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In institute și facultăți, sesiunea 
de examene este pe sfirșite. Peste 
două zile, studenții vor intra in

) nouă generație de atleți la lucru
In sala de atletism de la Flo- 

sasca activitatea începe încă 
jiainte de a se lumina de ziuă și 
țjntinuă pînă noaptea tîrziu. 
ute și sute de atleți, unii dintre 

i trecuți de acum prin focul 
bncursurilor internaționale, alții 
îbia la primii pași în acest sport, 
E antrenează cu asiduitate în 

. :edere.i concursurilor din pri- 
tăvară.
Se lucrează cu foarte multă 

’agere de inimă, cu dorința de 
realiza ceva deosebit decît 

lină acum. Concluziile anului 
34 au arătat cu exactitate ce 
fost bun și care au fost lip

irile ale căror efecte s-au răs- 
rînt direct asupra activității, 
supra performanțelor înregis- 
ate. Un fapt a fost cert: anul 

țecut s-a muncit mai mult și 
tai bine decît oricînd altădată. 

. ri nu se poate spune că, în ge- 
eral, rezultatele nu s-au văzut, 
țar dacă munca este cea care 

stat la baza succeselor, an- 
enorii și atleții s-au decis ca 
î acest an să muncească și mai 
line, cu și mai mult spor, cu și 
tai multă exigență. Automul- 
imirea este dușmanul progre- 
■tlui, al rezultatelor de valoare 
iternațională spre care tindem! 
tunci, s-o lăsăm tn afara zidu- 
lor sălii Floreasca, dincolo de 

prțile stadioanelor.
Dacă ai timp și poți asista o 

•: întreagă la antrenamente nu 
jj poate să nu fii impresionat 

c— mulțimea tinerilor care se 
istruiesc, de mulțimea „figuri- 
îr noi" pe care le zărești, de 
iptul că — față de ultima oară 
înd i-ai văzut, anul trecut — 
umeroși juniori au și făcut pro
cese. S-au mai „împlinit", muș- 
hii sînt și ei rodul antrenamen- 
tlor, s-au dezvoltat armonios, 
«t mai îndemînatici, parcă mai

OBIECTIVE...
lezultate superioare în activitatea sportivă 

de mase și de performanță
Asociația sportivă de la Rafi- 

ăria Teleajen, ca una din cele 
îa-i mari din Ploiești, își pro- 
iunoc ca și în acest an să se 
umere printre cele mai bune 
rganizații UCFS din oraș. A- 
est deziderat va deveni o rea- 
tate numai dacă toți factorii 
îspunzători de bunul mers al 
ctivității sportive — membrii 
msiliului asociației, instructorii 
portivi, antrenorii, activiștii bi
gurilor grupelor și secțiilor, pre- 
um și sportivii — vor munci 
u și mai multă pasiune.
Printre obiectivele de seamă 

le asociației noastre pe 1965 
■nt următoarele :

— Atragerea majorității meni
rilor UCFS din rafinărie în în- 
■ecerile etapei I a Spartachi-a- 

Jet de iarnă (pînă în prezent, 
in cei 2129 de membri UCFS, 
400 s-au întrecut la tir, hand- 
al, haltere, șah, orientare tu- 
istică, volei și tenis de masă);

— Organizarea în condiții su- 
erioare a campionatului aso- 
liației noastre (întrecerile se vor 
isputa pe etape — ateliere, 

lecții și finală pe asociație);
— Participarea la șase ramuri 

portive cu un număr mare de 
oncurenți la toate fazele tra- 
iționalei competiții sportive din 
egiunea noastră, „Spartachiada 
Petrolistului":
: — Organizarea unui număr 
porit de concursuri de înot la 
are să participe, în afara 
nembrilor asociației noastre, și 
in număr însemnat de copii. Tn 
/ara acestui an vom organiza 
m centru pentru învățarea îno- 
ului;

Cei doi recordmani de sală, juniori cat. I la proba de 55 mg: 
Horia Ilieșu și Dan ......Hidioșanu (7,5 sec.)

puternici. E o plăcere să-i vezi 
la lucru pe Șerban loan, Horia 
Ilieșu, Dan Hidioșanu care, fără 
antrenamente specifice, au reali
zat la primele starturi din acest 
an rezultate promițătoare.

Și ei nu sînt singurii I Am 
văzut recent la Cluj o generație 
de tineri atrleți (Șepci, Negruțiu, 
Gligor etc.) cu posibilități re
marcabile. La Brașov, Timișoara, 
Cîmpulung sînt încă mulți alții

Â FOST INAUGURAT TELEFERICUL DIN PREDEAL
Duminică dimineață, miile de 

excursioniști veniți la Predeal 
au avut o surpriză cit se poa
te de plăcută. Telefericul, a 
cărui construcție a început la 
15 septembrie 1964, îi aștepta 
pregătit pentru a-i transporta 
de la cabana Clăbucet-sosire

— Insigna de polisportiv va 
fi cucerită în acest an de încă 
125 de tineri (în prezent nu
mărul purtătorilor insignei se 
ridică la 252 dintre care 36 cu 
insigna de gradul II).

Pe linia sportului de perfor
manță ne propunem, printre al
tele :

— Menținerea locului I în 
campionatul republican de hand- 

Duminică a fost o zi caldă, însorită, cu adevărat de primăvară. Așa se explică afluența record la patinoarul artificial din 
Floreasca, unde fotoreporterul nostru. Paul Romoșan, a surprins această imagine sugestivă

la fel de buni, la fel de talen- 
tați. Concluzia e aceea că avem 
sumedenie de juniori capabili de 
însemnate progrese. Să ne aple
căm cu toată grija, cu toată dra- 
gostea, asupra creșterii lor, ca 
cetățeni și ca sportivi, căci din 
rîndurile lor vor fi aleși cei care 
vor reprezenta atletismul romî- 
nesc la Ciudad de Mexico în 
1968!

R. V.

la cabana Clăbucet-plecare. 
această zi, mii de turiști ... 
urcat pentru prima dată în nu
mai 20 de minute un drum 
lung de 1700 de metri cu o 
diferență de nivel de 400 de 
metri.

Tn 
au

bal seria a fî-a și promovarea 
în seria I. Introducerea în pri
ma noastră formație de handbal 
a 3 juniori;

— Promovarea echipei de vo
lei în campionatul regiunii Plo
iești;

— Păstrarea locului fruntaș în 
campionatul regional de popice 
pentru a obține dreptul de a 
participa în finala pe țară. Tot
odată, vrem ca titlul de cam
pion republican individual — 
cîștigat anul trecut de sportivul 
nostru Cristu Vînătoru — să 
rămînă, în continuare, în aso
ciația noastră.

ION IORDACHE
secretarul asociației sportive 

Rafinăria Teleajen 

vacanță ; o etapă de odihnă după 
un semestru de muncă intensă și, 
în cele mai multe cazuri, rodni
că. Pină la 14 februarie, studen
ții vor avea prilejul să-și petrea
că vacanța intr-un mod plăcut și 
instructiv. La nivelul fiecărui cen
tru universitar s-au făcut pregă
tiri deosebite. Vor avea loc în- 
tilniri cu muncitori fruntași, con
certe, vizionări de filme, ca și 
alte acțiuni culturale, recreative. 
In același timp, o bună parte 
dintre studenți, fruntașii la învă
țătură îndeosebi, își vor petrece 
vacanța in ■ tabere de odihnă, la 
munte: o răsplată binemeritată 
pentru conștiinciozitate și sirgu- 
ință.

Dar, ponderea activităților re
creative din timpul vacanței o va 
avea, cum este și firesc, sportul. 
Pentru foarte mulți dintre stu
denții noștri, sportul are semnifi
cații adinei. El constituie un pri

Un cîntec din cîmpie
de. 
de
Pe 
de

Am vizitat în aceste zile 
iarnă un sat, ca multe altele, 
pe Bărăgan : Tichilești, așezat 
malul Dunării, la 15 km 
Brăila...

...Și mi-am reîntîlnit două vechi 
cunoștințe : Cristache Cerchia — 
brigadierul de la a-ntîia legumi
colă și tînărul inginer Titus Șer- 
ban.

Despre Cerchia se poate spune 
că-i un „mare sportiv" („mari 
sportivi" sînt și cei care, deși nu 
au rezultate de răsunet mondial 
prin entuziasmul lor au reușit to
tuși să angreneze în practica 
sportului sute de tineri). Prima 
oară l-am văzut jucînd oină în 
echipa cooperativei agricole de 
producție. Cu doi ani în urmă. 
Se-ntreceau cu cei de lîngă Slo
bozia. De pe marginea terenului, 
avusesem impresia că-i machiat. 
Nu era. Avea doar o fată arsă 
de vînt. Respira sănătate.

—Nu mai dăm cifre statistice, 
m-a întîmpinat el glumind. In 
sala mare și cochetă a noului

Cu schiurile spre înălțimi...
F'oto : I. Mihăică

lej de afirmare, posibilitatea de a 
atinge culmile măiestriei. Noile 
coordonate științifice plasează 
marile performanțe sportive la 
virsta studenției. Succesele in ma
rile confruntă/ i sportive ale lumii 
sau, ca să folosim exemplul cel 
mai recent, la J.O. de la Tokio, 
au surîs, de regulă, unor spor
tivi aflați încă pe băncile univer
sităților sau chiar ale școlilor, 
fie că a fost vorba de înotători 
sau atleți, de baschetbalist! sau 
gimnaști. Sînt fapte cunoscute. 
Practica dovedește însă că pe

DANIEL LĂZÂRESC’U 
membru în Comisia sportivă 

a U.A.S.R.

(Continuare în pag. a 3-a)
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cămin juca tenis de masă cu 
inginerul Titus Șerban.

— Nu-l cunoști ? m.a între
bat. Apoi a făcut prezentările. 
Tovarășul inginer, despre care 
au scris toate ziarele... Acum 4 
ani a creat la noi în sat un nou 
sector, sectorul legumicol.

Inginerul este vesel și priete
nos. Aduce vorba despre sport 
și îmi povestește, despre echipa 
lor de fotbal, unde joacă mij
locaș, despre pasiunea lui „nea 
Cristache" pentru oină...

— Anul ăsta le-am organi
zat puștilor din sat un concurs 
de săniuțe, îmi spune brigadie
rul. Crezi că-i treabă ușoară ? 
Nu-i t Și nu-i ușoară nu pentru 
altceva, dar nu reușeam să-i 
prese pe „ăi mari" ca să nu 
dea pe derdelușul celor mici, 
timpul concursului.

Cristache Cerchia rîde mucalit. 
Inginerul îmi face semn 
ochiul.

—- Cînd îl auzi vorbind, 
zice el, ai crede că numai

o-
se
în

îmi
de

(Continuare în pag. a 4-a)

® 0 echipă cehoslovaca

de hochei joacă

la București
La sftrșitul acestei luni, in 

zilele de 24 și 25, echipa ce
hoslovacă de hochei pe ghea
ță Slovan Bratislava evolu
ează pe patinoarul ,,23 Au
gust” din Capitală. Oaspeții 
vor susține două jocuri In 
compania selecționatei Bucu
reștii! lui.

Slovan Bratislava este una 
din fruntașele clasamentului 
cehoslovac, ocupind actual
mente locul 3.

• Fotbaliștii
de la Rapid București 
in turneu

Echipa de fotbal Rapid 
București va întreprinde un 
turneu în Izrael, unde va 
susține trei partide amicale. 
Astfel, la 24 februarie, rapi- 
diștii vor întîlni la Tel-Aviv 
selecționata Izraelului. In al 
doilea meci (la Haifa) vor 
avea ca adversari selecționa
ta orașului, iar la 3 martie, 
din nou la Tel-Aviv, bucu- 
reștenii vor întîlni o selecțio
nată divizionară.

Sesiune
de comunicări
științifice

Institutul de Cultură Fizică 
anunță că în zilele de 3 și 4 
februarie va avea Joc cea de 
a IX-a sesiune de comunicări 
științifice a cadrelor didacti
ce. Lucrările se vor desfășura 
cu începere de la ora 8,30 în 
sala de festivități a institutului 
din str. Maior Ene nr. 12.

• Concurs republican 
de popice

Forul nostru de specialita
te organizează, în vederea 
întîlnirilor internaționale din 
acest an, un concurs de se
lecție la care au fost invita
te 44 de jucătoare din întreaga 
țară, remarcate în actualul 
campionat pe echipe. între
cerile au loc pe arena Cons
tructorul din capitală, după 
următorul program : miercuri 
de la ora 8 și după-amiază 
de la ora 16 ; joi de la ora 
8 și după-amiază de la ora 
16. Se joacă la proba clasică 
de 100 bile mixte femei.

• Consfătuirea
arbitrilor
de rugbi

Arbitrii bucureșteni de rugbi 
sînt convocați mîine seară (ora 
19,30 la sediul f.R.R. din str. 
V. Conta 16) la o consfătuire 
metodică. în cadrul consfătu
irii, tovarășul dr. Gh. Eftimes- 
cu va face o comunicare cu 
tema „Arbitrajele în competi
țiile internaționale ale anu
lui 1964“.

Cu același prilej se vor 
face unele precizări privind 
arbitrajele în competițiile in
terne — campionate, cupe etc.



OBIECTIVE

Cucerirea de noi titluri
internaționale și interne 

!a C. S. M. Cluj
Drtorită muncii susținute și meto

dice desfășurate în 1964, sportivii clu
bului CSM Cluj au obținut o serie de 
succese importante. La loc de frunte 
se situează cucerirea „C.C.E. la tenis 
de masă masculin, cîștigarea titlurilor 
de campion international de tenis de 
masă al Angliei și Austriei de către 
Dorin Giurgiucă ca și obținerea a nu
meroase t-----
juniori, haltere, 
i---- ' - . •și tenis de masă. De asemenea, spor
tivii clubului nostru au doborit o serie 
de recorduri de juniori ale țării la atle
tism, haltere și natație. în cadrul a- 
cestei activități s-au evidențiat antre
norii Paneth, Roman, Kiss, Darvaș, 
Erdoși. Mergînd pe un drum ascen
dent, acela al creșterii performanțelor 
sportive, în anul 1965, secțiile clubu
lui C.S.M. și-au propus atingerea unor 
obiective dintre care citez pe cele mai 
importante :

titluri republicane la fotbal 
_ _ __ , atletism, gimnastică, 

natație, palina) — toate la juniori —

— atletism : două titluri de cam
pioni republicani la juniori și clasarea 
unui număr de 8 sportivi în primele 
trei locuri la finalele campionatelor de 
juniori ale țării ;

— gimnastică, iimPinre : trei locuri 
I, trei locuri II și lot atîtea locuri III 
la campionatele R.P.R. ; juniori două 
titluri și două locuri secunde la cam
pionatele republicane ;

— tenis de masă : câștigarea oelei de 
■ V-a ediții a „CCE“ și menținerea ti
tlurilor republicane ;

— polo : locul III—IV în campio
natul categorici A ;

DISCIPLINA-ÎN CENTRUL ATENȚIEI
Stăteam într-un colț al sălii și as

cultam cut intui participanților la Con
ferința asociației sportive Victoria 
C.T.F.T. Vorbeau simplu, ridicînd pro
bleme arzătoare pentru activitatea spor
tivă a membrilor asociației.

.. .Se dă cuvmlul ‘mărului 
BLANA. Este încă îmbrăcat 
peta de lucru. N-a mai avut 
dezbrace. „Știți cît de îndrăgit este la 
noi tenisul de masă, spune el. Anul 
trecut jucăWii noștri au cucerit locul 
1 pe raion în „Cupa Eliberării*'

ȘTEFAN 
cu salo- 
timp s-o

Anul

și lo
cui II în „Cupa 16 Februarie**. Acum 
trecem prin momente mai grele. Unii 
dintre jucători au plecat din 
prindere, alții au abandonat i 
tea sportivă, lată de ce cred 
consiliu al asociației sportive 
bui să organizeze campionatul 
ției și la tenis de masă**.

Succesele de care vorbea 
muncilor au reieșit — firește — și din 
darea de seamă. Ca urmare a intensei 
activități sportive, organizate în ulti
mul an de consiliul asociației (pre
ședinte lordaclie L.uca, secretar ing. 
11. Pantu), a crescut simțitoi numărul 
membrilor UCFS; de la 1350 la 1750 1 
Campionatul asociației s-a desfășurat 
cu regularitate la 9 ramuri sportive, 
iar la startul Spartachiadei republi
cane au lost prezenți peste 1500 de 
tineri. Și concursul pentru Insigna de 
polisportiv s-a bucurat de interes, 
dovadă fiind tapiul că aproape HO 
de tineri și tinere sini acum dețină
tori ai Insignei.

S-a discutat mult, așa cum era de 
așteptat, și despre fotbal. Muncitorii 
de la Centrul telmic de formarea tre

între- 
activita- 
că noul 
va tre- 
asocia-

tînărul

nurilor au două mari pasiuni. .. fot
balistice : Rapidul (nici nu ce puiea 
altfel!) și format/a lor, Vi.’-iria, care 
în prima parte a campionatului 
nai (ediția 1961 1915) a ocupai locul
I. Se amintea că „sriiiinbii! de ntiine 
este asigurat, în campionatul asociație! 
întreeîndu-se cinci formații ale secțiilor 
de producție de la revizia de vagoane 
și stația Buetrrești-Grivița**.

Dar succesele obț nute de fotbaliști 
nu i-au putut face pe membrii asocia
ției — prezenți în sală — să uite 
că în munca de instruire și de edu
cație a sportivilor din asociația Vic
toria C.T.F.T. s-au făcut puțini pași îna
inte. Sportivii fruntași în producție, 
precum și performanțele realizate de 
ei suit comentate săptămînal la stația 
de amplificare. Dar luînd asemenea 
măsuri instructiv educative, consiliul 
asociației nu a făcut totul. Și faptul 
acesta nu a fost trecut cu vederea.

— Este adevărat, remarca tov. V. 
MIIIA1I.ESCU, că în ultimul an echi
pa noastră de fotbal ne-a adus multe 
bucurii. In general, fotbaliștii au fost 
conștiincioși în pregătire, și acest lucru 
s-a văzut în poziția pe care o ocupă 
echipa în clasamentul primei părți a 
campionatului raional. Urmărindu-i pe 
jucători de-a lungul meciurilor am 
avut însă destule emoții, deoarece 
cîțiva dintre fotbaliști nu voiau să se 
încadreze în discip'ina de echipă. Iosif 
Neacșu — de 
petate rinduri

raio-

pildă — a lipsit in re
de Ia antrenamente;

Glieorghe Daia venea deseori la me
ciuri după ce începea jocul ; Radu Bo
boc își lovea intenționat adversarii...

— Fenomenele de indisciplină, a 
spus tov. OPREA, secretarul comite
tului de partid, s-au produs mai mult 
la fotbal, acest sport răsfățat. Dacă 
tovarășii dîn consiliul asociației și-ar 
fi îndreptat mai mult atenția și spre 
alte ramuri sportive, ca de pildă, spre 
liandbal, tenis de masă, turism, poate 
că n-am fi avut cazuri de indisciplină 
la fotbal.

— S-a amintit în darea de seamă 
de secția de turism — spunea to
varășa CONSTANȚA TEIANU. 
sint convinsă că organizîndu-se 
multe acțiuni turistice, așa cunt 
întîmpla acum 7—8 ani, s-ar fi rea
lizat două lucruri : membrii asociației 
noastre și-ar fi cunoscut mai bine 
țara (ceea ce ar fi însemnat un lucru 
bun în munca educativă cu sportivii), 
iar numărul membrilor UCFS ar fi 
crescut și mai mult.

★
Muncitorii de la Centrul tehnic de 

formarea trenurilor se bucură din 
inimă atun i cînd în diverse compe
tiții sportivii lor obțin succese. Dar, 
totodată, ci pretind sportivilor o com
portare demnă, disciplinată, pe tere
nuri și pe stadioane. Pentru că, așa 
cum afirmau participanții la confe
rință, prestigiul unei asociații, al unei 
ecl.ipe, nu este determinat doar 
victoria realizată pe teren, ci și 
ținuta morală a sportivilor săi.

— înot: locul III în „Cupa Speran
țelor", primii 10 copii să înoate 50 m. 
sub 34 secunde, iar 100 in sub 1 min. 
12 tec., 4 sportivi în primele 3 locuri 
ale campionatului R.P.R. ;

— box: 5 sportivi în finalele cam
pionatului de juniori și i_  dd„ , d..
campion ;

un titlu de

de campioni 
seniori să se

Munca colectivă

Tinerețe 
fără bătrînețe!

Gheorghe Bellu este unul dintre 
cel care semnează cu regularitate 
imensa „condică” a stadioanelor. Și 
acest lucru nu de ieri, de alaltăieri. 
Sint aproape trei decenii de cind 
s-a născut dragostea lui Gh. Bellu 
pentru viața stadioanelor. Și „eroul* 
însemnărilor noastre n-a trădat-o 
niciodată... Și pe el — ca și pe mulți 
dintre noi — l-a atras mai întîl fot
balul. Și a ajuns să joace In echipe 
de prima mină. Cum însă iarna 
fotbalul era numai subiect de... 
discuție, Gh. Bellu și-a îndreptat

4
de 
de

hochei. Locuidragostea spre
gii a fost luat de puc, iar fotoali«tu4 I 
locul... portarului echipei. T>ar anii 
au trecut. înțelegând la timp aeest • 
lucru, GJaeorg'he Belhi a lăsat locul 
pe gazon pi pe dreptunghiul de ghea
ță celor mai tineri.

Și ce
lui 
i>a
Nu
de

R. CAI.ARAȘANU

LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ M. I. U.

activitate rodnică

— haltere ■ două titluri 
de juniori, iar echipa de 
elaseae în primele 3 locuri ale cam
pionatului ;

— scrimă : promovarea echipelor fe
minine și masculine de floretă în cam
pionatul R.P.R. ele seniori, ocuparea lo
cului secund de formația de spadă și 
cucerirea titlului de echipa de sabie ;

Totodată, sportivii noștri și-au pro
pus și doborirea a nouă recorduri ale 
țării la atletism (4), haltere 
ție (3) și tir (1).

Pe linia ridicării continue 
Jui tehnic al sportivilor de 
In ce privește clasificările, 
următoarea „producție** pe 
maestru al sportului, 36 categoria I, 
79 cat. a Il-a, 58 cat. a Jil-a, 114 cat. 
juniori.

Cît privește J.O. din 1968, avem în 
vedere un număr de 20 de sportivi 
care să intre în pregătirea loturilor o- 
lunpice.

Sîirtein convinși că toate aceste 
obiective vor putea fi realizate prin
ți-® muncă asiduă a sportivilor, antre
norilor și tehnicienilor noștri și cu spri
jinul forurilor de resort.

Pentru asociația sportivă M.I.U. (a 
lucrătorilor din Ministerul Industriei 
4-șoare), bilanțul anului 1964, făcrd re
cent, cu pri'cjul conferinței asociației, 
a fost apreciat ca pozitiv. Secțiile pe 
ramură de sport și-au sporit volumul 
activităț i, echipe'e respective au par
ticipat cu succes la campionatul aso- 

carnpionatul de fotbal, 
au participat șase e- 

bine pregătite. C.om- 
fost cîștigată de Di-

ciațîei. La 
de pildă, 

toate 
a fost cîștigată de 

generală industrială pielărie-

(1), nata-

a nivelu- 
la CSM, 
vom da 
less: 1

DUMITRU BĂLAN 
secretar cu probleme telmioe 

la CSM Cluj

cliipe, 
petiția 
recția 
cauciuc, in echipa căreia au jucat și 
doi foști mternaționa'i — ing. Ion Du
mitrescu și ing. Mircea David („i! 
Dio‘* de altădată), care, de altfel, sint 
„sufletul" secției de fotbal, ajutind la 
organizarea meciurilor și la instruirea 
sportivilor.

Un campionat reușit a fost și cel de 
volei (masculin și fenrnin) in care 
6-au prezentat cite 4 echipe. Cele mai 
bune (totodată campioanele asociației) 
— acelea ale Direcției generale de ar
ticole casnice și sticlărie — băieți și 
Direcției generale de bumbac, in și 
cînepă — fete. îndrumați în mod co
respunzător de birourile de secții res
pective, mulți sportivi printre care V 
Cruțiu, A. Enache, I. Luca, R. Novoti 
(fotbal), Geta Dumitrescu, Victoria De- 
metrescu. Ana Dragomir, Victoria da- 
ru, Cr. Giur cui eseu, N. Lupan, C. Lef
ter (volei), s-asi impus ca elemente 
de nădejde, exemple de disciplină tot-

odată pentru
Cu bune rezultate s-a prezentat și 

secția de turism care, aproape săplă- 
mînal, a organizat excursii în diferite 
locuri pitorești, la Lacul roșu și Hîr- 
șova, la Poiana Brașov și Herculane 
ele. Alte două secții, cele de șah și 
trr, au avut rezultate remarcabile pe 
plan raional, în cadrul clubului spor
tiv Olimpia, sub îndrumarea căruia ne 
desfășurăm în general

Un asemenea voium 
fost posibil datorită și 
ne-au fost create, prin
complexă situată pe malul lacului He
răstrău. Aci se găsesc terenuri 
bal, volei și tenis de cîmp, un 
de tir și o arenă de popice.

Conferința asociației sportive
m evidență faptul că birourile secțiilor

toți membrii asociației.

activitatea. 
de activitate a 
condițiilor ce 
baza sportivă

de fot- 
poligon

a sco6

pe ramură de sport au muncit colec
tiv, aceasta fiind principala cale către 
o activitate rodnică.

In ce privește perspectivele, vom or
ganiza și în acest an o bogată activi
tate sportivă recreativă pentru membrii 
asociației, ca de exemplu, campio
natul asociației sportive. De asemenea, 
vom face 20 de excursii (prima va 
avea loc în ziua de 6 februarie, la 
Predeal) și 5 „duminici sportive**. In 
fine, existînd condiții adecvate, vom 
pune bazele unei secții de caiac-canoe.

Sîntem dornici să realizăm toate a- 
ceste obiective, deoarece vrem ca și 
în 1965 să ne situăm printre asocia
țiile sportive fruntașe pe raion.

ȘTEFAN IFRIM
din consiliul asociației sportive M.I.U.

cu dragostea 
vă veți între- 
Nlcl o grija, 

irosit. S-a găsit o 
sport ’bună pentru orice 

turismul. Pasiunea pentru 
a șters încet, încet nostalgia 
nulul. N-a fost vorba numai 
excursie sau două pe an, 
cunoaștere sistematică a frumuseților 
de nedcacris cuprinse intre culmi. 
Oamenii au observat statornicia lui 
Gh. Bellu. Și l-au Încredințat condu
cerea comisiei regionale de turism. 

N-am scris însă toate acestea 
pentru a evoca pur și simplu tre
cutul sportiv al... actualului turist 
fruntaș. Ceea ce doream să vă spun 
este faptul că membrii UCFS de la 
asociația sportiva P.T.T.R. din Con
stanța (să nu omit : Gh. Bellu este 
tehnician principal la Dir. Reg. 
P.T.T.R. Dobrogea) s-au orientat 
foarte bine in adunarea generală 
de dare de seamă și de alegere a 
noului organ de conducere. Ei l-au 
ales iu consiliul asociației, ui.de a 
primit munca de secretar. Cine pu
tea oare mai bine decit Gh. Bellu 
să vorbească oamenilor, să i îndem
ne spre practicarea sportului 7

HRISTACHE NAUM

fi-a Intim plat 
pentru sport ? — 
pe bunâ dreptate, 
s-a irosit. S-a ramura 

virată, 
munți 

stadio 
de o

>ci de o

La cea mai mare asociație sportiva din Buzău
• SPARTACH1ADA DE IARNA
INSIGNEI DE POLISPORTIV

Foto : Dumitru Pă- 
vălașcu — Bîrlad

In 
fiecare
seara.
...clubul asociației 
sportive Voința din 
lîirlad are oaspeți. 
Sint ținerii mește
șugari din locali
tate, care participă 
la întrecerile Spar- 
tachiadei de iarnă. 
Imaginea fotogra
fică de față ne redă 
o secvență din în
trecerea șahiștilor, 
după cum se vede 
— fete și băieți. 
Asociație sportivă 
situată printre frun
tașe, Voința Birlad, 
promite să se si
tueze și in această 
competiție pe pri

mele locuri

NU A ÎNCEPUT • 40 DE PURTĂTORI Al 
DIN 1 275 DE MEMBRI Al UCFS • CAM

PIONATUL ASOCIAȚIEI A FOST DAT UITĂRII

Asociația sportivă Metalul Buzău Din discuția purtată ne-am dat seama 
este binecunoscută in raion. Mai că trecerea normelor Insignei de poli- 
mult, jucătorii de fotbal fi voleiba- sportiv, 
lițtii Uzinei mecanice din Buzău parti
cipă cu succes și la campionatele regiu
nii Ploiești. Locuri fruntașe ocupă, in 
competițiile cu caracter raional, hartd- 
baliștii, șahiștii și popicari, ceea ce de
notă că in secțiile respective se duce 
o temeinică muncă de instruire.

Ce fac insă, in aceste zile, ceilalți 
membri UCFS cate nu sint încadrați in 
competițiile mai sus menționate? (in 
scriptele asociației figurează 1275 de 
tineri și virstnici). La aceasta întrebare, 
secretarul asociației, Ion Luca, a ră
mas pe ginduri.

— De ia terminarea Spartachiadei 
republicane i-am cam neglijat pe unii 
dintre iubitorii de stxrrt din uzina 
noastră, a recunoscut el.

— Bine, dar acum este în plină des
fășurare etapa I a Spartachiadei de 
iarnă...

— Da. însă noi nu am organizat încă 
nici un fel dc întreceri.

Am aflat de la interlocutorul nostru 
că, în ultimele cinci luni, consiliul aso
ciației a organizat o competiție de 
fotbal fi una de volei la care au parti
cipat doar 8 și respectiv 4 echipe și că 
din august nu a mai avut loc vreun 
concurs pentru trecerea normelor Insig
nei de polisportiv.

campionatul asociației, con
cursurile Spartachiadei de iarnă și alte 
obiective sportive la ordinea zilei nu 
se situează in centrul atenției conduce
rii acestei asociații. Pe membru consi
liului ii interesează mai mult comporta
rea echipei de fotbal și a celei de rugbi 
care activează in campionatul de cali
ficare. Numai că in secția de rugbi s-au 
cuibărit indisciplina și dezinteresul față 
de antrenamente. Rezultatul: echipa

— Citi purtători ai Insignei de poli
sportiv are asociația du. ?

r— Cred că vreo _ 40.

Metalul Buzău se află pe ultimul loc. 
Conducerea asociației nu a analizat cu 
simț de răspundere comportarea neco. 
respunzutoare a rugbiștilor care, de 
multă vreme, nu obțin rezultate pe mă
sura condițiilor create, nu vede că fi 
alte secții au nevoie de materiale fi e- 
chipamertt pentru antrenamente, că ma
joritatea membrilor UC!:S nu practică 
sporturile preferate. Secretarul asocia
ției ai gumentează că nu se pot orga
niza competiții in uzină din lipsa echi
pamentului sportiv. Oare așa să fie ? 
Din scriptele asociației reiese că in ma
gazie există materiale și echipament 
sportiv in valoare de 30 000 lei. Dar cea 
mal mare parte a echipamentului a fost 
destmui fotbaliștilor, rugbiștilor fi in

mai mică măsură voleibaliștilor și 
handbaliștilor.

De ce activitatea sportivă de la cea 
mai mare întreprindere din Buzău nu 
s-a dezvoltat pe măsură posibilităților 
existente ? Răspunsul: dintre membrii 
■consiliului muncesc doar Nicolae Cernut 
(președinte). Constantin Popescu (teh
nicianul asociației) fi ion Loca. Ceiduți 
membri s-au lăsat pe ......... '
inactivitate itittlnim de 
organizatorii grupelor 
atelierul de construcții 
ținere și alte sectoare 
a lipsit munca colectivă, pasiunea celor 
aleși să conducă activitatea sportivă. 
Toate acestea sint bine cunoscute, dar 
consiliul raional UCFS continuă să le 
privească cu pasivitate.

Deficiențele arătate mai sus, ca și 
altele care au frinat activitatea spor
tivă, vor trebui să fie dezbătute pe larg 
la apropiata conferință de dare de sea
mă și alegeri. Siniem convinși că mă
surile ce se vor lua cu acest prilej vor 
aduce un suflu nou in munca asociației 
sportive Metalul Buzău, care are sufi. 
ciente posibilități pentru cuprinderea 
harnicilor muncitori din uzină, iubitori 
de sport, inir-o activitate organizată. 
Consiliul asociației va trebui să folo
sească mai rațional fondurile, să țină 
seama în egală măsură de nevoile tutu
ror secțiilor pe ramură de sport, să nu>- 
bilizeze întregul tineret in practicarea 
sportului.

tinjală. Aceeași 
cit va timp la 
sportive de la 
mecanice, inBe
din uzină. Deci

TR. 1OAMȚLSCU

ui.de


icepe „Alpiniada“ de iarnă
n acest an vom avea un bogat 
gram competițional alpin. Pri- 
etapă, de iarnă, a „Aipiniaidei" 

va desfășura pînă la 28 februarie, 
masivul Bucegi.
La această etapă, care va fi de 
:el și una din cele mai intereisan- 
vor participa ntșriaL alpimști 

ntași ai asociațiilor și* cluburilor 
■rtive din țară, care posedă ca- 
oria I de clasificare sportivă sau 
ui de maestru al sportului.
mul trecut, traseul etapei I de 
nă a Alpiniadei s-a desfășurat în 
sivul Retezat, fiind parcurs de 
liniști în circuit. în acest an s-a 
rodus în etapa I de iarnă un nou 
1 de practicare a alpinismului, 
e are la bază escaladarea (căță- 

- e) unui perete. Prin aceasta se 
nărește pregătirea cît mai com
ată a alpiniștiilor fruntași și verifi- 
rea cunoștințelor 
’tice.
isca l ada rea se va
■ diferite avînd
tă pornind de la gradul 3 la gra- 
t t> b inclusiv (gradație de vară). 
Limitele regiunii în care vor fi si
de traseele sînt: Valea Prahovei, 
jlea Mălăiești, Platoul Bucegi.

lor tehnice și

efectua pe tra- 
dif icul ta tea al-

. :i ciuda condițiilor atmosferice nefavorabile (zăpadă, ger) alpiniștii au 
început 'întrecerea escaladau! traseele de mare dificultate din Bucegi

/ACANTA STUDENȚEASCĂ SI SPORTUL
J > ’7

(Urmare din pag. 1)

mul performanței sportive, studenții 
ștri se află încă departe de ceea ce 
leptărn de la ei, de actualele cerințe 
condiții.

tenirea vacanței nu va trebui să sca- 
deci din atenția studenților cu afi- 
ți pentru sport. Dimpotrivă, această 
tpă să însemne un bun prilej de im- 

nătățire a pregătirii fizice ca și de 
yire a cunoștințelor tehnice. Aceas- 
feu atit mai mult cu cit și o parte 

rernnată a acțiunilor organizate de
. 0.SW. in colaborare cu Ministerul 

■jățăiuîntului și UCFS converg către 
ul și același scop; să faciliteze stu-

■ nților sportivi calea spre calitate, spre 
, îiestrie. Tabăra de pregătire, tradi-^ 

rial de altfel, de la Pîrîul rece se* 
iicrie in riadul acestor acțiuni. Acolo S 

vor stabili, pentru 10 zile, sportivii 1 
. uitași ai cluburilor și asociațiilor^ 

llnța (București, Cluj, Timișoara, Cra-1 
a>a, Petroșeni, Galați) — atleți, gim-\ 

, ști, handbaliști și rugbiști. O tabără/ 
ni Iară, centralizată, în exclusivitate ț 

intru fotbaliști, va funcționa la Pre-/ 
a al. In cadrul ei se vor desfășura J 

uă cicluri săptăminale complete de f 
l trenament. Fotbaliștii studenți vor j 
■■sține, paralel, jocuri amicale, in func\ 

de condițiile meteorologice, cu echi-}
nou

_ „____ ___________ O---', -- __ A 
din Brașov, Cîmpina, Sinaia, Sf.C 1Y1 

teorghe etc. Taberele de schi pentru/ 
obe alpine care vor funcționa in nu l ' __ __ 
'ii puțin de 38 de centre speciale, pe) l]Jj,C[ 
igă cabane și stațiuni de munte\ 
arbova, Diham, Piatra Arsă, Babele, 

- 'ștera. Padina, Mogoșa, Izvoarele, Ra
in. Deia, Semenic, Păltiniș, Crinț, 
naia, Predeal, Bușteni etc.), vor fi și 
; un prilej binevenit pentru mai bine1

3000 de studenți să învețe și să se _ . .
■rfecționeze in tainele acestui frumos(tate, pentru că „MIRAJUL RINGU- 
lort al iernii, schiul.
Vacanța de iarnă a studenților coin- 
ie insă și cu desfășurarea a 
iportante competiții rezervate tineretul

\iala campionatului republican univer-' 
tar de șah de la Predeal (5—14 fe- / Creangă, cele povestite de 
uarie) și concursul de schi, cu carne-Kemerit al sportului Nicolae 
r republ'can de la Poiana BrașovZun farmec deosebit. „Filmul 
’2— '.............................

A

LUI" — căci despre el este vorba — 
face parte din acele volume care îți 

două)captează atenția de la primele file, te 
te învațăface să meditezi asupra lui, 

j/ studios din invățămintul superior; ^multe lucruri folositoare.
\ în redactarea literară a N.lui 

maestrul 
Linca au 

. _ ______  .. .d“ carierei
13 feb: uarie). Ambele evenimente* sportive a lui Linca debutează ou anii

Oamțponenții laturilor alpine din 
asociațiile C.F.R. Petroșeni, Me
talul Hunedoara, Metalul Cluj, Tor
pedo Zărnești, Caraimanul Bușteni, 
Diniamo și A. S. Armata Brașov, 
Sănătatea, Grivița Roșie, I.T.B. și 
Metalul 23 August București au în
ceput antrenamentele în condiții de 
iarnă încă de multă vreme, lucrînd 
intens la escaladarea diferiților pe
reți diin masivii muntoși ai țării.

La star tal acestei prime etape vor 
fi prezeniți cei mai buni alpiniști 
dintre care nu vor lipsi maeștrii 
sportului Aurel Irimiia, Emilian Cris- 
tea, Alex. Floricioiu, Ladislau Ca- 
racsony, Teodor Hurubeanu și spor
tivi de categoria I ca Nic. Jitaru, 
Gh. Enache, Dumitru Chivu, Va
lentin Gartner, Ciprian Foiaș, Nor
bert Hiimeș, Dumitru Albiei, Matei 
Schen, Gh. Crăciun, Abel Rițișan, 
Pompiiliu Pascu și mulți alții, care 
se vor întrece în această etapă, pen
tru a obține cît mai multe puncte.

GHEORGHE CUBA
aotivist al Comisiei Centrale 

de Turism și Alpinism

constituie un excelent prilej de ridicare 
a nivelului acestor competijii, care ar 
trebui să concureze, pe plan organiza
toric și valoric, chiar cu campionatele 
republicane. Este un deziderat la rea
lizarea căruia vor trebui să contribuie 
atit participanjii cit și cei care răspund 
de pregătirea lor, antrenorii și profe
sorii.

In ce-i privește pe studenții rămași 
acasă, și aceștia au posibilitatea să des
fășoare o activitate sportivă bogată, 
susținută, in cadrul cluburilor, la nive
lul fiecărui centru universitar.

Intr-un cuvint, s-a întreprins totul 
pentru ca studenții noștri să simtă din 
plin bucuriile vacanței de iarnă.

RECENZIE

*

Linca
din

îl vom vedea evoluînd din nou pe 
Linca ? Da, numai că de data aceasta 
nu în pătratul cu corzi, ci în... pagi
nile unei cărți care a cucerit de pe 
acum mulți cititori. Și pe bună drep-

CIT MAI MULT PE$ ZAPADA!

Radu Scîrneci) 
doar al treilea 

performanțele 
lăsau să se 

echipa va cîș-

în ambele 
băieților (Dorin 
și Virgil Brenci 
special, Brenci și Munteanu 
uriaș), au fost depășiți în

a clu- 
are o 
să fie
Radu

Prima confruntare de 
amploare din acest sezon 
a juniorilor noștri, desfă
șurată sîmbătă și dumi
nică la Predeal. în cadrttl 
etapei I a „Cupei R.P.R.", 
s-a încheiat cu victoria 
schiorilor de la S.S.E. Si
naia. Prof. Dedu Matei a 
prezentat o echipă omo
genă, bine pregătită teh
nic și tactic, hotărîtă să 
lupte din toate puterile 
pentru o comportare cît 
mai frumoasă. Locul se
cund a revenit în mod 
surprinzător tinerilor de 
la Voința Sinaia, antre
nați de Marin Niculescu. 
Juniorii sinăieni au fost 
bine îndrumați în cursa de 
slalom special, disputată 
în condiții deosebit de 
grele din cauza pîrtiei în
ghețate, și au cucerit un 
ifoc nesperat, dar pe de
plin meritat. Juniorii de 
la Steagul roșu Brașov 
(antrenor 
au ocupat 
loc, deși 
anterioare 
creadă că 
tiga această etapă. Bra
șovenii au cucerit primele 
două locuri 
curse ale
Munteanu
la slalom 
la slalom 
clasamentul pe echipe tocmai pentru 
că nu au reușit să alcătuiască 
O ECHIPA. Valoarea unor individua
lități scoate în evidență priceperea an
trenorilor, dar subliniază în același 
timp faptul că secția de schi 
bului Steagul roșu Brașov nu 
masă de tineri schiori din care 
alcătuită o echipă. Antrenorul
Scîrneci a venit la „Cupa R.P.R." doar 
cu trei băieți și o fată, ceea ce, evi
dent, e cu totul insuficient față de po
sibilitățile acestui club.

In cele două zile de concurs ne-au 
impresionat plăcut juniorii de la S.S.E. 
Piatra Neamț (antrenor prof. C. Să- 
vinescu) și din Reșița (antrenor prof. 
Zorița Suciu). Dovedind corectitudine 
în execuția elementelor tehnice, pre
cum și deosebită dîrzenie, juniorii din 
Piatra Neamț și Reșița au demonstrat 
că rîndurlle schiorilor de performanță 
se pot îngroșa și cu elemente din alte 
părți decît din Brașov sau de pe Va
lea Prahovei. Rămîne doar ca federația 
să țină seama de acest lucru 
și să sprijine efectiv centrele în 
care există condiții naturale, precum 
și antrenori și schiori hotărîți să 
muncească cu hărnicie și seriozitate 
pentru progresul schiului.

SA NU SE PIARDĂ 
Șl ACEȘTI JUNIORI!

In ultimii ani s-a petrecut în schiul 
nostru un fenomen Curios. In aproape 
fiecare sezon au apărut schiori tineri,

i

ai copilăriei, cînd băiețelul firavgrei • - •
(„numai pielea și osul“) pleacă din 
Ceargăul Mare, de lingă Biaj, la Bucu
rești, pentru a-și face o meserie și a-și 
găsi un rost în viață. In 1943 el reu
șește să intre ucenic la uzinele Malaxa 
și cu multă trudă începe să deprindă 
meseria, trăind în condiții din cele 
mai grele. „Cită diferență între locu-

Primii turiști urând de la stația de jos a noului 
teleferic din Predeal, spre Clăbucet

Foto : D. Stănculescu
talentați, cu frumoase perspective, evi- 
dențiați la timpul respectiv în coloa
nele ziarului nostru. Dar, o dată cu 
anii au trecut și speranțele. Juniorii 
de la care am așteptat lucruri mari 
s-au „pierdut" în anonimat, cînd au 
împlinit vîrsta senioratului. Doar Ma
rin Focșeneanu și Geza Tomori s-au 
apropiat cît de cît de valoarea senio
rilor, ceilalți (I. Pitiș, I. Postolache, 
M. Ene ș.a.) „tîrîndu-se“ prin coada 
clasamentelor.

Cauza o aflăm în numărul kilome
trilor parcurși 
în vreme ce 
Bălan, Gohn, 
lorlaliți juniori 
nelipsită de pe pîrtii de la prima 
padă pînă în primăvară, actualii 
niori pot număra pe degete zilele 
trecute pe schiuri. Și aceasta nu pen
tru că nu ar fi nins din vreme (pe 
Valea lui Carp și în Kantzer s-a pu
tut schia încă din decembrie), ci pen
tru că pe de o parte secțiile de schi 
ale cluburilor și asociațiilor nu se pre
ocupă de asigurarea condițiilor de an
trenament pe zăpadă, iar pe de altă 
parte nici juniorii înșiși nu manifestă 
prea 
mai 
tire 
rim, 
tul de față schiorii au la dispoziție 
mijloace mecanizate de urcuș (telefe
ric și sebi-lift la Poiana Brașov, tele
feric pe Valea lui Carp) care normal 
le-ar permite să parcurgă mult mai 
mulți kilometri aecî-t în anii trecuți.

pe zăpadă. Intr-adevăr, 
generația lui Tăbăraș, 

Zangor, Iovici și a 
de prin 1956—1957

ce- 
era 
ză- 
ju- 
pe-

mult entuziasm. Și aceasta toc- 
acum, cînd condițiile de pregă- 
sînt evident mai bune. Ne refe- 
de pildă, la faptul că în momea-

rile noastre de muncă și de trai de a- 
lunci și cele de acum !“, notează un
deva Linca, vizitînd centrul școlar pro
fesional „23 August“. Micul ardelean 
este înconjurat însă cu multă dragoste 
de muncitorii secției, care îl ajută să 
învețe meșteșugul modelării metalelor. 
Cum va putea oare să-i uite vreodată 
pe meșterul Mihai Lamatic, pe Ion 
ajustorul, pe nea Marin sau pe bătrî- 
nul Nicolae, care-1 adoptaseră ca pe 
copilul lor, arătîndu-i cum să mînuiască 
primele unelte și îndemnîndu-1 în a- 
celași timp să-și pună în valoare ta
lentul pugilistic ? Și „firul" cărții 
se derulează cu imagini pline de colbul 
anilor, dar din care începi să deslu
șești izvoarele succeselor, încheiate cu 
acea zi de octombrie 1956 cînd la 
Melbourne crainicul anunța: „Câștigător 
al turneului olimpic de box la catego
ria semimijlocie, Nicolae Linca ! Rr>- 
tnînia !“

Pe parcursul cărții facem cunoștință 
cu primele antrenamente ale firavului 
Linca în compania colegilor săi Ion 
Pițigoi, Margelatu, Mantoma, cu emo
țiile debutului său în ring (ca „muscă" 
de rezervă), cu sfaturile antrenorului 
Florescu („stăpînirea de sine contează 
tot atit de mult în timpul unui meci 
cit și cea mai bună pregătire fizică"), 
cu trecerea la categoria semimijlocie 
și începutul „consacrării" stîngii sale, 
cu înfringerea în fața lui Nicolae Bă- 

Dar, acest lucru nu se întâmplă decît 
numai cu cîțiva juniori pasionați, con- 
știenți că progresul lor este strîns le
gat de hărnicia și seriozitatea lor. Și 
e păcat că se petrece așa, deoarece 
la Predeal am văzut mulți juniori ta- 
lentați, cu reale perspective. Antreno
rii lor, dar mai ales juniorii trebuie 
să fie conștienți de importanța lucru
lui cît mai îndelungat pe zăpadă, care 
constituie de fapt condiția
pentru a progresa în schi. Numai 
fel vom evita pierderea unor noi 
mente tinere pe care, repetăm, îi 
siderăm de mari perspective.

esențială
ast- 
ele- 

con-

D. STANCULESCU

Pe cînd un concurs la Păltiniș?
A trecut mai mult de o lună de zile 

de cînd a nins la Păltiniș și recent și 
la Rășinari. Dar, în afara unui concurs 
organizat de S.S.E. Sibiu cu ocazia va
canței de iarnă a elevilor, nu s-a or
ganizat nici o altă întrecere pentru 
schiori.

In orașul Sibiu sînt numeroși iubitori 
ai acestui sport, printre care și schiori 
avansați legitimați la asociațiile spor
tive Voința, Automecanica, Indepen
dența, precum și elevi doritori să se 
întreacă în concursuri de amploare. 
Organizarea acestora întîrzie însă în mod 
nepermis și aceasta din motive de-a 
dreptul neserioase. Așa, de pildă, într-o 
discuție purtată cu președintele comi
siei orășenești de schi, Lazăr Stoia, a- 
cesta ne-a declarat că nu au fost or
ganizate concursuri deoarece „comisia 
nu s-a putut strînge în întregime pen
tru a lua măsurile necesare".

Schiorii sibieni se întreabă dacă nu 
cumva vor 
primăvară, 
așteaptă...

trebui să aștepte pînă în 
Nu de alta, dar zăpada nu

ILIE IONESCU - coresp.

HALTERE
Campionii la juniori

ai regiunilor Cluj

și Galați
și 

re
de

Recent s-au desfășurat la Cluj 
Galați întrecerile din cadrul etapei 
gionale a campionatelor republicane_
haltere pentru juniori, lată ciștigătorii 
de la Cluj : cat. 56 kg : A. Olteanu 185 
kg; cat. 65 kg: A. Holtzer 255 kg; cat. 
67,5 kg: M. Stoianov 247,5 kg: cat. 
75 kg : A. Kiș 287.5 kg ; cat. 82,5 kg : 
L. Kato 317,5 kg : cat 90 kg : O. Pop 
255 kg: cat. grea : Gh. Sîrbu 252,5 kg 
(V. Rusu, avînd norma de cat. I se ca. 
lifică direct în finală-(P. RADVANI — 
coresp.)

în întrecerile de la Galați pe primele 
locuri, în ordinea categoriilor, s-au cla
sat: V. Neagu, S. Simionov, D. Krau- 
ser, V. Barcan, C. Bacu S. Isac și N.' 
Travnic. Trei halterofili vor participa la 
finale : V. Neagu, D Krauser și A. Du
mitrescu (Gll C. ARSENIE — coresp.) 

lan („Aveam să plătesc și eu tribut 
îngîmfării"), cu fragmente din carne
tul lui de însemnări.

Alte pagini, alte clipe de neuitat... 
Primele victorii. Trecerea în sala CI au
dio și întâlnirea cu maestiul Ion Popa, 
profesorul și prietenul pe care îl sti
mează în cel mai înalt grad... Primul 
titlu de campion republican, în 1949, 
la 20 de am... Meciurile de peste ho
tare, cu succesele dar și cu înfrînge- 
rile lor... Intîlnirile memorabile cu 
Torma III, Scerbakov, cu boxerii sue
dezi... Pleiada de boxeri din sala Di
namo și cunoștința cu un alt valoros 
antrenor, „nea" Costică Nour... Deci
zia injustă la francezul Annex în semi
finala „europenelor" din 1955... Pregă
tirea înverșunată pentru marea confrun
tare din îndepărtata Australie... Marșul 
triumfal din finalele J.O. de la Mel
bourne, unde — accidentat — Linca 
a dat dovadă de o mare tărie și putere 
de luptă, de un înflăcărat patriotism 
și a adus tării prima medalie olimpică 
de aur ia box...

Închizi eu regret cartea. Dar, acest
minunat vis împlinit îți stăruie mult
timp în minte.

N. MARDAN
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Au început finalele 
campionatelor republicane

întrecerile pentru cuce
rirea celor șapte titluri 
de campioni republicani 
la tenis de masă au în- 
teput ieri în sala Dinamo 
din București. Primele 
două zile sînt rezervate 
probelor pe echipe femei 
și echipe bărbați. Parti
cipă 11 formații feminine 
și 22 masculine. Au fost 
alcătuite 4 grupe pentru 
echipele de fete și 8 serii 
pentru cele de băieți. In 
ambele probe se joacă 
sistem turneu. Câștigă
toarele grupelor feminine 
se vor întrece apoi în 
cadrul unei grupe finale 
pentru desemnarea cam
pioanei. La bărbați, echi
pele aflate pe locul I în 
fiecare serie vor fi îm
părțite in alte două grupe, 
denumite semifinale. In 
continuare, se vor dis
puta meciurile finale pen
tru stabilirea clasamentu
lui primelor opt formații.

Iată rezultatele înre
gistrate luni dimineața : 
echipe femei, grupa I: 
Voința București cu Știin
ța Mîneci 3—0, C.S.M. II 
C3uj 3—0, grupa a II-a : 
Progresul I București cu 
Aripile CFR Brașov 3—0, 
Voința Tirnăveni 3—0,
111-a : C.S.M. 1 Cluj—Voința Arad 
3—2. In meciul decisiv Maria Biro 
a faivins în prelungiri pe Margareta 
Lesai, după ce aceasta a avut în setul 
ultim 20—16.
Bocșa Vasiovei 
Progresul 11 
Oradea 3—2.

Echipe bărbați, 
II Cluj—Aripile

In aceste zile, sala Dinamo din Capitală găzduiește 
finalele campionatului republican de tenis de masă. 
Pentru titlul de campioană a țării cele mai mari 
șanse le au maestrete emerite ale sportului Ella 
Constant inescit și Maria Alexandru. Dar peste dțiva 
ani cine vor fi protagonistele ? Ce părere au cele 
țihtru tinere din fotografie 7 De la stingă la dreapta : 
Viorica Ivan, Lidia Sălăgeanu, Carmen Crișan și 

Eleonora Mihalca
I-'oto: I. Mihăică

grupa a

Voința Arad—Izvorul
3—0. grupa a IV-a :

București—înfrățirea

HAND BAE ^7
După meciul Dinamo București-R.I.K. Gdleborc

Roșiori 
Izvorul 
Oradea

I!

Tr. Sevsrin 
București— 
5—0, seria 
cu Știința 
Tg. Mureș 
III Cluj cu

seria a Il-a : C.S.M. 
C.F.R. Brașov 5—0, 

seria a 111-a : Progresul I București cu 
CCTS Iași 5—0, Sănătatea 
5—0, seria a IV-a : Voința 
Sporting Roșiori de Vede 
a V-a: MTTc București 
Petroțteni 5—4, Comerțul 
5—0, seria a Vl-at CSM
Izrvorul Bocșa Vastovei 5—4, Înfră
țirea Oradea 5—0, sera a VIl-a : Pro
gresul II București—Știința Safu Mare 
5—3, seria a Vlll-a: Constructorul 
Triumf București—Centrul de copii Tg. 
Mureș 5—1, Constructorul Baia Mare— 
Centrul de copii Tg. Mureș 5—1.

Alte rezultate obținute luni după a- 
miază : echipe temei, grupa I: C.S.M. 
II Cluj—Știința Atinsei 3—0, grupa a 
Il-a: Voința Tirnăveni—Aripile C.F.R. 
Brașov 3—1, grupa a IlI-a: C.S.M. I 
Cluj—Izvorul Bocșa Vasiovei 3—1. 
Turneul final se va desfășura între 
următoarele patru formații: Voința, 
Progresul I și LI, toate din București 
și C.S.M. 1 Cluj.

Echipe bărbați, seria a Il-a: C.S.M. 
II Cluj—Voința Arad 5—0, Voința
Arad—Aripile C.F.R. Brașov 5—0, sc
ria a llî-a: C.C.T.S. Iași—Sănătatea
Tr. Severin 5—1, seria a IV-a: Voin
ța București—Progresul Buzău 5 — 1, 
Progresul Buzău—Sporting 
de Vede 5—3, seria a Vl-a: 
Bocșa Vasiovei—înfrățirea
5—0, seria a Vlf-a: Progresul 
Buciurești—Tehnolenin Timișoara 5—1, 
Știința Satu Mare—Tehnolemn Timi
șoara 5—1. seria a Vlll-a: Construc
torul Triumf București—Constructorul 
Baia Mare 5—0. In cete două grupe 
semifinale s-au calificat următoarele 
echipe: grupa I: C.S.M. I Cluj, Voința 
București, M.T.T.c. București și Con
structorul Triumf București, grupa a 
ll-a: Progresul I și II București, 
C.S.M. II și III Cluj.

Competiția pe echipe se termină as
tăzi. Miercuri încep probele indivi
duale. Partidele sînt programate azi 
și mi ine de la ora 8,30 și 16,30, 
sala Dinamo.

Un cintec din cimpie
(Urmare din pag. 1)

sport se ocupă. Dar in anul 1964 „bri
gadierul de la a-ntiia" a obținut 3G0 de 
tone de legume in plus față de celelalte 
brigăzi.

Inserase. Am ieșit să facem cîțiva 
pași împreună, 
cele peste 4CC 
ultimii ani sînt 
Pe frontispiciul
bucățele de oglindă anul cînd a fost 
făcută — 1950 este cea mai veche 
dată.

I.îngă mine Cristache Cerchia 
încet:

Pe șoseaua principală, 
de case construite în 
de o cochetărie proprie, 
fiecăreia e scris cu

cîntă

„Foaie verde de negară 
De negară, de secară, 
Dunăre, apă vioară 
Face-te-ai neagră cerneală 
Să te pun. in călimară..."

De s-o face ori nu Dunărea 
neală nu știu. Dar despre 
menii și locurile de aici, trebuie scris...

cer-
oa-

MIHAI TODEA

Intre handbalul rominesc și cel suedez este o diferență colosală?A

»

— Spicuiri din presa
STOCKHOLM, 1 (prin telex). — Dinamo Bucu

rești a lăsat o foarte bună impresie cu ocazia jocului său 
de vineari seară, în compania formației Redbergslid (R.I.K.), 
din Goteborg. Presa suedeză descrie în cuvinte pline de 
admirație evoluția dinamoviștilor, cuvinte care — de altfel 
— nu fac decît să exprime părerea întregului public 
care a asistat la meci.

Ziarul suedez de specialitate „Iddrottsbladet", cel mai 
influent ziar de sport din nordul Europei, scrie între 
altele :

„Intre handbalul rominesc și cel suedez este o dife
rență colosală. Dinamo a fost mai hună din toate punctele 
de vedere. Campionii Romîniei au jucători excelenți în 
toate posturile, dar dintre ei impresionează mai ales Ion 
Moser, cel mai bun jucător de handbal in 7 al lumii. 
Echipa romînă cuprinde insă fi alte individualități de mare 
valoare, care aproape că nu se deosebesc de Moser. Ceea 
ce ne-a impresionat în primul find a fost viteza în ac
țiune a jucătorilor oaspeți. In altă ordine de idei, trebuie
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Ruletmol competițiilor de iarnă
• Activitatea competițională în sală 

continuă. Principatele întreceri care 
mențin în această parte a sezonului 
echipele în pregătire și joc sînt tradi
ționalele „Cupa Sportul popular** la 
juniori și „Cupa F.R H.“ pentru echi
pele de seniori. In cadrul lor, cum se 
știe, au loc în prezent întîlniri care 
stîrnesc un viu interes pentru că ele 
netezesc drumul spre finale.

• Tinerii handbaliști și-au început 
duminică faza interregională, pe care 
o vor încheia la sfîr.șitul acestei săp- 
tămîni, cînd vor fi cunoscute echipele 
finaliste. Primele meciuri s-au încheiat 
cu rezultate scontate, unele la dife
rențe apreciabile, în favoarea forma
țiilor gazde. Singurele victorii în de
plasare le-au obținut reprezentantele 
orașului Tg. Mureș. Start (f) și S.S.E. 
(m), care — de asemenea — au în
vins la Oradea la scoruri nete. Va
loarea dovedită de învingători deschide 
frumoase perspective spectaculare par
tidelor de duminică :

La juniori: C.S.S. Cluj—S.S.E. Tg. 
Mureș, C.S.S. București—Tehnometal 
Timișoara și S.S.E. Constanța—Rafi
năria Teleajen.

La junioare : Luceafărul Brașov— 
Știința Cluj, S.S.E. nr. 2 București— 
S.S.E. Constanța și S.M. nr. 4 Timi
șoara—Start Tg. Atureș.

Aceste întîlniri ne vor da ocazia 
să apreciem și mai bine valoarea fie
cărei echipe și să ne facem o imagine 
asupra șanselor învingătorilor la tur
neul final (19—21 februarie la Cluj 
băieții și la Reșița fetele). Pentru 
aceste turnee finale sînt calificate di
rect echipele S.S.E. Timișoara (m) și 
S.S.E. Tg. Mureș (1), ca reprezen
tante ale centrelor deținătoare 
Cupei.

• Duminică va începe și faza inter
regională a „Cupei F.R.1L**, care — 
spre deosebire de competiția juniorilor 
(care prevede jocuri simple elimina
torii) — programează îutîLniri cubic 
eliminatorii (ambele meciuri au
în același oraș: sîmbătă turu »u- 
ininică returul). Programul acestei 
prime etape a fazei interregionale l-ain 
publicat intr-un număr trecut, 
acum, citeva din echipele calificate: 
Portul Constanța. Dinamo Brașov, 
I.R.T.A. Oradea, C.S.M. Reșița, Știința 
Petroșenî și Rafinăria Teleajen la se
niori, Spartac Constanța, C.S.M. Sibiu, 
Favorit Oradea. S.M. nr. 4 Timișoara, 
S.S.E. Petroșcni și S.S.E. Buzău la 
senioare.

Amintim că pentru turneul final 
(26—28 februarie la Brașov seniorii 
și la Timișoara senioarele) sînt califi
cate direct Dinamo București (m) și 
Știința Timișoara (f).

• In București, duminică s-au mai 
disputat două partide :

Știința—Confecția (f) 18—8 (10—3) 
și Rapid—Voința (m) 21—11 (9—7). 
Victorii clare, obținute după jocuri în 
care Știința și Rapid și-au impus 
superioritatea în pregătire.

In acest centru însă, mai sînt res
tanțe de disputat la băieți pentru a 
fi definitivai clasamentul pe primele 
locuri. In prezent ordinea echipelor 
este următoarea : 1. Dinamo 12 puncte 
din 6 jocuri; 2. Știința 10 p. din 7 
meciuri; 3. Steaua 8 p. din 7 partide. 
Zilele acestea vor fi progrmate me
ciurile Dinamo—Steaua și Știința— 
Rapid, care vor decide primele două 
clasate. La fete s-a calificat Rapid 
care a totalizai 18 puncte din 10 me
ciuri.

sportivă suedeză —
să arătăm că dinamoviftii păreau să cunoască destul 
bine forța de atac a lui R.I.K. Ei au căutat — și au re 
fit — să-l neutralizeze pe Gosta Carlsson, din echipa r, 
țională suedeză, fi în acest fel ou redus la jumătate fo> 
echipei noastre. Excelentul portar suedez Donald Lin 
hlom s-a găsit deseori singur în fața „explozivilor" al 
cânți romîni, pe care apărătorii suedezi nu-i puteau ajun 
atunci dnd aceștia porneau dezlănțuiți la atac. Ast 
incit, pînă la urmă, portarul suedez a fost nevoit să se i 
semneze. Scorul de 5—9 la pauză nu părea fără sperai, 
pentru noi, dar după aceea n-a mai existat pe teren de. 
Dinamo, cere a ajuns ușor p'mă la 19—7, la un mome 
dat“.

Cel mai mare ziar din Goteborg, „Goteborg Poster 
scrie :

„Nu prea a avut de făcut mare lucru echipa noast 
R.I.K. în fața lui Dinamo București, în „Cupa campi 
nilor europeni" 1 In ciuda grelei înfrîngeri pe care am s 
ferit-o, a fost o seară pe care n-o vom uita. Romînii < 

prestat un joc atît de fascinant, înt 
am rămas muți de admirație. Ei au fc 
cu adevărat minunați! Este o mare c 
ferență îirtre handbalul prestat de^ecl 
pele noastre cele mai bune și jocul < 
nivel mondial prestat de Dinamo. A 
văzut cit de mult am rămas in um 
față de progresele făcute în handbal 
internațional".

Același ziar publică și o scurtă. 1 
semnificativă declarație a jucătorul" 
Gosta Carlsson: „Ce armă nouă putea 
descoperi noi tn fața unei echipe 
Dinamo r Nici una".Iată

LARS ENSTROEM
ziarist suedez

începe campionatul juniorik
Cei mai tineri pugiliști — juniorii 

încep întrecerea pentru cucerirea c 
lor 12 titluri de campioni republicar 
Joi seara, de la ora 19, sala de fesl 
vități a Casei de Cultură a raionul 
Tudor Vladimirescu va fi gazda pi 
mei reuniuni pugilisfice a junior,l 
din Capitală. In rînduj celor 30 , 
boxeri care-și vor disputa șansele 
prima reuniune figurează multe nun 
binecunoscute amatorilor de box d 
București. I. Brihac (Metalul), D. M 
hatcea (Dinamo), Șt. Hîrșu (Olimpia- 
I. Radu (Rapid), M. Ciocan (S.P.C. 
A. Batea (Metalul), sînt numai cîți 
dintre juniorii talentați care vor ev 
lua joi seara.

Cîntarul oficial și vizita medica 
vor avea loc miercuri între orele 18,1 
— 19,30, în sala de box a clubul 
Progresul din strada Ion Vidu.

LA ÎNCEPEREA TURULUI FINAL AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN
Astăseară,

Cele mai bune șase echipe de hochei 
din țară se întrec, înc-epînd de azi, în 
turneul final al campionatului repu
blican. La capătul a zece zile de în
treceri (competiția se dispută tur-re- 
tur) vom cunoaște pe cîștigătoarea 
trofeului aflat actualmente în vitrina 
clubului bueureștean Steaua.

De altfel, din cercetarea loturilor 
pe care cele șase echipe le aruncă 
în întrecere și judecind forțele lor după 
rezultatele de pină acum, se pare că 
militarii își vor menține supremația și 
în acest sezon. In campionatul Capi
talei, Steaua a cîștigat toate jocurile 
la diferențe apreciabile, chiar în fata 
unora din adversarii săi din turneul 
final (Dinamo și Știința). In plus, ea 
deține trei victorii (toate în depla
sare: 3—2, 6—0, 1—0) în fata puter
nicului adversar din ultimii ani, Voința 
Miercurea Ciuc. Evoluția echipei Steaua 
în actualul sezon ne îndreptățește să 
tragem concluzia că formația antrenată 
de Eugen Raduch marchează un puus 
va-loric față de anul trecut. Alături de 
jucători coosacrati ca Pușcaș, Crișan, 
Czaka, Varga, L. Vakar, Biro, Cala- 
inar, Szabo 1, lonescu, Peter, In lotul 
bucureștenilor îi vom întîlni pe mai 
tinerii Petrescu, Ștefanov, HolJo, Csi- 
szer, Kraus și Trăușan care au înre
gistrat progrese tehnice ce nu pot fi 
ignorate.

Voința Miercurea Ciuc se prezintă 
cu c garnitură întărită (ce) puțin ca 
nume!...) față de campionatul trecut. 
In afara lui Sofian, Tașnadi, Cazimir 
Hollo, Balirit I, Mihoc, Kedves, Szabo 
II, Andrei, E. Antal, echipa antrenată 
de Paul Sprencz beneficiază actual
mente de serviciile unor jucători bine

Voința Miercurea Ciuc — Dinamo

In deschiderea cuplajului de astă-seară se intilnesc Steaua și Știința Bucu
rești. In fotografie, o fază din intiburea acelorași echipe, în campionatul 

Capitalei. Se văd: Scheau. Csiszer, Trăușan, Bianu și portarul CrihanCapitalei. Se văd: Scheau, Csiszer,

Foto : I. Mihăică

cunoscuți ca Ferencz, Rigo, Otvoș, C. 
Antal, I. Antal. Z. Antal, Cu toate 
acestea, rezultatele din acest sezon 
nu-i recomandă prea mult pe jucătorii 
Voinfei, care — în afară că au pierdut 
de 3 ori In întîlniriJe cu Steaua — au 
obținut victorii dificile In meciuri cu 
echipe fără prea mari pretenții.

Și Tirnava Odorhei (antrenor T6- 
rdk I) se prezintă întărită. Jucători 
noi ca loanovici, Tarcsi, Daradici, se

alătură celor de anul trecut (Mictea, 
Orban, Torok 1 și II. Covaci, Czaka 
II, Gybrgyi, Gall, Peter, Vereș, Al
bert), mărind potențialul v:guroasei 
formații din Odorhei, care intră în 
campionat recomandată de un recent 
3—3, pe terenul propriu, în fa(a Voin
ței din Miercurea Ciuc.

Dinamo București (antrenori M. Fla- 
nwopol și G. Cosinan) avînd în lot 
pe Dumitra?, Șerban, Fogoroș, Barbu,

Corduban, Pană, Florescu. Ciobotă: 
Ștefan, Boldescu, Bașa, Mantea, P< 
Osvat, speră să ocupe un loc mei bl 
în clasamentul final, față de ted ți. 
precedente.

Lista echipelor parfeipante este cor., 
pletată de două formați: „de surpriză" 
Știința București (antrenor N. 7 
grafi), avînd |ucători tineri ca Nit 
Scheau, Mihăilescu, Tăbăcaru, Criha 
T. Vakar, Mezei, B:anu etc. și Știin 
Cluj (antrenor V. Covaci) in care 
vom revedea pe frații Cozan, D:b< 
nardo, Iszlai, Godri, Naghi ș.

AZI : ora 10 : Tirnava—știința
Cluj, ora 17 : Steaua—Știința Buc., 
ora 19 : Dinamo—Voința.

M1INE : ora 10 : Steaua—știința 
Cluj, ora 17 : Voința—Tirnava, ora 
19 : Dinamo—Știința Buc.

După părerea noastră, turneul fin. 
din acest an reunește echipe mai apr< 
piate valoric decjt în anii treceți, cîr 
un sistem de calificare mai puf in p 
dicios alcătuit făcea să se prezinte ' 
București formații net inferioare ceh 
care luptau pentru primele locuri.

In ziua deschiderii celei mai in 
portante competiții interne a hocheiuh 
nostru, ne exprimăm convingerea c 
turneul final al campionatului va coi 
stitui un mijloc de ridicare tehnică^ 
nivelului de joc al echipelor pârtie 
pante și al hocheiului nostru în gt 
neral.

La reușita acestei competiții, juc; 
lorii, antrenorii- 
zatorii (ce-ar fi 
rile să înceapă, 
taie?!...) sînt 
contribuția.

lor, arbitrii și organ 
ca anul acesta mecii 
Tn line, la orele anui 
chemați să-și aduc

R. U.



La 2 mai: Rom în ia-Turcia la București
După cum se știe, în grupa a patra, preliminară, a campionatului mondial de fotbal mai rămăsese de sta

bilit data unui singur îneci: Romînia — Turcia. S-a căzut de acord, zilele trecute, ca partida să se dispute în 
ziua de 2 mai la București. în acest caz, meciurile echipei noastre reprezentative de fotbal se vor disputa după 
următorul program :

2 mai: ROMÎNIA — TURCIA
30 mal: ROMÎNIA — CEHOSLOVACIA
13 iunie: PORTUGALIA — ROMÎNIA

După cum se știe, meciul Portugalia —
5 meciuri din grupă vor avea loc la următoarele 
Portugalia, 10 octomlxie: Turcia — Cehoslovacia, 

slovacia — Turcia.

19 septembrie: CEHOSLOVACIA - ROMÎNIA
24 octombrie: TURCIA — ROMÎNIA
21 noiembrie: ROMÎNIA — PORTUGALIA

Turcia (5—1) s-a disputat ia 24 ianuarie la Lisabona. Celelalte 
date: 18 aprilie: Turcia — Portugalia, 2» aprilie: Cehoslovacia — 
31 octomorie: Portugalia — Cehoslovacia, 21 noiemiMrie: Ceho-

★ ★ ★
în legătură cu întîlnirile internaționale pe care echipa noastră reprezentativă le va susține în cursul anului 

1965, federația de fotbal a stabilit un lot de jucători care cuprinde printre alții, pe: Haidu, 1onesitu (portari), 
Marcu, Popa, Solomon, NunweiHer IV, Dan Coe, Hălmăgeanu, Surdan (fundași), Ghergheli, tancu, Negrea (mij
locași), Sorin Avram, Năsturescu, Pavlovici, Constantin, Sfirlogea, Adam, Creiniceanu, Haidu (înaintași).

La 17 februarie este proiectată și prima partidă de verificare. In capitala Greciei, selecționata Bucureștiului 
va întilni selecționata Atenei. Se preconizează și dispu tarea unui al doilea joc, dar în legătură cu acesta se 
așteaptă confirmarea federației de specialitate din Grecia.

O CARTE DESPRE FOTBAL
ÎN DISCUȚIA ANTRENORILOR

O nouă carte despre sportul cu ba- 
• Ionul rotund a apărut la sfirșitul anu

lui trecut in Editura UCFS. Ea se 
intitulează „Fotbal, joc și antrena
ment" și se adresează atît antreno
rilor și sportivilor, cit și acelor iubi
tori ai fotbalului, care sînt dornici să 
pătrundă mai adine în tainele sportu
lui pe c.are-1 îndrăgesc.

Pe toți aceștia, autorii prof. Nico
lae Petrescu, prof. Nicolae Roșculeț, 
dr. Romulus Balaban, Ion Bălănescu, 
Gheorghe Stănculescu și dr. Dumitru 
Tomescu îi poartă prin „labirintul" 
sistemelor, tacticilor de joc, a meto
delor și mijloacelor de pregătire.

Profitînd de prezența fn Capitală a 
unui mare număr de specialiști — an
trenori ai echipelor de categorie A 
și B — le-am solicitat părerea în le
gătură cu manualul mai sus amintit.

lată răspunsurile :

Dar întrucît literatura de specialitate 
este și așa prea săracă, cu greu i se 
poate refuza acestui manual ereditul 
necesității. Totuși, îi reproșez două 
lipsuri și anume :

1. Cartea produce nedumerire în rîn- 
dul tehnicienilor cu privire la valoa
rea noului sistem cu „patru fundași", 
cum il numesc autorii, datorită expli
cațiilor date la pagina 14. Ciiăm: 
„Sistemul cu trei fundași nu mai co
respunde cerințelor fotbalului actual, 
în special al celui de performanță". 
Pentru ca in continuare să se scrie:

specifice etc. Și jocul modern, care 
după cum se știe necesită eforturi 
de intensitate maximă... ar fi cerut 
toate acestea. Consider că pregătirea 
fizică este o parte componentă a an
' ' ' ' ‘ cu

în-

DE VORBĂ CU ALLEN WADE, UN „SUPORTER
AL JOCULUI OFENSIV

Allen Wade a jucat „toată viața" în 
liga a 11-a, la Notts County. N-a fost 
cum se spune, un fotbalist mare, de ta
lia unor Whright, Matthews sau Tommy 
Lawton. A avut însă „ochi" pentru 
sportul cu balonul rotund și „ștofă din 
lină pură" pentru meseria de „coach" 
(antrenor). Și iată-1 ajuns, prin studiu 
și muncă, în fruntea antrenorilor din 
țara sa. Anglia, unde fotbalul are și tra
diție și clasă._

în loc de alte aprecieri, U.E.F.A. l-a tre
cut pe lista lectorilor săi și de atunci eti
chetele multicolore, lipite pe valiza de 
călătorie, îi reamintesc reputatului spe
cialist de țările și orașele prin care l-a 
purtat... fotbalul. Ultima etichetă, pur- 
tind inscripția hotelului Ambasador, îi 
va aminti de Romînia. de București și 
poate și de aplauzele antrenorilor noștri, 
cînd coborîse de la „catedră". Iși inti
tulase lecția : „Principii generale de 
pregătire", dar insistase îndeosebi pe 
„jocul atacului". Captase atenția prin 
descrierea amănunțită, la tablă, a prin
cipiilor esențiale în jocul atacului : pro
funzimea, penetrația și lărgimea (desfă. 
șurarea).

1

AUGUSTIN BOTESCU (antrenor la 
Metalul Bucurrștii: „Cartea ne infor- 

—mează despre sistemul de joc cu patru 
fundași, varianta 4—2—4, despre prin
cipiile de bază și sarcinile care 
trebuie să le îndeplinească jucătorii 
pe fiecare post. Metodica precisă, pla
nificarea ciclurilor de ' 
numără și ele printre 
tratate. In incheiere, 
că manualul „Fotbal, 
ment" face posibil acel pas înainte in 
fotbalul nostru, iar prin cunoștințele 
căpătate înlesnește și ' 
publicații".

antrenament se 
capitolele bine 

vreau să spun 
joc și antrena-

lecturarea altor

(asistent la ca- 
I.C.F.): ..Cartea 
din punct de 

al antrena men-

trenamentului, ea rezoîvîndu-se 
mijloace specifice și nespccifice. 
tărirea organismului se realizează prin 
lucru intens pentru viteză și forță in 
condiții de îndemînare. care. în final, 
să contribuie la realizarea rezistenței 
specifice. Pregătirea fizică se realizează 
în funcție de cerințele tehnico-tactice 
ale jocului și ale unei calități in 
funcție de cealaltă calitate. Cum ar fi 
de exemplu, dezvoltarea 
condiții de 
îndemânării 
de viteză".

— Sîntețî un susținător al jocului 
ofensiv, domnule Wade ? — am „a
tacat", la rîndu-mi, de la prima în
trebare.

— Firește. Mai ales acum, cind liniile 
de atac constituie punctele slabe la 
mai toate echipele. Trebuie să dăm o 
mină de ajutor dacă vrem ca sistemele 
defensive — „lacătele", „zăvoarele",
„betonul" — să aibă o viață dintre cele 
mai scurte.

vitezei 
forță și îndemînare sau 
în condiții de forță

în
a

Și

VIRGIL
Flacăra Moreni); „In pofida întîrzierii 
cu care a apărut, cartea constituie un 
îndrumar pentru noi. Exercițiile și 
mai ales metodica pentru pregătirea 
jucătorilor contribuie la realizarea jo
cului în mișcare, trăsătură caracteris
tică fotbalului modern. Eu recomand 
această carte și fotbaliștilor pentru 
că dacă ei 
trenamente 
calitate, la 
avansat".

BLUJDEA (antrenor la

vor depune eforturi la an- 
vor putea oferi jocuri de 
nivelul echipelor cu fotbal

— S-a înțeles din expunerea dv. 
că nu numai întărirea numerică a 
apărărilor a contribuit la ineficaci
tatea atacului, ci și greșita înțele
gere a noului sistem...

— Intr-adevăr, lată, de pildă, la noi 
în Anglia din 1958 și pină în '62, adică 
intre „Stockholm" și „Chile", majorita
tea echipelor au adoptat sistemul 1— 
4—2—4; în mod rigid insă, mai ales 
în atac, unde așa-zisele scheme tactice 
au încătușat Imaginația creatoare a ju
cătorilor. Cind antrenorii și-au dat sea
ma de greșeala făcută se și pierduseră 
cițiva ani buni, care ținuseră fotbalul 
nostru pe loc. Apoi, în pofida eforturilor, 
echipele progresau cu încetinitorul, pen
tru că fotbaliștii se dezobișnuiseră sa 
gindească. Așa stînd lucrurile, ne-am 
îndreptat cu toți atenția asupra jucăto
rilor tineri, cărora h s-a dat o mai mare 
libertate de creație, prin mărirea ra2ei 
de acțiune, printr-o dinamică a posturi
lor mai accentuată.

Prof. ION VOICA 
tedra de fotbal de la 
reușește să satisfacă, 
vedere al jocului și 
tului, cerințele actuale ale fotbaliști
lor noștri. Este o lucrare orientativă 
care-și axează problemele principale pe 
concepția modernă ce trebuie să e
xiste în joc și antrenament. Dar an
trenorii vor trebui să folosească în mod 
creator conținutul acestei lucrări. Pen
tru că în fotbal nu pot exista aplicări 
rigide de genul acelora pe care noi le 

„jștim. ci posibilități de adaptare în 
nincție de fiecare echipă și — mai 
mult — în funcție de fiecare jucător. 
Este tocmai ceea ce trebuie să facă 
antrenorii noștri după studierea lu
crării. Cu alte cuvinte cartea oîeră 
posibilitatea antrenorilor să gindească 
și să creeze.

Consider, insă, că la capitolul „Pla
nificare și evidență" autorii ar fi tre
buit să trateze multiplele aspecte în spe
cial în ceea ce privește dmamica în
țelegerii lor. In concluzie, 
reușește să ofere un material 
cialitate util, bazat pe un 
științific care, APLICAT, ar 
APROPIEREA TEORIEI DE 
TICA".

„Sistemul cu trei fundași mai poate 
fi folosit în cazul acelor echipe care 
nu au încă toate condițiile și posibili
tățile de trecere la noul sistem de 
joc".

2. Deși este vorba de introducerea unui 
nou sistem de joc, nicăieri nu se sin
tetizează care sint principiile lui, 
pentru ca plecînd de la ele sau a lun
gind la ele să ai imaginea lui exactă 
referitor Ia : repartizarea pe teren a 
torțelor, interdependența liniilor, posi
bilitatea de a răspunde atacului, a
părării etc."

★

Pentru ancheta de față ne-am adre
sat unui număr mai mare de antre
nori. Din păcate, însă, marea majori
tate, chiar și ceî de categoria A, ne-au 
răspuns că n-au citit încă manualul 1 1 
lată-ne dar nevoiți să-i mai așteptăm.

Pînă cînd ?

— Ceea ce nu minimalizează, cre
dem, rolul unei bune organizări...

— Bineînțeles. Numai că această orga, 
nizare trebuie să se facă simțită mai mult 
în jocul apărării, element de bază in 
creșterea randamentului la întreaga e
chipă. Libertatea de creație de care vor
beam nu înseamnă nici pe departe joc 
individualist, ci personalitate, gindire, 
creatoare in folosul echipei.

lucrarea 
de spe- 
continut 
duce la

PRAC-

CONSTANTIN TEAȘCA (antrenor 
la C.S.MB. lași): „Este greu ca în 
cîteva rînduri să-ți poți spune părerea 
despre o carte care-și propune să con
tribuie la progresul jocului de fotbal.

Prof. VICTOR STĂNCULESCU (an
trenor secund la Rapid București) : 
..Lucrarea de față, care-și propune să 
facă înțeles. în rîndul antrenorilor, sis
temul cu patru fundași este fără în
doială o carte utilă. Ea dezvohă in
tr-o ordine sistematică, pe factori de 
antrenament, principii, metode și mij
loace necesare tuturor categoriilor de 
echipe în aplicarea creatoare a acestui 
sistem. Cu toate acestea, manualul 
nu reușește să prezinte tot ceea ce este 
nou în ' 
singur 
pitolul 
prinse 
pregătire pentru sistemul 
fundași. Mă refer la 
tul cu intervale, în 
antrenamentul nespecific cu mijloace

materie pe plan mondial. 
exemplu este edificator. La 
pregătire fizică nu 
cele mai actuale

Un
ca- 
cu- 
de 

patru

sînt 
metode 

eu i 
antenamen- 
circuit. la

VA CREȘTE REPORTUL DL 121343 IEI
Avînd un report de 121.343 lei, con

cursul Pronosport nr. 5 (etapa din 31 
ianuarie) a fost așteptat cu nerăb
dare. In etapa din 24 ianuarie, me
ciul nul făcut de Inter cu Varese și 
înfringerjle suferite de Mantova (1—2 
cu Torino) și Sampdoria (0—3 cu 
Lanerossi) pe teren propriu, au con
tribuit în cea mai mare măsură să nu 
se înregistreze nici o variantă cu II 
sau 12 rezultaie. reportîndu-se suma 
de 121.343 lei (55.156 lei la cat. I și 
66.187 lei la categ. a 1I-a).

După aceste surprize mari, era de 
așteptat ca etapa din 31 ianuarie 

lată însă că duminică 
surprize și mai 
cîteva din ele :

fie mai calmă. 
s-au înregistrat 
Amintim numai

Sampdcria

sa

mări.

Lotul U. E. F. A. — Steaua 2-0 (1-0)

Fiorentina — ,
Foggia - Inter 
Cagliari — Juventus 
Spăl — Pctenza

2
1
1
2

Fioren-

Duminică, pe terenul de la Gben- 
cea, lotul de juniori pentru turneul 
U.E.F.A. a întîlnit formația bucureș- 
teană Steaua. Acționînd mai precis pe 
poartă și șutind mai des, juniorii au 
cîștigat cu 2—0 (1—0) prin golurile în
scrise de Lupulescu și Pantea. Au 
fost întrebuințați jucătorii :

LOTUL U.E.F.A. : Gornea (Plică), 
Birău, Sătmăreanu, Boc, Păciulete, 72i- 
roaie (Olteana), Stelea (Ioniță), Pan-

tea, Lupulescu (Obreja), Oblemenco, 
Grozea.

STEAUA : Eremia (Haidu), Chiru, 
Dumitru Nicolae, Jenei, Dumbravă, 
Pavlovici (Nistor), Koszka (Crișan), 
S. Avram, Constantin (FL Voinea), Ne
grea (Raksi), Crămiceanu.

Miercuri, lotul U.E.F.A. va susține 
un nou meci de verificare în compa
nia Metalului.

După cum se poate vedea,
tina, care era neînvinsă pe teren pro
priu, a.................... .. ' " ' '
care cu 
pe teren 
tuate pe 
venttts) 
puncte.

în categoria B, Spăl, care este cu
noscută prin dîrzenia cu care joacă 
pe teren propriu, a fost întrecu1 ă a
casă de Potenza. în aceste conditiuni, 
întrebarea pe care și-o pun participan-

fost întrecută de Sampdoria, 
o duminică înainte a pierdut 

propriu cu 0—3. Echipele si- 
iocurile 2 și 3 (Inter și Ju- 
au pierdut și ele ambele

— încă o întrebare — dacă îmi 
permiteți — legat de acest joc mai 
liber, sau „fluid" cum l-ați mai nu
mit dv.: a existat, și se pare că încă 
există în Anglia, controversa dintre 
pasa scurtă și pasa lungă. Adică 
dintre cele două concepții de joc 
„push and run" (împinge și fugi) 
și — respectiv — „kick and rusii" 
(lovește și fugi). Dv. pentru care o- 
piniați ?

— Pasa scurtă și pasa lungă au făcut 
fiecare „școală" în Anglia. Sint echipe 
care-și bazează întregul joc pe pasa 
scurtă. Preston, de pildă, este fidelă a
cestei concepții, ca și Tottenham Hots
pur. Alte formații sint, însă, pentru uti
lizarea paselor lungi, motiv'uid că prin 
folosirea lor se marchează mai repede. 
Fotbalul „fluid", despre care vorbeam 
se împacă, desigur, mai repede cu pasa 
scurtă, dar nu exclude nici pasa lungă, 
care trebuie folosită ca un element de 
surpriză la contraatacuri sau la schim
barea jocului de pe o parte pe alta..

— V-am ruga să ne spuneți cîte 
ceva despre pregătirile echipei dv 
reprezentative în vederea campio
natului mondial.

— Dat fiind faptul că ne revine or. 
ganizarea turneului final, s-a acordat 
o mai mare atenție pregătirilor. Un 
prim etalon al posibilităților noastre l-a 
însemnat „micul campionat mondial", 
desfășurat anul trecut la Sari Paolo, 
în Brazilia. Ei bine, concluziile acestei 
competiții — care se disputei, de regulă 
între două edițți ale „mondiale
lor* — n:t ne-au fost favorabile. 
Dar nici nu ne-au descurajat. Antreno
rul Alj Ramsey a continuat cu o și mai 
mare d^zenie munca de selecție a ju
cătorilor care să îmbrace tricoul na
țional. In această importantă acțiune îl 
ajută firește și faptul că el este mana
ger, atît la reprezentativa de seniori, 
cit și la aceea de tineret, de '
introdus cițiva jucători 
mare.

in
untie a și 
lotul cel

director alde 
englezi, cola- . 
primei selec-

— In calitatea dv. 
antrenorilor federali 
borați la pregătirea 
ționate ?

— Nu. întreaga responsabilitate re. 
vine lui Ramsey. Mie îmi revine însă 
sarcina de a contribui la dezvoltarea 
fotbalului în întreaga Anglie In acest' 
scop mă îngrijesc ca echipele noastre 
să se instruiască — pe cit este posibil 
— după o concepție unitară.

— Un pronostic pentru „Londra
1966“ ?

— îmi este foarte greu, vă rog să 
mă credeți.

— Atunci, măcar „protagonistele" 
turneului final.

— Prin simplă impresie: Brazilia, 
Italia, Scoția și... Anglia dacă Ramsey 
iși va pune echipa la punct...

G. NICOLAESCU

LA PRUNI^^iPOI?
voreste următoarea : 

rezultate ?
sur-

cu

ții la Pronosport 
fi buletine cu 12

în mod normal, cu asemenea 
prize, este greu să apară buletine
12 rezultate. Deci, este foarte probabil
ca reportul de 121.343 lei să crească 
iar concursul nr. 6 (etapa din 7 fe
bruarie) să aibă o atractivitate și mai 
mare.

In orice caz, considerăm că este 
bine ca participanțîi să-și pregătească 
din timp buletinele pentru concursul 
de duminică.

Programul concursului Pronosport
nr. 6 (etapa din 7 februarie) este 
m atonii:

de cultură a tineretului, raionul 16 Fe
bruarie din șos. Grozăvești nr. 82—84.

Numerele cîștigătoare vc; fi anun
țate prin radio, presă și agențiile Loto- 
Pronosport.

Depunerea biletelor cîștigătoare la 
tragerea excepțională Lo'to-Central se 
va face o dată cu cele de la tragerea 
concursului Pronoexpres nr. 5 din 3 
februarie a.c. (pînă la 6 februarie în 
orașele de reședință regională și pînă 
la 5 februarie în celelalte localltăți).

Omologarea acestei trageri excep
ționale va avea loc la 9 februarie 1965.

ur

I. Atalanta — Torino 
IL Bologna — Genoa

III. Juventus — Catania
IV. Lazio — Fiorentina

V. Mantova — Foggia 
VI. Mesina — ' 

VII. Milan — 
VIII. Sampdoria

IX. ”
X. 

XL 
XII.

- Internazionale 
Lanerossi
— Cagliari 

Varese — Roma 
Alessandria — Napoli 
Triestina — Modena 
Venezia — Lecco

UN PREMIU DE 70.127 LEI LA 
PRONOEXPRES

Premiile concursului Pronoexpres nr. 4 
din 27.1.1965

Categoria 1 : 1 variantă a 70.127 leî; 
Categoria a Il-a : 7 variante a 10.852 
lei; Categoria a III-a : 68 variante a 
1.1203 
riante 
1.229 
Vl-a :

Premiul de categoria I In va’.oars 
de 70.127 lei a revenit participantului 
Glogovicean Dimitrie din Reșița.

lei; Categoria a IV-a : 327 va- 
a 321 lei; Categoria a V-a i 

variante a 85 lei; Categoria a 
4.968 variante a 29 lei.

★

laTragerea numerelor cîștigătoare 
tragerea excepțională Loto-Central
pentru autoturisme are loc astă-seară 
Ia ora 19,00, în București, sala Casei



BASCHET
Despre comportarea unor echipe fruntașe 

.. respectul pe cared datorează publicului
Însemnări

S-au scurs patru etape din returul 
campionatului masculin și situația în 
clasamentul seriei I s-a limpezit doar 
în parte. Cu noile succese obținute du
minică în deplasare, Dinamo București 
.și Steaua s-au distanțat la 4 puncte 
de principalele adversare, astfel că — 
mai mult ca sigur — duelul lor direct 
va desemna și în acest an echipa cam
pioană. Pledează pentru aceasta și se
riozitatea cu care se pregătesc cele 
două fruntașe ale baschetului nostru 
și atenția pe care ele o acordă fiecă
rei partide, indiferent de adversarul 
pe care îl au în față.

Dinamoviștii au înscris în 4 meciuri 
371 de puncte (în medie, 93 de puncte

1
ț ECHIPA SAPTAMINII : M. Albu, 
' NI. Spiridon, N. Viciu, A. Nova- 
| cek, M. Nedef, Gh. Barău, Cr. Po
li irescu, R. Popovici, Gh. Hofman, 
I Chioreanu, V. Barezi, Kun.

pe joc), demonstrînd o deosebită efica
citate. In afara lui Albu și Spiridon — 
la ora actuală printre cei mai în formă 
baschetbaliști ai țării — și ceilalți 
tineri jucători aduc un aport constant, 
fapt care dă posibilitate colectivului 
dinamovist să se prezinte la fiecare 
meci cu un lot omogen.

Deși a avut un start mai slab în 
această ediție, formația campioană, 
Steaua București, a revenit pe primul 
plan al disputei, anunțînd în continu
are o candidatură serioasă pentru titlu. 
Militarii au primit în cele 4 meciuri 
din retur doar 238 de puncte (în me
die cîte 59 de puncte pe joc), dove
dind că acordă o mai mare atenție sis-

Clasamentele la zi
1. Dinamo Buc. 15 13 2 1//9:97/ 23
2. Steaua Buc. 15 13 2 1191: 920 28
3. Rapid Buc. 15 9 6 1139: 995 24
4. Dinamo Oradea 15 8 7 1078:1043 23
5. știința Buc. 14 8 6 952: 983 22
6. știința Cluj 14 7 7 970: 900 21
7. St. roșu Brasov 14 7 7 1087:1099 21
8. C.S.M.S. Iași' 15 4 11 939:1087 19
9. Știința Timiș. 12 7 5 821: 816 19

10. știința Tg. Mureș 14 4 10 960:1070 18
11. Politehnica Cluj 14 3 11 821: 988 17
12. Farul constanța 13 2 11 739:1053 15

• Deși echipa sa fiU a jucat în
etapa de duminică, II oria Demian
continuă să conducă îl1 clasamentul

Toată apărarea Rapidului „asistă" cum aruncă Suhai, complet nestingherit, 
la coș. Fază din meciul Rapid — Dinamo Oradea

nica trecută în fața Științei București, 
ei au părăsit terenul de joc în această 
etapă cu un pasiv de puncte asemă
nător. Trecînd peste acest exemplu ti
pic de inconstanță, care caracterizează 
majoritatea echipelor noastre, trebuie 
însă să accentuăm asupra comportării 
inadmisibil de slabă (pentru o echipă 
aflată pe locul 4 în clasament), avută 
duminică de orădeni. Pentru aceasta 
dinamoviștilor nu li se poate îngădui 
nici un fel de scuză. Explicații ? Lipsa 
de respect față de spectatorii veniți 
în număr mare să asiste la „evoluția" 
lor și lipsa de dragoste față de culo
rile asociației pe care o reprezintă. 
Iată tema unei discuții interesante, în 
cadrul secției respective, care se im
pune de urgență, (a.v.).

ternului lor defensiv, care în toamnă 
le-a dat multe dureri de cap. Novacek, 
Nedef și Niculescu continuă să fie oa
menii de bază ai echipei, iar alături 
de ei tinerii Diaconescu, Barău, Di
ni aricea, Bulat și Tudosi dau, de la 
meci la meci, un randament mai mare.

Ne așteptam însă ca această parte 
a întrecerii republicane să fie mai 
echilibrată, ca o serie de echipe cu 
evidente posibilități să joace un rol 
mai important în lupta ] ' '
tate. Două dintre acestea, 
iești și Dinamo Oradea, 
evoluînd chiar duminică 
Si la încheierea partidei 
justificarea celor • 4 și,

după primul concurs al anului
I. Nâsldse (Steaua) învingător in proba masculină

Punctul final al competiției masou- 
line din cadrul „Cupei de iarnă" l-a 
constituit întîlnirea dintre campionul 
nostru de juniori, Ilie Năstase, și un 
jucător cu mai vechi state de servi
ciu, Gunther Bosch. Meciul, disputat 
joi, avea 
intr-adevăr 
de ambele 
tase. Fără 
satisfacție _ 
cu încredere evoluția generației tinere 
de tenismeni. Dar nu atît rezultatul 
meciului, ci maniera în _
torul a cucerit victoria merită apre
cierea noastră.

Ilie Năstase a înțeles _
să se impună în fata adversarilor cu 
mai multă experiență decît jucînd ac
tiv, luptînd continuu pentru inițiativă. 
Așa a acționat el și în ultimul meci 
al turneului, care i-a adus o prețioasă 
victorie. Folosind cu convingere prima 
minge de serviciu, puternică, trecînd 
rapid la acțiuni ofensive, cu lovituri 
de sus trimise cu adresă, Ilie Năstase 
a știut să treacă de dificultățile de 
la începutul partidei cu Bosch și a 
încheiat convingător : 6—8, 6—2, 5—7, 
6—0, 6—4.

Cu o zi înainte s-a mai jucat un 
meci din turneul final, P. Mărmureanu 
trecînd în trei seturi peste rezistența 
lui G. Bosch : 6—2, 6—4, 6—3. Me
ciul I. Năstase — C. Năstase n-a mai 
avut loc din cauza neprezentării ul
timului, accidentat.

S-a încheiat și întrecerea din cadrul 
probei de dublu masculin. într-o fi
nală jucată între tineri, dinamoviștii

un caracter decisiv, fiind 
jucat cu multă ambiție 

părți. A cîștigat Ilie Năs- 
îndoială, este un motiv de 
pentru toți cei ce privesc

care învingă-

că nu poate

Ca o remarcă generală, putem spu
ne că jucătorii noștri fruntași s-au 
prezentat la un nivel de pregătire co
respunzător, ținînd seama, în special, 
că în această iarnă antrenamentele în 
sală au început ceva mai tîrziu. S-a 
jucat însă în aer liber și în cursul 
lunii decembrie, pînă a putut fi dată 
în folosință sala Steaua, rea menajată 
și renovată. Aici trebuie să subliniem 
condițiile superioare în care se desfă 
șoară acum jocurile în această sală, 
mai ales în ceea ce privește calitatea 
luminii și încălzirea.

Despre jocul învingătorului la simplu 
băieți am făcut aprecieri mai sus. 
Putem adăuga că Ilie Năstase se
menține în progres și pare a fi cel 
mai bine pus la punct 
tul, în acest început 
rămâne însă mult de 
tînărul nostru jucător,
teaptă în acest an cîteva 
în țară și peste hotare.

Dintre ceilalți finalișli 
grupă, Petre Mărmureanu
puțin nesigur. Neconcludente, evoluțiile 
lui G. Bosch și C. Năstase. Cuvinte 
de laudă se cuvin dinamovistului Sever 
Dron, cîștigătorul grupei a doua, unde 
a lăsat în urma pe C. Popovici. In

cu antrenamen- 
de sezon. Mai 
muncit pentru 

pe care 
probe

îl aș- 
grele,

din 
ni s-a

prima 
părut

cosgeterilor cu 315 p, urmat de : 
R.
4.
6.
8.
ru

2. 
' Țedula 279 p, 3. M. Albu 277 p, 
A. Savu 269 p, 5. A. Novacek 265 p, 
E. Franj 254 p; 7. N. Bîrsan 240 p; 
Gh. Hofman 236 p, 9. D. Scripca- 
225 p; 10. Cr. Popescu 205 p.

• Au fost reprogramate restanțele 
din seria I a campionatului masculin: 
Farul Constanța—Știința București și 
Steagul roșu Brașov—Știința Cluj la 
17 februarie, Știința Tg. Mureș—Ști
ința București la 18 februarie. Știința 
Tg. Mureș—Știința București la 24 fe
bruarie, Știința Timișoara—Politehnica 
Cluj la 25 februarie și Farul Constan
ța—Știința Timișoara la 3 martie.

pentru întîie- 
, Rapid Bucu- 

le-am văzut 
în Capitală, 
lor am avut 

..... ........   , , respectiv, 5 
puncte care le despart, de fruntașele 
clasamentului.

Formația feroviară, în ciuda victoriei 
nete obținute, nu ne-a dat prea mari 
satisfacții. Nici chiar antrenorului ei, 
Alex. Popescu, care la sfîrșitul jocului 
ne declara : „M-aș fi bucurat dacă 
băieții mei ar fi cîștigat numai la 10 
puncte diferență și, în schimb, ar fi ju
cat un baschet modern și rapid. Din 
păcate, primele insuccese din retur 
i-au descurajat prea repede și de a
tunci ei nu se mai pregătesc cu aceeași 
conștiinciozitate (vezi cazul Stănescu), 
nu se mai concentrează pentru a res
pecta indicațiile tactice și nici nu mai 
luptă cu aceeași ardoare. Astfel de vic
torii facile nu ne pot mulțumi, ele 
fiind departe de ceea ce așteaptă iu
bitorii baschetului de la echipa noas
tră". Declarația antrenorului rapidist 
este cît se poate de semnificativă și ea 
pune în adevărata lumină lipsurile e
chipei sale, pentru a căror remediere 
el va trebui să lupte cu toată puterea 
și priceperea sa.

Un alt „caz" este cel al d’mamoviș- 
tilor orădeni. învingători la scor dumi-

★

s. Dron >• I. Kerekeș au învins pe
D. Țereanu și R. Niculescu (Steaua)
cu 7—5, 6--1.

Cîteva concluzii sînt necesare după 
această primă competiție a sezonului 
de tenis 1365.

CAMPIONATE... REZULTATE

CLASAMENTELE „CUPEI DE
IARNA", EDIȚIA 1965

BĂLȚI: 1. I. Năstase (Steaua), 
2. P. Mărmureanu (Steaua), 3. G. 
Bosch (Progresul), 4. C. Năstase 
(Steaua), 5. S. Dron (Dinamo), 
6. C. Popovici (Steaua), 7. R. Ni- 
culescu (Steaua), 8. 1. Kerekeș
(Dinamo).

FETE: 1. Mariana Ciogolea (Di
namo), - - ■
(Steaua), 3. A.neta Verone (Pro
gresul), 4. Letiția Man (Steaua).

2. Eleonora Roșianu

Un concurs pe jumătate
Concursurile săptămânale de patinai 

artistic continuă. Grație celor două pa
tinoare artificiale, în actualul sezon 
sportivii bucureșteni s-au întrecut a
proape în fiecare săptămână. Duminica 
trecută, de pildă, patinatorii între 7— 
12 ani și juniorii de categoria a doua 
au fost invitați să participe ' 
treceri, de data aceasta de 
în vederea finalei pe țară a 
lui republican de la 5, 6 și 
rie. Din păcate, o serie de .
sportivi au absentat, iar alții — pre- 
zențt la „Floieasca" — nu au putut 
concwa. Astfel, antrenorul dinamoviș- 
tilor, B. Horosz, nu a înscris (nu știm 
din ce considerente), nici un sportiv, 
iar duhul Constructorul nu a prezen
tat pe toți patinatorii săi. Oricare ar 
fi explicația acestor absente un lucru 
este cert și anume că micilor patina
tori nu le-ar fi stricat un concurs in 
plus.

Alți patinatori (juniorii de categoria 
a doua și perechile peste 10 ani) — 
deși prezenți la... start — nu au putut 
să-și execute repertoriul la „libere". 
Motivul: gheața nefiind pregătită la

la noi în- 
veriiicare 
concwsu- 
7 feh'&a- 
cunoscuți

timp, întrecerile au început cu o în- 
tîrziere de aproape o oră și astfel con
cursul a trebuit să fie întrerupt pentru 
a face loc programului rezervat pu
blicului. Despre pregătirea și întreți
nerea gheții am mai scris. Se pare 
însă că administrațiile celor două pa
tinoare continuă să privească cu dezin
teres această problemă. Umi antre
nori ne-au spus că și la ședințele de 
pregătire ale cluburilor respective se 
înregistrează asemenea deficiențe, ei 
fiind nevoiți — sub presiunea orei de 
începerea patinajului pentru public 
— să lucreze în grabă. E timpul ca 
cei vizați să-și respecte angajamentele, 
asigurind condiții normale de desfășu
rare a programului, alcătuit de comun 
acord cu toate părțile interesate.

★

POPULAR
Nr. 4601

Iată cîștigătorii din concursul de du
minică : cat. 7—8 ani : Roxana Con- 
stantinescu (Steaua) șt Gabriel Dobrescu 
(Steaua) ; cat. 9—10 ani : Anca Tunase- 
(Steaua) și Doru Morariu (Steaua) ; 
cat. 11 —12 ani : Doina Ghișerel (SS.E. 
nr. 2) și Paul Grecu (Constructorul) ; 
perechi sub 10 ani — Anca Tăruise — 
Doru Moraiiu (Steaua).

I. TRAIAN

• Prima etapă a returului campiona- 
tulul orașului București a programat o 
importantă întîlnire fhminieC : Voința 
—Constructorul, echipe aflate pe locul 
III și, respectiv, IV în clasament. Din 
păcate, întrecerea n-a corespuns, total, 
așteptărilor, ambele formații prezen- 
tînd o serie de jucătoare slab pregătite. 
In schimb, meciul a plăcut prin evolu
ția scorului, învingătoarea cunoscîn- 
du-se de-abia după ultimul schimb. Re
zultatul final: Voința — Constructorul 
2 109 — 2 150. Se cuvine să subliniem, 
în mod deosebit, comportarea CoeneUiec 
Grecu (370 p.d.), ultima jucătoare de la 
Constructorul, care, deși accidentată la 
picior, a luptat din răsputeri învingîn. 
du-și adversara la o diferență aprecia
bilă, ceea ce a adus victoria echipei 
sale. S-au mai remarcat Erica ‘ ' 
(383) și VasiZZca Martin (379), 
Ia Voința am reținut doar pe 
Szocs marcată cu 391 p.d.

• Pe arenele de popice din 
Oradea se desfășoară o Negată 
fate competițională. Zece echipe 
tegoria a doua și opt de categoria a 
treia își disțmtă înitieta.iea^^' în campio
natul orășenesc. Iată sîtuațta după ter
minarea turului : cat. a Il-a : 1 Rapid 
25 p, 2. Steaua roșie 23 p, 3. Chimia 
21 p, 4. P.T.T.R. 19 p, 5. înainte 17 p,

De Ia I. E. B. S

Munca 17 p (punctaveraj mai slab), 
Blănuri 17 p, 8. Unirea 15 p, 9. Tor-

Arion 
iar de 
Crista

orașul 
activi- 
de ca-

• în perioada 2—14 II, cînd se des
fășoară pe patinoarul artificial din par
cul „23 August" campionatul repu
blican de hochei pe gheață, programul 
pentru patinaj public va fi următo
rul.: VINERI orele 17—19, SÎMBATA 
or/le 14—16, DUMINICA orele 11-14.

• La patinoar funcționează un curs 
de inițiere în patinaj pentru copii în- 
tie 6—14 ani. înscrieri pentru cursul 
care începe în ziua de 9 II, se fac la 
patinoar în zilele de 3, 5, 8 și 9 II, 
între orele 12—17.

• La bazinul acoperit Floreasca con
tinuă și în timpul iernii cursul de ini
țiere la înot pentru copii. înscrieri și 
informații la bazin.

6.
7. , . . .
pedo 13 p, 10. Metal-lemn 12 p. Cat. a 
lll-a: 1. Electrica II 21 p, 2. Sanitara 
17 p, 3. I.C.O. II 17 p, 4. Ferotex 15 p, 
5. Plastica 13 p, 6. Progresul 11 p, 7. 
Flamura roșie II 11 p, 8. Constructo
rul II 7 p.

In campionatul regional conduce, la 
jumătatea competiției, echipa Electrica 
Oradea cu 19 p, urmată, în ordine, de 
Voința Oradea 19 p, I.C.O. 17 p, Mine
rul Șuncuiuș 17 p etc.
• Zece ech i pe mascu line participă la 

campionatul raionului Turda Lupta pen
tru primul loc, în prima parte a întrece
rii, s-a dat între formațiile din Turda, 
Cimentul (23 p), înfrățirea (23 p). Izo. 
latorul (21 p) și 9 Mai (21 p). Peste 
cîteva zile se reiau întrecerile.

progres evident se prezintă R. Nicu- 
lescu și I. Kerekeș, ultimul cu un ser- 
vioiu mult îmbunătățit.

In turneul fetelor, Mariana Ciogolea 
a înscris o victorie prețioasă. Ea s-a 
dovedit mai bine pregătită și cu mai 
multă forță de luptă decît adversarele 
sale. Ar trebui să insiste însă pentru 
a-și activiza mai mult jocul, devenind 
o jucătoare de atac prin excelență, 
singura posi-blii tate de afirmare în te
nisul modern. Mariana Ciogolea are 
calități pentru aceasta.

O notă bună pentru tînăra Letiția 
Man, oare n-a cîștigat decît o partidă 
în turneul final, dar a luptat pe dis
tanța a trei seturi cu prima clasata?

RADU VOIA

Campionatele Capitalei
De mult o 

Cn^italei n-a 
ca ediția din 
marele număr 
care rezultatul ,
două Întreruperi. După 5 runde, în 
fruntea turneului masculin a trecut can
didatul de maestru Dan Bondoc, care 
a cîștigat ultimele două partide, la 
Erdeuș și L. Rădulescu. Continuă să 
se afle printre primii clasați, maestra 
internațională Elisabeta Polihroniade. 
Ea a remizat cu P. Voicuiescu intr-o 
partidă de 
avantaj în 
terminat la 
pionul de 
Reicher, se 
lea pluton. 
ger și Nacht.

Alte rezultate : Braunstein-Tucă t—0, 
Chiricuță—Andrițoiu 0—1, Gavrilă- 
Sch^singer 1—0, Rădulescu-Nicolici 
1—0. Thl>hnhng-Dumitrhscu 0—1. Pit- 
jTnic-Teodorescu 7?—V (runda a 4-a); 
Teodorescu-Chiricuță 1—0, Dumitrescu-

finală a campionatului 
fost atît de disputată 
acest an. Mărturie stă 
de partide aprige, în 

se decide după una sau

luptă, avînd chiar un ușor 
poziția finală, iar apoi a 
egalitate cu L. Țucă. Cam- 
anul trecut, maestrul Em. 
află deocamdată in al doi- 
El a remizat cu Schlesin-

Pifpinic 0—1, Nacht-Erdeuș */2—•/», 
Voiculescu-Gavrilă ‘/2—Nicoiîci- 
Tepeneag 0—1, Andrițoiu-Braunstein 
într. (runda a 5-a).

Conduce Bondoc, cu 4 puncte, ur
mat de Elisabeta Polihroniade, Voicu- 
iescu, Pitp'nic și Erdeuș cu 3*/2 p, 
Reicher, Gh. Gavrilă, Nacht și Teo- 
dorescu 3 p., L. Rădulescu 2l/2 p.

în finala feminină s-a 
surpriză : Stana Nicolici 
runda a 5-a la Cornelia 
acum împarte primul loc 

Dima-Chiș, care a cîștigat 
la Boteanu și Cernat.

Alte rezulltat : Cuculea-Apostolescu 
0—1, Cernat-Nicolici 0—1 (runda a 
4-a), Cernat-Voiculescu —V (între
ruptă din runda a 2-a), Zsigmond- 
Boțe.anu 1—0. Knribian-Cuculhn 1—0 
(runda a 5-a)

In clasament : Chiș și Nicolici 4, 
Zsigmond 3 (I). Apostolescu, Voicu- 
iescu și Karibian (1). (T. NI-
COARA — coresp ).

o 
în 
Ș‘

înregistrat 
a pierdut 

Voicuiescu 
cu Emilia 
consecutiv



Toneiii - (Rapid) va șuta cu toată opoziția adversarului. Fază din meciul 
de seniori Dinamo — Rapid 7—2 Foto : P. Romoșan

ACTIVITATEA LA SĂRITURI Șl POLO PE APĂ
Bazinul acoperit de la Floreasca a 

găzduit sîmbătă și duminică compe
tiții de sărituri și polo pe apă.

Săritorii și-au disputat, timp de 
două zile, întîietatea în prima etapă 
a concursului republican de hală. Iată 
cîștigătorii probelor : seniori : Panteli- 
jaun Deeuseară (Rapid) 125,71 p ; se

nioare : Melania Treistaru (Progresul) 
'89,34 p ; juniori : Nicolae Speriosu 
(Clubul Sportiv Școlar) 99,89 p ; juni
oare : Măriuca Isăcescu (Progresul) 
86,35 p ; băieți : Constantin Nedelcu 
(Clubul Sportiv Școlar) 87,93 p ; fe
tițe : Dacia Schileru (Clubul Sportiv 
Școlar) 77,44 p.

★
După cum am mai anunțat, echipele 

bucureștene de seniori participă la 
campionatul de polo al •apitalei. In 
etapa a IlI-a, desfășurată duminică, 

's-au olițimic următoarele rezultate : 
Steaua—Știința 17—1, Dinamo—Ra
pid 7—2. Întrueît formația noastră 
campioană, Dinamo București, își va 
disputa meciurile din preliminariile 
„Cupei campionilor europeni" într-un

Doi pionieri campioni ai Capitalei la... seniori- 
f loretiștii Al. Micloș și Geta Or farm ’

Campionatul de scrimă al Capitalei 
rezervat seniorilor (proba de floretă) 
a început cu două surprize: concurînd 
în limitele categoriei a 11I-a, pionierii 
Al. Micloș (cl. a VlI-a a șc. de 8 ani 
nr. 116) și Geta Orfanu (cl. a VIII-a a 
șc. de 8 ani nr. 154) au terminat com
petiția pe locul I! Este o perlormanță 
meritorie, care confirmă talentul celor 
doi sportivi și răsplătește eforturile an- 
trenoarei lor, prof. Ruxandra lonescu.

Floretiștilor (în număr de 25) le-au 
trebuit mai bine de 6 ore pînă la de
semnarea campionului. Formulă de con
curs: 6 serii eliminatorii, apoi . două 
tururi de eliminare direckă la IQ tușe 
și două turnee finale pentru locurile 
I—IV și V—VIII. In eliminări directe 
rămîn cîțiva trăgători care se afirma
seră în ultimul timp: Șt. Neagu, D. 
bercovici și D. Nicolae. In turneul fi
nal pentru locurile I —IV se clasează 
T. Sîrbulescu, favoritul probei, Șt. Mol- 
dunschi, Al Micloș și M. Golescu. Din
tre toți, Micloș se comportă cel mai 
bine, cîștigînd toate asalturile: 5—3 
cu Sîrbulescu și Moldanschi și 5—0 cu 
Golescu. Clasament: 1. Al. Micloș (Știin

Pregătiri intense în țară
Intr-unui din numerele noastre tre

cute am publicat aspecte de la pre
gătirile pe care echipele bucureștene 
de rugbi le fac in aceste zile in ve
derea ediției 11(65 a campionatului re
publican. Recent, ne.mi sosit vești 
și de la formațiile din țară. Iată ciie- 
va din relutnriie corespondenților 
noștrî:

IAȘI. La mijlocul lunii ianuarie, 
rugbiștii ieșeni și-au încheiat „vacan
ța". Am întrebat pe antrenorul echipei 
CSMS, Al Carnației, cum decurg pre
gătirile în vederea campionatului, lată, 
pe scurt, părerea acestui tehnician : 
„Ciclul de antrenamente este același 
ca anul trecut, dar metodica pregătirii 
a suferit modificări. Astfel, un antre
nament se va desfășura in aer liber — 
indiferent de condițiile atmosferice —, 
unul in sala de forță, urmind ca nu
mai unul (in fiecare săptăinină) să 
fie afectat sporturilor complimentare. 
In afara asigurării rezistenței in re
gim specific și a vitezei de execuție și

deplasare — capitole deficitare anul 
trecut — vom insista in această peri
oadă pe perfecționarea procedeelor teh
nice de bază și însușirea unor noi 
combinații tactice, care să corespundă 
posibilităților echipei. in ceea ce pri
vește lotul, avem un număr destul de 
mure de juci'iton: 27, Alături de spor
tivi cu experiență, cum sini Drobotă, 
Vizitiu. Rosenberg, Huțanu, Herghele
giu, Dascălest u, Mănescu etc., vor 
activa și tineri ca Lanz, Homână, 
litimie și Revei“-

GH. VASILIU — coresp.

CLUJ. Antrenorul studenților clu
jeni. Andrei Ghebefiighi, ne a declarat, 
după unui din ultimele antrenamente : 
„In această iarnă noi n-am mai între
rupt, de fapt, pregătirile. Am tras mul
te învățăminte de pe urma slabei com
portări din aud trecut și acum tați 
jucătorii muncesc pentru ca. echipa să

bazin de dimensiuni reduse, organiza
torii au admis formației dinamoviste 
să-și dispute jocurile în aceleași con
diții. Așa îneît pentru acomodare, jocul 
cu Rapid s-a desfășurat pe un „teren" 
lung de 20 m.

Tot duminică au continuat la bazi
nul Florcasca jocurile din cadrul 
„Cupei 16 Februarie", competiție re
zervată echipelor de juniori, lată re
zultatele : Steaua—Rapid 5—0, Pro
pusul—Clubul Sportiv Școlar 2—0, 
Școala Sportivă de Elevi nr. 1—Rapid 
7—0, Steaua—Școala Sportivă de Elevi 
nr. II 2—0, Progresul—Școala Spor
tivă de Elevi nr. I 5—1, Dinamo— 
Steaua 2—1, Școala Sportivă de Elevi 
nr. II—Rapid 1—0.

Meciurile de copii programate în 
cadrul etapei a Hl-a a campionatului 
Capitalei au luat sfirșit cu următoarele 
rezultate : Rapid—Școala Sportivă de 
Iilevi nr. I 6—1, Școala Sportivă de 
Elevi nr. 2—Clubul Sportiv Școlar 
0—0, Steaua—Dmamo 3—3.

CONSTANTIN VASILIU
coresp.

ța): 2. T. Sîrbulescu (Știința); 3. Șt. 
Moldanschi (Steaua); 4. M. Golescu 
(Știința); 5. J. Tăiiase (SPC); 6. P. 
1 urcu (Universitatea).

La fete au avut Ioc, mai întîi, 3 serii 
eliminatorii, după aceea un tur de eli
minare directa la 8 tușe și, în fine, 
două turnee pentru locurile I—IV și 
V—VIII. După preliminarii agitate, 
din care au rămas Doina Low, Elena 
Baron și Geta Furtună, tabloul final 
de 4 a pus față în față pe Geta Orfanu, 
Ana Maria Hristu, Lucia Popa și Elena 
Mihăîfescu. A cîștigat Geta Orfanu, la 
capătul unor asalturi foarte strînse. Cel 
mai frumos asalt — cu Ana Maria 
Hristu (4—3). Clasament: 1. Geta Or
fanu (Știința); 2. Ana Maria Hristu 
(Universitatea); 3. Lucia Popa (Pro
gresul); 4. Elena Mihăilescu (Progre
sul); 5. Liliana Dinescu (SPC); 6. Ma
ria Schultz (Progresul).

Concurenții și concurentele care au 
terminat competiția pe primele șase 
locuri se califică în întrecerile pentru 
cari a Il-a.

T. STAMA

în completarea cronicn etapei
Știința Galați—Farul Constanța (M) 

3—0. Exceptînd setul ultim, Știința a 
dominat net prin jocul său variat Și 
foarte spectaculos. (T. ȘIRIOPOL și 
V. ȘTEFANESCU — coresp.).

Dinamo Bihor—C.S.M.S. Iași (M) 
3—1. Ieșenii au condus des, in setul 
patru chiar cu 9—0, dar au fost 
egalați la 10 și apoi întrecuți la 13 
Evidențiați : Perțache, Adamovici, Sta- 
rinschi, Moruț (Dinamo), Moșescu, 1- 
liuță și Păcuraru de la C.S.M.S. (MI
HAI DOMIȚIAN — coresp.).

Știința Timișoara—Steaua (M) 3—0. 
Totuși, studenții au depus eforturi se
rioase pentru a obține victoria. în se
tul final de pildă, a fost 8—8, după 
aceea Steaua a condus cu 12—8, a fost 
egalată, apoi a condus cu 14—12, dat 
a cedat la 14. Ceea ce nu a corespuns 
la Steaua : jocul în ansamblu. Cei mai 
buni de pe teren — Schreiber, Susan, 
Coste (Știința), Rauh și Rotaru de la 
Steaua. (P. ARCAN — coresp.).

Tractorul Brașov—Știința Cluj (M) 
3—0 în 54 de minute de joc. în setul 
întîi (15—8), brașovenii au fost con
duși cu 2—6, pe urmă, după ce au 
egalat și au luat conducerea, meciul nu 
a mai avut istoric .(DAN VINTILĂ — 
coresp.).

Partizanul roșu Brașov — Metalul 
București (F) 2—3. Victorie nescontată, 
dar meritată, Comportarea echipei lo
cale —— criticabilă îndeosebi în setul 
cinci. Terenul a fost schimbat la 8—3 

Unul dintre momentele spectaculoase ale meciului feminin Rapid — Știința București: in atac — studenta 
Ana Zota. (Rapid — Știința 3—1)

Foto : T. Roi bu
pentru gazde, scorul a fost in i,orat la 
12—3, dar de aci încolo brașovencele 
au jucat cu neseriozitate, pierzînd ast
fel setul (la 16) și meciul. Metalul nu 
a beneficiat in ultimul set de princi
pala sa jucătso.rc, Alexandrina Ghezan, 
eliminată pent ■ a injurii adresate arbi
trului (EUGEN BOGDAN — coresp.).

Farul Constanța—C.S.M. Cluj (F) 
I 3—0. Meci de scăzut nivel tehnic, în 

evolueze cit mai bine în viitorul cam
pionat. Lotul nostru cuprinde 20 de 
jucători".

N. TODORAN, coresp.

BTRI.AD. Mircea Paiu. antrenorul 
bîrlădenilor pare mulțumit de intere
sul pe care jucătorii îl acordă muncii 
de pregătire din această perioadă. 
Despre conținutul pregătirilor, tl ne-a 
declarat : „Fină acum, am efectuat 
șase antrenamente. care fac parte din 
ciclul: pregătire fizică generală. Vor 
urma ședințe de antrenament pentru 
îmbunătățirea pregătirii fizice speciale. 
Pentru a ne verifica stadiul de pregă
tire ne-am propus să susținem și 3 
jocuri amicale. în cadrul lotului — 
care numără 24 de jucători ■— au fost 
promovați, printre alții, juniorii Căi. 
dăraru, Bira, Cozma și Manase.

S. ELIADE, coresp. 

care Farul a jucat slab. Și a învins 
greu, cu toate că n-a avut un adversar 
puternic. (M. SEULEANU — coresp.).

Voința Craiova—Știința Cluj (F) 
3—J. Craiovencelor (care au imprimat 
partidei un ritm viu, acționînd comlxi- 
tiv, cu un bun plasament), clujencele 
le-au opus individualități valoroase, nu 
însă și o echipă. Jucătoare remarcate : 
Amârășteanu, Lăzeanu și Fedac de la 
Voința, respectiv M. Marcu, Biji și A. 
Mocanu. (V. SANDULESCU și V. 
ȘTEFANESCU - coresp)

MASCULIN

1. Tractorul Brașov 9 9 0 27: 3 18
2. Dinamo București 9 9 0 27: 4 18
3. Rapid București 8 8 0 24: 0 16
4. Știința Galați 9 6 3 20:14 15
5. Știința Timișoara 844 14:15 12
6. Steaua București 9 3 6 16:19 12
7. Minerul B. Mare 8 4 4 14:19 12
8. Știința Cluj 9 3 6 12:19 12
9. Farul Constanța 9 3 6 11:18 12

10. Petrolul Ploiești 936 13:22 12
11. Constructorul Brăila 936 10:18 12
12. Progresul București 927 11:21 11
13. C.S.M.S. Iași 927 10:25 11
14. Dinamo Bihor 8 2 6 9:21 10

FE MININ

1. Rapid București 9 8 1 26: 9 17
2. C. P. București 963 22:12 15
3. Știința Cluj 8 6 2 20:11 14
4. Metalul București 9 5 4 18:18 14
5. Dinamo București 7 6 1 18: 4 13
6. C.S.M. Sibiu 8 5 3 19:11 13
7. Farul Constanța 8 5 3 16:11 13
8. Partizanul roșu Brașov 9 4 5 16:18 13
9. Voința Craiova 8 4 4 14:18 12

10. știința București 9 18 10:25 10
11. Progresul București 9 1 8 8:26 10
12. C.S.M Cluj. 909 3:27 9

Altfel dc răspunsuri așteptăm
Referitor la dispozițiile regulamentare 

care nu le îngăduie conducătorilor de 
pe margine să dea sfaturi tehnice jucă
torilor și jucătoarelor lor decit cu prile
jul taimauturilor și schimbărilor efec
tuate (iar in acest ultim caz numai spor
tivului sau sportivei care urmează să 
intre in teren), am publicat niște între
bări in ziarul nostru de simbută. Și incă 
in aupă-amiaza aceleiași zile, cu ocazia 
partidei feminine Rapid—Știința bucu
rești, jucată la Dinamo, am primit cele 
dinții răspunsuri. Nu insă pe acelea aș
teptate, ci unele — de la... rău inceput 
să o spunem — absolut inacceptabile și 
de condamnat pentru toți „semnatarii" 
Iar, antrenorii N. Meadu (Rapid) și N. 
Murafa (Știința) și arbitrul secund G. 
Opaiț. Mai cu seamă pentru m esta din 
urmă, care le-a permis celorlalți doi-ca 
vreme de două seturi și jumătate să., 
tăifăsuiască nederanjați cu țucâtoarele 
lor, dindu-le indicații cum și cină le-a 
fost pofta, in total dispreț față de litera 
regulamentului și față de critica apărută 
in ziar, care cel puțin pe antrenorul 
Științei il viza direct. Ce este mai inte
resant, dar și mai supărător totodată, e 
faptul că arbitrul respectiv nu s-a ar<,tat 
de loc convins că greșise prin pasivi
tatea sa în această privință, la surprin
derea pe care ne-am exprimai-o el ser- 
vindu-ne replica unui suris angelic (par
că spunea că ne ocupăm de „fleaciui') 
șianrgumenlului că .„nțci de alte si
tuații din trecut, tovarășul antrenor N. 
Murafa a încălcat... mult mai puțin 
regula cu pricina I

.Am căutat și cu lupa prin regulament, 
dar nicăieri n-am găsit invitații la tole- 

' ranțe de acest gen, nicăieri n-am găsit 
j vreo prevedere ca regulile să nu fie de

■„Capul de afiș“ ai sâptăminiii

Vizita voleibaliștilor3

de ia Galatasaray Istanbul
Agenda activității competiționale din 

Capitală este bogată și atractivă săptă
mâna aceasta. „Capul de afiș" îl dețin 
întîlnirile din cadrul „C.C.E." ale cam
pioanelor noastre Rapid (masculin) și 
Dinamo (feminin) cu echipele campioa
ne ale Turciei, Galatasaray, care susțin 
returul partidelor jucate la 24 ianuarie 
la Istanbul. Cu deosebită curiozitate este 
așteptată mai ales evoluția echipei mas
culine turcești. Aceasta ca urmare fireas
că a scorurilor nescontat de strînse cu 
care a cedat campionilor noștri două 
din seturile disputate la Istanbul (la 13 
și la 11), precum și a rezultatului meciu
lui susținut de rapidișiî cu selecționata 
lstanbulului, care aproape s-a confundat 
cu formația Galatasaray: 3 — 1 116—14, 
15—11, 3—15, 17—15), în favoarea e
chipei noastre. Toate acestea dovedesc 
într-o bună măsură progresul realizat 
de voleibaliștii turci.

Cele două partide din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" se vor desfășura 
sîmbătă 6 februarie în sala Floreasca, în- 
cepînd de la ora 17,30: în deschidere 
meciul feminin Dinamo — Galatasaray, 
iar apoi confruntarea masculină Rapid- 
Galatasaray.

• ••
loc aplicate, să nu se dea nici un fel 
de sancțiuni dacă ele sini încălcate..*, 
mai puțin ca altădată.... nițeluș,... o lea- 
că„- nu chiar tocmai... Concluzia nor
mală : cerem CcAegmlui central de arbi
tri din F.R.V _ sa-l admonesteze pe ar
bitrul respectiv, tăind măsurile cores
punzătoare de lămurire a tui, precum și 
a altora care, asemenea lui, permit ne- 
respeetarea regulii in speță, permit dese
ori ca banca rezervelor să se transfor
me intr-un fel de avanpost al galeriei și 
de... cabinete tehnice funefionind atunci 
ci nd nu trebuie I

Motivul pentru care insistăm in a
ceastă direcție credem a fi limpede. Să-l 
subliniem totuși, fiindcă problema le 
mai pare unora minoră. In fond insă ea 
socotim că are o însemnătate deosebită. 
Dacă nu de a.tceva, nuuar pentru tapiul 
că abaterea de la regulament care ne re
ține atenția, prin acest soi de „teleghi
dare" a fucuioaretrir și a jacătorHor, 
constituie la urma urmei o frinâ in dez
voltarea gindirii tactice. Ceea ce desi
gur nu mai e de disprețuit. Să vedem, 
oare nn cumva, printre altele, și în ase
menea deprinderi stau rădăcinile nepu
tinței de a se „descurca" manifestată 
citeodată de voleibalistele și voleibaliștii 
noștri în întîlnirile internaționale? Adi
că colo unde îndeobște arbitrii nu Ie mai 
tolerează conducătorilor tehnici ai echi-4 
pelor rolul de dirijor în contratimp Cit 
partitura regulamentară...

CONSTANTIN FAUR



ACTUALITATEAINTERNAȚIONALĂ
♦♦4-H-♦♦♦♦♦♦♦ iii::+*+ --- ----------- VEȘTI SPORTIVE

♦

Competiții internaționale 
ale sportivilor noștri in luna februarie

+ I 
f
Ț

t

BIATLON : Participare la cam
pionatul mondial din Norvegia, 19 
—21 februarie; triunghiularul R.P.R. 
—R.D.G.—R. P. Polonă, în R.P.R., 
6 februarie ;

TENIS DE MASA : C.S.M. Cluj 
•—Spartak Sokolovo Praga (m) în 
„C.C.E.“, la Cluj ; Spartak Soko
lovo Praga—Voința București în 
„C.C.E.“, 12 februarie, la Praga ; 
Iotul R.P.R. (m, f), va participa la 
turnee în Anglia și R. F. Germană, 
20 februarie — 6 martie ;

HANDBAL : Returul meciului 
Dinamo București—R.I.K. Gotte- 
borg, în „C.C.E.", 21 februarie, în 
București ;

VOLEI : Rapid București—Gala- 
tasaray Istanbul (m) în „C.C.E." ; 
Dinamo Bucti rești — Galatacaray 
Isinabul (G), în „C.C.E.“, GGT>eie 
la 6 februarie ;

POLO PE APA : Participare la 
„C.C.E.'L îb apediau

FOTbIsta n Atinm—BuGurerti; 1 a 
Dinam,! a Dfebiruarib ; Rapid Buru- 
laș ti febrepriede un turneu în 
Izrael,2G februarie—3 mcetiel

LUPTE CLASICE : Sportivi ro- 
mîni vor întreprinde un turneu în 
U.R.S.S., unde vor susține întîlniri 
de verificare, la Minsk și Moscova, 
între 24 februarie — 5 martie ;

TENIS DE CIMP : La turneul 
de sală organizat la Moscova va 
participa și un grup de trei spor
tivi romîni, 27 februarie — 5 mar
tie ;

ATLETISM : Iolanda Balaș, în
soțită de antrenorul Petre Zîmbreș- 
teanu, va participa la mai multe 
concursuri organizate în S.U.A. ;

HOCHEI PE GHEAȚA : Echipa 
Slovan Bratislava va întreprinde un 
turneu în R. P. Romînă, care pre
vede două partide în Capitală, în 
zilele de 24 și 25 februarie, și 
două întîlniri în țară, dacă timpul 
va fi pricinii; în zilele de 27 și 
28 februarie selecționata de juniori 
a R. P. Romîne va susține două 
meciuri cu echipa similară a R. P. 
Polone.

Specialiști, arbitri, antrenori ro
mîni vor participa la diferite ac
țiuni și competiții sportive orga
nizate peste hotare.

♦
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦

♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦

NOI

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
AMENAJĂRI LA STADONUL

„VASIL LEVSKI"
mai mare stadion al Bulgariei,
Levski" din Sofia (cu o capaci-

Cel 
„Vasil , ,
tate maximă de 45 000 de locuri), se 
află in prezent in plină reconstrucție. Se 
prevede mărirea capacității stadionului 
și efectuarea de noi amenajări la această 
importantă bază sportivă.

încă de la sfirșitul lunii octombrie au 
inceput aici importante lucrări, iar in 
prezent stadionul este un adevărat șan
tier. Timpul prielnic permite cons
tructorilor să ' "
prevede mărirea . 
nului la 70 000 de locuri, 
jarea unor săli

t
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î

■
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• Echipa de juniori a Ungariei a
• Campionatele in diferite țări

♦

lucreze cu spor. Se 
capacității stadio- 
' ' amena-

de antrenament sub 
tribunele stadionului, a unei piste de 
atletism, a unui laborator pentru cerce
tări științifice, precum și săli de lectură, 
cabine pentru presă, radio, telegraf și 
telefon. Lucrările vor lua sfirșit in jurul 
datei de 1 aprilie 1966.

TOMA HR1STOV
SE AFIRMĂ O TÎNARA PATINATOARE 

în urmă cu cițiva ani, patinajul vite
ză din R.P. Polonă se bucura de o bună 
reputație pe arena mondială. Mulți își 
amintesc că în 1960 Elvira Serocinska

O imagine din viața sportivă a R.P. Mongole. Ea ilustrează pasiunea 
tineretului mongol pentru sportul cu motor. In afară de motocicbsmul 
obișnuit, in ultimul timp cunoaște o continuă răspindire și motociclismuE’ 

pe gheață

FOTBAL învins pe Ferencvaros

Recent, echipa de juniori a Ungariei, 
care se pregătește pentru Turneul 
U.E.F.A., a susținut un meci amical 
cu cunoscuta formație Ferencvaros. 
Tinerii fotbaliști din reprezentativă au 
■c*tii^i^’t cu 6—3, prin golurile marcate 
de Gaspar (2), Zbldi, Kocsis, Horvath 
și Orosz (autogol). Iată formațiile:

LOTUL U.E.F.A. : Hajdu — Legradi, 
Krivicz, Bankuti — Horvath. Banfalvi
— Schertzer, Kocsis (Zoldi), Vidals 
(Bordacs), Gaspar (Karsai), Ihasz II 
(Solymossi).

FERENCVAROS: Bus (din lotul 
U.E.F.A.) — Novak, Matrai, Kuchta
— Perecsi, Orosz — Fenyvessi II, 
Varga. Vilezsal (Bernath), Kiss. Feny
vessi 1.

După cum se știe, ecnipa Ungariei 
se află în aceeași grupă ou Suedia 
și reprezentativa tării noastre.

.INTER" ÎNVINSĂ LA FOGGIA
După etapa de duminică, Milan a 

lua un avans apreciabil față de 
„Inter". Liderul clasamentului are acum 
7 puncte mai mult decît Internazionale, 
care este amenințată să piardă și 
locul al doilea. In timp ce Milan a 
dispus cu 2—0 de Mantova, Interna
zionale a pierdut partida susținută la 
Foggia cu 3—2. Gazdele au condus 
cu 2—0, dar echipa lui Herrera a 
egalat prin punctele marcate de Peiro

și Suarez. In finalul partidei, gazdele 
au fost superioare înscriind golul vic
toriei. Celelalte rezultate ale etape: 
Lanerossi — Bologna 1 — I, Cagliari— 
Juventus 1—0, Fiorentina — Sampdoria 
0—I. Roma — Atalanta 0—0, Torino— 
Varese 1—0, Genoa — Messina 2—0, 
Catania — Lazio * 
lor clasate :
1. Milan
2. Inter
3. Juventus
4. Torino

Fiorentina
BORDEAUX

In campionatul Franței, după 21 
etape, în fruntea clasamentului se află 
Bordeaux, care a dispus duminică de 
Toulon cu 3—0. Celelalte rezullaae: 
Angers — Valenciennes 2—2. Lens — 
Rennes 1—1, Monaco — Rouen 1—0, 
Strasbourg — Lille I—2, Toulouse — 
Sedan 5—0, Lyon — Sochaux 2—1. 
Situația primelor '
1. Bordeaux
2. Valenciennes
3. Lyon

3—0. Situația prime-

5.

19
19
19
19
19

14
9
9
8
8

5
8
7
8
7

0
2
3
3
4

PE PRIMUL

clasate :
21 11 5
21 9 7
20 10 5

38:11 
26:18 
22:13 
24:15 
26:19
LOC

30:21 
30:18 
33:27 
NOU

33
26
25
24
23

de

27
25
25

5
5
5

REAL Șl ATLETICO DIN 
ÎNVINGĂTOARE

După 20 de etape, în campionatul 
spaniol „duelul" dintre Real și Atletico 
continuă. Duminică, ambele au obținut

viotorii, astfel încît în clasament 
continuă să fie despărțite doar de 
pun<c : Real Madrid a cîștigat în 
plasare (1—0 cu Oviedo), iar Atletico 
a învins pe teren propriu pe Murchia 
cu 2—0. Alte rezultate : Barcelona — 
Levante 4—2, Valencia — Espanol 
3—1, Saragossa — Sevilla 1—0, 
Betis — Atletico Bilbao 1—2, Elche — 
Cordoba 2—1. Clasameen: Real 31 p, 
Atletico 30 p, Saragossa 28 p.

BENFICA — LIDER IN CAMPIO
NATUL PORTUGHEZ

In campionatul Portugaliei s-a des
fășurat duminică derbiul Lisabonei : 
Sporting — Benfica. Meciul s-a ter
minat la egalitate (2—2), dar Benfica 
conduce cu autoritate în clasament. 
Are 25 puncte, cu 4 mai mult decît 
Academica și cu 5 mai mult decît 
F.C. Porto și C.U.F.

ANDERLECHT A TERMINAT 
LA EGALITATE

In campionatul Belgiei, Andterlecht 
conduce în clasament cu 34 puncte 
din 19 meciuri, urmată de Standard 
Liege ou 28 p din 18 jocuri. Dumi
nică, liderul a terminat la egalitate 
(2—2) cu St. Trond, pierzînd al pa
trulea punct în actualul campionat, iar 
Standard a învins cu 1—0 pe Berschoo.

ele 
un 
de-

putea deveni campioană olimpică în 
proba de 1 OGO m dacă nu... cădea. In 
ultimii ani, însă, rezultatele patinatori
lor noștri nu s-au mai ridicat la nivelul 
așteptat. Unul din motivele care au de
terminat această situație este și acela că 
în ultima perioadă nu au mai apărut și 
nu s-au mai afirmat în mod evident 
tinere talente. Din această cauză, la 
campionatele mondiale de anul trecut 
Polonia nu a fost reprezentată.

Specialiștii noștri constată cu satis, 
facție că în competițiile interne „mer
ge" din ce în ce mai bine, în acest se
zon, tînăra patinatoare Adela Mrosk 
Owna. Referindu-ne numai la ultimele 
rezultate, trebuie să arătăm că această 
tînără patinatoare a cucerit „Cupa Co
mitetului Olimpic Polonez", organizată 
la Zakopane. Cu acesr prilej ea a sta
bilit recorduri personale în probele de

1 500 și 3 000 m, apropiindu-se la nu
mai 4 zecimi de secundă de recordul 
țării în proba de 3 000 m. Ea s-a clasat 
pe primul loc și la totalul celor patru 
probe.

ELLA CUNGE
STUDENȚII IUGOSLAVI 

LA UNIVERSIADĂ
Nu de mult, la Belgrad a avut loc o 

ședință in cursul căreia s-a hotărit ca 
la Universiadă — care se va desfășura 
intre 25 și 29 august la Budapesta — 
studenții iugoslavi să participe la ur. 
mătoarele ramuri sporttve: atletism 
(băieți și fete), polo, inot (băieți și 
fete), volei, tenis, gimnastică și lupte.

In același timp, s-a constituit o co
misie care in colaborare cu federațiile 
de specialitate va pune la punct planul 
de pregătire a sportivilor.

•I '

Corespondentă din Moscova

Marginalii la concursul internațional de tenis de masă
MOSCOVA 1 (prin telefon). Unele 

rezultate înregistrate in cadrul concursu
lui internațional de tenis de masă des
fășurat în capitala Uniunii Sovietice 
sînt, desigur, cunoscute iubitorilor de 
sport din Rominia- în rindurile de mai 
jos vom consemna citeva aspecte des
prinse din această confruntwe, utilă re
petiție in vederea apropiatelor campio
nate mondiale.

Desigur, pentru cei ce nu au văzut 
concursul, apar surprinzătoare infringe- 
rile suferite de unii dintre deținătorii 
titlurilor de campioni ai Europei. Dis- 
cutind cu doi dintre cunoscuții specia
liști ai acestei discipline, Ferenc Sido 
(R.P. Ungară) și S. Hammarlund (Sue
dia), aceștia au avut cuvinte de laudă 
la adresa jucătoarelor sovietice. Și nu 
au fost doar complimente ale oaspeților 
adresate gazdelorl Intr-adevăr, compor
tarea celor două jucătoare fruntașe so
vietice, Zoia Rudnova și Svetlana Grin
berg, indreptățesc bunele aprecieri la 
adresa lor Rudnova, o sportivă In 
virstă de 18 ani, studentă la Institutul 
de limbi străine din Moscova, a produs 
o frumoasă impresie, prin jocul său mo
dern, ofensiv, prin sesizarea cu precizie 
a slăbiciunilor adversarelor sale. In 
semifinalele intrecerii de simplu femei 
ea a Invins-o de o manieră categorică 
(3—0) pe cunoscuta jucătoare engleză 
Mary Shannon, iar in finală și-a adju
decat victoria cu 3—0 In partida cu 
compatrioata sa Grinberg- De altfel, con.

cursul de la Moscova a arătat elocvent 
că jocul in apărare este depășit astăzi, 
iar ilustrarea cea mai evidentă a fost 
infringerea suferită de Diana Rowe in 
fața Svetlanei Grinberg, deși prima, cu
noscută prin măiestria ei, pornea favori
tă. Dar n-a putut rezista atacurilor suc
cesive și variate ale adversarei sale. 
Specialiștii sovietici au constatat cu sa
tisfacție că Grinberg și Rudnova for
mează astăzi un cuplu bun, care de alt
fel la Moscova (in consursul pe echipe) 
a dispus de campioanele Europei, Rowe- 
Shannon. Jucătoarele sovietice au mani
festat indeosebi o bună rezistență, ciș- 
tigind setul decisiv deși au fost conduse 
cu 20—17.

In finala de simplu masculin s-au in- 
tilnit doi jucători suedezi, Johansson și 
Alser. Victoria a revenit, după o parti
dă extrem de disputată, campionului 
european Johansson, invingător cu 3-0. 
Cei doi jucători au transformat meciul 
final intr-un recital de măiestrie spor
tivă, mult aplaudat de publicul spec
tator. Iată și alte rezullate: dublu băr. 
bați Alser, Johansson — Averin, Brod
ski (U.R.S.S.) 3—0; dublu femei Diana 
Rowe. Mary Shannon — Jurek, Lukacs 
(R.P.U.) 3—0; dublu mixt Jurek, Pignit- 
zki (R.P.U.) — Shannon, Neale (An
glia) 3—2.

Specialiștii de care aminteam mai sus 
nu au omis Insă să amintească și unele 
lipsuri manifestate in jocul sportivilor 
sovietici: uniformitate tactică, slabă pre
gătire psihologică, insuficientă concen-'

trare In momentele decisive. Dacă avem 
in vedere că cei mai mulți dintre ei sint 
tineri, lipsiți de o bogată experiență 
competițională, se poate presupune că a
ceste neajunsuri vor putea fi inlăturate 
in cadrul pregătirilor viitoare. Specia
liștii și antrenorii noștri iși pun speran
țe pentru „mondiale" intr-o bună com
portare in intrecerea pe echipe.

ALEXEI PATRICHEEV
redactor la „Scvietski sport"

Moscova

• Floretistul francez Jean Claude 
Magnan, finalist al J.O. de la Tokio, a 
ciștigat cea de-a treia ediție a competi
ției internaționale „Martini" disputată 
la Paris. El l-a Invins in finală cu 10-6 
pe polonezul Zbigniew Skrudlich. In se
mifinale Magnan l-a eliminat cu 10—6 
pe polonezul Wojda iar Skrudlich cu 
10—4 pe sovieticul Sveșnikov.

• Un aii sportiv francez Jean Pierre 
Allemand a cucerit pentru a doua oară 
consecutiv trofeul „Spreafieo" la spadă 
disputat la Milano. în clasamentul ge
neral el a totalizat 4 victorii (l înfrîn- 
gere), fiind urmat de Alberto Pellegrino 
(Italia) 3 victorii (2 înfrîngeri), Dieter 
Kung (R.F.G.) 2 victorii (3 înfrîngeri) 
și Guran Kostava (U.R.S.S.) 3 înfrîn
geri.

• In vederea campionatului mondial 
de ciclocros care va avea loc la 14 fe
bruarie in localitatea italiană Cavaria, 
in mai multe țări s-au disputat duminică 
campionate naționale, in urma cărora au 
fost alcătuite unele echipe reprezentati
ve. In campionatul francez. Pierre Ber
net La Invins pe Gandolfo, acoperind 
cei 22 km in lh 31:40,0. Van Damme a 
ciștigat campionatul belgian fiind crono
metrat pe 25 km in lh 19:41,0. Fostul 
campion mondial Rolf Wolsfshohl a ter
minat pe primul loc in campionatul 
R.F' Germane sosind cu un avans de 5 
minute față de cel de al doilea clasat 
Wilfried Gottschalk. Emmanuel Plattner 
și Z. Schmidt au ciștigat titlurile de

campioni ai Elveției și respectiv Lu
xemburgului.

• Cea de-a 10-a ediție a tradiționa
lului cros internațional de la Saint Se
bastian s-a încheiat cti succesul tuni
sianului Mohamed Gammoudi care a 
parcurs .
30:44,2. Gammoudi s-a detașat pe ul
tima parte a parcursului întrecînd in or
dine pe spaniolul ' Arizmendi — 30:50,5 
și coechipierul său Mahadeb — 31:14,0.

In clasamentul pe echipe primul loc 
a fost ocupat de sel. orașului Tunis — 
11 puncte, urmată de Londra — 25 
puncte, Barcelona — 30 puncte, Rabat 
— 43 puncte, Madrid — 53 puncte, St. 
Sebastian — 72 puncte.

• La Londra s-au disputat timp de 
două zile întrecerile celui de - al doilea 
campionat mondial de gimnastică acro
batică- La masculin primul loc a revenit 
americanului George Erwin, iar la fi. 
minin compatrioatei sale Danny Millman.

cei aproximativ 10 km în

(Agerpres).

intre 11 și 23 februarie

Numeroase concursuri
de atletism in S. U. A,

I

Din sporturile de iarna
FEDERAȚIA de patinaj din U.R.S.S. a 

alcătuit echipa feminină a U.R.S.S. la 
campionatele mondiale de patinaj vite
ză ce se vor desfășura în zilele de 6 
Si 7 februarie în Finlanda. Din echipă 
fac parte : Inga Voronina, de trei ori 
campioană mondială, Valentina Ste
nina, medaliată olimpică la J.O. din 
1960 și 1964, Tamara Rilova, Irina Ego
rova și debutanta Tatiana Rastopșina.

CEL DE-AL treilea concurs internațio
nal de sărituri cu schiurile de la tram
bulină disputat la Banska Bystrica a 
revenit sportivului sovietic Veretnikov 
care a totalizat 218,7 puncte (săriturile 
sale au măsurat 93,5 — 97,5 ni). După a
cest concurs în fruntea clasamentului 
continuă să se afle cehoslovacul Matous 
cu 655,1 puncte urmat de Oczka și Ve
retnikov (U.R.S.S.) fiecare cu cîte 635 
puncte.

DUMINICA la Seefeld, în apropiere 
de Innsbruck, au continuat campionate
le de schi rezervate profesioniștilor.

Campionul olimpic la slalom uriaș, 
francezul Francois Bonlieu, care a tre
cut la „pro” acum o săptămînă și-a 
adjudecat victoria în această probă 
reallzînd timpul de 162 secunde, 99/100. 
Au urmat în clasament Hias Leitner 
(Austria) 163 sec. 46'100 și Adrien Du- 
villard (Franța) — 164 sec. 22/100.

IN CAMPIONATUL unional de hochei 
pe gheață s-au întîlnlt două dintre 
fruntașele clasamentului : Dinamo Mos
cova și Spartak Moscova. Meciul s-a 
încheiat cu victoria hocheiștilor dina- 
moviști cu scorul de 2—1 (1-0; 1-1; 0-0). 
La Voskresensk echipa locală Himik a 
întrecut formația Torpedo Gorki cu 
scorul de 6—3 (2—1 ; 1—1, 3—1). Lokomo
tiv Moscova a cîștigat cu 3—0 (0—0 ; 1—0; 
2—0) partida susținută la Leningrad cu 
formația S.K.A. In clasament conduce 
T.S.K.A. — 43 puncte din 25 de jocuri 
urmată de Spartak Moscova — 41 punc
te din 26 de jocuri și Dinamo Moscova 
— 29 puncte din 25 de jocuri (Agerpres).

Intre 11 și 23 februarie la New York, 
San Francisco, Los Angeles și Cleve
land vor avea loc mai multe concursuri 
internaționale de atletism pe teren a
coperit. La aceste concursuri au fost 
invitați să participe și o serie dintre 
cei mai valoroși atleți europeni. Prin
tre cei invitați se află și recordmana 
mondială la săritura în înălțime, repre
zentanta țării noastre, Iolanda Balaș. Ea 
urmează să plece în S.U.A. la 9 fe
bruarie., .Printre al ți invitați, la con
cursuri figurează polonezii Ed. Czernik **■ 
(creditat cu 2,20 m la înălțime), Witold 
Baran (clasat pe locul 6 în proba de • 
1500 m a J.O.), A. Badenski (locul 3 la 
400 m la Tokio) și săritoarea în înăl
țime Jaroslava Bieda. Din rîndul atleți- 
lor germani se remarcă Wolfgang Rein
hard (prăjină), Ingrid Becker (lungi
me), Dieter Bogatszki (800 m) și Antje 
Gleiehfeld (800 m).
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