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Echipa Dinomo București a cîștigut lu diferență 
și meciul retur cu R.I.K. Goteborg: 26-11 (16-7)
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AKadciniK Sofia

• TENISMENI ROMÎNI LA TURNEUL DE LA MOSCOVA

• „Cupa 8 Martie“

Sala Floreasca a fost arhipli
nă marți seară, cu mult timp 
înainte de ora fixată pentru în
ceperea meciului retur dintre Di-

în cursul zilei de miine urmează să plece la Moscova doi 
dintre tenismenii noștri fruntași — P. Mărmureanu și G. 
Bosch — invitați să ia parte la campionatele Internationale 
pe teren acoperit ale U.R.S.S. Aceste campionate, devenite 
tradiționale, reunesc participanți din țările Europei și de 
peste ocean. întrecerile au loc între 28 februarie și 7 
martie.

l de 
loc intre 28 februarie și î

Lotul U.E.F.A.- aflat în pre
gătire pentru cea de a 18-a 
ediție a competiției, progra
mată în aprilie în R.F Ger
mană, va susține azi, în com
pania formației bulgare Aka- 
demik Sofia, prima partidă in
ternațională de verificare

Jocul se va disputa pe sta
dionul Giulești, cu începere 
de la ora 15,15. Arbitrează An
drei Rădulescu.

Lotul U.E.L.A.
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’îum vii pregătiți pentru competițiile internaționale?

Alergătorii de cros vor să confirme!
• DOUA ÎNTREBĂRI • LA MINUS 20 DE GRADE...
• DIALOG PE STADIONUL DINAMO • CA SĂ 
NU NE MAI SURPRINDĂ „SCHIMBĂRILE DE RITM" 
SI FINALURILE RAPIDE! • PRIMUL EXAMEN 

LA 14 MARTIE

w
O abilă maneitră tactică: apărarea echipei R.I.K.. Goteborg a fost derutată și Moser, la care 
a ajuns mingea, s-a înălțat și a șutat imparabil, martirul un nou gol pentru Dinamo. Intervenția 

lui Normări in traiectoria aruncării a fost zadarnică

ACTUALITATEA

la tenis
a 

vl- 
pe 
de

O frumoasă inițiativă 
F.R.T. reunește în zilele 
Itoare, în fața flleului alb, 
cele mal bune jucătoare 
tenis din Capitală. Se dispută
„Cupa 8 Martie", competiție 
la care au drept de participa
re toate jucătoarele legitima
te, indiferent de categorie. Nu 
vor lipsi: iudlta Dibar, Ecate- 
rina Horșa, Mariana șl Sanda 
Ciogolea, Eleonora Roșlanu, 
Letițla Man — în total, 32 de 
înscrise. După două tururi e- 
liminatorii, ultimele 3 concu-

rente rămase în competiție 
își vor disputa un turneu fi
nal. Jocurile încep pe data 
de 1 martie și sînt programa
te în fiecare după-amiază, în 
sala Steaua din Calea Plev- 
nei.

• Miine începe cursul 
arbitrilor de atletism

consiliului
București

Mîine, la sediul 
orășenesc UCFS 
(str. Snagov 21—23) va începe 
— de la ora 18 
arbitri de atletism. Se primesc 
înscrieri pînă la deschiderea 
cursului.

cursul de

Crosu- 
printre 
impor. 

care 
romîni. 
din ță-

Cea de a X-a ediție 
lui balcanic se 
primele 
tante - ...
vor participa sportivii 
r . : ’ a .
rile balcanice se vor întîlni, la

a 
înscrie

- și cele mai 
competiții la

Cei mai valoroși crosiști 

această ediție jubiliară, în Bucu
rești, la 11 aprilie. Cîștigători a 
numeroase titluri și locuri frun
tașe. alergătorii de cros din țara 
noastră au de apărat în acest 
an poziția cucerită la edițiile 
precedente ale competiției. Este, 
deci, firesc ca ei să se antrene
ze cu seriozitate, să muncească 
cu pasiune pentru îndeplinirea 
obiectivelor de pregătire fixate 
pentru perioada respectivă. In 
ce stadiu se află aceste pregă
tiri 7 Cum se muncește pentru 
ea in aprilie alergătorii de cros 
din țara noastră să confirme va
loarea arătată pînă acum 7

Cu aceste două întrebări în
scrise pe blocnotes, am plecat 
spre stadionul Ditiamo. Barabaș, 
Ovidiu Lupu, N. Mustafa — de
butant în Crosul balcanic — 
C. Bloțiu — debutant la... se
niori, Dăndărău șî ceilalți com
ponent ai lotului de seniori a- 
îeargă pe zăpada căzută din 
belșug. (Juniorii și junioarele se 
pregătesc la Giulești). Nici u-

nul ntf pare incomodat de 
„pista" moale. Cu atît mai puțin 
de cele cîteva grade sub zero.

A doua zi, discuția cu antre. 
norii Al. Tintorescu și Gh. Stâ
nei. Primul răspunde de pregă
tirea seniorilor și senioarelor, 
cel de al doilea de loturile de 
junioare și juniori. Dar, la pre
gătirea crosiștilor — seniori și 
juniori — își aduc contribuția 
toți antrenorii care au dat io
tului sportivi. Notăm cîteva e- 
lemente de sinteză a pregătirii 
desfășurate pînă acum: „De la 
15 noiembrie pină recent, la 15 
februarie, a fost o perioadă de 
acumulări cantitative. Media zil
nică a kilometrilor parcurși la 
antrenamente a crescut în aceas
tă perioadă de la 15 la 20 pentru

— d. g. —

(Continuare în pag. a 3-a)

• DATELE MECIURILOR
BUCUREȘT1 - 
DOZSA (f) 

DIN „C.C.E." LA VOLEI
Intîlnirile Dinamo București 

— Ujpesri Dozsa Budapesta 
(feminin), din cadrul etapei a 
doua a „Cupei campionilor 
europeni” se vor juca la 14 
martie la Budapesta și la 21 
martie 1965 la București.

DINAMO
UJPESTI

• Finala campionatelor de patinaj artistic
Campionatele republicane de patinaj artistic au ajuns în 

faza finală. începînd de miine, patinoarul „23 August44 din 
Capitală găzduiește ultimele întreceri ale acestei competi
ții, după următorul program : vineri, de la ora 8 la 10.30 
— figuri impuse rezervate juniorilor de categoria I și pe
rechilor de juniori; sîmbătă, de la ora 8 la 10,30 — figuri 
impuse, rezervate seniorilor și perechilor de seniori; de la 
ora 16,30 — figuri libere rezervate juniorilor și perechilor 
de juniori; duminică, de la ora 15 — figuri libere rezervate 
seniorilor și perechilor de seniori. își dispută întîietatea 
sportivi din București, Cluj și Brașov.

• Mîine, la Timișoara, începe turneul final
feminin al „Cupei F.R.H.“ la handbal

Prima etapă a turneului fi
nal programează următoarele 
jocuri : RAPID BUCUREȘTI 
— MUREȘUL TG. MUREȘ și

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — 
S. M. Nr. 4 TIMIȘOARA.

Turneul final masculin, pro
gramat la Brașov, a fost amî- 
nat pentru 3—5 martie.

SPORTIVA
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Reportajul nostru

Faianța Sighișoara 
așa cum este

Faianța Sighișoara I Poate unii 
dintre cititori vor zîmbi, întîl- 
nind numele acestei asociații 

sportive. în ultima vreme, slujitori ai 
literelor, coborînd din... înălțimile 
Parnasului pe târîmul prozaic al dis
putelor fotbalistice, amintesc, cîteo- 
dată, cu o gratuită ironie, echipa de 
fotbal a asociației sighișorene în ra
port cu... efectele sau defectele celei 
reprezentative.

Mă hotărîsem de mult, să fac un 
drum la Faianța „acasă", să scriu

ceva care s-o înfățișeze așa cum 
este. Și, într-una din zilele iernii a- 
cesteia, am coborît în gara Sighi
șoara.

Micuțul oraș transilvănean e visul 
multora dintre cei care-și petrec ore 
întregi în fața șevaletelor. Așa că, 
pe amatorii de peisaj îi invit în orice 
galerie de arte frumoase, unde Si
ghișoara e prezentă în acuarelă, de
sen, ulei, sau guașe. în loc de peisaj 
am să inserez aci cîteva cifre. Se 
spune, întotdeauna, că limbajul a- 
cestora e cel mai elocvent. Deci... 
Faianța Sighișoara e asociația spor
tivă a complexului industrial cu a- 
celași nume. în registrul său de evi
dență figurează 1 650 de membri 
UCFS, organizați în 16 grupe sporti
ve. în afara atît de „onoratei" secții 
de fotbal, asociația mai are secții (a- 
filiate) de popice, șah, tenis de masă, 
volei, turism și handbal. în afara

e cel mai elocvent. Deci...

Foto: V. Bageaa 

nani o București și R.I.K. Gote- de superioritate a dinamovișU- 
borg, campioanele Romîniei și lor, al căror „7* de bază (egal 
Suediei la handbal. Iar desfă- — ---- 1—" 4— “-
șurarea acestui ultim „sfert de 
finală" al Cupei campionilor 
europeni a justificat marele in
teres stîmit. Fără discuție că 
meritul principal în realizarea 
spectacolului handbalistic de ca
litate, prilejuit de această între
cere, revine campionilor noștri. 
Dinamoviștii au avut lungi pe
rioade cînd au ridicat — cu bi
necunoscuta lor măiestrie —■ jo
cul la nivelul unei demonstrații, 
risipind speranțele oaspeților
suedezi.

De altfel, practic < "
pentru semifinale încă după me
ciul de la Goteborg, reprezentan
ta noastră n-a avut decît de în
deplinit o formalitate în partida 
retur. Și a îndeplinit-o cu brio, 
la fluierul final al arbitrului ma
ghiar L. Keszthely tabela de 
marcaj înregistrînd o diferență 
de 15 goluri: 26—11 ('?
Astfel că Dinamo a obținut cali
ficarea pentru semifinale 
scorul general de 50—22.

Jocul s-a desfășurat în

cu suedezii doar în irtin. 2i 
1—1) a luat un avans progre
siv (3—1... 4—2... 6—2... 8—3), 
pe care l-a mărit treptat (9—4...
10—6... 16—6, 16—7). Suedezii, 
oare au venit la sală de la ae
roport (li s-a propus annînarea 
meciului pentru miercuri, dar ei 
au ținut să joace marți pentru 
oa a doua zi să plece la Poiana 
Brașov pentru cîteva zile, ceea 
ce au și făcut), au depus efor
turi serioase pentru a micșora 
proporțiile scorului. Acest lucru 
a fost tnaf evident în repriza a 

calificata'' doua, cînd au prelungit la ma- 
xtoum posibil atacurile, pentru 
a nu da posibilitate dinamoviș- 
iilor de a intra în ofensivă. Dar, 
forța de atac și — ma<i ales — 
de contraatac a campioanei 
noastre și-a spus cuvin tui și în. 
această situație, deși antrenorul 
emerit Oprea Vlase a încercai 
în această repriză mai multa(16-7).

ou

nota

P. GAȚU

(Continuare în pag, a 2-a)

in
celor mai importante concursuri

Ninsoarea bogată, căzută în 
ultima vreme, a fost binevenită 
pentru schiorii aflați în ajunul 
celor mai importante concursuri 
interne. în Bucegi, la Predeal, 
Poiana Brașov, Vatra Domei, în 
Munții Gutîiului și Semenicului, 
zăpada a atins grosimi conside
rabile, care asigură desfășurarea 
antrenamentelor și a întrecerilor 
în condiții excelente.

Deschiderea seriei de compe
tiții republicane o fac cei mai 
mici schiori, care duminică, la 
Predeal, își vor disputa tradi
ționalul „Concurs republican al 
copiilor". Cei peste 150 de fina- 
liști au fost selecționați din rîn- 
dul numeroșilor participanți la 
centrele de inițiere și instruire 
organizate de comisiile regio
nale și raionale, de secțiile de 
schi ale unor cluburi și asociații 
sportive. La Predeal vor fi pre- 
zenți schiori din Brașov, Fun
data, Rîșnov, Bușteni, Azuga, 
Sinaia, Baia Mare, Reșița, Gheor- 
ghieni, Vatra Domei, Abrud, Pe-

troșeni, Cîmpulung Moldove
nesc, Lupeni, București și, bine
înțeles, din orașul gazdă. Ei se 
vor întrece în probele de fond 
3 km (băieți 12—14 ani, fete 
15—-16 ani), 5 km (băieți 15—16 
ani), 1,5 km (fete 12—14 ani) 
ji într-o cursă de slalom uriaș.

Tot la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni se va desfășura un alt con
curs de tradiție : „Cupa orașului 
Sinaia", o adevărată avanpremie-

preocupărilor legate de participarea 
în diferite competiții cu caracter re
publican (fotbal), regional (popice), 
orășenesc (șah și tenis de masă) și 
raional (volei), la Faianța există o bo
gată activitate competițională de 
mase. Sînt întreceri care suscită un 
mare interes. în prima etapă a Spar- 
tachiadei republicane, desfășurată 
anul trecut, pe foile de concurs au 
fost înscriși 3 390 de tineri.

în actualitate se află întrecerile 
Spartachiadei de iarnă. Doar la con
cursurile de fantă, haltere și gimnas
tică și-au disputat forțele peste 400 
de tineri și tinere.

Desigur, șiragul cifrelor poate con
tinua. Faianța este o asociație cu 
realizări. Chiar și numai faptul că a

N. „Cupalovici. participant la 
orașului Sinaia"

Foto : D. Stănculescu

(Continuare in pag. a 2-a)

a campionatelor republicane 
probe alpine, care vor fi găz

duite o săptămînă mai tîrziu de 
aceleași pîrtii din Bucegi. Cu 
prilejul „Cupei orașului Sinaia", 
amatorii de schi vor putea ur
mări pe cei mai buni schiori din 
Brașov (K. Cohn, Gh. Bălan, 
I. Zangor, N. lovici, Ilona 
Micloș) și de pe Valea Prahovei 
(C. Tăbăraș, M. Bucur, Dan 
Focșeneanu, M. Focșeneanu, Mi- 
haela Ghioarcă) disputîndu-și 
întîietatea pe Valea lui Carp (de 
pe Furnica pînă la „Cota 1400 ) 
în spectaculoase probe de sla
lom uriaș (sîmbătă) și coborîxo 
(duminică).

T3L 

la



TINERII PROMIT
CITEVA CONSÎDERAT1UNI PE MARGINEA TURNEULUI FINAL AL „CUPEI SPORTUL POPU

LAR" LA JUNIORI
Organizarea turneului final al «Cupei 

Sportul popular'1 la juniori în orașul 
Cluj s-a dovedit bine inspirată. Me
ciurile s-au desfășurat în bune condiți- 
uni, prin grija comisiei de specialita
te (președinte dr. Petroniu Pușcă), iar 
sala Armatei, gazda întrecerilor, a cu
noscut, timp de trei zile, o afluență 
deosebită. Echilibrul valoric dintre cele 
patru echipe, evoluțiile neașteptate ale 
scorului ca și ardoarea cu care și-au 
disputat întîietatea tinerii handbaliști 
au oferit acestor pasionați spectatori 
tot atîtea puncte atractive.

Formațiile participante au prezentat 
o serie de elemente bine selecționate, 
dotate cu calități fizice deosebite. Ne 
referim în special la Gabrielescu și Mi- 
hăilescu (C.S.S. București), Culcear, 
Medve (S.S.E- Tg. Mureș), Mihai, Pa- 
laz, Menan (S.S.E. Constanța), Covaci, 
Maurer (S.S.E. Timișoara). De aseme
nea, componenții echipelor au arătat 
o tehnică de bază corectă, cu execuții 
frumoase, multă îndemînare și fantezie, 
au oferit numeroase faze spectacu
loase de joc.

Cea mai bună pregătire au avut-o 
handbaliștii bucureșteni (antrenor Eu
gen Trofin). Ei au reușit să aplice de
seori cu succes diferite scheme tactice, 
au știut să alterneze jocul cu un pivot 
și cu doi pivoți, au folosit judicios 
avantajul cînd au fost în superiori
tate numerică, a existat o colaborare 
mai bună a jucătorilor de la 9 m cu 
pivoții. Concludent în ce privește justa 
orientare tactică a C S.S. l-a constituit 
faptul că în partida cu S.S.E. Timi
șoara, sesizînd că Gabrielescu este 
marcat cu strictețe de Maurer, antre
norul Trofin a dat indicații pentru a 
fi utilizați mai mult Dinea și Mihăi- 
lescu, lucru care s-a arătat folositor 
echipei din Capitală.

O comportare meritorie a avut S.S.E. 
Tg. Mureș (antrenor L. Bereckmeri), 
care și-a îmbunătățit jocul de la un 
meci la altul. O plăcută surpriză a 
constituit-o evoluția S.S-E. Constanța 
(antrenor Nicolae Dan), alcătuită din 
elemente talentate, cu mare putere de 
luptă. In dorința de a se releva cu 
orice preț handbaliștii constănțeni au 
depășit însă uneori limitele regula
mentului, comițînd multe faulturi (62 
în meciul cu C.S.S.). Turneul de la 
Cluj a însemnat pentru handbalul cons- 
tănțean un pas pe calea afirmării. Cu 
o muncă susținută și cu sprijinul fo
rurilor de resort, sperăm ca și pe vi
itor să consemnăm alte progrese rea
lizate de această disciplină sportivă 
în orașul de pe malul Mării Negre.

De la reprezentanții S.S.E. din Ti
mișoara, oraș cu o frumoasă tradiție 
în handbal, așteptam mai mult- Din

păcate, elevii antrenorului A. Fischer 
au avut o comportare inegală, cu scă
deri de ritm în finaluri, ceea ce s-a 
reflectat în ultimul loc ocupat în cla
sament. Tradițiile acestui sport din o- 
rașul de pe Bega îi obligă la un revi
riment și nu ne îndoim că vom avea 
curînd prilejul să-1 înregistrăm.

Turneul final a scos la iveală faptul 
că unii dintre jucători — cu reale ca
lități — nu au beneficiat de o pregă
tire sistematică. Este necesar ca aceste 
elemente tinere să fie supuse unei in
struiri metodice permanente. Cu cadre 
bine selecționate și îndrumate cores
punzător, din bogatele rezerve care e- 
xistă, handbalul nostru masculin are 
posibilitate să repete performanțele 
realizate pînă acum.

CONSTANTIN COMARNISCH1

ECHIPA DINAMO BUCUREȘTI

(Urmare din pag. 1)

formule de echipă, verificînd pe unii 
dintre jucători în vederea meciului de 
la Zurich. Astfel că scorul a urcat la 
21—7, apoi 25—10 și, în fine, la 26—11, 
rezultat care putea fi mai mare în ra
port cu ocaziile avute de Dinamo.

Au jucat următoarele formații:
DINAMO: I. Bogolea (1) șî M. Redl 

— M. Costache I, P. Ivănescu (8), I. 
Moser (4), I. Ionescu (3), L. Popescu 
(3), Gh. Băduîescu (2), C. Nica (2), 
Gh. Covaci și Gh. Coman (3).

R.I.K.: L. Lindblom — C. Norman 
(1), G. Carlsson (1), G. Jinnermark,

A CÎȘTIGAT EA DIEERENJĂ
GOTEBORG: 26-11 (16-7)

B. Davidsson (1), L. Andersson (4— 
toate din 7 m), L. Gustafsson, M. Koch 
(2), B. Alderdsson (2) și R. Petersson.

Bun arbitrajul lui L. Keszthely (R. P. 
Ungară).

• Astăzi, echipa Dinamo urmează să 
plece la Zurich, unde sîmbătă va întîlni 
pe Grasshoppers în primul meci al se
mifinalelor „C.C.E.".

^HALTERE
Colțul specialistului

Toate privirile spre juniori
Deși nu a prilejuit performanțe 

deosebite, campionatul de haltere al 
juniorilor a arătat totuși că s-au creat 
premise pentru obținerea succeselor 
așteptate în această disciplină. Astfel, 
am consemnat faptul că majoritatea 
antrenorilor s-au ocupat cu simț de 
răspundere de îmbunătățirea muncii 
de selecție: tinerii halterofili prezenți 
în concurs au imoresionat prin fizicul 
lor, prin calitățile pentru acest sport 
al celor puternici. înseamnă că antre
norii s-au priceput să selecționeze ele
mente de perspectivă, care după o 
muncă intensă vor putea da randa
mentul dorit. Dar antrenorul nu tre
buie să vadă într-un halterofil numai 
forța (pentru că ea se poate forma cu 
timpul), ci să pună, de la început, un 
accent important pe însușirea corectă 
a deprinderilor. Foarte multe talente 
(cu o forță remarcabilă) s-au „pierdut 
pe drum" numai pentru că s-au de
prins cu mișcări greșite, care apoi nu 
au mai putut fi corectate.

La Brașov am văzut numeroși tineri 
a căror forță este irosită din cauza 
deficiențelor la capitolul tehnicii. Am 
remarcat, de exemplu, forța și dezvol
tarea armonioasă a lui Ștefan Pintilie 
din Tg. Mureș, dar ne-am convins că 
greșelile sale tehnice și lipsa sa de 
voință îi frînează progresul. F’- > în
doială că Pintilie este un autentic 
talent. Rezultatele sale viitoare vor fi 
determinate însă de seriozitatea cu 
care se va pregăti. Și, de o condiție 
în plus: dacă nu va mai fuma și se va 
convinge că modestia și pasiunea pen
tru acest sport sînt absolut necesare 
pentru obținerea performanțelor. Un

BASCHET

cL-aent talentat este și reșițeanul Ion 
Schmidt care, deși practică doar de 
un an acest sport, a reușit performanțe 
bune pentru cei 16 ani (neîqjpliniți): 
65 kg — împins, 80 kg — smuls, 105 kg
— aruncat. Am mai putea evidenția 
și alți tineri ca T. Apostol, Gh. Ienciu 
(ambii de la Progresul), L. Kato de la 
C.S.M. Cluj, campionul categoriei se
migrea, Ion Dragomirescu, Gh. Mîinea 
(Petrolul Ploiești) și alții.

Vorbind despre cele mai bune echipe 
de juniori, trebuie să remarcăm munca 
rodnică de la C.S.M. Cluj care, dato
rită seriozității și priceperii antrenoru
lui Tiberiu Roman, a prezentat o echi
pă cu frumoase perspective (Bădău, 
Pop — născuți în 1949, Holzer, Kiss
— născuți în 1948).

Federația de specialitate, cluburile, 
asociațiile și, în primul rînd, antre
norii vor trebui să urmărească cu 
atenție evoluția acestor elemente tine
re. Ar fi util ca federația să trimită 
periodic în centrele mai importante 
din țară antrenori cu o înaltă califi
care și experiență, —

în fine, considerăm că acSs-lul sis
tem competițional pentru juniori nu 
este cel mai potrivit. Se întrec tineri 
cu o diferență prea mare de vîrstă: . 
de la 14 la 20 de ani ! Ar fi mult mai 
judicios dacă și la haltere limitele d-?T 
vîrstă ar fi împărțite în juniori „mari” 
și juniori „mici1*. în felul acesta între
cerile ar fi mai echilibrate și mai sti
mulative pentru tinerii noștri halte
rofili.

A. BALAȘ
din secția tehnică a UCFS

A. COSMA
președintele colegiului de antrenori 

al F.R.H.

Faianța Sighișoara
(Urmare din pag. 1) 

obținut locui! I, pe raion, cu prilejul 
Sportachiadei republicane, pocite 
sprijini afirmația de mai sus. Ceea 
ce aș vrea să spun însă, ca un lucru 
demn de subliniat, este aceea că rea
lizările obținute au ca bază atît dra
gostea pentru sport a tuturor oame
nilor de aici, cît și strînsa colaborare 
care există în uzină între consiliul 
asociației sportive, organizația 
U.T.M., comitetul sindicatului și con
ducerea administrativă a uzinei. Și, 
•cum orice apreciere se cere argu
mentată am să scriu despre o fru
moasă aefiune, inițiată și împlinită 
tocmai pe premisele remarcate.

Nu de mult, stadionul Faianța a 
fost supus unei toaletări complete. 
S-au amenajat pista de atletism, 
toarele de sărituri și aruncări, 
sădit pomi. Totul a fost făcut 
pruncă patriotică.

Cîteva cuvinte despre băieții an
trenorului Ion Mîrșan : fotbaliștii. Fa
ianța este o echipă care se remarcă, 
în primul rînd, prin tinerețea ei. Are 
o medie de vîrstă de 22 de ani. De 
aici și marea ambiție a fiecărui com
ponent al echipei. Multe etape, Fa
ianța a fost pe primul loc în seria 
Nord a categoriei C. Apoi s-a înre
gistrat un mic regres. Poate a contat 
și faptul că din echipă au plecat 
să-și satisfacă stagiul militar cîțiva 
titulari. Dar antrenorul, ca și băieții 
săi, sînt optimiști. De fapt optimis
mul, încrederea în propriile posibili
tăți, caracterizează întreaga asocia
ție Faianța. Deocamdată, de la Fa- 
lianța n-au plecat mari campioni, 
Idar mîine... cine știe ?

Deci, așa dintr-o aruncătură de 
jochi, aceasta este Faianța Sighișoara.__________ ______ 

De Ia I. E. B. S.

așa cum este
Trebuie sa mărturisesc câ în convor
birile purtate aci cu Viorel Rotaru, 
președintele asociației, loan Roja, di
rector adjunct al complexului, Ion 
Rusu, locțiitor al secretarului U.T.M 
pe complex și cu alți oameni cu care 
m-am întîlnit, nici unul n-a făcut nici 
mâcar vreo aluzie la „atențiile" sluji
torilor literelor. Și daca ei n-au fâ- 
cut-o, eu le-am luat drept un pretext 
pentru o introducere la aceasta re
latare.

VALENTIN PAUNESCU

sec- 
s-au 
prin

• Pentru jocul internațional de 
hochei pe gheață comb. Steaua * + 
Dinamo—Slovan Bratislava de azi de 
la patinoarul „23 August*4 și pentru 
gala de box de azi de la sala Flo- 
reasca, biletele se găsesc de vînzare 
la casa specială din str. Ion Vidu.

• Aceeași casă vinde, începînd de 
inline, și bilete pentru jocurile inter
naționale de hochei pe gheață R.P.R.— 
R.P. Polonă (tineret) de sîmbătă și 
iduminică de la patinoarul „23 Au- 
gust44 și pentru gala de box de sîmbătă 
de la sala Floreasca.

• Patinoarul artificial din parcul 
„23 August” este deschis pentru pati
naj, public mîine orele 17—19 și dumi
nică orele 10—13. Se primesc înscrieri 
pentru cursul de inițiere în patinaj 
pentru copii între 6—14 ani.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursul de inițiere la înot 
jpeatru copii. înscrieri la bazin.

Restanta Știința Tg. Mureș-Știința București: 76-86
CLASAMENTE LA 

MASCULIN
In meciul restanță disputat marți la 

Tg. Mureș între echipa locală Știința 
și Știința București, oaspeții au obți
nut o victorie muncită și meritată. Ei 
au jucat mai bine tactic, fiind inteli
gent dirijați de Costescu- Remarcabilă 
precizia în aruncările executate de Ni- 
culescu, Savu și Paraschivescu. Mure
șenii au făcut multe greșeli în apărare, 
iar în atac au fost impreciși în arun
cările la coș. Scor final: 86—76 ( 44-38) 
pentru Știința București. Cele mai 
multe puncte: Niculescu 26, Savu 19, 
Paraschivescu 12 pentru oaspeți, Țe- 
dula 36, Bor bel ‘ 13, Berekmeri 11 pen
tru gazde. (I. PĂUȘ — coresp. reg.).

1. Dinamo
2. Steaua

Știința
Dinamo _ __ T
St. roșu Brașov 
Rapid
Știința Cluj
Știința Tim. 
știința Tg. Mureș 
C.S.M.S. Iași 
Farul Constanța 
Politehnica Cluj

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

Buc.

Buc. 
Oradea

19 17
19
19
19
19
19
19
17
19
19
18
18

?
3
8
9
9

10
10

7
13
14
13
14

ZI

1596—1246 36 
1500—1185 
1327—1279 
1340—1309 
1438—1457 
1369—1324 
1311—1217 
1198—1156 
1353—1489 
1192—1424 
1098—1392 
1081—1305

35
30
29
29
28
28
27
25
24
23
22

VOLEI

Săptămina viitoare pe ecrane

V* ■

,5CPn nr.iu! 
și reqia

J£AN

CF0RG£SCU

FILM DUPĂ LUCRĂRI DE 
M ‘ ‘ I L CARAGIALE

jfc 0 profeție 
■Bka studiowlui 

cinematografic 
■P bucurești

AMÎNAREA ÎNCEPERII REEHUULUI 
ÎN SERIA A ll-a 

A CATEGBREEI „A“
O veste care interesează echipele 

masculine și feminine, care participă 
la campionatele categoriei A în seria 
a Il-a, actualmente aflate în pauză 
după încheierea turului. Inițial se sta
bilise ca întrecerea din retur să în
ceapă la 7 martie. O comunicare de 
ultimă oră făcută de F.R.V. încunoș- 
tiințează echipele interesate — și spec
tatorii, desigur — că în seria a Il-a 
etapa inaugurală a returului nu se va 
mai desfășura la data fixată, ci cu două 
săptămîni mai tîrziu, la 21 martie. 
Astfel, datele de disputare a jocurilor 
în etapele campionatului masculin vor 
fi 21 și 28 martie, 4, 11, 18 și 25 apri
lie și 2 mai 1965, iar pentru etapele 
întrecerii feminine — 21 și 28 martie, 
4, 11 și 18 aprilie 1965.

16 
ii 
io 
io

9
9

10
6
5
5 
4

FEMININ
11 1 
ii i 
ii 
ii 
ii 
11 
ii 
ii 
ii 
ii

1. Știința Buc. 
** Rapid Buc.

Mureșul Tg. Mureș 
Voința Buc. 
Constructorul Buc.
Știința Cluj 
Voința Brașov 
Progresul Buc. 
Voința Oradea 

10. Știința Constanța

Azi se dispută partida 
ța Timișoara — Politehnica Cluj.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1 
1
3
3
5
6
7
8

21
21
19
19
17
16
15
14
12
11

712—545
777—520
574—545
643—522
623—586
538—559
638—620 
499—5G0
426—719
443—703

restanță Știin-

PRIMAVAR A, FLORI ȘI SOARE. !
SINONIM CU MARTISOARE



FOTBAL Alergătorii de cros vor să confirme!
(Urmare din pag. 1)

seniorl, de la 8 la 16 pentru 
a atins 10 kilometri la 
și 20 la juniori.

De vorbă cu llie dană și Stefan Covaci,

antrenori ai lotului reprezentativ

= Cum s-au comportat jucă
torii ?

unde auDupă revenirea din Grecia, 
isoțit lotul reprezentativ de fotbal, 
•n stat de vorbă cu antrenorii llie 
’ană și Ștefan Covaci care, după cum 
fe știe, se ocupă, sub directa îndru- 
îare a tov. Gh. Popescu, președintele 
.R. Fotbal, de pregătirile echipei re- 
rezentative în vederea meciurilor din 
preliminariile campionatului mondiaL

— O primă întrebare : se va mai 
întrerupe campionatul ?

In acest timp jucătorii s-au antrenat 
la echipele lor, fiind controlați de an
trenorii federali. In această ordine de 
idei, trebuie spus că majoritatea jucă
torilor, cînd au fost convocafi la Bucu
rești, s-au prezentat pregătiți cores
punzător acelei etape. Mai puțin puși 
la punct au fost studenții (C. Dan, 
Adam, lancu), profesorul Marcu, care 
au avut examene, Pavlovici (slab pre
gătit) și Surdan. Acesta din urmă fă
cuse numai antrenamente în sală. Etapa 
a doua de pregătire a fost dominată 
de meciurile ce urmau să aibă loc în 
Grecia. Mai întîi, însă, la București,

ILIE OANA: Nu. Pregătirile se vor
esfășura în mai multe etape, dar la . . .
tuburi. GLJoionatul se va desfășura au avut loc șase antrenamente și două 
'trăi întrerupere. Doar înaintea meciu

rilor internaționale va exista o pe-
;oadă, foarte scurtă (10 zile), de pre
țuire centralizată.

t— Vă rugăm să ne dați cîteva 
amănunte despre prima etapă a 
acestor pregătiri.

ȘTEFAN COVACI : Prima etapă s-a 
onsumat între 6 ianuarie și 2 februarie.

ȘTIRI
S.M. REȘIȚA — ZELEJNIC1AR NIȘ 

(IUGOSLAVIA) 2—2 (0—1)

jocuri de verificare cu Progresul și Pe
trolul. In această perioadă (3—8 fe
bruarie), jucătorii au avut o evoluție 
de la „nesatisfăcător" spre „satisfăcă
tor". De altfel, pentru cei mai mulți 
dintre ei, erau primele partide din a- 
cest an. In Grecia, pe lingă cele două 
meciuri disputate cu A.E.K., s-au efec
tuat și șapte antrenamente. După păre
rea mea, a fost o perioadă de pregătire 
reușită, mai ales că adversarii noștri se 
găseau în plin campionat și deci, în 
plină formă.

■ - Care a fost scopul meciurilor 
din Grecia ?

REȘIȚA (prin telefon). După 90 de 
fiinute de joc frumos, în care forma- 
iile și-au împărțit perioadele de domi
nare, partida s-a încheiat la egalitate, 
tu înscris : Spiegelbauer și Arnoschi 
-C.S.M.), respectiv Stoianovici și Ra- 
iacovici. A arbitrat competent I. Da- 
id din Lugoj. (I. PLAVIȚIU-coresp.).

MINERUL BAIA MARE A PLECAT 
MARȚI ÎN R. P. BULGARIA

Marți seara a plecat în R.P. Bulgaria, 
înde va lua parte la un turneu de trei 
rjori, echipa băimăreană Minerul. 
Așa cum ne-a comunicat antrenorul 
Ștefan Onisie, minerii vor juca azi la 
'îmovo, duminică 28 februarie la Di
ni trov și marți 2 martie la Plovdiv.

ILIE OANĂ : Mai întîi verificarea 
posibilităților unor jucători nou intro
duși în lot. S-a urmărit — de aseme
nea — cristalizarea unei osaturi a for
mației. In primul meci victoria a fost 
obținută cu greu. Sportivii noștri au 
dovedit o tendință exagerată spre joc 
individual. Negativ s-au evidential din 
acest punct de vedere Pavlovici, Sorin 
Avram și, uneori, Creiniceanu. In a 
doua partidă, comportarea noastră a 
fost mai promițătoare. S-a conturat mai 
clar ideea tactică a echipei, iar disci- 
plina de joc a contribuit la practicarea 
unui fotbal în viteză, scopul final fiind 
creșterea numărului de șuturi la poartă.

Programul return’ui campionatului 
categoriei C— ediția 1964-1965

ȘTEFAN COVACI: Dintre cei noi, 
mai bine au jucat portarul Haidu, Mar
cu, Solomon, Ghergheli, lancu, Adam, 
Năsturescu și Surdan. Dintre cei consa- 
crați — Popa, Creiniceanu, Constantin, 
Ilălmăgeanu, C. Dan. Nu au corespuns 
întrutotul Negrea și Dumitru Nicolae, 
iar alții, ca Sorin Avram și Pavlovici, 
nu s-au încadrat în disciplina de joc. 
Revenind la ceilalți jucători, trebuie 
arătat că extrema Haidu 
foarte pasiv și comod în pregătire, 
Sfîrlogea a dovedit, deocamdată, o 
paritate de efort redusă.

— Concluziile ?
ILIE OANĂ: In primul rînd, 

ieșit în evidență deficiențe în ceea ce 
privește pregătirea tehnico-tactică in
dividuală a unora dintre fotbaliști, lu
cru de care va trebui să ținem seama, 
în al doilea rînd, este necesar să mai 
vedem la lucru și alți jucători. De a- 
ceea, în vederea alcătuirii echipei vom 
mai efectua un meci de verificare la 
24 martie, cînd vom convoca încă un 
număr de jucători.

-— Dar pînă la 24 martie ?
ȘTEFAN COVACI: Toți fotbaliștii 

se vor pregăti — așa cum am mai 
spus — la cluburi. Antrenorii federali 
și cei ai lotului vor urmări, cu atenție, 
comportarea lor în meciurile de cam
pionat. In plus, orice fotbalist care, în 
mai multe meciuri la rînd, va da do
vadă că este în formă, poate fi selec
ționat. PORȚILE ECHIPEI REPRE
ZENTATIVE S1NT DESCHISE TU
TUROR. DEPINDE 
PREGĂTIREA ȘI FORMA 
O VOR MANIFESTA IN 
CARE SE APROPIE.

Cine credeți că ar x___
în vederile dv. pentru meciu- 

intemaționale din primăvară ? 
OANĂ: Mă gîndesc la Nun
tii, Petescu, Dumitriu II, lo- 
Nunweiller VI, Codreanu și

intra 
rile

ILIE 
weiller 
neseu, 
alții.

a fost 
iar 
ca-

au

NUMAI DE 
PE CARE 
SEZONUL

mai putea

Seve-

Seria VEST
ETAPA I, 28 MARTIE

rtetalu! Pitești—Teba Arad
’andurii Tg. Jiu—Victoria Călan 
Muscelul cîmpulung—Metalul Tr.

rin
□ectromotor Timișoara— Electroputere

Craiova
tractorul Corabia — Minerul Cimpulung 
Minerul D - — Minerul Anina 
C.F.R. Arad — MetalHl Hunedoara

ETAPA A II-A, 4 APRILIE

minerul Anina—C.F.R. Arad 
Slectroputere Craiova—Tractorul Corabia 
letalul Hunedoara—Pandurii Tg. Jiu 
reba Arad—Muscelul Cimpulung 
letalul Tr. Severin—Electromotor Timi

șoara
Minerul Cimpulung—Metalul Pitești 
Victoria Călan—Minerul Deva

ETAPA A HI-A, 11 APRILIE

VIetalul Hunedoara—Victoria Călan 
HineruJ Cimpulung—Muscelul Cimpulung 
p.F.R. Arad—Teba Arad
Electromotor Timișoara—Minerul Deva 
Electroputere Craiova—Pandurii Tg. Jiu 
Tractorul corabia—Metalul Tr. Severin 
Metalul Pitești—Minerul Anina

ETAPA A IV-A, 18 APRILIE

Metalul Tr. Severin—Minerul Cimpulung 
Pandurii Tg. Jiu—Teba Arad
Muscelul Cimpulung—Tractorul Corabia 
Victoria Călan—Electroputere Craiova 
Minerul Anina—Electromotor Timișoara 
C.F.R. Arad—Metalul Pitești
Minerul Deva—Metalul Hunedoara

ETAPA A V-A, 25 APRILIE

Metalul Pitești—Muscelul Cimpulung 
Tractorul Corabia—C.F.R. Arad
Minerul cimpulung—Metalul Hunedoara 
Teba Arad—Minerul Anina
Pandurii Tg. Jiu—Metalul Tr. Severin 
Electroputere craiova—Minerul Deva 
Electromotor Timișoara—Victoria Călan

ETAPA A VI-A, 2 MAI

Metalul Tr. Severin—Electroputere Cra
iova

.Minerul Cimpulung—Minerul Anina 
Stâinerul Deva—Metalul Pitești
C.F.R. Arad—Electromotor Timișoara 
Victoria Călan—Muscelul Cimpulung 
Tractorul Corabia—Pandurii Tg. Jiu 
Metalul Hunedoara—Teba Arad

ETAPA A VII-A, 9 MAI

Victoria Călan—Tractorul Corabia 
Minerul Deva—Metalul Tr. Severin 
Minerul Anina—Metalul Hunedoara

JiuMuscelul Cimpulung—Pandurii Tg. ■ 
Electromotor Timișoara—Teba Arad 
Al ei aiul Pitești—Electroputere Craiova 
C.F.R. Arad—Minerul cimpulung

ETAPA A VIH-A, 16 MAI

Teba Arad—Minerul Deva 
Tractorul Corabia—Minerul Anina 
Metalul Tr. Severin—Victoria Călan 
Electroputere Craiova—Minerul cimpu-
hmg
Muscelul Cimpulung—C.F.R. Arad 
Pandurii Tg. Jiu—Electromotor Timi

șoara
Metalul Hunedoara—Metalul Pitești

— în încheiere, ce alte meciuri 
de verificare va mai susține lotul ?

ȘTEFAN COVACI: La 24 și 31 
martie, la 7 și 14 aprilie, vom susține 
jocuri de verificare cu echipe puternice 
din străinătate. Sîntem în tratative cu 
Bologna și selecționata Greciei, care va 
întoarce vizita făcută de noi, luna a- 
ceasta la Atena. La 25 aprilie, este po
sibil, să jucăm cu o echipă din 
R.F. Germană.

ETAPA A IX-A, 23 MAI

Electromotor Timișoara—Tractorul Co
rabia

C.F.R. Arad—Metalul Tr. Severin 
Metalul Hunedoara—Muscelul Cimpulung 
Victoria călan—Metalul Pitești
Minerul Anina—Electroputere craiova 
Minerul Cimpulung—Teba Arad
Pandurii Tg. Jiu—Minerul Deva

ETAPA A X-A, 30 MAI

Metalul Pitești—Pandurii Tg. Jiu
Teba Arad—Victoria Călan
Minerul Anina—Metalul Tr. Severin 
Minerul Cimpulung—Electromotor Timi

șoara
Tractorul Corabia—Metalul Hunedoara 
Minerul Deva—Muscelul Cimpulung 
Electroputere Craiova—C.F.R. Arad

ETAPA A XI-A, 6 IUNIE

Metalul Hunedoara—Electromotor Timi
șoara

Pandurii Tg. Jiu—Minerul Cimpulung 
Teba Arad—Electroputere Craiova 
Minerul Deva—Tractorul Corabia 
Metalul Tr. Severin—Metalul Pitești 
Victoria călan—C.F.R. Arad
Muscelul Cimpulung—Minerul Anina

ETAPA A XH-A, 13 IUNIE

C.F.R. Arad—Pandurii Tg. Jiu 
Electroputere Craiova—Metalul Hune

doara
Electromotor Tim.—Muscelul Cimpulung 
Minerul Anina—Victoria Călan
Minerul Cimpulung—Minerul Deva 
Tractorul Corabia—Metalul Pitești 
Metalul Tr. Severin—Teba Arad

ETAPA A XIII-A, 20 IUNIE

Victoria Călan—Minerul cimpulung 
Minerul Deva—C.F.R. Arad
Pandurii Tg. Jiu—Minerul Anina 
Muscelul cimpulung—Electroputere Cra

iova
Teba Arad—Tractorul Corabia
Metalul Hunedoara—Metalul Tr. Severin 
Metalul Pitești—Electromotor Timișoara

susținute 
parcursul ~ 
schimbările de ritm etc. Atenția, deci’ 
este justificat îndreptată spre realizarea 
unei foarte bune pregătiri, a rezistenței 
în regim de viteză. Mijloace de realb 
zare: antrenamente tactice, alergări 
în grup, schimbări de ritm stabilite și 
convenționale. Și, în plus, omogenizarea 
echipelor. Dar, pentru că am ajuns la 
componența loturilor...

— Care sînt „candidații" pentru 
locurile din cele patru echipe ?

— La seniori se pregătesc A. Bara- 
baș, C. Grecescu, O. Lupu, N. Mus
tață, C. Bloțiu, I. Rusnac, V. Carami- 
hai, I. Dăndărău și Toma Voicu. Echipa 
de senioare va fi alcătuită din Elisa
beta Teodor of, Florentina Stanca, Viori
ca Gabor, Elisabeta Bucur, Olga Kris- 
so-janski (CSM Cluj), lrina Micloș 
(Baia Mare), Victoria Cosa (Farul 
Constanța). Cele două formații de ju
niori vor fi formate din următorii i 
A. Munteanu, A. Dumitru, T. Butu
rugă, 1. Dăndăreanu, M. Chiju, A. Do
mocoș, I. Cefan etc. (juniori) și Ele
na lonescu, Claudia Iacob, Elisabeta 
Baciu, Gherghina Moldoveanu, Doina 
Blrsan, Georgeta Drăghici și Mirela Ni- 
coară (junioare) care se pregătesc in
tens în aceste zile.

senioare, 
junioare 

La antrenamentele 
controlate, organizate la sjirșitul fie
cărei luni, indicii obiectivi au arătat 
că pregătirea se face în mod cores
punzător. De subliniat că in tot acest 
timp nu a fost neglijată nici un mo
ment pregătirea fizică, generală, spe
cială, multilaterală, realizată prin an
trenamente 
etc".

Așadar, 
obiectivelor . _ 
tatea pe care antrenorii și sportivii au 
asigurat-o acestei pregătiri. Și, reve
nim la...termometru.

Ni se răspunde : „Vremea este foarte 
bună. Rețineți că o bună parte din pre
gătiri s-au desfășurat — intenționat — 
in condiții de îngreuiere a antrenamen
tului, pe teren foarte variat și pe orice 
timp. S-a „mers" pînă la minus 20 de 
grade /“

Obiectivele 
Transformarea 
în CALITATE 
și se micșorează volumul antrenamen
telor). Există și un „particular11 de 
care cei doi antrenori țin seama în __ _
mod deosebit, pentru a evita surprizele ■ — Primul „examen" ? 
de la trecutele ediții ale Crosului bal
canic. Este vorba despre asigurarea 
unei pregătiri care să evite surpriza 
plecării rapide a adversarilor, finalurile

la sală, jocuri sportive

consemnăm respectarea 
de pregătire și continui-

imediat următoare ? 
acumulărilor cantitative 
(se mărește intensitatea

în același ritm și — pa 
alergării — „evadările*1.

— ...Și cel care va fi hotăritor îti 
ceea ce privește selecția: campionatele 
republicane de cros care vor avea loo 
la 14 martie în București.

t

Ieri după-amiază, pe pista stadionului Dinamo, seniorii și-au făcut obișnuitul 
antrenament poto . T. 'Roibu

V i

Concursuri de schi în tară
• In Bucegi s-a disputat un fru

mos concurs între schiorii de la S.S.E. 
Sinaia și S.S.E. nr. 2 București. Câști
gătorii probelor : fete clasele I—IV: 
Magda Bogdan (Buc.); clasele V — 
VIII : Emilia Geisler (Sin.) ; clasele 
IX—XI: Elena Neagoe (Sin.) ; băieți 
clasele I—IV: Alex. Bogdan (Sin.); 
clasele V—VIII: Gh. Vulpe (Sin.); cla
sele IX—XI: VaL Alexandrescu (Buc.).

• Campionatul regiunii Mureș-Au- 
tonomă Maghiară, disputat în pito
reasca stațiune Lacul Roșu, a desemnat 
următorii cîștigători : slalom uriaș se
niori : A. Elekes (înfrățirea Gheor
ghieni) ; senioare: Elisabeta Sentiobi

(înfrățirea) ; juniori I: C. Szabo (SSE 
Gheorghieni) ; juniori 11: Petru Scruba 
(Toplița) ; junioare I: Maria Pal (SSE 
Gheorghieni) ; junioare II: Eva Marcuș 
(Miercurea Ciuc) ; slalom special se
niori : A. Elekes; senioare: Elisabeta 
Sentiobi ; juniori I: D. luliu (Miercu
rea Ciuc); juniori II: Petru Scruba, 
junioare I: Maria Pal; junioare II: 
Eva Marcuș ; coborîre seniori: I. Gal 
(Miercurea Ciuc) ; senioare : Elisabeta 
Sentiobi ; juniori I : I. Domocoș ; ju
niori 11; Ștefan Lazăr (SSE Gheor
ghieni) ; junioare 1: Maria Pal; ju
nioare II: Eva Marcuș (L. KARDA —s 
corespondent).

©Pronosport® Pronoexpres ©Pronosport©
© Zilnic se prezintă la Direcția ge

nerală posesorii marilor premii, cîști- 
gătorii de autoturisme la sistemele 
LOTO-PRONOSPORT.

Doi dintre aceștia au înregistrat o 
performanță demnă de a fi luată în 
seamă. Astfel, Hușanu Gheorghe din 
Iași a cîștigat 1 „Moskvici 403“ și 
1 „Fiat 600“, iar Lambescu Dumitru 
din Craiova a cîștigat 1 „Fiat 600“ și 
1 „Trabant-Combi“.

Pentru zilele următoare este așteptată

și sosirea celorlalți cîștigători de au
toturisme.

în primele patruzeci de zile ale anu
lui, 70 de participant au devenit pose
sori de autoturisme numai la LOTO și 
PRONOEXPRES.

La tragerea specială a MĂRȚIȘO
RULUI, din 5 martie 1965, se vor mai 
atribui încă 20 de autoturisme.

• Programul concursului PRONO
SPORT de duminică, 28 februarie 1965, 
este următorul:

MOTOCICLETE 
TELEVIZOARE 
FRIGIDERE 
CĂLĂTORII 
ÎN STRĂINĂTATE

ATALANTA — FIORENTINA 
BOLOGNA — JUVENTUS 
CAGLIARI — CATANIA 
GENOA — FOGGIA 
MANTO VA — SAMPDORIA 
MILAN — MESSINA 
ROMA — INTERN AZION ALE 
TORINO — LANEROSSI 
VARESE — LAZIO 
BARI — VENEZIA 
CATANZARO — REGGIANA 
SPAL —NAPOLI

• Tragerea LOTO-CENTRAL de 
mîine, vineri, 26 februarie 1965, va 
avea loc în București, str. Doamnei, 2t

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres nr. 8 din 
seara zilei de 24 februarie 1965, au fost ț 
extrase din urnă următoarele numerex

10 17 1 5 27 13
Numere de rezervă : 3 49
Fond de premii : 736.607 lei.
Tragerea următoare va avea lotj 

miercuri 3 martie 1965 la București.

LOTO CENTRAL
Premiile întregi și sferturi de la tra

gerea Loto-central din 19 februarie 
1965.

Premiul suplimentar II : 4 variante
a 16.786 lei și 7 variante a 4.196 leii„ 
Categoria I : 7 variante a 8.579 lei și 
17 a 2.144 lei; Categoria a Il-a : 24 a
2.969 lei și 34 a 742 lei; Categoria a., 
in-a : 44 a 1.829 lei și 35 a 457 lei; Ca
tegoria a IV-a : 106 a 749 lei și 91 a 
187 lei; Categoria a V-a : 82 a 828 lei 
și 138 a 207 lei; Categoria a Vl-a : 158 
a 466 lei și 195 a 116 lei; Categoria a 
Vil-a : 149 a 459 lei si 244 a 114 lei; 
Categoria a VlII-a : 309 a 238 lei și 383 
a 59 lei.

Report suplimentar I : 96.521.

Rubrică redactată de Loto-Pronosporț



’SLOVAN BRATISLAVA-LOTUL DE TINERET 7-3 LA HOCHEI
’Aseară, echipa de tineret a țării noas

tre (care se pregătește în vederea^ du
blei întîlniri de sîmbătă și duminică, cu 
formația de tineret a Poloniei) a dat, 
timp de două reprize, o dîrză replică 
formației cehoslovace Slovan Bratislava. 
Hocheiștii noștri au condus cu 2—0, au 

■«terminat prima repriză în avantaj și 
»au menținut un scor strîns (3—4) pînă 
’’în ultimele 5 minute ale partidei. Clasa 
superioară a oaspeților și mai ales a 
primei lor linii de atac (Starșy, Walter, 
Cernicky) și-a spus însă cuvîntul în 
final cînd Slovan a înscris trei goluri 
în patru minute și astfel formația din 
Bratislava a repurtat victoria cu 7—3 
(1—2, 3—1. 3—0).

A fost un meci plăcut, în care hochei
știi oaspeți (deși lipsiți de aportul unor

titulari reținuți în lotul reprezentativ, 
care se pregătește pentru mondiale) au 
demonstrat din plin calitățile care le-au 
adus în acest an locul secund în cam
pionatul cehoslovac. Ne-a impresionat 
ușurința în patinaj a hocheiștilor de la 
Slovan, siguranța combinațiilor lor, 
buna organizare a acțiunilor de atac, 
forța și precizia lor în șut. Totuși Slo
van a început neconvingător, în timp ce 
jucătorii noștri s-au lansat în atacuri 
viguroase, în urma cărora au obținut 
două goluri spectaculoase; B alint I și 
Bașa. Pokorny reduce scorul iar în pri
mele secunde ale reprizei a doua Starsy 
egalează. Iată evoluția scorului, în con
tinuare : 3—2 (Bogdan), 3—3 (Balint 
I), 4—3 (Olveky). Jocul se menține apoi 
mult timp echilibrat. Lotul nostru de

tineret cedează însă tempo.ul spre sfîr- 
șitul partidei, cînd acțiunile sale de atae 
sînt mai rare și mai puțin clare. Apăra
rea în schimb (în care se remarcă Barba 
și Otvos) oprește însă multe acțiuni 
ale lui Slovan. Cei trei internaționali 
cehoslovaci Starsy, Cernicky și mai ales 
Walter, neliniștiți de avansul de nu
mai un gol al echipei lor, „apasă pe 
accelerație" și contribuie direct la mă
rirea avansului lui Slovan. Ultimele go
luri : Bogdan, Biely și Cernicky. Au 
condus bine arbitrii N. Turceanu și I. 
Florescu.

Astă-seară (ora 19) oaspeții întîlnesc 
un adversar mult mai puternic: com
binata cluburilor Steaua și Dinamo.

RADU URZICEANU

CALEIDOSCOP

Pregătirile fotbaliștilor englezi pentru „mondiale"
Reprezentativa de fotbal a Angliei a 

'disputat anul trecut 12 meciuri inter- 
țări, însă nici unul dintre jucătorii fo
losiți în aceste partide nu a evoluat 
în toate aceste întîlniri. Nu mai puțin 
'ele 23 de fotbaliști au reprezentat culo
rile țării în meciurile interțări din 1964. 
Toate aceste întîlniri au făcut parte 
din programul de pregătire a echipei 
engleze pentru campionatele mondiale 
din 1966, pregătiri ce se desfășoară sub 
conducerea antrenorului Alf ~ 
Recent, federația engleză a 
planurile și recomandările lui 
privind formele de pregătire 
ponența lotului englez pentru 
riatele mondiale din 1966. In cadrul 
acestor pregătiri, în apropiatul sezon 
internațional echipa reprezentativă a 
Angliei are programate 7 întîlniri ofi
ciale și cel puțin tot atîtea amicale.

Mulți din cei 23 de jucători care au 
reprezentat în 1964 culorile Angliei în 
meciurile interțări au evoluat, de ase
menea, și în selecționatele de tineret 
(sub 23 ani), precum și în partidele 
internaționale susținute de unele selec
ționate de ligi. Alți 23 de jucători au 
fost încercați în unul sau mai multe 
meciuri ale reprezentativei de tineret 
(cu Scoția, Irlanda și Italia).

Aceasta înseamnă că un număr de 
peste 40 de jucători au fost urmăriți 
de specialiști în cadrul unor partide 
internaționale, fapt ce pare să-l mul
țumească pe Ramsey, căci el dorea să 
încerce în mai multe partide cit mai 
mulți jucători, pentru a se convinge 
de posibilitățile celor vizați de a figura 
în lotul reprezentativ pentru „mon
diale".

Ramsey, 
aprobat 
Ramsey, 
și corn- 
carnpio-

gleze școlare, de juniori, amatori tine
ret (sub 23 ani), „A“ și ligii profesio
niste. El și-a făcut debutul în repre
zentativa națională în meciul cu Bel
gia, disputat la Wembley la 21 oc
tombrie 1964. Puternic și dinamic, Ve
nables a lăsat o excelentă impresie 
în acest meci, fiind apoi selecționat 
pentru meciul următor, împotriva re
prezentativei Țării Galilor. Dar, într-o 
partidă de divizie, în care a contribuit 
în mare parte la victoria fulminantă a 
echipei Chelsea asupra fostei campioa
ne Everton (5:1) el s-a accidentat și a

CORESPONDENȚĂ DIN LONDRA
trebuit să fie scos în ultimul moment 
din reprezentativă, fiind înlocuit cu 
Johnny Byrn. Cu siguranță că Bamsey 
îl va chema din nou în lot pe acest 
tinăr foarte

Candidați

talentat.

și... contracandidați
numeroaselor rezerve, Alf

Recordul lui Terr Venables
Desigur, trebuie avute în vedere și 

unele traumatisme care pot surveni. In 
această privință, amintim un singur 
exemplu : o contuzie neașteptată l-a 
imobilizat timp îndelungat pe unul din- 
trei cei mai promițători fotbaliști en
glezi, Terr Venables, excelentul atacant 
al clubului londonez Chelsea. Lui Ve
nables îi aparține un record unic în 
felul său : participarea, într-un singur 
sezon, la meciurile reprezentativelor en-

In ciuda
Ramsey are bătaie de cap cu ocuparea 
postului de centru atacant, vacant din 
momentul retragerii rapidului și tenace
lui Bobby Smith. S-au făcut încercări 
de a-l înlocui cu Pickering, de la Ever
ton. Acesta a marcat 5 goluri în două 
meciuri ale reprezentativei, dar s-a a- 
rătat prea puțin mobil și insuficient 
acomodat cu sistemul de joc 4-Ț2-Ț4. 
Ramsey are în vedere pentru acest post 
și pe Wignail, de la Nottingham, ju
cător care a înscris ambele goluri pen
tru Anglia în meciul cu Țara Galilor, 
cîștigat cu 2:1 de englezi. Wignall are 
și atu-ul că este coleg de club cu 
principalul candidat, la postul de extre
mă stingă, Alan Hinton. Alan Hinton 
nu este, ce-i drept, un jongler al min
gii, însă calitățile sale de bază — șu
turi fulgerătoare la poartă și ușurința 
de a trage din orice poziție — sînt 
mult apreciate.

Apărarea pare a fi compartimentul 
cel mai bine pus la punct. Portarul 
Waiters — de la Blackpool — a debu
tat anul trecut în luna mai în meciul

cu Irlanda, la Dublin, iar apoi a jucat 
împotriva Braziliei, în iunie 1964. 
Toamna, el și-a confirmat calitățile și 
aspirațiile la un loc în reprezentativă, 
prin jocul bun din meciurile cu Țara 
Galilor și Olanda. Fundașii marginali 
Cohen (Fulham) și Thompson (Wolver
hampton) sînt singurii jucători care au 
evoluat anul trecut pe aceleași posturi 
în trei meciuri ale reprezentativei An
gliei. Amîndoi sînt rapizi și gata ori- 
cînd la acțiuni dinamice. Pentru pos
turile de fundași centrali candidează 
Jim Armfield, care și-a recăpătat com
plet calitățile și sănătatea după nenu
măratele traumatisme și joacă cu mult 
succes în echipa sa, Blackpool. Tot în 
apărare se contează pe prezența unui 
jucător cu mare experiență, în per
soana lui Ron Flowers (Wolverhamp
ton), desemnat să devină și căpitan al 
echipei. In felul acesta, Flowers conti
nuă tradiția în reprezentativa Angliei, 
în care căpitanii au fost de cele mai 
multe ori stoperi (Stan Cullis și Billy 
Wright).

O contuzie l-a împiedicat pe cunos
cutul atacant Jimmy Greaves să ia par
te la toate meciurile reprezentativei. 
După vindecare el se va întoarce însă 
cu siguranță în lot, deoarece nici unul 
din selecționeri nu ar vrea să renunțe 
la un șuter atît de bun. In schimb, 
este mai puțin probabilă chemarea în 
reprezentativă a unor jucători ca Charl
ton sau Paine, care manifestă osci
lații de formă.

In concluzie, Anglia are în prezent o 
reprezentativă compusă din jucători pu
ternici din punct de vedere fizic, care 
fac față sarcinilor și îndatoririlor lor. 
Singurul dar marele lor neajuns este 
lipsa acelei sclipiri geniale, care ca
racterizează pe marii maeștri ai mingii.

FEDERAȚIA australiană de atletism 
a hotărît ca, începînd din anul 1966, 
să introducă sistemul metric la mă
surarea performanțelor din cadrul 
campionatelor naționale de atletism. 
Pînă acum aceste măsurători se fă
ceau în mile, yarzi și picioare, după 
sistemul american. Discuțiile în ve
derea introducerii acestei modificări 
au durat timp de... zece ani I

AGENȚII Biroului federal de in
vestigații (F.B.I.) au arestat săptămî- 
na trecută pe Charlie Williams și 
Peller Phillips, două din vedetele 
echipei de baschet a Universității 
Seattle, sub învinuirea de a fi „vîn- 
dut“ meciul susținut la 22 ianuarie 
cu echipa Universității Idaho. Deși 
echipa Seattle a cîștigat întîlnirea cu 
89—72, se spune că cei doi jucători 
au ratat intenționat numeroase co
șuri în repriza a doua, ceea ce a 
permis echipei Idaho să se mențină 
în rîndurile fruntașelor clasamentu
lui datorită unui coșaveraj mai bun 
decît al altor formații.

O METODA cu totul neobișnuită 
de antrenament folosește săritorul 
englez cu prăjina Harry Lowen. Pen
tru ca să-și perfecționeze agilitatea, 
el sare prin cercuri ridicate la mare 
înălțime.

COMITETUL de organizare a cam
pionatelor mondiale de schi alpin 
din Chile a anunțat că austriacul 
Othmar Schneider, campion olimpic 
în proba de slalom în anul 1952. a 
acceptat postul de consilier tehnic 
și va veghea la buna organizare a 
întrecerilor. De asemenea, organiza
torii chilieni au făcut cunoscut că 
amenajarea pîrtiilor de la Portillo va 
fi terminată în luna iunio

FACIND o statistică a celor mai 
bune rezultate ale atleților europeni 
și americani în anul 1964, ziarul iu
goslav „Borba” a organizat un meci 
S.U.A. — Europa... pe hîrtie. Meciul 
a fost cîștigat de americani cu 129— 
104.5.

RECENT, în S.U.A. a apărut un 
disc care conține lecții pentru însu
șirea schiului.’ Acest curs pe disc 
este susținut de Skeeter Werner, sora 
renumitului schior american care a- 
nul trecut și-a pierdut viața într-un 
accident.

TATAL — fost campion al U.R.S.S. 
la triplusalt, mama — multiplă re
cordmană mondială la aruncarea 
discului. Ambii sînt antrenori eme- 
riți ai Uniunii Sovietice. Se putea 
oare ca fiul Ninei Dumbadze și al

lui Boris Diacikov să nu facă sport? 
încă de la vîrsta de 16 ani el a fost 
cel mai bun junior sovietic la pro
bele de alergări peste garduri și la 
săritura în înălțime. în prezent, Iuri 
este unul dintre primii zece decatlo?- 
niști ai U.R.S.S.

FESTIVITĂȚILE în cinstea lui Don 
Schollander continuă. Membrii par
lamentului statului Oregon (din caro 
este originar celebrul înotător) i-au 
făcut o primire entuziastă, iar gu

vernatorul a proclamat o „zi Schol- 
lander", care a fost sârbă 'rită în 
întregul stat.

FEDERAȚIA engleză de atletism a 
„amnistiat" o serie de atleți care fu
seseră clasați ca profesioniști. Prin
tre ei este și maratonistul John Ta- 
rantt, care susținuse un meci... de 
box cu un profesionist. Intră în pre
vederile acestei amnistii și sprinte
rul Meakin, în schimb nu beneficia
ză de ea fostul campion european la 
aruncarea greutății, Arthur Rowe, 
precum și sprinterul B. Jones.

BASCHETBALISTUL francez Jean- 
Claude Lefebvre, care ocupă un post 
de profesor de educație fizică, a a- 
dresat o cerere Ministerului de fi
nanțe pentru ca salariile să fie fixate 
în raport cu... statura și greutatea 
salariaților. „Am 2,18 m înălțime, 
scrie Lefebvre, și cheltuiesc mult mai 
mult decît alții pentru îmbrăcăminte 
și hrană. Consider că e logic ca sa
lariul meu să fie... la înălțime”.

WILLIAM GREEN

1964 A FOST un nou re
cord sub aspectul acci
dentelor mondiale pe pis
tele de curse automobilis
tice. La una din curse a 
murit cunoscutul automo
bilist vest-german Rudolf 
Moser. Mașina s-a de 
curse a fost făcută pur 
și simplu praf, după cum 
se poate vedea și din fo
tografia alăturată.

JESSE OWENS, eroul Xi
Jocurilor Olimpice de la
Berlin, a împlinit 51 de
ani. In prezent el este an
trenor de... basebalj al
jucătorilor de la New York
Nets.
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FOTBAL PE GLOB
ÎN „CUPA

CAMPIONILOR EUROPENI"
Aseară s-au disputat două meciuri din 

cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni**.

Pe stadionul olimpic din Amsterdam, 
In fața a 65.000 de spectatori, D.W.S. 
Amsterdam a terminat la egalitate, 1—1 
<0—1). cu Vasas Gyor. In prima repriză 
echipa maghiară a fost mai bună și a 
deschis scorul prin Korsos (min. 21). 
După pauză a atacat mai mult D.W.S., 
care a egalat în min. 75 prin Shreers, 
care a transformat o lovitură de la 11 m. 
Returul va avea loc la 10 martie la Gyor.

Pînă la închiderea ediției nu ne-a par
venit rezultatul meciului Benfica Lisa
bona — Real Madrid (disputat noaptea 
tirzlu)

LOTUL AUSTRIAC IN TURNEU
După cum am mal anunțat, fotbaliștii 

din reprezentativa Austriei s-au antre
nat aproape două săptămînl în Italia. 
Intr-un meci de verificare, susținut in 
compania unei echipe a
oaspeții au obținut victoria cu 5—1. In- 
tîlnirea cu Bologna a fost contraman
dată, deoarece clubul italian a refuzat 
să alinieze prima formație. In continua
rea pregătirilor, fotbaliștii austrieci au 
jucat marți seara, la Augsburg (R.F.G.), 
eu formația Munchen 1860, clasată pe 
locul 4 în prima ligă a campionatului. 
Surprinzător, victoria a revenit echipei 
mtincheneze cu 4—0 (1—0). Azi, la Glad
bach, austriecii vor mai susține un 
meci cu echipa locală, după care se vor 
Întoarce în țară și îșl vor continua pre
gătirile la cluburile 
austriac va

Bulgaria. întîlnirea s-a încheiat cu vic
toria fotbaliștilor bulgari cu scorul de 
2—1 (0—0).

TURNEUL DE JUNIORI DE LA 
VIAREGGIO

In cadrul sferturilor de finală ale tur
neului d*= juniori de la Viareggio s-au 
disputat -*—-*■ ------ - - —
ren tina 
2—0.

Astăzi
Juventus — Bologna și Dinamo Zagreb 
— Ferencvaros Budapesta.

două partide : Genoa Fio-
1—0 șl Milan — Dukla Fraga

au loc celelalte două meciuri :

COTID1ANUL de sport „L’Equipe", 
care apare la Paris, publică un clasa
ment omnisport (toate sporturile) pe 
anul 1964 al țărilor europene. R. P. 
Romînă este situată pe locul 4, după 
U.R.S.S., R. F. Germană și R. P. Un
gară. Romînia, potrivit ziarului 
„L’Equipe", este prima din Europa la 
handbal și caiac canoe, pe locul trei la 
rugbi (în urma Franței și Angliei), vo
lei si tenis de masă.

TENISMENI din 8 țări europene — 
R. P. Ungară, R. P. Romînă, R. S 
Cehoslovacă, Franța, R. F. Germană, 
Finlanda, Suedia și U.R.S.S. vor lua 
parte la concursul internațional pe te
ren acoperit de la Moscova care se va 
desfășura între 28 februarie și 7 martie.

DUPĂ 12 RUNDE, în campionatul 
de șah ai Iugoslaviei, care se dispută 
la Novi Sad, conduce Matulovici cu 9

puncte urmat de Parma — 8 puncte, 
Gligorici, Cirici și Bertok cu cîte 7,5 
puncte.

ECHIPA de hochei pe gheață a Ca
nadei, care se află în Europa în vede
rea campionatului mondial din Fin
landa, a susținut la Ostersund o în- 
tîlnire de verificare cu reprezentativa 
Suediei. Hocheiștii canadieni au termi
nat învingători cu scorul de 5—4 
(0—1; 3—1; 2—2).

SELECȚIONATA de hochei pe ghea
ță a S.U.Ă., care se pregătește pentru 
campionatul mondial din Finlanda, a 
susținut două meciuri de verificare cu 
reprezentativa Norvegiei. In ambele 
partide victoria a revenit norvegienilor 
cu scorurile de 2—1 și, respectiv, 7—1.

CUNOSCUTUL alpinist italian Wal
ter Bonatti a reușit să escaladeze de 
unul singur muntele Cervin (4 500 m) 
pe versantul nordic. Bonatti, în vîrstă 
de 35 de ani, are la activ și alte per
formanțe, printre care escaladarea pis
cului „K-2“ din masivul Himalaia și 
premiera hibernală a Mont Blancului, 
pe itinerariul Gruber.

ÎNTÎLNIREA internațională de hal
tere dintre selecționatele R. P. Polone 
și R. P. Ungare, desfășurată la Var
șovia, s-a terminat cu rezultatul de 
6—1 în favoarea sportivilor polonezi.

IN CURSUL unei reuniuni profesio
niste de box disputată la ^Albert HalF 
din Londra, pugilistul Curvis
(semimijlocie) l-a învins itt puncte pe 
mexicanul Gaspar Ortega. La cat. cocoș 
scoțianul Walter Mc. Gowan a dispui 
la puncte de tunisianul Felix Brand 
Aceasta a fost prima înfrîngere suferita 
de Brami în cele 26 de meciuri sus
ținute.

DOUA performanțe de valoare inter 
națională au fost înregistrate în con
cursul internațional de atletism des 
fășurat pe teren acoperit la Berlir 
(R.D.G.), la care au participat sportiv- 
din 11 țări. Siegfried Hermann a par
curs 1 milă în 3’58” (cea mai bună per
formanță europeană de sală). Coechi
pierul său May a fost cronometrat în 
proba de 800 m în 1’49’7/10 (cel mai . 
bun rezultat european).

(Agerpres)

Florentinei,

lor. Campionatul
reîncepe duminica viitoare.

ECHIPA BULGARIEI LA ATENA
într-un meci amical s-auLa Atena,

întîlnit reprezentativele Greciei șl R.p.

LONDRA 24 (prin telefon). — Luni 
și marți, echipa de tenis de masă a 
R. P. Romîne a susținut alte partide 
în Anglia. Luni, jucînd la Brentwood 
(Essex), selecționata noastră a cîștigat 
întîlnirea cu formația Internațional 
Club-Anglia cu scorul de 4—2 : Giur
giucă — Wright 2—0 (11, 10), Beli — 
M. Alexandru 2—0 (20, 20), Giurgiucă 
— Neale 2—0 (15, 17), Rowe — E. 
Constantinescu 2—1 (13, —19, 13),
Constantinescu, Giurgiucă — Rowe, 
Neale 2—0 (17, 17), Alexandru, Con
stantinescu — Beli, Ogus 2—1 (—21, 
16, 15). Marți, la Newbury (Berkshire), 
reprezentativa R. P. Romîne a învins 
din nou pe Internațional Club cu 5—1 : 
M. Alexandru — Shannon 2—1 (19, 
—17, 16). Giurgiucă — Harrison 2—0 
(15, 15). E. Constantinescu — Beli 2—0

Giurgiucă — Wright 2—0 
Shannon, Wright — Alexan-

20),
12), . „... _____
Giurgiucă 2—0 (15, 18), Alexan- 
Constantinescu — Beli, Ogus 
(-18. 14, 17).

Ziarele apărute mierouri la Londra, 
printre care Times, Daily Telegraph. 
Daily Express, comentează favorabil 
comportarea sportivilor romîni, scriind: 
„Echipa R. P. Romîne și Giurgiucă în 
revenire de formă. Giurgiucă a jucat cu 
mare vervă și a —--• -*-*■
După înfrângerile 
Maria Alexandru 
nire, mai ales în 
Shannon, cînd și-a 
acționînd foarte precis și demonstrînd 
toate procedeele tehnice ale tenisului 
de masă".

(18, 
(16. 
dru.

fost mult aplaudat, 
suferite 6Îmbătă, 

s-a arătat în reve- 
setul decisiv cu 

surclasat adversara,

Ir

Pregătiri pentru „mondialele* 
de tenis de masă

a campio-Comitetul de organizare 
natelor mondiale de tenis de masă 
programate în luna aprilie în orașul 
iugoslav Ljubliana a organizat recent 
o conferință de presă, la care au par
ticipat ziariști sportivi, reporteri ra
dio și de televiziune, precum și re
prezentanți ai presei străine acreditați 
la Belgrad. Peter Dular, secretai ge
neral al Comitetului de organizare, a 
prezentat o informare cu privire la sta
diul actual al pregătirilor în vederea 
marii întreceri. Din declarația sa a 
reieșit că la campionatele mondiale de

la Ljubliana se speră să fie prezenți 
sportivi din 50 de țări ale lumii,

în ce privește formula de disputare a 
competiției, s-a anunțat că echipele vor- 
fi împărțite în grupe de cîte 3—5 țări, 
jucîndu-se după sistemul turneu (fie
care cu fiecare), urmînd ca primele 
clasate să continue lupta pentru supre
mație. Organizatorii cred că în pe 
rioada desfășurării campionatelor, sâ 
sosească în Iugoslavia 15 000 de turiști 
străini. Intrucît Australia va fi gazda 
campionatelor mondiale din 1967, a- 
ceastă țară și-a anunțat participarea 
cu o delegație numeroasă.
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