
rile luate au avut eficiență și sportivii 
de aici sînt azi disciplinați și apreciați 
de tovarășii lor de muncă. Acest lucru 
a reieșit din discuțiile purtate în confe
rință, din cuvintul președintelui coope
rativei, Nistor Crețu, și al secretarului 
organizației de partid, Stelian Stănescu. 
Ei au spus numai lucruri frumoase Ia

stră feminină să promoveze din se
ria a Il-a (în care activează în pre
zent) in seria I a campionatului re
publican. Paralel, pentru a asigura 
echipei un schimb valoros, ne vom 
ocupa în mod deosebit de lotul de 
junioare, în care vom selecționa o 
serie de elemente de certă perspec
tivă.

In fine, pentru a spori atîț vo
lumul activității sportive de mase 

OBIECTIVE
cit și al celei de performanță, ne 
vom strădui săi terminăm lucrările 
de amenajare a pistei și terenurilor 
de sport aparținînd asociației, pe 
care se vor putea practica în con
diții optime atletismul, baschetul, 
handbalul, fotbalul și voleiul.

Toate aceste obiective principale 
vor fi prezentate 
sociației noastre 
mată pentru ziua

JEAN

și conferinței a- 
sportive, progra
de 11 februarie.

CTȘLARU
secretarul asociației sportive

Penicilina-Iași

adresa sportivilor. S-au înscris Ia discu
ții și sportivii respectivi:

„Sînt unul dintre handbaliștii care 
la început am greșit mult. Tratam to
tul cu superficialitate și mă mulțumeam 
doar să apăr bine în poarta mea de 
handbal. A venit însă ajutorul tovarăși
lor în mijlocul cărora lucrez, al consi
liului asociației. Ei m-au îndrumat și 
m-au ajutat să mă îndrept — mărturisea 
CONSTANTIN GRAURE. Succesele 
obținute în ultimul timp de brigada 
noastră m-au încurajat și mă angajez 
să am pe viitor o comportare tot mai 
bună".

Și, la fel au vorbit boxerul Constan
tin Ghiță, canotorul Ion Albu. După ce 
au arătat ajutorul pe care l-au primit, 
ei s-au angajat să fie exemple pentru 
toți tinerii din cadrul cooperativei, pe 
care i-au invitat Ia sala de box sau la 
baza de la lacul Floreasca, unde să 
practice sportul.

Cu siguranță că tot mai mulți dintre 
tinerii de aici vor răspunde la îndem
nul colegilor lor. Cît privește sprijinul 
asociației sportive (președinte — Maria 
Gigîrtu, secretar — Al. Ionescu) el nu 
va întîrzia. Grija pe care consiliul a- 
sociației o manifestă față de sportivii 
săi va duce la rezultate tot mai bune. 
Sîntem siguri că acest exemplu va fi 
urmat și de alte asociații și cluburi 
sportive, în scopul formării unor spor
tivi bine pregătiți, cu o educație sănă
toasă.

CONSTANTIN ALEXB

Ne scriu corespondenții
TREC NORMELE INSIGNEI 

DE POLISPORTIV
CREȘTE NUMĂRUb 
MEMBRILOR UCFS

Marile competiții ou caracter de 
masă constituie un bun prilej pentru 
creșterea continuă a numărului mem
brilor UCFS. In orașul Brăila, asocia
ții sportive cum sînt Progresul, Vo
ința, Dunărea și mai ales Construc
torul au reușit să înscrie în UCFS, 
numai în primele 3 săptămîni ale 
acestui an, peste 500 de tineri și 
vîrstnici.

Clubul sportiv orășenesc se stră
duiește să-i atragă într-o susținută 
activitate. In Sălile asociațiilor Voința 
și Constructorul, precum și în cele 
de la uzina Progresul și Școala de 
construcții, au loc întreceri în cadrul 
Spartachiadei de iarnă, la care parti
cipă marea majoritate a noilor mem
bri UCFS din Brăila.

AD. LUPAN

CIFRE EDIFICATOARE
Ea asociația sportivă Hidroenergia 

Corbeni, sute de tineri participă 
cu entuziasm la Spartachiada de iarnă. 
In cele 3 popicării se desfășoară zil
nic întreceri pasionante. De aseme
nea, la cluburile din Oești, Rotunda, 
Căpățineni, Valea lui Stan și Corbeni, 
peste 400 de tineri și tinere și-au în
scris numele pe listele de concurenți 
la diferite competiții de șah și tenis 
de masă.

Vv ADINA

0 activitate mai intensă 
in grupele sportive

Desfășurarea adunărilor de dări de 
seamă și alegeri în grupele sportive 
a scos la iveală faptul că în asocia
ția noastră sportivă există posibilități 
ca pe viitor activitatea să înregistreze 
noi succese, să fie atrași în practica
rea organizată a exercițiilor fizice un 
număr tet mai mare de tineri. în gru
pele sportive care au ținut adunările, 
membrii UCFS au analizat cu simț

I I I

de răspundere activitatea depusă în 
1964 și și-au luat o serie de angaja
mente privind îmbunătățirea muncii.

La grupa sportivă „forje", una din 
cele mai harnice, biroul grupei din 
care fac parte printre alții ing. N. 
Vișevan și Tr. Băiș, și-au propus ca 
în 1965 să participe, în cadrul cam
pionatului asociației, la următoarele 
sporturi i atletism, volei, fotbal și hal
tere. In acest sens, se va înființa în 
curînd o echipă de volei-băieți. 
această grupă vor fi atrași în 
rile membrilor UCFS încă 60 
varăși, iar numărul purtătorilor 
nei de polisportiv va ajunge în acest 
an la 40.

O altă grupă sportivă unde se 
muncește cu tragere de inimă este cea 
de la „sculărie". Biroul grupei (G. 
Moise, A. Popescu) s-a angajat să 
obțină rezultate superioare. Aici, ma
joritatea muncitorilor vor fi atrași în 
competițiile de mase organizate la ni
velul grupei și asociației. Imediat ce 

Tot în 
rîndu- 
de to- 
Insig-
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In raionul Vatra Dornei numeroși 
sportivi continuă să treacă normele 
Insignei de polisportiv. Succesele cele 
mai frumoase s-au obținut în asocia
țiile Minerul, Olimpia, Rapid, Bradul 
și Automobilul. Consiliile asociațiilor 
sportive menționate au folosit din plin 
vremea favorabilă pentru organizarea 
concursurilor.

• Asociația sportivă Spicul din co
muna Patru Frați a organizat în bune 
condițiuni primele întreceri din cadrul 
Spartachiadei de iarnă. La șah, cei 
mai tari s-au arătat a fi N. Stanciu, 
M. Moise și I. Marin, iar la trîniă 
St. Tănase și Gh. Năstase. Dintre hal
terofili s-au remarcat' V. Fieraru și 
Fr. Popa.

• întrecerile Spartachiadei de iarnă 
sînt în plină desfășurare în satele și 
comunele din raionul Urziceni. Astfel, 
în asociațiile sportive Drum nou din 
comuna Alexeni, Avîntul din comuna 
Valea Crișului și Avîntul din comuna 
Dridu peste 1000 de tineri și tinere 
au participat la întrecerile de gim
nastică, tenis de masă, trîntă și hal
tere.

• PARTICIPANT!: ELEV" DZ 3 w
COMPETIȚIE SPORTIVĂ LA' 5 RAMURI SPORTIVE •

IARNA

Cupa pionierilor".Moment din întrecerea gimnastelor participante

A. NAȘIRC

VEȘTI DIN URZICENI

praf. M. GHEORGHIU

secția de handbal. Va fi al- 
o echipă care va fi înscrisă 

competiție oficială. Pe micul 
stadion din str. Prașilei vom

timpul va permite, se vor organiza 
cîteva excursii în împrejurimile Capi
talei. In același timp se va întări 
echipa de fotbal cu tineri talentați. 
Jucătorii de la „sculărie" s-au anga
jat să cîștige campionatul asociației 
sportive. Pînă la sfîrșitul anului vor 
deveni purtători ai Insignei de poli
sportiv un număr de 50 de tineri, din
tre care 20 la gradul II.

Și acum cîteva din angajamentele 
asociației noastre: în primăvară se va 
înființa 
cătuită 
înir-o 
nostru 
amenaja un teren special de joc. La 
cei 266 de sporiivi legitimați se vor 
adăuga . alți 50. In total vom avea 
200 de sportivi clasificați. Campiona
tul asociației va fi organizat la 6 ra
muri sportive — atletism, fotbal, vo
lei, tir, haltere și șah — la care se 
vor întrece majoritatea membrilor aso
ciației. Ne propunem să punem ac
cent pe pregătirea tinerilor care vor 
să obțină Insigna de polisportiv gra
dul II.

In fine, trebuie să amintim și de 
competiția care este în plină desfășu
rare, Spartachiada de iarnă. Ne-am 
angajat să atragem în întrecerile pri
mei etape 2500 de tineri. Acest obiec
tiv va putea fi îndeplinit — numărul 
participanților se ridică în prezent la 
1300 — dacă toți activiștii sportivi 
din uzina noastră își vor intensifica 
eforturile.

NICU NICULAE 
președintele asociației sportive

Autobuzul

La Constanța, din inițiativa Secțiunii 
de învățămînt și a Casei pionierilor și cu 
sprijinul organelor locale UCFS, a avut 
loc o reușită competiție adresată elevi
lor: „CUPA PIONIERILOR". In legă
tură cu organizarea și desfășurarea a- 
cestei competiții, am avut o convorbire 
cu prof. Aurel Istudor, inspector meto
dist al Secțiunii de învățămînt a ora
șului Constanța.

— Ce v-ați propus prin organiza
rea „Cupei pionierilor" ?

— Să angrenăm, in special pe perioa
da vacanței de iarnă, cit mai mulți elevi 
din clasele V—Vili in activitatea spor
tivă și totodată să realizăm prin aceas
ta o selecție în vederea întăririi secțiilor 
Școlii sportive de elevi.

•— Și rezultatul ?

Ea competiție s-au înscris peste 
2 000 de elevi fi eleve — dintre care a- 
proape 1 200 numai la atletism. In nu
măr masiv s-au prezentat la startul com
petiției concurenți de la școlile de 8 ani 
nr. 4, 9, 10, 11, 12 și 16 și de la școlile 
medii nr. 1, 3, 4 și 5.

— La ce ramuri sportive s-au or
ganizat întrecerile ?

— „Cupa pionierilor" s-a disputat la 5 
ramuri sportive: două individuale (at-

0 imagine 
de la Spartachiada

Șahul este mult îndrăgit de membrii 
asociației sportive Sănătatea din Capi
tală. Acum, cu ocazia desfășurării între
cerilor Spartachiadei de iarnă, sute de 
tineri și vtrstnici de la „Sănătatea" se 
întrec la acest sport. Fotografia noastră 
redă un aspect de la concursul organi
zat la grupa sportivă „Crucea roșie".

Foto: M. Popescu

letismul și gimnastica) și trei pe echipe' 
(handbalul, baschetul și voleiul).

__— In ce ramuri sportive apreciați 
că rezultatele au fost cele așteptate, 
ca organizare și ca număr de ele
mente depistate ?

— Organizarea a fost foarte bună la 
nivelul tuturor ramurilor sportive. In ce 
privește elementele asupra cărora profe
sorii de specialitate și-au îndreptat aten
ția, acestea aparțin mai ales școlilor de 
Sâni nr. 9, 10, 11 și 12 și școlilor me
dii nr. 4 la atletism, școlilor de 8 ani 
nr. 9, 10 și 16 și școlilor medii nr. 2, 4 și
5 la gimnastică. La jocuri sportive, e- 
chipe foarte bine pregătite au prezentai 
școlile de 8 ani nr. 12 și 21 (handbal 
băieți), nr. 5 și 9 (handbal fete), nr. 11 
și medie nr. 5 (baschet băieți), nr. 5 si
6 (baschet fete), nr. 1 și 2 (volei băieți), 
nr. 13 și medie nr. 1 (volei fete). In cla
samentul general pe echipe — prin adi
ționarea punctelor obținute în toate ra
murile sportive — locul I l-a ocupat 
școala de 8 ani nr. 9 (antrenor, pfof- 
Traian Bucovală) care a și cîștigat com
petiția. Pe locurile următoare s-au si
tuat: școala de 8 ani nr. 10 (prof. Pi- 
roșca Boșocian), medie nr. 5 (prof. Ni- 
colae Munteanu), nr. 11 (prof. Stenila 
Patrichi), nr. 12 (prof. Alexandru Boi- 
toș), nr. 13 (prof. Elena Popescu). V-aș 
ruga să notați și un clasament al frun
tașilor la învățătură: 1. Ana Șuratu (șc. 
nr. 9), 2. E. Lințeș (șc. nr. 11), 3. I. 
Diță (șc. nr. 12), 4. Vasilica Stelian 
(șc. nr. 5), 5. Elena Lupu (șc. nr, 21).

— Ce alte observațiuni conside
rați că ar mai fi de făcut ?

— „Cupa pionierilor" s-a dovedit o 
întrecere sportivă utilă. Ea a trezit inte
res in rindul elevilor, al profesorilor de 
specialitate și chiar al conducerilor șco
lilor. Experiența acumulată în această 
primă ediție a competiției o vom folosi 
la organizarea altora, similare, în va
canța de primăvară. Fiindcă ne-am dat 
seama o dată mai mult cit de mare este ■ 
numărul prietenilor pe care îl are spor
tul în rlndurile elevilor.

NOTA REDACȚIEI s Salutăm iniția
tiva Secțiunii de învățămînt a orașului 
Constanța fiind gata să popularizăm și 
altele, asemănătoare.

Interviu luat de TIBER1U STAMA



Cuvintul cititorilor Pe urmele
materialelor nepublicate

0 situație care nu mai poate dăinui
Sînt un iubitor al sportului. De 

cîțiva ani sînt membru al UCFS și 
activez în asociația sportivă Bucu- 
rești-Zaharoase. De mai multe ori 
am luat în discuție o problemă a ac
tivității sportive din întreprinderea 
noastră : angrenarea femeilor în prac
ticarea sportului. La noi majoritatea 
salariațrlor o constituie femeile. In mod 
firesc și consiliul asociației sportive ar 
trebui să-și îndrepte atenția spre iniți
erea unor competiții accesibile tovară
șelor noastre de muncă, spre organi
zarea unor formații feminine de volei, 
baschet, popice, tenis de masă etc. 
Dar... singurele secții care merg sînt 
cele de... fotbal și popice. Cum este 
firesc, formația de fotbal nu privește 
pe nici o... tînără sportivă de la noi. 
Mai puțin firesc este insă că nici la 
popice nu s-a străduit nimeni să le 
atragă pe fete. Iată, deci, că în această 
privință — ca și în altele, de altfel 
— asociația noastră sportivă este 
deficitară.

Ce s-ar putea face ? Răspunsul vine 
de la sine. Consiliul asociației sportive 
(din care fac parte și femei) să-și 
treacă în planul de activitate organi
zarea unor competiții rezervate în 
special femeilor.

Instructorii sportivi și tehnicienii 
asociației să depisteze talentele (sînt 
convins că nu lipsesc!) și să le îndru
me spre secțiile pe ramură de sport. 
Cu ajutorul organizației de bază U.T.M. 
vor putea fi atrase spre practicarea 
sportului tot mai multe dintre tovară

La munte a nins I O 
invitafie in plus pentru iu
bitorii drumeției. Pe Dru
mul albastru urcă spre 
Postăvarul tot mai mulți 
turiști. Sus ii așteaptă bucu
ria unei zile însorite, petre, 
cută in tovărășia brazilor 
și a sporturilor de iarnă.

DIN VITRINA
Pf 1965 
A CĂRȚII
Dt SPORT...

(Urmare din pag. I)

se va îmbogăți cu lucrări ca „Perso
nalitatea sportivului". „Idei comune in 
tactica sportivă”, „Criterii de selecție 
și norme de control*.

O altă temă căreia i s-a acordat o a- 
tenție sporită este „Sport și sănătate". 
Vom citi în cadrul ei: „Sportul pentru 
cei vlrstnici", „Sport și frumusețe fizică" 
și „Cum luptăm împotriva obezității".

Titluri interesante se anunță și în do
meniul lucrărilor de popularizare, a spor
tului ca și în cel destinat reportajelor. 
Dirrtre primele înscrieri la acest „start" 
menționăm : „înotul pentru copii", „Ghi
dul spectatorului de box". „Gimnastica 
zilnică pentru femei", „Invățați atletis
mul", „Să-i creștem voinici" (un îndru
mător pentru educația fizică a preșcola
rilor), „Fotbal la poalele Cordilierilor" 
(un istoric al campionatelor mondiale, 
cu o amplă prezentare a ediției din 
Chile și anticipări asupra celei din 1966) 
un voluminos „Magazin sportiv", „Sport 
și artă plastică", „Cu sportivii noștri 
peste hotare" sau „De patru ori incon- 
jwul pămîntului" (o interesantă poves
tire a vieții și activității sportive a ve
teranului atletismului romînesc Dinu 
Cristea). Vor mai vedea lumina tiparu7 
lui două noi culegeri literare cuprinzînd 
schițe, nuvele cu temă sportivă, ale unor 
cunoscuți autori romîni și străini, ca și 
continuarea colecției „Călăuza turistu
lui" prin titlurile : „Ghid auto-moto", 
„Valea Cernei", „Hăghimaș-Lacul Ro
șu",' „Dunărea", „Parîng-Surean" etc.

Iată doar cîteva puncte de reper din 
planul editurii de specialitate. Tn aștep
tarea lucrărilor pe care le vom răsfoi 
în lunile viitoare ne îngăduim să facem 
o propunere Editurii UCFS, cluburilor și 
asociațiilor sportive fruntașe. Credem că 
ar fi nimerit ca la apariția celor mai 
importante volume, acestea să fie pre
zentate de către autorii lor, într-un ca
dru festiv, unui număr cît mai mare de 
sportivi. Cartea de sport își va atinge 
astfel și mai repede țelul.

(N. M.) 

șele noastre de muncă și sînt convins 
că, nu peste multă vreme, vom putea 
angrena în activitatea competițională 
raională și orășenească și reprezen
tative feminine ale asociației noas
tre sportive.

PEPESCU T. CONSTANTIN

Venițî la ora 9 că noi începem 
meciul la 10,30...

Nu este pentru prima dată cind 
amatorii de sport din Constanța sînt 
nemulțumiți — și pe bună dreptate — 
de felul cum organele locale UCFS și 
clubul Farul tratează problema orei de 
începere a întrecerilor de campionat.

Iată un caz recent. La 10 ianuarie 
s-a disputat meciul de baschet Farul— 
Steaua București. Pe unele afișe ora 
de începere era 9, pe altele (alăturate) 
„.9,30! Dar nu aceasta i-a indignat 
atît de mult pe cei peste 2 000 de 
spectatori prezenți tn Sala Sporturilor, 
cit faptul că la un moment dat craini
cul a anunțat că meciul va începe la 
ora... 10,30, deoarece n-au sosit încă 
arbitrii. In consecință și jocul de volei 
Farul—Tractorul a trebuit să înceapă 
mai tîrziu, la ora 12,10 în loc de 11...

Și în plus, arbitrii de baschet Ștefan 
Roșu și Sofica Petruțiu au deziluzionat 
prin maniera lor de a conduce, prin de
ciziile în compensație.

CORNEL POPA

Tovarășe antrenor,
Aflați că noi sintem bine, sănătoși 

și vă dorim și dv. multă sănătate și 
un an plin de bucurii. Am vrut să vă 
scriem mai de mult, dar am tot a- 
minat sperind că lucrurile se vor 
îndrepta. Voiam, tovarășe antrenor, 
ca în prima noastră scrisoare să ne 
lăudăm fiecare cu cit am ridicat 
la ultimul concurs ' de haltere, însă 
n-o putem face. Cum ați plecat dv. 
din Constanța, adică după termina
rea Spartachiadei republicane, ni
meni nu s-a mai interesat de noi. Am 
rămas fără antrenor, fără sală și fără 
haltere și vă rugăm să le spuneți 
acest lucru și tovarășilor de la fe
derația de specialitate, ca să știe 
și ei. Au făcut bine atunci, cu oca
zia Spartachiadei, cind v-au trimis 
pe do. ca să ne pregătiți timp de 
două săptămini. Noi le mulțumim și 
vă mulțumim și do. pentru cite ne-ați 
învățat. Dar acum ce facem 1 Aștep
tăm Spartachiada din 1968 ?

Tn sală, paznicul nu ne mai lasă 
din diferite motive și dispoziții.

— Cine sînteți voi ? — ne în
treabă el cind vrem să intrăm jos, 
la vestiare.

Teren de hochei 
fără mantinele

Tn ziua de duminică 17 ianuarie am 
însoțit echipa de hochei Chimica Tîr- 
năveni la Reghin, unde această forma
ție a susținut un meci amical cu echi
pa locală Avîntul. Despre primirea care 
ni s-a făcut, despre ospitalitatea gaz
delor, despre felul cum s-a desfășurat 
partida nu am decît cuvinte frumoase. 
De asemenea, despre arbitraj. Am fost 
însă neplăcut impresionai de un lucru. 
După atîția ani de existență a echipei 
locale, care are în lot peste 20 de ju
cători, cei mai mulți tineri între 16 și 
20 de ani, terenul combinatului fo
restier de la Reghin nu are nici acum 
...mantinele. Meciul s-a jucat pe un te
ren înconjurat cu niște scînduri, care 
n-aveau nimic comun cu mantinelele 
unui teren de hochei. Tn aceste condiții, 
pucul era mai mult afară decît în tere
nul de joc. Cu o astfel de improvizație, 
firește că tinerii iubitori ai hocheiului 
din Reghin nu pot învăța cum trebuie 
acest joc, iar de progres nici vorbă.

Oare, la Reghin, unde funcționează 
un combinat forestier atît de mare, nu 
se poate confecționa o mantinelă, fie 
chiar din deșeuri ? Eu cred că da. Pro
babil însă că tovarășii din conducerea 
asociației sportive Avîntul nu s-au in
teresat de această problemă. Și e pă
cat, pentru că atît tinerii jucători cît 
și publicul local au dovedit o mare 
dragoste pentru acest sport.

IOSIF FERENCZ
Tîrnăveoi

— Echipa de haltere a regiunii 
Constanța I — răspundem noi cu 
mîndrie.

— Antrenor aveți ?
— Nul
— Pe lingă ce club activați?
— Pe lingă nici unul.
— Cu echipamentul cum stați ?
— Nu prea strălucit, dar putem 

să ne cumpărăm.
— Veniți eu echipament, pe urmă 

stăm de vorbă.
Omul are dreptate. Sala are și ea 

o planificare, iar magazia un gestio
nar. Ne cumpărăm deci echipament 
și a doua zi ne înființăm din nou la 
sală.

— Tot nu puteți intra — ne spune 
paznicul cind ne vede cu echipamen
tul in brațe.

— De ce? întrebăm noi?
— Cota parte pentru lemne ați 

ptătit-o ?
— Na.

Plătiți și pe urmă stăm de 
vorbă.

Ne ducem și noi la Consiliul re
gional UCFS. Explicăm situația șl 
sintem îndrumați către too. Foti, de 
la clubul sportiv Farul.

• A. KONTRAI — Dej. Ne-ați 
semnalat că la meciul de fotbal 
Unirea Dej — Forestiera Sighet,- 
portarul Negoiță (Forestiera) a lo
vit intenționat pe jucătorul Staino- 
lovici (Unirea) în urma marcării 
unui gol.

Consiliul raional UCFS Sighet, 
căruia ne-am adresat, ne-a comuni
cat următoarele: „Nu am avut cu
noștința de acest fapt, deoarece nu 
ne-au informat nici conducătorii 
care au însoțit echipa și nici jucă
torii. Vă mulțumim pentru sesizare. 
Ea a fost prelucrată cu toți jucă
torii echipei Forestiera. Am propus 
să fie sancționat portarul Negoiță. 
De asemenea, am luat măsuri ca 
acest caz să fie prelucrat în toate 
secțiile de fotbal din raionul nos
tru".

*

• Ing. VALENTIN CERNAT — 
Strehaia. Sesizarea dv. în legătură 
cu echipa Progresul din localitate 
am trimis-o consiliului regional 
UCFS Oltenia. Din răspunsul pe 
care l-am primit rezultă că aveți 
dreptate numai în parte. Vă spu
nem acest lucru deoarece amînările 
de jocuri despre care amintiți se 
rezumă de fapt la... unul singur. 
Steagul roșu Plenița — Răsăritul 
Caracal. Cît despre... „mielușeii" 
de la Progresul Strehaia, am pri
mit informații că în meciul cu Dru- 
beta Tr. Severin ei s-au dedat la 
manifestări nesportive. De aseme
nea, în meciul respectiv scorul nu 
a fost de 1—0 așa cum menționați 
dv, ci de 3—1 în favoarea echipei 
Drubeta. Consiliul regional UCFS 
Oltenia ne-a comunicat că în me
ciul Autorapid Craiova—Progresul 
Strehaia arbitrul V. Buiculescu a 
comis unele greșeli. EI a fost sus
pendat pe două etape.

★

• N. SBUCHEA — Hațeg. Ne-ați 
scris că tinerii din satul Subcetate 
au prestat multe ore de muncă pa
triotică pentru amenajarea unui te
ren de fotbal. Nu după multă vreme 
însă, secția C.F.R. L.5 Petroșeni a 
transformat acest teren în depozit 
de materiale, aducînd aci șine și 
traverse de cale ferată.

Recent, consiliul raional UCFS 
Hațeg ne-a comunicat că sesizarea 
dv este justă. In urma intervenți
ilor făcute, situația s-a remediat.

— Noi, tovarășe Foti, — incepe 
gros (știți, ca să impresioneze) 
Gigi de la Șantierul Naval — am 
venit la dumneavoastră...

— Nu știu pentru ce ați venit — 
ne-o taie acesta — dar acum am o 
consfătuire cu fotbaliștii și nu vă pot 
asculta. Miine insă, dacă vreți să 
stăm de vorbă. Mă găsiți la sală în- 
cepind de la ora 16.

De bucurie am aruncat bascurile 
in zăpadă și ne-am dus glonț ia 
„Expres" să bem cite un suc. Făcea 
Costel-piticul cinste, căci luase a 
zecea serală, numai cu 9. Erau cu 
noi și Fane — cel care a ridicat în 
finală 260 de chile și are portretul 
pe aleea Inovatorilor și alții.

In sfirșit, a doua zi ne-am dus toți 
la sală. Am așteptat noi o oră, 
două, trei, dar n-a venit nimeni. La 
10 seara am plecat dezamăgiți aca
să, In zilele următoare am început 

In prezent, terenul de fotbal dlri 
Subcetate a fost eliberat de mate: 
rialele respective.

★
• NIȚA VLADIMIR — Făgăraș. 

Am primit scrisoarea dv în legă
tură cu îmbunătățirea procesului de 
instruire și de educație a fotbaliș
tilor. Ea a fost trimisă federației 
de specialitate, care ne-a răspuns ur
mătoarele : „Este adevărat că mai 
sînt unele secții de fotbal care nu 
se ocupă în suficientă măsură de 
educația jucătorilor. De asemenea, 
mai sînt conduceri de cluburi și 
de asociații care cocoloșesc lipsurile 
fotbaliștilor. în legătură cu arbi
trajele, federația se ocupă perma
nent de îmbunătățirea lor și sanc
ționează aspru pe cei ce greșesc, 
luînd chiar măsuri de scoatere din 
lotul republican. Ne pare rău că în 
sesizarea dv nu v-ați referit și la 
fotbaliștii din Făgăraș, care sînt re- 
cidiviști în abateri de la disciplină 
și au dat de multe ori de lucru 
federației noastre".

★

• M. CIBIUȚA — Bacău. Pe bună 
dreptate regretați că nu veți avea pri
lejul să vedeți în aoest an, la Bacău, 
formațiile Dinamo și Steaua. Dar, 
dacă fotbaliștii din orașul dv se com
portă așa cum se comportă, cine este 
de vină ? Ne-ați scris că Ghiță, Gros, 
Publik, Iosif Lazăr, Bucur și alții se 
țin de chefuri pînă la ore Urzii, fac 
scandaluri prin localuri etc.

Consiliul regional UCFS Bacău a 
găsit întemeiată sesizarea dv. Tn re
petate rînduri jucătorii respectivi au 
fost puși în discuția secției de fotbal 
Dinamo Bacău. Iosif Lazăr a fost 
sancționat cu suspendarea din activi
tatea sportivă pe timp de un an. Des
pre ceilalți nu se amintește nimic în 
scrisoare, cu toate că la începutul ei 
consiliul regional UCFS ne scrie că 
aveți dreptate.

Părerea noastră este că, mergîndu- 
se pe linia cocoloșiră abaterilor, n-o 
să aveți prilejul să vedeți prea cu- 
rînd echipele... Dinamo și Steaua ju- 
cînd Ia Bacău.

★

• A. S. ARIEȘUL — Cîmpia Târ
zii. Sesizarea dv am trimis-o consi
liului regional UCFS Cluj. In răs
punsul primit se arată că suspendarea 
echipei de fotbal Arieșul a fost pa 
deplin justificată.

iar să batem drumul UCFS-ului. Am 
vorbit cu too. vicepreședinte Moca- 
nu. Ne-a promis sală și un podium 
„a la Tokio". Promisiuni au rămas / 
Am vorbit, cred, cu toți activiștii re
giunii UCFS Constanta dar degea
ba. Și e păcat, tovarășe antrenor, că 
sintem tineri și iubim acest sport. 
Dv. ne-ați insuflat pasiunea pentru 
haltere și acum trebuie să ne aju
tați. Vorbiți, tovarășe antrenor, ca 
federația de specialitate, poate inter
vine ea acolo unde trebuie și se re
zolvă și problema noastră.

Noi vă mulțumim anticipat și vă 
dorim mult succes la facultate și în 
uzină.

ECHIPA DE HALTERE

P.S. Scrisoarea de mai sus a fost 
expediată tovarășului antrenor Ere- 
mia Delcă, str. Drumul Taberei nr. 2, 
București.



La primele antrenamente ale lui
ÎNTRECERILOR SPORTIVEIama se pregătesc performantele din vară 

ION TRIPȘA
toate concursurile la care voi parti
cipa.

— Mai concret ?
— Să cuceresc din nou primul loc 

în „Cupa țărilor latine", obiectiv care 
cere ca antrenamentul intens să fie 
început mai devreme ca în alți ani, 
deoarece această competiție tradițio
nală se dispută chiar în primăvară. Un 
alt obiectiv: să îmbunătățesc recor
dul țării, să frec măcar cu un punct 
peste 593. Și, în fine să ocup un loc 
cit mai bun la ediția din acest an a 
campionatelor europene de tir, care 
va fi găzduită de țara noastră.

Cunoscîndu-i perseverența cu care 
muncește Ia antrenamente sîntem con
vinși

Printre trăgătorii bucu- 
reșteni ea re se antrenează 
pe poligonul din parcul 
sportiv Dinamo poate fi 
văzut, de cîteva zile, și 
pistolarul Ion Tripșa. In 
ziua cînd ne-am întîlnit 
cu proaspătul maestru 
emerit al sportului nu 
l-am găsit ca de obicei, 
pe micul poligon cu cele 
cinci siluete negre, ci 
standul de tragere 
pușca.

— Sînteți în schimb 
experiență cu „pușcașii", 
s-au v-ați schimbat spe
cialitatea ? l-am întrebat.

— Nici una nici alta — 
a răspuns interlocutorul 
nostru. M-a gonit aici 
ploaia de afară. Și încă 
ceva... Poligonul de „vi
teză" sau mai bine-zis, 
siluetele nu funcționează. 
Mecanismul de întoarcere 
a țintelor este defect din 
luna noiembrie și noi, cei 
de la pistol viteză, ne an
trenăm pe unde apucăm. 
Cind pe poligonul de vi
teză la ținte statice, cînd 
aici, la colegii noștri de 
la probele de armă. După 
o odihnă de aproape două 
luni, am reluat antrena
mentele mai zilele trecute.

— Cele două luni de odihnă ale lui 
Tripșa n-au fost o perioadă de timp 
petrecută departe de sport — a in
tervenit în discuție „veteranul" vite- 
zișiilor, maestrul emerit al sportului 
Ștefan Petrescu, campion olimpic la 
Melbourne, în 1956.

— Da, așa este, 
după întoarcerea de 
la mijlocul acestei 
fost pe poligon, am avut preocupări 
sportive. Mi-am pus la punct pistolul, 
am analizat în colectiv și... de unul 
singur comportarea mea în anul corn- 
petițional 1964, mi-am fixat obiecti
vele pe care vreau să le ating in acest 
an și, bineînțeles, m-am oprit și asu
pra unor greșeli pe care le-am avut 
in unele concursuri, cu toate că 1964 
a fost pentru mine anul cu cele mai 
bune rezultate. In plus, am fost so
licitat de diferite cluburi și asociații 
sportive din Capitală să vorbesc tine
rilor despre sportul tirului, despre 
marea confruntare de la Tokio. Și mai

In perioada de 
la Tokio și pînă 
luni, deși n-am

t
L

PATINAJ
Rezultatele concursului de clasificare
Un grup dintre cei mai buni pati

natori artistici din București s-au pre
zentat joi după-amiază pe patinoarul „23 
August" la concursul pentru trecerea 
normelor categoriei a doua de clasi
ficare.

Un singur concurent a intrat în po
sesia categoriei respective: Marcel Co- 
manici (Dinamo) care, după luni de 
zile de pregătire, și-a văzut eforturile 
încununate de succes, realizînd la cele 
11 figuri obligatorii media 4, exact ba
remul cerut de regulament. Dintre cei
lalți sportivi, Nicolae Belu (Construc
torul) a primit cele mai mari note la

Concurs pentru admiterea 
în „Școala de patinaj"

In calendarul patinajului artistic,__  . . , o 
competiție nu este înscrisă cu litere ma
juscule și totuși își are importanța sa... 
Este vorba de concursul de copii pe care-1 
organizează clubul Constructorul la în
ceputul săptămînil viitoare. Pe gheață 
vor evolua cei mai mici patinatori, acei 
care au îmbrăcat pentru prima oară pa
tinele numai în toamna trecută. Con
cursul are de scop să selecționeze pe 
acei copii care țn primele serii ale cursu
lui de inițiere au arătat calități deose
bite pentru patinaj, însușindu-și temei
nic noțiunile de bază ale acestei dificile 
discipline sportive. O condiție suplimen
tară cere ca viitorii candidați la „exa
men" să nu depășească vîrsta de 9 ani. 
Iar cei admiși urmează să urce pe o 
treaptă superioară de pregătire, denumi
tă sugestiv „școala de patinaj".

Fără îndoială, ne aflăm în fața unei 
inițiative prețioase, menită să promove
ze noi cadre de patinatori, viitori par
ticipant ta concursurile noastre. Este 
pentru prima oară că se organizează la 
noi o școală de patinaj, Jn cadrul că
reia micuții elevi vor face obiectul unei 
pregătiri metodice, individualizate, pu
țind astfel să progreseze rapid pe scara 
cunoștințelor în patinajul artistic.

Concursul pentru admiterea în școala 
de patinaj este programat pentru luni 
dimineața (ora 13) la patinoarul „23 
August".

MTINE

sala Flo-

Dinamo — Faț*»! 
Steagul

Sibiu (f),

ION TRIPȘA
este încă ceva. Calitaiea de sportiv 
fruntaș mă obligă să mă ocup de cei 
care jac primii pași pe- poligon. Cea 
mai bună ocazie mi se oferă acum, 
cind vin la poligon sute de tineri să 
se întreacă în cadrul Spartachiadei 
de iarnă. Am fost și voi fi prezent 
la concursuri unde pot fi depistați ti
neri talentați.

— în ce constă programul de antre
nament pe care l-ați început ?

— Mă antrenez în secția clubului 
Dinamo, alături de ceilalți pistolari. 
Programul, în linii mari, este același 
cu al coechipierilor mei. Adică: aco
modare cu siluetele, declanșare, pri
mul foc etc. Accentul însă cade, în 
această perioadă, pe dezvoltarea cali
tăților fizice specifice probei. Pentru 
forța în brațe fac exerciții cu haltere 
mici, iar pentru o mai bună îndemâ
nare practic tenisul de masă.

— Planurile dv. pentru noul sezon 
corn petit tonal ?

— O cit mai bună comportare în 

primele exerciții, însă cînd au început 
„paragrafele" (cele mai dificile figuri 
impuse) n-a mai arătat aceeași sigu
ranță în mișcări, dovedind astfel că 
nu este — deocamdată — suficient de 
pregătit. Cît privește pe campionul țării 
noastre, Radu Ionian (Știința), s-a vă
zut chiar de la începutul întrecerilor 
că e neantrenat. De altfel, el și-a dat 
seama că nu poate face față și a a- 
bandonat după primele 4 figuri. Cel 
de-al patrulea concurent a fost... o fată. 
Este vorba de Aurica Ion (Steaua), care 
a avut curajul să se măsoare cu adver
sari de certă valoare, cu 9—10 ani mai 
mari decît ea. Aurica Ion n-a reușit să 
îndeplinească normele, în schimb a tre
cut peste emoțiile firești „examenului 
de maturitate" în patinajul artistic.

TR. IONA1TESCU

HALTERE
NOTĂ

Absente nemotivate!
Pentru desemnarea finaliștilor la cam

pionatele republicane de juniori, care 
vor avea loc la 13 și 14 februarie la 
Brașov, în prezent se desfășoară între
cerile regionale.

Zilele trecute au avut loc în Bucu
rești disputele acestei prime etape, la 
care au participat numeroși juniori. Re
zultatele n-au fost strălucite. Cîțiva 
concurenți (N. Gabor, Gh. Teleman, 
Gh. lenciu ș.a.) au însă multe posibi
lități și credem că printr-o muncă sus
ținută ei vor putea obține rezultate 
mai bune.

Am constatat însă cu regret că la 
această reuniune nu a asistat nici un 
halterofil fruntaș din Capitală. Aceștia 
au uitat, se pare, că nu de mult au fost 
și ei juniori și că un sfat, o înourajare

că maestrul emerit al sportului 
TRIPȘA se va ține de cuvînt.

T. RABȘAN
Am găsit de cuviință să reve

nim asupra motivului... supărării lui 
Tripșa și a altor „viteziști" de la Di
namo și de la alte cluburi din Capitală, 
care n-au unde să se antreneze, în con
diții corespunzătoare în perioada cînd 
nu funcționează poligonul de la Tunari. 
Este vorba de mecanismul de la poli
gonul de pistol viteză din parcul Dina
mo, care nu funcționează tocmai acum 
cînd se simte nevoia. Conducerea clu
bului Dinamo trebuie să se preocupe 
mai mult de această problemă și să 
nu o lase numai în seama unor tehni
cieni ai secției de tir.

La Mogoșa sint necesare condiții mai bune pentru turiști și schiori

însă de obligațiile ce-i 
în privința asigurării 

cazare. Astfel, în sîm- 
concursuhti, schiorii și 
avut unde dormi, pro-

j

Pașii m-au purtat zilele trecute spre 
cabana Mogoșa, locul de desfășurare 
a concursului de inaugurare a sezonu
lui de schi în regiunea Maramureș.

Schiorii tocmai „bateau" pîrtia, iar 
arbitrii pregăteau fanioanele, crono- 
metrele și foile de concurs. Toate 
acestea se făceau în fosta casă de re
fugiu a schiorilor. Scriu fosta, deoarece 
în momentul de față această baracă 
este complet stricată, fără geamuri și 
uși, iar acoperișul este distrus în unele 
părți. Focul a fost făcut de organi
zatori direct pe jos, în mijlocul ba
răcii...

Cabana este în paragină din cauză 
că paznicii întreprinderii „Izvoarele" 
nu-și fac datoria. Din aceeași cauză 
linia telefonică a fost distrusă. De cine? 
Nu se știe... întreprinderea „Izvoarele", 
care ar trebui să se ocupe în mod se
rios de reamenajarea acestei cabane, 
nu s-a achitat 
reveneau nici 
condițiilor de 
băta dinaintea 
turiștii nu au 
blema cazării fiind rezolvată abia după 
2 noaptea, cînd s-au aranjat cît de 
cît lucrurile.

întreprinderea „Izvoarele" este da
toare să treacă urgent la remedierea 
lipsurilor constatate. Pentru aceasta, 
propunem reinstalarea liniei telefonice 
și punerea la punct a cabanei de la 
pîrtia de slalom. In ceea ce privește 
asigurarea dormitului, se impune ame
najarea cu paturi a cabanei de pe lac, 
încălzirea sălii de mese, punerea în 
funcțiune a televizorului și a stației de 
picup. Cabanierul V. Pop, nou la această 
cabană, ne-a spus că se va strădui 
să înlăture toate lipsurile semnalate, 
dar pentru aceasta îi este necesar 
sprijinul efectiv al întreprinderii „Iz
voarele".

primită de la cei mai buni le-ar fi 
fost atunci binevenite.

Iată primii clasați în ordinea cate
goriilor: T. Apostol (Progr.) 225 kg; 
N. Gabor (C.P.B.) 265 kg; G. lenciu 
(Olimpia) 292,5 kg; D. Constantin 
(Olimpia) 305 kg; G. Teleman (Dina
mo) 310 kg lin afară de concurs); V. 
Andruscioc (Dinamo) 252,5 kg; G. Cos- 
tache (Rapid) 315 kg.

La Oradea, Iosif Lovinger (Rapid) 
a stabilit un nou record regional de 
juniori la „aruncat", ridicînd o bară 
de 112,5 kg. In afară de concurs, Au
gustin Culici a obținut trei recorduri 
regionale (seniori) la cat. grea: 345 kg 
la total, 120 kg la împins și 105 kg la 
smuls. (Paul Lorincz-coresp.).

ATLETISM. Sala Floreasca, de 
la ora 171 „Cupa 16 Februarie" 
pentru seniori și senioare.

TENIS DE MASA. Sala de la 
stadionul Republicii, de la ora 181 
concursul centrelor de copii din 
București.

PATINAJ i Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 13: concurs rezer
vat copiilor (cat. 11—12 ani) și 
juniorilor de cat. a Il-a.

TENIS DE CIMP. Sala Steaua 
(calea Plevnei) de la ora 15 j 
„Cupa de iarnă".

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 15: Electromagnetica — 
Știința (f), Rafinăria Teleajen — 
Rapid (m), Confecția — Progre
sul (f), Dinamo — Știința (m),
S.S.E. nr. 2 — Rapid (f)j Voința 
— Steaua (m) —- meciuri în ca
drul „Cupei F.R.H.".

PATINAJ. Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 7,30: concurs re
zervat copiilor și juniorilor.

Ținînd seama că Mogoșa este un schi de amploare, este necesară îndrep- 
important punct turistic pentru oamenii tarea situației cu cea mai mare urgență, 
muncii din regiunea Maramureș și că 
aici vor fi organizate concursuri de V. ȘTEFANESCU-coresp.

La Poiana Brasov si in Bucegi: întreceri cu caracter republican

Ștelian Drăguș (A.S.A. Brașov), unul din participanta la „Cupa Tractorul" 
/ 

Foto: P. Romoșan

mondial de la Elverum (Norvegia). 
Tot la Poiana Brașov se dispută pro
bele de fond ale concursului dotat cu 
„Cupa Tractorul". Azi sînt programate 
ștafetele, iar mîine cursele individuale. 
In Kanțer și pe pîrtia Sulinarului vor 
evolua specialiștii probelor alpine în 
cadrul „Cupei Luceafărul".

In Bucegi, pe Valea lui Carp, sla- 
lomiștii de pe Valea Prahovei își vor 
disputa „Cupa Telefericului", compe
tiție care tinde să devină tradițională.

Azi și mîine, cei mai buni schiori 
din Brașov și de pe Valea Prahovei 
se întrec în cadrul cîtorva concursuri 
cu caracter republican. Astfel, la Poiana 
Brașov, se va desfășura „Cupa 
F.R.S.B." la biatlon. Vor lua startul, 
alături de alți schiori, toți membrii lo
tului reprezentativ, care ' se pregătesc 
în vederea participării la campionatul

Pe pîrtiile de la Straja
Nu de mult, secțiile de schi ale aso

ciațiilor sportive Minerul Lupeni și
Energia Paroșeni au organizat con
cursul de inaugurare a sezonului în
regiunea Hunedoara.

Concursul a avut loc pe pîrtiile de 
la Straja, în condițiile unei zăpezi 
excelente. Iată rezultatele tehnice : sla
lom uriaș, seniori: 1. C. Munteanu 
(Energia Paroșeni); 2. A. Kato (Mi
nerul Lupeni); 3. A. Schmidt (Ener
gia); juniori: 1. Grigore Ciofleica;
2. I. Sicht; 3. Gheorghe Belovan (toți 
trei de la Minerul); slalom special, 
seniori: 1. C. Munteanu; 2. A. Kato;
3. A. . ..................................... “ ~
fleica; 
fond, 
Lupaș 
Petre
(5 km) : 1. Gheorghe Lorincz (Ener
gia); senioare (5 km) : 1. Tereza Kato 
(Minerul).

Schmidt; juniori: 1. Gr. Cio- 
2. 1. Sicht; 3. Gh. Belovan; 

seniori (10 km) : 1. Gheorghe
(Energia); 2—3. Petre Aron și 
Iosif (ambii Minerul); juniori

I. CIORTEA 
corespondent

VOLEI. Sala Dinamo, de la ora 
9: Știința — C.S.M. f" 
C.P.B. — Rapid (f), Metalul^— 
Farul Constanța (f) 
reasca, de la ora 11,30: Steaua — 
Dinamo Bihor (m) — meciuri în 
cadrul campionatelor republicane.

POLO.^ Bazinul Floreasca, de la 
ora 9: întreceri în cadrul campio
natului Capitalei (copii și seniori); 
de la ora 17t „Cupa 16 Februa
rie".

ATLETISM. Sala Floreasca, de 
la ora 9: „Cupa 16 Februarie" 
pentru juniori și junioare; stadio
nul Tineretului, de la ora 9,30: 
concurs de cros dotat cu „Cupa 16 
Februarie".

TENIS DE MASA. Sala de la 
stadionul Republicii, de la ora 
8,30: concursul centrelor de copii 
din orașul București.

BASCHET i Sala Floreasca^ de 
la ora 8,30: 
Constanța și Rapid 
roșu Brașov — meciuri în cadrul 
campionatului republican masculin.

TENIS DE CIMP. Sala Steaua, 
de la ora 15: „Cupa de iarnă".

La munte —zăpadă 
din abundență

Institutul meteorologic ne informează 
că, în urma ninsorii căzute în ultimele 
zile, grosimea stratului de zăpadă a 
crescut simțitor în zona de munte. în 
dimineața zilei de 22 ianuarie, măsură
torile stațiilor meteorologice au indicat 
următoarele date : Semenic 80 cm, 
Țarcu-Godeanu 140 cm, Muntele Mic 
70 cm, Rarău 43 cm, Ceahlău-Toaca 
27 cm, Băișoara (Apuseni) 34 cm, Iezer
27 cm, Vîrful Omul 140 cm, Predeal
28 cm, Brașov (oraș) 8 cm, Sinaia (Cota 
1500) 60 cm, Cîmpulung Moldovenesc 
20 cm, Păltiniș (Sibiu) 44 cm.

în următoarele zile, stratul de zăpadă 
se va menține și chiar va crește. La al
titudini mai ridicate, temperatura va 
scădea. în general, condițiile de zăpadă 
și atmosferice sînt favorabile practică
rii sporturilor de iarnă.



PE TEME ACTUALE la Pitești, printre amatorii

Școala și fotbaliștii de mîine de fotbal...
(Urmare din pag. 1)

Nu este, cred, o lipsă de modestie 
că încep aceste rînduri cu evocarea 
or amintiri personale consemnate, de 
iei, și în lucrarea subsemnatului 
otbal — Probleme de tactică în jocul 
idem", apărută anul trecut.
„Era prin anul 1909... însoțeam pe 
legii mei de 'liceu la întîlnirile pe 
re „Olimpia", prima echipă romîneas- 

de fotbal, le disputa cu „United 
C.“ din Ploiești sau cu „F. C. Co

rtina", ambele formate din jucători 
ăini. Meciurile aveau loc la șoseaua 
seleff, pe dispărutul teren „Bolta re- 
“. Toți elevii fostului gimnaziu „Can- 
nir" exultam de bucurie de cîte ori 
;tiga clubul prietenilor noștri. Cele 
eva zeci de spectatori — oricît eram 

puțini — ne împărțeam totuși in 
uă tabere, fiecare încurajînd echipa 
sorită și polemizînd între noi, ca în- 
o mică familie"...
Și, într-adevăr, mica familie a primt- 

jucători și... spectatori era formată, 
-atunci, numai din elevii școlilor 
jdii. Posesia unei mingi de fotbal era 

în acele vremi — una din rarită
ți' care trezeau puternice sentimente 

: invidie din partea elevilor de liceu, 
tuși, modestele începuturi de echipă 

prin 1905, ca și „miuțele" de mai 
ziu, erau asigurate exclusiv de șco- 
•ii liceelor „Cantemir", „Șinca.i", „La- 

' r“, „Matei Basarab", ale căror curți 
fost și primele terenuri pentru des- 

surarea jocului cu balonul rotund. 
Meciurile dintre echipele liceelor au 
nstituit primele manifestări de mai 
ire anvergură, și cu toată optica de- 
•mată a acelor timpuri, fotbalul gă- 
;e o deosebită receptivitate printre 
©eforii liceelor, care, departe de a 
dea în el un simplu mijloc de „chiu- 
ilă“, încurajau și prețuiau pe micii 
erpreți, lăsîndu-i să se pregătească 
ntru confruntările dintre școli și ju- 
înd și ei ori de cîte ori echipa pro- 
ie cucerea un modest trofeu... 
Profesorii de educație fizică Mocea- 
, Bădescu, lonescu-Tir, Georgescu- 
lăchiță erau și cei mai zeloși propa- 
ndiști ai tînărului sport, pe care nu 
a privit de loc „chiorîș", deși înce

pe să le provoace serioase dezertări 
j rîndurile echipelor de „oină" cu 
re ei se mîndriseră pînă atunci.
Dar, veți spune, era poate vorba nu
li de entuziasmul, inerent oricărei 
jci eroice a unui sport incipient... 
De acord.
De aceea, în aceste evocări n-am ți- 
t să pun nici un accent nostalgic, ci 
subliniez meritul pe care școala, cu 

irele ei didactice și cu, pe atunci, 
puntul ei popor de elevi l-a avut în 
spîndirea fotbalului la noi.

■Cu atît mai mult astăzi, cînd grija 
aducerii de partid și de stat pentru 
.ivitatea sportivă a atins asemenea 
jmi, trebuie ca tot școala să se afle, 
fruntea acțiunilor de ridicare a spor- 

jui, în general, deci și a fotbalului 
ptru.
La o „masă rotundă" de la Cluj, an- 
norii de atletism, în frunte cu Ion 
'ina, se plîngeau că elevii se simt

■ 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO CENTRAL PENTRU AUTOTURISME
• închiderea vinzării la 30 ianuarie • Despre numărul autoturismelor

La 31 ianuarie a.c. Loto-Pronosport 
ranizează, parale) cu tragerile obiș- 
te săptaminale, o tragere excepțio- 

lă la Loto-Central pentru autotu- 
me.
.a această tragere se atribuie auto- 
lisme „FIAT 1300", „FIAT 1100 F“, 
OSKVICI 403", „TRABANT- COM- tel , .
‘ și premii in bani.
Autoturismele se cîștigă cu 3 nu- 
re, iar premiile în bani cu 2 nu- 
re.
'Jumărul autoturismelor crește în 
>ort cu fondul de premii. Astfel, la 
vînzare de 2.000.000 lei se pot atri- 

20 autoturisme. Pe măsură ce 
ște fondul de premii crește și nu
rul autoturismelor.

IIOU!Aâ!^9teEXCEPTIONALA
UTOTURISME

Evocări dintr-un trecut mai îndepărtat...

Sugestii pentru prezent și viitor...

atrași mai mult de sporturile cu min
gea, decît de alergări, sărituri, ștafete 
etc. (ziarul „Scînteia tineretului*  din 
10 ianuarie 1965).

Deci, nu se poate spune că pasiunea 
pentru fotbal — alături de cea pentru 
handbal, volei și baschet — ar fi dimi
nuat cîtuși de puțin o dată cu trecerea 
timpului. Dimpotrivă. Numai că ea este 
lăsată să se afirme la întîmplare, de
parte de îndrumarea metodică a profe
sorilor de educație fizică.

Nu de mult, prof. Dumitru Teodores- 
cu, antrenor secund al echipei Știința 
Craiova, analizînd problema practicării 
diferitelor discipline sportive în școli, 
ținea să sublinieze că în timp ce atle
tismul, gimnastica, voleiul, handbalul 
și baschetul își au locul lor bine pre
cizat în sportul școlar, fotbalul nu se 
bucură de nici o atenție. („Sportul 
popular" din 24 decembrie 1964).

înseși întîlnirile interclase și inter- 
școli sînt organizate — scrie autorul 
articolului — fără știrea și consimță
mântul profesorilor respectivi. Or, după 
cum se știe, orice sportiv nu poate de
păși „ștacheta" măiestriei, dacă n-a 
avut parte de o pregătire timpurie, da
că pasiunea lui pentru o anumită ra
mură n-a fost canalizată pe făgașul 
cel bun, încă din vîrsta cea mai fra
gedă. Neînsușirea sau însușirea neco
rectă a execuțiilor tehnice pînă la 12-13 
ani fac ca viitorul fotbalist să se miște 
„cu încetinitorul" pe teren, să perstete 
în greșeli și să nu ofere pământ fertil 
pentru cultivarea ulterioară a unor op
time procedee tactice. Aceasta pentru 
că el n-a putut să-și formeze din timp 
deprinderile motrice adecvate, care să-i 
ușureze dobîndirea unui larg orizont, 
reflectat și în spontaneitatea găsirii 
soluțiilor pentru orice situație inedită 
ivită în joc. De aceea, fotbalul — cel 
mai iubit sport din țara noastră — nu 
trebuie să fie tratat ca „cenușăreasă" 
tocmai în școală, adică acolo unde se 
forjează „schimbul de mîine" și pen
tru mișcarea de cultură fizică.

Olimpiada de la Tokio a demonstrat 
clar ca lumina zilei că țările ce s-au 
impus cu autoritate sînt cele în oare 
diversele ramuri sportive și-au găsit

Se vor efectua patru extrageri (6 
din 90, 5 din 90, 4 din 90 și 3 din 
90), pentru desemnarea cîștigătorilor 
de la fiecare categorie de autoturisme.

Taxa de participare: la extragerea 
de 3 numere (autoturisme Trabant - 
Combi) = 2 lei varianta, la extra
gerea de 4 numere (autoturisme 
„Moskvici 403") = 8 Iei varianta, la 
extragerea de 5 numere (autoturisme 
„Fiat 1100 F“) = 20 lei varianta 
și la extragerea de 6 numere (auto
turisme „Fiat 1300") = 40 lei va
rianta.

Procurați-vă neapărat bilete pentru 
tragerea excepțională Loto-Central.

Amănunte la agențiile Loto-Prono- 

îndrumarea temeinică în cadrul învă
țământului elementar, mediu și univer
sitar.

Larga răspândire și popularitate de 
oare fotbalul se bucură în mase pre
supune o egală capacitate de înțelegere 
și . de încurajare și din partea școlii, 
primul factor de captare a dragostei 
pentru sport.

Orele de educație fizică să conjuge 
într-un tot cuprinzător, multilateralele 
manifestări sportive ale școlarilor, îm
părtășind predilecțiile fiecăruia dintre 
ei pentru o anumită disciplină, fără a 
vitregi vreuna în favoarea alteia.

Iar pentru oa pregătirea într-o ramu
ră oarecare să fie cît mai eficientă, fe
derațiile respective să-și trimită acti
viștii spre a ajuta eforturile corpului 
didactic.

Școala sportivă experimentală „Vi
itorul", care inițiase o acțiune sistema- 

Fără cuvinte...
★ ★

N. R. : Articolul tovarășului Ing. Vir
gil Economu pune în discuție una din 
problemele majore ale mișcării sportive 
de Ia noi șl care ar putea ii enunțată 
astfel : CU CE TREBUIE SĂ ÎNCEPEM 
PENTRU A CONTRIBUI LA REDRESA
REA FOTBALULUI ?

Soluția preconizată de autorul rîndu- 
rilor de mal sus, aceea de a avea ca 
start în rezolvarea problemei fotbalul în 
școli, nu este singulară. Au mai propus-o 
și alți specialiști, care au adus în spri
jinul ei o argumentație temeinică și au 
folosit analogii convingătoare. La re
dacție ne sosesc zilnic zeci de sugestii. 
Toate arată necesitatea ca fotbalul să

sport și în Programul Loto-Prono
sport.

• Tragerile organizate de Loto-Pro
nosport sînt urmate de regulă de filme 
artistice sau spectacole.

PRONOSPORT
Premiile concursului Pronosport 

nr. 3 din 17.1.1965

Categoria 1: 134 variante a 405 lei.
Categoria a Il-a: 1 812 variante a 

35 lei.
Categoria a IIT-a: 9.346 variante a 

10 lei.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-central din 22 ia
nuarie 1965 au fost extrase din urnă 
următoarele numere:
46 30 25 5 38 22 15 72 49 85

Premii suplimentare: 67 53 8
Fond de premii: 971.618 lei
Tragerea următoare va avea loc 

vineri 29 ianuarie 1965 în București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
spori. 

tică de pregătire a copiilor și juniorilor, 
va trebui să-și lărgească terenul de 
activitate, preluînd din școli tot ceea 
ce reprezintă talent înnăscut, spre a 
duce mai departe procesul de formare 
metodică, științifică, a viitorului fotba
list. Centre similare să se înființeze în 
fiecare regiune și pe lîngă marile clu
buri, sub competenta supraveghere a 
specialiștilor, care vor trebui să lucreze 
mînă în mînă cu școala și cu părinții 
elevilor.

Prin coordonarea eforturilor tuturor 
acestor factori, nu se vor irosi cele 
mai prețioase perioade de perfectibili
tate — copilăria și junioratul — ci se 
vor dobîndi elemente pe deplin formate, 
care nu se vor mai pierde pe drum, așa 
cum se întîmplă astăzi.

Pentru aceasta trebuie, în primul 
rînd, ca școala și sportul să devină 
noțiuni convergente, ce se sprijină între 
ele, iar nu divergente, sau chiar anta
goniste. Numai așa acțiunea de îndru
mare controlată, organizată și discipli
nată a elevilor va putea fi urmărită 
integral, sub impulsul reciproc condi
ționat al școlii, familiei și organelor 
sportive.

VIRGIL ECONOMU

Foto: I. Mihăică
★

aibă mai multă „trecere” în școală, aco
lo unde de fapt se plămădește „schim
bul de mîine”.

Pentru aceasta nu trebuie decît puțină 
înțelegere. Fiindcă elevii iubesc fotbalul, 
la fel ca și profesorii lor. Aceștia din 
urmă ar acorda bucuroși asistența teh
nică necesară pentru alcătuirea unor e- 
chipe școlărești, pentru organizarea de 
campionate interclase și interșcoli. Fede
rația de specialitate s-ar angaja și ea 
să acorde sprijin, material îndeosebi, să 
valorifice inițiativele asociațiilor sportive 
școlare, a conducerilor de școli.

Sportul este azi o realitate stringentă 
în viața școlii. Se practică atletismul,
gimnastica, baschetul, voleiul, handba
lul. cînd este însă vorba de fotbal, cel 
mal îndrăgit dintre sporturi, se adoptă 
nefiresc o atitudine reținută. Aceasta este 
în dezacord cu obiectivele mișcării 
noastre sportive. Se impune, de aceea, 
o cotitură. Organele de resort din Minis
terul Invățămîntulul, vor avea, în aceas
tă privință, principalul cuvînt de spus. 
II așteptăm...

PREGĂTIRI...
Fotbaliștii de la RULMENTUL BTR- 

LAD și-au început antrenamentele în 
ziua de 17 ianuarie, sub conducerea 
lui Traian Iordache. Antrenamentele 
sînt dozate ca intensitate și ca efort. 
La pregătiri participă următorii jucă
tori: Nuță, Dohotaru (portari), Cîr- 
naru, Duduc, Bădărău, Jurcă, Schlon- 
schi I, Obreja, Popescu, Popovici, N. 
Dumitru, V. Niculescu. Lipsesc nemo
tivat jucătorii Consiantinescu și Că
rare II.

ELIADE SOLOMON 
coresp.

Timpul rece nu i-a împiedicat pe 
fotbaliștii de la MINERUL CTMPU- 
LUNG MUSCEL să-și reia pregătirile. 
Antrenamentele, conduse de C. Rugiu- 

1 b©i, au loc de patru ori pe săptămînă 
și la ele participă jucătorii: Turbatu 

I Răducu, Broscățeanu I, Cotescu. Vall- 
‘ novschi. Fianu, Broscățeanu II. Pe- 
trache, Oiță, Catrina, Bascacov, Po- 

povestea celor 11 puncte țin și actele 
de indisciplină ale lui David, Naghi, 
llie Stelian (am aflat însă cu bucu
rie că ele nu s-au repetat și se pare 
că toți trei au devenit conștienți că 
protestele, brutalitățile etc., nu fac 
parte din fotbal).

Mi-am notat și cîteva aprecieri 
făcute la analiza secției de fotbal 
de la Dinamo Pitești :

Constantin Matache — tempera
ment nervos, protestează la deciziile 
arbitrilor; el și-a atras antipatia 
spectatorilor...

Paul Valcan — aceeași atitudine 
°_e_ protest la deciziile arbitrilor 
(C.S.M.S. lași, Știința Craiova), sus
pendat două etape, retrogradat pro
fesional...

Constantin Olteanu — predilecție 
pentru tot ce este ușuratic... (N.R. : 
C. Olteanu are 18 ani și a debutat 
în 1964 în categoria A. E timpul să 
consemnăm maturitatea I).

★

Așadair, au dreptate pasionații 
fotbalului piteștean să nu se culce 
pe laurii acordați echipei — deocam
dată — numai pentru tinerețea ei. 
Mai ales că mai știu ei ce știu. Ceva 
ce nu prea se spune prin ședințe. 
Că obiceiul „paharului" n-a dispărut 
de tot. Că uneori în meciurile jucate 
acasă, se cam uită recomandările 
cu privire la jocul de calitate și la 
respectul datorat adversarului.

Am auzit și multe lucruri frumoase. 
Mi s-a vorbit cu căldură despre spi
ritul de sacrificiu al portarului Nicu
lescu, despre atitudinea exemplară a 
lui Badea, Constantin și Gheorghe 
Radu, despre rîvna cu care studiază 
Stoenescu, llie Stelian, Corneanu 
(poate se va rezolva și problema an
grenării lui Dobrin în completarea 
studiilor). E un lucru bun și „biblio
teca personală" îmbogățită în fie
care deplasare. Și ceasurile petre
cute la muzeele și monumentele is
torice din lași, București, Piatra 
Neamț, Timișoara. Sau zilele în care 
fotbaliștii piteșteni s-au împrietenit 
cu muncitorii șantierelor, fabricilor 
și întreprinderilor de la Corbeni, 
Colibași, Pitești, din toată regiunea 
Argeș.

★

Dialogurile continuă seară de 
seară...

— E o echipă tînără. Poate să 
joace mai bine. Trebuie mai multă 
dăruire, mai mult entuziasm.

— în retur trebuie să marcăm trei 
puncte : tinerețe — disciplină — va
loare. Fără asta, 4—2—4, s-au orice 
alt sistem, n-are nici o valoare...

— Și poate că așa nu mai mizăm 
pe punctele „de-acasă“._

— Ascultați-mă pe mine : nu mai 
merge nicăieri cu jocul dur, cu pro
teste, cu „arbitrul e de vină". Tre
buie calitate. Și, ce, noi nu putem 
să dăm calitate ? Eu cred că da 1

Ninge liniștit. Exigentul suporter al 
fotbaliștilor piteșteni revine la po
vestea cu Matache și Valcan, __ dar 
infuzia de optimism e evidentă :

— în orice caz, ce-a fost, n-o să 
mai fie. Puteți să dați și la ziar. 
Nu mă va contrazice nimeni... Nici 
fotbaliștii, sper...

PREGĂTIRI...
pescu și Circa. Antrenorul Rugiubeă 
va promova în lot trei juniori. | :

I. MARGESCU-coresp.

ARIEȘUL TURDA și-a început pre
gătirile în ziua de 13 ianuarie, cînd 
jucătorii au efectuat vizita medicală. 
Antrenamentele, conduse de Gheorghe 
Vaczi, au loc de cinci ori pe săptămînă 
(de 2 ori în sală și de 3 ori în aer 
liber). In perioada precompetițională, 
Arieșul Turda va suține jocuri de ve
rificare cu Cimentul Turda, Clujeana, 
Industria sîrmei Cîmpia Turzii, Știin
ța Cluj etc. Iată lotul care participă 
la antrenamente: Arghișan, Olah, Vă
dan, Radar, Zăhan, Balaș, Pexa, Ursu, 
Găbudeanu, Boha, Băluțiu, Pîrvu, 
Faur, Joja.

OCTAVIAN GUȚU-coresp.



POPICE
înotătorii de la S.S.E. nr. 2 

au ciștigat „Cupa Unirii*'
Buletinul competițiilor de sală

Bazinul acoperit de la Floreasca a 
găzduit, la sfîrșitul săptămânii trecute, 

x concursul de înot organizat de Clubul 
sportiv școlar și dotat cu „Cupa Unirii". 
Trofeul a revenit înotătorilor de la 
Școala sportivă de elevi nr. 2, care, 
totalizing 119 puncte, au ocupat primul 
ioc în clasamentul general pe echipe. 
Pe locurile următoare s-au clasat:
S.S.E. 1 84 p. Rapid 31 p. Steaua 
27 p, Clubul sportiv școlar 21 p etc.

Iată câștigătorii probelor: JUNIORI
CAT. A ll-A. 100 m liber: A. Moraru 
(SSE 1) 1:06,2; 100 m bras: Șt. Vi
zitiu (Rapid) 1:18,7; 100 m fluture: 
C. Bădiță (Rapid) 1:20,1 ; 266 tn mixt: 
VI. Belea (SSE 2) 3:44,5; 400 m liber: 
A. Moraru 5:19,8; 100 m bras: Șt. 
Vizitiu 2:57,8; 100 m spate: G. So- 
roceanu (Rapid) 1:15,0.

JUNIOARE CAT. A II-A. 100 m liber: 
Liliana Gruia (SSE 1) 1:11,7; 100 m 
bras: Emilia Silianu (Dinamo) 1:31,5 ; 
100 m fluture: Monica Munteanu 
(SSE 1) 1:27,0; 266 m mixt: Liliana 
Gruia 4:14,2; 200 m bras: Doina
Marfa (SSE 2) 3:19,6; 100 m spate: 
Ruxandra Spandonide (SSE 2) 1:19,7 ; 
400 m liber: Liliana Gruia 5:51,4.

Fază din meciul Progresul București — Electromagnetica București (9—4).
P. Popescu (Electromagnetica) aruncă la poartă sub privirile lui Zâne 

(Progresul) și Zamjirache (Electromagnetica)
Foto: T. Roibit

S.S.E. Buzău cu 30—21 (16—9). Prin
cipalii realizatori: P. Avramescu (16), 
Al. Badea (6), respectiv N. Dumitrescu 
(8) și Gh. Noroc (5).

In „Cupa F.R.H.": Raf. Teleajen — 
A. S. A. Ploiești 38 — 32 (18-17).
Golgeterii partidei: I. Popescu (10) 
respectiv Michelbach (14). (I. Con-
stantinescu și C. Cimpeanu-coresp.).

• Știința Baia Sprie (f) și înainte 
Baia Mare (m) s-au calificat pentru 
faza intercentre a „Cupei Sportul popu
lar". In ultimele meciuri, aceste echipe — 
care s-au dovedit a fi cele mai omogene 
din această competiție — au reușit ur
mătoarele rezultate : Știința—Înainte B. 
Mare (f) 21—7 și înainte B. Mare — 
Voința Baia Mare (m) 16—6. (Gh. Di
chisuri, coresp.).

• S-au încheiat întrecerile subcentru- 
lui Sibiu, clasamentele jinale fiind ur
mătoarele :

„CUPA SPORTUL POPULAR", ju
niori : 1. Voința Agnita: 2. S.S.E. I Si
biu; 3. Textila Cisnădie. Junioare : /.
C.S.AI. Sibiu: 2. Tirnava Sighișoara: 3.
S.S.E. 1 Sibiu. „CUPA F.RN."-seniori:
1. Voința Sibiu; 2. Metalul Copșa Mică; 
3. A.S.,4. Sibiu ; senioare : C.S.AI. Sibiu;
2. Steaua roșie Sibiu; 3. Sparta Me
diaș.

Au început finalele 
campionatului Capitalei

• Recent s-a disputat finala regiu
nii Ploiești in cadrul „Cupei Sportul 
popular". La junioare, S.S.E. Buzău 
— datorită unui joc mai bine organi
zat in apărare și a eficacității atacu
lui — a învins pe Voința Ploiești cu 
20—7 (9—5). S-au remarcat: Elena Ne- 
goiță (9). Georgeta Andrei (5) și por
tarul Stela Vasile, respectiv Ecaterina 
Băicoianu (4). La juniori, după un meci 
disputat, Rafinăria Teleajen a dispus de

In finalele pe regiune s-au disputat 
jocurile:

Juniori: Voința Agnita — Luceafărul 
Brașov 22—21 (11—13). loc pasionant, 
cu dese răsturnări de scor.

Seniori: Dinamo Brașov — Voința 
Sibiu 16—13 (7—5); senioare : Rulmen
tul Brașov—C.S.M. Sibiu 8—7 (6—2). 
Returul jocurilor va avea loc la Brașov, 
la 24 ianuarie. (1. Ionescu, Gh. Topîr- 
ceanu, O. Leikep, E. Munteanu, coresp.).

ȘTIRI...■1

REZULTATE..
• în vederea întâlnirilor interna' 

nale din acest an, forul nostru de s 
cialitate a alcătuit loturile republica 
Au fost selecționate 44 de fete și 
atâția băieți, toți remarcați în actua' 
campionat pe echipe. In planul de ; 
gătire a selecționabililor figurează 
o serie de concursuri de verific: 
Primele întreceri de control au I 
programate după cum urmează : Bi> 
rești 4—5 februarie, arena Constru 
rul — concurs feminin; Bucuri 
arena Constructorul 9—12 februari 
concurs masculin.

• Turul campionatului pe echipe 
Capitalei a luat sfîrșii. Iată prin 
trei locuri în cele două clasa mer 
feminin — 1. Laromet 30 p; 2. Re 
28 p; 3. Voința 24 p; masculin 
1. Rapid 30 p; 2. Constructorul 24
3. Voința 22 p. De remarcat că e 
pete Laromet și Rapid, fruntașele c _ 
două clasamente, nu au suferit 
prima parte a campionatului nici o 
frîngere. întrecerile vor fi reluate 1

Paralel cu confruntările senioriloi 
desfășoară și o competiție rezerv 
formațiilor de tineret. Sistemul de... 
putare a întrecerilor: se joacă [ - 
adițiune de popice doborîte, toate e 
pele evoluînd pe aceeași arenă. In 
sament conduce, la jumătatea con 
tiției, Voința cu 4032 p.d., urmată 
ordine de Gloria 4015 p.d.. Met 
„23 August" 3685 p.d. etc.

Primele partide din cele două finale 
ale campionatului Capitalei — masculin 
și feminin — au furnizat în general 
rezultate scontate. O singură surpriză 
poate fi notată în cadrul finalei mas
culine, acea din partida dintre Edgar 
Nacht și Elisabeta Polihroniade, în 
care jucătoarea noastră fruntașă a în
trerupt în poziție net superioară.

lată alte rezultate, la băieți: Țepe- 
neag — Chiricuță 0—1, Dumitrescu — 
Reicher 0—I, Nicoiici — Gavrilă 0—1, 
Voicuiescu — Țucă 1—0 (runda 1) ; 
Chiricuță — Țucă Y2—‘/2, Gavrilă —

De la I. E. B. S.
• Patinoarul artificial din parcul 

„23 August" este deschis pentru pa
tinaj public, azi, orele 17—19 și mîine, 
orele 10—13 și 15—17. Se închiriază 
ghete cu patine.

• La patinoar funcționează un curs 
de inițiere în patinaj pentru copii de 
la 6—14 ani. înscrieri și informații la 
patinoar.

TEATRUL „C. I. NOTTARA"
PREZINTĂ ÎN CURIND

la STUDIOUL EXPERIMENTAL 
PREMIERA:

Bondoc ’/2—>/2 (runda 2). Celelalte 
partide sînt întrerupte sau amînate. O 
oarecare perturbare în programul fi
nalei a produs-o retragerea candida
tului de maestru M. Sutiman, ceea ce 
a necesitat reconstituirea tabelului de 
concurs. De notat că la întrerupere 
Voicuiescu are un pion în plus în fața 
lui Andrițoiu, iar Reicher — dețină
torul titlului — are avantaj în fața lui 
Nicoiici.

în-finala fetelor, rezultatele prime
lor două runde smt aproape complete : 
Cornelia Voicuiescu — Maria Boțeanu 
1—0, Maria Călinescu — Ioana Marin 
0—1, Stana Nicoiici — Elena Cucu- 
leanu 1—0, Emilia Dima Chiș — Vir
ginia Steroiu am., Vera Szigmond — 
Gherghina Jenei 1—0, Ana Aposto- 
lescu — Zări Karibian '/2—‘/z 
(runda 1) ; Gherghina Jenei — Ana 
Apostolescu 0—1, Virginia Steroiu — 
Vera Szigmond am.. Elena Cuculeanu 
— Emilia Dima Chiș 0—1, Ioana 
Marin — Stana Nicoiici 0—1, Maria 
Boțeanu — Maria Călinescu 0—1, Vio
rica Cernat — Cornelia Voicuiescu 
într.

T. NICOARA-coresp.

Primele rezultate ale „Cupei de iarnă"
în cadrul probei de simplu masculin 

își dispută întâietatea 24 de jucători. 
Primele tururi se joacă după sistemul 
eliminatoriu, urmînd ca din semifinale 
întrecerile să continue în sistem turneu. 
Ultimii patru jucători rămași în com
petiție vor alcătui grupa întâi (locu

Citiți numărul 2 /1965 
al revistei S P O B T

Din cuprins :

— Fotocronica evenimentelor sportive 
interne și internaționale.

— In plin sezon hocheistic.
— Medaliile de aur și argint ale lui 

Valeriu Bularca.
•— Replica lui Penciu la întrebările 

revistei.
—FOTBAL : Portret Nunweiller VI; 

Intermezzo tur-retur, Convorbire 
cu antrenorii tuturor echipelor de 
categoria A; Povestea lui Alfredo 
Di Stefano (VII).

— De ce n-a erupt... „Vulcanul" ?
— Tradiție pugilistică la Brăila.
— MAGAZIN SPORTIV : Felicitare 

rile 1—4), iar învinșii lor din sferturi 
de finală vor juca într-o a doua grupă 
(locurile 5—8).

In primul tur numai două meciuri 
au necesitat trei seturi : Mita l-a în
vins pe R. Niculescu cu 4—6, 6—2,
6—4, iar Basarab pe Țereamu ou 3—6,

prietenească din R.D. Germană; 
„Jocurile Olimpice" reprezintă o 
earte de valoare; Este prezentat un 
nou aparat electronic pentru arbi
traj la gimnastică; Evoluția în ba
zin a unor sirene moderne; Anita 
Lonsbrough se dedică ziaristicii ; 
Jazy a găsit o consolare ; Jean 
Claude Magnan este cel mai bun 
scrimer francez; ...iar Emile Grif
fiths cel mai bun boxer...; Flip
py” popicarul în plină acțiune; Cu
vinte încrucișate; Caricaturi.
„Veselie la Acapulco" și traumato
logia sportivă.
Actualitatea sportivă internațională. 

6—3, 6—2. în rest, învingătorii 
calificat pentru turul următor, fără - 
ficultăți deosebite : Cr. Ștefan — Mr ,
6— 1, 6—1 ; St. Popovici — P. Di 
trescu 6—1, 6—1 ; A. Somogy — 
Nicolae 6—2, 6—2 ; Mocanu — Bp’
7— 5, 6—1 ; Anton Paul — S. T)e‘r, 
6—4. 6—0; M Rusu — D. I
8— 6, 6—4.

Turul doi a adus în faptă și pe c- 
de serie ai competiției. Ei au trr 
ușor de adversarii lor, excepție fă 
doar partida dintre Boaghe și A 
încheiată cu victoria primului ta sc 
de 8—6, 6—3. Celelalte rezult' 
Bosch — Ștefan 6—0, 6—2; C. I 
tase — St. Popovici 6—3, 6-
Dron — Somogy 6—0, 6—t ; I. I 
tase — Basarab 6—3, 6—3 ; C. 
povici — Mocanu 6—1, 6—4 ; Ker 
— A. Paul 6—2, 6—1.

La simplu fete, Mariana Clog 
a debutat cu o victorie netă în . 
Marianei Rădulescu : 6—1, 6—1. 
asemenea, Eetiția Man a dispus 
6—0, 6—1 de Daniela Sotirfa.

RD.
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ACTORI: SCENOGRAFI: REGIZORI:

LUIGI PIRANDELLO AL. CIUCORENCU 
artist al poporului

CORNEL TODEA

MURRAY SCfflSGAL DAN NEMȚEANU DINU CERNESCU
JOHN MORTIMER C, PILIUȚĂ GEORGE TEODORESCU

I ÎN CURÎND

{ Teatrul Regional București

j prezintă premiera pe țară:

„NOAPTEA LA DRUMUL MARE44
piesă italiană de Renato Lelli

In distribuție: SANDU RADULESCU, artist emerit, EUGEN PE
TRESCU, ANGELA MACRI, JORJ VOICU

' Regia artistică: ION SIMIONESCU
Scenografia: arh. VLADIMIR POPOV

O PRODUCȚIE A STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC BUCUREȘTI

Scenariu: TUDOR MUȘATESCU și PAUL CĂLINESCU, după 
comedia cu același titlu de TUDOR MUȘAIESr't'

Regia: PAUL CĂLINESCU 
Imaginea: ȘTEFAN HORVAIH 
Muzica: PAUL URMUZESCU 
Decoruri: ȘTEFAN NORRIS

Cu: GRIGORE VASIL1U-BIRLIG, SILVIA FULDA, KIIY GHEORGHIU MUȘATESCU, MITZURA ARGHE: 
LUCIAN DINU, COCA ANDRONESCU. ION FIN1ESIEANU, MIHAI FOTINO. ION LUCIAN, LIV 
BADESCU, ION DICHiSEANU. FLORIN SCARLAIESCU.
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SCRISOARE DIN FRANȚA
Incepîrul cu ziarele re

gionale („Midi Libre", 
„Midi Olimpique", „La 
Depeche du Midi" etc.) 
și încheind cu cele cen
trale, de specialitate 
(„I’Equipe"), presa fran
ceză a comentat pe larg 
turneul echipei de rugbi 
Grivița Roșie întreprins 
cu cîtva timp în urmă în 
Franța. In unanimitate, 
cronicarii sportivi consi
deră că rugbiul romînesc 
a progresat vertiginos din 
punct de vedere tehnic 
și tactic.

In același spirit este re
dactată și o scrisoare sosi
tă recent, pe adresa Fe
derației romîne de rugbi.

Din lumea ringului
• Ingemar Johansson, 

fostul campion mondial la 
toate categoriile, a început 
noul an în ring. Dar nu 
ca boxer ci în calitate de 
arbitru, la Copenhaga, în 
meciul dintre ghanezul 
Leve Allotey și italianul 
Mastellaro, încheiat cu 
victoria prin k.o. în repri
za a IlI-a a primului.

Laureații fotbalului 
francez în '64
Sub titlul „Laureații fot

balului francez în 1964” re
vista FRANCE FOOTBAL 
publică intr-un număr re
cent rezultatele unei an
chete efectuate de revistă 
in rindul iubitorilor de 
fotbal și al specialiștilor. 
Iată rezultatele :

Jucătorul nr. 1 al anului: 
ARTELESA (Monaco).

Cel mai combativ: GUY 
(St. Etienne).

Cel mal loial: BRUEY
(I.yon) — n-a lovit nicio
dată.

Cel mai atașat culorilor 
de club : FULGENZY (Se
dan) — 13 ani in serviciul 
clubului.

Clubul care a promovat 
cei mai mulți tineri : SE
DAN — club al tinereții.

Cel mai bun club de re
giune: TOULON — exem
plu unic in genul său.

Cel mai buni antrenori 
ai anului, sub aceeași co
roană: DOMERGUE — un 
îndirjit, ARRIBAS — un u- 
manist.

Făcînd un bilanț al tur
neului Criviței Roșii în 
Franța, semnatarii ei, d-nii 
P. Lautrec și J. Bouvier, 
din conducerea clubului 
Biteroise — Beziers, arată 
printre altele:

„In primul rînd, ținem 
să vă facem cunoscută co
rectitudinea desăvîrșită de 
care a dat dovadă echipa 
Grivița Roșie, atît pe te
renurile de sport cît și în 
orașele prin care a făcut 
popas... Romînia nu putea 
avea ambasadori sportivi 
mai buni ca acești băieți 
minunați, în compania că
rora am fost cîteva săp- 
tămîni..,

• Cel mai tînăr cam
pion al lumii la catego
ria grea, din toate timpu
rile, Floyd Patterson, nu 
mai este chiar atît de... 
tînăr. El a împlinit în 
ziua de 4 ianuarie vîrsta 
de 30 de ani.

• Battling Levinsky, 
fostul campion al lumii la 
categoria semigrea pînă în 
anul 1920, cînd a fost 
învins prin k.o. în repriza 
a lV-a de faimosul Geor
ges Carpantier, deține un 
record cu totul neobiș
nuit. In ziua de 1 ianua
rie 1915, el a susținut... 
trei meciuri, în trei loca
lități diferite, cîștigîndu-le 
pe toate I

In dimineața acelei zile 
Levinsky l-a întrecut pe 
Battley Matlen la Broo
klyn; după-amiază, Ia 
New-York, el l-a scos 
din luptă în prima repri
ză pe Keams; seara, la 
Waterburg, a obținut o 
nouă victorie fulgerătoare 
în fața lui Gunboat. Asal
tat de gazetari, care îl ru
gau să-și spună impresiile, 
Battling Levinsky a răs
puns: „Cred că am în
ceput bine anul 1“

Și un amănunt în legă
tură cu cariera acestui bo
xer: el a activat între 
anii 1910—1929 susținînd 
în acest timp 272 de me
ciuri.

Din punct de vedere 
sportiv, bilanțul vă este 
favorabil, în sensul că 
întîlnirile de mare însem
nătate, cum au fost cele 
de la Auch, Agen și Be
ziers s-au soldat cu re
zultate strălucite pentru 
Grivița Roșie. Rugbiștii 
de la Grivița Roșie au 
confirmat valoarea rugbiu- 
lui romînesc, care este 
astăzi — recunoaștem — 
egală cu a noastră. De 
altfel, specialiștii de aici 
susțin că Grivița Roșie ar 
face o bună companie cu 
cele 5—6 echipe care par
ticipă la finalele campio
natului Franței, în prima 
categorie".

Mai e oare nevoie de o 
explicație la această fo
tografie? Va trebui să 
re pătăm lucruri arhicu
noscute despre campionul 
olimpic Abebe Bikila. care 
la Roma și Tokio a cîș
tigat într-o manieră greu 
de pronosticat proba de 
maraton.

Să adăugăm, așadar, 
că este vorba de prima 
fotografie a lui Bikila în 
uniforma de căpitan al 
gardei imperiale etiopiene 
și că pe fiul său îl chea
mă David.

Și acum, o 
îl vom întilni 
David Bikila 
vreunei Olimpiade ? Și 
chiar în proba de ma
raton ?

întrebare: 
clndva pe 
la startul

64 DE VICTORII 
LA RIND

Echipa de fotbal Burg
wedel (R.F.G.) a susți
nut 26 de meciuri de 
campionat, cîștigîndu-le 
pe toate și realizînd gol
averajul de... 52—0 I

O performanță și mai 
puțin obișnuită a reali
zat-o însă echipa bel
giană Hologne, care a 
obținut 64 de victorii con
secutive I

Eficacitate

Toți portarii de rezervă 
Intr-un meci de s-ar plasa 
Lingă poartă, sau deasupra, 
Multă treabă ar avea. 
Numai unul, titularul, 
l-ar privi invidios, 
Căci prezența lui în poartă 
Cum se vede-i... de prisos!

Gordon 
cîștigat
Acum, 

asupra

Recent, la propunerea 
primului ministru Harold 
Wilson, regina Angliei a 
acordat renumitului fot
balist Stanley Matthews 
titlul de „Sir". Comentînd 
acest eveniment, ziarele 
engleze arată că, după 
100 de ani, este pentru 
prima oară că un jucător 
de fotbal obține acest 
titlu. Nu este mai puțin 
adevărat Insă că de 100 
de ani n-a mai existat un 
fotbalist ca Matthews...

In schimb, alți sportivi 
englezi —- mai puțin cu- 
noscuți peste hotare — 
și-au văzut încununată ac
tivitatea cu titlul de „Sir". 
Este vorba de șase jucă
tori profesioniști de cric
ket și de jocheul 
Richards, care a 
4.600 de curse1 
alegerea s-a oprit 
unui fotbalist. Titlul de 
„Sir" nu este ereditar, 
cum sînt celelalte titluri 
de noblețe. Și nici nu con
feră vreun drept. Totuși, 
potrivit uzanțelor, soției 
marelui fotbaiist i se va 
spune „Lady Matthews".

— „Sir — a spus Stan
ley Matthews — iată un 
lucru pe care nu l-ar fi 
putut visa băiețașul de 14 
ahi caire, în 1932, fu
sese angajat de către clu
bul Stocke City ca să-i 
măture vestiarele. îmi. va 
trebui o... veșnicie ca să 
mă obișnuiesc cu acest 
titlu de „Sir" înaintea 
numelui meu. Eu sper că 
marea lume a fotbalului 
— jucători, oficiali și su
porteri — vor continua 
să mă considere... Stan
ley Matthews".

Nimeni n-a onorat jo
cul de fotbal atît de mult 
timp ca Matthews. Dacă 
el va mai juca fotbal, ori- 
cit de puțin, după 1 fe-

Nu s-a marcat...
si totuși e gol!

se a- 
minge 

spre

Primim adesea la redac
ție scrisori în care sîntem 
întrebați : ce se întîmplă 
la un meci de fotbal, dacă 
o minge care se îndreaptă 
spre poartă este respinsă
— înainte de a intra în gol
— dc către un spectator 
pătruns pe teren sau se lo
vește — să zicem de un... 
ciine rătăcit pe cimpul de 
joc ?

Răspunsul nostru, con
form regulamentului, este 
simplu : nu e gol și jocul 
se reia printr-o minge de 
arbitru, în locul unde min
gea a venit in contact cu 
corpul străin.

Alții ne întreabă: 
cordă gol dacă o 
care se îndreaptă 
poartă se lovește de arbi
tru și revine in teren sau 
lese in afara terenului ?

Răspunsul nostru (și al 
regulamentului 1) este și in 
acest caz NU, după care, 
de vreo 5—S ani, Ion Poș
tașii adaugă „poanta” obiș
nuită, cum că el n-ar vrea 
să fie în pielea acelui ar
bitru...

Vasăzlcă, Ia fotbal, nu in
tră mingea-n poartă, nu e 
gol !

Ba mai mult. Chiar dacă 
intră, dar ea a fost, de 
exemplu, „purtată" (ținută 
între picioare) sau s-a dez
umflat în drumul spre 
poartă, tot nu se acordă 
gol !

THEODOR BIRTA
— Reșița — 

bruarie, cînd va păși în 
cel de-al 51-lea an al vie
ții sale, Matthews va bate 
recordul galezului Mere
dith, care a susținut me
ciuri de campionat pînă 
la 50 de ani. Dar activita
tea lui Matthews nu se 
va încheia in nici un caz 
la 1 februarie. El va mai 
participa la meciuri ami
cale, în scop de binefa
cere, și la jocuri-demon- 
strajii. Asta „pînă la 55 
de ani", după cum a pre
cizat însuși Matthews.

Și acum, cîteva cuvinte 
despre cariera fotbalistică 
a lui Matthews. S-a scris 

atît de mult despre acest 
fotbalist incit cu greu am 
mai găsi ceva nou de po
vestit. Dar orice amănunt 
— nou sau vechi — le
gai de acest fotbalist in
teresează. Va trebui să ne 
întoarcem In februarie 
1932, pentru a găsi data 
primului meci de campio
nat susținut de Matthews 
(la Stocke City, in liga 
a 11-a). Chiar la debut, 
Stanley, fiul unui boxer 
profesionist, a marcat un 
gol. Doi ani mai tîrziu.

regu-

un ju- 
adver- 
pucu-

Există însă un sport la 
care se acordă gol chiar 
cînd nu s-a marcat : hoche
iul ! Pucul nu intră în 
poartă și totuși e gol...

Și nu e vorba de un sin
gur caz, ci de... patru, pe 
care le tratează în amănun
țime articolul 44 al 
lamentului de joc.

Să le vedem ’
Să presupunem că 

cător atacă poarta 
să, fiind în posesia ___
lui; el depășește portarul 
care i-a ieșit in întîmpina- 
re și nu mai are nici un 
adversar între el și poartă; 
atunci este împiedicat în 
acțiune de un jucător al e- 
chipei adverse, care intră 
în joc în mod neregulamen
tar. In această situație, ar
bitrul fluieră pur și sim
plu, gol împotriva echipei 
în greșeală și jocul se reia 
printr-un angajament la 
centrul terenului.

Veți spune : „Eh, dar asta 
e aproape de neconceput. 
Practic, un jucător intrat 
din afară nu-l mai poate 
jena pe atacantul ajuns 
singur în fața porții Și, 
poate c-aveți dreptate...

Ascultați insă alt caz î 
Portarul a fost driblat, a- 

tacantul aflat in posesia 
pucului nu mai are nici un 
obstacol în drumul său 
spre atingerea țintei — 
marcarea unui punct. A- 
tunci, un adversar aruncă 
crosa sau o parte dintr-o 
crosă, spre puc. Și-n acest 
caz, se acordă gol !

Și acum al treilea caz : 
Portarul a fost depășit 

și jucătorul atacant, în po
sesia pucului, nu mai are 
de trecut de nici un ad
versar. In această situație 
el e faultat din spate și 
împiedicat de a avea o po
ziție clară de șut spre 
poarta goală. Arbitrul acor
dă gol împotriva echipei 
in greșeală !

In sfîrșit, un caz legat 
de executarea șutului de 
penalitate. Dacă un jucă
tor se află în executarea 
șutului (conduce pucul de 
la linia albastră spre poar
tă) și portarul aruncă cro
sa spre el, arbitrul va a- 
corda gol.

După cum se vede, regu
lamentul hocheiului este 
foarte sever cu cei ce co
mit acte de nesportivitate 
și favorizează din plin pe 
atacanți.

Noi însă îi sfătuim pe a- 
ceștia să nu conteze prea 
mult pe favorurile regu
lamentului și — în situații 
de acestea — să bage to
tuși pucul în plasă.

E mai sănătos...

RADU URZICEANU

Matthews contribuia la dintr-o pasă a lui 
promovarea echipei sale " 
în liga I și juca in „na-

Mat-
thews /

„ . , r. — — Vreți să mai știți ceva?
ționala" Angliei. Palma- Stanley Matthews n-a co

mis niciodată un fault 
voluntar, niciodată n-a 
discutat o decizie a arbi
trului, niciodată n-a răs
puns unei provocări. Cît 
despre viața sportivă pe 
care a dus-o, nu este ne
cesar să meu vorbim. Vor
bește prezența sa pe tere
nurile de fotbal la 50 de 
ani. ..Rege al driblingu
lui", el este totuși cel 
mai puțin individual din
tre jucători. Tot ce face 
este pentru echipă. Nici
odată n-a folosit talentul 
pentru gloria sa perso
nală.

...Acesta este omul care 
va fi sărbătorit oficial la 
28 aprilie, printr-un meci 
între Stocke City și o se
lecționată europeană din 
care nu vor lipsi, se pare. 
Di Stefano, Kopa, Gento 
și Law. La foc va asista 
și ducele de Edimburg. 
Protocolul nu îngăduie 
acest lucru și reginei, dar 
ea îl cunoaște bine 
Matthews, întrucît 
avut invitat la dejun 
Buckingham.

Va fi o sărbătorire 
care vor participa — 
la distanță — toți cei 
iubesc fotbalul și pe vir
tuoșii lui...

lui

resul său cuprinde aproa
pe 800 de meciuri de cam
pionat și de cupă și 54 
de jocuri în echipa An
gliei. La acestea se adau
gă 28 de meciuri interna
ționale jucate împotriva 
Scoției, Țării Galilor și 
Irlandei în timpul răz
boiului, care na sînt „nu
mărate", plus două selec
ționări în reprezentativa 
Marii Britanii.

Din „isprăvile" 
Matthews? In 1937, An
glia juca „acasă" cu Ce
hoslovacia și era condusă, 
lăsînd impresia că va 
pierde pentru prima oară 
un meci pe teren propriu. 
Matthews a marcat însă 
trei goluri și englezii au 
„smuls" astfel victoria cu 
5—4. In 1953, Matthews 
susținea a treia sa finală 
de „Cupă", sub culorile 
lui Blackpool. In primele 
două finale, echipa sa fu
sese învinsă, iar acum 
lucrurile păreau să aibă 
același deznodământ: mai 
erau 20 de minute și 
Blackpool era condusă 
cu 3—Ide Bolton Wande
rers. Dar iată că Mat
thews înscrie două goluri, 
aducînd egalarea, iar cu 
10... secunde înainte de 
fluierul - final Blackpool 
marchează golul victoriei

PO$U MAGAZIN
LADISLAU RACZ, 

BAIA CRIȘ. — Care sînt 
coșgeterii seriilor I și II la 

marți.
baschet masculin ? 
blicăm în fiecare 
Este nevoie să-i reamin
tim și sîmbătă la „Poșta 
Magazin" ? Totuși, nu vă 
las fără răspuns i Horia 
Demian în seria I și Dra- 
goș Nosievici în seria a 
Il-a.

LUPU IOSIF. LUGOJ. 
I) In echipa de fotbal Ra
pid n-a activat niciodată 
un jucător cu numele de 
Dan Laudăcescu. Cinev-a 
spus asta ? El ? Se... lau- 
dă-cescu 1 — 2) U.T.A. a 
cîștigat campionatul 1946- 
47 cu o diferență de... 11 
puncte față de cea de a 
doua clasată. Din 26 de 
meciuri, arădenii 
gat atunci 20, 
le-au terminat la 
iar două le-au 
Goluri marcate: 
mite: 35. In anul urmă
tor, deși a cucerit campio
natul cu un avans de „nu
mai" 5 puncte, U.T.A. a 
realizat cel, mai bun gol
averaj : 129—31.

au cîști- 
4 jocuri 
egalitate 
pierdut.

94. Pri-

RADU TOANCHINA, 
BRĂILA. — Iată care sînt 
campionii mondiali deboxi 
muscă i Pone Kingpetch 
(Tailanda); cocoși Eder 
Jofre (Brazilia); pană i 
Vicente Sakdivar (Mexic); 
semiușoară: Carlos Or
tiz (S.U.A.); ușoară i Ed
die Perkins (S.U.A.); se- 
mimijlocie: Emil Griffith 
(S.U.A.); mijlocie-mică i 
SandroMazzinghi (Italia); 
mijlocie: Joey Giardello 
(S.U.A.), semigrea: Willie 
Pastrano (S.U.A.); grea: 
Cassius Olay (S.U.A.).

pe 
l-a 
la 

la 
de 
ce

— J.

La „grea", după cum 
vedeți, l-am pus pe 
Clay. Numai de n-aș 
intra în conflict cu... 
W.B.A. (World Boxing 
Association), care nu-1 
recunoaște pe Clay drept 
campion mondial și consi
deră titlul vacant I

DUNCA ION, SIGHE- 
TUL MARMAȚIEI. — Ion 
Voinescu se ocupă de 
juniorii și piticii de la 
„Steaua". Dacă fotogra

fia publicată în numărul 
nostru de marți ar fi ieșit 
ceva mai clară, 1-ați fi re
cunoscut în mijlocul gru
pului de fotbaliști de la 
Steaua care efectuau un 
antrenament.

PAUL POPA, BUCU
REȘTI. — Cele mai mul
te goluri în campionatul 
categoriei A la fotbal, de 
Ia înființarea acestei com
petiții (1932) le-a marcat 
Ozon î 158, în 16 ani de 
activitate (1948—64). Ur
mează Constantin cu 128 

de goluri (în 9 ani de ac
tivitate), Dobai cu 125 (în 
16 ani), Vaczi cu 124 (în 
11 ani), Bodola cu 114 
(în 15 ani) eto.

OCTAVIAN CHIBICI, 
VATRA DORNEI. — Ce 
se va întîmplă dacă una 
din țările care au cîștigat 
pînă acum de două ori 
campionatul mondial de 
fotbal — Brazilia, Italia 
și Uruguay — va cuceri 
și a treia oară, în 1966, 
titlul suprem, intrînd în 
posesiunea definitivă a 
„Cupei Jules Rimet"? In 
nici un caz nu se va re
nunța la campionatul 
mondial, cum presupuneți 
dv. cu... teamă. Lucrurile 
se vor rezolva mult mai 
simplu: se va cumpăra o 
nouă cupă și... gata I
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Alexandra Nicolaa conduce 
în turneul de

' HAGA 22 (Agerpres). — Cu două 
runde înaintea încheierii turneului in
ternațional feminin de șah de la Be
verwijk, în fruntea clasamentului con
tinuă să se mențină reprezentanta R.P. 
Romîne, Alexandra Nicolau. în parti
da susținută în runda a 9-a, Nicolau 

făcut remiză cu iugoslava Katia Io- 
vanovici, principala sa adversară, față 
de care păstrează 1 punct avans. Alte 
rezultate: Timmer — R. Iovanovici 
0—1; Roodzant—Heenskerk înteruptă; 
Konarkowska — Mulder 1—0; Litma-

Actualitatea în șah
K1EV. — în campionatul unional de 

șah, de la Kiev, liderul clasamentului. 
Victor Korcinoi, a obținut o nouă victo
rie. El a cîștigat partida amînată cu fos
tul campion al lumii, Mihail Tal, și 
totalizează acum 12,5 puncte. în par
tidele întrerupte cu Bakulin și Sa
harov, marele maestru Tal a obținut 
două victorii. Adversarii săi au cedat 
fără reluarea jocului. In cea de-a 
patra partidă întreruptă. Tal a făcut 
remiză cu Lein.

In runda 15, în partida centrală, 
Bronstein l-a învins pe Averbach, Tal 
a cîștigat la Osnos, Holmov la Pe
terson, Lein la Vasiukov. Partidele: 
Suetin-Liavdansk, Krogius-Bannik și 
E’utikov-Samkovici s-au încheiat re
miză. Goldenov a pierdut prin depă
șirea timpului de gîndire partida cu 
Borisenko.

In runda a 16-a s-au înregistrat 
rezultatele: Samkovici-Vasiukov 1—0; 
Saharov-Lutikov remiză ; Stein-Bakulin 
remiză. Restul partidelor s-au între
rupt.

După 16 runde, în clasament con
duce Korcinoi cu 12,5 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de Bron
stein cu 11,5 puncte și Samkovici cu 
10,5 puncte.

„CUPA CELOR 5 NAJIUNI"
LA BASCHET

In competiția internațională masculi
nă de baschet „Cupa celor 5 națiuni'1 
la Belgrad, echipa Iugoslaviei a învins 
cu scorul de 85- 66 (47—21) echipa Fran
ței. Competiția programează alte me
ciuri : la 24 ianuarie, la Varese, Franța, 
va juca cu Italia, iar la 26 ianuarie, la 
Milano Italia va tntîlnl Iugoslavia.

Redacția și administrația j str. Vaslle Conta ar. 16, telefon 11.10.05, interurban 72 și 236. Telex: sportrom buc. 180. Tiparul; 1. P. „informația", str. Brezoianu, 23—25.

In clasament conduce Iugoslavia cu 8 
puncte din 5 meciuri, urmată de Italia 
— 6 puncte (3 jocuri); R.S. Cehoslovacă 
■— 6 puncte (6 meciuri), R.P. Polonă — 
4 puncte (4 meciuri) și Franța — zero 
puncte.

★
Turneul internațional masculin de 

baschet care contează totodată pentru 
calificarea in campionatul european șl în 
cadrul Cupei Europei centrale a început 
la Hesse (R.F.G.) cu meciul dintre e- 
chipele Belgiei șl R.P. Ungare. Victoria 
a revenit sportivilor belgieni cu scorul 
de 100—80 (45—43). In cel de-al doilea 
meci, R.F. Germană a învins cu 75—74 
(34—29) selecționata Austriei. Echipa 
R.P. Ungare participă numai în cadrul 
Cupei Europei centrale, fiind calificată 
pentru campionatele europene.

Dinamo București - in „€. C. E.“ 
ia polo pc apă

între 19 și 21 februarie se dispută 
preliminariile celei de a doua ediții a 
„Cupei campionilor europeni" la polo 
pe apă. La această ediție participă și 
campioana țării noastre, echipa Di
namo București. Ea face parte din 
grupa A a seriei a Il-a, alături de 
formațiile Dinamo Magdeburg, S. K. 
Tunafors (Suedia) și Polonia Bvtom. 
Din grupa B a aceleiași serii fac parte 
Clubul marinei militare din Moscova. 
Cerveno Znatne Sofia și D.Z.V. Delît 
(Olanda).

Jocurile din cele două grupe ale 
seriei a Il-a se dispută în localitatea 

' Eskilstuna din Suedia.

la Beverwijk
nowicz — Ivanova remiză; Vreeken— 
Bruce 1—0.

In runda a 8-a Alexandra Nicolau 
a cîștigat (cu negrele) o remarcabilă 
partidă de atac la Fanny Heemskerk, 
campioana Olandei.

Clasament: 1. Alexandra Nicolau
(R.P.R.) 7 puncte; 2. K. Iovanovici (Iu
goslavia) 6 puncte; 3. Vreeken (Olan
da) 5,5 puncte; 4. R. Iovanovici (Iu
goslavia) 5 pimcte etc. Șahista romînă 
mai are de jucat cu olandeza Timmer 
și iugoslava R. Iovanovici.

BEVERWIJK : In turneul masculin I 
de la Beverwijk, după 13 runde lider j 
se menține maghiarul Portisch cu 9 i 
puncte, urmat de bulgarul Boboțov I 
și sovieticul Gheller, fiecare cu cite 
8,5 puncte. Ciieva rezultate din runda , 
a 13-a : Pachman (R.S. Cehoslovacă) 
— Matanovici (Iugoslavia) remiză; 
Lengyel (R.P. Ungară) — Van de 
Berge (Olanda) 1—0; Boboțov 
(R.P.B.) — Kehman (R.F.G.) re
miză; Ivkov '(Iugoslavia) — Medina 
(Spania) 1—0; Donner (Olanda) — 
Johannesen (Norvegia) remiză.

(Agerpres)

Din sporturile de iarnă
Una din cele mai mari 
surprize din actualul sezon 
internațional de schi a 
fost furnizată de tînărul 
sportiv austriac Franz 
Sodat, care a cîștigat 
cursa de coborire a con
cursului de la Wengen. 
A doua zi, Sodat a fi
gurat însă în postură de... 
învins, căzînd în timpul 
probei de slalom special. 
Fotografia ni-l arată pe 
Franz Sodat chiar în 

momentul căzăturii

Foto; RING IER —
Zurich

CAMPIONATELE EUROPENE 
DE PATINAJ ARTISTIC

Palatul sporturilor din Moscova va 
găzdui între 11—15 februarie campio
natele europene de patinaj artistic. Vor 
lua parte la întreceri patinatori și pa
tinatoare din 16 țări, printre care Fran
ța, Austria, R.F'. Germană, Olanda, An
glia, U.R.S.S. și altele. Pe lista celor 
înscriși figurează nume binecunoscute 
în patinajul artistic: Manfred F.chnell- 
dorfer, campion mondial și olimpic, 
Alain Calmat, cuplurile Oleg Protopo- 
pov — Ludmila Belousova, Eva și 
Pavel Roman.

SCHIOARELE AUSTRIECE 
ÎNVINSE „ACASĂ"

Schioarele austriece, care dominaseră 
în prima parte a sezonului internațio
nal, au suferit un nou eșec pe „teren 
propriu". La Schrunz, în ziua a doua 
a concursului, Marielle Goitschel (Fran
ța) a cîștigat proba de slalom uriaș, 
parcurgînd o pîrtie de 1050 m (14

Din seria I, împărțită și ea în două 
grupe, fac parte echipele campioane 
ale Iugoslaviei, Italiei, Spaniei, R. F. 
Germane, Belgiei, Austriei, Greciei și 
Franței. Meciurile acestei serii sînt 
programate la Tourțoing — Franța.

Jocurile semifinale (la care parti
cipă primele două echipe din fiecare 
grupă) se vor disputa între 19 și 21 
martie la Genova și Magdeburg, iar 
finala (care reunește formațiile cla
sate pe locurile I și 2 în semifinale) 
între 9—II aprilie, într-o localitate 

încă nedesemnată.

Scrisoare din Berlin

Biatloniștii din R. D. Germană 
în actualul sezon internațional

Aspect de la ultima Intîlmre dintre reprezentativele de biatlon ale Romîniel 
și R.D. Germane

Iubitorii de sport din R. D. Germană 
așteaptă cu deosebit interes întîlnirea 
internațională de biatlon, care va opune 
reprezentativei acestei țări pe cea a 
R. P. Romîne. întrecerea este progra
mată pentru sfîrșitul lunii — la 31 ia
nuarie — în cunoscuta stațiune de 

porți) în timpul de 1:34,81/100. Prima 
clasată dintre concurentele austriece, 
Edith Zimmermann, a ocupat doar lo
cul 8 cu 1:38,94/100. Sora cîștigătoarei, 
Christine Goitschel, s-a clasat a 4-a — 
1:37,43/100. Locurile doi și trei au 
revenit schioarelor Heidi Biebl (R.F.G.) 
și Ruth Adolf (Elveția).

HOCHEIȘTII IUGOSLAVI 
LA „MONDIALE"

Federația iugoslavă de hochei pe 
gheață a selecționat un Iot de 20 de 
jucători, în vederea participării la cam
pionatele mondiale (grupa B), care se 
vor desfășura între 3—15 martie în ora
șul Tampere din Finlanda.

Printre cei selecționați se află Andje- 
lic, Fele, Tissler, Klinar și Zupancici.

ACCIDENT PE PÎRTIA DE BOB 
DE LA SAINT MORITZ

în cursul antrenamentelor pentru 
campionatele mondiale de bob de la 
Saint Moritz sportivul austriac Thaler, 
campion al Europei la boburile de 
două persoane, a suferit un accident. 
La o turnantă el a fost proiectat în 
afara pistei, suferind fracturi la clavi
culă și la mina dreaptă. El nu va putea 
participa astfel la „mondialele" pro
gramate sîmbătă și duminică la Saint 
Moritz.

(Agerpres)

Raliul automobilistic Monte Carlo
MONTE CARLO 21 (Agerpres). — 

Raliul Monte Carlo, competiție auto
mobilistică de regularitate și rezistență, 
aflată la cea de-a 34-a ediție, a luat 
sfîrșit joi cu victoria echipajului finlan
dez Timo Makinen—Paul Eastern, care 
a pilotat o mașină BMC Cooper și a 
concurat pe traseul Stockholm.

Cîștigătorii de anul trecut, englezii

sporturi de iarnă de la Oberhof. Acest 
meci este considerat ca fiind deosebit 
de util, un prilej pentru schimb de ex
periență și totodată o adevărată „re
petiție generală" înaintea campionate
lor mondiale de biatlon, care vor avea 
loc în Norvegia între 19 și 21 februarie.

Biatlonul, sport relativ tînăr, se 
] bucură de o mare popularitate în R.D. 

! Germană. în special în sudul țării, în 
regiunea Thuringiei, biatlonul este 
practicat pe scară largă de tineri. Aici, 
condițiile climaterice (zăpada mai a- 
bundentă) permit o activitate prelun
gită în acest frumos sport de iarnă, 
care cere aceluia care-1 practică să fie 
în același timp un foarte bun schior 
fondist și un excelent trăgător.

în ultimul timp, biatloniștii din R.D. 
Germană au obținut frumoase succese. 

! în mai puțin de două săptămîni, re
prezentativa R.D. Germane a susținut 
două întîlniri internaționale: cu Polo
nia și Suedia. Victoria realizată în fața 
polonezilor este deosebit de prețioasă,

dată fiind valoarea ridicată a acestora. 
De altfel, ei au ocupat prin Gasienka 
primul loc în clasamentul individual, 
în întîlnirea cu suedezii, victoria a 
revenit, atît pe echipe cît și la indivi
dual, sportivilor din R.D. Germană, dar 
ea a fost mult ușurată de faptul că sue
dezii s-au prezentat slab în proba de 
tir.

Acum, echipa R.D. Germane se pre- • 
gătește în vederea întîlnirii cu biatlo
niștii reprezentativei R.P. Romîne care 
dețin o frumoasă performanță la J.O. 
de la Innsbruck, unde Gh. Vilpaoș a 
ocupat locul 5 în clasamentul^ indivi
dual. Se poate anticipa că aceste două 
echipe reprezentative vor furniza o în
trecere spectaculoasă, de un înalt nivel 
tehnic.

Echipa R.D. Germane se află în pre- 
zent într-o formă comparativ mai buna- 
decît acum un an: rezultatele la schi 
pe ce 20 de km sînt mai ridicate, iar 
în proba de tir ei au căpătat mai multă I 
rutină, calm, siguranță, elemente indis
pensabile în realizarea unor perfor
manțe superioare. Nu trebuie să omit 
faptul că toți membrii lotului au de
pus o muncă neobosită în timpul verii. 
Pot spune chiar că biatloniștii noștri 
au lucrat într-un ritm ssuținut: cît 
timp nu a fost zăpadă ei s-au antrenat 
zilnic pe pîrtii din material plastic, 
fără să neglijeze în același timp an
trenamentul la tir.

Cele mai bune rezultate din acest 
an aparțin lui Egon Schnabel. Acesta 
a parcurs cei 20 km în lh37:09,0 (în 
meciul cu Suedia) și s-ar fi clasat de
sigur pe locul I la recentele campio
nate ale R.D. Germane dacă nu ar fi 
obținut doar 16 p la tir. Totuși, Schna
bel este în prezent cel mai în formă 
biatlonist. Din lot mai fac parte Konig, 
Kluge, Bottner, Klopsch care în acest 
sezon au obținut rezultate sub I h 
40:00,0 pe cei 20 km.

KLAUS RAMM

FOTBAL
JUNIORII MAGHIARI SE PREGĂTESC 

PENTRU TURNEUL U.E.F.A.

Federația de fotbal din R.P. Ungară 
a alcătuit lotul reprezentativei de ju
niori care va participa la turneul
U.E.F.A. Totodată a fost stabilit și un 
program de pregătire a tinerilor fot
baliști. Lotul va susține numeroase 
meciuri de antrenament în compania 
unor echipe din prima și a doua cate
gorie a campionatului maghiar. Prin
tre formațiile cele mai cunoscute pe 
care le va întîlni, amintim pe Ferenc- 
varos și Vasas Gyor — campioana 
țării. După cum se știe, echipa R.P. 
Ungare participă în aceeași grupă cu 
formația țării noastre și cea a Suediei.

TURNEUL DE LA 
SANTIAGO DE CHILE

Turneul internațional de la Santiago 
de Chile a continuat cu partida dintre 
selecționata Cehoslovaciei și formația 
chiliana Colo-Colo Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 2—1 (2—0).

MULTE MECIURI EGALE 
IN COMPETIȚIILE EUROPENE

„Capul de afiș" al întîlnirilor din 
turul al treilea al „Cupei orașelor 
tîrguri" desfășurate miercuri l-a consti
tuit întîlnirea dintre fruntașele fotba
lului englez Manchester United și 
Everton. Partida s-a încheiat cu un 
scor egal: 1—1 (1—1). Revanșa va 
avea loc pe terenul lui Everton, la 
9 februarie. In aceeași competiție, 
Strasbourg și F.C. Barcelona au ter-

Paddy Hopkirk și Henry Liddon, au a- 
bandonat cu puțin înainte de sosire 
din cauza unei defecțiuni mecanice.

în cursa rezervată femeilor, pe pri
mul loc s-a clasat echipajul suedez 
Patt Moss Carlsson — Elizabeth Nis- 
trom, la volanul unui automobil Saab 
96 Sport..

PE GLOB
minat cu un scor alb. Returul va avea 
loc la Barcelona (data nu a fost încă 
fixată).

In primul joc al sferturilor de finală' 
din cadrul „Cupei cupelor". Real Sa
ragossa și Cardiff City au terminat 
nedecis : 2—2 (2—2). Revanșa se va 
desfășura la Cardiff Ia 3 februarie.

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR 
ELVEȚIENI

în vederea meciului din preliminariile 
campionatului mondial dintre Elveții 
și Albania, care va avea loc la 11 apri
lie la Tirana, federația de specialitate 
din Elveția a alcătuit un progra;n>'Je 
pregătire. La 24 ianuarie, biroul fe
deral de fotbal din Elveția se va întruni 
la Berna pentru a alcătui lotul repre 
zentativeî. La 17 martie echipa Elveție 
va susține un meci amical la Tel Aviv 
cu selecționata Izraelului. Apoi (într< 
5 și 10 aprilie), jucătorii vor fi can 
tonați în sudul Italiei După aceast: 
aclimatizare, echipa se va deplasa li 
Tirana pentru meciul din preliminări 
cu Albania.

ȘTIRI

• După o absență de 3 luni, cu 
noscutul fotbalist Omar Sivori de 1 
Juventus Torino și-a reluat locul î 
echipă.

• F.I.F.A. a primit o telegramă di 
partea federației Siriei, prin care i 
anunță că reprezentativa acestei ță 
s-a retras din campionatul mondial c 
fotbal. Siria făcea parte din grupa pr 
liminară împreună cu echipele Irland 
și Spaniei. Unul din motivele invoca 
de federația siriană este dezacord: 
în ceea ce privește datele meciurili 
preliminare „cu echipele Spaniei și 
Irlandei" 1

• între 24 aprilie și 5 mai va av< 
loc la Tokio un mare turneu irite 
național de fotbal pentru echipe 
tineret cu participarea reprezentativei 
a 13 țări. Printre echipele înscrise 
numără Izrael, Pakistan, Filipine, 1 
ban, Japonia și altele.
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