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C. S. M. - Spartak Sokolovo Praga,
in semifinala

la tenis de masă masculin
Cea de a V-a ediție mascu

lină a „Cupei campionilor eu
ropeni' la tenis de masă pro
gramează joi — la Cluj — una 
din semifinalele competiției. Este 
vorba de întîlnirea C.S.M.—Spar
tak Sokolovo Praga.

Spre deosebire de meciul an
terior (din sferturile de finală) 
cu Tusa Dusseldorf, partida cu 
Spartak Sokolovo se anunță mai 
dificilă pentru formația clujea
nă. Din echipa oaspete fac parte 
doi sportivi cunoscuți, campionul 
cehoslovac Miko și Vihnanovski, 
precum și un tînăr : Furin. Cu 
toate acestea, C.S.M. Cluj are 
posibilitatea să depășească și a- 
cest hop, pentru că fiecare din 
componenții echipei, Giurgiucă, 
Neg'ulescu, Cobîrzan sau Reti 
poate să ciștige la oricare din cei

Un mare 
stadion acoperit

La 18 martie 
rat la Stockholm 
perit, cu o capacitate de 17.000 
locuri.

Acest stadion a fost construit 
pentru a găzdui competiții atle
tice in timpul iernii.

va fi inaugu- 
un stadion aco-

ACTUALITATEA
® Duminică:

Steaua — Știința Cluj
Meciurile de verificare a echi

pelor noastre continuă. Unul din
tre cele mai interesante va avea 
loc duminică în Capitală: Steaua 
va întîlni pe terenul de la Ghen- 
cea, cu începere de la ora 11,30, 
formația clujeană Știința.

• Azi, pe stadionul Progresul: 
Progresul—Flacăra Moreni. Jocul 
va începe la ora 15.

• Volei: Rapid —
Minerul B. Mare (m) 3-0

Tn meciul de campionat 
disputat marți în Giulești 
(partidă restantă din etapa

D

Mîine, încep jocurile îinale
în „€upa Sportul popular * la handbal

Cele mai bune opt echipe de 
handbal din zecile de formații 
care au luat parte la ediția din 
acest an a „CUPEI SPORTUL 
POPULAR", își vor începe mîine 
disputa pentru cucerirea fru
moaselor trofee puse în joc. La 
Cluj și la Reșița, unde vor avea 
loc cele două turnee finale, me
ciurile sînt așteptate cu interes, 
cunoscut fiind faptul că printre 
tinerii handbaliști sau printre 
tinerele handbaliste care vor 
evolua cu acest prilej se numără 
multe elemente valoroase, dintre 
care unele au și făcut dovada 
marilor lor posibilități cu ocazia

Astăzi, la Cluj

. C. E a

trei adversari. Avem convingerea 
că formația noastră va ști să 
lupte cu toate forțele pentru ob
ținerea victoriei și calificarea în 
finală, unde va juca cu învin- 
gătoarea meciului GSTK Za
greb—S.C. Leipzig.

de la 31 ianuarie), echipa 
masculină a Rapidului a în
trecut Minerul Baia Mare 
cu 3—0, Iă scoruri elocven
te : 15—2, 15—9, 15—2.

© Modificări In programul 

de duminică la volei
iniîn afara „afișului" fixat 

țial pentru etapa de duminică 
21 februarie a campionatului re
publican masculin în categoria A 
ia volei, au fo6t programate de 
către federație și două întîlniri 
feminine, restanțe din etapele din 
17 și 3( ianuarie și anume: 
Farul Constanța — Știința Cluj 
(la Constanța) și C.S.M. Sibiu 
— Dinamo București (la Sibiu).

o

★

unor partide internaționale dis
putate în acest sezon.

(n acest sens nu greșim dacă 
afirmăm că amatorii de handbal 
din cele două centre vor putea 
urmări, cu ocazia partidelor din 
turneele finale ale „CUPEI 
SPORTUL POPULAR", nu nu
mai o serie de „speranțe" ale 
handbalului nostru, ci și chiar 
pe unii sportivi consacrați în 
prezent, ceea ce va ridica — 
fără îndoială — nivelul tehnic 
și tactic al partidelor. Ținînd 
seama de aceste lucruri, fede
rația de specialitate a luat toate 
măsurile în vederea asigurării 
unor condiții optime de desfășu
rare a acestor competiții, dele- 
gînd — printre altele — pe cei 
mai buni arbitri. Firește, un cu- 
vînt de spus în această direcție 
îl au și comisiile locale de hand
bal, care au datoria să acorde 
tot sprijinul lor bunei organizări 
și desfășurări a întrecerilor.

Legat de ediția din acest an 
a „Cupei Sportul popular" vom 
sublinia faptul că deși numărul 
centrelor în care s-au desfășurat 
întreceri a crescut față de edi
țiile precedente, totuși în turneele 
finale s-au calificat și de aceas
tă dată echipe din București, Ti
mișoara, Brașov și Tg. Mureș 
— orașe în care se duce o in
tensă muncă de creștere și pro
movare a tinerelor cadre în

lolando Balaș în S. II. A

• Ședință de comunicări 
științifice

Mîine, începînd de la ora
18,30, la sediul U.S.S.M. din

• ȘAHISTELE FRUNTAȘE
De mîine începe la Ploiești un turneu feminin de șah 

cu participarea jucătoarelor noastre fruntașe: maestrele 
internaționale Alexandra Nicolau — campioana țării — 
Elisabeta Polihroniade, Margareta Teodorescu, /Maria Po- 
gorevici, maestrele Margareta Perevoznic, Rodica Reicher, 
Elena Răducanu, Eleonora Gogîlea, candidatele de maes- 
tră Elena Rădăcină, Maria Desmireanu, Rodica Mano- 
lescu, Gertrude Baumstarck, Heidrun Brantsch, Suzana 
Makai.

întrecerile au loc la casa de cultură din Ploiești.

S P 0 B T I V M

INSTANTANEU j 
j pe postăvarul...! 
’ O parte dintre studenții ti- 
4 mișorervi și-au petrecut va- 
ț canța de iarnă la cabana 
i de pe muntele Postăvarul. 
[ Imagini ca cea surprinsă de 
I’ fotoreporterul nostru Teodor 

Roibu puteau fi văzute în 
fiecare dimineață, în apro
pierea cabanelor. Baia de 
zăpadă este plăcută, forti- 
fiantă și poate servi ca... 
încălzire pentru mult îndră
gitele coborîri cu schiurile 

pe pantele albe

Voința Odorhei

programul turneelor

(juniori) — vineri:CLUJ
București — S.S.E. Tg. 
și S.S.E. Timișoara — 

Constanta ; sîmbătă: 
Tg. Mures — S.S.E. Ti-

handbal. Concludent în acest 
sens este tabelul formațiilor cîș- 
tigătoare în celelalte ediții: ju
niori: S.S.E. București (1957/ 
1958), C.S.S. Banatul Timișoara 
(1958/1959), C.S.S. București 
(1959/1960, 1960 1961, 1961/1962, 
1962/1963), C.S.M. Reșița (1963/ 
1964) ; junioare: ILEFOR Tg. 
Mureș (1957/1958, 1958/1959),
C.S. Mureșul Tg. Mureș (1959/ 
I960, 196X1'1961), Tractorul Bra
șov (1961'1962), S.S.E. Ploiești 
(1962/1963), ” ‘ * ' ■'
(1963'' 1964).

Iată acum 
finale ■

La
C.S.S.
Mures
s.s.e:
S.S.E.
mișoara și C.S.S. București —
S.S.E. Constanța ; duminică:
S.S.E. Constanța — S.S.E. Tg. 
Mureș și C.S.S. București —
S.S.E. Timișoara

La REȘIȚA (junioare) — vi
neri : S.S.E. nr. 2 București —
S.S.E. Tg. Mureș și Luceafărul 
Brașov — Școala medie nr. 4 
Timișoara ; sîmbătă: S.m. nr. 4 
Timișoara — S.S.E. Tg. Mures si 
Luceafărul — S.S.E. nr. 2 Bucu
rești ; duminică: S.S.E. nr. 2 
București — S.m. nr. 4 Timișoara 
și S.S.E. Tg. Mureș — Lucea
fărul.

După cum se știe, [olanda Ba
laș, campioană olimpică la sări
tura în înălțime, participă la mai 
multe întreceri în S.U.A. în foto, 
grafie, valoroasa noastră sportivă 
trece ștacheta ridicată la 1,77 m 
în concursul desfășurat la New 
York, în sala Madison Square 
Garden.

Evoluția recordmanei mondiale 
este urmărită cu mult interes și 
unanim apreciată în cercurile de 
specialiști din S.U.A.

Foto A.P.

Traktor Celeabinsk susține astă-seară 
primul joc la București

• ADVERSARUL HOCHEISTILOR SOVIETICI : O COMBINATA 
STEAUA-DiNAMO ® SCURTĂ PREZENTARE ' -------- - ---------

• PROGRAMUL JOCURILOR LOR, ÎN

Hocheiștii noștri fruntași, care 
au fost angrenați timp de două

str. Progresul 10. va avea loc 
o ședință de comunicări în do
meniul medicinii culturii fizi
ce, Sint invitați să ia parte 
medici, antrenori, tehnicieni, 
sportivi fruntași.

In Întrecere

HCupa orașului București" la boxj
O veste bună pentru iubitorii 

boxului din Capitală ! Comisia 
orășenească de specialitate ne-a 
anunțat că sîmbătă seara, de la 
OT3 19, va organiza in sala Flo- 
reasca prima reuniune (din-" 
‘.r-un ciclu de trei) la care a 
invitat pugiliști de categoria I 
și maeștri ai sportului. întrece
rile boxerilor bucureșteni vor fi 
dotate cu „Cupa orașului Bucu
rești"

Amatorii sportului cu mănuși, 
care vor fi prezenți în jurul rin
gului de la Floreasca vor avea 
prilejul să vizioneze, chiar din 
prima reuniune, partide care se 
anunță deosebit de disputate. 
Iată programul : D. Dav’descu

Echipa de polo
Dinamo București
a plecat în suedia

Echipa de polo Dinamo Bucu
rești a plecat ieri în Suedia. 
După cum am mai anunțat, cam
pionii țării noastre vor evolua 
in localitatea Eskilstuna în ca
drul preliminariilor „C.C.E.". 
Dinamo va juca vineri cu cam
pioana Suediei, iar sîmbătă cu 
campioanele R.D. Germane și 
Poloniei.

i A OASPEȚILOR 
CONTINUARE

întrecerile turneu- 
campionatului re- 

continuă activifa- 
l unei bogate serii 

în a- 
primesc 
Traktor

săptămîni în 
lui final ai 
publican, își i 
tea în cadrul 
de întîlniri internaționale, 
ceasta săptămînă, ei | 
vizita echipei sovietice 
Celeabinsk, după careva evolua 
pe gheața artificială a patinoa
rului „23 August" una din 
fruntașele hocheiului ceho
slovac, Slovan Bratislava. Tot
odată, se fac pregătiri în ve
derea întîlnirii dintre reprezenta
tivele de juniori ale Romîniei și 
Poloniei, care va completa pro
gramul internațional al sfârși
tului lui februarie.

Echipa Traktor Celeabinsk a 
sosit în Capitală ieri dimineață 
și a făcut aseară primul an
trenament. Formația oaspe, ca
re activează în prima categorie 
a campionatului unional, ne-a 
lăsat o bună impresie prin ro
bustețea jucătorilor săi, printr-o 
tehnică avansată, prin siguranța 
și viteza în patinaj. Lotul cu
prinde, printre alții, pe maes
trul sportului V. Kiselev (por
tar), care are ca rezervă pe 
J. Nikonov. Liniile de fundași 
vor fi alcătuite din Malkov, Pija-

(Contmuare in pag. a 4-a)

j

(Dinamo) — Al. Constantin (O- 
limpia). N. Mîndreanu (S.P.C ) 
-- Șt. Ispas (Rapid), D. Miron 
(Voința) — C. Georgescu 
(Constr.), I. Sabău (S.P.C.) — 
C. Stanciu (Constr ), C. Rusu 
(Progresul) — M. Ionescu (Ra
pid), M. Dumitrescu (Dinamo)
— P. Radu (Rapid). C. Ghiță 
(Voința) — C. Vasiliu (Dina
mo), I. Marin (Progresul) — Gh. 
Vlad (Dinamo). N. Paraschiv 
(Rapid) — V. Dobre (Olimpia), 
C. Nîculescu (Progresul) — I. 
Pițigoi (Voinfa), Gh. Preda (Di
namo) — I. Șerban (OEmpia),
I. Monea (Dinamo) — E. 
Schnapp (Progresul).

A doua gală se va disputa la 
25 februarie, iar ultima sîmbătă 
27 februarie, în aceeași sală.

întâlnirile organizate de comi
sia orășenească constituie un 
foarte bun prilej de verificare 
a boxerilor fruntași din Capitală 
în vederea turneului pe catego
rii de greutate ce se va disputa
— după cum se știe — în luna 
martie.

Vești din activitatea
sportivă de mase

NOI ARBITRI

In scopul măririi numărului 
de arbitri de fotbal, consiliul 
raional UCFS Buzău a deschis 
un curs pe care îl frecventează 
25 de tineri. Lecțiile sînt pre
date de o serie de specialiști 
din localitate 
nescu, Petre 
Dumbrăveanu 
rea lecțiilor 
pa nț ii la curs

ca : Aurel Ștefă- 
Căpățînă, Filip 
ș.a. După audiem 
teoretice, pârtiei" 
vor lua parte la 

un examen practic, de condu
cerea meciurilor.

MARIN DUMITRU — coresp.

MICII PATINATORI 
IN 1NTRECERF

Asociația sportivă I.C.C. Olim
pia Cluj a inițiat un nou con
curs rezervat patinatorilor înce
pători. I.a întrecere au partici
pat 30 de fete și 10 băieți. Iată 
cîștigătorii în ordinea categori
ilor de vîrstă: Andreia Pirău, 
Monica Toma, Ecaterina Feleș, 
Ecaterina Veisman, Ștefan An
ton, Ladislau Karacsonyi si 
Adalbert Biro.

P. NAGY — coresp.

DOUA CLUBURI 
CULTURAL-SPORTIVE

De curînd, au fost inaugu
rate, în orașul Hațeg, două clu
buri cultural-sportive. Untul este 
situat în incinta fabricii de con
serve de legume și fructe iar 
celălalt la cooperativa meșteșu
gărească „Retezatul*. Noile clu
buri — înzestrate cu mese de 
tenis, șah și biblioteci — sini 
frecventate zilnic de numeroși 
tineri și vîrstnici.

N1CU ZBUGHEA =? wreaR.



SEMH1NALA JUNIORILOR BUCUREȘIENI Pe pîrtii, în plin sezon
Marți seara s-a disputat în sala 

Dinamo, în prezența a peste 1000 
de spectatori, semifinala etapei orășe
nești a campionatului republican de 
juniori. în marea lor majoritate, în
tâlnirile s-au ridicat la un nivel bun.

Dacă ar fi să acordăm note pugi- 
liștilor participanți la această dispu
tată semifinală, cele mai frumoase 
aprecieri le-am adresa tinerilor I. Ra
dulescu (Progresul) și P. Stănescu 
(Viitorul), a căror dispută, încheiată 
cu victoria primului, a fost răsplătită, 
pe parcurs, cu multe aplauze. Iată 
celelalte rezultate : F. Mesaroș (23 
August) b.p. D. Popescu (Constructo
rul) ; I. Mageri (Rapid) b. ab. T. Va
lentin (Constructorul) ; Gh. Pometcu 
(Viitorul) b. ab. F. Obretin (S.P.C.); 
Gh. Constantin (Dinamo) b.p. T. Mi
ron (Voința) ; Gh. Ene (Dinamo) b.p. 
I. Daud (Rapid) ; N. Roșu (23 Au
gust) b.p. N. Sulger (Olimpia) ; A. 
Balcă (Metalul) b.p. Gh. Bădilă 

(S.P.C.) : V. Silberman (Viitorul) b.p 
M. Budu (Dinamo) ; I. Brihac (Me
talul) b.p. D. Mihalcea (Dinamo) : 
A. Popa (Viitorul) b.p. C. Stan (Viito 
rol).

Ultimul „act“ al fazei orășenești a 
campionatului de juniori va avea lori 
duminică, de la ora 10, în sala Dina
mo. Programul este următorul : mi
nimă : F. Mesaroș (23 August)—T 
Andrei (Dinamo) ; hîrtie : I. Mageri

in meci restanță: 
Steagul roșu Brașov—

Știința Cluj 61-54
BRAȘOV, 17 (prin felefon). întâl

nirea de baschet dintre echipele Stea
gul roșu Brașov și Știința Cluj, res
tanță în campionatul masculin, a prile
juit o întrecere spectaculoasă, înche
iată în favoarea localnicilor cu scorul 
de 61—54 (35—29). Evoluția scorului 
a fost interesantă doar în primele 16 
minute, după care brașovenii s-au dis
tanțat și au cîștigat fără emoții. De 
remarcat că jucătorii ambelor echipe 
au ratat exasperant de mult. Au în
scris : Esiginan 
12, Frantz 11, 
pentru Steagul 
18, Riihring 7; 
pentru Știința, 
bine de A. Berger și G. Chiraleu.

Joi la ora 17 se dispută în locali
tate o altă restanță: partida Știința 
Timișoara — Știința Tg. Mureș.

C. GRUIA — coresp. regional

18, Zereles 16, Bîrsan
Szabo 2, Deachi 2 

roșu: Demian 21, Vizi 
A. Bogad 6 și Prie 2 
Meciul a fost arbitrat

acoperit Floreasca 
de inițiere la înot

„23 August" .--va fi

DUMINICA orele

PRONOEXPRES

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sportv

1X2X1X21 PRONOEXPRES

Cele 10 autoturisme 
de la concursul special 
Pnonoexpres din 10 fe
bruarie a. c. au revenit 
următorilor câștigători :

1 „Fiat 1100 D“ Blaga 
Mie din Focșa ni; 1. „Mosk- 
vioi 403“ și 1 „Fiat 600“ 
Hușanu Gheorghe 
Iași; 1 „Moskvici 
Sommer Elena din 
Petrești, reg. Hunedoara ; 
1 „Fiat 600“ Beșchea loan 
din Iași; 1 „Fiat 600“ 
Lambesou Dumitru din 
Cnaiova ; 1 „Trabant-Com- 
bi" Luka Irina din Bra
șov; 1 „Trabant-Combi" 
Mareean Dumitru din A- 
pahiida - Cluj; 1 „Tra
bant-Combi“ Lainbescu 
(Uailentma din Craiova și 

■^^.Trabant-Combi" Moto- 
•loan din București.

LOTO CENTRAL

^Premiile întregi și sferturi de la 
tragerea Loto-Centrail din 12 februarie 
1965.

Premiul suplimentar I întreg : 3 va
riante a 29.392 lei; Premiul suplimen
tar II: 11 a 6.655 lei și 9 a 1.663 lei; 
Categoria I : 24 a 3.093 lei și 18 a 
773 lei ; Categoria a II-a : 46 a 1.475 
lei și 55 a 368 lei ; Categoria a IlI-a: 
70 a 938 lei și 96 a 234 lei; Categoria 
a IV-a : 91 a 675 iei și 158 a 168 lei; 
Categoria a V-a : 129’a 528 lei și 152 
a 132 lei; Categoria a Vl-a; 176a

(Rapid) — C. Lică (Vo
ința) ; muscă: Gh. Po
metcu (Viitorul) — Gh. 
Constantin (Dinamo) ; co
coș : Gh. Ene (Dinamo)—■ 
N. Roșu (23 August) ; 
pană : A. Balcă (Metalul) 
— V. Silberman (Viitorul); 
semiușoară: I. Brihac
(Metalul) — I. Rădulescu 
(Progresul) ; ușoară: A. 
Popa (Viitorul) — N. Si- 
mion (Dinamo) ; semimij- 
locie : S. Dumitrescu (Se
mănătoarea) —- F. Iorda- 
che (Grivița Roșie) ; mij
locie mică : Gh. Drăgan 
(Dinamo) — N. Stancu 
(Grivița Roșie) ; mijlocie : 
M. Ștefan (Metalul) —
F. Bejan (Rapid) ; semigrea : A. Ga- pia); grea : M. Niculescu (Viitorul) 
giu (Voința) — M. Trandafir (Olim- V. Petrescu (Olimpia).

Schimb de lovituri între Fl. Obretin (SPC) — 
stingă și C. Pometcu (Viitorul)

în campionatul Capitalei

Asalturi viu disputate în toate probele!
Campionatul Capitalei, principala 

competiție a sezonului, continuă într-o 
atmosferă de mare interes. Săptămîna 
trecută au avut loc întreceri cu parti
ciparea trăgătorilor de categoria a Il-a. 
O caracteristică comună : asalturi viu 
disputate, cu învingători stabiliți aproa
pe în toate cazurile, după turnee de 
baraj. Două titluri de campioni au re
venit trăgătorilor de la Steaua (floretă 
— Gh. Alexe și spadă — N. Istrate), 
iar alte două, celor de la S.P.C. (flore
tă — Ecaterina Toth și sabie —- Lau- 
rențiu Mihăileanu).

Iată și clasamentele turneelor finale:
FLORETĂ BĂIEȚI : 1. Gh. Alexe 

(Steaua) 2 v. d.b. ; 2. Cr. Costescu 
(CSS) 2 v. d.b. ; 3. H. Bădescu (Steaua) 
2 v. d.b.; 4.. Șt. Moldanschi (Steaua) 
0 c.

SPADĂ : 1. N. Istrate (Steaua) 2 ». 
d.b. ; 2. E. Ganea (Steaua) 2 c. d.b. ;
3. I. Falb (Steaua) 2 v. d.b. (de men
ționat că în cadrul acestei finale au 
avut loc două turnee de baraj, primul 
terminîndu-se la egalitate...). 4. Gh. 
Cerea (Steaua) 0 v.

FLORETĂ FETE : 1. Ecaterina Toth 
(SPC) 6 v.; 2. Iudit Pop (Știința) 5 o.; 
3. Georgeta Orfanu (Știința) 5 v. ; 4. 
Lucia Popa (Progresul) 4 v ; 5. Victo- 
t ița Petrișor (SPC) 4 v. Cîștigătoarea 
probei, Ecaterina Toth, „plecată" favo
rită, n-a avut nici un fel de probleme. 
De menționat comportarea frumoasă a 
Georgetei Orfanii (14 ani !), clasată pe 
locul 3. La egalitate de victorii, Lucia 
l'opa și Victorița Petrișor vor susține 
un meci de baraj pentru un loc în

60 EXCURSII ÎN . 
RP UNGARA Șl RS CEHOSLOVACA

20 AUTOTURISM 
MOTOCICLETE 
TELEVIZOARE 
SCUTERE

SPORTEXPRES
Vil-a : 217 a 294 lei și 329 a 73 lei; 
Categoria a VIII-a : 503 a 137 lei și 
552 a 34 lei.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexipres din 17 fe

bruarie 1965, au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

18 47 8 42
Numere de rezervă:
Fond de premii: 778.581
Tragerea următoare va avea loc în 

București. 

concursul din limitele categoriei I 
maestre, de săptămîna viitoare.

SABIE : 1. L. Mihăileanu (SPC) 4 e., 
d.b.; 2. M. Sandu (SPC) 4 v. d.b.; 
(In meci de baraj, Mihăileanu a dis
pus de Sandu cu 5—3). 3. Al. Istrate 
(SPC) 2 v. d.b.; 4. N. Istrate (Steaua) 
2 v. d.b. ; 5. 1. Galan (SPC) 2 v. d.b. 
Trăgătorii de pe locurile 3—5 au sus
ținut un turneu de baraj, unde I. Ga
lan s-a accidentat încă din primul asalt.

Și

PATINAJL

ȘI ACUM,
Amînate marți din cauza ploii, între

cerile etapei regionale a campionatelor 
de patinaj artistic au continuat miercuri 
după-amiază cu exerciții libere. Pro
gramul a fost deschis de juniorii de 
categoria I. Cele mai frumoase evo
luții le-au avut Aurica Ion și Mihai 
Stoenescu, în repertoriul cărora am 
văzut reușite combinații de sărituri cu 
piruete. Merită să remarcăm și pe 
Dragoș Sandu, care ■—după o îndelun
gată absență— s-a comportat mai mult 
deoît mulțumitor.

Interesantă de urmărit a fost con
fruntarea dintre cei trei seniori. Cu 
eleganța-i recunoscută, C. Hertl a exe
cutat curat o gamă de sărituri simple, 
înlănțuite cu frumoși pași de legătură. 
N. Belu și M. Comanici au avut, în 
schimb, un program cu un conținut mai 
substanțial, din care n-au lipsit sări
turile duble.

Elena Moiș, mai sigură In mișcări, 
a executat corect „axei", „lutz“ și alte 
sărituri simple, la cele duble, însă a 
aterizat pe ambele picioare.

CLASAMENTE GENERALE : se
nioare— 1. Elena Moiș (Din.) 1041,2 p;
2. Imola Seivarth (Steaua) 797,0 p ; 
seniori — 1. M. Comanici (Din.) 1000,9

• Cei mai buni săritori ai țării vor 
participa zilele acestea la principalele 
concursuri cu caracter republican. 
Astfel, în zilele de 19 și 21 februarie 
ei se vor întrece în cadrul etapelor 
I și a Il-a ale „Cupei R.P.R.", iar la 
24 februarie își vor disputa titlul de 
campion republican. Aceste competi
ții vor avea loc pe trambulina mare 
de la Borșa.

• La sfîrșitul săptămînii se vor
desfășura campionatele regionale. In 
unele regiuni însă, aceste concursuri 
s-au și disputat. De pildă, schiorii din 
regiunea Suceava s-au întrecut în 
frumoasa stațiune Vatra Dornei, pe 
un timp favorabil și o zăpadă exce
lentă. Schiorii dorneni au cucerit ma
joritatea locurilor fruntașe. Iată câș
tigătorii probelor : SLALOM URIAȘ 
seniori: R. Pal (V. Dornei) ; senioa
re : Aneta Pal (V. Dornei); juniori
cat. I : L. Pal (V. Dornei) ; cat. a
H-a: S. Malanca (V. Dornei); junioare
cat. I: Mariana Andreescu (V. Dor- 
nei) ; junioare cat. a Il-a: Maria Ili- 
șoi (Iacobeni) ; SLALOM URIAȘ, se
niori : Gh. Voiculescu (Cîmpulung), 
senioare: Aneta Pal, juniori I: Mihai 
Urita (V. Dornei), juniori II: S. Ma
lanca, junioare 1: Mariana Andreescu, 
junioare II: Maria Ilișoi ; COBOR1- 
RE, seniori: Viorel Ilie (V. Dornei), 
senioare: Aneta Pal, juniori 1: H. 
Popescu (V. Dornei), juniori II : S. 
Malanca, junioare I: Mariana Andre
escu, junioare II: Maria Ilișoi; COM
BINATA DE 3 PROBE, seniori : V. 
Ilie, senioare: Aneta Pal, juniori I : 
L. Pal, juniori II : S. Malanca, ju-

FINALA...
c.p ; 2. N. Belu (Constr.) 984,7 p ; 3. 

Hertl (Știința) 863,8 p ; junioare
1. Aurica Ion (Steaua) 763,2 p ; 2. Cris
tina Oană (Din.) 685,4 p; juniori — 1. 
M. Stoenescu (Din.) 774,9 p ; 2. R. 
Marinescu (Din.) 641,0 p ; perechi se
niori— 1. Letiția Păcuraru - Radu Io
nian (Știința) 87,3 p ; 2. Liliana Geor
gescu - D. Săveanu (Din.) 86,1 p ; ju
niori — 1. Adriana Ionescu - M. Chio- 
sie (Constr. - Din.) 65,6 p.

TR. 1OANIȚESCU

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

hochei pe gheată TRAKTOR CELEA- 
BINSK cu comb. STEAUA + DI
NAMO de azi și duminică 21 11 și cu 
sel. de TINERET de sîmbătă 20 II, 
ce se vor desfășura pe patinoarul ar
tificial din parcul „23 August", bile
tele se găsesc de vînzare la casa spe
cială din sir. Ion Vidu și în după- 
amiaza zilelor de joc, la casele pati
noarului.

• Aceeași casă vinde și bilete pen
tru GALA de BOX de sîmbătă 20 II 

nioare I: Mariana Andreescu, junioa
re II : Maria Ilișoi ; FOND 15 km, 
seniori : Traian Ciotu (V. Dornei), 10 
km senioare: Rodica Șindilaru-Pal 
(V. Dornei), ștafeta 3X10 km seniori: 
Vatra Dornei, 3X5 km juniori și 3X3 
km junioare : Vatra Dornei, 3 km ju
nioare II: Gabriela Bighiu (V. Dor
nei), 5 km junioare I : Adriana Rusu 
(V. Dornei), 5 km juniori II: Ilie 
Savu (Cîmpulung), 10 km juniori 1: 
N. Buta (V. Dornei). (C. ALEXA- 
coiesp. regional).

★
• S.S.E. Brașov a organizat la 

Brașov a IlI-a ediției a „CUPEI 16 
FEBRUARIE" rezervată elevilor cla
selor I—VIII din școlile din localitate. 
Au participat peste 200 de elevi. Cîș- 
tigătorii probelor: clasele I—V fete : 
Adriana Furnică (S. M. nr. 2), băieți: 
loan Coliban (Șc. de 8 ani nr. 2); 
clasele VI—VIII fete : Rodica Frățilă 
(Șc. de 8 ani nr. 2), băieți : loan Bo- 
biț (Șc. de 8 ani nr. 1). '(C. 3RUIA- 
coresp. ieg.).

O noua victorie
a echipajului 
Panțuru-Taus

— în- 
pe pîr- 

au prilejuit o 
echipajului "

SINAIA, (prin telefon), 
trecerile desfășurate marți 
fia din localitate, 
nouă victorie a echipajului Car
pați II Sinaia : Panțuru- -Taus. După 
două manșe parcurse cu multă precizie, 
echipajul sinăian a obținut timpul de 
2:27,26. In continuare, clasamentul se 
prezintă astfel: 2. Voința III Sinaia 
(Stoica-Făcăleț) 2:30,37 ; 3. Carpați I 
Sinaia (Staicu-Moioeanu) 2:31,33; 4. 
Voința I Sinaia (Oancea-Cotaeu) 
2:31,88; 5. Carpați II! Sinaia (Dra- 
gomir-Neagu) 2:32,31; 6. Bucegi II Si
naia (Gogu-Vîiou) 2:33,35. Avînd bo
bul defect, echipajul A.S.A. I Brașov 
(Enea-Pașovschi) nu a participat la 
acest concurs.

Deoarece a nins mult, competițiile 
programate pentru miercuri nu s-au 
putut disputa. Dacă va permite vre
mea, „Cupa Carpați" și „Cupa tine
retului" se vor desfășura joi, urmând 
ca in celelalte zile ale acestei săp- 
tămîni să aibă loc alte concursuri.

de la sala Floreasca și pentru întâl
nirea internațională de handbal (m) 
DINAMO BUCUREȘTI — R.I.K. G0- 
TEBORG de marți 23 II, ce se des
fășoară în aceeași sală.

• Săptămîna aceasta patinoarul ar
tificial din parcul 
deschis pentru patina j pubîlc VI.. 3R! 
orele 17—19 si ~...........
10—13.

• La bazinul 
continuă cursul 
pentru copii. Înscrieri la bazin.



M AT At IE

tiectionata Bucurestiului—A.E.K. 4-2 (3-2)J
TEN A, 17 (prin telefon de la co- 
jondentul nostru). — Selecționata 
sului București a jucat azi din nou 
Atena, pe același stadion Phila- 

>hia pe care a evoluat săptămîna 
ută, întîlnind pentru a doua oară 
nația A.E.K. Fotbaliștii romîni au 
nut o victorie meritată, cu 4—2 
-2), jucînd mai bine decît în pri- 
partidă.

elecționata Bucureștiului a aliniat 
lătorul „11": Haidu—Popa, Solo- 
1, C. Dan, Hălmăgeanu (Surdan)— 
u-gheli, lancu — Năsturescu, Con- 
itin, Adam, Creiniceanu. A.E.K. a 
►sit în prima repriză o echipă din 
î au făcut parte 8 titulari, iar în 

de a doua numai 4, restul fiind 
echipa de rezerve.

n primele 45 de minute jocul a 
: echilibrat, rapid și spectaculos, 
raliștii romîni fiind — în general 
superiori. lasat o bună impresie 
Iul Năsturescu—Constantin, care
înțeles foarte bine. Apărarea (mai 

in Solomon) a început slab, ne- 
d sigură în intervenții, dar apoi 

revenit și a jucat bine pînă la

fogramul returului campionatului 
categorici D, ediția 1964—1965

Seria a Il-a
Etapa I, 21 martie

>.M. Reșița — C.S.M. Sibiu
Z Metan Mediaș — Clujeana Cluj 
ința Timișoara — Vagonul Arad
1 Petrila — C.F.R. Timișoara 
(. Sîrmei C. Turzii — Minerul 
-upenî
5. Cugir — A.S.M.D. Satu Mare
5 A. Tg. Mureș — Recolta Cărei

Etapa a ll-a, 28 martie
aerul Lupeni — Știința Timișoara 
f.R. Timișoara — C.S.A4. Reșița 
colta Cărei — Gaz Metan Mediaș 
LM.D. Satu Mare — Ind. Sîrmei

Turzii
goiwl Arad — A.S.A. Țg. Mureș 
ijeana Cluj — Jiul Petrila
5 M Sibiu — A.S. Cugir

Etapa a Hl-a, 4 aprilie
1. Sîrmei C. Turzii — Gaz Metan 
Mediaș
1 Petrila — Vagonul Arad
S.M. Sibiu — C.F.R. Timișoara
S. Cugir — Minerul Lupeni 
ința Timișoara — Clujeana Cluj 
5.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș 
1M.D Satu Alare — Recolta Cărei

F t a Da a IV-a, 11 aprilie
gonul Arad — Recolta Cărei 
z Metan Mediaș — A.S. Cugir 
nerul Lupeni — Jiul Petrila 
ijeana Cluj — C.S.M. Reșița
S.A. Tg. Mureș — A.S.M.D. Satu 
Mare
AR Timișoara — Știința Timișoara
1. Sîrm^C. Turzii — C.S.M. Sibiu

Etapa a V-a, 18 aprilie
5. Cugir — Clujeana Cluj
LA. Tg. Mureș — Știința Timișoara 
5.M. Reșița — Gaz Metan Mediaș 
,'.R. Timișoara •— Ind. Sîrmei 

fc. Turzii
herul Lupeni — C.S.M. Sibiu 
ț.M.D. Satu Mare — Vagonul Arad 
co'ta Cărei — Jiul Petrila

Etaipa a Vl-a, 25 aprilie
ința Timișoara — A.S.M.D. Satu 
Ware
Ș.M. Reșița — Minerul Lupeni 
ijeana Cluj — Ind. Sîrmei C. Turzii 
1 Petrila — A.S. Cugir 
gonul Arad — C.F.R. Timișoara 
Ș.M. Sibiu — Recolta Cărei 
z Metan Mediaș — A.S.A. Tg. Mureș

Etapa a Vll-a, 2 mai
I Sîrmei C. Turzii — A.S.A. Tg. 
vtures
S M.D. Satu Mare — C.F.R. Timi
șoara
(ința Timișoara •— Jiul Petrila 
neruil Lupeni — Gaz Metan Mediaș 
Icolta Cărei — Clujeana Cluj
5. Cugir — C.S.M. Reșița 
gonul Arad — C.S.M. Sibiu

Etapa a Vlll-a, 9 mai
F.R. Timișoara — Minerul Lupeni 
S.A. Tg. Mureș — A.S. Cugir 
ujeana Cluj — Vagonul Arad 
i Petrila —■ A.S.M.D Satu Mare 

S.M. Reșița — Ind. Sîrmei C. Turzii 
S.M. Sibiu — Gaz Metan Mediaș
colita Cărei — Știința Timișoara

Etapa a IX-a, 16 mai
S.M.D. Satu Mare — Clujeana Cluj 
F.R. Timișoara — Recolta Cărei
S.M. Sibiu —• Jiul Petrila
inerul Lupeni — A.S.A. Tg. Mureș 
iz Metan Mediaș — Știința Timișoara 
igonui Arad — C.S.M. Reșița
S. Cugir — Ind. Sîrmei C. Turzii

ÎN AL DOILEA JOC LA ATENA Pasiunea lui Nicolae Gorgorin
sfîrșit. In a doua parte a meciului 
A.E.K. a dominat teritorial, dar îna
intarea a ratat, iar Haidu a apărat 
cîteva șuturi dificile printre care cele 
expediate de Lefter, fostul internațio
nal turc, și Papagheorghiu.

Scorul îl deschide A.E.K. prin Pa
pagheorghiu (min. 5), dar 4 minute 
mai tîrziu, Adam, bine servit de Năs
turescu, egalează: 1—1. In min. 16, 
C. Dan nu degajează la timp și Pa
pagheorghiu profită, înscriind din nou. 
Faza din min. 9 se repetă și Adam 
egalează (min. 30) printr-o lovitură 
cu capul. In min. 37 lancu modifică 
din nou tabela de marcaj, înscriind al 
treilea gol al romînilor. Ultimul gol 
a fost opera lui Creiniceanu (min. 85).

De la echipa romînă trebuie eviden
țiată siguranța fundașului Solomon, 
oportunitatea lui Adam, care a fost 
mereu pe fază. S-au mai remarcat 
Ghergheli, care a acoperit bine mij
locul terenului și, așa cum am spus, 
cuplul Năsturescu—Constantin.

ELIE SPORIDIS

Etapa a X-a, 23 mai
Jiul Petrila — — C.S.M. Reșița 
Gaz Metan Mediaș — Vagonul Arad 
Ind. Sîrmei C. Turzii — Recolta Cărei 
Știința Timișoara — C.S.M. Sibiu 
Clujeana Cluj — A.S.A. Tg. Mureș 
A.S. Cugir — C.F.R. Timișoara 
A.S.M.D. Satu Mare — Alinerul Lupeni

Etapa a Xl-a, 30 mai
Ind. Sîrmei C. Turzii — Vagonul Arad 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Petrila 
C.F.R. Timișoara ;— Gaz Metan Mediaș 
Minerul Lupeni — Clujeana Cluj 
C.S.M. Sibiu — A.S.M.D. Satu Mare 
C.S.M. Reșița — Știința Timișoara 
Recolta Cărei — A.S. Cugir

Etapa a Xll-a, 6 iunie
Clujeana Cluj — C.F.R. Timișoara 
Vagonul Arad — Minerul Lupeni 
Jiul Petrila — Ind. Sîrmei C. Turzii 
Recolta Cărei — C.S.M. Reșița 
Știința Timișoara — A.S. Cugir 
A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Sibiu 
A.S.M.D. Satu Mare — Gaz Metan 

Medias
Etapa a Xlll-a, 13 iunie

C.S.M. Reșița — A.S.M.D. Satu Mare 
C.F.R. Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș 
Minerul Lupeni — Recolta Cărei
Ind. Sîrmei C. Turzii — Știința Ti

mișoara
C.S.M. Sibiu — Clujeana Cluj 
Gaz Metan Mediaș — Jiul Petrila 
A.S. Cugir — Vagonul Arad

„ Că u tăm un tinichigi u "...
Sînt de fel din Reșița. După cum știți 

o „cetate a oțelului". Aici, la trei locui
tori, doi și... jumătate știu o mese
rie : fierăria, sculăria, sudura autoge
nă sau electrică, lăcătușeria sau strun- 
găria etc. Cu toate acestea, în oraș, 
un mare centru muncitoresc, n-am gă
sit — n-o să mă credeți — un tini
chigiu I Nici măcar de... sămînță. Da, 
da I Nu rîdeți. Un tinichighiu...

Dar ce legătură au toate acestea cu 
sportul ? mă veți întreba poate. Au I 
Pentru un geam spart chemi un geam
giu, pentru o broască stricată, un lă
cătuș, Dar cîte nu poate să-ți facă și 
un tinichigiu! Intrebați-i pe cei de la 
consiliul clubului orășețnesp Reșița 
(secretar Eusebiu Mitrea). De pildă, 
să-ți repare un burlan stricat. O nimica 
toată. Dar dacă n-ai un om de mese, 
rie...

Și, după acest început, să vă spun 
povestea : La sala de box a clubului 
sportiv orășenesc (o sală mare cît un 
cinematograf, cu instalații speciale, de 
toată frumusețea) s-a spart un pîrlit de 
burlan. De aici toată buba : sala a ră
mas neîncălzită, rece ca un sloi dc 
gheață.

E vreme de cînd n-am mai pomenit în 
ziar de antrenorul N. Gorgorin. Unii, 
printre care și subsemnatul, au fost 
înclinați să creadă că maestrul „s-a 
dat la fund", că a renunțat la fotbal. 
Greșeală. După o scurtă discuție a- 
vută cu el zilele trecute pe stadionul 
Dinamo, vechea impresie mi.a fost 
spulberată. Gorgorin are în continuare 
aceeași pasiune pentru... juniori. Omul 
cu „ochi" receptiv la tot ceea ce, în 
adevăratul înțeles al cuvîntului, în
seamnă talent, continuă să colinde te
renurile, cartierele în căutarea de noi 
elemente tinere. Pe „șantierul" de la 
C.P.C.S., unde este antrenor, se ocupă 
cu dragoste de creșterea cîtorva. Dar, 
oare nu este prea puțin pentru capa
citatea lui ? Să ne amintim. Ani în 
șir el s-a ocupat de lotul U.E.F.A. (cu 
bune rezultate), ca antrenor la juniorii 
Petrolului din Ploiești, a „cîștigat" de 
două ori campionatul republican. Nume 
sonore azi în fotbalul nostru, Datcu, 
Dumitriu II, Jenei, Ene II. Motroc, N. 
Georgescu și mulți alții au trecut prin 
„mîna" lui... Atunci ?

— Ce planuri de viitor aveți ?

— Mari. După cum se știe, discuți
ile purtate in jurul fotbalului n-ou ne
glijat nici problemele de care mă ocup, 
adică elementul tipar. Planurile mele 
sini legate de acțiunile F.R.F. in ve
derea creșterii unor noi elemente de 
valoare, pentru fotbalul nostru

— Concret ?
— Zilele trecute am fost numit de 

către Consiliul UCFS al orașului Bucu
rești antrenorul reprezentativei Capi
talei de juniori. In plus mă voi ocupa

Duminică dimineață s-a disputat ultima etapă a turului campionatului Capi
talei rezervat echipelor de seniori. In partida derbi ,Dinamo a întrecut pe 
Steaua cu 8—4. In imagine, Zamfirescu reușește un nou gol pentru 

dinamovișrti
Foto: I. Mihăică

Disperați, cei din consiliu (mai 
ales tov. Traian Olariu, șeful comi
siei economice și personalul său admi
nistrativ în subordine) au pornit în 
căutarea unui tinichigiu. Și, ncgăsin- 
du-1 (era și treabă grea), s-au adre
sat ziarului reșițean „Bîrzava" rugînd 
să li se publice anunțul: „Instituție se
rioasă, serviciu plăcut și ușor, numai 
3—4 ore pe zi, caută un tinichigiu. 
Adresa: căsuța postată 25 sau telefon 
32!...“ Dar vai 1 Anunțul din ziar a 
rămas Vira ecou. Nici un tinichigiu nu 
s-a prezentat la sediul clubului spor
tiv orășenesc. Atunci, activiștii spor
tivi, operativi cum sînt, s-au adresai 
cotidianului „Oțelul", care a inserat 
în paginile sale un anunț care suna 
cam așa : ,/Instituție f.f. serioasă, 
caută un tinichigiu pentru post per
manent. Oferă și locuință. Adresați-vă 
sub C.S.O.—urgent". Nici acest anunț 
n.a avut efect, după cum au rămas 
fără rezultat chemările repetate prin 
radio, televiziune, telex și cablograme. 
Nici cei 300 de activiști voluntari și 
nici cei 500 de elevi ai școlii profesio
nale din localitate, trimiși în cele pa
tru zări ale Reșiței în căutarea unui 

și de depistarea tinerilor din regiunile 
țării, in cadrul unei acțiuni de amploa
re. inițiată de F. R. Fotbal în rindul 
echipelor de categorie B, C și juniori.

— Ce considerați că ar trebui 
făcut pentru descoperirea talentelor?

— Sint convins că elemente tinere, 
talentate, există in fiecare regiune din 
țară. Trebuie insă văzute la fața lo
cului, depistate și indrumate. Dar a- 
ceastă muncă nu se poate face din 
birou. Consider că acțiunea federației 
este bună, că ea trebuie rapid pusă in 
aplicare. Și încă un lucru. De această 
muncă trebuie să se ocupe numai acei 
antrenori care au dovedit pasiune pen
tru copii și juniori.

(c. m.)

Pregătiri 
la Unirea Dej

Sub conducerea antrenorului Victor 
Husa, jucătorii de la Unirea Dej efec
tuează săptămînal șase ședințe de 
pregătire. Se pune mult accent pe 
corectarea deficiențelor din prima par
te a campionatului (jocul cu capul, 
pregătirea fizică și viteza în executarea 
procedeelor tehnice etc.).

Lotul cuprinde 18 jucători : Serva- 
țius, Ghergheli, Baciu — portari, 
Mardan, Butuza, Căpușan, Vasile, Co
vaci, Racolța, Curtu, Bandi, Măglaș, 
Ciohotaru, Pireu, Neagu, Lorincz, 
Topai, Pop.

A. CONTRA l-coresp.

„specialist", care să repare burlanul și 
defectul la sobă, n-au putut face ni
mic.

Și iată-ne după o bucată bună de 
timp, la începutul lui februarie, cu o altă 
nenorocire. Cum un necaz nu vine 
singur, s-a spart și țeava de la dușul 
de apă caldă. Cu frigul o mai răzbați, pui 
căciula-n cap, cojocul pe tine, niște 
pîslari în picioare și începi să faci box 
cu umbra în fața oglinzii pînă te în
călzești. (Așa cum s-au antrenat, de 
altfel, în mai toate zilele boxerii re- 
șițeni. Să-l fi văzut pe antrenorul Va- 
sile Secoșan cum mai dîrdîia de frig 
în hăinuțele sale de stradă subțiri, 
cum mai sufla în mîini să se încăl
zească. Te prindea mila, r.u alta!), 
Dar cu lipsa de apă caldă cum rămîne 
după ce ai nădușit în orele de antre
nament? In sală frig, de îngheța totul 
pe tine și să mai pleci și nespălat... 
Dar ce să-i faci dacă nu se găsesc ti. 
nichigii la Reșița.

Inventivi, cei din consiliu au rezolvat 
repede problema. (Trebuie neapărat 
premiați pentru inițiativă). Pe o sobiță 
într-o cameră alăturată, a fost pus un 
lighenaș să se spele băieții... Cum ? A- 
proape 30 de sportivi să se spele în ace
lași lighean? Cum vine? Asta nu pot 
s-o știu. Poate că știu tovarășii din 
conducerea clubului care au în grijă 
baza materială din orașul bănățean 1

...Joi 11 februarie m-am dus din nou 
pe la sală. In treninguri, cu fulare la 
gît, se antrenau cunoscuții boxeri Con
stantin Ciontu (cat. pană), Gh. Simion 
(semigrea), Gavril Creangă (grea) și 
alții. Geamurile prinseseră pe ele splen
dide arabescuri de gheață, oglinda mare 
a sălii era încețoșată, nu vedeai mai 
nimic, iar antrenorul stătea zgribulit 
ca un arici.

Cînd tocmai voiam să spun ceva 
cu privire la sală, la utilizarea ei, la 
neglijența condamnabilă a unor sala-

Concursurile
de sărituri și inot
• 39 de concurenți, calificați din 

etapa anterioară, au luat parte dumi
nică la Sibiu la întrecerea finală a 
concursului republican de sărituri. Iată 
rezultatele: AAASCULIN : Seniori: 1.
1. Ganea (S.S.E. Sibiu) 143,71 p (cu
acest punctaj Ion Ganea a îndeplinit 
norma de maestru al sportului). 
Juniori: M. Munteanu (Progr.
Buc.) 05,73 p; 2. G. Scherer (S.S.E. 
Sibiu) 89,66 p; 3. N. Speriosu (C.S.S. 
Buc.) 86,75 p; copii: 1. C. Nedelcu 
(C.S.S. Buc.) 110,79 p: 2. A. Mulste- 
fen (S.S.E. Sibiu) 93,91 p; 3. A. Gă- 
vozdea (S.S.E. Sibiu) 72,47 p; FEMI
NIN. Senioare: 1. M. Treistaru (Progr. 
Buc.) 101,56 p; 2. V. Kelemen (Cri- 
șul Oradea) 99,68 p; 3. A. Manache 
(Progr. Buc.) 97,88 p. Junioare: 1. 
M. Isăcescu (Progr. Buc.) 87,92 p;
2. M. Aronescu (S.S.E. Sibiu) 80,59 
p; 3. H. Kestner (S.S.E. Sibiu) 67,30 
p; fetițe: 1. D. Schileru (C.S.S. Buc.) 
77,01 p; 2. D. Miilstefen (S.S.E. Si
biu) 77,00 p; 3. I. Popescu (C.S.S. 
Buc.) 55,73 p.

Die ionescu și Mircea Vișa-coresp.

• Bazinul acoperit Floreasca a găz
duit, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
concursul de înot organizat de clubul 
Rapid și dotat cu „Cupa 16 Februa
rie". Au participat înotători și înotă
toare apartînînd secțiilor de natatie

j bucureștene Rapid, Steaua, Dinamo. 
Clubul sportiv școlar, Școala sportivă 
de elevi nr. 2 etc. Cu acest pritei, 
înotătorul Cornel Georgescu (Steaua) 
a parcurs distanța de 100 m fluture 
în 1:05,0, timp care constituie un nou 
record republican (juniori cat. I) de 
sală. „Cupa 16 Februarie" a revenit 
înotătorilor de la Dinamo, care au to
talizat 30 de puncte. Pe locurile ur
mătoare : Clubul sportiv școlar 30 p 
(3 locuri I, față de 5 ale dinamoviști- 
lor), Steaua 23 p etc.

Rezultate: MASCULIN. 100 m liberi 
C. Georgescu (Steaua) 59,5; 100 m 
spate: T. Șerban (Dinamo) 1:07,0; 100 
m bras: A. Șoptereanu (C.S.S.) 1:15,1; 
100 m fluture: Em. Voicu (Dinamo) 
1:04,9. 266 m mixt: VI. Morarii
(C.S.S.) 3:34,8. FEMININ. 100 m li
ber: C. Balaban (Dinamo) 1:09,0; 
100 m spate: I. Ungur (Steaua), 
1:17,0; 100 m bras: C. Stănescu (Di
namo) 1:29,6; 100 m fluture: G. Tăr« 
năuceanu (C.S.S.) 1:19,4; 266 m
mixt: S. Grințescu (Dinamo) 4:11,5.

Constantin Vasiliu — coresp.

riați ai clubului sportiv față de baza 
materială ce le-a fost dată în grijă, 
la faptul că între sediul C.S.O. și sală 
sînt doar 250 m și un control se poate 
face foarte repede — cine credeți că 
mă trage de mînecă ? Nimeni altul de
cît profesorul Ion Dumitra, secretarul 
cu problemele tehnice din club.

— Hai, să plecăm — îmi zice — 
mi-au înghețat picioarele in bocanci.

■— Dar cu ei (și arăt spre sportivi) 
ce facem ?

— Cu ei ? Nimic. Lasă-i in pace. Ei 
se încălzesc antrenlndu-sel?

— Dar cu burlanul, cum rămîne ?
— Sîntem pe cale să rezolvăm pro

blema : tipărim la „gestetner" un mic 
anunț: „Căutăm un tinichigiu", și-l 
vom difuza" in 15 000 de exemplare in 
toată țara. Este imposibil să nu găsim 
un specialist in problema reparării 
burlanelor !...

G. REȘIȚEANU

P.S. Poate că discuția n.a fost chiar 
așa. Fiindcă frigul ne pătrundea pînă 
la oase și nici nu mai puteam fi atenți 
unul la vorbele celuilalt. Cert este că 
atunci cînd s-a atras atenția condu
cerii clubului asupra modului defec
tuos în care se utilizează sala, asu
pra nepăsării cu care unii membri ai 
consiliului privesc întreținerea sălilor 
de sport, aceștia au dat candid din u- 
meri: N-aude..., n-a vede... ca în po
vestirile noastre din copilărie. De aceea 
am scris foiletonul de față. Poate s-o 
găsi cinev.a să-i sancționeze pe cei vi- 
novați de neglijență sau să intervină 
pentru trimiterea din București, în de
plasare, la Reșița, a unui tinichigiu* 
Sau de nu, să se lanseze în eter sem
nalul arhicunoscut S.O.S. — salvați 
C.S.O. Reșița de gheața nepăsării I

p. conf. G. VASILE



înaintea campionatelor mondiale de 
biatlon, care încep vineri la Elverum 
în apropiere de Oslo, s-a disputat un 
concurs internațional. Primele 4 locuri 
în clasament au fost ocupate de 
schiorii norvegieni: 1. Jordet lh
51:48,0 (19 puncte) ; 2. Waerhaug lh 
54:37,0 (17 puncte); 3. ~ 
58:28,0 (14 puncte); 4. 
lh 59:29,0. Campionul R. 
ne, Schnabell, s-a clasat 
cu 2h 04:19,0.

Talleras lh 
Ingebrigstli 
D. ~ 
pe

Germa- 
locul 5

pe gheațăSelecționatele de hochei
ale R. D. Germane și U.R.S.S. s-au 
întâlnit din nou, de data aceasta la 
Cottbus. Hocheiștii sovietici au cîști- 
gat cu scorul de 6—3 (1—2; 2—1; 
3—0). In jocul de la Dresda echipa 
U.R.S.S. terminase victorioasă cu 7—3. 
Cei mai buni jucători ai oaspeților au 
fost Starșînov, Maiorov și Volkov. 
De la gazde s-au remarcat Karren- 
bauer și

ELVERUM, 17 (prin telefon). — 
Actuala ediție a campionatului mon
dial de biailon se anunță deosebit de 
disputată. într-adevăr, pe lingă faptul 
că va participa un număr record de 
mneurenți — 70 de sportivi alcătuind 
14 echipe — performanțele se anunță 
și ele mult mai ridicate decît în anii 
trecuți. Afirmația se bazează pe fap
tul că la antrenamentul de miercuri 
dimineață cifra de 20 de puncte la tir 
a fost atinsă de mai mul ți biatloniști, 
printre care și de reprezentanții țării 
noastre, Vilmoș, Bărbășescu și Cara
bei a.

Campionatul mondial (în cadrul că
ruia vor fi alcătuite clasamente indi
viduale și pe echipe), programat pen-

tru duminică la ora prînzului, va fi 
precedat de ștafeta experimentală de 
4x7.5 km care se va desfășura vi
neri.

Ștafeta stîrnește un mare interes și, 
după toate probabilitățile, ea va fi cu
prinsă în programul oficial al viitoare
lor campionate mondiale. Acest lucru 
se va hotărî de congresul U.I.P.M. 
care are loc joi.

Mîine (N. R.: azi) toți bîatloniștiî 
vor efectua un antrenament la tir. 
Zăpada foarte bună (50 cm, afînată), 
permite desfășurarea întrecerilor cam
pionatului mondial în condiții exce
lente.

P. FOCȘENEANU
— secretar generat al F.R.S.B. —

Hiller.

★

de hochei pe gheață a Ca- 
snsit la Tampere, orașul fin-

Tnr de orizont in fotbalul francez

DE PE TERENURILE DE HANDBAL

Echipa
nadei a ».Uia.,ul tul- 
landez unde se vor disputa în luna 
martie campionatele mondiale. Ho- 
cheiștii canadieni vor „încerca gheața" 
patinoarului dc aici într-un meci de 
antrenament cu o selecționată finlan
deză. Lotul cuprinde peste 20 de ju
cători printre care Bill Johnson, Grant 
Moore, Jim Mackenzie, John Russel, 
Jim Irving. La sfîr.șitul lunii februa
rie, hocheiștii canadieni vor susține 
trei meciuri Ia Moscova și Leningrad 
Conducătorul echipei, Gordon Jukes, a 
declarat că anul acesta echipa Cana
dei va fi mai puternică decît la cam
pionatele precedente și speră să recu
cerească snoreinația pierdută la mon
diale și Olimpiadă.

PESTE 4 000 de spectatori au ur
mărit la Copenhaga dubla întîlnire in
ternațională de handbal dintre echipele 
selecționate ale Danemarcei și R. D. 
Germane. La masculin, handbaliștii 
danezi în mare formă, au repurtat 
victoria cu scorul de 18—15 (10—10). 
Cel mai bun jucător al gazdelor a 
fost Hansen, care a înscris 7 puncte. 
Din echipa germană s-a remarcat Tie- 
deman, autorul a 5 puncte. Meciul fe
minin s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate 5—5 (1—2).

IN MECI retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei 
peni" la handbal 
Lokomotiv Zagreb 
Praga cu scorul de 8—4 
nia întîlnire s-a încheiat 
handbalistelor cehoslovace 
11—8, astfel că pentru 
competiției s-au calificat sportivele iu
goslave, care au un golaveraj 
bun.

ÎN SALA sporturilor din Poznan 
s-a disputat meciul internațional femi
nin amical de handbal dintre echi
pele reprezentative ale R. P. Polone 
și R. D. Germane. Jucătoarele ger
mane au terminat învingătoare cu 
scorul de 9'—3 (3—2).

Antrenorii cluburilor franceze de fot
bal aplică acum cu strictețe sistemul 
4—2—I preconizat de antrenorul fede
ral Bulogne. Din nefericire, acesta îl 
vede într-un sens destul de îngust, ca 
o metodă de joc strict defensivă. Prac
tic, aceasta a adus pe terenurile noas
tre de fotbal o secționare a echipelor 
în 7 apărători și 4 atacanți, o intensi
ficare a practicii nefaste a „betonului". 
Echipele cele mai „lovite" de această 
manieră sînt desigur Lyon și Bordeaux, 
fruntașele campionatului.

Și, totuși, în acest campionat o serie 
de echipe hotărît ofensive mențin un 
rol important și își atrag binemeritate 
aplauze din partea spectatorilor, mereu 
îndrăgostiți de fotbalul adevărat. Este 
cazul lui Nantes al cărei antrenor, Ar- 
ribas, lucrează cu înaintași remarcabili 
ca interul Simon, reținut pentru 
naționala A, sau Blanchet, desigur vi
itor internațional. Este de asemenea

Aseară, in „C. C. E:“

cazul echipei Sedan, care — intOrej 
— a hotărît să abandoneze profesie 
mul integral pentru a adopta un 
tem de remunerare semiprofesioj 
jucătorii săi lucrînd în producție 
zile și jumătate pe săptămînă în în 
prinderea „Țesătoriile sedaneze". I 
trenornl lui Sedan este Dugaugue: 
în echipa sa, foarte tînără, foarte 
pidă, trebuie să reținem marea 
ranță Herbet, un jucător în stilul 
moșului Kopa. Să mai cităm pe Va 
ciennes, antrenată de Domergue, a 
rei apărare n-a primit decît 13 gc 
în 19 meciuri, fără insă a neglija ( 
traofensiva, unde excelează ataca 
Bonnel și Masnaghetti.

N-am vrea să fim ironici, dar < 
siderăm o concluzie optimistă la 
scrise mai sus faptul că în 32-ii 
Cupei Franței, cele două finaliste 
ediției de anul trecut — tocmai I. 
și Bordeaux — au fost eliminate 
toulon și respectiv Nantes.

Desigur, anul fotbalistic 1965 
foarte important p?rrtr>--soccerul 
cez, dată fiind disputarea fazei 
minare a campionatului mondial, 
pa Franței este prezentă în grupa
mai sînt înscrise Luxemburg, Norve 
și Iugoslavia. Francezii au întrecut 
Luxemburg in deplasare (2—0), 
cum și modestul „11“ norvegian 
Paris, doar cu 1—0 și într-un stil d 
dreptul decepționant. Cu alte cuviț 
meciul retur de la 
tigat dinainte, cum 
moment dat. Ce să 
cel de la Belgrad.

între timp,- fotbaliștii naționalei fr 
ceze se pregătesc să primească repl 
echipei Austriei, în meci de verifier 
Va fi o nouă decepție ? Poziția fot. 
lului francez nu este tocmai favorab. 
Responsabilitatea selecționerului G. 
ran, care a succedat Iui VerriesL e 
mare. Verriest a plecat, dar metod 
sale, deplorabile, au rămas. Din c 
17 meciuri disputate sub influența ac 
tora. am numărat numai patru view 
pentru echipa franceză. Și totuși, exi 
fotbaliști de clasă în Franța..............

ț 
fr
pr .
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TRAKTOR CELEABINSK
PRIMUL JOC

(Urmare din pag. 1)

campionilor euro 
(feminin), echipa 
a învins pe C.K.D.

(4—3). Pri- 
cu victoria 

cu scocul de 
semifinalele

HOCHEI PE GHEAȚA

nov, Rjannikov, Suhanov, Tolstikov 
Tîgurov.

înaintarea se remarcă prin tinerețe, 
Zavaruhin. Zahvatov, Sadîkov, Panin 
au cile 21 de ani, elanul și dorința 
lor de a-firmare îmbinîndu-se cu ex
periența lui Kazakov, Kungurțev. Nes
terov, Nikonov. Smirnov, Șevelev.

Antrenorul principal al echipei este 
maestrul sportului Viktor Stolearov, 
iar ea antrenor secund activează 
Rudolf Dokumenlov, de asemenea, ma
estru al sportului. In ultima vreme, 
Traktor Celeabinsk a reușit cîteva re
zultate foarte bune, dintre care notăm 
victoria cu 5-1 asupra lui Lokomotiv 
Moscova și rezultatul de egalitate 
(1-1) obținut în fața lui Spartak Mos- 
cova. întîlnind puternica formație mos-

Și

SUSȚINE ASTA-SEARA 
LA BUCUREȘTI

covită Dinamo, Traktor a pierdut 
mare luptă, cu 2-4. In aceste jocuri, 
o formă foarte bună a manifestat-o 
a-tacantul Șevelev.

Oaspeții susțfn primul joc la Bucu
rești astă-seară, cu începere de la ora 
19, în compania unei combinate 
Steaua—Dinamo, din care fac parte, 
printre alții ■ Pușcaș, Scfian, Czaka, 
lonescu. Varga, Pană, frații Szabo, 
Biro, Bașa, Florescu, Calamar, T. Ște
fan, Ferenczi.

Următoarea întîluTre (sîmbătă de la 
ora 19) va opune lui Traktor Celea
binsk o selecționată de tineret, în 
componența căreia vor intra Dumitraș, 
Vacar 1, Boldescu, Tarcsi, Z. Antal, C. 
Antal, Mihăilescu, Ciobotaru și alții. 
Apoi, duminică de la ora 18, Traktor 
Celeabinsk va primi replica unei se
lecționate divizionare.

INÎERUAZIONALE-GLASGOW RANGERS 3-1
Aseară, la Milano, pe „San Siro", 

s-a desfășurat prima „manșă" din sfer
turile de finală ale „C.C.E." dintre In
ternazionale și formația scoțiană Glas-

JOAQUIM PEIRO
unul dintre cei mai in formă înaintași 

ai echipei Internazionale.
gow Rangers. Meciul s-a încheiat cu 
rezultatul de 3—1 (0—0) în favoarea 
gazdelor. Au marcat : Suarez (min. 49), 
Peiro (min. 51 și 52) șl, respectiv, Fo
rest (min. 65).

Returul va avea Ioc la 3 martie.
în „Cupa orașelor tîrguri", F.C. To-

rino nu a putut trece, pe teren propriu, 
de Lokomotiv Plovdiv. Rezultatul : 1-1. 
Menichelli a deschis scorul în inin. 37 
iar bulgarii au egalat în min. 70. Re- 
vanșa, la 6 martie, la Plovdiv

ECHIPA AUSTRIEI ÎNVINSA 
DE FIORENTINA

Ieri, la Florența, echipa Fiorentina 
învins cu 5—I reprezentativa Austriei 

care se pregătește în localitate pentru 
preliminariile campionatului mondial 
CHELSEA A ÎNTRECUT ECHIPA RE
PREZENTATIVĂ A R. F GERMANE

La Duisburg, echipa Chelsea, lide
rul campionatului englez, a întrecut 
selecționata R. F. Germane cu scorul 
dc 1—0 (0—0). Unicul punct al pa* 
tidei a fost marcat de centrul înaintaș 
Bridges în min. 82
DUPĂ TURNEUL DE LA SANTIAGO 

DE CHILE
Iată rezultatele complete 

turneului desfășurat recent 
Santiago de Chile. SANTOS cu: Ceho
slovacia 6—4, River Plata 2—3. Uni- 
versidad de Santiago 3—0, Colo-Colo 
3—2, Universidad Catolica 2—1. RI
VER PLATA cu : Cehoslovacia 2—1, 
Universidad Santiago 0—2. Colo-Colo 
3—3, Universidad Catolica 1—0, CE
HOSLOVACIA cu: Universidad San
tiago 4-2, Colo-Colo 2-1, Univer
sidad Catolica 4—3. UNIVERSIDAD 
SANTIAGO cu: Colo-Colo 1-0, Univer
sidad Catolica 2-2, Universidad Catolica 
— Colo-Colo 2-2.

Oslo nu pare > 
se credea la

mai spunem des 
la 18 aprilie...

ale
la

ROBERT BARRAN

Scurte știr
la săritura 

și-a manifes 
a evolua în noul se? 

proba de decatlon. Ant 
Ron Pickering a deela 
are calități remarcabile
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IDOSCOP
CUNOSCUTA aviatoare

franceză Jacqueline Auriol, 
eroina multor zboruri grele 
și riscante, precum și a mul
tor peripeții aviatice, a fost 
decorată nu de mult cu cea

din Franța căreia i 
această cinste.

ie
s-a

mai mare distincție a aviației 
franceze, ea fiind singura " 
meie 
făcut

VIENA a început tur- 
unui film dedicat vieții

1

LA 
narea 
sportive a cunoscutului boxer 
din R P. Ungară, 
Papp

IN luna martie se 
fășura la Tunis al 
campionat de baschet al A- 
fricii. El se va bucura de par
ticiparea următoarelor repre
zentative: Algeria. Africa
Centra.ă. Nigeria, Libia, Se
negal, R.A.U., Maroc și Tu
nisia.

R.P. Laszlo

va des- 
treilea

UN MĂNUNCHI de valoroși 
șahiști vor lua startul la

„Turneul păcii** ce va avea 
Ioc între 9 aprilie și 9 mai 
Ia Zagreb. Este vorba de Tal. 
Portisch, Larsen și Ivkov.

IN BRAZILIA a fost desco
perit un afacerist care vin
dea colecționarilor pasionați 
tricourile îmbrăcate de cei 
mai buni fotbaliști ai lumii. 
S-a constatat că ’ afaceristul 
vînduse cel puțin 65 de tri
couri „veritabile” ale lui Pele 
și 57 perechi de chiloți apar- 
ținînd, chipurile, lui Amarii- 
do. Toate cu autografe !

EPILOG neașteptat al unui 
meci de fotbal desfășurat în 
Mozambic. La un șut Ia 
poartă trimis de un atacant, 
în min. 2 de joc, una din 
barele porții s-a dărîmat, 
ruptă în două. Cum aceasta 
nu a putut fi înlocuită, arbi
trul a consemnat încheierea 
jocului, menționînd : 
fluierat sfîrșitul meciului 
min. 2 deoarece poarta 
mîncat-o termitele". Se 
statase, într-adevăr, că termi
tei0 purtau vina pentru dărî- 
marea porții.

O ECHIPA originală for
mată din dr. Heraud, direc
torul Institutului național al 
sporturilor din Franța, și Ro
bert Oubron, monitor federal, 
va încerca să stabilească un 
record ciclist de un fel deo
sebit. Pe o pistă de lemn ei 
vor parcurge 800 km, sub 
formă de ștafeta, în 24 de ore, 
ceea ce va însemna aproxi
mativ 6 000 tururi de 
o viteză medie orară 
35 km.

„Am 
în 
au 

con-

pistă cu 
de peste

CINCI ALPINIȘTI, 
Sangnier și Jean

Jacques
Arviset

(Franța), Denis Berthelet (El
veția). Enrico Mauro (Italia) 
și Sven cooper (Australia) 
întreprind în prezent o 
„cursă” pe schiuri între 
Innsbruck și Grenoble, locul 
de desfășurare a „Olimpiade
lor Albe“ din anii 1964 și 
1908. cursa, care va dura o 
lună, a primit denumirea de 
„Grand — - - —
1965“. în 
francezul 
străbătut 
în sens invers.

EurocontactRaid
urmă cu 30 de ani 
Leon Zwing.er 
același traseu,

a 
dar

oară, 
participa 

„Cupa Galea”,

PENT’RH prima 
Germană* va parti 
acesta la .. .
petiție Internațională de 
rezervată ; ''
vîrsta pină la 20 
trucît Olanda s-a 
actuala ediție a 
vor lua parte 19 
pene.

jucătorilor
“de ani. în- 

retras, la 
competiției 

țări

oarăPENTRU prima 
toria campionatelor de 
naj artistic din S.U.A. 
treceri va lua parte o spor
tivă de culoare. Este vorba 
de negresa Atoy Wilson in 
virstă de numai 13 ani, con
siderată o mare speranță a 
acestui frumos sport. Ea a 
cîștigat pină acum două con
cursuri preliminarii și 
calificat pentru finala 
pionatului.

ZILELE trecute a
din viață antrenorul _____
de atletism din R.D. Germană 
Ewald Mertens (56 de ani). 
El a fost unul dintre cei mai 
pricepuți specialiști in 
bele de fond. Printre 
săi s-au 
european 
schewski, 
și Ursula 
cordmani

FOSTUL campion 
de ciclism, francezul 
Guignard, a decedat 
seara la Paris. Paul 
nard era în virstă de 
ani. El a fost campion
dial în proba de semifond în 
anul 1913, fiind primul ci-

mondial
Paul 
luni 

Guig- 
89 de 
mon-

clist din lume care a reali
zat o medie orară de peste 
100 km în pro^a cu antre
nament mecanic: în 1909, pe 
velodromul de Ia Miinchen, 
el a realizat 101,623 km, 
bilind recordul mondial 
acestei probe.

• Campionul olimpic 
lungime Lynn Davies 
intenția de 
sportiv în 
norul său 
că Davies
că poate corecta chiar în acest an 
cordul britanic al probei care este 

puncte. De remarcat că și i 
eng lez i : Carter, L i t ;*“■ ș y (g r< 
și Cooper (garduri) 
acesta la decatlon.

6699 
atleți 
tale) 
anul

vor pârtie.

sta-
al

BAZINUL de înot de la Tokio, una din cele 
frumoase construcții realizate cu prilejul J.O. 
1.964, în care au fost stabilite numeroase recorduri 
mondiale și olimpice, a căpătat zilele trecute o nouă 
destinație: aici își desfășoară pregătirile patinatorii 
artistici japonezi în vederea campionatelor mondiale 
de la Colorado Springs (S.U.A.). în foto : aspect de 
la pregătirile patinatorilor japonezi.

mai 
din

• La Leningrad a luat 
școală pentru amatorii 
timpul iernii. In afara orelor de în 
în apa înghețată, elevii acestei șc 
(deocamdată în număr de 150) i 
mează și lecții de igienă, anatoii 
și fiziologie. In program sînt inclu: 
de asemenea, antrenamente de gin 
nastică și atletism.

ființă prii
de înot

în is- 
pati- 

la în-

R.D. 
anul 
corn- 
tenis 

avînd

euro-

• Cu prilejul unei reuniuni intern 
ționale de box desfășurată la Belgr. 
în prezența a peste 5 600 de sped 
tori, pugilistului bulgar de cat. ușoar 
Mihail Mițev i s-a atribuit drn part' 
federației iugoslave de specialitate 
feul „Oscar“. In cadrul acestei 
nluni, Mițev a dispus prin k.o. în 
dul doi de iugoslavul Pajkovici.

tr
re
ru '

încetat 
emerit

pro- 
elevii 

numărat campionul 
Manfred Matu- 

Siegfried Hermann 
Donath, foști 

mondiali.

• S-a stabilit ca meciul triunghi 
Iar de atletism dintre echipele mase 
line și feminine ale S.U.A., Angliei 
R. P. Polone să se desfășoare la J 
și 18 iulie. Intilnirea va avea loc 
Los Angeles.

• La invitația Federației de halte, . 
Turciei, la Istanbul urmează s 

sosească campionul 
mânui mondial la 
nezul Bazanowski. 
o lună de zile la 
care va împărtăși 
tinerilor halterofili

olimpic și recon 
cat. ușoară, polc 
Acesta va rămîn 
Istanbul, timp I 
din experiența s 
turci.
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