
ACTUALITATEA SPORTIVA
» VOINȚA BUCUREȘTI - SPARTAK SOKOLOVO

ÎN SEMIFINAIA „C. C. f.~ IA TENIS Of
VINERI LA FRAGA

Cea de a doua ediție feminină a „C.C.E." la tenis
• apropie de sfîrșit. Vineri la Praga va avea loc «..<<
Minimalele competiției, Voința București — Spartak Soko- 
<vo. Echipa romînă va fi selecționată din următorul lot: 
tari a Alexandru, Ella Constantinescu, Eleonora Mihalca și 

- tarta Tompa. Formația pragheză va opune trio-ul: Marta 
uzova, surorile Jarmila și Jitka Karlikova.

MASĂ,

de masă 
una din

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!
Azi, In campionatul de baschet

STEAUA—RAPID

> Patinoar natural in parcul

Dinamo
In parcul

lin șoseapa Ștefan cel Mare 
uncțiortează zilnic, între ore- 
e 9,30—12 și 17—20, un pa- 
inoar natural, la dispoziția 
mblicului. Patinoarul este 
dotat cu vestiare încălzite, in
stalație de luminare, stație de 
unplificare.

sportiv Dinamo

• EXAMENE DE AVANSARE 
PENTRU ANTRENORI

în ziua de 15 februarie 
1965 orele 8 vor începe exa
menele de avansare a antre
norilor pentru toate catego
riile de clasificare.

Toți antrenorii admiși la 
aceste examene se vor pre
zenta în ziua respectivă la In
stitutul de Cultură Fizică str. 
Maior Line nr. 12 — Bucu
rești.

•» A ÎNCEPUT CONCURSUL REPUBLICAN DE POPICE
Marți după-amiază a început, pe arena Constructorul din 

Capitală, primul concurs masculin de selecție din acest an. 
Iși dispută întîietatea 44 de jucători din întreaga țară, re
marcați în campionatul republican pe echipe. în primele 
jocuri' s-au întrecut popicarii invitați din București. Cu ex- 

. eepția lui C. Constantinescu (Metalul 23 August), toți spor
tivii care au evoluat în prima z-i au depășit 800 p.d. Clasa
mentul : 1. C. Răducanu (S.P.C.) 856 p.d.; 2. A. Âtaier (Vo
ința) 848 p.d'.; 3. C. Rudău (Constructorul) 838 p.d. etc..

întrecerile continuă azi și mâine, pe aceeași arenă, înce- 
pînd de la ora 8.
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Hoherii au început antrenamentele
pe pîrtia de la Sinaia

• Vineri au loc primele concursuri • La întreceri participă 18 echipaje

Singura întîlnire programată 
astăzi în Capitală în cadrul celei 
de a Vl-a etape a returului cam
pionatului de baschet masculin 
este partida Steaua—Rapid, pe 
care iubitorii acestui sport o 
așteaptă cu un mare interes. Vă 
amintiți, probabil, că meciul 
dintre cele două formații •— des
fășurat în tur — a avut un final 
palpitant. Steaua cîștigînd — 
după prelungiri — cu 95—94. 
Vor reedita cele două echipe 
spectaculoasa lor dispută din 
toamnă ? Răspunsul îl vom avea 
după-amiază, de la ora 18,30, 
cînd arbitrii vor chema la între
cere — în sala Floreasca —- 
cele două formații fruntașe ale 
baschetului nostru.

SINAIA, 10 (prin telefon).— 
Datorită eforturilor depuse de 
iubitorii de bob din localitate — 
dar, desigur, și gerul are me
ritele sale — miercuri diminea
ță a putut fi inaugurată pîrtia 
pe care se vor desfășura toate 
concursurile cu caracter republi
can din acest sezon, 
echipaje de cîte două 
au efectuat în cursul 
și după-amiez'ii de azi
ieri) cîte trei coborîri de antre
nament care s-au desfășurat în 
condiții excelente. Toți membrii 
echipajelor s-au declarat pe de-

plin mulțumiți de modul în care 
a fost amenajată pîrtia și au 
apreciat că viteza ridicată pe 
care o permite traseul, precum 
și gradul de dificultate a viraje-

Primele coborîri oficiale se 
vor desfășura vineri dimineață. 
Este vorba de o coborîre ai că
rei câștigători vor primi „Cupa 
Bucegi" și de a doua coborîre

Cele 18 
persoane 
dimineții

(N.R.:

Turneul final al campionatului de hochei

După 0-5 in min. 33, Voința
Cea de-a doua parte a turneu- 

iți final al campionatului repu- 
ptcan de hochei pe gheață a în- 
ftput marți dimineața pe pati
noarul artificial, sub semnul lup
ei pentru definitivarea locurilor 
n clasament. Conturată în linii 
țenerale după consumarea pri
mei părți a întrecerii, poziția 
ichipelor determină acum dueluri 
lirecte (Steaua—Voința, Dinamo 
—Tîrnava și Știința Cluj—Știin
ța Buc.), așteptate cu un justi
ficat interes de iubitorii acestui

clujeni, care își „completează" 
pregătirea în patinaj prin.., par
ticiparea la campionat, au dat 
o replică neașteptat de viguroa
să hocheiștilor de la Tîrnava 
Odorhei și numai absența unui 
portar „calificat" în formația clu
jeană a făcut ca în cele din urmă 
rezultatul să fie favorabil for
mației Tîrnava.
acest meci a fost finalul, în care 
studenții au aruncat în luptă și

Pasionant în

Tîinava 9-5!
care puțini ar fi întrevăzut-o 
după felul cum s-au desfășurat 
primele reprize.

*
în prima partidă a etapei a 

doua, Steaua a realizat scorul 
record al campionatului: 20—1 
în fața Științei Cluj, care s-a 
resimțit evident după efortu
rile făcute în etapa precedentă, 
cînd a avut un meci greu, cu 
Tîrnava. Atacantul militar G.

Miercuri dimineață, boberii din Sinaia, Brașov, Roman și București 
au efectuat primele coborîri de antrenament pe pirtia din Sinaia, 

refăcută complet in acest sezon. Imaginea de mai sus reprezintă 
o porțiune a pirtiei pe care se vor disputa importantele con

cursuri din această sapi amină

• Liderul competiției se de
plasează pentru ultima oară în 
acest sezon. Dinamoviștii bucu- 
reșteni evoluează astăzi la Iași, 
în compania echipei locale 
C.S.M.S., un adversar deosebit de 
incomod cînd joacă pe teren 
propriu.

• Celelalte trei partide ale 
etapei se desfășoară la Cluj 
(Știința—Dinamo Oradea și Po
litehnica—Farul) și Brașov 
(Steagul roșu—Știința Timi
șoara).

• Sîmbătă se vor relua între
cerile campionatului feminin, se
ria I. Iată cum arată clasamen
tul înaintea primelor meciuri:

1. Șt. Buc
2. Rapid Buc.
3. M. Tg Mureș
4. Voinița Buc.
5. Șt. Cluj
6. Constr. Buc.
7. Voința Brașov
8. Progr. Buc.
9. Voința Oradea

10.*  Șt. Constanța

Farul — Muscelul
8-IZ la box

Foto î V. Zbarcea-Bușteni
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lonescu (Steaua) a depășit apărarea Științei Cluj și va înscrie

lor, vor face oa întrecerile să fie 
deosebit de interesante.

La întrecerile din acest sezon 
vor fi prezente 18 echipaje re- 
prezentînd următoarele cluburi și 
asociații sportive: Steagul roșu 
Brașov (2 echipaje), Garpați 
Sinaia (3), Voința Sinaia (3), 
A.S.A. Brașov (2), Voința Bucu
rești (2), Triumf București (2), 
Bucegi Sinaia (2), și I.M.S. 
Roman (2).

premiată cu „Cupa Voința". 
Sîmbătă vor avea loc alte două 
coborîri dotate cu „Cupa 
F.D.P." și „Cupa Sfatului popu
lar al orașului Sinaia", iar du
minică dimineață boberii se vor 
întrece, în două manșe, pentru 
titlul de campioni ai R.P.R.

La ora la care telefonez tempe
ratura scăzută menține gheața 
în condiții excelente pentru 
concursurile de bob.

Speranțele 
atletismului 
la start!

MIHAI BOTA-coresp.

Pregătirile pugiliștilor pentru 
turneele de verificare continuă. 
Recent, la Constanța, a avut loc 
o întîlnire amicală între forma
ția locală — Farul și echipa 
Muscelul, din Cîmpulung Mus
cel. Oaspeții, care au prezentat o 
echipă mai omogenă și mai bine 
pregătită din punct de vedere 
tehnic și fizic, au cîștigat pe me
rit. Scor final : 12—8.

Iată rezultatele înregistrate
N. Stanciu (Muscelul) b.p. M. Du- 
mitrașcu (Farul), I. Chițu (M) 
b.p. z. Debrețin (F), M. Popescu 
(F) b.p. I. Bucur (M), I. Arsene 
(M) b.p. M. Ceaușu (F.), I. Săn- 
dulescu (M) b.p. D. Pușcașu (F), 
Gh. Călin (F) b p. Gh. Paraschl- 
va (M), A. Iliescu (F) b. ab. ni 
I. Marin (M), Gh. Oancea (M) b. 
ab. n P. Tudor (F), I. Pițigoi 
(M), m. n. I. Olteanu (F), Ghe 
Manea (M) m. n. I. Ghenciu (F). 
(Gh. Goldenberg — coresp.).

un nou punct pentru echipa sa 
Foto : P. Romoșan

sport, dar nu exclude și încer
cări din partea echipelor diti 
„plutonul" secund de a acumula 
puncte în jocurile cu formațiile 
din frunte.

I
i

i

t
I

‘ ț

Tîrnava Odorhei _  Știința
Cluj 7—5 (3—1, 1—1. 3—3).

Au înscris : Daradici (2), 
Torok II (2), Veres, Tarcsi. Gali 
pentru Tîrnava. Cozan I (3), 
Cozan II (2) pentru Știința.

Steaua — Știința București 
8—0 (3—0. 3—0, 2—0).

Au înscris : Calamar (2),
Ștefanov (2), Csiszer, Varga, 
G. Szabo și Trăusan.

Voința M. Ciuc — Dinamo 
7—2, (1—1, 3—1, 3—0).

Au înscris : Andrei (2). I. 
Szabo (2), Ferenczi, C. Antal, 
Z. Antal pentru Voința, Pop 
și Boldescu pentru Dinamo.

Datorită acestui fapt, chiar de 
la primul meci al returului am 
avut prilejul să asistăm la o 
întrecere echilibrată, la sfîrșitul 
căreia nu a lipsit mult să se 
înregistreze o surpriză. Studenții

ultimele resurse pentru a obține 
victoria, dar eforturile lor nu 
s-au putut concretiza, deoarece 
primiseră prea multe goluri.

Programul primei etape a con
tinuat după-amiază cu o partidă 
în care 
Știința 
Voința 
furnizat 
zătoare 
ciul a început în nota de do
minare a Voinței care a înscris 
un gol rapid și apoi a... „dispă
rut" de pe gheață. Din min. 10 
și pînă în ultimele minute de 
joc ale reprizei secunde Dina
mo a dominat evident, a ratat 
o serie de mari ocazii și a con
dus cu 2—1, avantaj care s-a 
dovedit insuficient atunci cînd 
Voința și-a revenit și a început 
să joace la valoarea ei obișnui
tă. In cîteva minute, hocheiștii 
din M. Ciuc au egalat și au luat 
conducerea cu 4—2. In ultima 
repriză ei au stăpînit jocul, reu
șind chiar o victorie la scor, pe

Szabo a stabilit și el un 
înscriind șapte goluri 
meci.

Ieri după amiază am 
la cel mai 
pînă

record, 
într-un

asistat 
joc de

Steaua a întrecut comod 
București, după care 

M. Ciuc și Dinamo au 
o întîlnire cu surprin- 

răsturnări de scor. Me-

interesant
acum al campionatului.

RADU URZICEANU 
CALIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

în sala Floreasca s-au desfășurat 
duminică întrecerile etapei a 11-a a 
campionatului orășenesc pentru copii. 
In competiție au evoluat aruncătorii 
de greutate și săritorii în înălțime, 
concursul s-a bucurat de un frumos 
succes atît în ceea ce privește numă
rul partiotpanților cît și rezultatele ob
ținute.

Prezentîndu-se foarte bine, micii a- 
tleți de Ia Rapid au totalizat în aceas
tă etapă 198 de puncte cu care au 
trecut pe locul secund al clasamentu
lui general. După două etape acest 
clasament se prezintă astfel: 1. S.S.E.

marți seara
a sosit

la New-York
Atleta romînă Iolanda Balaș, recordmană mondială și campioană 

olimpică la săritura în înălțime, a sosit marți seara la New York pentru 
a participa Ia mai multe concursuri internaționale de sală, programate 
în diferite orașe americane. Pe aeroportul din New York, Iolandn Balaș 
a fost întîmpinată de Dan Ferris, președintele de onoare al Uniunii 
Atletice de Amatori din S.U.A.

Reprezentanta R. P. Romîne va participa astăzi, în sala Madison 
Square Garden, la un mare concurs, alături de cei mai buni atleți ame
ricani și alți sportivi invitați de peste hotare.

II 365 p. 2. Rapid 330,93 p, 3. S.S.E. I 317,96 p, 4. Viito
rul 200,17 p, 5. Dinamo 152,33 p, 6. C.S.S. 127,50 p. ele.

Iată cîteva dintre rezultatele înregistrate: BĂIEȚI! 
înălțime: Andrei Cosmănesou (Steaua) 1,60 m (este fiul 
antrenorului de rugbi de la Steaua, el însuși fost atlet), 

,. S. Tutoveanu
(S.S.E. I) 16,69 m, I. Petrescu (Rapid) 9,87; FETEi 
înălțime: El. Mîrza (S.S.E. I) 1,38 m, 2. I. Tacaci 
namo) 1,35 m (are 13 ani și acesta a fost primul ei 
curs) ; greutate: M. Micu (Constructorul) 10,47, I. 
preghi (Dinamo) 8,96 m.

Etapa a IlI-a a campionatului orășenesc pentru i 
se va desfășura la 28 februarie (alergări și sărituri).

N. Truică (S.S.E. I) 1,49; greutate:

(Dtî- 
con- 
Cse-

copii

NICOLAE D. NICOL AE-ooresp.

Milia Micu, ciștigătoare la aruncarea greutății

(Agerpres) Foto; P. Roiuoșaa
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ACTIVITATE DEOSEBIT DE BOGATA
® VINERI Șl SÎMBĂTĂ SE DISPUTA CAMPIONATUL 
UNIVERSITAR • IMPORTANTE CONCURSURI LA 
PROBE ALPINE, FOND SI SĂRITURI • REZULTATELE 
COMPETIȚIILOR DESFĂȘURATE LA CÎMPULUNG 

MOLDOVENESC SI LA ABRUD

• De mîine pînă duminică, Poiana 
Brașov va cunoaște o activitate com- 
petitională deosebit de bogată. Intr-a
devăr, în aceste zile se var disputa nu 
mai puțin de patru concursuri cu carac
ter republican la probe alpine, de fond 
și sărituri. Desigur, pe prim plan se 
situează campionatul universitar, la 
care vor participa cei mai valoroși 
schiori din rîndul studenților din în
treaga țară. Programul campionatului 
cuprinde o probă de coborîre (vineri 
pe Sulinar) și una de slalom special 
(sîmbătă, în prima porțiune a pîrtiei 
Lupului). Ceilalți specialiști ai probelor 
alpine își vor disputa pe Sulinar (sun- 
bătă coborîrea, duminică slalomul uriaș) 
„Cupa F.D.P.“. Cei mai mici schiori 
se vor întrece duminică dimineață în 
cadrul „Cupei 16 Februarie", organi
zată de S.S.E. Brașov pentru elevii șco
lilor de 8 ani. Concursul constă dintr-o 
probă de slalom special. Fondiștii frun
tași din întreaga țară vor concura, tot 
la Poiana Brașov, în cadrul etapei a 
II-a a „Cupei R.P.R.", iar săritorii vor 
participa duminică dimineața la- „Cupa 
F.D.P.".

• Muntele Cucora de lingă Cîmpu- 
lung Moldovenesc a găzduit campio
natul școlarilor din raionul Cîmptdung. 
Cei 43 de concurenți au avut de par
curs un traseu îngreuiat de zăpada 
umedă. întrecerea a constat dintr-o 
probă de slalom încheiată cu următoa-

rele rezultate: juniori 12— 
14 ani: 1. L. Popescu (Ști
ința) 39,5; 2. V. Papuc 
(Știința) 39,7; 3. I. Paras- 
chiv (Știința) 45,8; juniori 
peste 14 ani: 1. E. An- 
driof (Știința) 62,8; 2. Gh. 
Istra te (Voința) 65,9; 3.
N. Eliseu (Știința) 68,9; 
copii pînă la 12 ani: 1. 
St. Grămadă (Pionierul) 
33,2; 2. I. Pituori (Pionie
rul) 40,2; 3. Gh. Antei 
(Pionierul) 40,5; fetițe pînă 
la 12 ani: 1 Maria Papuc 
(Pionierul) 38,1; 2. Elena 
Lelioci (Pionierul) 43,1. 
(GH. VOICULESCU-in- 
strnetor de schi).

• Campionatul 
al regiunii Cluj s-a 
șurat la Abrud și 
urmărit cu viu interes de numeroși 
spectatori. Lupta pentru primele locuri 
s-a dat între reprezentanții raioanelor 
Cluj și Cîmpeni. Rezultate: BĂIEȚI, 
slalom uriaș și slalom special: Aron 
Szabo (Cluj); fond 5 km: Andrei Oprea 
(Abrud); ștafeta 3x5 km: Oprea Andrei, 
Mihai Creț, Gh. Hădărugă: FETE, sla
lom special și slalom uriaș: Iudit To- 
mori (Cluj); fond 3 km: Maria Scrob 
(Abrud), ștafeta 3x3 km: Maria Scrob, 
Ileana Cîra, Ana Rus, (prof. VLADI
MIR VESCAN).

Meciuri spectaculoase in campionatul de juniori

De la I.E.B.S
• Săptăinîna aceasta patinoarul ar

tificial din parcul „23 August" este 
deschis pentru patinaj public vineri 
orele 17—19, sîmbătă orele 14—16 și 
duminică orele 11—14.

• La patinoar funcționează un curs 
de inițiere în patinaj pentru copii între 
6—14 ani. înscrieri se fac la patinoar.

• La bazinul acoperit F'loreasca con
tinuă cursul de inițiere la înot pentru 
copii. înscrieri la bazin.

Pe tînăra creangă a literaturii spor
tive s-a ivit un mugur : cartea pentru 
copii.

Sau, dacă vreți, situați mugurul pe 
altă creangă, aceea a literaturii pentru 
copii, și veți găsi în el aceeași nou
tate, cartea de sport.

Oricum, cu pățaniile celor trei puști 
care „profita de vacanță / Ca să facă-n 
vara aceasta atletism de performanță", 
VASILE TOFAN ia un start pe care-l 
aplaudăm,

Scrisă vioi, cu multă vervă și umor, 
cind în versuri, cînd în proză, ilus
trată bogat și cu perfectă înțelegere 
a mișcării zburdalnice a copiilor de 
cunoscutul actor IURIE DARIE, cartea 
e numai bună pentru a 
micilor cititori. Și dacă 
captivaji de lectură-, 
(și FMrrra. UCFS)
scopul: îndemnul către sport, către 
exercițiul fizic în aer liber, orien
tarea pașilor micuților sportivi pe dru
mul cel bun, la primele lor contacte 
a» sportul.

a ști gri atenția 
aceștia W fi 
Vasile Tofan 

și-au atins

școlar 
desfă- 
a lost

Unul din momentele decisive ale cursei de fond a 
seniorilor desfășurată in prima elapă a „Cupei 
R.P.R.", la Bușteni: Dinu Petre, plecat din start 
cu nr 43. îl ajunge pe St. Drăguș (nr. de start 
37) și cîștigă locul 1. Acești doi schiori vor reedita 
duelul cu prilejui etapei a 11-a a „Cupei R.P.R."

Foto: V. Zbarcea-Bușteni

Întrecerile rezervate juniorilor din 
Capitală au continuat în sala Casei 
de cultură a raionului Tudor Vladimi- 
rescu cu o nouă reuniune. Tinerii pugi- 
liști au arătat că sînt posesori ai unor 
frumoase cunoștințe tehnice, că au o 
bună pregătire fizică. Din cele nouă 
partide care s-du disputat, trei au 
ieșit în evidență prin nivelul tehnic și 
spectacular. Dinamovistul D. Mihalcea 
— o veritabilă speranță — (nu a împli
nit încă 15 ani) a făcut o demonstra
ție de „scrimă pugilistică" în compania 
metalurgistului Al. Sesa. Boxînd mai 
variat, lovind mai precis și prin sur
prindere, Mihalcea a obținut victoria 
la puncte.

O altă partidă spectaculoasă a fost 
cea dintre „semiușorii" P. Stănescu 
(Viitorul) și C. Vlăsceanu (Rapid). 
Mai talentat, posesor al unor frumoase 
cunoștințe tehnice, fiul fostului boxer 
Costel Stănescu, și-a depășit adversa
rul în viteză, cîștigînd la puncte.

Un meci frumos, foarte disputat, au 
realizat și „ușorii" ȘL Grancea (Viito
rul) și N. Simion (Dinamo). Dinamo
vistul a comis greșeala de a nu lua 
meciul în serios de Ia început și aceas
ta era cît pe aci să-l coste. In prima 
repriză, neglijînd apărarea, el a recep
ționat cîteva lovituri și a fost numărat.

In cele din urmă, Simion a reușit ss 
refacă terenul pierdut și să ciștige 
partida.

Celelalte rezultate: /. Mageri (Ra
pid) b.p Oh. Manea (Viitorul), V. Tu-ț 
dorică (Constructorul) b.p. /. Barliu 
(Steaua), 1. Brihac (Metalul) b.ab. II 
1. Melnic (Constructorul), I. Radules
cu (Progresul)'b.p. At. Ciocan (S.P.C.), 
C. Stan (Viitorul) b.p. A. Petrescu 
(Olimpia), Șt. Oprea (Steaua) b. dese. 
N. Hoatiță (Olimpia).

• Sîmbătă, 13 februarie, de la ora 19, 
în sala Giulești are loc o gală de box, 
dotată cu „Cupa 16 Februarie". Par
ticipă boxeri de categoria 1 și a II-a, 
din cluburile Rapid, Dinamo, Metalul 
etc.

i VOLEI
SAPTAMINA ACEASTA

DOUĂ DERBIURI
din 
re-’ 
A. 
în

Un nou record
republican

In eadiul „Cupei 16 Februarie", com
petiție organizată de clubul Rapid, hal
terofilul Nicolae Amzuică (Rapid Buc.) 
a obținut un nou record republican la 
categoria ușoară, la proba smuls: 112,5 
kg. (vechiul record a fost deținut de 
Balaș Fiți din 1963 cu o performanță 
de 110 kg.). La totalul celor 3 mișcări 
N. Amzuică a realizat 347,5 kg.

S-au încheiat campionatele de viteză
TUȘNAD 10 (prin telefon de la tri

misul nostru). Finalele campionatelor 
republicane de patinaj viteză au luat 
sfîrșit marți după-amiază, o dată cu 
desfășurarea celei mai grele probe: 
10 000 m seniori.

Lupta pentru cucerirea titlului su
prem a fost deosebit de interesantă, 
după aproape fiecare probă punctajul 
acumulat de sportivi aducînd în fruntea 
clasamentului alte nume. In final, titlul 
de campion absolut a revenit dinamo- 
vistului Carol Comiatseghi, un bun 
tehnician al curselor pe distanțe mari.

Pentru prima oară după 9 ani, Eva 
Farkaș a avut emoții. Principala ei 
adversară, Cristina Traher, a dat do
vadă de o mare combativitate. Eva 
Farkaș a cucerit, însă, din nou, tri
coul de campioană datorită faptului că 
a obținut victoria în trei din cele pa
tru probe.

Eleonora Laurențiu, învingătoare în 
toate cele patru probe ale campiona-

RECENZIE *

Start în literatura 
sportivă pentru copii!

Despre ce e vorba, de fapt, în carte ?
Tieă, Lică și Goanță au citit undeva 

că odihna, somnul sînt prieteni nedes- 
părțiți ai performanței. Pentru a de
veni. deci, campioni, ei „dorm de mama 
focului, în poiana plopului" și — din 
cînd' în cînd, cînd se trezesc — îi 
„compătimesc" pe colegii lor de clasă, 
„care pe căldura asta se topesc de- 
atîta mișcare", pe stadion, la antrena
ment...

Vine însă Olguța, colega lor de 
clasă. Autorul nu ne-o spune, dar se 
vede că ea „cunoaște problemele", că 
are alte păreri despre performanța 
sportivă decît 
care... se
la concurs să 
două zecimi! 
să vină la stadion, face alături de ei 
un prim antrenament, îi prezintă an
trenorului care constată că cei trei au 
aptitudini („Ap-ti-tu-dini, Goanță, nu 
amplitudini, cum zici tu“, se enervează 
Olguța...), iar în ziua concursului...

Ei, dar să fim serioși I Cartea e pen
tru copii și noi am început să-i po
vestim subiectul. (Autorul acestor rln- 
duri vă mărturisește însă că el a citit 
cu plăcere pățaniile de 
celor 3, năzdrăvăniile 
Ttpucat de notație și — 
gimnastică.

Cartea nu e însă pur
tractivă. E mai mult decît atît. E o 
mică lecție introductivă despre sport 
și un bun sfătuitor, un educator.

Alături de Tied, de Lică, de poznașul 
(și istețul) Goanță, micii cititori iti-

telor, și Alexandru Spitzer au devenit 
campioni la juniori de categoria I. 
Iată ultimele rezultate înregistrate pre
cum și clasamentele generale.

Juniori 17—18 ani: 1 500 m — 
Alexandru Spitzer 2:50,0; 5 000 m — 
Carol Marton 10:27,4. CLASAMEN
TELE GENERALE: băieți — 1. Alex. 
Spitzer (Știința Cluj) 234,866 p; 2. 
Carol Marton (Mureșul, Tg. Mureș) 
235,899 p; 3. D. Tirban (Făclia M. 
Ciuc) 238,799 p. Fete: 1. Eleonora 
Laurențiu (Mureșul Tg. Mureș) 235,482 
p; 2. Ana Berindei (Știința Cluj) 
269,567 p; 3. Eva Szasz (Mureșul Tg. 
Mureș) 273,763 p.

Seniori- fete 1000 m — Eva Farkaș 
1:55,5; 3 000 m — Eva Farkaș 6:25,6. 
CLASAMENTUL GENERAL — 1. Eva 
Farkaș (Mureșul Tg. Mureș) 238,816 p 
(trei probe câștigate); 2. Cristina Traher 
(Voința Brașov) 238,583 p; 3. Svetlana 
Busuioc (Dinamo Buc.) 268,863 p. Bă
ieți: 1 500 m — Viorel Tomescu (Di
namo Buc.i 2:35,9; 10 000 m — Carol 
Comiatseghi 19:49,6. CLASAMENTUL 
GENERAL: 1. Carol Comiatseghi (Di
namo Buc.) 218,276; 2. Andrei Ocoș 
(Dinamo Buc.) 219,641 p; 3. Dan Lăză- 
rescu (Dinamo Buc.) 220,220 p.

G. ȘTEFANESCU

Interes maxim în jurul etapei 
săpfămîna aceasta a campionatelor 
publicane în seria I a categoriei 
Etapă cu două derbiuri: unul
campionatul masculin, duminică la Bra
șov, între Tractorul și Rapid, ambele 
neînvinse pînă în prezent; al doiiea în 
întrecerea feminină, sîmbătă după-a
miază în Capitală la Floreasca, unde . 
se va desfășura disputa Rapid — Di
namo, eternul meci nr. 1 al acestei 
competiții.

In vederea partidei de poimâine. Di
namo a folosit jocul oficial de marți cu 
Voința Craiova pentru a-și încerca ju- 
cătoarele în diverse formule de echipă, 
avînd ca idee preponderentă utilizarea 
Doinei Ivănescu în funcția de ridică- 
toare-coordonatoare de joc. Și nu este 
o idee rea.

Cît privește rezultatul întîlnirii (con
dusă corect de N. Ursulescu, secondat 
de R. Farmuș), el a fost — conform 
așteptărilor — favorabil echipei cam
pioane, reflectînd lipsa de convingere 
cu care au dat replica oaspetele. Din 
formația Voinței singură Cornelia La- 
zeanu a mai... deranjat din cind îa 
cînd... antrenamentul dinamovistefor: 
Dinamo — Voința Craiova 3—0 (8, 
4, 5).

Clasamentul fn urma

1- Rapid București
2. Dina mo București
3. C. P. București’
4. Știința Cluj
5. Metalul București
6. CJSJW. Sibiu
7. Farul Constanța
8. Partizanul roșii Brașov
9. Voința Craiova

10. Știința București
11. Progresul București
12. C.S.M. Cluj

acestui rezultat :

1
1
3
2
4
3
3
5
5
8

26: 9 
21: 4 
22:12 
20:11 
18:18 
19:11 
16:11 
16:18 
14:21 
10:25

17
15
15
14
14
13
13
13
13
10
1«
9

znaz
lăudăroșii ei prieteni 

culca o oră, pentru ca 
bată recordul cu încă
Olguța ii determină

pe stadion ale 
lor cind s-au 
la urmă — de

și simplu dis-

la Olguța ce-i 
respiră-n alergare, ce-i 
cum se ia startul, cum 
se comporte în general

.încălzirea",
un 

tre- 
un

vață de 
cum . se 
„culoar", 
buie să
sportiv disciplinat.

O idee centrală străbate însă car
tea. Fie-ne permis s-o reproducem, pen
tru cei mici, dar și pentru cei mai 
mari :

„Antrenorul: Mi-a plăcut, copii, ați 
alergat frumos! De mîine veți lucra 
cu mine. Aveți aici condiții minunate. 
Un lucru doar vi se cere: SERIO
ZITATE.

Lică : Adică, ne-am selecționat.
Antrenorul : Da, ați trecut examenul 

cu bine.
Goanță : Uraaa !!
Antr.: în sport — și mai ales la în

ceput — nu e totul să cjștigi. Im
portant este să știi să lupți. Iar voi 
ați dovedit acest lucru. In plus, aveți 
și aptitudini.

Olguța : „Am vrut doar să vă atrag 
atenția că, în sport, numai cu „ampli
tudinile0 nu faceți nimic".

Pentru noutatea — și pentru reușita 
ei salutăm din toată inima cartea 
lui Vasile Tofan și constatăm cu sa
tisfacție că tînărul ei autor are reale 
amplitudini scriitoricești, (Na, c-am 
intrat în limbajul lui Goanță! Am 
vrut să spunem aptitudini...).

RADU URZICEANU

* „Tieă, Lică și Goanță... sportivi de 
performanța", Ed. UCFS.
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Film distins cu Mărețe Premiu la Festivalul internațional al filmului de la 
Buenos Aires si cu premiul „Andre Bazin'1 la Acapulco 1964



~ATITUDIISI „MUSAFIRII* *

bruarie 1965, la casieriile LOTO-PRO- 
NOSPORT din raioanele respective. In 
provincie plata acestor premii începe 
sîmbătă 13 februarie 1965, prin unită
țile C.E.C. și prin mandat poștal în 
localitățile unde nu există C.E.C. plă
titoare.

• închiderea vînzării în Capitală la 
sistemele LOTO-PRONOSPORT se 
face după cum urmează: 
PRONOEXPRES = marțea la ora 24 
LOTO CENTRAL -= joia la ora 24 
PRONOSPORT = sîmbătă la ora 24

Duminică închis.
Participați din vreme pentru a nu 

risca să rămîneți în afara concursuri
lor și tragerilor.

PRONOEXPRES

La tragerea specială Pronoexpres din 
10 februarie 1965 au fost extrase din 
urnă următoare]e numere :

Extragerea obișnuită
€ 39 47 11 38 19

Numere de rezervă : 20 21
Premii suplimentare în obiecte si bani 

Faza I : 39 30 32 W 15 2 13
Faza a Il-a: 36 9 32 34 5 12 40
Fond de premii: 1.480.776 lei.

Uzina domină orașul. Se întinde, 
maiestuoasă, pe zeci de hectare. Pro
dusele ei — utilaje petroliere — con
stituie o mîndrie pentru harnicii mun
citori din Tîrgoviște. In imediata ve
cinătate se află școala profesională în 
care învață peste 1 000 de elevi. Unul 
mai voinic ca altul. In halele uzinei 
predomină, de asemenea, tineretul.

„Ce posibilități sînt aci pentru prac
ticarea spartului!“... și-ar spune un 
antrenor.

Desen de Neagu Radulescu

Există, intr-adevăr, condiții deosebite 
pentru ca activitatea sportivă „să țină 
steagul sus". Și consiliul asociației Me
talul s-a străduit — în generai — să 
le folosească.

In marea uzină, atenția se îndreaptă 
mai ales către fotbal. Și nu intiin- 
iplător. Tîrgoviștenti au avut în cam
pionatul anilor 1961-—1962 echipă în 
categoria A, iar formația de juniori a 
fabricii a cîștigat titlul de campioană 
a țării în 1953. Antrenorii echipei 
„mari", Wetzer și Nuțescu, au promo
vat ca curaj cîțiva juniori (Slăaescu, 
țSimionescu, lonescu 11) și trag nădej
de, desigur, să revină în plutonul ce- 
tlor mai bune formații din țară. Tova- 
jfășîî din consiliul asociației sportive se 
jmmdresc și cu luptătorii lor, deși — 
Suire noi fie spus — cînd e vorba să 
le acorde sprijin se hotărăsc mai greu. 
Echipa de lupte (antrenor Seidamet 
Azizi), care activează în categoria B, 
numără în rîndurile ei doi campioni 
republicani de juniori (frații Pătrașcu), 
iar unul dintre ei, Teodor, a trecut, în 
1964 prin „focul" întrecerilor interna
ționale, cîștigînd locul 1 într-un turneu 
disputat în Iugoslavia. Și despre suc
cesele popicarilor se vorbește mult în 
îabrică. Anul trecut ei au cîștigat cam
pionatul raional, iar acum conduc în 
plasamentul campionatului regional, 
tată fapte care atestă că, în general, 
'n marea uzină de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște activitatea sportivă are multi 
prieteni.

UNDE MUNCESC MARCU
&. COMP.?

Aruncînd însă o privire asupra pla
iului de venituri și cheltuieli al aso- 
jiației se poate vedea că circa 80 la 
iută din buget s-a cheltuit, anul trecut, 
■u echipa de fotbal. Celorlalte secții 
>e ramură de sport le-au revenit sume 
ntiine. Acest lucru i-a iăcut pe fotba
liști să creadă că li se permite orice.

lupă 0-5 în min. 33, Voința—Tîrnava 9-5!
(Urmare din pag. 1)

zoința Miercurea Ciuc (care în trecuse 
p tur pe .Tîrnava Odor hei cu 17-0’!) a 
ost condusă de aceeași echipă cu 
coiul de, 5—0 (!) mai bine de ju-

Steaua — Știința Cluj 20—1 (7—1,
5— 0, 8—0).

Au marcat : Szabo T (7), Varga (3), 
lonescu (3), Calamar (2). Peter (2), 
Ștefanov, Biro, Vacar I, respectiv Co- 
zan I.

Voința — Tîrnava 9—5 (0—4, 3—1,
6— 0).

Au mareat : Szabo II (4), C. Antal, 
Andrei, C. Hollo, Z. Antal, Balint II 
pentru Voința, Toanovici (3), Tarcsi 
*1 Vereș pentru Tîrnava.

Dinamo — Știința Buc. 12—3 (5-—1, 
2—1, 5—1).

Au marcat : Florescu (3), Pană (2), 
Boldescu (2), Barbu. Corduban, Ște
fan, iriac, Ciobotaru fDinam-o), Vacar 
II, Mihăilescu, Niță (Știința).

îătaie din meci. Aceasta, ca urmare 
unui început viguros al odorheieni- 

>r, care în minutul 9 conduceau cu 
—0. In minutul 27, Tîrnava a marcat 

Viața nesportivă pusese amprenta pe 
echipă. Intîrzierea la antrenamente, 
chefurile deveniseră atât de frecvente 
încît periclitau existența întregii for
mații. Noii antrenori ai metalurgiști- 
lor, pe care-i aminteam mai sus. au 
avut, cum se spune, „mină liberă" și 
au acționat energic. Pentru întronarea 
disciplinei ei au îndepărtat din forma
ție elementele înapoiate, recalcitrante 
(Mihăilescu și Lovin), au promovat cu 
curaj cîțiva tineri talentați. Un singur 

lucru n-au reușit antrenorii (dar în 
această privință considerăm că și con
siliul asociației poartă o mare răs
pundere), anume, să-i facă pe fotba
liști să înțeleagă că au o datorie de 
prim ordin față de producție. Nu mai 
constituie un secret pentru muncitorii 
uzinei faptul că fotbaliștii umblă prin 
îabrică de colo pînă colo, tolerîndu-li-se 
plecările nejustificate, fără să pună 
umărul la treabă.

Am fă ut în această privință un mic 
sondaj. Am început cu ȘTEFAN MAR-

Știri...
AZI IN CIULEȘTI:

i RAPID - FLACĂRA MORENI
Fotbaliștii de la Rapid își continuă 

! pregătirile în vederea turneului pe ca- 
; re-1 vor întreprinde în Izrael. In cadrul 
i jocurilor de verificare, feroviarii intîl- 
. nesc astăzi pe stadionul Giulești, de 
Ș Ia ora 15,15 pe fotbaliștii de ia Fla- 
j căra Moreni.

Duminică, Rapid va susține o nouă 
! partidă, de astă dată în compania e- 
I ehipei Știința Cluj. Meciul este pro- 
j gramat la ora II. în deschidere, de la 
|org 9,15: Rapid (juniori) — Tenno- 
; metal.

MINERUL—MINERUL BAIA SPRIE 
4—2 (2—1)

BAIA MARE, 10 (prin telefon). — 
Miercuri, pe terenul Constructorul, a- 
coperit cu zăpadă și pe un ger de 
minus 18 grade, Minerul Baia Mare și 

l Minerul Baia Sprie au desfășurat un 
j reușit joc de antrenament. Oaspeții, 
I care activează în categoria C, nu s-au 

lăsat intimidați de diferența de cate
gorie și au dat o replică dîrză : cu 10 
minute înainte de final, scorul a fost 
2—2.

al cincilea gol — și ultimul din meci 
— după care Voința a început să re
ducă treptat din handicap, dar n-a e- 
găîat decîț cu nouă minute înainte de 
sfîr.șit. O dală obținută egalarea, m-a 
mai fost nici o problemă pentru echipa 
din Miercurea Ciuc să cîștige, chiar la 
o diferență sensibilă. La Voința s-a 
resimțit lipsa portarului. Sofian. Tîr
nava a jucat fără Torok I. O partidă 
foarte bună a făcut atacantul Szabo 
II de la Miercurea Ciuc. care — după 
ce a ratat un șut de penalitate — a 
marcat 4 goluri. A fost un joc de 
mare luptă. în care jucătorii ambe'or 
echipe au făcut eforturi considerabile.

In ultimul joc al serii, Dinamo n-a 
avut probleme în fața Științei Bucu
rești, dominînd autoritar și cîștigînd 
comod. La învingători n-a jucat Fo- 
goroș, dar locul lui a fost luat de Ti
riac, revenit .de la turneul de tenis din 
Finlanda.

★
Programul de azi: ora 10; Tîrna

va — Știința Bttc., ora 17 : Voința — 
Ș-tiința Cluj, ora 19: Steaua — Dina
mo. Vineri : zi de pauză.

CU, portarul echipei de fotbal. La 
„pontaj" figura prezent, în secție însă 
nu fusese văzut. Și nu numai în ziua 
respectivă. In schimb, pe la ora 10, 
Marcu se afla în centrul orașului, în
conjurat de cîțiva iubitori de fotbal. 
Alt caz: RADU GRANCEA. Acesta 
este un băiat tînăr, care abia a fost 
promovat în echipa I. A început însă 
repede să-i imite pe fotbaliștii mai 
vîrstnici certați cu producția. Cînd am 
ajuns în fața secției „vane", unde — 
chipurile — muncește, Grancea era 
gata de plecare

— Merg să -mănînc la cantină, mi-a 
spus el, dar mă întorc.

— Pînă la cantină trebuie oare să 
te îmbraci.. festiv ?

— Nu mă pot duce oricum...
„Vin la lucru (spunea maistrul Paul 

Rizea despre fotbaliștii TITI IONESCU 
și HARALAMBIE OLTEANU), pon
tează și apoi pleacă" !?

„Cei mai multi dintre fotbaliștii sec
ției „scule" (preciza șeful de echipă 
Stan Pintilie) muncesc pe pofte sau 
uneori chiar nici nu vor să mun
cească. De fapt eu n-am încredere să-i 
pun la treabă, pentru că vin și pleacă 
imediat".

„Intră pe o poartă, spunea maistrul 
Nicolae Păun despre fotbaliștii CON
STANTIN IONESCU și MIHAI BU- 
CIUMEANU, și ies pe alta".

Inutil să mai continuăm sondajul. 
Lucrurile sînt clare. Cu încuviințarea 
tacită a consiliului asociației, a condu
cerii secției de fotbal, jucătorii de la 
Metalul Tîrgoviște lipsesc nemotivat 
din producție. Cum se tolerează un 
asemenea sistem ? De ce primesc sa
lariu asemenea „musafiri"? Ce părere 
are consiliul asociației ? Dar conducerea 
întreprinderii ? Noi credem că se im
pun măsuri severe, care să curme a- 
ceastă stare de lucruri.

R. CALĂRĂȘANU

Cele șase goluri ale meciului au 
fost înscrise de Soo (min 30, 80 și 
89) și Rozsnai (min 16) pentru Baia 
Mare, respectiv Donca (autogol în min. 
16) și Sulioc (min. 68).

Minerul Baia Mare ă folosit urmă
torii jucători : Moritz (Vlad) — Cro- 
meli ^Colceriu), Secheli, Ujvari (Ha- 
lagian), Donca — Vaida, (Pmzaru), 
Ghergheli IV (Ujvari) — Turdeanu, 
(Drăgan), Rozsnai (Sasu), Soo. Cza- 
ko 1.

V. SASĂRANU - coresp. reg.
PREGĂTIRILE ECHIPEI PROGRESUL

Echipa Progresul se antrenează azi 
pe terenul din str. Dr. Slaicovici. Ea 
va întîlni — de la ora 14,30 •— doi 
adversari : Dinamo Victoria (din cat. 
C) și Abatorul (din campionatul oră
șenesc) Cu fiecare din aceste două e- 
chipe. Progresul va juca cite o repriză.

ALEX. TOTH ARBITREAZĂ 
IN TURCIA

Pe baza linei înțelegeri survenite în
tre federațiile de fotbal din Romînia 
și Turcia, un număr de 10 arbitri — 
din fiecare țară — vor conduce anul 
acesta jocuri în cadrul celor două 
campionate naționale. „Seria" va fi 
deschisă de Alexandru Toth, care va 
arbitra duminică la Istanbul un meci 
din campionatul turc. Al. Toth a ple
cat aseară spre Turcia.

A început vinzarea biletelor Sportexpres trimestrul I
PREMIILE • TRAGERI! EXCEPȚIO

NALE LOTO CENTRAL PENTRU 
AUTOTURISME' din 2 FEBRUARIE 
1965.

Categoria I : 5 variante = Autotu
risme „FIAT 1300"; Categoria a Il-a : 
6 variante = Autoturisme „FIAT 
1100 F“ ; Categoria a ill-a: 10 va
riante — Autoturisme „MOSKVICI 
403“ ; Categoria a IV-a : 19 variante 
— Autoturisme „TRABANT-COMBI" ; 
Categoria a V-a : 357 variante a 1000 
lei fiecare ; Categoria a VJ-a : 455 va
riante a 750 lei fiecare; Categoria a 
VH-a : 1450 variante a 500 lei fiecare; 
Categoria a VllI-a: 4290 variante a 
250 iei fiecare.

IN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR

• Se aduce la cunoștință partici- 
panlilor cîștigători de la tragerea ex
cepțională LOTO CENTRAL din 2 fe
bruarie 1965, că plata premiilor în 
bani se face normal, ca la fiecare tra
gere LOTO CENTRAL obișnuită și ea 
va începe în Capitală, vineri 12 fe

ASTĂZI LA ATENA
SELECȚIONATA ORAȘULUI BUCUREȘTI _

ÎNTÎLNEȘTE COMBINATA A. E. K. - PANATHINAIKOS
ATENA 10 (prin telefon). După două 

escale la Sofia și la Belgrad, fotbaliș
tii romîni au sosit luni seara în capi
tala Greciei. La aeroport, au fost în- 
tîmpinați de reprezentanți ai federației 
de fotbal și ai cluburilor sportive din 
Atena. A doua zi, marți, lotul a efec
tuat un antrenament, de o oră și ju
mătate

Timpul este frumos, primăvăratic.
In cadrul jocurilor de verificare și 

omogenizare, fotbaliștii vor susține joi

5 minute cu ziaristul turc
Tankut Antikacioglu

— Echipa Turciei a fost prezentă 
pentru prima dată la un campio
nat mondial.de fotbal în ediția din 
1954, cînd a reușit și marea sur
priză de a elimina in preliminarii 
echipa Spaniei, socotită cu mult 
mai valoroasă și creditată atunci 
chiar cu imul din primele patru 
locuri. Cred că vă aduceți aminte 
ce s-a întimplat ?

— Noi făceam parte din grupa a 
Vl-a, preliminară, impreună cu Spania, 
în primul meci, la Madrid, spaniolii au 
cîștigat cu 4—1, iar la Istanbul am 

\ învins noi cu 1—0. Cum in campiona- 
| tul mondial, la egalitate de puncte, nu 
■ se ia în considerare golaverajul, ci tre
buie disputat un al treilea meci, deci
siv, s-a stabilit ca Roma să fie locul 
de desfășurare a partidei hotărîtoare. 
Disputat la 17 martie 1954 sub condu
cerea cunoscutului arbitru italian Or- 
landini, jocul s-a terminat la egalitate: 
2—2. A urmat tragerea la sorți, pre
văzută de regulament în astfel de ca
zuri, care a fost favorabilă Turciei. în 
turneul final, in optimi, am făcut parte 
din grupa a doua. Am cîștigat în fata 
Coreei de Sud cu 7—0, dar am fost 
înirecuti de două ori de R.F. Germană t 
4—t Si 7—2.

— Și în ediția din 1958 î
— Noi n-am participe! atunci, iar 

natru ani mai tîrziu. în 1962, făcînd 
parte din grupa a V-a împreună cu 
Uniunea Sovietică și Norvegia, nu am 
reușit să ne calificăm în turneul final.

...Amintindu-și de succesul din 1954 
și insuccesul din 1962, interlocutorul 
nostru, dl. TANKUT ANT1KACIOGLU, 
ziarist la AKȘAM Istanbul, prezent la 

Echipa națională a Turciei înaintea unui antrenament. De la stingă la 
dreapta, sus: antrenorul Cihat Arman, Can, Șeref, Aii lshan. Varol, Zaya,

Metui; jos: B. Ismail, Talat, Ylmaz. Yavuz, Sîikrii

(n.r. astăzi), la Atena, prima partidă. 
Selecționata orașului București va 
avea ca adversar combinata cluburilor 
A.E.K. și Panathinaikos.

Al doilea joc al fotbaliștilor noș
tri se va desfășura miercuri 17 februa
rie tot la Atena, in compania echipei 
A.E.K.

lată formația Care va fi aliniată în 
primul joc: Haidu — Marcu, Solomon, 
C. Dan, Hălmăgeanu — Ghergheli, 
fancu — Sorin Avram, Sfîrlogea, A- 
dam, Creiniceanu.

București cu prilejul meciurilor de vo
lei din cadrul „Cupei campionilor euro
peni", ne-a vorbit în continuare de pre
gătirile fotbaliștilor turci.

— Deocamdată la noi este în {dină 
desfășurare campionatul țării. Pe la 
începutul lui aprilie (n. r. la 18 aprilie 
este programat returul meciului Portu
galia—Turcia, disputat la Lisabona la 
24 ianuarie și încheiat, după cum se 
știe, cu scorul de 5—1 în favoarea por
tughezilor) vor începe pregătirile pen
tru meciurile cu Portugalia și Romînia.

— Cine antrenează echipa ?
— Italianul Sandro Puppo, care a 

mai pregătit cu cîțiva ani în urmă 
reprezentativa noastră, ajutat de antre
norul turc Cihat Arman.

— Pe ce lot contați ?
— Desigur, mai întîi de toate, pe cei 

11 care au jucat la Lisabona, adică s 
Varol, Sukru, Ergan, Sabahatin, Is
mail, Javt'iz, Șeref, llmaz, Metin, Terzi 
și Aldin. Sperăm ca pentru returul cu 
Portugalia și meciul cu Romînia, din 
lot să facă parte și cei care au fost 
indisponibili la 24 ianuarie. E vorba, 
printre alții, de portarii Turgay (frac
tură la o mînă) și Ozcan (joacă la F.C. 
Austria), de înaintașul Can Bariu de 
la Lazio, de Aii Ihsan, Candemir, 
Birol etc.

— Ce ne puteți spune despre 
meciul de la Lisabona ?

— Portughezii au meritai victoria 
chiar la acest scor și dintre ei s-a 
evidential în mod deosebit Eusebio, un 
adevărat „Pels".

MIRCEA TUDORAN

Premiul de 25.000 lei atribuit prin tra
gere ia sorți unei variante de categoria 
a ii-a de la concursul Pronoexpres nr. 
5 din .3 februarie a.c., a fost obținut de 
participantul Buzatu Gheorghe din Bucu
rești.

Tragerea următoare ya avea loc 
miercuri 17 februarie a.c. în București.

IOTO-CENTRAL
Premiile întregi și sferturi de la tra

gerea Loto-central din 5 februarie 1965.
Premiul suplimentar I sfert : 1 va

riantă a 73.172 lei; Premiul suplimentar 
II: 4 variante a 15.404 lei și 3 variante a 
3.851 lei: Categoria I: 4 variante a 
16 260 lei și 2 variante a 4.065 lei; Cate
goria a Il-a: 15 variante a 4.304 lei și 8 
variante a 1.076 lei; Categoria a III-a: 
29 variante a 1.977 leî și 32 variante a 
494 lei: categoria a IV-a: 32 variante a 
1.840 lei si 31 variante a 460 lei; Catego
ria a V-a: 64 variante a 886 lei și 74 va
riante a 221 lei; Categoria a Vl-a: 64 va
riante a 853 lei și 87 variante a 213 lei; 
Categoria a VU-â: 117 variante a 455 lei 
și 174 variante a 113 Iei; Categoria a 
Vlll-a: 140 variante a 386 lei și 198 va
riante a 96 lei.

Premiul suplimentar I sfert a fost ob
ținut de participantul Tacoi Marin din 
Ploiești.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

mondial.de


Jocuri de verificare ale handbalistelor noastre
Tn cadrul planului general de pre

gătire pentru campionatul mondial de 
handbal feminin din noiembrie, cea 
mai mare parte din jucătoarele noas
tre fruntașe, vizate pentru selecționare, 
au fost supuse unei verificări, marți 
seară și ieri, în compania formației 
T.S.C. Berlin din R.D. Germană. Ase
menea pregătiri au loc în prezent în 
maturitatea țărilor înscrise la campio
natul mondial. în Iugoslavia, de pildă, 
antrenorul federal St. Stankici a alcă
tuit un lot de 14 jucătoare, care va 
întreprinde în martie un turneu, ur- 
mînd să joace cinci meciuri cu Polonia, 
R.D.G. și Cehoslovacia.

Marți seară, ca de altfel și aseară, 
echipa noastră a jucat sub numele de 
combinata Rapid—Știinta și — fără 
să strălucească — a obținut o victorie 
comodă cu 14—1 (8—1), după un meci 
în care adversarele i-au pus prea pu
ține probleme. T.S.C. Berlin s-a menți
nut la un nivel modest, fiind depă
șită în toate compartimentele. Cele 
două echipe au aliniat următoarele for
mații : COMBINATA : Irina Naghi și 
Lucretia Anca—Ana Boțan (5), Maria 
C.onstantinescu (1), T ereza Secheli, 
Aneta Șramco, Constanța Dumitrescu 
(4), Aurelia Szoko (1), Elena Dobîr- 
ceanu (2), Edeltraut Franț și Maria 
Bota (1). T.S.C. : Edelgard Rothe și 
Gisela Krause—Rita Hermann, Edda 
Schulz, Christa Naumann. Uta Wiist- 
ling, Karin Zacharowsky (1), lutta 
Worpel, Renate Hennigs, Gitta Nocka 
și Renate Meihorn. Bun arbitrajul pres
tat de V. Pelenghian.

PE SCURT
• La 1 larkov s-au desfășurat recent 

campionatele unionale de tenis de masă, 
ultimul criteriu de selecție a jucătorilor 
sovietici pentru mondialele de la Liub- 
liana. L'n succes deosebit a obținut stu
denta ' Zoia Rudnova, în vîrstă de 18 
ani. care a cîștigat trei titluri de cam
pioană : simplu, dublu fete, în cuplu cu 
Svetlana. Grinberg, și dublu mixt, cu 
Ghenadi Averin.

Proba de simplu bărbați a revenit tî- 
nărului Stanislav Gomozkov (17 ani), 
iar cea de dublu bărbați jucătorilor Ana. 
toii Amelin și Nikolai Novikov.

în meciul revanșa, disputat aseară, 
combinata a prezentat o formație modi
ficată (cu Elena Hedeșiu, Ana Nemeț, 
Lidia Dumitru și Angela Moșu în locul 
Măriei Constantinescu, Constanței Du
mitrescu, Aureliei Szoko și Elenei Do- 
birceanu). Ea a cîștigat și de data 
aceasta, la scorul de 13—6 (6—3), 
care oglindește un joc mai strîns. Oas
petele au jucat mai bine în acest meci, 
s-au apărat mai organizat, iar în atac 
au combinat mai mult și mai sigur. 
Echipa noastră s-a descurcat uneori 
greu, atît în apărare, cît și în atac, 
dar în general s-a menținut Ia un nivel 
satisfăcător. Au marcat: Șramco 3, 
Boțan 2, Dumitru 2, Franț 2, Secheli 
2, Hedeșiu și Anca, respectiv Nocka 
2, Schulz, Naumann, Zacharowsky și 
Hennigs. Corect arbitrajul lui C. Ca
pă țînă.

• Marți, în deschidere la jocul in
ternațional, Dinamo a dispus de Voința 
cu 31—8 (18—4) într-o restantă din 
„Cupa F.R.H."

• Luni și marți la Tg. 
Mureșul—Favorit Oradea 
(14—5) și 21 — 16 (10—7) 
tercentre a „Cupei F.R.H."

• întors de la Belgrad, 
zionat partida Medveșciak Zagreb—- 
Burevestnik Tbilisi " 
handbal masculin. 
Oprea Vlase ne-a 
despre acest joc : 
obținută grație unei mai bune pregă
tiri fizice și a ritmului susținut de-a 
lungul întregului meci (echipa din 
Tbilisi a slăbii în finalul fiecărei re
prize), grație unui joc mai variat și 
mai sigur, a contraatacurilor rapide și 
a unei supleți tactice. Burevestnik a

- jucat sub așteptările mele. In retur, 
I șansele sini de -artea handbaliștilor 
, sovietici, - dar nu cred posibil — cel 

puțin teoretic — ca Medveșciak să 
piardă la 9 goluri diferență. P Cîrli- 
geanu a condus bine meciul de la Bel- 

'■ grad și nu a fost de loc ușor. S-a jucat 
. uneori nervos, confuz".

(i) 
în

Mures :
30-13 

faza

unde a

in

vi-

din WC.C.E.“ la 
antrenorul emerit 
spus următoarele 

, Viciorie meritată,

Revista presei străine

Perspective atletice 1965
Intr-un editorial al ziarului 

suedez „IDROTTSBLADET*  se 
fac cîteva aprecieri ți pronos
ticuri referitoare la atletismul 
mondial masculin în acest an. 
Iată fragmente din acest articol, 
care se intitulează „NUME NOI 
ÎN ATLETISM ÎN 1965“.

„La sprint, după retragerea lui Hayes, 
in Statele Unite lupta pentru suprema, 
(ie se pare că se va da intre Dârei 
Newman și Bernie Rivers, doi tineri în 
virstă de 20 de ani. care au progresat 
mult in sezonul trecut, dar n-au reușit 
să fie în cea mai bună formă la con
cursul de selecție pentru J. O. Pe New
man, rezultatele obținute pină in pre
zent (9,2 și 10,2 pe 100 yarzi și, res
pectiv, 100 m) il recomandă ca favorit 
pentru suta de metri. Rivers se pare că 
va prefera proba de 200 m. Trei tineri 
atleți de culoare reprezintă concurenți 
de temut pentru Rivers: americanul 
Dick Stabbins (19 ani), francezul Ro
ger Bambuck, originar din Africa Occi
dentală, și Edwin Roberts din Trinidad, 
ciștigător al medaliei de bronz la Tokio.

Pentru 400 m, Europa are un alergă
tor de mare talent care ii poate întrece 
pe americani: polonezul Andrzej Ba- 
denski, in vîrstă de 21 de am, care a- 
leargă primă jumătate a cursei în 21 
secunde. Cînd va dobindi rezistența ne
cesară probei, el va realiza cu siguran
ță 44,5 I

La 860 m este greu de crezut că cine
va l-ar putea detrona anul acesta pe 
Peter Snell. Poate doar Wilson Kiprugut 
din Kenya, un alergător de 26 de ani, 
lansat la Tokio, unde a obținut un ex
celent 1:45,9. La această probă, cre
dem că viitorul aparține americanului 
Tom Farrell, in vîrstă de 20 de ani, 
care in mod surprinzător la Tokio și-a 
întrecut toți conaționalii.

DIN SPORTURILE DE IARNA

IB IDROTTSBLADET

La 1 500 m. tinerii americani Tom 
O’Hara (22 de ani) și Jim Ryun (17 
ani I) vor fi concurenți periculoși pen. 
tru Snell,

Pe distanța de 5 000 m, protagoniștii 
luptei vor fi Bob Schul, campion olim
pic și Ron Clarke.

Gaston Roelants (Belgia) a declarai 
că viitorul său obiectiv îl constituie re
cordul njpndial la 10000 m și lucrul 
nu pare imposibd, intrucit în toamnă 
belgianul, alergind de unul singur, a 
coborît recordul mondial pe această dis
tanță la 28:41,8.

Un atac al tinerei generații este de 
prevăzut la 110 metri garduri. Hayes 
Jones, deși nu are decît 26 de ani, s-a 
retras: Blaine Lindgren (medalia de 
argint la Tokio) s-a retras și el. Ame
ricanul Roy Hicks (13,4 la 110 m. g. 
și 2,10 m la înălțime) are calități ex
cepționale dar, din păcate, pare a fi 
foarte fragil și repetetele accidentări 
suferite in ultimii doi ani nu i-au per
mis să-și pună pe deplin in valoare a- 
ceste calități.

La 400 m.g. Rex Cawley poate ob
ține un nou record mondial anul acesta. 
Rex are o tehnică foarte bună (la 19 
ani alerga 116 m.g. in 13,9) și este un 
excelent alergător (45,7 pe 460 m). 
Un rezultat de aproximativ 48,5 ii este 
cu siguranță accesibil.

După cum am arătat, Roelants vizea
ză recordul la 10 000 m dai este foarte 
posibil ca el însuși să fie deposedat de 
recordul la 3 000 m obstacole, pe care 
il deține în prezent. Englezul Maurice 
Herriott, vicecampion olimpic la Tokio, 
are numai 25 de ani și poate fi un rival 
de temut. Atit el cit și Bob Schul —

. care și-a început cariera atletică in a- 
ceastă probă — ar putea cobori sub 
8:30,0.

Valeri Brumei poate își va mai do
mina cițiva ani adversarii, dar noi ere. 
dem că cel mai interesant săritor al 
anului va fi polonezul Eduard Czernik, 
care intr-un singur sezon a progresat 
de la 2,13 m la 2,20 m. Nu trebuie să-l 
uităm nici pe americanul John Rambo,

înalt de peste doi metri, juoător de bas
chet care practică atletismul de două 
ori pe săptămină, ca destindere, și care 
a obținut la Tokio 2,16 m și medalia de 
bronz:

Un alt jucător de baschet cu căli
tă/i excep/ionale pentru atletism este 
Gayle Hopkins, care in primul său se
zon competițional a sărit in lungime 
8,16 m. El și cu englezul Lynn Daoies 
au cele mai multe șanse să se apropie 
de recordul lui Boston (8,34 m).

O probă la care aproape sigur se va 
dobori recordul mondial anul acesta 
este săritura cu prăjina. Actualul de
ținător al recordului mondial, Pred 
Hansen, este convins că va sări 5,50 m 
in viitorul apropiat (chiar dacă nu anul 
acesta). Un concurent de prim rang se 
arată a fi Paul Wilson, care la 16 ani 
are in palmaresul său un rezultcit de 
4,90 ml

La „greutate" lupta se va da intre 
cei doi coloși americani: Dallas Long 
și Randy Matson și din această rivali
tate s-ar putea ob/ine un rezultat de 
peste 21 m. Este posibil, insă, ca Mat- 
son să se dedice exclusiv discului, pro
bă in care a obținut deja 56 m, deși 
in prezent tehnica sa este departe de 
a fi cea mai bună. Deci, îmbunătățin- 
du-și tehnica, este posibil ca Matson 
(împreună cu Danek) să treacă de 
65 m.

Germanul Uwe Bayer, în vîrstă de 
numai 19 ani. este creditat cu o perfor 
manță de 68,09 m la aruncarea cioca
nului. Acest rezultat, obținut la Tokio, 
depășește cu aproape 4 metri recordul 
personal de pină arunci șl este clar că 
dacă Bayer va progresa in același ritm 
Va ajunge în fruntea ierarhiei mondiale 
a probei.

Poate cel mai senzațional record at
letic al anului trecut a fost cel al nor
vegianului Terje Pedersen: 91,72 m la 
aruncarea suliței. Este de așteptat ca 
anul acesta Pedersen să caute să se rea
biliteze după insuccesul de la Tokio. 
Capabil de performanțe remarcabile la 
această probă este și tînărul său com
patriot Lennart Hedmark, student in 
S.U.A., despre care antrenorul său de la 
Universitatea Pensylvania spune că are 
cele mai bune calități fizice din toți 
tinerii aruncători din Statele Unite". .

PALATUL sporturilor din Moscova 
găzduiește începînd de astăzi campio
natele europene de patinaj artistic, 
la care participă sportivi și sportive 
din Franța, Anglia, R.F. Germană, 
R.S. Cehoslovacă, Elveția, Finlanda și 
alte, țări

IN EUROPA sezonul competițional 
de schi se află în plină desfășurare. 
Francezul Jules Melquiod a cîștigat 
proba de slalom special în concursul 
internațional de la Bouquetin, înaintea 
suedezului Bengt-Erik Grahn și vest- 
germanului Ludwig Leitner. El a rea
lizat timpul de 1:46,22.

LA ZERMATT a avut loc un alt 
concurs internațional. Proba de coborîre 
a revenit elvețianului Dumeng Giova- 
noli, care a realizat timpul de 6:38,85.

feminină de coborîre a fost cîș- 
de Therese Obrecht (Elveția), 
realizat timpul de 5:50,74. 
OBERAMMERGAU (R.F. Ger-

Proba 
tigată 
care a

LA 
mană) au început întrecerile campio
natelor internaționale universitare. 
Proba de combinată alpină a revenii 
lui Flori Woerndel (R.F. Germană) cu 
21,66 puncte. In proba de slalom uriaș 
victorios a ieșit Peter Koppe (R.F. Ger
mană), care a realizat timpul de 
1:50,6.

PE STADIONUL Bislet din Oslo, 
s.a disputat zilele trecute un consurs 
de patinaj viteză, in clasamentul mul- 
tiatlonului primul loc a fost ocupat de 
olandezul Liebrechts — 182,363 puncte, 
urmat de Aness (Norvegia) — 184,520 
puncte. (Agerpres).

FOTBALde 
ale

R.P. Bulgaria și Franței s a terminat cu 
rezultatul de 5—2 în favoarea gazdelor. 
Iată cîștigătorii pe categorii de greutate: 
cocoș: Kirov (R.P.B.) 265 kg; pană: Flo- 
rov (R.P.B.) 310 kg; ușoară: Muller 
(Franța) 337,5 kg; semimijlocie: Vîl- 
cov (R.P.B.) 330 kg; mijlocie: Pet- 
kov (R.P.B.) 342,5 kg; semigrea: Mis- 
son (Franța) 377,5 kg; grea: Asenov 
(R.P.B ) 380 kg.
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• Disputată la! Sofia, întîlnirea 
haltere dintre echipele de juniori

UN NOU MECI EXPERIMENTAL

Membrii lotului de fotbal al Angliei, 
afiați într-un cantonament de cîteva 
zile în localitatea Lilleshall, au dispu
tat marți un meci experimental cu a- 
plicarea modificărilor preconizate de 
federațiile britanice de fotbal în scopul

PE GLOB

emisiunii de 
a televiziunii po-

de atletism caută fete 
16 și 20 de ani care do- 
să practice atletismul și 
au cel puțin 1,80 m înăl- 
și 76 kg ’ greutate. Din 
peste 600 de candidate 
s-au prezentat au fost

In cadrul 
publicitate „ ----- __
loneze s-a anunțat că fede
rația 
între 
resc 
care 
țime 
cele 
care 
selecționate 30 în vederea spe
cializării pentru 
aruncări

LA 
pene 
care vor avea loc în acest an 
la Duisburg (R.F.G.), și-au a- 
nunțat participarea 500 de 
sportivi din 28 de țări. Ca și 
anul trecut, la întreceri vor 
lua parte și canotori ameri
cani. Campionatele se vor 
desfășura pe lacul Berta din 
apropierea orașului Duisburg, 
iar pentru organizarea lor a 
fost alocată suma de 410 000 
mărci.

AUTORUL fotografiei de 
mai jos aduce încă o măr
turie a situațiilor nepre
văzute care pot interveni în 
fotbal. Imaginea este 
toare prin ea însăși.

probele de

CAMPIONATELE euro- 
de canotaj academic,

EID la haltere. Zilele tre- 
a realizat un valoros 
de 517 kg, record pe.r-

FILMUL Jocurilor Olimpice 
de la Tokio va începe să fie 
distribuit în străinătate în lu
na aprilie. Pelicula, realizată 
în culori și pentru cinema
scop, va fi prezentată în Ja
ponia la 20 martie.

BOB HAYES va pleca în 
curînd în Australia pentru a 
participa la cîteva concursuri 
de sprint rezervate profesio
niștilor

SE VORBEȘTE tot mai in
tens despre posibilitatea în
ființării a două federații in
ternaționale de ciclism, una 
pentru amatori și cealaltă 
pentru profesioniști. Președin
tele Federației internaționale 
de ciclism, prof. Adriano Ro- 
donl, va prezenta un proiect 
în acest sens la congresul Fe
derației, care urmează să aibă 
loc la 6 martie la Geneva.

FOSTUL internațional aus
triac de fotbal, Ernst Ocwirk, 
care a activat în ultimii opt 
ani la clubul italian Sampdo- 
ria, mai întîi ca jucător și a- 
poi ca antrenor, și-a pierdut 
acum postul. După un înce
put bun în actualul sezon, în 
cadrul echipei a izbucnit o 
criză, urmată de o serie de 
înfrîngeri. învinsă de Lane- 
rossi, Sampdoria a ajuns pe 
locul 14 în clasament. Aceas
tă infringere a fost... picătura 
care a umplut paharul, Oc
wirk pierzîndu-și postul.

COMITETUL Internațional 
Olimpic a anunțat că orașul 
Japonez Sapporo este primul 
care și-a prezentat oficial can
didatura pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
din anul 1972. După cum se 
știe, recent și orașul finlan
dez Lahti a anunțat intenția 
de a prezenta o candidatură 
asemănătoare. Hotărîrea de
finitivă va fi luată la Congre
sul CIO, programat la Greno
ble în anul 1968

FEDERAȚIA suedeză de ho
chei și-a făcut cunoscută in
tenția de a păstra „vechea 
gardă” a hocheiștilor suedezi 
în vederea campionatelor 
mondiale care se vor desfășu
ra între 4 și 14 martie în ora-

șui finlandez Tampere. Singu
rul jucător care va lipsi din 
lot va fi Blome, de 95 de ori 
internațional. In schimb se 
consideră că*  linia de atac va 
fi condusă din nou de vetera
nul Tumba Johansson.

CUNOSCUTUL baschetbalist 
Iugoslav Koraci a reușit re
cent performanța de a înscrie 
într-un singur meci 99 de 
puncte din totalul de 155 cît 
a realizat echipa sa. Rezulta
tul acesta a fost înregistrat în 
meciul ~ ~
grad l-a” susținut în ___ .
în compania campioanei Sue
diei. Koraci a * 
nat de 95 de ori 
prezentativâ 
slavia înscriind

CUNOSCUTUL 
nez de fotbal Arsenal a expe
rimentat recent un nou sis
tem de încălzire a terenului,

pe care O.F.K. Beo-
‘ „C.C.E.”

fost selecțio- 
în echipa re-
R.S.F. Iugo- 
1997 puncte 
club londo-

a

cu țevi îngropate în pămînt, 
ceea ce ar asigura regularita
tea desfășurării meciurilor de 
fotbal în timpul iernii pe sta
dionul propriu. Experiența a 
reușit pe deplin: în ciuda 
temperaturii scăzute, terenul 
s-a prezentat în condiții ex
celente

ALEXANDRA Ciudina, care 
în urmă cu peste 10 ani era 
una dintre cele mai cunoscu
te polisportive sovietice (1,73 
m la „înălțime”, 6,20 m la 
„lungime”, recordmană mon
dială la pentatlon) se numără 
șl astăzi printre jucătoarele 
de bază ale echipei de volei 
Dinamo Moscova. In noiem
brie anul acesta Alexandra 
Ciudina va împlini vlrsta de 
42 de ani.

ARUNCĂTORUL de greutate 
Gary Gubner (S.U.A.) 
bunătățește continuu

manțele 
cute el 
rezultat 
sonal.

ITALIENII au acum posibi
litatea să mediteze îndelung la 
faptul că nu este bine să pro
testezi public la deciziile ar
bitrului. Pentru această in
fracțiune, președintele clubu-

îșl îm- 
perfor*

Japo- 
cu

ZIUA cind a fost desemnat cel mai bun sportiv al 
niei din anul 1964 a coincis pentru halterofilul Myiake 
celebrarea căsătoriei sale. Solemnitatea a avut loc in stu
dioul de televiziune Fudzi, iar martori au fost printre alții 
luptătorii Ichiguchi și Watanabe, gimnastul Ono (medalii de 
aur Ia J. O.) și maratonistul Tsurabaja (medalie de bronz). 
Fotografia reprezintă un moment de la solemnitatea căsă
toriei valorosului sportiv japonez.

ju- 
să 
de 

ve-

lui Sampdoria, Ghetti, a fost 
suspendat pe trei luni, antre
norul lui Inter, Helenio Her
rera, a fost condamnat la o 
amendă de 300 000 lire, iar *" 
cătorul Fachetti trebuie 
scoată din buzunar suma 
100 000 lire. După cum se 
de, comisia de disciplină a 
federației italiene de fotbal 
nu glumește...

LA AFLAREA veștilor 
privire la noile 
mondiale realizate 
Clarke pe 5 000 m, 
cordman mondial 
probe, sovieticul 
Kuț a declarat că, după pă
rerea lui, Clarke va fi primul 
atlet care va alerga 5 000 m 
în timpul de 13 minute.

ATLETA engleză Frances 
Slaap (săritoare în înălțime), 
profesoară la un colegiu, a 
fost concediată de către con
ducerea colegiului deoarece a 
lipsit de la cursuri pentru a 
participa la J. O. de la Tokio

,... _• cu 
recorduri 
de Ron 
fostul re
al acestei 

Vladimir

stimulării 
saidului a 
riorul zonei care pornește de la linia 
de 16 m (prelungită la ambele capete 
pînă în tușe) spre linia de poartă. 
De asemenea, aruncările de la tușă au 
fost înlocuite cu lovituri libere.

Antrenorul echipei Angliei, Alt Ram
say, a declarat că jucătorii săi au 
fost satisfăcuți de experiență dar, el 
personal, nu va putea să se pronunțe 
decît cînd încercările vor fi făcute în 
condiții de competiție.

După cum se știe, un meci expert" 
mental oficial va avea loc la 18 iunie 
la Edinburg, în fata membrilor lui 
„International Football Board", sin
gurul for autorizat să modifice regu
lile actuale ale jocului de fotbal.

jocului ofensiv. Regula of- 
fost aplicată numai în inte-

MANCHESTER UNITED A MAI 
FĂCUT UN „PAS"...

Tn meci retur pentru „Cupa orașelor 
tîrguri", Manchester United a învins pe 
Everton cu scorul de 2—1 (1—0). Cum 
prima întîlnire dintre cele două for
mații engleze s-a terminat la egali
tate (1 — 1), fotbaliștii de la Manchester 
s-au calificat în turul al patrulea.

TURNEELE ECHIPELOR POLONIEI 
Șl CEHOSLOVACIEI

La Liege, într-un meci amical de 
îotbal, reprezentativa R. P. Polone a 
întîlnît formația Standard Liege. In- 
tîlnirea s-a încheiat la egalitate : 3—3 
(2-2).

Echipa R. S. Cehoslovace și-a con
tinuat turneul în țările Americii La
tine, jucînd la San Salvador cu for 
mația argentiniană „Ciacariita Ju 
niors". Au cîștigat fotbaliștii ceho
slovaci cu 2—1 (1—1), prin golurile 
marcate de Mraz și. Kvasnak.

DIDI ÎN MEXIC

Fotbalistul brazilian Waldir Pereira, 
cunoscut în întreaga lume sub numele 
de Didi, va juca de acum înainte îg. 
Mexic. De curînd, el a primit dezle-' 
garea de la clubul său, Botafogo, și s-a 
transferat la clubul mexican Atlante. 
Didi a declarat că este probabil ca în 
curînd să se retragă din activitatea 
competițională și să se consacre ex
clusiv activității de formare și antre
nare a tinerilor dornici să cunoască 
„secretele fotbalului".
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