
ACTUALITATEA
SPORTIV^
• lalanda Balaș invitată 

la concursul atletic 
de la New York

După cum transmite corespon
dentul agenției France Presse, 
Clubul atletic din New York va 
organiza în februarie, în sala Ma
dison Square Garden, o mare re
uniune atletică internațională. 
Clubul american a invitat la 
acest concurs pe campioana 
olimpică la săritură în înălțime 
Iolanda Balaș (R. P. Romînă), 
șase atleți din U.R.S.S., patru 
din R.F. Germană și patru din 
R.P. Polonă. In lotul polonez 
figurează și săritoarea la înălți
me Jaroslawa Bieda. Vor parti
cipa, de asemenea, cei mai va
loroși atleți americani care s-au 
Jîitiiis cu ocazia Jocurilor Olim
pice 'de la Tokio.

(Agerpres)

• ion Tiriac debutează 
la Helsinki

In cursul acestei zile urmează 
să plece la Helsinki campionul 
de tenis al Romîniei, maestrul 
sportului Ion Tiriac. El a fost in
vitat să ia parte la campionatele 
de tenis pe teren acoperit ale 
Finlandei, competiție tradițională 
care reunește la fiecare ediție ju
cători fruntași din mai multe țări 
europene.

In vederea participării la tur
neul internațional de la Helsinki, 
campionul romîn a efectuat în 
cursul lunii ianuarie o serie de 
antrenamente pe teren acoperit, 
r»e podiumul sălii Floreasca.
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îngropată in nămeți, cabana 
Podragu de sub creasta Tărîței 
din masivul Făgăraș, pare o 
imagine ireală, de vis. Frumu
sețea cuceritoare a acestor locuri 
lasă iubitorilor drumeției amin
tiri de neuitat. Această imagine 
constituie in același timp și o 
invitație. Cei care vor înfrunta 
urcușul pină la „casa din po
vești" nu vor avea de regretat.

Foto: EMILIAN CRISTEA 
maestru al spoitului

Corespondentă specială din StocXWn»

Evoluția echipei de handbal 
Dinamo București este așteptată 

eu interes la GoteDorg

Pregătirile campioanei Suediei

Iubitorii handbalului din G'd- 
teborg așteaptă cu interes evo
luția in orașul lor, la sfîrșitul 
acestei săptămini, a valoroasei 
echipe de handbal Dinamo Bucu
rești. In cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei campionilor 
europeni" sportivii bucureșteni 
vor intilni în acest oraș formația 
Redbergslid I.K

Redbergslid I.K. este la o--a 
actuală cea mal bună formație 
de club din Suedia, ea cîștigind 
in ultimii doi ani titlul de cam
pioană națională. Confirmin- 
du-și reputația, echipa „merge" 
destul de bine și in actuala 
ediție a campionatului, condu
ctor! in prezent in clasament cu 
20 de puncte din 12 meciuri dis
putate (a pierdut numai două 
partide). Căpitanul formației 
este tînărul jucător Ian Stiberg, 
în virstă de 22 de ani, care ne-a 
spus următoarele în legătură cu 
dubla intîlnire dintre Redbergs
lid I.K. și Dinamo București: 
„Oricît aș fi de optimist, tre
buie să arăt că avem o misiune 
dificilă. Aici. în Suedia, echipa 
de handbal Dinamo București se 
bucură de frumoase aprecieri, 
fiind considerată o excelentă 
formație de club".

Lindblom este considerat cel 
mai valoros jucător al lotului de

care dispune in prezent echipei 
Redbergslid I.K.. un portar do 
talie mondială. Alături de el îl 
situăm pe Gosta Carls son. Cu 
cîte 55 și, respectiv, 67 de me
ciuri susținute in „naționala? 
Suediei, Carlsson și Lindblom. 
(ambii in virstă de 27 de ani) 
sînt jucătorii cu cea mai mare 
experiență competițională. Koch 
este cunoscut ca un jucător 
foarte rapid și, deși a debutat 
recent în prima divizie, s-a im
pus destul de repede atenției 
specialiștilor. Jinnermark și Pet- 
tersson sînt cei mai tineri jucă
tori (21 de ani), iar Canet Nor
man are reputația de a fi cel 
mai bun șuter al echipei. Dacă 
amintim că el practică cu suc
ces atletismul (este un bun arun
cător de disc — cea mai bună 
performanță a sa: 53 m) atunci 
ne explicăm forța șuturilor sale 
la poartă. Lars Andersson este 
considerat creierul echipei. In 
ciuda fizicului săli robust, poate 
nu cel mai potrivit pentru un 
jucător de handbal, el practică 
un joc tehnic, elegant, fiind ini
țiator tul unor faze spectaculoase 
și periculoase.

Media de virstă a echipei Red
bergslid I.K- este de 25 de ani.

(Continuare m pag. a 4-a)

- - - - : vineri la cluj: CSM-Tusa Dusseldorf în sferturile de finală
• Pregătiri pentru vacanța 

studențească de iarnă
Cei mai buni dintre studenții 

sportivi de la Universitatea din 
București se pregătesc pentru 
taberele organizate în apropiata 
vacanța de iarnă. Este vorba de 
un număr de 212 studenți care 

i vor face un popas de 10 zile in 
taberele instalate la cabanele 
Glrbova (80 de studenți), Vîrful 
ca Dor (721 și Piatra Arsă (60). 
Plecarea: în după-amiaza zilei 
de 4 februarre.

De ce numai la Cîmpulung?
Am consemnat și cu alte 

prilejuri seriozitatea cu care 
sînt privite — în ultimii ani — 
problemele dezvoltării atletismu
lui în regiunea Argeș. O facem 
și acum, împărtășind totodată 
concluzia principală a dezbate
rilor din cadrul ședinței de a- 
naliză a comisiei regionale.

Ni s-a părut însă — asistînd 
Ia lucrările comisiei, discutînd 
cu participanții — că, de fapt, 
se vorbește de atletismul din... 
raionul Cîmpulung Muscel 1

Să precizăm...
—Mn anul 1964 — ca o expre
sie a creșterii calitative a acti
vității atletice — s-a înregistra* 
doborîrea a 135 de recorduri re
gionale. Darea de seamă a sub
liniat însă că — dintre acestea 
— 115 au fost stabilite de atle- 
ții din Cîmpulung. De aici se 
ridică în fiecare an sportivi

Plenara Consiliului General 
al Uniunii de Cultură Fizică și Sport 

din R. P. Romînă
Tn zilele de 25 și 26 ianuarie 1965 a avut loc ședința 

plenară a Consiliului General af Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport din R. P. Romînă.

La lucrările plenarei au mai participat președinții con
siliilor regionale UCFS, președinții și secretarii federațiilor 
sportive, activiști ai Consiliului General al UCFS, profesori 
de educație fizică, antrenori, sportivi fruntași. Au fost pre- 
zenți de asemenea reprezentanți ai C.C.S, U. T. M., 
U.A.S.R., Ministerului Tnvățămîntului, Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale și ai altor organizații obștești și 
de stat.

Plenara a analizat activitatea sportivă de performanță pe 
anul 1964, pregătirea și participarea sportivilor romini la 
J. O. de la Tok io. Plenara a adoptat un plan de măsuri 
privind îmbunătățirea activității sportive de performan'ă.

A fost discutată și aprobată execuția bugetară a miș
cării sportive pe anul 1964 și planul de venituri și chel
tuieli pe anul 1965.

Selecționata de hochei a orașului Sofia 
joacă simhătă și duminică la București

r>a sfîrșitul acestei săptămini, 
iubitorii de hochei din capitală 
vor putea urmări, pe patinoarul 
„23 August*, un interesant pro
gram internațional. Ne vizitează 
selecționata orașului Sofia, for
mație care — în fapt — este e- 
chipa națională bulgară.

în prima partidă, programată 
pentru sîmbătă seara la ora 19, 
oaspeții bulgari vor primi replica

fruntași, campioni și recordmani 
de seniori și juniori. Atleții și 
atletele acestui raion s-au îna- 
poiat de la finala școlilor cu 
program special de educație fi
zică, de la Poiana Brașov, cu 
25 de medalii. Tot ei au domi
nat autoritar faza regională de 
atletism a campionatelor repu
blicane școlare, a Spartachiadei 
republicane, a campionatului re
publican de juniori etc.

Toată cinstea celor care au 
dat atletismului din Cîmpulung 
vigoarea, entuziasmul și valoa
rea de astăzi. Dar, fără a sub
estima unele rezultate obținute 
și în alte raioane, trebuie să 
spunem că disproporția este mai 
mult decît supărătoare.

Se pune, firesc, întrebarea : 
„De ce echipele raioanelor Ho
rezu, Drăgășani, Drăgănești-Olt, 
Costești sau Pitești ocupă cu 

echipei clubului Dinamo, a doua 
clasată în campionatul Capitalei, 
calificată pentru turneul final al 
campionatului republican și care 
numără in riudurile sale nume
roși internaționali.

Duminică, selecționata Sofiei 
va susține un al doilea joc, în 
compania echipei Steaua, de la 
ora 18.30.

consecvență ultimele locuri în 
clasamentele tuturor competiți
ilor atletice ?“ Să adăugăm că 
aceste raioane n-au dat anul 
trecut nici un atlet lotului re
gional de juniori participant la 
etapa finală.

Pe linia unui evident regres 
se situează și atletismul din

DAN GIRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Z Ieri a Început in Capitală cursul de perfecționare la care participă antrenorii echipelor de 
■ - categorie A și B. La cursuri participă, ca invitați din partea F. R. F.. renumiții antrenori 
" străini Helmuth Schon (R.F.G.). succesorul lui Sepp Herberger, și Allen Wade (Anglia).

In prim - planul fotografiei noastre — Allen Wade urmărește unul din exercițiile care 
" ilustrează practic lecția ținută de el-. „Principii generale de antrenament" (despre pregătirea 
.. fizică și jocul atacului).

Tenisul de masă romînesc își 
face debutul vineri în sezonul 
competițional 1965. La Cluj, 
prima echipă masculină a țării, 
C.S.M., va întîlni în cadrul sfer
turilor de finală ale celei de a 
IV-a ediții a „C.C.E.“ pe cam
pioana R. F. Germane, Tusa 
Dusseldorf. întrecerea se anunță 
foarte interesantă. Formația oaspe 
cuprinde jucători valoroși, în 
frunte cu Eberhard Scholer.

Lotul clujean este alcătuit din 
Giurgiucă, Negulescu, Reti, Co- 
bîizan, Bodea și Sentivani. Din 
acești șase sportivi, antrenorul 
emerit F. Paneth va selecționa 
pe cei trei care vor susține par
tida de vineri. Din cauza sesiunii 
de examene, nu este sigură par
ticiparea lui Negulescu. în ase
menea condiții, meciul poate fi 
dificil pentru elevii lui Paneth. 
Considerăm însă că oricare din

ale „C.C.E." la tenis de masă
tre jucătorii clujeni are posibi
litatea să-și învingă adversarii. 
Este necesar ca toți componen- 
ții CSM-ului să nu precupe-

Mariana Ciogolea (Dinamo) 
învingătoare în „Cupa de iarnă" ia tenis
Primul concurs de tenis al 

anului se apropie de sfîrșit. în
trecerea fetelor s-a încheiat 
marți seara, iar cea a băieților 
urmează să desemneze pe în
vingător în cursul după-amiezii 
de azi.

Cîștigînd toate cele trei me
ciuri susținute în cadrul turneu
lui final, tînăra jucătoare Ma- 

i riana Ciogolea (Dinamo) secla- 
| sează pe primul loc al probei 

de simplu feminin. Ultimele 
I sale învinse au fost Letiția Man 
’ și Eleonora Roșîanu, pe care 
I ie-a întrecut cu 1-6, 6-2, 6-4 și 
I respectiv, 6-4, 9-7.

Alte rezultate: Aneta Verone 

țească nici un efort, să-și mo-r 
bilizeze forțele pentru câștiga
rea victoriei și calificarea îft 
semifinalele competiției.

— Eleonora Roșîanu 6—4, 4— 
6, 8—6 1, Letiția Man — Aneta. 
Verone 0—6, 8—6, 6—3.

în turneul masculin s-au ju
cat meciuri decisive pentru 
grupa a doua. S. Dron l-a în
vins în trei seturi pe I. Che- 
recheș : 6—4, 3—6, 6—2. Apoi, 
Dron l-a întrecut și pe C. Po- 
povici (6—4, 6—1), asigurîn- 
du-și primul loc în grupă. Pe 
locul doi s-a clasat C. Po- 
povici (6—3, 6—3 cu R. Nicu- 
lesou), iar al treilea este R. Ni- 
culescu (6—3, 6—3 cu I. Ghe- 
recheș).

Un caz rar întîlnit pe tere
nurile noastre de tenis s-a pe
trecut la jucarea semifinalei de 
dublu dintre perechile Chere- 
cheș, Dron și C. Popovici, I. 
Năstase. Meciul s-a întrerupt în 
primul set, la scorul de 4—3 
în favoarea primilor, în momen
tul cînd antrenorul clubului 
Steaua, Gh. Viziru, l-a retras 
de pe teren pe II ie Năstase, 
care refuzase să dea curs in
dicațiilor sale tehnice. Nu pu
tem decît să recomandăm tî- 
nărului Ilie Năstase mai multă 
disciplină și ascultare față de 
antrenorul care-1 pregătește.

Pentru finala probei de dublu 
s-au calificat cuplurile Chere- 
cheș, Dron (Dinamo) și Țerea- 
nu, Niculescu (Steaua).

Azi se încheie și întrecerile 
la simplu masculin.

RADU VOIA

Scrimeriî 
seniori bucureșteni 

pe planșă!
După juniori, scrimeriî seni

ori bucureșteni intră și ei în 
întrecere. Prilejul: faza pe Ca
pitală a campionatelor republi
cane. Primii pe planșă vor fi 
floretiștii (sîmbătă de la ora 
17) și floretistele (duminică de 
la ora 9). Asalturile vor avea 
loc în sala de sport a Facultă
ții de științe juridice.



Lemn puîre«S...
Cînd s-a făcut „adunarea", cei 

de la Farul Constanța și-au pus 
mîinile in cap. Aveau și de ce. 
„Marele" lor jucător de volei 
PETRE PĂUNOIU, dispăruse de pe 
litoral, lăsînd în urmă un bilanț 
care, la capitolul „profit" (pentru 
el) și „pierdere" (pentru alții), se 
prezenta astfel :

— Una haină de piele
— Un „fîș-fîș"
— Un costum de haine
— Un pled
— 3 000 de lei, bani împrumu

tați și ei ca și lucrurile, de la di
ferite persoane, din Constanta, 
printre care și activiști ai clu
bului sportiv Farul (de ei nu ne 
pare rău, pentru că l-au „înțe
les" de prea multe ori pe Păunoiu 
și i-au făcut toate gusturile).

Treaba n-a fost chiar atît de 
simplă. S-ar putea spune că Pău
noiu a avut și greutăți în realiza
rea acestor „performanțe" indiscu
tabil superioare celor obtinule în 
ultimul timp pe terenurile de volei. 
Dacă ați ști, de pildă, ce necazuri 
a avut cu haina de piele împru
mutată de la colegul său de e- 
chipă, Cornel Vasiliu 1 într-adevăr, 
haina era prea lungă și — să re
cunoaștem — puțin cam demoda
tă. Iar Păunoiu, „băiat de Bucu
rești", nu putea fi în contratimp 
cu moda. Și a... tăiat din ea cît 
a fost nevoie, că și așa Vasiliu 
n-avea s-o mai vadă niciodată.

Colac peste pupăză, pe adresa 
clubului Farul Constanța a sosit o 
somație de plată, ca urmare a 
sentinței civile a Tribunalului 
popular Grivița Roșie — București 
cu nr. 2129/1964, prin care Pău
noiu era chemat să achite suma 
de 802,50 lei, contravaloarea unor 
lucruri neînapoiate (specialitatea 
casei I).

Unde este Păunoiu ? — ne veți 
întreba. Vă dăm cuvîntul nostru de 
onoare că nu știm. Nu știe ni
meni, de altfel. Se știe doar atît 
că nu este pentru prima oară 
cînd... dispare Păunoiu, lăsînd în 
urmă cam același bilanț și cam 
aceleași regrete. Nu l-a mai 
văzut nimeni în Constanța nici 
între 11 octombrie și 15 noiembrie 
1964. Dispăruse fără urmă, dar nu

Sîmhătă 30 ianuarie, ultima zi la tragerea excepțională 
Loto-Central pentru autoturisme

și fără lucrurile altora. Pe urmă, 
cînd nu se aștepta nimeni, s-a 
reîntors la Constanța. Vărsînd la
crimi de crocodil (să ne ierte cro
codilii că-i comparăm cu Pău
noiu I), și-a pus cenușă în cap și 
le-a jurat celor de la Farul cre
dință eternă (pînă la 10 ianuarie 
1965). Se întorsese fiul risipitor. 
Nu mai rămînea decît să se taie 
și oaia cea mai grasă. N-au fă
cut-o tovarășii de la Farul, dar 
i-au dat din nou serviciu, casă, în- 
tr-un cuvînt i-au asigurat foafe 
condițiile ca omul să fie mulțumit 
și să nu mai... dispară I

Totul a fost degeaba. Păunoiu 
nu s-a dus nici la lucru (la 
i.P.M.C.), n-a venit nici la antre
namente, în schimb „semna" cu 
regularitate „condica de prezen
ță" la... restaurantul și barul 
„Continental" din Constanța. Și, ca 
să nu se spună, probabil, că lu
crează... sectar, i-a angrenat în 
această „activitate" și pe tinerii 
voleibaliști Dan Bărbulescu și 
Marcel Cotoveanu, tot de la Farul.

Restul, îl cunoașteți...
Este clar că un asemenea ele

ment, care a întinat titlul de maes
tru al sportului, nu mai are ce 
căuta în mișcarea noastră sporti
vă, alături de atîfia tineri demni 
și corecți, care fac cinste școlii, 
instituției sau clubului unde acti
vează.

Păgubașii l-au dat pe Păunoiu 
în judecată. Și bine au făcut. Bine 
a făcut și secția de volei (pre
ședinte tov. George Ciocău), care 
a propus excluderea din activi
tatea sportivă competițională a 
lui Petre Păunoiu. Dar în toată 
această istorie, clubul sportiv Fa
rul Constanța n-are chiar nici o 
vină ?

JACK BERARII! 
HRISTACHE NAUM

P.S. Bănuim că aceste rînduri 
apar înainte ca Păunoiu să se fi 
prezentat din nou la clubul Farul 
cu obișnuita sa... autocritică. Nu 
de alta, dar s-ar putea să fie 
încă o dată iertat... Se mai în- 
tîmplă.

Peste ZOO de schiori participă la concursurile 
de la Predeal, Bușteni și Poiana Brașov

Aflat în plin sezon, schiul va avea 
și la sfîrșitul acestei săptămîni o acti
vitate deosebit de bogată. La Predeal, 
Bușteni și Poiana Brașov se vor întrece 
peste 200 de schiori, seniori și juniori, 
în cadrul unor concursuri cu caracter 
republican, cuprinse în calendarul fede
rației de specialitate.

Cele mai importante competiții sînt 
cele de la Bușteni și Predeal, unde se 
vor aduna cei mai buni fondiști (se
niori și juniori) și slalomiști (juniori) 
pentru a participa la prima etapă a 
„Cupei R.P.R.". La Bușteni, pe pirtiile 
din împrejurimile Căminului Alpin, vor 
avea loc cursele de fond pentru seniori 
(15 km, 3x10 km), senioare (5 km), 
juniori (5 km și 3x5 km) și junioare 
(5 km și ștafeta combinată cu 1 se
nioară 3x5 km) ’a care vor lua parte 
schiori de la Dinamo, A S. Armata, 
Tractorul Brașov, Bucegi Sinaia, Ca- 
raimanul Bușteni și selecționata din

începe faza a doua a competiției de iarna
Juniorii inaugurează duminică jocurile interregiuni din cadrul „Cupei Sportul popular"

De la 31 ianuarie va începe faza a 
doua a competițiilor de iarnă — „Cupa 
Sportul popular" (pentru juniori— 
junioare) și „Cupa F.R.H." (pentru se
niori—senioare). Este vorba de etapa 
interregiuni, la care vor participa echi
pele cîștigătoare ale grupelor pe cen
tre. Primii care-și vor continua drumul 
spre turneul final sînt juniorii. Par
tea a doua a competiției este împăr
țită în două etape, iar jocurile vor fi 
simple eliminatorii.

Faza a doua va începe duminică 
31 ianuarie, după următorul program 
alcătuit de federație (primele echipe 
organizează):

Juniori: S.SJS. Constanța — cîști- 
gătoarea din reg. Bacău (A), București 
oraș-Electroputere Craiova (B), Rafi
năria Teleajen—Voința Agnita \C) — 
acest meci va avea loc la București, 
C.S.Ș. Cluj—Ș.S.E. Petroșeni (D), 
Tehnometal Timișoara—Înainte Baia 
Mare (E), Voința Oradea — Ș.S.E. 
Tg. Mureș (F).

Echipele învingătoare în aceste par
tide se vor califica pentru etapa a 
doua, de la 7 februarie, cînd se vor 
întîlni după programul : A cu C, B cu 
E și D cu F. Intrucît la Bacău nu a 

Rîșnov, Gheorghieni și Vatra Dornei. 
Pe pîrtia Clăbucetului din Predeal se 
vor disputa probele de slalom special 
și slalom uriaș la care vor participa 
juniori și junioare de la Steagul roșu,
5.5. E., Luceafărul, Dinamo Brașov,
5.5. E. Predeal, S.S.E. și Voința Sinaia, 
Caraimanul Bușteni, S.S.E. Piatra 
Neamț și selecționate din Reșița și 
Cluj.

La Poiana Brașov, cei mai buni „al
pini" seniori din Brașov și de pe Valea 
Prahovei își vor disputa întîietatea la 
slalom uriaș și slalom special în cadrul 
„Cupei Postăvarul", iar săritorii vor 
participa la „Cupa Poiana"- Ambele 
concursuri sînt organizate de comisia 
de specialitate a regiunii Brașov.

în afara acestor concursuri, sîntem 
informați că la sfîrșitul săptămînii vor 
mai avea loc, pe plan local, întreceri 
la Vatra Dornei, Mogoșa, Semenic, în 
Paring și la Păltiniș.

fost organizată faza pe centru, echipa
S.S.E. Constanța se califică direct pen
tru etapa a II-a.

Junioare: S.S.E. Constanța — Bacău
(A) , București oraș—Ș.S.E. Craiova
(B) , Luceafărul Brașov—S.S.E. Buzău
(C) , Știința Cluj—Ș.S.E. Petroșeni (D), 
Ș. M. 4 Timișoara—Știința Baia Sprie
(E) , Tricoul Oradea—Start Tg. Mureș
(F) . învingătoarele vor juca la 7 fe
bruarie în etapa a II-a. Astfel: C cu O, 
B cu A, E cu F. Și la junioare S.S.E. 
Constanța se califică pentru etapa a 
II-a.

Echipele cîștigătoare la 7 
(la juniori și junioare) vor 
la turneul final, care se va 
la 19, 20 și 21 februarie 
(băieții) și Reșița (fetele).

în ce privește „Cupa F.R.H.", faza 
a doua va începe la 8—7 februarie 
(meciurile vor fi tur-retur eliminatoriu, 
disputate în aceeași localitate). Pro
gramul:

Seniori: București 2 —■ Constanța,
(A) , Brașov — Hunedoara (B), Ba
nat -— Oltenia (C), Cluj — Maramu
reș (D), Mureș-A.M. — Crișana (E) 
și Ploiești — Bacău (F). In etapa a 
II-a (la 13—14 februarie) : B cu E, D 
cu A și F cu C. Senioare: București— 
Constanța (A), Brașov — Hunedoara
(B) , Banat 2 — Oltenia (C), Cluj— 
Maramureș (D), Mureș-A.M. — Crișa
na (E), Ploiești — Bacău (F). Etapa 
a 11-a (aceleași date ca la băieți): A 
cu F, E cu B și D cu C. întrucât în

Gh. Bălan, unul din făv or iții „Cupei 
Postăvarul".

Foto : I. Mihăică

regiunile Bacău și Oltenia nu s-a or
ganizat faza pe centru, cîștigătoarele 
din Banat și Ploiești se califică, fără 
joc, pentru etapa din 13—14 februarie, 
învingătoarele de la aceste date vor 
juca în turneul final, programat la 
26, 27 și 28 februarie la Brașov (se
niori) și Timișoara (senioare).

1N „CUPA f. R. H.“

StiHpa, Rapid București a cîștigat 
desfășura

la c/" derbiul întrecerii feminine
Etapa de ieri a „Cupei F.R.H ", des

fășurată în sala Floreasca in fața 
unui public numeros, a programat 
derbiul întrecerii feminine, meciul din
tre Știința și Rapid. Mai atente in 
apărare și reușind să organizeze ac
țiuni ofensive foarte precise, ferovia
rele au obținut o victorie meritată 
cu scorul de 7—5 (5—3).

S.S.E. nr. 2 — Progresul (f) 11—9 
(6—4); Știința — Steaua (m) 20—16 
(12-7).

In deschiderea acestei partide, echi
pa feminină Electromagnetica, a în
vins Confecția cu scorul de 12—9 
(7-5).

ce privește folosirea biletelor la TRAGEREA EXCEPȚIO-
31 ianuarie a.c., publicăm cîte un model din fiecare bilet,

Pentru a veni în sprijinul participantiJor în ceea
KALA LOTO-CENTRAL PENTRU AUTOTURISME din 
după cum urmează:

Bilet pentru extragerea de 6 numere (autoturisme „FIAT 
1300,f)^40 lei

PRONOEXPRES

La tragerea con
cursului Pronoex- 
pres nr. 4 din 27 
ianuarie 1965 au fost 
extrase din urnă 
următoarele nu
mere:

42 29 4 11 22 6
Numere de rezer

vă: 36 9
Fond de premii: 

584.388 lei.
Tragerea următoa

re va avea loc 
miercuri 3 februarie 
a.c.. în București.

LOTO-CENTRAL

Bilet pentru extragerea de 4 numere (autoturisme 
MOSKVICI") — 8 lei

Premiile întregi 
și sferturi la
tragerea Loto-Cen
tral din 22 ianuarie 
1965 :
Premiul suplimen

tar I; 2 variante a
38.890 lei și 2 variante a 9.722; Premiul 
suplimentar II: 3 variante a 17.677 lei 
și 10 variante a 4.419 lei; Categoria I: 
6 variante a 11.785 lei și 9 variante a 
2.946 lei; categoria a II-a: 72 variante a 
1.219 lei și 31 variante a 304 lei; Cate
goria a IlI-a: 41 variante a 1.887 lei și 
42 variante a 471 lei; Categoria a IV-a: 
76 variante a 941 lei și 109 variante a 235 
iei; categoria a V-a: 355 variante a 232

lei și 255 variante a 58 lei; Categoria a 
Vl-a: 113 variante a 648 lei și 148 va
riante a 162 lei; Categoria a VH-a: 181 
variante a 383 lei și 291 variante a 95 
lei; Categoria a VIII-a: 207 variante a 358 
lei și 258 variante a 89 lei.

Cîștigătorii premiilor suplimentare I 
întreg sînt Iancu Traian din Brașov §i 
Ardeleanu Francisc din Lonea.

Be ce numai
(Urmare din pag. 1)

Rm. Vîlcea, centru unde acest sport 
cunoscuse pînă acum 2—3 ani o fru
moasă dezvoltare.

In căutarea unei explicații pentru 
această stare de lucruri, am auzit 
deseori spunîndu-se: „La Cîmpulung 
sînt alte condiții !...“

Așa este! Prin grija consiliului ra
ional UCFS, prin sprijinul multilate
ral primit din partea organelor locale, 
atletismului din Cîmpulung Muscel i 
s-au asigurat condiții optime de dez
voltare, de afirmare. în afară de a- 
ceasta, existența școlii medii cu pro
gram special și a școlii sportive UCFS 
creează mari posibilități de pregătire 
și activitate.

Dar, condițiile singure nu pot asi
gura avîntul atletismului din Cîmpu- 
lung ori din altă parte.

Să spunem, întîi, că aici oamenii au 
înțeles mai de mult importanța aces
tui sport, că iubesc atletismul, că mun
cesc cu o pasiune demnă de tot res
pectul. Și acestea sînt, după părerea 
noastră, princijialele „condiții".

Pentru că — e bine să reținem — 
la concursurile de selecție pentru școa
la medie cu program special au fost 
angrenați PESTE 6 000 DE COPII 
DIN RAION. Pentru că aici, antreno
rii Emil Drăgan, Viorica și Gabriel 
Bădescu nu așteaptă să le vină „cam
pionii" și nu se uită la ceas cînd intră 
pe poarta stadionului.

Am stat de vorbă, recent, cu prof. 
Viorica Bădescu. Mi-a spus că trebu
rile nu merg întotdeauna „șnur". Mai 
lipsesc mulve. Mai sînt greutăți. Cu 
materialele, cu organizarea concursu
rilor, cu pregătirea atleților... Am în
țeles însă că la Cîmpulung nimeni nu 
așteaptă să îi facă altcineva munca. 
Și, treptat, greutățile sînt învinse.

Deunăzi, antrenorul Emil Drăgan

la Cîmpulung?
(care a dat atletismului nostru o su'tă 
de certe valori, dintre care să cităm 
doar pe Maria Dîți-Diaconescu, suro
rile Olimpia și Elvira Cataramă. Vir
gil Țibutschi, Elena Neacșu), îmi vor
bea cu însuflețire de viitorii perfor
meri din Cîmnulung, de Monica Va-, 
silescu, Adriana Vintilă, Constantin 
Moștean, Gabriel Ungureanu, Nicolae 
Stoica și de alți tineri (între 14 și 17 
ani) pe care, cu siguranță, îi vom 
vedea mîine printre protagoniștii în
trecerilor atletice.

Se cuvine să mai spunem și alt
ceva. Oare atletismul din celelalte ra
ioane ale regiunii Argeș nu are, în
tr-adevăr. condiții de dezvoltare? 
După părerea noastră aceste condiții 
există. Dar nu sînt folosite.„

S-a a'ătat — printre altele — că 
aportul școlilor generale de 8 ani și 
al școlilor medii la dezvoltarea atle
tismului a fost nesatisfăcător în raio
nul Rm. Vîlcea. că la o serie de școli 
profesionale importante (centrul șco
lar agricol Găești și Drăgășani, școala 
profesională și școala de ucenici din 
Pitești) anul trecut nu s-a organizat 
nici un concurs de atletism, că p:stele 
de atletism din raioanele Slatina, 
Găești, Rin. Vîlcea, Horezu, Pitești au 
lost lăsate să se degradeze etc.

Oare numai la Cîmpulung Muscel 
pot fi descoperit! și pregătit! atleții 
îruntași ai regiunii Argeș ? Oare nu
mai de aici se pot afirma tineri care 
să îmbrace tricourile reprezentativelor 
noastre de atletism ?

1965 este primul din cei patru ani 
care ne despart de Olimpiada din 
Mexic. Așteptăm din partea consiliu
lui regional UCFS și a comisiei re
gionale de atletism ca încă in acest 
an să ia măsurile corespunzătoare 
pentru ca exemplul raionului Cîmpu- 
iung să fie urmat în toate raioanele 
regiunii Argeș.



terviu cu Luigi Bonizzoni
a aflat în Capitală, pentru cîteva 

icuigi Bonizzoni; nume „en vo- 
printre fotbaliștii italieni între 

—38 (cînd „calcio italiano" își 
epoca de aur) și apoi — peste 
— din nou pe buzele „tifosi-

stul inter de la A. C. Milan își 
fină mai întîi amintirile... contem- 
le cu Foni, Rava, Olivieri, Piola 
eazza (între timp se deschid și 
nchid paranteze despre meciul 
.omînia, din ’40, despre catastro- 
riană de la Superga, cînd Squa- 
Vzzura pierdea nu mai puțin de 
ilari), după care ancorăm cu dis- 

undeva mai aproape de zilele 
re.
In ’59, antrenor fiind la Milan, 
am titlul de campioni, un an 
tîrziu, cînd echipa pregătită de 
a mai coborît două locuri, con- 

■-ea „'îfbului mi s-a adresat cu... 
■vedetei". Nu m-a surprins. Ășa-i 

tot : la victorie antrenorul este 
iul... venerat, la înfringere — 
ii și... singurul vinovat".
Tp afară de Milan, ce alte echi- 

iți mai antrenat ?
Atalanta (timp de 3 ani), Brescia 

ii), Udine, Como, Palermo și Man-

rat noul, ridicînd fotbalul pe o treaptă 
superioară. Aș mai vrea să adaug că 
în tendința de a scoate fotbalul din 
impas diferitele federații naționale nu 
trebuie să recurgă la imitații sau la 
rezolvări cu caracter general.. Va tre
bui să se tină seama de calitățile spe
cifice fiecărui popor, adică de tempe
rament, de mentalitate etc., etc. Nici
odată italienii nu vor putea iuca așa 
cum joacă englezii și... viceversa.

— O serie de specialiști cred că 
rezolvă problema ineficacității lini
ilor de atac cerînd desființarea ofsai
dului. Sînteți de aceeași părere ?

— Ar fi o eroare, de genul acelor 
care agravează situația, deoarece în 
momentele de apărare echipele s-ar 
masa în imediata apropiere a porta
rului pentru a constitui un „baraj". Și 
atunci, adio spectacol, adio fotbal I 
Mai acceptabilă ar fi propunerea prin 
care se delimitează poziția „afară din 
joc" numai pentru suprafața de pe
deapsă. Oricum, International Board ar 
putea da o mină de ajutor fotbalului 
prin măsuri menite să reprime, in pri
mul rînd, jocul dur.

— Primele meciuri ale prelimina
riilor la campionatul mondial ne-au și 
introdus în atmosfera întrecerii care 
se va desfășura în 1966 la Londra. 
Am dori să avem pronosticul dv.

i

Pe cînd revirimentul?
(Pe marginea ședinței de analiză a echipei de fotbal STEAUA)

cele ce urmează, deși va fi 
tot despre fotbal, cu voia citi- 

îsdepărta, de astă 
tumultul marilor stadioane

Scuzați-mi indiscreția, Cînd ați 
timpul, pentru că vîrsta... 
■N-ar spune-o, vreți să ziceți. Sînt 
8 ani antrenor. Anumite obligații 
iare m-au determinat însă să în- 
cariera de jucător înainte de ter-
La 27 de ani pregăteam deja o 

>ă... și de atunci fotbalul m-a plim- 
prin întreaga Italie, ca și dincolo 
•ranițele ei; cu prilejul jocurilor, 
cazia diferitelor cursuri, stagii etc.

Așadar, ați văzut mult, ați citit 
Sînteți de părere că fotbalul 

la ora actuală, într-un moment 
uce ?
Incontestabil. FA trăiește, acum, 
,,.t de criză; se joacă „închis", 
— în special la noi în Italia — 
parări „betonate" și „suprabetona- 
Puhlicul, presa de specialitate se 
festă ostil dar, deocamdată, fără 
. Se joacă ca după o singură me

in trei cuvinte, șoptită pe cir
ri conducător — antrenor — jucă- 
„TREBU1E SĂ C1ȘTIGĂM". Ce 
? Scopul — interesele financiare 

buză mijloacele...
' De aici și „realismul" lui Inter, 
mai bine zis al antrenorului He- 

Herrera...
Intr-adevăr. Se pornește de la ur- 

trul principiu : să nu primești go- 
și, dacă se poate, să marchezi cu 

mai mult decît adversarul. Așa 
născut „il libero", așa se explică 
.'oasele scoruri de 1—0 înregis- 

. în campionatul italian. Acest joc 
Șț^^pchis" a dezgustat o serie de 
îliști străini, care au activat sau 
ează încă în campionatul italian ; 
râncezii Wisnieskt șt Combin, pe 
?zul Greaves, ca și pe mulți alții.

Vedeți vreo ieșire 
ție ?
Firește, și cît de 

j, consider că această 
ie în evoluția fotbalului — este 
im fel necesară. Pentru a străpun- 
idurile de „beton" înaintașii — și 

—urnai ei — sint nevoiți să-și per- 
oneze neîncetat jocul, să dea do- 

. de mai multă imaginație și să-și 
șească „tehnica in viteză". De alt- 

întotdeauna această permanentă 
ă dintre apărare și atac a gene-

— Brazilia este favorita nr. 1, Ita
lia poate să-și spună și ea un cuvînt, 
ca și echipa Ungariei, ai cărei jucători 
tineri au cîștigat mult în experiență.

Ajunși aici am pus punct interviu
lui. A urmat din parte-mi un „molto 
grazzia" și — apoi — un „reciproc" 
„a rivederci". Un alt fel de „a rive- 
derci" decît acela cu care i se adre
sase lui Bonizzoni, în 1960, conducă
torii de la Milan...

Tn 
vorba 
torului ne vom 
dată, de 
unde ne-am obișnuit să-i vedem pe 
Creinieeanu, Petescu. Pavlovici, Sorin 
Avram, Eremia și ceilalți jucători ai 
clubului Steaua, pentru a-i reîntîlni 
într-un alt cadru, la ședința de ana
liză a secției. Referatul antrenorului 
principal al echipei, Ilie Savu, a con
stituit o serioasă bază de discuții, a 
analizat in mic, de fapt, problemele 
mari ale fotbalului nostru și a căutat 
să dea un răspuns la întrebarea : 
de ce fotbalul, atît de răspîndit și iubit 
în țara noastră, merge cu „pași" de 
melc ? Chiar dacă, pe ici și colo, în 
referatul prezentat, ca și în cuvîntul 
unora dintre jucători s-au strecurat 
ușoare nuanțe de automulțumire (locul 
2 în clasament), iar cauzelor obiec
tive le-a fost acordată mai multă a- 
tenție decît se cuvenea, a reieșit totuși 
limpede că echipa a evoluat sub po
sibilități. Dacă amintim jocurile e- 
chipei (cu mici excepții) putem afirma 
că formația a practicat în dese rîn
duri un fotbal lipsit de orientare și 
spectaculozitate, iar uneori — în 
goană după cele două puncte — cali
tatea a fost lăsată pe planul doi Din 
această cauză — a comportării puțin 
satisfăcătoare în campionat — întîr- 
zie de mai multă vreme afirmarea 
echipei (a echipelor noastre, în gene
ral) pe plan internațional. Rezulta
tele ou Dinamo Zagreb sînt edifica
toare în acest sens.

Cum au justificat antrenorii aceasta? 
Cităm din referatul prezentat: „...par
ticiparea la J. O., turneul echipei de 
tineret în Africa, jocul cu Anglia la 
Coventry — ne-au îngreuiat realiza
rea unor sarcini. (Este vorba de pre
gătirea și omogenizarea echipei, n.n.). 
După două etape de campionat și 
primele jocuri în „Cupa cupelor" am 
rămas doar cu cinci jucători: Negrea, 
Dumbravă, Cojocaru, Moldoveanu și 
Gornea. Ceilalți au lipsit de la clubG. NICOLAESCU
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aproximativ 40 de zile (16 sept. — 
27 oct.). După 27 octombrie echipa a 
intrat direct in cursa campionatului și 
a jocurilor pentru „Cupa cupelor". Re
veniți la club jucătorii echipei noas
tre s-au prezentat eu niveluri diferite, 
atît în ceea ce privește pregătirea, cît 
și potențialul de joc. în acest fel au 
apărut o serie de greutăți in desfă
șurarea normală a evoluției echipei... 
Pe lîngă dificultățile de mai sus au 
intervenit și unele accidente, in special 
în linia de atac (Voinea. Pavlovich 
Sorin Avram) precum și scăderea de 
formă a unor jucători (Jenei, Koszka, 
Constantin), care s-au reaclimatizat 
greu după întoarcerea de la Tokio..."

Să recunoaștem, o situație de loc 
trandafirie pentru cei de la Steaua și 
după cîte știm n-au fost singurii. Po
noase în această privință au mai 
avut și Dinamo București și Rapid. 
Bineînțeles, părtașă la această stare 
de lucruri este și federația de spe
cialitate, deoarece în ultima parte a 
anului a supus unui adevărat „ma
raton" echipele care au dat jucători 
reprezentativelor. Steaua, de exemplu, 
a avut de susținut în perioada de 
care vorbim 13 jocuri, adică un meci 
la aproximativ 80 de ore (inclusiv 
timpul afectat deplasărilor).

Cele de mai sus fac parte, indis
cutabil, din șirul cauzelor obiective, 
dar ele nu pot scuza totuși evoluția 
nesatisfăcătoare a echipei în fața u- 
nor adversari care practică un joc 
în forță cu un marcaj strict (vezi me
ciurile cu Dinamo Zagreb, Steagul 
roșu Brașov ș. a.). Apoi, lipsa unui 
tempo de joc propriu echipei, care să 
mențină rezultatul sau să-1 întoarcă 
în favoarea sa, ca și ineficacitatea 
care persistă în jocul înaintașilor, tre
buie puse tot pe seama participării fot
baliștilor la J.O. ? Credem că nu. A- 
ceasta pentru că în ultimele jocuri de 
campionat (și îndeosebi în cel cu Dina
mo București) echipa a dat dovadă de 
prospețime și nu de sleire, dar vechile 
metehne au persistat. Jocul desfășurat 
era bun... pînă în apropierea careului 
de 16 m 1 Atunci ?

De altfel în această ședință, deficien
țele echipei în general și ale jucă
torilor individual au fost întoarse pe 
toate fețele. Antrenorii Ilie Savu și 
Francisc Zavoda cunosc bine drumul 
lichidării lor și au cerut, firesc, în 
primul rînd o participare conștientă 
și multă muncă din partea jucătorilor 
pentru îndepărtarea lipsurilor, deoa
rece acestea sînt generate 
lacune despre care vom 
jos.

★
Conducerea tehnică a 

trenorii și jucătorii s-au

din această

curînd. Mai 
criză — tran-

„23
pu-

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

•ast" este deschis pentru patinaj
azi și simbâtă orele 17—19 și dumi- 
orele 18—13 și 15—17. Se închiriază 

,;b cu patine.

La patinoar funcționează un curs 
hițiere în patinaj pentru copil de la 

ani. Înscrieri și informații la patl-

La bazinul acoperit Floreasca con- 
4 in tot timpul iernii cursul de ini- 

la înot pentru copii. înscrieri, în 
a locurilor disponibile, se fac la 
a.

și de unele 
aminti

echipei, 
ocupat

mai

an- 
. . . apoi

în discuțiile lor de probleme legaiede 
etica sportivului de tip nou. Disciplina, 
prietenia, răspunderea personală, în 
tivitatea de zi cu zi pe terenurile 
sport și în afara lui, au ocupat 
loc important în cadrul acestei 
dințe. Viața pe care o duce Sorin

dribling. Eu consider că aceasta este 
ceea ce se cheamă stil personal, 
căuta însă să-mi corectez acest 
să-1 pun in slujba colectivului, 
munci mat mult pentru finalizarea 

T marchez

Voi 
stil. 
Voi 
ac- 

maițiunilor mele, adică să 
multe goluri..."

Unii vorbitori, printre 
sportului Ion Voineseu, 
celor tineri, s-a referit 
importanța regimului de 
tivului, 
vieții , , . ...........
viața fotbalistului duc la scăderea re
zultatelor sportive. Știm cu toții 
după terminarea efortului depus 
antrenament sau joc, in organism sint 
acumulate cantități însemnate de uzu
ră, apare oboseala. Pentru a reda or
ganismului capacitatea de lucru, tre
buie odihnă și alimentație corespunză
toare eforturilor depuse... Dar. după 
cum vedem, unii dintre actualii com
ponent! ai echipei, in locul unei vieți 
sportive. își pierd nopțile, abuzează 
de... șprițuri etc... Să ne mire atunci 
că echipa nu merge, că jucătorii nu 
sint capabili să înfrunte un program 
mai încărcat, că nu sînt în formă?...** 
(Atenție, Petescu, Voinea, Sorin 
vratrr. Dumitru Nicolael).

După 
primele 
Nicol ae 
dere de 
care au 
acest „fenomen" au ajuns la conclu
zia că tînărul jucător a fost cuprins... 
peste noapte de o nejustificată auto- 
mulțuniire, o exagerată încredere în 
forțele proprii. De aici și pînă la ne
glijarea pregătirii nu-i decît un pas. 
Și astfel a dispărut din formație D. 
Nicolae. Morala ? „Fără o muncă asi
duă, disciplinată, fără voință și perse
verență la antrenament și în menține
rea formei sportive ...n-ai loc în echi- 

Savu. Și e bine

tate maestrul 
adresindu-se 

îndeosebi la 
viață ai spor- 

„...Nerespectarea regimului 
sportive, diferitele excese din

ca 
in

A-

în
D.

o comportare mulțumitoare 
patru jocuri la Steaua, 
a manifestat o vizibilă scă- 
formă de la meci la meci. Cei 
luat cuvîntul și au analizat 

i" au ajuns la

Recolta Cărei a avut în prima parte a campionatului trecut o comportare 
foarte frumoasă. Ca urmare, a terminat pe primul loc în seria a doua a 
categoriei B, folosind următorul lot de jucători : de la stingă la dreapta, sus . 
Al. Pop — antrenorul echipei, Erdeli, Hauler II, Szikszai, Sabo I, Cocli, 
Fischer, Pustai și G. Nemeș, secretarul asociației; jos: Steam, Peț II, Miculas,

Covaci, Horită, Sabo HI, Bohoni, Dull. Din fotografie lipsește Vasiu...

CUVÎNTUL CITITORULUI

Locul 13 este edificator
pei. Parcă noi, spectatorii, am fi 
vinovați că fotbaliștii reșițeni sînt cer
tați cu tehnica și cu disciplinai

Ea, ca și mulți alții, cred că la acest 
club nu prea se joacă fotbal din plă
cere ci mai mult din... alte motive.

Nu pot încheia aceste rînduri fără 
a aminti și de faptul că o serie de ju
cători au atitudini nesportive față de 
partenerii lor de întrecere. Asta fiindcă 
arbitrii care conduc meciurile la noi 
acasă le tolerează foarte multe și chiar 
ne javorizează. Așa, de pildă. Spătă- 
țelu își lovește intenționat adversarul 
și protestează la deciziile arbitrilor, 
fără ca respectivul conducător al jocu
lui. antrenorul sau conducătorii să ia 
vreo măsură.

Reșițenii sint mari iubitori ai fot
balului. Ei iubesc jocul tehnic, curat, 
modern. Din păcate, în prima parte 
a campionatului n-au prea avut ocazia 
să asiste la jocuri de calitate ale 
echipei lor. Locul 13 este edificator. 
Ce speranțe să avem pentru retur?

La sfîrsitul primei părți a actualului 
campionat, C.S.M. Reșița ocupă locul 
13 in seria a 11-a a categoriei B. Cum 
a fost posibil acest lucru ? întrebarea 
aceasta și-au pus-o mulți dintre iubi
torii fotbalului din orașul nostru. Pă
rerea celor mai mulți: vinovată in 
primul riad este conducerea clubului, 
care nu a luat măsuri de îmbunătățire 
a muncii în secția de fotbal cînd a vă
zut că echipa a început să șchioapete. 
In plus, nu s-a preocupai decît cu mici 
excepții de promovarea tinerelor ele
mente. O altă cauză este aceea că an
trenorul Reinhardt nu se orientează 
întotdeauna bine cînd face schimbări 
in echipă. De pildă, la meciul cu Va
gonul Arad, cu toate că l-a văzut pe 
tină: ul Grizea că nu putea face față 
focului, antrenorul a găsit de cuviință 
să-l schimbe pe Scînteie, deși acesta 
dădea randamentul necesar.

O mare vină în obținerea acestor 
rezultate slabe o au și jucătorii. Unii 
dintre ei (ca de pildă Șchiopii) sînt 
foarte înfumurați și... supă'ați pe 
public, care a avut „îndrăzneala" să-și 
arate nemulțumirea față de jocul echi

ac- 
de 
un 
£ 

vram este oare sportivă ? De ce a ieșit 
din formă Dumitru Nicolae ? Este Pa
vlovici un jucător disciplinat ?

Iată cîteva din întrebările care și-au 
găsit răspuns în discuțiile purtate. A- 
bordînd mai larg aceste probleme, 
Creinieeanu s-a ocupat în cuvîntul lui 
de faptul că unui fotbalist fruntaș 
i se cere o bogată cultură de specia
litate, că și în ce privește teoria fot
balului în general cunoștințeie jucă
torilor sînt încă modeste. Jucătorii de 
la Steaua nu folosesc timpul liber 
și pentru lectură sportivă. Fotbalul 
nu se învață numai „pe văzute" ci 
și cu cartea în mînă... „In ce mă pri
vește, a spus în continuare Creinicea- 
nu, eu sînt deseori criticat pentru 
dribling excesiv. Pe bună dreptate. 
Dar asta nu înseamnă să renunț la

HOCHEI^^a#

V. UDROIU
— Reșița -—

pă“, i-a spus Ilie 
că i-a spus așa.

In cronicile unor partide — publi
cate anul trecut — - - •
viei a fost în dese 
pentru lipsurile manifestate 
portarea pe terenul de joc. 
acest jucător s-a vorbit mult 
ceastă ședință. Ca o concluzie a tot 
ce s-a discutat despre el, redăm ultima 
frază din referatul prezentat:

„...Ne propunem ca împreună cu în- 
treg colectivul echipei să-1 ajutăm ne 
Pavlovici să înțeleagă că numai pri
vind cu seriozitate munca de instruire 
el poate să devină un bun jucător 
care să răsplătească pe toți cei care 
l-au îndrăgit..." Ce am mai avea de a- 
dăugat? Poate doar sfatul (pentru toți 
acei jucători neserioși) că îngîmfarea, 
vedetismul și supraestimarea sînt duș
manii măiestriei sportive.

Dar nu putem încheia acest capitol 
fără a aminti că de multe ori jucă
torii Stelei au început unele meciuri 
fără seriozitatea necesară. Această 
încredere prea mare în sine a durat 
pînă cînd jucătorii și-au dat seama că 
ar putea pierde partida. Alteori. a- 
ceastă constatare a fost prea tirzîe și, 
inevitabil, nervozitatea și-a pus am
prenta. Execuțiile tehnice și calitatea 
fotbalului au suferit, au început dis
cuțiile și reproșurile și în cele din 
urmă demoralizarea, care, bineînțeles, 
a dus la pierderea unor jocuri ce — 
normal — puteau fi cîstigate...

Ședința de analiză a activității 
secției de fotbal a clubului Steaua a 
durat aproape cinci ore. Timpul a 
trecut însă pe nesimțite.

IN LOC DE CONCLUZII
• Mai multă eficacitate la înaintași.
• Orientarea spre un joc în. 

viteză.
• Tempo susținut 90 de minute.9 întărirea disciplinei.

C. MANTU

jucătorul 
rînduri

Pavlo- 
criticat 

în com-
Despre 

și în a-

Faza de zonă a campionatului republicam
MIERCUREA CIUC (prin telefon). 

Întrecerile fazei de 
tului republican au 
litate cu disputarea

Tîrnava Odorhei 
ința Sighișoara cu

zonă a campiona- 
continuat în loca- 
a două jocuri, 

a întrecut pe Vo- 
10—1 (6—1, 3—0, 

1—0), prin golurile înscrise de Da- 
radici (2), Vereș (2), Țarcsi (2), 
Gyorgy, Ioanovici, Peter și Gal, res
pectiv Dan Ștefan. Tîrnava a avut 
mai mult inițiativa dar sighișorenii au 
jucat și ei destul de bine, efectuînd 
unele contraatacuri periculoase.

Echipa locală Voința a întîlnit pe 
Steagul roșu Brașov. Cum era de aș
teptat, Voința a obținut victoria cu 
10—2 (4—0, 3—1, 3—1). O buna dic

manifestat Kedves, 
___  _ _ Autorii celorlalte., 
puncte ale gazdelor: Ferenczi (2), I.' 
Antal (2), E. Antal și Rigo. Pentru 
brașoveni au marcat Marton și Ghim- 
bășan.

Temperatura ridicată n-a mai per
mis apoi amenajarea în condițiuni 
normale a gheții și turneul a fost în
trerupt.

La turneul final al campionatului re
publican vor participa, din această, 
zonă, primele clasate în urma jocu
rilor care s-au putut desfășura și a- 
nume Tîrnava Odorhei și Voința 
Miercurea Ciuc. .

poziție de joc a 
autor a 4 goluri.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
IN JURUL RINGULUI DIN SPORTURILE DE IARNĂ Concursul internațional

BOXERU L Emile Griffith, campionul 
mondial la categoria semimijlocie, a 
suferit marți seara, la Houston, o in- 
fringere la puncte in repriza a 10-a in 
fața lui Manuel Gonzales, al treilea 
clasat în cadrul acestei categorii. Me. 
ciul n-a contai pentru titlu, el desfă- 
șurindu-se peste greutatea regulamen
tară : Griffith cintărea 67,500 kg, iar 
Gonzales 68,200 kg.

IN CADRUL galei de box de la Pa
latul sporturilor din Paris, tunisianul 
Felix Brami (categoria cocoș) a termi
nat la egalitate cu mexicanul Manuel 
Barrios într-un meci de 10 reprize, iar 
francezul Joseph Gonzales (categoria 
mijlocie mică) l-a învins prin k.o., în 
prima repriză, pe austriacul Teddy 
Shall.

TN CADRUL unei reuniuni de bon 
desfășurată la Londra in limitele ca
tegoriei grea, englezul Bill Walker l-a 
întrecut pe americanul Chaglio Powell 
prin k.o. în minutul 2 al reprizei se
cunde.

LA ST. MORITZ EVOLUEAZĂ 
SĂRITORII DE LA TRAMBULINA

Cea de-a doua probă de sărituri de 
la trambulină din cadrul concursului 
internațional de schi de la St. Moritz 
a revenit sportivului Heini Ihle eu 
233,7 puncte (75,5—77 m). Pe locul doi 
s-a clasat norvegianul Thorbjoern 
Yggeseth cu 225 puncte (73,5—75). 
iar pe trei Giacomo Aimoni (Italia) 
cu 223,4 puncte (73,5—73,5). După 
două probe, în clasamentul genera! 
conduce Aimoni cu 447,3 puncte urmat 
de Yggeseth cu 431,7 puncte și Ukko- 
nen (Finlanda) cu 431,6 puncte.

CONCURS DE SCHI LA WIESSE 
(R.F.G.)

Pe pîrtiile de la Wiesse (R.F.G.) s-a 
disputat, la lumina reflectoarelor, un 
concurs internațional de slalom spe
cial, care a reunit schiori și schioare 
din 7 țări. La feminin, pe primul loc 
s-a situat Heidi Biebl (R.F.G.), crono
metrată în cele două manșe cu timpul 
de 1:46,12/100. Proba masculină a fost 
cîștigată de Ludwig Leitner (R.F.G.) 
— 1:34,89/100, secundat de norvegia
nul Per Sunde — 1:35,41/100.

Evoluția echipei de handbal Dinamo București 
este așteptată cu interes la Goteborg

In foto: Heidi Biebl evoluind 
concursul de la Grindelwald.

Foto : U.P.l.

IN CAMPIONATUL 
DE HOCHEI 
AL U.R.S.S.

în campionatul unional 
de hochei pe gheață, 
fruntașele clasamentului 
au obținut noi victorii. 
Ț.S.K.A. Moscova a cîș- 
tigat cu 2—0 (1—0; 1—0; 
0—0) partida cu Torpedo 
Gorki, iar hocheiștii de 
la Dinamo Moscova au 
învins la Novokuznețk e- 
chipa locală Metalurg cu 
scorul de 1—0 (0—0;
1—0; 0—0). Spartak Mos
cova a obținut victoria eu 
scorul de 4—1 (0^-1;
3—0; 1—0) în fața echi
pei SKA Leningrad. 
Alte rezultate: Aripile So
vietelor Moscova—Loco- 
motiv Moscova 3—2; 
Traktor Celiabinsk—Hi- 
mik Voskresensk 2—6.

la
CAMPIONATELE DE PATINAJ 

VITEZĂ ALE NORVEGIEI

(Urmare din pag. 1)

iar „decanul de oîrstă“ al formației 
este Leif Gustavsson. care dă un ran
dament ridicat, deși are 33 de ani. Ar 
mai trebui să subliniez că echipa 
suedeză este cunoscută ca avînd o bună 
condiție fizică, ea reușind astfel să 
joace într-un ritm susținut de-a lungul 
întregii partide. După părerea mea.

această calitate își are explicația în 
faptul că mulți component! ai forma
ției au evoluat în ultima vreme, cu 
mult succes, în echipe de... fotbal din 
divizia a doua a campionatului suedez.

LARS ENSTROEM
redactor de handbal la ziarul 

„Idrottsbladet" Stockholm

ÎNTRECERILE FONDISTILOR 
SOVIETICI

Campionatul unional de mare fond 
la schi s-a desfășurat în apropiere de 
Moscova și a fost cîștigat de Ivan 
Utrobin, care a parcurs distanța de 
70 km în 4 h 12:47,0. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Nikolai Lipașov — 
4 h 13:04,0, Ivan Kodrașov — 4 h
14:43,0. Pe echipe victoria a revenit 
schiorilor din R.S.F.S. Rusă. Au luat 
startul 60 de concurenți.

Echipa Dinamo a plecat ieri la Goteborg
Lotul handbaliștilor dinamoviști a pă

răsit ieri Capitala cu destinația Gote
borg, unde va evolua miine în com
pania campioanei Suediei, R.I.K. Gote
borg. Din lot fac parte următorii jucă
tori : Redl, Bogolea — portari —, Ivă- 
nescu, Hnat, Moser, Nica, Ionescu, Bă- 
dulescu, Costache Mircea 1 și H, Co- 
man și Popescu. Antrenor : Oprea Vla- 
se. Lotul mai este însoțit de antreno
rul federal N. Nedef.

în vederea acestei dispute impor
tante, marți seara echipa Dinamo a sus
ținut un ultim joc de verificare, în 
compania formației Rapidului. Partida 
a avut loc în cadrul „Cupei F.R.H.“ 
și s-a încheiat cu victoria la scor a 
dinamoviștilor : 33—9 (10—5).

Dinamo a aliniat următoarea forma
ție (în paranteze dăm numărul golu

rilor marcate de fiecare jucător) : Redl 
și Bogolea — Ivănescu (4), Hnat (1), 
Moser (9), Nica (2), Ionescu (1), Bă- 
dulescu (2), Costache I (2), Costache 
II (8) și Coman (4). Punctele echipei 
Rapid au fost înscrise de Hausner (4), 
Lungescu (2), Ionescu (2) și L. Con- 
stantînescu (1).

★
în cadrul sferturilor de finală ale 

„Cupei campionilor europeni" la hand
bal masculin, sîmbătă se va disputa 
returul partidei S. V. Berlin-Grasshop- 
pers Ziirich (în primul meci, elveție- 
țienii au cîștigat — cum se știe — 
cu 18:16). Reamintim că învingătoarea 
din această întîlnire va juca în semi
finale cu echipa calificată din dubla 
partidă Dinamo-R.I.K. Goteborg.

„Cupa celor 5 națiuni“ 
la baschet

La Milano, în „Cupa celor 5 nați
uni" la baschet (masculin), selecțio
nata Italiei, care duminica trecufă fu
sese învinsă la Varese de reprezen
tativa Franței, a întrecut echipa R.S.F. 
Iugoslavia cu scorul de 99—87 (38— 
42). Cei mai buni jucători italieni au 
fost Lombardi, Vittori și Bertini. în 
urma acestui rezultat clasamentul 
competiției arată astfel: 1. Iugoslavia 
10 puncte (4 victorii, 2 înfrîngeri), 2. 
Italia 9 puncte (4 victorii, o înfrîn- 
gere), 3. R. S. Cehoslovacă 9 puncte 
(3 victorii, 3 înfrîngeri), 4. Franța 8 
puncte, 5. R. P. Polonă 6 puncte.

ÎNOTĂTOARELE gemene ar- 
gentiniene. Rita și Teresa 
Crispetti, au fost descalificate 
de către federația de speciali
tate la scurt timp după ce Rita 
stabilise un excepțional record

național la proba de 400 m 
liber. S-a descoperit că cele 
două surori „colaboraseră" la 
realizarea recordului : la ju
mătatea probei, Teresa s-a 
strecurat în bazin, fără să fie 
văzută de arbitri, și a termi
nat victorioasă cursa începută 
de... sora ei !

INCEPIND din anul 1924 te
nisul a dispărut din programul 
Jocurilor Olimpice, C I.O. 
considerînd că pentru desem
narea echipei campioane mon
diale este suficientă „Cupa 
Daviș". Săptămîna trecută, 
președintele Federației inter-

In localitatea Aaendal au fost de
semnați campionii Norvegiei la pati
naj viteză : 5C0 m — Estvang 41,8; 
5 000 m — Mayer 7:47,0; 1 500 — Per 
lvar Moe 2:13,6; 10 000 m — Mayer 
16:21,9. Titlul de campion absolut a 
fost cucerit de Mayer cu 184.528 puncte, 
urmat de lvar Moe — 185,028 puncte.

(Agerpres)

de tenis de masă 
de la Moscova

Echipa masculină a Suediei, camp 
oană europeană, a cîștigat turneul ii 
ternațional de tenis de masă de 
Moscova. Jucătorii suedezi au învir 
în finala competiției echipa primă : 
U.R.S.S. eu scorul de 5—0. Iată rezu 
țațele tehnice ale acestei întîlniri: A 
ser — Brodski 2—0 (16, 12); Berhat
— Averin 2—1 ( — 12, 16. 14); Alser- 
Averin 2—1 (14, —20, 15); Johanssc
— Amelin 2—0 (17, 18); Johansson ■
Brodski 2—0 (17, 18). Alte rezultat 
din întrecerea masculină: Formația pr 
mă a U.R.S.S. a întrecut formația c 
tineret a U.R.S.S. cu scorul de 5— 
Echipa Suediei a învins reprezentativ 
R.P. Ungare cu scorul de 5—3. în pa 
tida cu Alser, jucătorul maghiar Ber 
zik a condus cu 20—16 în se,ui dec 
siv, pentru ca apoi să piardă' 6 pune 
consecutiv și setul. Alte rezultate: A1 
glia — U.R.S.S. (tineret) 5— 
U.R.S.S. (tineret) — India 5—1; Ai 
glia — India 5—4; Ungaria -

Redacția și administrația; str. Vasile Conta or. 16, telefon 11.10.05, tnierurnao 72 și 286. lelea; spodrom buc. 180. Tiparul; I. P. .informația’*, str. Brezotanu, 23—25.

tJ.R.S.S. II 5—2. Clasamentul final: 
Suedia, 2. U.R.S.S. 1. 3. R. P. Ung» 
4. U.R.S.S. II. 5. U.R.S.S. tineret, 
Anglia, 7. U.R S.S. juniori, 8. India.★

Echipa feminină a U.R.S.S. a cîșt 
gat turneul internațional de tenis c 
masă de la Moscova, obținînd a cince 
victorie consecutivă. In ultima întî 
nire, cîștigătoarele au întrecut echij 
de tineret a U.R.S.S. cu scorul c 
3—0. Alte rezultate înregistrate în con 
petiția feminină: R. P Ungară - 
U.R.S.S. (junioare) 3—1; Anglia - 
U.R.S.S. (tineret) 3—0.

FOTBAL; River Plata învingătoare in meciu
cu Cehoslovacia

Meciul dintre echipa argentiniană 
River Plata și selecționata Cehoslova
ciei, disputat în cadrul turneului inter
național de fotbal de la Santiago, s-a 
încheiat cu rezultatul de 2—1 (1 — 1) în 
favoarea primei formații. Jucătorii ceho
slovaci au deschis scorul în minutul 11 
prin interul dreapta Mraz, iar sud-ame- 
ricanii au egalat înainte de sfîrșitul pri. 
mei reprize, cînd extrema dreaptă So
lari a șutat imparabil de la marginea 
careului de 16 m. Jocul este echilibrat 
și în repriza secundă, dar River Plata 
reușește să marcheze punctul victoriei 
în minutul 82, prin centrul atacant Lal- 
liana.

In prezența a 80 000 de spectatori, 
arbitrul Rafael Normazabal (Chile) a 
condus următoarele formații:

SE PARE CA Parry O’Brien 
va abandona proba care i-a 
adus consacrarea, aruncarea 
greutății, dedieîndu-se exclu-

ARCHIE MOORE își va pu- 
blica, în curînd, memoriile sub 
titlul „Memoriile mele**. Moore 
este și astăzi recordmen mon-

naționale de tenis de cîmp, 
italianul Georgi di Ștefani, a 
declarat că această disciplină 
are mari șanse să fie inclusă 
din nou în programul Olim
piadei din Mexic, ca o probă 
facultativă. C.I.O. a recunos
cut oficial Federația interna
țională de tenis de cîmp în 
luna octombrie anul trecut.

O LEGE apărută la San
tiago de Chile exclude de la 
taxele de import și impozite 
întregul material care va fi 
importat în această țară în 
vederea campionatelor mon
diale de schi, prevăzute să 
aibă loc în anul 1966 la Por
tillo. Legea este destinată, de 
asemenea, să încurajeze dez
voltarea centrelor de schi din 
Cordilierii chilieni /care se în
tind pe o lungime de 2 000 km) 
si acordă o subvenție cluburi
lor pentru construirea de ca
bane si amenajarea de pîrtii.

FOSTUL căpitan al echipei 
de rugbi a Franței, Jean Prat, 
de 51 de ori internațional, a 
fost invitat de dr. Karl 
Miillen, fostul căpitan al e- 
chipei Irlandei, să conducă 
partea tehnică a unui stagiu 
de pregătire care va avea loc 
între 28 august și 4 septem
brie. Vor participa 100 de ju
cători și antrenori irlandezi, 
precum si numeroși interna
ționali britanici.

TROFEUL „Edward Neil“, 
decernat de ziariștii de box 
americani celui mai bun pu- 

• gilist al anului, a fost remis 
campionului mondial la cate
goria semigrea. Willie Pa
strana

FEDERAȚIA de atletism a 
U.R.S.S. a acceptat invitația 
de a trimite un grup de spor
tivi sovietici la campionatele 
de atletism pe teren acoperit

ale S.U.A., care se vor desfă
șura în zilele de 19 și 20 fe
bruarie la Madison Square 
Garden. Vor face deplasarea 
recordmanul lumii la săritura 
în înălțime, \ tu Ieri Brumei, 
săritorul în lungime Igor Ter 
Ovanesian, specialistul în pro
bele de garduri Anatoli Mihai
lov, săritorul cu prăjina Ghe- 
nadi Bliznețov, fondistul Va
leri Bulîșev și campioana 
olimpică la greutate și disc, 
Tamara Press. Pentru prima 
oară în istoria lor, anul aces
ta, campionatele de atletism 
în sală ale S.U.A. vor cuprinde 
și întreceri feminine. Pe baza 
rezultatelor înregistrate vor 
fi selecționate echipele ame
ricane care vor participa la 
două mari concursuri interna
ționale în Anglia și R.F.G.

dial în ce privește numărul de 
k.o. : din cele 226 de meciuri 
disputate în lunga sa carieră, 
138 le-a cîștigat înainte de li
mită

DUPA o întrerupere de un 
an, cauzată de incidentele 
frecvente din tribune și de pe 
teren, campionatul libanez de 
fotbal a fost reluat. „Bilanțul” 
primei etape: din 5 meciuri. 
3 au fost întrerupte; un spec
tator a fost ucis și 10 grav 
răniți.

UN GHEȚAR din S.U.A. a 
primit numele cunoscutului 
schior Bud Werner, de la a 
cărui moarte tragică a trecut 
un an. „Mount Werner", avînd 
o înălțime de 3 220 m, este si
tuat la o depărtare de 5 km de 
orașul natal al lui Bud. Pînă 
în prezent, ghețarul a purtat 
numele de Storm Mountain 
„Muntele Furtunii"

ÎN JAPONIA va fi sărbăto
rită anual ziua de io octom
brie, ca „Ziua Olimpică" (în 
această zi a avut loc deschi
derea J.O. 1964). Pe viitor, la. 
in octombrie, vor avea loc, în 
Japonia, competiții de mase 
la toate disciplinele olimpice

PENTRU a evita discuțiile 
și presiunile în jurul arbitri
lor de fotbal în preajma me
ciurilor importante, fapt care 
are c influență negativă asu
pra stării lor psihice, federa
ția iugoslavă de fotbal a ho
tărît ca numele arbitrilor să 
fie cunoscute cu puțin înainte 
de meci.

FINLANDEZII sînt optimiști 
în ce privește succesul mate
rial al campionatelor mondiale 
si europene de hochei pe ghea
tă de la Tampere. Erkki Wuo- 
li. din comitetul de organi
zare. a declarat că se așteaptă 
prezența a circa 200 000 de spec
tatori Pînă în prezent și-au 
anuntat participarea 400 de 
ziariști și reporteri de radio 
și televiziune.

siv discului. Recent, Ia 
Angeles, el a obținut o 
formanță de 59,97 m.

Los 
per-

PENTRU organizarea viitoa
rei Universiade și-au pus can
didatura orașele Londra, Lyon 
și Tokio. Cele mai mari șanse 
le are orașul Tokio, care a ciș- 
tigat o mare popularitate cu 
prilejul organizării J.O.t însă 
Lyonul face atîtea promisiuni, 
incit s-ar putea ca. pînă la 
urmă, să obțină el organiza
rea.

RIVER PLATA : Gatti, Sainz, Rama 
Bonzuck, Varacka, Cap, Solari, Saruai 
Lalliana, Matsas, Mas.

CEHOSLOVACIA: Roaba, Lala.G*, 
pluhar, Weiss, Pluskal, Geleta. Posp 
chal, Mraz, Masopust, Masny, Valase

ȘTIRI

• Ediția din acest an a turneului i 
la New York se va organiza între 1 
și 22 aprilie. Pînă acum și-au anunț 
participarea echipele Fiorentina, Olyt 
piakos și Eintracht Frankfurt.

• Fotbalistul iugoslav Petar Radei 
kovici, actualmente portarul echip 
Munchen 1860, deține o formă excelent 
Recent, clubul i-a prelungit contract 
cu 5 ani.

• Federațiile de fotbal din Ameri, 
de Sud au hotărît ca meciurile prelirr 
narii din cadrul campionatului tnondi 
dintre echipele sud-ameri-cane să 
conduse nutnai de arbitri din Europa.

P"”
• La propunerea UEFA, Federal 

engleză de fotbal a acceptat să orgar 
zeze finala actualei ediții a „Cuț 
campionilor europeni". Data exactă 1 
a fost fixată, dar după toate probabi 
tățile meciul va avea loc în nocturr 
pe stadionul Wembley din Londra, în 
doua jumătate a lunii mai.

SCURTE ȘTIR
IN „C.C.E.“ LA HANDBAL (F)

în meci retur pentru „Cupa camp 
nilor europeni" la handbal (feminii 
echipa olandeză Swift Roermund 
făcut joc egal 5—5 (4—2) cu F. 
Niirnberg și s-a calificat în semi 
nale, avînd victorie cu 6—5 în prii 
întîlnire. Handbalistele olandeze ' 
primi replica echipei H. G. Cop< 
haga.

V. KORCINOI. CAMPION 
DE ȘAH AL U.R.S.S.

Campionatul de șah al U.R.S.S. « 
încheiat cu victoria lui Viktor Kor 
noi. care a acumulat 15 puncte c 
19 posibile. Este pentru a treia os 
cind Korcinoi obține această perf< 
manță.
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