
Biblioteca Centra.ă

Regională 
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, l NtifrfaV&dai

gan al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P. Romînă

I XXI —Nr. 4602 ★ Joi 4 februarie 1965 ★ 4 pagini 25 bani

organizarea întrecerilor de schi

și săniuș din cadrul

Spartachiadei de iarnă

a tineretului!

ACTIVIȘTI SPORTIVI!
însemnări despre tinerele

ACTUALITATEA

la televiziunea franceză

în cadrjjț unei emisiuni 
ditulattf „Culisele perfor- 
lanței", televiziunea, fran- 
■ză i-a prezentat recent pe 

ton Schollander și Iolanda 
alaș.
c misiunea a avut un mare 

acces. Relerindu-.se la pre- 
întarea lolandei Balaș, zia- 
îl „L’Equipe" scrie: .... re-
ordmana lumii 
i înălțime ne-a 
infesîune plăcută prin 
umediul lui Roger 
ere: modestă, iubind 
ile, ea este ferm convinsă 
i sportul este necesar fe- 
jieilor".

scrie:
la săritura 

făcut o 
In- 

Cou- 
flo-

» Finala concursului
republican dc patinaj
artistic

Concursul republican de pa- 
naj artistic a ajuns în faza 
nală. Astăzi, vineri, simbătă 

1 duminică se vor desfășura, 
e patinoarele „23 August" și 

tloreasca din Capitală, ulti
mele întreceri ale acestei com- 
îSițîL își vor disputa intîie- 
Aiea sportivii între 7—12 ani 
i juniorii de categoria a II-a. 
ntrecerile încep astăzi pe pa- 
tnoarul „23 August”, de la 
ra 11, cu figuri impuse.

• Azi in „Cupa F. R. H.“

la handbal
Astăzi, în cadrul „Cupei 

r.R.H.“ la handbal în 7 
nasculin, se dispută jocul 
«stanță dintre Știința și Ra- 
>id. Meciul este programat 
a ora 18,30 în sala Politeh- 
lica.

* Scrimerii bucureșteni

în plină întrecere!
Scrimerii bucureșteni seni

ori își continuă întrecerile, 
kstiei, după floretiști și flo- 
etisie, care și-au desemnat 
ăptămina trecută campionii, 
cum vor intra In concurs 
padasinii și sabrerii: simbătă 
ncepind de la ora 17 și du- 
ninică de la ora 9.
Loc de întrecere — planșele 

nstalate in sala de sport a 
’acuității de științe juridice.

SPORTIVA

Marți și miercuri, pe patinoarul „23 August" din Capitală 
s-au disputat primele două etape din turneul final a! campio
natului republican 
Steaua, și Voința 
obținut cite două

TIRNAVA ODOR-
HEI — ȘTIINȚA 
CLUJ 8—2 (2—0,

2—1, 4—1)

de hochei. Protagonistele campionatului. 
Miercurea Ciuc sini singurele echipe care au 
victorii, lată relatări asupra jocurilor :

VOINȚA M. CIUC — DINAMO
BUCUREȘTI 2—1 (0—0, 0—0,

2-1)

■

Jocul a fost in
fluențat de ninsoa
re, zăpada ce se 
depunea pe pati
noar împiedicînd 
pucul să alunece. 
Jucătorii din Odor- 
hei au confirmat, 
prin comportarea 
lor bună, rezulta
tele obținute îti ul
timul timp. Au în
scris Gyorgy (4), 
Tarcsi (3) și Gali 
pentru Tîrnava, Co- 
zan 1 și Cozan II 
pentru Știința Cluj.
STEAUA BUCU
REȘTI — ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI 11—0 
(2—0, 6—0, 3—0)

Hocheiștii de la 
Steaua au dominat 
net, manifestînd o 
formă de zile mari. 
S-au remarcat prima 
Szabo, Calamar, 
rarea imediată.

Fază din meciul Steaua—Știința Cluj :
Peter conduce pucul urmărit de Dibernardo

Foto : P. Romoșan

linie : C. fost marcate de: Calamar (3). 
Biro și apă- Vacar (2),Biro, Csiszer, Peter, 

Punctele au Varga, lonescu și Stefanov.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE TENIS DE MASA

S-au încheiat întrecerile pe echipe
Au început probele individuale

Sîntem convinși că cele câ
teva mii de spectatori, care au 
i rmări't cu emoție pasionanta 
desfășurare a acestei partide, nu 
vor uita prea curînd cele 60 de 
riinute de joc îndîrjit, ectrtli- 
Irat, cu numeroase ocazii crea- 
,te la ambele porți. Am putea 
spune că a fost unui dintre cele 
mai frumoase meciuri ale com
petițiilor interne de hochei, de
oarece ambele echipe au luptat 
pînă la epuizare pentru victo
rie. Și dacă victoria a surîs 
(cu 74 de secunde înainte de 
sfirșit!) jucătorilor din M. Ciuc, 
acest lucru se datorește expe
rienței lor mai mari. Nu e 
mai puțin adevărat că și... no
rocul și-a spus cuvîntul, pucul 
șutat de Andrei găsindu-și 
drum prin pachetul de jucători 
masat în fața porții lui Dumi
tra?...

Cîteva cuviote despre joc. Tn 
prima repriză a dominat mai 
mult Voința, însă acțiunile ju
cătorilor din M. Ciuc nu 
avut claritate. După pauză 
namo a atacat din ce în ce 
insistent și niai periculos, 
special în perioadele cînd 
gheață se aflau liniile secunde. 
Tn ultima parte a jocului, di- 
namoviștii atacă furtunos, des
chid scorul prin Bașa (min. 
50), da>r Andrei egalează în 
min. 54. Și cînd se părea că 
scorul va rămîne egal, un șut 
al aceluiași Andrei a pecetluit 
scorul final. Indiferent însă de 
cine a obținut victoria, felici
tări merită ambele echipe și, în 
special, cei doi portari: Sofian 
și Dumitra;'.

Parcă l-am mai văzut undeva 
pe tînărul acesta. Unde... ? 
Unde... ? Scotocindu-mi un
gherele cele mai îndepărtate 
ale memoriei, încerc _ să-mi 
amintesc locul, împrejurarea. 
E dificili. Deodată înțeleg că, 
de fapt, ceea ce îmi este cu
noscut, familiar, la Dumitru 
Trașcă sînt o seamă de trăsă
turi oornune cu nenumărați ti
neri pe care i-am întîlnit, în 
împrejurări ca și aceasta de 
astăzi, cu obrajii împurpurați 
de focul întrecerii, --------------
cu ochii 
cind de bucuria 
victoriei.
sînt prietenii mei 
din spartachiade, 
oameni a căror dragoste pen
tru sport îi asemuie pe unii cu 
olții, mai ales prin ceea ce 
denumim de obicei entuziasm 
tineresc.

Dumitru Trașcă are 17 ani, 
vîrsta tuturor îndrăznelilor. 
Astăzi a cîștigat finala pe aso- 
oiație la trîntă, categoria 
57 kg. A vrut mult și mai ales 
a îndrăznit. Acum, la cîteva 
minute după terminarea parti
dei, vorbește mult, un pic cam 
răgușit — poate și din cauza 
emofiei. Oricum, însă, e vesel 
și mai ales înorezător. Cînd un 
coleg face o ironie spunîndu-i 
că „Hai mă, că ești un învin
gător la lupte preclasice"... 
Dumitru Trașcă ripostează 
prompt „Să te văd ți pe tine, 
pe saltea, ți pe urmă vorbim".

Sala asta nu e „Floreasca" 
și nici Dumitru Trașcă 
Valeria Bularca, dar 
campion mondial poate 
gustat în+îia ooră din 
viatorioi itot într-o asemenea

împurpurafi

după-amiază, tot îmtr-o astfel 
de sală. Firul nevăzut care-1 
leagă pe Dumitru Trașcă do 
Valeria Bularca este unul 
singur : dragostea pentru sport.

Sail a aceasta m ică este și 
ea încălzită, stăpînită tot do 
dragoste pentru sport. Iar sen
timentul acesta este prezent 
și în timpul finalei la tenis de 
masă, disputată între Aurel 
Păpădie și Constantin Badea, 
al finalei de haltere, unde pe 
primul loc

strălu-

Da, ei
Reportajul

nostru

nu e 
fostul 
că a 
cupa

au 
Di- 

maf 
în 
pe

s-a clasat tîmplarul 
Marin Petculef și 
în sala de șah', 
unde „gînditorii*' 
au stăruit înde* 
lung asupra fie
cărei mutări.

Trașcă, Virgi! Dră-Dumitru 
gan, Constantin Badea și cei-* 
lalți sînt topiferi, tîmplari, 
membri ai asociației Voinfa 
mobilă - tapițerie. Reuniunea 
aceasta finală a vîrfuriloc 
sportului de mase din asociație 
se desfășoară într-un cadru 
sărbătoresc, pe care rareori, 
l-am întîlnit într-o asociației 
mică.

Tn primele faze, pe foile de 
concurs figurau 300 de parti
cipant!. Astăzi, aici, sînt doar 
cei mai buni și consiliul aso
ciației (președinte — Dumitru 
Neaelcovici), merită toate 
laudele pentru nivelul asigurat 
finalei, din punct de vedere al 
organizării. Am lăsat, intention 
nat, aceste lucruri la sfîrșît. 
Se spune că ceea ce vrem să 
rămînă trebuie scris la urmă. 
Ca o concluzie sau ca un 
exemplu pentru alții...

VALENTIN PĂUNESCU

Iubitorii sportului cu mingea de 
celuloid din Capitală au avut o- 
cazia ca marți, ziua a Il-a a fi
nalelor campionatelor republica
ne, să urmărească o serie de me
ciuri atractive și de un bun nivel 
tehnic.

Probele pe echipe s-au terminat 
ctt victoriile formațiilor Progresul 
București (femei) și C.S.M. Cluj 
(bărbați) care au devenit cam
pioane ale țării.

Ultimele rezultate tehnice: echi
pe femei, turneul final: Progresul
I București cu Voința București 
3—1, Progresul II București 3—0, 
C.S.M. Cluj 3—1; Voința Bucu
rești cu Progresul II București 
3—0, C.S.M. Cluj 3—1; Progresul
II București — C.S.M. Cluj 3—2; 
Clasament: 1. Progresul I Bucu
rești 6 puncte — campioană repu
blicană, 2. Voința București 5 p; 
3. Progresul II București 4 p; 4. 
C.S.M. Cluj 3 p.

Echipe bărbați, grupele semifi
nale : grupa 1: C.S.M. I Cluj cu 
Voința București 5—1, Construc
torul Triumf București 5—0, 
M.T.T c. București 5—0, Voința

București cu Constructorul Tri
umf București 5—0; M. T. Tc. 
București 5—1; Constructorul Tri. 
umf București — M.T.Tc. 5—4. 
Clasament: 1. C.S.M. I Cluj 6 p; 
2. Voința București 5 p; 3. Cons
tructorul Triumf București 4 p; 
4. M.T.T c. București 3 p. Gru
pa a Il-a: C.S.M H Cluj cu Pro
gresul I București 5—0; Progre
sul II București 5—0; C.S.M. III 
Cluj 5—0; Progresul I București 
cu Progresul II București 5—1 ; 
C.S.M. III Cluj 5—1; Progresul 
II București — C.S.M. III Cluj 
5 — 4. Clasament: 1. C. S. M. 
II Cluj 6 p; 2. Progresul 1 
București 5 p; 3. Progresul II 
București i p; 4. C.S.M. III Cluj 
3 p. Finalele pentru stabilirea 

al locu-
3 p. Finalele pentru 
clasamentului general 
rilor 1—2: C.S.M. I Cluj -

(Continuare în pag. a 2-a)

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

0 frumoasă inițiativă
De cîteva zile, iubitorii șahului 

au prilejul să urmărească o în
trecere pe cît de interesantă, pe 
atîf de inedită. Campionul țării, 
maestrul internațional FLORIN 
GHEORGHIU, susține un meci 
simultan prin corespondență cu 
8 selecționate raionale din re
giunea București. Inițiativa or
ganizării acestei competiții a- 
parține ziarului „Steagul roșu". 
Mutările celor 8 partide apar 
pe diagrame la rubrica de sport 
a ziarului.

La săniuș

în sfirșit, mult așteptata zăpadă a sosit și în Capitală. De 
marți seara a nins zdravăn. Spre marea bucurie a copiilor, care 
n-au scăpat nici o z: pentru săniuș.

lată o imagine grăitoare surprinsă în plin centrul Bucureștiului. 
Foto I. Mihăică

DIN VIATA

ORGANIZAȚIEI NOASTRE

La A. S. Cauciucul
există condiții

pentru o activitate
și mai bună

Aspect din timpul întrecerilor desfășurate în sala Dinamo 
Foto : V. Bageac

La ieșirea din București, pe șoseaua 
Giurgiului, privirile trecătorilor sînt 
atrase de aspectul și coloritul plăcut 
al unor imense hale; clădirile Combi-

natului de cauciuc Jilava. Tn vecinăta
tea combinatului se văd dreptunghiuri 
nivelate, contururile unui microstadion. 
Sînt semne că tinerii din combinat au 
în preocupările lor și sportul. Despre 
acest lucru ne-am convins cum am in
trat pe poarta combinatului. Pe avi
ziere se găsesc chemări adresate iu
bitorilor sportului de aici să se întrea
că la Spartacniada de iarnă. In secții 
și în cantină întîlnim afișe care anunță 
evenimentul sportiv al zilei — confe
rința de dare de seamă și alegeri a 
asociației sportive Cauciucul.

Cu un sfert de oră înaintea conferin
ței în sală s-au adunat zeci de oameni. 
Intr-un colț al sălii stă de vorbă un 
tînăr cu un om mai în vîrstă. Tînărul 
este FI. Ardeleanu, vulcanizator în 
secția a V-a, portarul echipei de hand
bal. Participă la conferință ca invitat. 
Celălalt, colegul său de secție, Ma- 
tache Barbu, a fost delegăt la confe
rință de adunarea grupei sportive de 
la locul de muncă.

— Ce părere aveți despre activita
tea sportivă din combinat ? i-am în-

trebat pe cei doi participanți la confe
rință.

— In anul cent a trecut — ne spu
nea handbalistul Ardeleanu — sportul 
s-a schimbat mult în bine. Față de alți 
ani s-au organizat mult mai multe în
treceri, la care au participat sute de 
tineri. Pe linie de performanță (compe
tiții de nivel raional și orășenesc) am 
obținut rezultate mai bune ca în toți 
cei șase ani de cînd există asociația 
Cauciucul. Echipele noastre de handbal 
s-au calificat în campionatul orășenesc. 
Fotbaliștii (locul IV în turul campiona
tului orășenesc cat. a Il-a). jucătorii 
de popice precum și turiștii au obținut 
și ei o serie de succese.

Tovarășul de muncă al tînărului 
handbalist a intervenit în discuție, ar-ă- 
tînd și el unele aspecte ale muncii 
sportive din combinat.

— Avem condiții în combinat — ne 
spunea recepțiorierul Matache Barbu

T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 2-a)



PDPIEE
SE APROPIE TțRNEEl PE CATEGORII DE GREUTATE

Pregătiri intense in cluburile bucureștene
A început concursul feminin de selecții

Comportări și rezultate slabe in primele intrecerV

f •— Maestre, pe mine m-ai înscris ?
•— Da I Dar pentru ca să participi la 

Turneul pe categorii de greutate trebuie să 
te pregătești bine. Așa că, ai grijă...

Asemenea discuții au loc în aceste 
zile între boxeri și antrenori. în sălile 
bucureștene de antrenament se simte 
parcă un alt „puls". Lucru firesc, de
oarece — se știe — criteriul de selec
ție pentru viitoarele întîlniri interna
ționale este, în primul rînd, compor
tarea pugiliștilor în această importantă 
competiție.

ZILNIC, LA SALA...

Antrenorul Mielu Doculescu, cunoscut 
pentru priceperea cu care adună tineri 
la sala de box, și-a dat jos treningul. 
Transpirase mai mult decît sportivii. 
Lucrase la mănuși cu Constantin Ne. 
goescu, Gheorgne Palangă, Vasile 
Dobre, Constantin Alexandru, Ilie Șer- 
ban, Ștefan Comaroni și Ștefan lonescu. 
Și, să recunoaștem, nu-i de loc ușor 
să ții piept atîtor tineri care se 
anunță puși pe fapte mari.

— Vom fi prezenți la turneul orga
nizat de federație. Ne pregătim de zor. 
Acum am trecut la individualizarea an
trenamentelor și facem lecții la mănuși 
cu teme bine stabilite. Urmăresc în
deosebi viteza și precizia în execuții.

VERIFICĂRI LA „METALUL"

La sala „Claudiu" am găsit vreo 20 
de boxeri împreună cu antrenorul se
cund, Ion Sandu.

— Unde este Stoianovici, antrenorul 
principal 1

— A plecat la Medgidia cu cîțiva bo. 
xeri, care au susținut o întîlnire de ve
rificare cu pugiliștii din localitate (10— 
10). La 14 februarie ne vom deplasa 
la Craiova, unde vom boxa cu reduta
bila formație Dinamo.

Turneul ce va fi organizat de fede
rație în prima decadă a lunii martie 
i-a pus, după cum se vede, pe... roate 
pe metalurgiști. Vor fi prezenți în între
cere și boxerii V. Badea, C Popa, 1. 
Grăjdeanu, D. Mines, N. Calița, P. Ni- 
culescu, Gh. Stan, P, Cîmpeanu și Gh 
durea.

ÎN SALA NOUA

Calea Plevnei 114. l-am găsit pe 
boxerii de la „Steaua" antrenîndu-se cu 
multă poftă într-o sală nou amenajată. 
Aparatură în perfectă stare, curățenie 
exemplară. Maeștrii Fiat și Spacov își 
împărțiseră „elevii" și lucrau cu ei la 
mănuși.

_— Vrem să facem o „figură" frumoa. 
să la turneu, ne-a spus Marcu Spacov. 
Am trimis federației lista boxerilor noș

Primele jocuri din turneul final
(Urmare din pag. 1)

STEAUA — ȘTIINȚA CLUJ 
14—0 (4—0, 4—0, 6—0)

Meci în care militarii au dominat 
în majoritatea timpului. După ce și-au 
asigurat un avantaj consistent, ei au 
folosit mai ales liniile a doua și a 
treia care — în ultima repriză — pro- 
fitînd de „căderea" studenților au ur
cat simțitor scorul. Au marcat: Ste
fanov (4), Szabo I (2), Calamar (2).

Astăzi, la Floreasca,
RAPID - STEAUA

în Capitală, meciurile etapei a X-a 
«lin campionatele republicane de cate
gorie A — seria I nu se mai desfă
șoară, ca de obicei, toate la finele săp- 
tămînii, din cauza întîlnirilor din ca
drul „C.C.E.". Astfel, partida de cam
pionat a echipei masculine Rapid, cu 
Steaua, se dispută cu două zile mai 
devreme. Adică astăzi, începînd de la 
ora 18, în sala Floreasca.

Tot astăzi, dar în Orașul Dr. P. 
Groza, se mai dispută un meci divizio
nar și anume Dinamo Bihor—Știința 
Timișoara, reprogramat din etapa de 
la 17 ianuarie.

Lecție la „mănușa palmă". Execută Nicolae Puiu sub atenta supraveghere 
a antrenorului Lucian Popescu

Foto: V. Bageac
tri care vor participa la concurs : Ciucă, 
Gîțu, Vanea, Popoacă, Vișinescu, Nico- 
lau și Gheorghioni"

PE MIINE, MAESTRE...

Ora 20. Antrenamentul a luat sfîr- 
șit. Marin Băloîu (fost campion re
publican), Constantin Ghiță, Dumitru 
Miron și Ion Pițigoi, viitori reprezen
tanți ai clubului Voința în turneul 
pe categorii de greutate părăsesc sala.

— Pe miine, maestre 1
Aflăm de la antrenorul Gh. Preda că 

„cei 4" vin primii și pleacă printre ul
timii din sală. Ba, mai mult, Marin Bă- 
loiu (fiind acum în concediu de odihnă) 
vine deseori și dimineața. Vrea să arate 
că nu degeaba a cucerit, în 1963, titlul 
de cel mai bun boxer la categoria semi- 
ușoară.

EXEMPLUL LUI MîNDREANU

Decanul de vîrstă al boxerilor din a- 
sociația sportivă S.P.C. este Nicolae 
Mîndreanu. La 32 de ani e la fel de 
agil ca și Ion Sabău, care abia anul a- 
cesta devine... senior (ca vîrstă).

— Mîndreanu — ne spune antrenorul, 
Ștefan Iordache — constituie un exem
plu pentru tinerii din sala noastră : duce 
o viață sportivă, muncește mult în pro
ducție și la antrenament. El este decis 
ca și anul acesta să dea de furcă tine
rilor. In primul rînd, în apropiatul tur
neu pe categorii de greutate.

Elevii lui Iordache, mai precis Mîn

Vacar, lonescu. Varga, Biro, Trăușan 
și Fenici.

VOINȚA — TIRNAVA 17—0 
(5—0, 7—0, 5—0)

Partida așteptată cu legitim interes 
(pînă acum, aceste echipe realizaseră 
scoruri foarte strînse) a constituit o 
deziluzie pentru spectatori. Formația 
din Odorhei a dat o replică neașteptat 
de slabă, părînd că nu-și apără șan
sele cu toată seriozitatea. Voința a ju
cat bine, realizînd unele faze de mare 
spectacol. Cei mai buni: Z. Antal, 
Szabo II și Andrei, respectiv Ioano- 
vici. Golurile au fost marcate de An
drei (5), C. Antal (4), Z. Antal (3), 
Szabo II (3), I. Antal și Ferencz.

DINAMO — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
7—1 (1—0, 3—1, 3—0)

Studenții n-au putut rezista decît o 
repriză atacurilor viguroase ale di- 
namoviștilor. După ce Ștefan a deschis 
scorul, Vacar a egalat și se părea că 
vom asista la un meci strins In inter
val de cîteva minute însă, Dinamo în
scrie prin Ștefan, Ciobotaru și din nou 
Ciobotaru, luînd un avantaj decisiv. în 
ultima repriză, Dinamo își impune și 
mai mult superioritatea, marcînd încă 
de 3 ori (Pană, Corduban, Barbu). 
Dinamoviștii au marcat în aceste prime 
două etape un sensibil progres față 
de jocurile lor din campionatul Capi
talei.

Azi, toate meciurile etapei a 111-a 
sînt programate după amiază, de la 
ora 15, în ordinea : Tîrnava — Știința 
Buc., Voința — Știința Cluj, Steaua— 
Dinamo, Vineri este zi de pauză. 

dreanu, Sabău, Grosu și Sioian, au — 
față de ceilalți — un obiectiv imediat: 
atingerea unei forme sportive superioa. 
re înaintea turneului. Luna trecută ei 
au întîlnit într-o partidă de verificare pe 
boxerii de la Medgidia ; la 7 februarie 
S.P.C.-iștii vor fi oaspeții boxerilor din 
Onești. Apoi, turneul din Capitală, pe 
care amatorii boxului bucureștean îl 
așteaptă cu nerăbdare...

R. CĂLARAȘANU

Există condiții pentrn o activitate 
și mai bană

if Urmare din pag. 1)

— pentru o activitate sportivă și mai 
bună. Aceasta insă cere un volum spo
rit de muncă. Sportivii trebuie să se 
antreneze mai mult, iar membrii con
siliului și instructorii să fie mai activi.

Dezbaterile conferinței au confirmat 
cele relatate mai sus. Atît darea de 
seamă cît și discuțiile au scos la 
iveală faptul că în cadrul combinatu
lui există încă posibilități care — bine 
folosite — pot contribui efectiv la ri
dicarea nivelului activității sportive.

Darea de seamă a fost bine întoc
mită, i-a evidențiat pe acei sportivi, ac
tiviști și instructori care au contribuit 
la realizarea succeselor și, bineînțeles, 
i-a criticat pe acei care s-au lăsat pe 
tînjală. Rezultatele obținute anul tre
cut de sportivii de la „Cauciucul" sint, 
față de alți ani, remarcabile. Dar ra
portate la condițiile existente în com
binat rezultă că mai sînt multe de fă
cut.

Vom arăta pe scurt unele din defi
ciențele activității și măsurile luate de 
conferința asociației țientru ca în 1965 
munca sportivă să se ridice la un ni
vel superior.

Pe linia activității de mase, confe
rința a constatai că membrii UCFS 
n-au fost atrași într-o activitate com- 
petițională organizată de-a lungul în
tregului an; concursurile s-au ținut 
sporadic, cu un număr redus de parti- 
cipanți, în special la handbal, volei, 
turism și tenis de masă. întrecerile la 
atletism, gimnastică și haltere au avut 
de multe ori un caracter formal, câș
tigătorilor din primele concursuri ne- 
fiindu-le asigurate condiții de partici-

Finalele campionatului republi
can de patinaj viteză s-au amînat 
cu o săptămînă. Ele se vor desfă
șura între 7—II februarie pe o pistă 
de gheață, care va fi stabilită în 
zilele următoare, în funcție de sta
rea timpului. Pentru o parte dintre 
patinatori, în rîndurile cărora figu
rează și cîteva nume cunoscute 
(campionul nostru absolut Emilian 
Papuc, Alexandru Lăzărescu și al
ții), cele 7 zile de amînare a fina- 
leior sînt binevenite. Ele le oferă 
prilejul unor antrenamente în plus, 
cu atît mai necesare, cu cît o sea
mă de tineri patinatori par hotărîți 
să încerce răsturnarea ierarhiei sta
bilite de mai mulți ani în patina
jul nostru de viteză. Acești tineri 
patinatori și-au dezvăluit... intenți

Concursul feminin de selecție a în
ceput ieri dimineață pe arena Con
structorul din Capitală. 40 de jucă
toare, din întreaga țară, vizate pentru 
loturile republicane în vederea viitoa
relor întîlniri internaționale, figurează 
pe listele competiției dotate cu trofeul 
„Cupa 16 Februarie". Se joacă la 
proba clasică de 100 bile mixte femei.

Cîteva cuvinte despre sportivele care 
aii evoluat în cursul dimineții de 
miercuri. Maria Chiru (Cimentul Med
gidia), aflată la prima ei întrecere de 
amploare, a început jocul prea timid 
și a realizat din primele 50 de bile 
doar 136 p.d. La următoarele 50 de 
bile însă, a avut o puternică reve
nire, dar n-a mai putut evita ultimul 
loc în clasament. O altă tînără, Elena 
Vonica (Cetatea Giurgiu) a arătat că 
e dotată cu deosebite calități, dar lipsa 
de antrenament și-a spus cuvîntul. Ea 
a fost imprecisă în lovituri, „spărgînd" 
adesea. Colegele ei de echipă, Florica 
Olăieru și Steliana Chican, s-au com
portat mai bine, deși și ele au recu
noscut că n-au făcut decît două șe-

TEII 5otN AS A
S-au încheiat întrecerile pe echipe

(Urmare din pag. 1)

C.S.M. II Cluj 5—1 — formația CSM 
1 Cluj a cucerit titlul de campioană a 
R.P.R.; 3—4 : Progresul I București — 
Voința București 5—0, 5—6; Progresul 

pare la alte confruntări. Pentru atrage
rea cît niai multor membri UCFS în 
activitatea sportivă de mase, în acest 
an se vor organiza mai multe com
petiții care se vor desfășura, mai iutii 
în grupele sportive, apoi se vor încheia 
cu finale pe asociație. Vor fi atrași în 
UCFS încă 300 de salarlați din com
binat, se va mări numărul purtătorilor 
Insignei de polisportiv cu 150, se va 
organiza un număr sporit de excursii, 
zile cultural-sportive etc. Din obiecti
vele prevăzute în hotărirea conferinței 
am mai spicuit cîteva: terminarea prin 
muncă voluntară a terenului sportiv 
al combinatului, pregătirea a zece ti
neri care să devină instructori spor
tivi, promovarea tinerelor elemente ta
lentate din combinat în echipele de 
handbal fete, fotbal, «activizarea sec
ției de tir, crearea unui lot masiv de 
juniori la fotbal (pe lingă echipa de 
juniori care participă alături de forma
ția de seniori la campionatul orășenesc 
categoria a II-a, se vor forma noi e- 
chipe din copiii salariaților și din ti
neri din cartier), înființarea a două 
echipe de volei — băieți și fete — și 
înscrierea lor în campionatul raional, 
procurări de fonduri suplimentare (în 
trimestrul III, al anului trecut, de 
exemplu, asociația sportivă a realizat 
un venit de 2 000 lei numai din vinza- 
rea biletelor Sport-expres) etc.

Dar, îndeplinirea obiectivelor depinde 
în mare măsură, cum bine au subliniat 
unii dintre participant la conferință, 
de muncă pe care o vor depune con
siliul asociației (președinte ing. Petre 
Georgescu) precum și membrii birou
rilor grupelor sportive și secțiilor pe 
ramură de sport.

^PATINAJ
INTRE 7-11 FEBRUARIE: FINALELE LA VITEZĂ

ile cu prilejul ultimului concurs 
dotat cu „Cupa 30 Decembrie". La 
competiția amintită, Emilian Papuc 
și Al. Lăzărescu au reușit din nou 
să-și împartă primele locuri în cla
samentul final și chiar cu rezultate 
mai bune decît cele realizate de ei 
la ediția precedentă : E. Papuc — 
500 m : 48,6 (1964).— 49,4 (1963); 
Al. Lăzărescu — 500 m : 49.5 (1964) 
— 51,6 (1963). Dar, tinerii care au 
luat startul în afară de concurs 
i-au depășit net. Astfel, la aceeași 
probă de 500 m. Victor Sotirescu a 
obținut 47,0, Andrei Ocoș 47,2, Gh. 
Catena 47.5, Carol Comearțeghi și 
Viorel Tomescu 48,5. Deci, într-un 
clasament la proba de 500 m, care 
i-ar fi inclus pe toți patinatorii de 
mai sus. Papuc și Lăzărescu ar fi 

dințe de antrenament în vederea con 
cursului de la București. Valoroaseli 
jucătoare Margareta Kellemen (Voinț; 
Cluj) și Florica Biru (Voința Con 
stanța) —• de la care așteptam cifr< 
peste 400 p.d. s-au comportat sul 
așteptări. Pare curios, însă jucătoarei 
pe care le-am urmărit miercuri dimii 
neața au fost — în generai — deficîj 
tare la manșele în „plin". Cu excepții 
Floricăi Olăieru, restul sportivelor ai 
avut manșe în care nu au putu* ating 
cifra de 130 p.d. Nici la „izolate" ni- 
s-au prezentat prea bine. In afară d 
fosta campioană a țării, Margaret; 
Kellemen, care a aruncat patru bil 
în... gol, celelalte concurente au avu 
între 7 și 11 bile goale I...

Iată clasamentul după primele jocuri 
1. Margareta Kellemen 388 p.d.; 2 
Florica Olăieru 372 p.d.; 3. Florie; 
Biru 370 p.d.; 4. Steliana Chican 36! 
p.d. ; 5. Elena Vonica 357 p.d.; 6. Ma 
ria Chiru 332 p.d. întrecerile conți 
nuă azi la aceeași arenă.

TR. IOANIȚESCU

II București — Constructorul Triun 
București 5—2, 7—8: M.T.Tc. Buci • 
rești — C.S.M. Iii Cluj 5—3; 9—10 
Știința Petroșeni — Comerțul Tg. Mure 
5—3.

★
Primele meciuri din cadrul probe 

lor individuale au fost programat 
miercuri cînd s-au înregistrat rezulta 
tete: simplu bărbați, turul 1 : L. S 
mandan — Bătălorescu 3—1, D. Ar 
tonescu — Preda 3—0, Geambașu -t 
Lăzărescu 3—0, H. Trupei — Simi 
3—0, Băcioiu — Pesch 3—1, CărmS 
zan — Farago 3—1, Opran — Băi. 
bulescu 3—1, Păun — Dumilniu 
Suciu — Cernescu 3—0, Pavel - 
Stamatescu 3—6, A. Sima.ndan 4. 
Deheleanu 3—1, Iulian — Ac iu 3—C 
Luchian — Cherecheș 3—0; simplu fi 
mei, turul I: M. Jandrescu — Erer 
feid 3—0, Sălăgeanu — Ciobanu 3—( 
Lesa! — Crișan 3—0, Veliu — Boi 
zan 3—0, Ivan — Marionțiu 3—C 
dublu femei, turul 1: Demetrovic 
Erenfeld — Crișan, fvan 3—1, sfei 
turî de finală: Alexandru, Constant 
nescu — Tompa, Lesai 3—0, V. Jar: 
drescu, M. Jandrescu — Toma, Veli 
3—0, Folea, Mihalca — Dinu, Ci<* 
banu 3—0; dublu bărbați, sferturi d 
finală: Negulescu, Reti — Crăciui 
Suciu 3—0, Sîndeanu, Gantner - 
Trupei, Trupei 3—2, Cobîrzan, Botni 
— Bodea, Hidveghi 3—2, Demie.’ 
Soare — Giurgiucă, Sentivani 3-4 
Ultimul rezultat constituie o surpriz; 
dar victoria cuplului Demien —.cȘoai 
este meritată.

Astăzi cu începere de la ora 8.3 
și 16,30 vor avea loc meciuri la pr< 
bele de dublu (toate turneele finale 
Vineri, de la ora 16,30 se vor disput 
turneele finale ale probelor de simpl 
femei și simplu bărbați.

ocupat abia locurile 6 și 7. (Men 
ționăm că regulamentul „Cuipei 3 
Decembrie" prevede — printre ai 
tele — că asociațiile și cluburil 
sportive au dreptul să participe 1 
fiecare probă pe categorie de vîrst 
cu cîte doi concurenți — nomina 
lizați, care să conteze în clasament 
ceilalți iau parte în afară de con 
curs).

Confirmarea celor arătate de ti 
nerii noștri patinatori la ultimul lo 
concurs o așteptăm la finale, p 
care le dorim încheiate cu rezul 
tate rit mai bune din partea tu 
turor concurenților. Pînă atunci 
toată atenția pregătirilor.

G, ȘTLFANfcSCU



Lotul reprezentativ 
își începe antrenamentele

După cum am mai anunțat, a 
fost alcătuit lotul reprezentativ în 
vederea jocurilor pentru prelimina
riile campionatului mondial. In ca
drul meciurilor cu caracter de ve
rificare, lotul va susține săptămîna

aceasta două partide : cu Progresul 
astăzi și cu Petrolul duminică.

Antrenorii lotului sînt Uie Oană 
și Ștefan Covaci, care vor pregăti 
echipa sub directa îndrumare a tov. 
Gheorghe Popescu, președintele F.R. 
Fotbal.

S-a încheiat cursul de perfecționare a antrenorilor
Ieri a avut loc închiderea cursului 

de perfecționare a antrenorilor. După 
cum am arătat în ziarul nostru, cursul 
— la care au participat și cunoscuții 
antrenori Helmut Schon (R.F.G.) și 
Allen Wade (Anglia), în calitate de lec
tori — a avut drept scop îmbunătă
țirea cunoștințelor profesionale ale an
trenorilor care pregătesc echipe de 
categorie A și B, informarea lor cu 
noutăți din domeniul fotbalului mon
dial, metode și mijloace pentru ridi
carea nivelului de pregătire fizică, îm
bunătățirea organizării jocului, în ceea 
ce privește acțiunile tactice ale ata
cului, cu accent pe eficacitate. De 
asemenea, cu prilejul cursului, s-au 
discutat unele probleme legate de con
tinua întărire a procesului educativ în 
rindurile fotbaliștilor.

La închiderea cursurilor, tov. Aurel 
Duma, președintele Consiliului Gene
ral al UCFS, a vorbit despre rolul și 
personalitatea antrenorului în procesul 
instructiv-educativ, despre munca sus
ținută pe care antrenorii tuturor echi
pelor sînt chemați să o desfășoare pen
tru ridicarea calitativă a fotbalului. 
Au luat cuvîntul, apoi, antrenorii An
gelo Niculescu (Dinamo), Gh. Albu 
(Chimia Făgăraș), V. Mărdărescu și 
Traian Ionescu (Dinamo Pitești), Co- 
loman Braun-Bogdan (U.T.A.) care 
au mulțumit pentru condițiile 
ce li s-au creat pentru îmbunătă
țirea pregătirii lor profesionale, luîn- 
du-și angajamentul să aplice în practi
că noile cunoștințe dobîndite la curs, 
să generalizeze experiența acumulată 
în cadrul pregătirii lor complexe de la 
București.

Scrisoare din Siănic Moldova
Printre cei veniți la tratament 

prima serie a acestui an au fost 
trei fotbaliști de la Steagul roșu: 
Campo, Hașoti și Năitănăiiă. De la bun 
început vreau să arăt că prin felul de 
a fi al acestor fotbaliști, echipa bra- 
șooeană și-a mai ciștigat cîteva sute 
de suporteri in diferite colțuri alt 
țării.

O dată sosiți in stațiune, Hașoti și 
Campo—Năftănăilă a venit mai tirziu 
fiind reținut de examene — s-au in- 

---teresat de programul activităților cul- 
tural-artistice și sportive. Și și-au în
ceput activitatea: zilnic meciuri de te
nis de masă; în fiecare seară i.am vă
zut printre spectatorii manifestărilor 
cultural-artistice, la două dintre ele lu- 
ind parte efectiv. Este vorba de un 

, concurs „Cine știe... ciștigă1“ la care 
au făcut parte din juriu (tema con
cursului : Cunoașteți jocul de fotbal ?), 
iar la o seară culturală i-am invitat 
să vorbească pe tema „Drumul meu in 
fotbal".

M-a impresionat in mod deosebit fe
lul in care acești fotbaliști vorbesc 
despre orașul și uzina lor. Cu cită emo

in 
și

ție vorbea, de pildă. Hașoti despre pri
mirea pe care le-au făcut-o brașovenii 
după ciștigarea „Cupei balcanice".

Această întîl/iire pe care au avut-o 
fotbaliștii de la Steagul roșu cu oame
nii muncii aflați la tratament in sta
țiunea Siănic Moldova a fost urmată 
de numeroase discuții.

Cum au reușit să lase o impresie ații 
de bună ? Simplu : printr-o comportare 
frumoasă, tovărășească, nezgomotoasă. 
Erau in concediu dar nu cred că cine
va i-a văzut intrînd la bufetul stațiu
nii. In afară de Năftănăilă, care-i un 
mare băutor de... sirop. Cu alcoolul în... 
picioai e 
nală — 
vrea să 
dacă va 
verență, 
așa cum ne spunea.

Oricind vor veni la Siănic, fotbaliștii 
de la Steagul roșu vor fi oaspeții noș
tri dragi.

MARIN CIMPONER1U 
directorul Casei de cultură 

Siănic Moldova

nu se ajunge in echipa națio- 
imi spunea Năftănăilă și el 
ajungă. Eu cred că va reuși 
munci cu seriozitate și perse- 
dacă va duce o viață sportivă

PREGĂTIRI
• Jucătorii de la Progresul se pre

gătesc intens în vederea returului. In 
prima perioadă (3—22 ianuarie) s-a 
pus accentul pe pregătirea fizică mul
tilaterală. In etapa următoare, pînă la 
1 februarie, au avut loc cite 10—12 
antrenamente pe săptămîna, iar în 
etapa actuală s-a trecut la jocuri 
de verificare, care au loc joia și du
minica. Prezența la antrenamente este 
de sută la sută, jucătorii avînd multă 
poftă de joc.

La antrenamente participă sub con
ducerea lui Titus Ozon și a Iui Eugen 
lordache următorii jucători: Mîndru. 
Cosma, Adrian Constantinescu, loniță. 
Știrbei, loachim Popescu, Stanciu, 
Sandu, Mateianu. Mafteuță, Alexandru 
Constantinescu, D. Popescu, Baboie, 
Ion Constantin.

Azi, Progresul va servi drept parte
neră de joc lotului R.P.R., iar dumini
că 7 februarie va întîlni pe stadionul 
din dr. Staicovici, de la ora 10, echi
pa de categorie C, Flacăra roșie.

H. STETTEV — coresp.

• Dinamo București se antrenează 
temeinic în vederea returului. La pre-
gătiri — care în momentul de față se 
desfășoară de 5—6 ori pe săptămînă 
și care au un profil fizico-tehnic — 
participă următorii jucători : Datcu, 
Popa, Nunweiller III, Ivan, Ghergeli, 
O. Popescu, Pîrcălab, Ene II, Frățilă, 
Nunweiller VI, 
Lucescu.

Duminică 7 
vor susține în 
na mo Victoria
de verificare. Deoarece antrenorul prin
cipal, Angelo Niculescu, a luat parte 
la cursul de perfecționare, în ultimul 
timp pregătirile s-au desfășurat sub 
conducerea antrenorilor Dumitru 
colae-Nicușor' și Florian Anghei.

Haidu, V. Ionescu și

dinamoviștiifebruarie
compania echipei Di- 

primul joc cu caracter

Ni-

• Steaua și-a continuat pregătirile 
în această săptămînă cu aceeași inten
sitate. Antrenorul llie Savu ne-a făcut 
cunoscut programul echipei : 7 februa
rie : meci cu Metalul București; la 
14 februarie cu Dinamo Pitești, la Pi
tești ; la 18 februarie cu Tehnometal 
București; 21 februarie: cu Știința 
Cluj la București; 24 februarie: la 
Tg. Mureș cu A.S.A.; 28 februarie: 
cu Știința Cluj la Cluj.

• Participantă în campionatul cate
goriei C, seria Sud, echipa bucureș-

SÎMBÂTĂ LA POIANA BRAȘOV,

TRIUNGHIULARUL DE BIATLON ROMiNlA-R D. GERMANA - POLONIA

• • • PREGĂTIRI...

Dinamouiștii ascultă indicațiile antrenorului
Foto : V. Bageac

teană Tehnometal a intrat în cea de 
a treia săptămînă a pregătirilor. Ele 
se desfășoară sub îndrumarea antre
norului Titus Ionescu, care dispune de 
următorul lot: Dragomir, Arghirescu— 
portari, Milos, Andrei, Simionescu, Po
pescu, Mihaîache, Miron — fundași,

Mateescu, Boroș, Teodorescu, Florea 
— mijlocași, Mehedințeanu, Rădulescu, 
Beneș, Toma, Cojocaru, Băluță — ata- 
canți.

La 11 februarie, Tehnometal va în
tîlni Metalul București, iar o săptă
mînă mai tîrziu pe Steaua.

5 MINUTE CU ANTRENORUL N. OȚELEANU
...Oră de predare la cursul de per

fecționare a antrenorilor. Se vorbește 
despre eficacitate. O lecție interesantă, 
atrăgătoare. Printre „elevi", Nicolae 
Oțeleanu, antrenorul principal al Știin
ței Craiova. în pauză îi adresăm cîte
va întrebări:

— Interesantă această problemă, efi
cacitatea !

— Chiar foarte interesantă, mai ales 
pentru mine, antrenor 
care a strălucit anul 

ineficacitate.
Intr-adevăr, aproape 

prezenți în categoria A, 
ioveni au început întrecerea mai slab, 
dar pe măsură ce se organizau, lu
crurile s-au îndreptat și Știința a 
terminat mai bine decît echipe cu 
state de serviciu mai vechi în prima 
categorie.

— Veți începe returul la fel de 
bine cum ați terminat prima parte a 
campionatului ?

— Am dori chiar mai bine. De aceea 
pregătirile n-au fost întrerupte decît 
vreo zece zile. Apoi antrenamentele 
au continuat, începînd de la 8 ia
nuarie. Programul de pregătire alcătuit 
de noi (mă refer și la prof. D. Teodo
rescu, antrenorul secund), a ținut seama 
de specificul studențesc al echipei și 
de aceea am căutat să îmbinăm, în 
acest început de an, efortul depus 
pentru sesiunea de examene cu pre
gătirea pentru fotbal, țelul nostru fiind 
ca jucătorii să nu fie obosiți cînd so
licitările vor fi mai mari.

— Unde veți petrece vacanța stu
dențească ?

la o echipă 
trecut prin...

pe negîndite 
fotbaliștii cra-

— La Predeal, unde vom căuta să 
recuperăm timpul pierdut. Și, poate, 
vom juca și cîteva meciuri. După 18 
februarie revenim acasă, urmînd să 
întîlnim pe Dinamo Pitești, Minerul 
Lupeni și alte echipe, iar 
după cum e vorba, vom 
în „Cupa R.P.R.".

— Lotul ?
— Același din toamnă: 

silescu-portari, Geleriu, Deliu, M. Mar
cel, Dumitrescu, Lungan-fundași, Băr- 
bulescu, Bîtlan, A. Stănescu, Tetea, 
Anton-mijlocași, Cîrciumărescu, Plu- 
garu, Canga, Sfîrlogea, C. Popescu, 
Eftimie, Onea, Stanciu-atacanți.

— Cîteva pronosticuri pentru retur.
— Avem 7 meciuri acasă, dintre 

care unul cu Dinamo București. Să 
zic că pe acesta îl pierdem. Sper însă 
să obținem ceva puncte „afară". Așa 
cum am reușit și în tur.

— Mult succes 1...

la 6 martie, 
avea etapă

Papuc, Va-

— m. t. —
—      —   —>

De la Consiliul
științific ai UCFS

Poiana Brașov va găz
dui sîmbătă dimineață a 
treia ediție a întîlnirii 
i’ ^unghiulare de biatlon 
dintre reprezentativele Ro- 
mîniei, R.D. Germane și 
Poloniei. Edițiile prece
dente ale acestei întreceri, 
care tinde să devină tra
dițională, s-au dispuiat la 
Oberhof în 1963 și la 
Zakopane în 1964 și au 
lost cîștigate de fiecare 
dată de 
nezi

Primii 
sosit în 
fost sportivii germani. Ei 
au aterizat ieri la 
portul Băneasa, de 
au plecat, după un 
popas, la Poiana 
șov, urmînd ca azi 
efectueze antrenamentul 
de acomodare cu pista și 
cu poligoanele de tra
gere. După cum ne-a 
declarat antrenorul Wer
ner Wiessenberger, la 
Poiana Brașov vor parti
cipa secunzii reprezentativei R. D. Ger
mane, adică Harald Harass, Helmuth 
Klopsch, Werner Scheller, Hans Gun
ther, și Ditter Speern. Dintre aceștia, 
cele mai valoroase performanțe le 
deține Harald Harass, cîștigătorul 
campionatului R. D, Germane dispu
tat cu putină vreme în urmă, Compo- 
nenții reprezentativei A țS„hnabel,

biatloniștii poio-

oaspeți care au 
țara noastră au

regiunii Brașov au luat din vreme 
măsurile necesare desfășurării compe
tiției în condiții bune.

★
La sfîrșitul săpiămînii, speciali'fii 

probelor alpine își vor disputa întîie- 
tatea în două importante concursuri. 
Astfel, seniorii vor participa la Mo- 
goșa la cursele de slalom special și 
slalom uriaș din cadrul primei etape 
a „Cupei R.P.R." Vor lua parte echi
pele Dinamo, Steagul roșu, A. S. 
Armata, Știința din Brașov, Carpați 
Sinaia, Caraimanul Bușteni și selec
ționatele orașelor Baia Mare și Cluj. 
La Poiana Brașov se va disputa „Cu
pa școlarului" pentru elevii din re
giunea Brașov

De la I.E.B. S
• Pentru întîlnirile internaționale de 

volei DINAMO — GALATASARAY (f) și 
RAPID — GALATASARAY (m) din 6/U 
a.c. de la sala Floreasca, biletele se pun 
în vînzare începînd de astăzi la casa 
specială din str. Ion Vidu.
• Săptămîna aceasta patinoarul artifi

cial din parcul „23 August” este deschis 
pentru patinaj public VINERI orele 17- 
19, SÎMBATA orele 14-16 și DUMINICA 
oreie 11-14.
• La patinoar funcționează un 

de inițiere în patinaj pentru copii 
6—14 ani. înscrieri pentru cursul 
începe in ziua de 9.11., se fac la 
noar în zilele de 3—5—8 șl 9.11. intre 
12—17.

O La bazinul acoperit Floreasca 
tir.uă cursul de inițiere ia înot : 
copii. înscrieri și informații la bazin.

curs 
între
care 
pali
erele

) con
tent ru

în cadrul cursului de antrenori or
ganizat de Federația romînă de fot
bal, academicianul Grigore Bene- 
tato, președintele Consiliului știin
țific al UCFS, a ținut o conferință 
în care s-a ocupat de :

— Intensitatea efortului în jocul 
de fotbal, cu exemplificări concrete 
ale modificării unor parametri fi
ziologici.

— Solicitarea neuropsihică în 
timpul jocului de fotbal.

— Metodele fiziologice 
chimice cele mai adecvate 
sibile pentru determinarea 
tății organismului în efortul de in
tensitate mare, a gradului de obo
seală și pentru stabilirea unor cri
terii precise de selecție.

Conferința a fost deosebit de in
teresantă și a ridicat probleme de 
studiu și cercetare pentru specia
liști.

și bio- 
și acce- 
capaci-

aero- 
unde 
scurt

A', Bărbășescu, cel mai constant biatlonist romin 
in acest 
unghiularul"

sezon, ne va 
de la Poiana

'eprezenta țara 
Brașov.
și Bottner) vor 
în Norvegia și

în „tri-

concura 
în Sue- 
așteptați

La 10 februarie, primul concurs special Proaoexpres al anului

Konig, Kluge 
zilele acestea 
dia. Biatloniștii polonezi sînt 
să sosească în cursul dimineții de azi.

După cîteva alte de căldură care 
topise toată zăpada, marți a nins din 
plin. In plus, trebuie să precizăm că 
F.R.S B. și comisia de specialitate a

Miercuri 10 februarie a.c. Loto-Prono
sport organizează primul concurs spe
cial PRONOEXPRES al anului care pre
zintă noi și importante avantaje pentru 
participant!.

In primul rind este vorba de atribui
rea cu certitudine a celor 10 autoturis
me : 1 „FIAT 1100 D“. 2 „MOSKVICI”, 3 
„FTAT 600”, 4 ,THABANT-COMBI“.

De notat că autoturismele se pot ob
ține și la categoriile a Il-a și a III-a.

Bogata listă de premii cuprinde in a- 
fară de autoturisme : motociclete, scute
re, motorete, frigidere, televizoare, ma
șini de spălat rufe, magnetofoane, mașini 

i de cusut și alte valoroase ciștiguri în 
obiecte șl bani.

Pentru atribuirea premiilor obișnuite 
în bani și a celor suplimentare in obiec
te și bani se vor extrage din urnă 22 de 
numere în trei faze.

Amănunte în ceea ce privește partici
parea la concursul special PRONOEX- 

i PREȘ de miercuri 10 februarie — primul 
din acest an — Je găsiți in Programul

Loto-Pronosport și în prospectele din 
agenții.

0 Numerele cîștigătoare la tragerea 
EXCEPȚIONALA LOTO-CENTRAL pen
tru AUTOTURISME.

La tragerea excepțională LOTO CEN
TRAL pentru autoturisme din 2 februa
rie a.c. au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

EXTRAGEREA I (6 din 90) pentru bile
te de 40 lei 8 17 13 57 60 46

EXTRAGEREA a Il-a (5 din 90) pentru 
bilete de 20 lei 26

EXTRAGEREA a 
tru bilete de 8 lei

EXTRAGEREA a
bilete de 2 lei 66

PRONOEXPRES

Fond de premii : 436.118 lei.
Tragerea următoare a concursului 

special Pronoexpres din 10 februarie 
1965 va avea loc în București.

LOTO-CENTRAL
întregi și sferturi oferite la 
Loto-central din 29 ianuarie

suplimentar I: 5 a 19.355 lei

86 90 45 57
III- a (4 din 90) pen-
36 72 32 30

IV- a (3 din 90) pentru 
44 38

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 5 din 3 februarie 1965 au fost extrase 
din urnă următoarele numere :

46 30 19 4 26 35
Numere de rezervă : 34 31

Premiile 
tragerea 
1965.

Premiul —.------------ ..
și 4 a 4.838 lei; Premiul suplimentar II: 
8 a 10.557 lei și 12 a 2.639 lei; Categoria 
I: 9 a 10.557 lei și 8 a 2.639 lei; Catego
ria a Il-a: 19 a 4.223 lei și 34 a 1.055 lei; 
Categoria a III-a: 56 a 1.612 lei și 64 a 
403 lei; Categoria a IV-a: 82 a 1.080 lei 
si 102 a 270 lei; Categoria a V-a: 126 a 
671 lei șl 188 a 167 lei; Categoria a Vl-a: 
139 a 638 lei și 171 a 159 lei; Categoria a 
vn-a: 198 a 463 lei și 210 a 115 lei; Ca
tegoria a VIII-a: 211 a 420 lei și 261 a 
105 lei.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.



ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
în „Cupa campionilor europeni" la volei și handbal
ARBITRII JOCURILOR DINAMO— 
GALATASARAY Șl RAPID—GALA

TASARAY

Două zile au rămas pînă la returul 
partidelor de volei, din prima etapă 
a ediției de anul acesta a „Cupei cam
pionilor europeni", Rapid București— 
Galatasaray Istanbul (masculin) și 
Dinamo București-Galatasaray (femi
nin). Reamintim că ele se vor disputa 
în program cuplat, în sala Floreasca, 
sîmbătă cu începere de la ora 17,30: 
în „uvertura" programului se vor întîlni 
campioanele feminine ale Romîn’e: și 
Turciei, iar în „vedetă" cele mascu
line.

Comisia de organizare a „C.C.E." a 
comunicat numele celor doi arbitri 
care vor conduce întâlnirile de poi- 
mWne. Astfel, „brigada" de la meciul 
feminin Dinamo—Galatasaray va avea 
ca arbitru principal pe italianul Gino 
Capubto, iar aceea a jocului masculin 
Rapid—Gailatasaray îl va avea în 
frunte pe arbitru! maghiar Laszlo 
Meszaros.

situația la handbal
Dintre competițiile dotate cu „Cupa 

campionilor europeni"" cea mai avan
sată în desfășurare este aceea de la 
handbal masculin. La ora actuală, ea 
se găsește în faza sferturilor de finală, 
dintre care s-au și disputat patru din 
cele opt întîlniri. O echipă este cali
ficată pentru semifinale (Grasshoppers 
Ziirich : 18—14 și 16—15 cu S.V. Ber
liner). iar alta, Dinamo București, a 
deschis porțile semifinalei — învingînd 
pe R.l.K. la Goteborg cu 24—11.

în continuare, programul prevede 
următoarele meciuri:

7 februarie: Medveșciak Zagreb— 
Burevestnik Tbilisi — turul

12 februarie: Burevestnik Tbilisi — 
Medveșciak Zagreb — returul

21 februarie : Dinamo București— 
R.l.K. Goteborg (24—11) — returul

21 februarie: Ajax Copenhaga— 
U.S.d'lvry Paris (16—19) returul.

Foarte deschisă se anunță partida 
dintre campioanele Iugoslaviei și 
U.R.S.S., în care e greu de anticipat 
echipa învingătoare. De asemenea, un 
semn de întrebare ridică și returul 
meciului de la Copenhaga, unde Ajax 
poate reface handicapul de 3 puncte 
în fata campioanei Franței. Reamintim 
că în semifinale urmează să se întâl
nească cîștigătoarele acestor partide.

AMĂNUNTE DE LA GOTEBORG

în ce privește pe Dinamo București, 
acesta își continuă cu aceeași serio
zitate pregătirile pentru returul cu 
R.l.K. Goteborg. Reîntorși marți di
mineață din Suedia, antrenorul emerit 
Oprea Vlase și jucătorii săi au trecut 
la un program de antrenament menit 
să mențină echipa în forma manifes
tată la Goteborg. Intr-adevăr, în me
ciul cu R.l.K. dinamoviștii au jucat 
excelent (ziarul „Goteborgs-Tidningen" 
și-a intitulat cronica astfel: „Lecție 
rominească pentru R.l.K."), mai ales 
în apărare, unde au doved’t multă 
mobilitate și abilitate în blocaje, ceea 
ce le-a permis să inițieze numeroase 
contraatacuri. Costache II și Coman 
s-au achitat foarte bine de sarcina 
de a marca strict pe cel mai pericu
los handbalist suedez, Carlsson. în 
atac, dinamoviștii au făcut un joc de 
mare circulație, au combinat precis și 
cu multă răbdare și au finalizat ex
celent. De remarcat că Redl a apărat 
4 lovituri de la 7 m (la 3—3, 5—4, 
9—5 și 19—7), tar Bogolea unul (la 
23—10). Scorul s-a menținut strîns 
doar în primele 13 minute (0—1,1—1, 
2—1, 2—2, 3—2, 3—3, 4—3, 5—3, 
5—4), după care Dinamo s-a distanțat 
treptat pînă la... demonstrație. încă 
un amănunt — formația dinamoviști- 
lor: Redl și Bogolea-Costache I 2, 
Ivănescu 4, Moser 6, Nica 4. Hnat 4, 
Coman I. Costache II 1. Popescu 1, 
I ou eseu 1. Pe care sperăm s-o vedem 
învingătoare și la 21 februarie.

Cum l-a învins Patterson pe Chuvalo
NEW YORK (Agerpres). — Peste 

18 000 de spectatori au urmărit la Ma
dison Square Garden din New York 
meciul de box dintre „greii" Floyd 
Patterson (S.U.A.) și canadianul 
George Chuvalo, contînd ca semifinală 
a campionatului mondial. După 12 
reprize, oficialii au acordat în unani
mitate victorie la puncte fostului cam
pion al lumii Patterson, care din run
dul 4 și-a dominat adversarul „con- 
trîndu-l“ eficace. In primele reprize, 
Chuvalo, un boxer solid și curajos, a 
atacat continuu și s-a dovedit mai bun 
in lupta „corp la corp". Apoi, Patter
son, schimbînd tactica, a utilizat alonja 
sa și a stăvilit atacurile canadianului 
prin lovituri precise de întâmpinare. în 
acest meci, Patterson a cîntărit 89,400 
kg, cu 5 kg mai puțin deeît adversarul 
său. Aceasta a fost cea de a 42-a vic
torie a lui Patterson. In lunga sa ca
rieră fostul campion olimpic de la 
Helsinki a suferit 4 înfrângeri (două 
de ta Sonny Liston, și cîte una ta 
Ingemar Johansson și Joey Maxim). 
Patterson urmează să se întilnească 
cu învingătorul celei de a doua

semifinale, Machen — Terrel, oare 
va avea loc 1a ÎJ mantie ta Chicago, 
pentru stabilirea noului campion al 
lumii, deoarece din luna septembrie 
forul de specialitate nu l-a recunoscut 
pe Cassius Clay campion al lumii, acu- 
zîndu-4 pe învinsul acestuia, Sonny 
Liston, de „aranjamente". In cariera 
sa sportivă Patterson l-a mai învins 
pe Machen, favoritul întâlnirii de la 5 
martie.

Iute-o declarație făcută reprezentan
ților presei, după meciul Patterson- 
Ghuvailo, fostul campion mondial, 
Sonny Liston, a spus : „Eu l-am indi
cat favorit pe Patterson, pronosticînd 
că va cîștiga chiar prin k.o. El putea 
să obțină o victorie înainte de limită 
dacă știa să speculeze situația favora
bilă oferită în rundul 5“.

RON CLARKE: nou record 
mondial la 5 000 m!

Pentru a doua oară în decurs de 17 
zile, renumitul atlet australian Ron 
Clarke a corectat recordul mondial în 
proba de 5 000 m plat. în cadrul ten
tativei efectuate pe pista stadionului 
din Auckland. Ron Clarke a parcurs 
clasica distanță în 13’33”6/10. La 16 
ianuarie, la Hobart, el realizase 
13’34"8tâ0. Recordul mondial oficial 
este de 13’55” șî aparține atletului 
sovietic Vladimir Kuț. Federația in
ternațională de atletism urmează să 
omologheze noile recorduri mondiale 
stabilite de Ron Clarke. (Agerpres).

La Helsinki:

Ion țiriac a debutat 
victorios

La campionatele internaționale de 
tenis pe teren acoperit ale Fin’.am’ei 
campionul țării noastre. Ion Țiriac. a de
butat victorios, învingindu-l pe finlan
dezul Heikki Hedman cu 10—8: 8—6. 
Alte rezultate din cadrul probei de sim
plu bărbați (turul 1) : Robert Wilson 
(Anglia) — Daniel Contet (Franța) 
8—6; 5—7; 6—3: Roger Taylor (An
glia) — Steen Sonrxaard (Danemar
ca) 9—7; 4—6; 6—3.

La dublu mixt. Annika Nydeus (Sue
dia). Ion Țiriac au învins pe soții 
Staliie (Finlanda), iar la dublu băieți 
Țiriac. Lejus au întrecut pe frații 
Mannisto (Finlanda).

Va ii modificat regulamentul 
jocului de fotbal?

LAUREATII PREMIILOR HELMS 
PE ANUL 1964

La Los Angeles a fost publicată zi
lele trecute lista cu sportivii cărora 
li s-au atribuit premiile Helms pe 
anul 1964. După cum se știe, potrivit 
tradiției, este distins cîte un sportiv 
din fiecare continent. Cum în anul 
1964 s-au desfășurat în Japonia Jocu
rile Olimpice, cei mai mulți dintre 
laureații acestor premii sînt sportivi 
care au obținut performanțe valoroase 
ta această mare întrecere a sportu
lui amator.

Cel mai bun sportiv al Asiei a fost 
desemnat campionul olimpic absolut 1a 
gimnastică, japonezul Yukio Endo. Pe 
continentul african premiul va fi în- 
mînat atletului tunisian Mohamed Ga- 
moudi, care a furnizat una din cele 
mai mari surprize ale întrecerilor atle
tice din cadrul J.O., sosind pe locul 
II în proba de 10 000 m și avînd prin
tre învinșii săi pe recordmenul mon
dial, Ron Clarck (Australia). Leonid 
Ivanov (U.R.S.S.) și alții. De remar
cat că Gamoudi a sosit cu numai 4 
zecimi de secundă în urma campio
nului olimpic, americanul Bill Mills.

Dintre sportivii de pe continentul 
nord-american a fost preferat disco
bolul american Alfred Oerter, sportiv 
care a cucerit medalia de aur 1a arun-

GASTON ROELANTS

1

GLASGOW, 2 (Agerpres). — Preșe
dintele federației internaționale de fot
bal, Stanley Rous, și secretarii fede
rațiilor de fotbal din Anglia, Scoția. 
Țara Galilor și Irlanda s-au întrunit 
recent la Qlasgbw pentru a discuta 
problema unor eventuale modificări 
ale regulamentului jocului de fotbal. 
După cum se știe, în ultimul timp s-au 
făcut diverse propuneri în legătură cu 
modificarea regulii de ofsaid și înlo
cuirea aruncărilor de la tușe prin lo
vituri libere.

La sfîrșitul reuniunii, Stanley Rous 
a făcut următoarea declarație : „In șe
dința de la Glasgow s-a procedat la 
tin schimb de opinii în scopul coordo
nării unei acțiuni în vederea sesiunii 
anuale a federației internaționale de 
fotbal. Intenția mea este de a culege 
cit mai multe păreri asupra modifi
cărilor preconizate pentru a avea o 
imagine clară asupra proiectului de a 
reînnoi jocul de fotbal. Scăderea nu-

mărului de spectatori în numeroase 
țări — a spus S. Rous — este o do
vadă că jocul practicat în limitele re
gulamentului aciuai nu mai corespun
de exigențelor spectatorului modern. 
Am ajuns la ideea că modificarea 
unor reguli clasice ar face jocul mai 
dinamic și mai interesant. In acest 
scop ar trebui schimbată în nrimul 
rind regula ofsaidului și introducerea 
loviturilor libere în locul aruncărilor 
de la tușe. Personal am constatat că 
modificarea unor reguli vechi an fă
cut jocul de rugbi mult mai spectacu
los și sînt convins că schimbări si
milare pot avea urmări binefăcătoare 
și în fotbal“.

Concluziile la care s-a ajuns în reu
niunea de la Glasgow și sugestiile pri
mite din diferite țări vor fi supuse 
unei discuții detaliate cu ocazia vi
itoarei ședințe a I.F.B. (International 
Foot-ball Board) programată la 19 iu
nie la Edinburg.

Din toate
TENIS DE MASA: La Praga se 

desfășoară campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. S. Cehoslo
vace. In finala probei de simplu mas
culin se vor întîlni suedezii Johansson 
și Alser, în timp ce 1a feminm își 
vor disputa victoria jucătoarele en
gleze Diana Rowe și Mery Shannon. 
Rezultate înregistrate: sferturi de fi
nală : feminin: Shannon (Anglia) — 
Calinska (RPP) 3—0; Luzova (RSC) 
— Bucholtz (RFG) 3—1; Rowe (An
glia) — Bosa (RSC) 3—2; Lukacs 
(RPU) — Hovestaedt (RDG) 3—2; 
semifinale: Rowe — Lukacs 3—0; 
Shannon — Luzova 3—2; masculin: 
Johansson (Suedia) — Stepanek

CALEIDOSCOP
TIN ARA și fericita pereche 

din fotografia alăturată are 
toate motivele să zîmbească ! 
într-adevăr, performanțele 
sportive ale celor doi tineri 
căsătoriți sînt elocvente. Ann

Packer a cuceiît titlul olim
pic, după o epuizantă cursă 
în care a întrecut-o pe princi
pala candidată la titlul su

premt 
vonne nupureur, iar 
rele**, 
Brightwell, „ ______
de argint în proba de ștafetă 
4x400 m și a ocupat locul 4 
în proba de 400 m plat. în 
prima lună a căsătoriei lor, 
Robert și Ann au primit peste 
...7 000 de felicitări.

atleta franceză Mary- 
„gine- 

atletul englez Robert 
a cucerit medalia

notă, între 1 și 4. Arbitrul 
care nu va avea o medie mi
nimă de 2,5 va fi... suspendat !

într-o cursă internațională 
desfășurată in Mexic, Bandiții 
a intrat in mașina lui Hill, 
acesta din urmă pierzînd ast
fel șansele de a obține 
ria și titlul de campion 
dial.

de handbal, oferindu-le în a- 
celași timp un bogat material 
documentar.

victo- 
mon-

este

PINA în prezent au fost re
ținute aproximativ 350 000 de 
bilete pentru meciurile din 
cadrul finalei campionatului 
mondial de fotbal care 
avea loc în 1966 în Anglia.

va

LUPTĂTORUL maghiar Imre 
Polyak, în vîrstă de 33 de ani, 
s-a retras din activitatea com- 
petițională și și-a luat în pri
mire postul de antrenor fe
deral. Polyak are un palma
res impresionant: campion o- 
limpic în 1964, vicecampion o- 
limpic în 1952. 1956 
campion mondial în 
și 1962, vicecampion 
in 1961 și 1963.

și 1960. 
1955, 1958 
european

INTRUCIT handbalul 
un sport aproape necunoscut 
in Italia, federația de handbal 
din B.F.G. s-a gîndit să... con
tribuie la răspîndirea acestei 
discipline în Italia. Și * “ 
cum : folosind prezența 
Dortmund a unui mare 
măr de ziariști sportivi 
lieni, la un meci de box, 
derația vest-germană i-a 
vitat la un meci demonstrativ
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STUDENȚII americani au 
„inventat" un nou „sport". Un 
grup de tineri ridică în brațe 
o mașină și o deplasează spre 
o țintă fixată dinainte, de re
gulă pe distanța de 100 yarzi, 
după care se face cale întoar
să. Cîștigă „echipajul” (regu
lamentul nu limitează numă
rul concurenților) care exe
cută într-un timp mai scurt 
această operație. Fotografia îi 
înfățișează pe studenții de la 
Universitatea din California, 
proaspeți „campioni mon
diali": 49 sec. pe 200 yarzi.

ci ANCHETA întreprinsă 
ziarul iugoslav „Vjesnik" 
stabilit că luptele au ____
cele mai multe satisfacții iu
bitorilor de sport iugoslavi în 
anul trecut. Pe locul al doilea 
se clasează polo pe apă, iar 
fotbalul, care în 1962 a întru
nit toate sufragiile și 
1963 era pe locul al 5-lea, 
a obținut numărul __"____
de voturi pentru a figura în 
clasament.
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IN FOTBALUL ENGLEZ s-a 
adoptat o metodă originală 
de apreciere a competenței 
arbitrilor: la sfîrșitul fiecărui 
meci jucătorii celor două e- 
chipe vor da arbitrului cîte o

trei
„contratimp".

UNUL din 
automobiliști 
zul Graham Hill, a trimis co
legului său italian, Bandini, 
un original dar cu prilejul 
Anului Nou: o colecție de 
discuri pe care au fost impri
mate lecții pentru șoferii în
cepători. Iată și substratul a- 
cestei „atenții**’; anul trecut,

DINTRE cei 
dezi care au 
la J.O. de la 
numele de 
Rolf a concurat la caiac, Ing
var la marș, iar trei frați — 
Gosta, sture și Erik au fost 
componență ai echipei de ci
clism, clasată pe locul 
în proba de

cei mai buni 
ai lumii, engle-

8 sportivi sue- 
cîștigat medalii 
Tokio 5 poartă 

PETTERSSON.

carea discului ta ultimele trei ediții 
ale Jocurilor Olimpice: la Melbourne, 
ta Roma și ta Tokio.

Tot unui atlet i-a revenit premiul 
rezervat Americii de Sud. Este vorba 
de Wendell Motley (Trinidad), dețină
tor al medaliei de argint în proba de 
400 m 1a întrecerile de 1a Tokio.

Pe lista premialilor figurează și 
atleta australiană Betty Cuthbert, cam
pioană olimpică în proba de 400 m, 
după ce în patria sa natală, la J.O. 
de la Melbourne, ea a fost una din 
vedetele’ întrecerilor sportive, cucerind 
trei medalii de aur (100 si 200 m, 
componentă a ștafetei 4 x l/K) mȚ.

Și, în sfîrșit, să poposim în Euro
pa. De pe continentul nostru a fost' 
ales pentru atribuirea premiului Helms 
atletul belgian Gaston Roelants, în
vingător în proba de 3 000 m obsta
cole ta J.O. de te Tokio.

sporturile
(RSC) 3—2: Korpa (Iugoslavia) —- 
Bernhardt (Suedia) 3—0; Alser (Sue
dia) — Neale (Anglia) 3—1: Stanek 
(RSC) — Koltarovitz (RSC) 3—0; se
mifinale : Johansson — Korpa 3—0: 
Alser — Stanek 3—1.

SCRIMA : Intr-un meci amical in
ternațional de spadă desfășurat la Mi
lano selecționata acestui oraș a învins 
cu scorul de 5—4 echipa Moscovei, 
lată cîteva din rezultate’e înregistrate : 
Kostova — Breda 5—3; Paolucci — 
Nicancikov 5—3; Kostova — Frances- 
coni 5—2; Frances coni — Kris 5—4; 
Breda — Kris 5—3.

TENIS; Pentru a 5-a oară conse
cutiv. jucătoarea de tenis Margar, ■ 
Smith (Australia) a câștigat proba de 
simplu din cadrul camoionatelor in
ternaționale ale Australiei. Tn meciul 
final, ea a învins-o cu 5—7; 6—4: 
5—2 (abandon) pe braziliana Marta 
Bueno. Proba masculină a revenit Iul 
Roy Emerson, învingător cu 3—2 in 
fața coechipierului său Fred Stolle.

FOTBAL : Echipa Antilelor olandeze 
a învins ia Havana cu 1—0 (1—0) 
formația Cubei, în cel de al doilea 
meci din cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial. Primul joc dintre 
cele două formații disputat 1a King- 
stone s-a încheiat 1a egalitate: 2—2. 
în această grupă, șansele cele mai 
mari de cat'ficare în turneul de trei 
care va desemna formația calificată 
pentru turneul final, le are reprezen
tativa Jamaica.

• Zilele trecute s-a desfășurat ta 
Tel-Aviv meciul dintre reprezentativele 
Olandei și Izraelului. Victoria a reve
nit echipei olandeze 1—0 (1—0) prin 
golul marcat de Frausen (min. 32)

BOX: Cunoscutul boxer englez da 
cat. grea Brian London a susținut ta 
Blackpool un meci amical în compa
nia italianului Giorgio Masteghin. Lon
don, considerat printre primii 10 „grei" 
din lume, a obținut victoria prin k.o. 
în rundul 4.

• La 13 februarie pugilistul porto- 
rican de” cat. ușoară Carto Ortiz își 
va pune centura de campion mondial 
în joc în fața șalangerului său oficial 
Ismail Laguna.
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