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Jn drum pe care trebuie perseverat!
Noua formula de disputare a campionatului

de hochei pe gheață da roade

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VM*

za dintr-unul din meciurile derbi ale camvionatu- 
Steaua — Voința M. Ciuc, disputat pe patinoarul 

ificial. Atacă bucureșlenii prin Peter și G. Szabo, 
-e încearcă să scoală din spatele porții lui Soi ian 

(Voința) un puc
Foto : P. Romoșan

D statistică asupra fe
lii y în care se dispută 
npionatelc naționale de 
•hei din diferite țări ne 
ită că. indiferent de 
ternul lor de desfășurare 

această direcție inter- 
, desigur, și o scrie de 
lori obiectivi — climă, 
:ă materială, număr de 
ipe), principiul care 

la baza organizării u- 
asemenea întreceri este 

la al asigurării unui 
mai marc volum de 

uri echipelor fruntașe, 
joacă în 4. 6 sau 

ar 8 „manșe44 (tur și 
u), uneori primele cla- 
e disputîndu-și turnee 
de, iar retrogradările și 
inovările d intr-o cate- 
ic în alta se fac numai 

Reportajul nostru

SC A UNELE...
odelu este o comună de 
lîngă Călărași și Dună- 
mai precis de pe lîngă 
ful Eorcei. Se află, cum 

zice, la marginea Bă_ 
anului și își răsfiră ca

pe măsura... spațiului 
onibil în cîmpie. Pe 
din Modelu i_a cam în- 
;at anul ăsta iarna. Vis- 
il, aducător de nămeți, 
ărețul timpuriu, purtă- 
de lapoviță și ploaie în 
te zile (și nu atît de 
;e cum îi merge vestea) 
i.au ocolit. Dar gospo- 
i care s_au așezat în 
:jma fratelui bun al 
ării. Borcea, sînt de
și cu asprimea vremii 
?i văd liniștiți de tre- 
le lor. Unii la coopera.
agricolă de producție, 
la Combinatul de ce- 

'ă și hîrtie sau la în- 
rinderea zootehnică din 
•piere. In ceasurile ti

de după.amiază sau 
inicile. mulți dintre ei 
drumul căminului cui. 
1 pentru programele in- 
sante de aci și, îndeo? 

pentru a face sport, 
minul cultural a deve_ 
— după cum am auzit 
un tînăr din Modelu 
nicul stadion de iarnă** 
elor 300 de membri (și 
turnai al lor) din aso- 
a sportivă „înainte^ de 
îngă C.A.P. I.am făcut 
oi cunoștința într.o 
Lamiaza a săptămînii 
4te. Este situat în ve- 
Latea școlii generale (o 
lătate care a dus la o 
>orarc rodnică), și dis- 
‘ de două clădiri. O 
trucție ridicată anume 
ru cămin, cu obișnuita 

de spectacole, o bi- 
ecă, o încăpere pentru 
și tenis de masă, și o 
sală, peste drum de 

lă, destinată tinerilor 
practică trînta (sport 

radiție prin partea lo- 
i) și halterele.
a nimerit tocmai la un 
înament al trîntașilor.

conducerea învățăto- 
i Toma Joga, director 
aminului și președinte 
sociatiei sportive „Ina. 
, asistat de student 
. C F. Tache Ionescu. 

predă educația fizică 
oala generală, i.am gă- 
a lucru pe cîțiva din- 
cei mai buni sportivi 
aflat totodată amănun. 
espre mulți alții. Sec«z 

după întreceri de baraj. 
In felul acesta, principala 
competiție internă se eșa
lonează pe o perioadă de 
timp cît mai lungă și men
ține. prin aceasta, la un 
grad de pregătire supe
rior. un număr sporit de 
sportivi.

Acest principiu a dat 
roade peste tot, chiar și 
la noi în țară, deși a în
ceput să fie aplicat doar 
din acest sezon. Și ceea ce 
ne îndreptățește să afir
măm aeest lucru nu este 
numai faptul că de la un 
tur la altul competiția 
este mai echilibrată, mai 
viu disputată, printr-o oa
recare reducere a decalaju
lui valoric, dintre forma
țiile participante. In afară 

ția de trîntă numără 60 de 
membri și are la activ 4 
campioni regionali ai Spar- 
tachiadei. Dintre ei se de
tașează Ion Dumitru, care 
în faza interzonală a „Cu. 
pei agriculturii**, ținută la 
Roșiori, a ocupat locul I la 
categoria G7 kg (învingînd 
numai prin tuș !) și Nicolau 
Băjenaru care s-a clasat pe 
locul secund în aceeași 
competiție, dar la o cate
gorie superioară. Merită a 
fi consemnate în aceste 
rînduri și alte elemente de 
perspectivă. Printre ele : 
Gheorghe Ciobanu (zooteh 
nist) și Leon Stan (meca
nic la C.A.P.). Amîndoi tl 
neri și plini de ambiție. 
Ciobanu e puternic, nu glu
mă ! El a reușit cu prile
jul deschiderii Spartachia- 
dei de iarnă să ridice de 
97 de ori o halteră de 25

NEAGOE MARDAN
(Continuare în pag. a 2-a) 

de aceasta, noua formulă 
de disputare a campiona
tului a scos în evidență 
maturizarea unor tineri 
hochei ști, precum și afir
marea altora, care —■ chiar 
dacă nu au dat pînă în 
prezent un randament su
perior — se „anunță" to
tuși ca speranțe certe ale 
hocheiului nostru. Con
cludent în această direc
ție este faptul că în cele 
mai importante partide, a- 
eclea dintre formațiile 
fruntașe (Steaua, Voința 
și Dinamo), concretizarea 
superiorității din unele pe
rioade a fost realizată toc
mai de jucătorii mai puțin 
consacrați. In jocul Steaua- 
Voința, primele trei goluri 
ale militarilor, decisive în 
conturarea victoriei, au 
fost înscrise de linia a 
11-a prin I. Hollo; în jocul 
Dinamo-Steaua, „lovitura 
de grație" dată campioni
lor a fost tot „opera" li
niei a Il-a dinamoviste, 
iar la Voința golurile cele 
mai „așteptate" au fost 
realizate de linia a IlI-a 
(!) prin Kraus.

Sînt lucruri pozitive, care 
probează o dată în plus 
justețea măsurii adoptate 
de federația noastră. A- 
vem, însă, convingerea că 
„recolta114 putea fi ceva 
mai bogată. Dar mai exis
tă încă rețineri la unii an
trenori în ceea ce privește 
utilitatea jocurilor din

CĂLIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

ACTUALITĂȚI
„CUPA ROMÂNIEI'1 DIN 
NOU ÎN ACTUALITATE

Ca și în alți ani, sezo
nul oficial la fotba,1 va în
cepe prin1r-o etapă de 
„CUPA ROMÂNIEI*. Ea 
va avea loc la 13 martie, 
cînd vor juca echipele câș
tigătoare in etapa dispu
tată la 21 noiembrie 1965 
(Foresta Fălticeni, Dinamo 
Bacău, Petrolul Moinești, 
Fructexport Focsani, Pro
gresul București, Cimentul 
Medgidia. Metalul Bucu
rești, Rapid Plopeni, Dună
rea Calafat, Victoria Că- 
lan, Jiul Petrii a, Clujeana, 
Minerul Baia Mare, știința 
Tg. Mureș, Soda Ocna Mu
reș, A. S. Aiud. C.S M. 
Sibiu, Vagonul Arad) îm
preună cu cele 11 formații 
din categoria A.

Tragerea la sorți a jocu
rilor din 13 martie se' va 
face marți 25 ianuarie, ora 
19, la sediul F.R Fotbal, 
Sînt invitați să participe 
delegații echipelor cali
ficate.

SE APROPIE CAMPIONA
TELE DE FOTBAL...

S-a stabilit ca prima e- 
tapă a returului campio
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I C. S. M. Cluj a eliminat cu 5-0 pe Olympia Ljubljana

Fază din (impui partidei Re ti (în stingă) — Vecko

natului de fotbal al cate
goriei A să se dispute la 
20 martie, deci exact peste 
două luni.

Cu două săptămîni mai 
tîrziu, adică la 3 aprilie, 
vor reintra în întrecere e- 
chipele din categoriile B 
și C.

LA BEVERWIJK - 
ALEXANDRA NICOLAU : 

2 PUNCTE DIN DOUA 
POSIBILE

în orașul olandez Be- 
verwijk continuă tradițio
nalul festival șahist de 
iarnă. Alexandra Nicolau. 
care evoluează în turneul 
principal feminin, a obți
nut cea de a doua victo
rie, întreeînd-o pe polo
neza Litmanowicz. Poli- 
hroniade a "remizat cu 
campioana iugoslavă Katja 
Jovanovici.

Theodor Ghițescu, care 
joacă în turneul masculin 
secundar, l-a învins pe o- 
landezul Jongsma.

în turneul marilor maeș
tri, după patru runde, con
duc Polugaevski și Ivkov 
cu 3’/s p., urmați de Bilek, 
Filip și Szabo cu £’/« 

puncte.

Probabil că nici cei mai 
optimiști suporteri ai e- 
cliipei clujene de tenis de 
masă, C.S.M., nu se aș
teptau ca formația lor fa
vorită să recolteze un suc
ces atît dc ușor: 5—0 în 
fața campioanei Iugosla
viei, Olympia Ljubljana, 
Intr-adevăr, ieri după-a- 
miază, în sala Floreasca, 
triou-ului Giurgiucă, Rcti, 
Senii vani i-au fost nece
sare doar 90 de minute 
pentru a obține victoria

Două victorii
întrecerile de polo din 

cadrul „ Cupei Unirii'1 au 
început aseară la piscina 
Floreasca cu două partide 
interesante, la capătul că
rora victoria a revenit ce
lor două echipe ale clubu
lui Dinamo București.

In primul meci, „se
cunzii44 campionilor au a- 
vuț în față o selecționată 
a Capitalei alcătuită din 
jucători de la Rapid, 
Steaua și Progresul. Dis
puta a fost plăcută, inte-

Foto : A. Neaga

(la un scor categoric) și 
calificarea în semifinalele 
ddijiei actuale masculine a 
„Cupei campionilor euro
peni44. Rezultă tul net cu 
care au cîștigat sportivii 
noștri este pe deplin me
ritat pentru că, acționînd 
cu multă ambiție, repre
zentanții G.S.M.-ului și-au 
impus superioritatea, mai 
ales, în finaluri.

Spre surprinderea spec
tatorilor, oaspeții nu au 
dat o ripostă pe măsura 

„Cupa Unirii44 la polo

dinamoviste in prima etapă
resantă ca evoluție a sco
rului. Dinamoviștii au 
condus cu 2—0 (au mar
cat Blajec și Popa), se
lecționata reușind să ega
leze în cea dc a IV-a re
priză (Miu și I. Popescu). 
Cu un minut înainte de 
fluierul final. juniorul 
Demeter a înscris cel de al 
treilea gol al dinamoviști- 
lor. Scor final: 3—2 
(1— 0, 1—0, 0-1. 1—1).

La numai 4 zile interval, 
jucătorii de la Dinamo 

prea puțin 
emite pre- 

un scor mai

des f ă șu rat

posibilităților lor. în spe
cial, Vecko a ,,marcat" un 
procentaj destul dc scăzut 
în cunoscutele și puterni
cele sale lovituri de atac, 
iar lasvici s-a lăsat re
pede dominat. In schimb, 
juniorul Klevisar a avut 
o evoluție mult apreciată 
de public. Să recunoaștem, 
însă, că este 
pentru a putea 
tenții măcar la 
strîns.

Cum s-au 
meciu rile:

RETI- VECKO 2 0 (8, 
11). Această partidă și 
rezultatul ei au constituit 
momentul psihologic al în
tregii întîlniri. învingînd 
detașat pe cel mai bun ju
cător al oaspeților, Retî a 
dat mai multă încredere 
colegilor lui, în timp ce 
adversarii au pornit ca 
un handicap moral greu de 
remontat. Rcti a început 
foarte sigur disputa cu 
Vecko — unul din cei maî 
buni jucători de pe continent 
-—atacînd foarte puternic, 
.prinzîndu-șî deseori ad
versarul pe picior greșit. 
Rcti a conținut apoi să 
acționeze tot meciul în a- 
ceeași manieră, Vecko 
dezorientat și ratînd nu
meroase lovituri nu a mai 
avut altceva de făcut de- 
cît să-l felicite pe cîștigă- 
tor la încheierea partidei.

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

(prima formație) și Steaua 
s-au aflat din nou față în 
față. Victoria a revenit 

și de data aceasta campio
nilor cu 8—3 (1—0,
1—2, 3—0, 3—1), dar 
nu acesta a fost lucrul 
cel mai important. Poliștii 
celor două formații au în
țeles de data aceasta să 
lase la vestiar... rezolvarea 
anumitor probleme perso* 
nalc, oferindu-nc o dispută 
interesantă, spectaculoasă 
(mai ales în primele trei 
reprize), care merită să 
'fie subliniată.

Dinamoviștii — așa cum 
arătam mai sus — au 
cîștigat mai clar de data 
aceasta, dar scorul pare 
sever față dc raportul do 
forțe existent în joc mai 
bine dc 15 minute. Și cînd 
spunem acest lucru ne 
gîndim că în ciuda dife
renței de pe tabela dc mar
caj, victoria dinamoviști- 
lor nu a fost suficient da 
convingătoare. învingă
torii au șutat mai des, 
mai precis, dar acțiunii© 
lor ofensive nu au încă 
suficientă claritate. Se 
„caută" prea mult omul 
fix din centru, renunțîn- 
du-se prea ușor la jocul 
în permanentă mișcare, cu 
acțiuni înșelătoare pe ex
treme și pătrunderi de
cise în centru. învinșii au 
rezistat frumos două re
prize, dar apoi an cedat 
treptat unui adversar maî 
bine pregătit din punct 
dc vedere fizic. (a.v.)t



DIN JOI In joi Pe teme de Spartachiadd

Desene de: Al. Clenciu
In raionul Macin, la concursurile organizate de asociațiile Re

colta Cerna, Recolta și Progresul din Măcln, Recolta Mircea Vodă 
au participat foarte puțini tineri (I- Jipa-coresp).

în sala clubului asociației sportive Paringul 
ton ea se joacă tot timpul biliard și astfel 
sportivii n-au unde să se întreacă la trîntâ, 
șah și tenis de masă.

Cauză și... efect

In asociațiile sportive Voința Abram, Pro
gresul Otomani, Voința Chiribiș și Recolta Chl- 
raleu din raionul Marghita întrecerile se orga
nizează numai la șah și tenis de masă (I. Boi- 
toș-coresp.).

Calendarul: — La mine nu există Slintul... 
așteaptă 1

— Numai atit ?
— Da I
— Slabă... RECOLTĂ 1

SCĂUNEL E... UN DRUM PI CAPI TREBUIE PERSEVERAT!
(Urmare din pag. 1)

kg. Cine Lar întreba dacă e mulțumit, 
l-ar auzi răspunzînd așa :

— Da și ba ! Am auzit că e unul 
din Ceacu care a ridicat de o sută 
de ori haltera. Nu mă las pînă nu 
l-oi întrece. D-asta mă joc cu haltera 
cînd am timp. Să-i but recordul...

Lui Stan îi merge vestea că are un 
pumn pe care trebuie să_l ...ocolești. 
A arătat asta cînd s_a întîlnit într.o 
demonstrație de bpx cu un campion re
gional de la oraș.

—- Trebuie să învăț cu carul tehni
că, îi place lui însă să spună. Pentru 
eg numai cu pumnul nu merge. Poate 
cumpărăm și noi un sac de antrena
ment, vreo două-trei perechi de mâ
nuși, câ bani avem, chemăm un ins
tructor cu experiență și atunci o să 
încercăm să ne pricepem și la teh
nică. Altfel mă dau pînă la urmă bătut, 
așa cum am făcăt-o cu campionul din 
Călărași.

De aceeași părere este și un alt tî_ 
năr cu veleități de boxer. Cred că îl 
cheamă Aurel Amza. El știe că o sec
ție de box ar face treabă bună la 
Modelu, cu flăcăii voinici din sat.

Dar i.am lăsat pe trîntași (unii din
tre ei cu gîndul la box) să-și perfec
ționeze tehnica pe cele 3 saltele a_ 
șezate în sala de ,,atletică grea" și am 
trecut drumul la clădirea cea mare a 
căminului. La șah am găsit lume mai 
putmă decît ne așteptam. Nu pe toate 
cele 11 cîmpuri alb.negre avea loc 
disputa micilor figuri de lemn. Pesem
ne că vremea aspră îi îndemnase la 
eîte o partidă de șah... la gura sobei. 
Ne.a bucurat, totuși, să aflăm că în
trecerile de șah din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă sînt într_un stadiu îna
intat (dar numai cu 20 participant) 
și că de activitatea șahistă în general 
se ocupă profesorul Oprea Fica de la 
școala generală.

Am trecut în sala de spectacole pen
tru a ne continua discuția despre sport. 
In sala cu 157 de scaune. Am reținut 
acest număr auzind „supărarea" îngri
jitorului de la cămin...
r. — Scaunele astea ne dau multă bă
taie de cap. Cînd e vreo întrecere sau 
serbare sportivă nu ne ajung nici 
de fel l Se strînge aici puhoi dc lume, 
de ne-ar trebui încă pe atîtea !...

De la supărarea asta am aflat lu
cruri frumoase despre pasiunea pen. 
tru sport a localnicilor, oglindită cum 
nu se poate mai bine de activitățile 
găzduite de căminul cultural. De pildă, 
la deschiderea festivă a Spartachiadei, 
de iarnă, ținută aci la 6 decembrie, 
anul trecut, aproape 300 de tineri și 
vîrstnici au umplut sala pentru a asis
ta sau participa la demonstrații de 
gimnastică, trîntă. haltere și box, la 
care și-au dat concursul și echipe ale 
școlii din Modelu sau sportivi fruntași 
din Călărași. La 30 decembrie — 
alte sute de participanți și spectatori 
cu ocazia unui multilateral concurs 
„în familie". Acum sînt așteptate cu 
nerăbdare demonstrația sportivilor de 

Avîntul Călărași, concursul „Cine 
știe sport 1“ și „duminica sportivă" 
de Ia 30 ianuarie, la care nu vor lipsi

102.638 LEI PREMIU SUPLIMEN
TAR I LA LOTO

Pentru concursurile PRONOSPORT 
A4 și B4 de duminică 23 ianuarie 
1966, am cerut părerea maestrului 
6portulai Petre Moldoveanu, antre
norul echipei Progresul.

Pronosticul său este următorul •
I. Cagliari — Bologna (pronostic pau

ză) 1 x
II. Cagliari—Bologna (pronostic final)

1 x
HI. Foggia—Juventus (pronostic pauză) 

x
IV. Foggia—Juventus (pronostic final) 

x 2
V. Spăl—Napoli (pronostic pauză) 1

VI. Spăl—Napoli (pronostic final) 1 x 
VII. Varese—Internazionale (pronostic

pauză) 2
Vin. Varese—Internazionale (pronostic fi

nal) 2 X
IX. Catania—Brescia i

Florentina—Atalanta I

obișnuiții „rivali" sportivi din Radu 
Negru, Roseți și Dichiseni.

Am luat cunoștință și despre alte 
proiecte. De ordin tehnic și organizato
ric. Printre cele dorite cu insistență 
și pe cale de realizare am notat : 
transformarea secției de trîntă într-una 
de lupte (acțiune inițiată de metodis
tul regiunii, Virgil Stoian), înființarea 
unei secții de box, precum și amena
jarea unui mic stadion în comună (cu 
sprijinul conducerii cooperativei agri
cole și a direcției școlii). Dar pînă la 
primăvară, cînd va prinde viață această 
dorință, căminul cultural din Modelu 
va înlocui... pe cît îi va sta în putin
ță stadionul adevărat. Și tot pînă atunci 
scaunele din sala de festivități vor 
continua să dea bătaie de cap orga
nizatorilor. Acestor neobosiți și inimoși 
organizatori vrednici de laudă pentru 
ca au transformat căminul cultural din 
comuna Modelu într-o primitoare gaz
dă a sportului.

C.S. M. Cluj a eliminat cu 5-0 pe Olympia Ljubljana

și s-a calificat în semifinala „C.C.L“

(Urmare din pag. 1)

GIURGIUCÂ—KLEVISAR 2-1 (—16, 
8, 16). Foarte combativ, j’uniorul iugo
slav a impresionat plăcut prin sigu
ranța contrelor de pe rever combinate 
cu atacuri incisive din dreapta. Surprins 
de replica viguroasă a tînărului său ad
versar, Giurgiucă s-a angrenat mai în- 
tîi într-un joc de contre moi, acționînd 
prea uniform. Pe parcurs, însă, el și-a 
revenit, a folosit o gamă variată de 
lovituri, punctate cu atacuri decisive și 
a terminat dezlănțuit.

SENT1VANI—IASVICI 2—1 (—19,
15, 11). Joc spectaculos cu atacuri și 
contraatacuri continue. După un set 
în care Iasvici a fost mai hotărît, Sen- 
livani a preluat inițiativa prin atacuri 
decisive, cu direcție schimbată.

GIURGIUCÂ— VECKO 2—0 (15,11). 
Cu o mișcare mai bună la masă, cu

PRONOSPORT
XI. Roma—Lanerossi 1 x

XII. Torino—Sampdoria 1
XIII. Milan—Lazio 1

PRONOEXPRES

La tragerea concursului Pronoex- 
pres nr. 3 din 19 ianuarie 1966 au 
fost extrase din urnă următoarele 
numere :

35 11 36 37 33 40
Numere de rezervă : 20 6
Fond de premii : 707.935 lei.

Tragerea următoare va avea loc 
miercuri 26 ianuarie 1966 la București.

LOTO

Premiile întregi și sferturi de lă 
tragerea LOTO din 14 ianuarie 1966 :

Suplimentar I : 1 variantă întreg a

(Urmare din pag. 1)

campionat, iar — în alte cazuri (chiar 
și la echipe cu preocupări în această di
recție cum este Steaua) — goana după 
puncte face „victime44 serioase în rîn- 
durile tinerilor jucători, care stau mai 
mult decît este necesar pe banca re
zervelor. In plus, conducerile unor clu
buri și asociații sportive care au echipe 
dc hochei nu acordă sprijinul necesar 
bunei desfășurări a activității de pre
gătire și competiționale. De pildă, clu
bul Știința Cluj’ manifestă o inadmisi
bilă nepăsare față de situația în care 
se află echipa de hochei pe gheață, aș- 
teptînd parcă cu... bucurie retrograda
rea acesteia în campionatul de califi
care. Numai așa sc explică de ce forma- 

mingi plasate cu precizie în apărare 
și atac, Giurgiucă l-a ținut la distanță 
pe Vecko, neutralizîndu-1. Cu toate în
cercările făcute, jucătorul iugoslav n-a 
putut cîștiga nici un set.

RETI—IASVICI 2—1 (19, —19,
11). Cînd s-a concentrat și a folosit 
loviturile tari — ca în ultimul set — 
Reli n-a avut probleme.

La sfîrșitul întîlnirii, antrenorul O- 
lympiei Ljubljana, Du șan Tigerman 
ne-a spus următoarele: nImi pare rău 
că Vecko a jucat foarte slab și a pier
dut ușor partida cu Roti. Aceasta a 
influențat mult desfășurarea celorlalte 
meciuri. Jucătorii români pot și mai 
mult decît au demonstrat acumu.

In urma victoriei de miercuri, CSM 
Cluj va juca — pînă la 28 februarie — 
semifinalele competiției cu învingătoarea 
partidei Tusa Dusseldorf—VSG Buda
pesta.

102.033 lei ; suplimentar II 5 variante 
întregi a 16.325 lei și 5 variante sfert 
a 4.081 ; categoria I : 18 variante a 
4.691 lei și 15 a 1.172 lei ; categoria 
a Il-a : 35 variante a 2.093 lei și 55 
a 523 ei; categoria a III-a : 75 va
riante a 1.118 lei și 65 a 279 lei ; 
categoria a IV-a : 52 variante a 1.452 
lei și 73 a 363 lei ; categoria a V-a 
116 variante a 665 lei și 149 a 166 
lei ; categoria a Vl-a 195 variante a 
402 lei și 235 a 100 lei ; categoria a 
VlI-a : 182 variante a 413 lei și 25S 
a 103 ei ; categoria a VIII-a : 266 va
riante a 268 lei și 457 a 67 lei.

Premiul suplimentar I întreg a fost 
obținut de participantul FOSTARU 
VOICU din București raionul 23 Au
gust.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport. 

ția clujeană sosește întotdeauna în ul
timul moment, are mereu un efectiv re
dus de jucători, iar pregătirea ci este 
cu totul sumară. Din această cauză, în 
sezonul viitor, Clujul, un centru cu vechi 
tradiții în acest sport, va lipsi din 
principala competiție internă. Să spe
răm că acest lucru va da de gîndit atît 
clubului Știința Cluj, cît și organelor 
sportive locale...

Cum peste cîteva zile se va disputa 
ultimul tur al campionatului, în care 
sperăm că vor fi reeditate pasionantele 
meciuri furnizate la Miercurea Ciuc de 
echipele fruntașe, sugerăm federației ca 
pe viitor să îmbunătățească și mai mult 
formula de disputare a acestei între
ceri. Anul acesta, de pildă, este pro
gramată în luna martie o „Cupă a fe

FOTBA
PREGĂTIRI, PREGĂTIRI

LA SIBIU
C.S.M. a început antrenamentele 

cu următorul lot de jucători: Co- 
man, Liebhardt, Hizo, Ene, Luci, Co- 
mănici, Recer, Flichiș, David, Nunu, 
Vacant, Comșa, Gh. Gheorghe, Popa, 
Drăghici, Vuici și Laufccag. După 
cum se vede, lipsesc Cherciu, Buzatu, 
Selimeși, Buzeșan și Nacu scoși din 
lot.

Pregătirile sînt conduse de antre
norii Iosif Lengheriu și Traian Popa 
— pregătirea tehnico-tactică și de 
către profesorul Vasile Răileanu — 
pregătirea fizică.

Pînă la 10 februarie, echipa își va 
desfășura pregătirea generală fizică 
și tehnică urmînd ca de la această 
dată să susțină o serie de jocuri a- 
micale cu formațiile A.S.A. Sibiu, 
Soda Ocna Mureș, A.S. Aiud, A.S.A. 
Tg. Mureș, Unirea Rm. Vîlcea. Gaz 
metan Mediaș ș.a.

Gh. Topîrceanu — coresp.
DUPĂ ȘEDINȚA DE ANALIZĂ

Zilele trecute secția de fotbal a 
asociației Flacăra roșie din Capitală 
a ținut ședință de analiză tn care 
s-au dezbătut cauzele comportării ne
satisfăcătoare a echipei. Ca urmare 
a numeroase abateri (nerespectarea 
programului de antrenamente, dete
riorarea echipamentuui ș.a.) au fost 
scoși din Iot următorii jucători: Co- 
dș, Nedelea, Al. Aurel, T. Știber, Va- 
silescu și Ioniță Mihalache. De ase
menea s-a renunțat la serviciile an
trenorului Al. Frățilă, care a to
lerat această situație. EI nu a lucrat 
după un plan de muncă și nu a ținut 
cont de îndrumările federației de 
specialitate. O mare vină are consi
liul asociației sportive care nu a con
trolat munca antrenorului, nu s-a 
ocupat de educația fotbaliștilor.

Acum, după ce s-au luat unele mă
suri de redresare a echipei cu ele
mentele care au dovedit atașament 
pentru culorile formației, se așteaptă 
revirimentul. în prezent, lotul cu
prinde doar 12 jucători urmînd ca 
pe parcurs lotul să fie completat. Au 
fost promovați din echipa de juniori 
I. Angliei, Emil Ho iman și P. Voi- 
chin.

Antrenamentele în vederea retu
rului au început în ziua de 10 ianua
rie, sub conducerea noului antrenor 

derației" în locul căreia s-ar putea d 
pută anul viitor, după consumarea i 
lor patru „manșe" ale campionatu 
un turneu final cu participarea prime 
patru clasate. Tot atunci ar putea at 
loc și un turneu de baraj, la care să 
parte ultimele două clasate și cîștij 
toarea turneului de calificare, în vet 
rea desemnării celor două formații 
vor lua parte în sezonul viitor la ca 
pionat. Este un mijloc de a prelungi 
mai mult activitatea oficială a echij 
lor noastre fruntașe, de a ridica la 
nivel superior valoarea unei mase n 
mari de jucători. Iată, dar, drumul 
care trebuie perseverat pentru a se c< 
tribul la îmbunătățirea generală a I 
tivității în acest dinamic și frumos 
sportiv.

Eugen lordache, ajutat de Gh. Tor 
Ele au loc de 4 ori pe săptămînă 
se desfășoară în mod gradat, cu 
cent pe pregătirea fizică generală

N. TOKACEK, coresp

LA GALATI

Urmînd exemplul Siderurgistu: 
jucătorii de la Oțelul Galați și 
început și ei pregătirile.

în prima săptămînă, pregătii 
s-au desfășurat In sală și ia... bazi 
de înot. De la 17 ianuarie au încei 
antrenamente alternative în sală 
în aer liber.

Iată lotul pe care antrenorul ' 
Dungu îl are la dispoziție: Cîmp 
nu. Manta, Tătărășanu, Pac, Voi 
Dima, Tomescu, Lupea, Nicolae 5 
lian, Moțoc, Ion lonescu, Iacob, ț 
fănescu, Bulfan, Teodosiu, Cerne 
Boieru, David, Stănculescu.

înainte de începerea returului, 
telul va susține meciuri de verifi 
re în compania unor echipe 
campionatul regional, din categor 
C, B și A printre care : Fructexp 
Focșani, Poiana Cîmpina, Indus 
sîrmei C. Turzii, A. S. Cugir, C.S.N 
Iași, Steaua ș.a.

Fotbaliștii de la Oțelul sînt ft 
hotărîti să-și amelioreze situația 
clasament în returul acestui carru 
nat

Gh. Arsenie — core

De la F. R. Fotbc
Se reamintește comisiilor regionale 

secțiilor de fotbal ale asociațiilor și < 
burilbr sportive că perioada de trans 
rare prevăzută de art. 4 din „Nom 
de transferare" se fixează între 
ianuarie — 5 februarie 1966.

Viza anuală a carnetelor dc leg 
marc a fotbaliștilor se va face în 
rioada 7—23 februarie 1966. Came 
trebuie să poarte viza medicală pen 
primul semestru al anului 1966.

Conform normelor în vigoare, opt 
tiile de transferare și dc viză se 
de către Federația română de fol 
pentru echipele din campionatele re 
blicane și de comisiile regionale 
fotbal pentru echipele din canipional 
regionale, raionale și orășenești.



ÎN LOC DE „VIZITE" -SPRIJIN EFECTIV!
— Raid-anchetă în orașul și raionul Brăila —

Activitatea sportivă de masă cunoaște o permanentă dezvoltare. Pe 
miile de terenuri sportive simple, pe stadioane și în săli, tot mai multi 
oameni ai muncii de la orașe și sate sînt cuprinși într-o activitate orga
nizată, interesantă, atractivă. Profesorii de educație fizică, antrenorii și 
instructorii sportivi se străduiesc să inițieze tineretul în tainele sportului 
preferat, urmăresc și îndrumă pașii celor ce-au îndrăgit o disciplină sau 
alta. Centrele de inițiere în sport cuprind în fiecare an zeci și zeci de 
mii de copii, performerii de mîine ai atletismului, gimnasticii, notației, 
fotbalului, baschetului, handbalului și ai altor sporturi.

Toată această activitate complexă este organizată și îndrumată de 
consiliile asociațiilor sportive. Despre munca activiștilor obștești din con
siliile asociațiilor sportive de la orașe ș» sate, despre rolul și importanța 
activității lor am vorbit de mai multe ori. Acum ne propunem să vedem 
cum sprijină și cum îndrumă organele UCFS activitatea asociațiilor spor
tive pentru continua dezvoltare a activității sportive de masă. Am luat, 
pentru început, consiliul raional UCFS și Clubul sportiv orășenesc Brăila.

CONTROL..

Numărul amatorilor 
de sport 
crește continuu

Primul fapt pe care l-am desprins (de 
fel si brigăzile UCFS care au anali- 
munca acestor organe sportive au evi- 

ifiat aspectul despre care vom vorbi) 
e acela că numărul amatorilor de 
rt din orașul și raionul Brăila înre- 
trează o creștere simțitoare. Este, 
i îndoială, efectul susținutei propa- 
de sportive prin care au fost scoase 
evidență efectele binefăcătoare ale 

rtului și — cu siguranță — al „e- 
plului viu" pe care-l constituie spor- 
i activi. Prin organizarea unor cen- 
de învățare a sportului, prin inițierea 
i susținute activități (campionate pe 
nație, concursuri sportive tradiționa- 
„duminici cultural-sportive", întreceri 
adrul concursului pentru Insigna da 
sportiv, competiții și excursii turiști- 
etc.), printr-o vie activitate în sco

pe ramură de sport au fost atrași 
practicarea sportului în anul 1965 
e 5 000 de tineri și tinere, astfel că 
tomentul de față în orașul (36 331) 
•t raionul Brăila (18 514) activează 
asociațiile sportive aproape 55 000 
nembri ai UCFS.

Față în față
ivind în carnetul de notițe și re- 
1 concluziile brigăzilor UCFS, con- 
m că asociațiile sportive din ora- 
și raionul Brăila pot fi împărțite 
juă categorii: foarte bune și foar- 
slabe. Asociații cu activitate „mij- 
‘ nu există. Din rîndul celor cu 
tate pozitivă desprindem în primul 
liceul nr. 3 din. orașul Brăila.

•ionatul asociației (în fapt, fază de 
a campionatelor republicane șco- 
care a început o dată cu noul 

:olar cuprinde aproape 50 la sută 
umărul elevilor, iar la concursurile 
lecție, la întrecerile organizate pen- 
bținerea diferitelor trofee puse în 
e direcțiunea școlii participă peste 
sută din totalul elevilor. 0 eviden- 
'cisă ne arată că 25 la sută dintre 
au pășit pe drumul performanței 
nd clasificarea sportivă. Înțelegînd 
tanța educației fizice în dezvol- 
tinerei generații, direcțiunea (di- 
— prof. Andrei Nicolescu) a luat 

năsuri pentru crearea celor mai 
condiții materiale. Sala de sport 
nne utilată, iar în curtea școlii 
st amenajate terenuri de baschet 
d, sectoare pentru aruncări și sări- 
) altă asociație sportivă din ora
ră ila — Voința — poate fi con- 
:ă ca fruntașă în organizarea în- 
lor sportive de masă. Ea s-a re- 

— mai ales — prin seriozitatea 
e urmărește, de la prima și pînă 
ima fază, buna desfășurare a 
ițiilor. Colaborarea cu organiza- 
T.G. a contribuit la mărirea con- 
a numărului de participanți, iar 
area cadrelor tehnice în pregăti- 
ncurenților pentru creșterea cali- 
lisputclor. Tot astfel se poate 
?i despre asociațiile sportive din 
de însurăței, Spiru Haret, Mihai 

Bravu, Victoria și Cuza Vodă. La sate, 
de un succes deosebit s-au bucurat îndeo
sebi „duminicile cultural-sportive44.

în „categoria a doua44 — a asociațiilor 
sportive cn o foarte slabă achitate — 
„plutonul44 este, din păcate, mai nu
meros. La asociația sportivă „Arta lem
nului* cei aproape 400 de membri 
ai UCFS nici n-au auzit de faptul că 
pretutindeni au loc întreceri ale Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului. Nimeni 
n-a venit să le comunice membrilor con
siliului asociației sportive măsurile pre
conizate pentru buna desfășurare a com
petiției, să le vorbească despre modul 
cum trebuie organizate întrecerile, să-i 
ajute efectiv. La asociația sportivă Du

Din viata organizației noastre

nărea — cu un număr de membri ai 
UCFS tot alît de mare — se organi
zează din cînd în cînd cîte un concurs 
de șah sau tenis de masă, iar vara
— uneori — un meci de volei. De mul
tă, chiar foarte multă vreme în asocia
țiile sportive din comunele Cotii Lung, 
Gura Călmățui, Valea Cînepei și altele 
nu s-au mai organizat întreceri sportive. 
Amatorii sport de aici au uitat a- 
proape că există o asociație sportivă 
și faptul că încasarea cotizațiilor este o 
problemă permanent nerealizată își are 
explicația tocmai în inactivitatea corsi- 
liilor asociațiilor.

De ce oare în unele asociații activi
tatea se desfășoară la nivelul condițiilor 
create, iar în altele este ca și inexis
tentă ? Răspunsul la această întrebare 
comportă o discuție mai lungă. în pri
mul rînd este vorba de faptul că acti
viștii sportivi de la consiliul raional 
UCFS și de la clubul sportiv orășenesc 
Brăila nu țin o permanentă și eficientă 
legătură cu terenul. La asociația spor
tivă Arta lemnului — așa cum spuneam
— n-a fost de multă vreme un activist al 
C.S.O., la Viforul Zagna Vădeni, Ia 
S.M.T. Traian Sat și la C.A.P. Traian 
în tot cursul anului 1965 au venit de 
două sau de trei ori activiști sportivi 
ai consiliului raional UCFS. O primă 
cauză este deci aceea că activiștii spor
tivi neglijează unele asociații sportive. 
Slaba legătură cu terenul se reflectă di
rect în rezultatele obținute de asociațiile 
sportive respective.

Să abordăm acum un alt aspect: ce 
discută activiștii sportivi ca membrii 
consiliilor asociațiilor sportive, cum îi 
sprijină, cum îi îndrumă pe aceștia? 
Din păcate, trebuie să scoatem din nou 
în evidență o practică criticată cu tărie 
de mai multă vreme, aceea a „vizite
lor44. Vine activistul sportiv salariat, te 
întreabă cum merge treaba, îi spui cin
stit că merge slab, te critică, te „în
drumă44 să strîngi mai repede cotizațiile 
și... pleacă. Intr-o jumătate de oră „te-a 
controlat, te-a criticat și te-a și... în
drumat*. Nu fac acești activiști treaba 
ca lumea, fiindcă acest lucru înseamnă 
muncă concretă (nu întotdeauna ușoară), 
înseamnă să stea o zi, două sau chiar 
trei într-o asociație sportivă pentru a 
pune lucrurile la punct și a asigura 
premisele unei activități rodnice. Cum 
i-au ajutat tovarășii Vasile Căpriță, Pe
tre Găzdoiu 
UCFS,GA. 
și ceilalți

de la consiliul raional 
Dumitrin de la C.S.O. Brăila 

activiști ai acestor organe 

UCFS pc membrii consiliilor asociațiilor 
sportive amintite la capitolul critic ? 
Să-i dăm cuvîntul președintelui asociației 
sportive Viforul Zagna Vădeni, tov. 
NICOLAE ANGHEL, pentru a ne lă
muri : „In anul 1965, deși sîntem la 
16 km de Brăila, n-am fost vizitați de- 
cît de două sau de trei ori de tov. Petre 
Găzdoiu. Vizitele s-au rezumat la o sim
plă informare a acestui tovarăș asupra 
situației încasării cotizațiilor. Nici o dată 
însă n-a asistat la vreo întrecere spor
tivă pentru a ne îndruma cum s-o or
ganizăm mai bine, n-a venit să ne in
struiască în probleme organizatorice sau 
tehnice.* Știu tovarășii de la consiliul 
raional UCFS că la asociația sportivă a

C.A.P. din comuna Traian președintele 
(Apostol Tudose) și cîțiva membri ai 
consiliului (Marcel Văsîi, Boris Grafie 
ș.a.) sînt plecați de cîteva luni de zile 
din comună și că, în mod practic, con
siliul asociației sportive este ...dizol
vat ? Nu știu 1 Pentru că dacă ar fi 
știut ar fi luat, cu siguranță, măsurile 
ce se impuneau. Iată, așadar, ce în
seamnă „muncă de teren44 pentru res
pectivii activiști sportivi.

Metode bune 
ținute la.,. secret

Revenind la faptei că In orașul și ra
ionul Brăila există și asociații sportive 
cu activitate bună și chiar foarte bună 
ne-am întrebat: cunosc celelalte consilii 
metodele întrebuințate de activiștii ob
ștești din asociațiile care repurtează im

portante succese ? Răspunsul, din păcate, 

este și de această dată negativ. Ce 
le-a lipsit activiștilor organelor UCFS 

în analiza modului cum sprijină. îndrumă și con
trolează organele UCFS din orașul și raionul Brăila 
activitatea asociațiilor sportive am insistat îndeosebi 
pe scoaterea în evidență a lipsurilor manifestate nu 
pentru că ele ar avea pondere, ci pentru îaptul că 
sînt proprii și altor organe UCFS. Dăm astfel prilejul 
și altor consilii UCFS să-și analizeze activitatea și 
să ia măsurile ce se impun pentru a elimina minu
surile din munca lor.

Prima concluzie ce se impune este aceea că în orașul 
și raionul Brăila este necesară o tnai eficientă popu
larizare a educației fizice și sportului, a influenței pozi
tive pe care o are practicarea lor asupra dezvoltării 
armonioase a tinerei generații, asupra întăririi sănătății 
oamenilor muncii. Practicarea sportului constituie un 
mijloc plăcut de petrecere a timpului liber. Toate 
acestea trebuie aduse ia cunoștința oamenilor cu aju
torul propagandei sportive care posedă multiple mij
loace : conferințe, discuții între sportivii frun
tași și elevi, demonstrații ale echipelor care activează 
în campionatele republicane, folosirea stațiilor de 
radioamplificare pentru popularizarea rezultatelor obți
nute în campionatele asociației și în competițiile de 
nivel orășenesc și raional sau republican etc.

O lacună evidentă a muncii activiștilor sportivi din 
Brăila este slaba legătură cu terenul. Și prin aceasta 
nu înțelegem numai faptul că unele asociații sportive 
nu primesc cu lunile de zile „vizita" vreunui activist 
de la club sau raion, ci și faptul că deplasările acti
vului sînt prea... telegraîice, că activiștii nu se stră
duiesc să pătrundă în fondul problemelor activității 
sportive din asociații, nu vin cu soluții, nu sprijină 
și nu îndrumă concret munca activului obștesc. Datoria 
activiștilor sportivi de la C.S.O. și de la Consiliul

pentru a face eficiente schimburi de ex
periență, de a populariza metodele veri
ficate în practică ale asociațiilor spor
tive Voința, liceul nr. 3 Brăila, alo ce
lor din comunele Însurăței, Spiru Haret, 
Victoria ș.a. ? Desigur, inițiativa I Oare 

directorii școlilor din Tichilești (Paras- 
chiva Stratan), Măicănești (V. Coslin), 
Gropeni (Gh. Cristian) n-ar fi avut de 

învățat din experiența tov. director An
drei Nicolescu ?

■
 Competiții rămase 

în anonimat
Comoditatea și uneori chiar slaba 

competență a unor cadre sportive au fă
cut ca o parte din calendarul competițio- 
nal să rămînă pe hîrtie. Mai bine de 
20 de competiții din calendarul C.S.O. 
și o seric de întreceri din cel al consi
liului raional UCFS Brăila n-au avut 
loc. Motive ? Cîte vreți I A fost trecută 
întrecerea din... „greșeală" în calendar, 
n-au existat fonduri, terenul nu era 
amenajat etc., etc. Jn spatele acestor 
motive se ascund însă — așa cum spu
neam — dezinteresul, nepriceperea și, 
de multe ori, formalismul. Asupra aces
tui din urmă aspect se cuvine să insis
tăm. Asociațiile sportive din comunele 
Corbu, Salcia Tudor, Stăncuța, Tufești, 
Țibănești, Măicănești au organizat com
petiții în cadrul spartachiadclor la o 
disciplină sau două, cu cîțiva partici
panți și n-au ținut... evidența lor! ? 
Aceleași întreceri sînt raportate de 
multe ori și drept campionat al asocia
ției sportive, „duminică cultural-sporti- 
vă“ ș.a.m.d. Ce au făcut activiștii or
ganelor UCFS ? S-au rezumat la pre
luarea situațiilor primite (fără a con
trola și nici vorbă de a îndruma), sau 
la colecționarea de „motive" pentru 
timpul cînd vor fi chemați să dea ex
plicații. Din această cauză multe com
petiții de masă rămîn pentru majorita
tea iubitorilor sportului în anonimat.

Concluzii ce se impun

Șl SPRIJIN !

Desene de NEAGU RADULESCU

raional UCFS Brăila este aceea de a îndruma perma
nent consiliile asociațiilor sportive spre dezvoltarea 
activității sportive de masă și de performanță pentru 
selecționarea elementelor talentate și îndrumarea lor 
către secțiile de performanță. Formalismul trebuie să 
dispară din sfera activității lor.

In toate asociațiile sportive se poate organiza o acti
vitate bogată și atractivă. Pentru aceasta trebuie să 
fie studiate mijloacele și condițiile de care dispune 
asociația, să se ducă o susținută și intensă muncă 
pentru mărirea numărului terenurilor simple (există 
atît la organele UCFS cît și la asociații broșura „Orga
nizarea și desfășurarea educației fizice de masă" în 
care sînt date indicații asupra felului cum se amena
jează terenurile sportive simple), să se vadă spre care 
anume sporturi se îndreaptă preferințele membrilor 
UCFS. Activiștii sportivi pot și trebuie să formeze co
lective de tehnicieni, profesori de educație fizică, ins
tructori sportivi și sportivi fruntași care să ajute aso
ciațiile sportive în organizarea competițiilor. Firește, 
nu este vorba de o substituire a muncii consiliilor 
asociațiilor sportive și secțiilor pe ramură de sport 
ci de un ajutor dat la diîerite perioade și din care acti
viștii obștești să învețe (să fie instruiți) cum se orga
nizează în condițiuni optime întrecerile sportive de 
masă.

Așadar, nu de vizite simt nevoia activiștii sportivi 
obștești din asociații, ci de un sprijin efectiv, de o 
temeinică muncă de îndrumare. Activiștii organelor 
UCFS au datoria să răspundă acestor necesități.

HRISTACHE NAUM 
ION DUMITRESCU 

IR. IOANIȚESCU



SELECȚIONATA DE HANDBAL A CAPITALEI
Învingătoare în turneul de la essen

Handbaliștii noștri și-au continuat 
marți turneul în R.F. Germană parti
cipînd la o competiție în orașul Essen. 
Ora tîrzie la care s-au încheiat parti
dele (la miezul nopții) nu nc-a îngă
duit să publicăm ieri rezultatele. Fa
cem acest lucru astăzi, adăugînd și 
amănuntele pc care ni le-a furnizat 
telefonic antrenorul selecționatei Ca
pitalei, I. Kunst-Ghermănescu.

La turneu au participat trei echipe 
selecționate de oraș (București, Mill
heim și Essen), care s-au întîlnit în 
jocuri de durată redusă (două reprize 
a 20 de minute). Iată rezultatele:

București—Mulheim 17—7 (9—1)
București—Essen 12—9 (3—6)
Escn—Mulheim 11—7 (5—4)
în prima partidă, echipa noastră a 

desfășurat de la început un joc bine 
închegat, s-a distanțat repede de ad
versar. în continuare a slăbit însă rit
mul. A jucat următoarea formație :

Bogolea—Costache I (3), Paraschiv (1), 
Costache II (1), I. Popescu (3), Ivă- 
nescu (3), Gruia (1), Nodea (1), Mo
ser (4) și Nica în meciul următor, 
jucătorii români au luat jocul prea 
ușor, n-au respectat disciplina tac
tică, -au grăbit finalizarea și, în plus, 
au primit o replică neașteptat de 
dîrză din partea selecționatei orașu
lui Essen. Astfel că în min. 9 
era 3—1 pentru Essen, 
19 6—3! După pauză,

scorul 
min. 

echipa 
noastră s-a pus pe picioare, a jucat 
la valoarea ei și în min. 26 a egalat, 
pentru ca apoi să preia și conduce
rea (10—6, 12—G) și să învingă, ocu- 
pînd primul loc în turneu. A fost 
folosită formația din primul meci, în 
care însă Iacob a luat locul lui Paras
chiv. Golurile lc-au marcat: Moser 2, 
Nica 3, Costache II 3, Gruia 1 și 
Iacob 3.

■ ar in
însă,

Noul sistem de defășurare a Cupei Davis
SYDNEY 19 (Agerpres). — Asociația 

de tenis de cîmp din Australia a 
anunțat că preliminariile Cupei Davis 
se vor desfășura anul acesta după un 
nou sistem. în urma tragerii la sorți, 
care a avut loc la Sydney, echipele par
ticipante la zona europeană au fost 
repartizate în două grupe de cîte 16, 
după cum urmează:

3.
6.

La Riga

Daugava-București 4-2,
la hochei pe gheată

telefon). — Continuîn- 
____________  _  Uniunea Sovietică se
lecționata noastră de hochei pe gheață 
a evoluat în capitala R.S.S. Letone, unde 
a întîlnit echipa Daugava, care activea
ză în prima sei 2 a campionatului sovie_ 
tic. Meciul t * disputat pe stadionul 
Daugava, pe o pistă de gheață naturală 
și pe un frig pătrunzător (minus 18 
grade).

La capătul unei dispute frumoase, care 
a plăcut mult celor 5 000 de spectatori, 
victoria a revenit echipei gazdă cu sco
rul de 4—2 (1—1, 2—1, 1—0). Scorul a 
fost deschis în min. 6 de Daugava, prin 
Repsis, dar cu 4 minute înainte de sfîr
șitul primei reprize echipa noastră a 
egalat prin I. Szabo. In repriza secundă, 
la început au dominat jucătorii români. 
Ei au luat conducerea (I. Szabo, min. 
24) însă, în continuare, gazdele s_au 
impus printr_un joc tehnic și omogen, 
realizînd două goluri (min. 30) prin 
același Repsis. Scorul final a fost pecet
luit de Kuznețov în min. 42.

Ultimul meci al turneului va avea loc 
sîmbătă la Riazan, unde hocheiștii ro
mâni vor întîlni o selecționată locală.

RIGA 19 (prin 
du-și turneul în

Grupa I:*l. Spania, 2. Iugoslavia, 
Brazilia, 4. Danemarca, 5. Suedia, 
Polonia, 7. Turcia, 8. R.A.U., 9. Franța, 
10. România, 11. Finlanda, 12. Canada, 
13. Cehoslovacia, 14. Austria, 15. Izrael 
16. Portugalia.

Grupa a Il-a: 17. Luxemburg, 18. El
veția, 19. Norvegia, 20. R.F. Germană, 
21. Ungaria, 22. Grecia. 23. Noua Zee- 
landă, 24. Anglia, 25. Maroc, 26. Mo
naco, 27. U.R.S.S., 28. Italia, 29. Olan
da, 30. Irlanda. 31. Belgia, 32. Africa 
de sucL In primul tur, perechile vor fi 
constituite în ordinea numerotării din 
cadrul grupelor, adică 1 cu 2, 3 cu 4 și 
așa mai departe. Echipa României ar 
urma să se întîlnească cu echipa Fran
ței.

Meciurile din primul tur se vor dis
puta pînă la 1 mai, cele din turul doi 
pînă la 15 mai. iar turul trei pînă la 
12 iunie.

Tragerea la sorți în zona americană 
va avea loc la 21 februarie.

PE SCURT
PARIS

lntr-un meci amical de baschet 
disputat la Lyon, formația masculină 
Villeurbanne a învins echipa bulgară 
Lokomotiv Sofia cu scorul de 67—61 
(34—29).
SYDNEY

în cadrul unui concurs de natatie 
desfășurat la Sydney, tînărul înotător 
Mike Benden a stabilit un nou record 
australian în proba de 100 m liber 
cu timpul de 54,4. Vechiul record, 
definut din anul 1957 de D. Devitt, 
era de 54,6.
PERPIGNAN

Selecționatele de rugby XIII ale 
Franței și Angliei s-au întîlnit la 
Perpignan, victoria revenind sporti
vilor francezi cu scorul de 18—13.
MELBOURNE

După o perioadă de odihnă, record
manul mondial de atletism, austra
lianul Ron Clarke, și-a reluat activi
tatea, participînd la un concurs în 
localitatea Geelong. El a cîștigat aici 
proba de 5000 metri cu 
13:31,2, fiind cronometrat 
în 13:06,6. Timpul realizat 
la 5000 m reprezintă cea 
performantă realizată în Australia pe 
această distantă. Precedenta fusese 
stabilită în 1956 la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne de către sovieticul 
Vladimir Kut cu timpul de 13:35,0.

Se apropie „mondialele" de schi

pentru probele nordice
• Concurs „de deschidere'
• Lotul suedez fără Jernberg
• Austria Iși încearcă șansele și la probele de
• Speranțe poloneze la sărituri

A mai rămas puțină vreme pînă la 
deschiderea campionatelor mondiale dc 
schi (probe nordice), programate pentru 
17—26 februarie la Oslo.

Pretutindeni, pregătirile 
Competițiile cu caracter de 
desfășoară cu intensitate, 
căii tînd să-și selecționeze 
cei mai reprezentativi.

★
Paralel se fac și mari 

ganizatorice.
Intre altele, s-a hotărît ca înaintea 

campionatelor propriu-zise să se desfă
șoare în orașul Trondheim, situat la cî
teva zeci de kilometri nord de Oslo, 
nn concurs 
în zilele 
să poată 
Norvegia 
gîndit că 
dat fiind 
vor fi închise în 
toare 
lor44.

Concursul de la Trondheim, organizat 
de Ski-Club 
vechi tradiții 
probe de 15

premergător campionatelor, 
de 10—13 februarie, la care 
participa toți schiorii veniți în 
pentru G.M. Organizatorii s-au 
un asemenea concurs este util, 
faptul că pîrtiile de la Oslo 

săptărnîna premergă- 
deschiderii oficiale a „mondiale-

sînt în toi. 
verificare se 
fiecare țară 

concurenții

Mora-Nise 
nume mare

pregătiri or

din localitate, un club cu 
în schiul nordic, cuprinde 

km, 30 km și sărituri.
★

unele amănunte privitoare 
ce se fac în Suedia, Aus- 

în vederea campionate-

Iată acum 
la pregătirile 
tria și Polonia 
lor lumii la schi fonti.

Suedia a cîștigat două din cele patru 
competiții de fond 
Olimpice 
1964: 50 
cursei pe 
berg, s-a 
o carieră 
gată în

1 — bărbați la Jocurile 
dc iarnă de la Innsbruck din 
km și ștafeta. învingătorul 
50 km, renumitul Sixten Jern- 
retras din activitate — după 

pe cît dc lungă, pe atît dc bo- 
succese — dar Suedia are în 

continuare o puternică echipă de schi 
nordic. Printre component ii lotului sue
dez care se pregătește pentru Oslo, îi în- 
lîlnim în primul rlnd pc cei trei coechi
pieri ai lui Jernberg în ștafeta învin
gătoare acum doi ani pe pîrtiile dc la 
Seefeld. Ei sînt: Karl Akc Aspli (30 
ani), Janne Stcfansson (30 ani) și mai 
ales Assar Ronnlund (30 ani). Mai fac 
parte din lot Bjarnel Andersson, Per 
Erik Eriksson, Jan Ilalvarsson, Ragnar 
Persson. Ove Lestander, Kjeli Lidh și 

Melker Risberg. Căpitanul și antrenorul

STUDENTUL în medicină Schollander, cunoscutul
campion olimpic la înot de la Tokio, a fost nevoit să 
abandoneze — temporar — in urma unei hepatite, atît acti
vitatea sa școlară cit și pe cea competițională. Pentru a nu 
pierde lecțiile de la facultate, Don a învățat acasă, ascul- 
tind lecțiile imprimate pe bandă de magnetofon. Iată-l sur

prins de obiectiv in timpul studiului.

timpul de 
la 3 mile 
de Clarke 
mai hună

RECENT, Ministerul sportu
lui din Franța a emis o inte
resantă 
reia la examenul de bacalau
reat al elevilor vor fi incluse 
și probe sportive. Nota pri
mită la trei discipline spor
tive (sprint, înot și cățărare 
pe frînghie) va conta la me
dia generală a examenului. 
Băieții vor fi supuși unei a- 
lergări pc 80 m — contra
timp, vor înota 50 m și se vor 
cățăra pe o frînghie de 2,5 m, 
iar fetele vor alerga și înota 
pe aceeași distanță, cerîndu- 
li-se o cățărare doar de 1,5 m 
pe frînghie. în orașele în care 
nu există bazine, proba de 
natație va fi înlocuită cu 
alte două întreceri atletice: 
pentru băieți înălțime și greu
tate, iar pentru fete înălțime 
și lungime.

ÎN URMA uneî anchete 
treprinse de marile ziare 
America de Sud. titlul de . 
mai bun sportiv din această

hotărîre, potrivit că-

în
clin 
cel

parte a continentului ameri
can a revenit fotbalistului 
Fele. El a fost urinat de cu
noscutul sprinter cubanez 
Enrico Figuerola, de înotăto
rul argentinian T.uis Nicolao 
(recordman mondial pe 100 m 
fluture), și de cunoscuta te- 
nismană Maria Ester Bueno 
(Brazilia).

LA LOS ANGELES, marele 
oraș nord-american din Cali
fornia (unde clima este în 
permanență primăvăratlcă), se 
va construi o sală de... sclii. 
Pîrlia va fi construită în spi
rală, iar diferența de nivel va 
fi de 45 m. In sală se vor 
putea antrena deodată circa 
500 de sportivi. Temperatura 
va fi în permanență sub zero 
grade, astfel îneît zăpada va 
corespunde cerințelor schiori
lor.

„VlRSTA și sportul“. Sub 
acest titlu ziarul „Sport 
Zurich" publică un tabel, ară- 
tînd care sînt sporturile ac-

echipei este 
Karlsson, un 
în schiul anilor 1940—50.

Suedia arc, de aseme
nea, o bună echipă femi
nină de fond, de altfel cea 
mai îndreptățită, după cît 
se pare, să „dueleze44 pen
tru supremația mondială 
cu schioarele sovietice. 
„Stelele44 lotului sînt tînăra 
Toini Gustaf șson (20 de 
ani), alături de mai vîrst- 
nicele Barbro Martinsson 
și Britt Slrandberg, ambele 
în jurul vîrstci dc 30 de 
ani. Toate trei sînt meda
liate ale Jocurilor Olimpi
ce sau ale campionatelor 
mondiale ale anilor trecu ți.

Delegația suedeză se va 
prezenta bine pregătită Ia 
Oslo. Primul cantonament 
a avut loc la Răttwik în 
august, apoi antrenamente
le au continuat, în sep
tembrie, la Sălcn, din nou 
la Răttwik în octombrie și 
len la sfîrșitul lui 
o dală 
gătirilor 
Dalarnc, 
dență.

Umil din cei mai buni schiori de fond ai Finlanc 
Arto Tiainen, in timpul unei curse la Hoimenkollt 
In planul secund, celebra trambulină a stal iu

Foto : N.T.B

Val a (la
in fine, 

cu sosirea iernii, centrul pre- 
s-a mutat la Jămtland și la 
unde a fost zăpadă din abun-

la
noiembrie, 
iernii,

★
Desigur, austriecii își leagă cele mai 

multe speranțe (Ic schiul alpin, dar ei 
pregătesc asiduu, în acest an, și 

,,mondialele44 dc fond. Lotul 
la 22 ianuarie la un nordică 

în Cehoslovacia, la 30 ianua-

se
pentru 
austriac participă 
concurs 
rie la o competiție în Italia, iar în pri
mele zile ale lui februarie cei mai buni 
schiori austrieci își vor verifica forțele 
în campionatele naționale.

Numele care se disting sînt următoa
rele: Peter Miillcr, campionul țării, Bal- 
dur Preiml, Herbert Schiffner și Max 
Galser. Pentru combinata nordică se 
pregătesc Waldcmar Heigenhauser și 
Willy Kiistinger. In cadrul pregătirilor 
pentru Oslo, aceștia vor concura la 22 
ianuarie la Brassus, în Elveția, la 29 ia
nuarie la licit im Winkl în R.F.G. și 
la 5 februarie în Austria.

Speranțcle poloneze în legătură 
„mondialele44 de la Oslo sînt legate 
special de proba de sărituri. Cei n 
buni săritori polonezi (Jozef Przybj 
PJotr Wala, Ryszard Wilke, And 
Sztoff, Antoni Lasziak și Jozef Kocjt 
vor participa între 21 și 25 
„Săptărnîna săritorilor44 care 
șoară în Polonia și apoi la 
lele naționale (31 ianuarie), 
candidat ii polonezi pentru 

(Erwin Ffeder, J. D. Gasien 
Kawulek) vor lua parte la 
de verificare la 5—6 febiua

Kurrikala44, la Feldkirchen

ianuarie 
se des 
canipio! 
Princip 
combin

și Jan 
concurs 
„Cupa ] 
Austria.

La probele de fond, schiorii polon 
ale căror pregătiri se desfășoară acu 
mente la Zakopane, contează pe 
ward Budny, Josef Rysula, W. Casiei 
și Josef Karpiel, precum și pe schi 
rele Ștefan ia II iegun, Stanislava S 
rusa, Maria Lach, Weronika Bud 
losefa Czerniawska.

Caleidoscop
cesibile la diferite vîrste. Sub 
20 de ani, semnatarul articolu
lui recomandă patinajul, fot
balul, gimnastica, handbalul, 
atletismul, ciclismul, călăria. 
înotul, tenisul, tenisul de 
masă, voleiul, alpinismul 
ș.a. Aceste sporturi sînt reco
mandate și pentru cei pînă 
la 40 de ani Peste 60 de ani 
se recomandă gimnastica, po
picele, călăria, înotul, tenisul 
de masă si turismul.

CUNOSCUTUL atlet kenian, 
Keino, a declarat că în țara 
sa sînt încă multe talente în 
probele de fond care se vor 
afirma în curînd pe plan in
ternațional. Secretul constă în 
faptul că aceștia se antrenea
ză la o altitudine de 2 000 m, 
unde obțin rezultate de va
loare, iar atunci cînd concu
rează la o altitudine mai mică 
rezultatele 
valoroase. 
Keino — 
nicicînd o 
nute“.

CELEBRUL fotbalist din e- 
chipa Braziliei (1954), Julinho, 
s-a retras din activitatea com
petițională, devenind director 
tehnic al clubului Palmeiras. 
Julinho a fost o mare stea a 
fotbalului brazilian. între anii 
1954—1958 a activat la Fioren
tina, apoi a fost titular 
clubului Palmeiras și 
lyi Garrincha în lotul 
ziliei.

IRAIDA SPASSKI, sora 
histului Boris Spasski, 
noua campioană a U.R.S.S. la 
șașki. Tn meciul de baraj pen
tru obținerea titlului,- Iraida 
Spasski a învins-o pe Oine 
din Riga cu scorul de 4,5—1,5 
puncte.

RASPUNZÎND invitației 
bului sportiv Zapolarnik, 
tul campion olimpic Piotr 
lotnikov a luat startul 
cursa de 10 000 m în orașul 
Norilsk situat dincolo de 
cercul polar. După cîștigarea 
cursei, Bolotnikov a declarat: 
;,A fost oea mai originală 
cursă la care am participat 
în cariera mea sportivă. Am 
alergat la lumina lunii, la o

lor sînt deosebit de 
„Eu — a spus 

n-am alergat acasă 
milă sub 4 mi-

al
rezerva

Bra-
șa- 

este

clu- 
fos- 
Bo- 

în

temperatură de —50 grade. 
Adversarii mei, evident mai 
obișnuiți cu aceste condiții, 
mi-au pus probleme dificile”.

INTERESUL pentru campio
natul mondial de fotbal 
1966 crește pe 
Organizatorilor le 
reri de bilete din toată lumea. 
Pînă acum au sosit cereri din 
74 de țări. Se așteaptă vizita 
a peste 30 000 de spectatori 
din străinătate. Se pare că 
cei mai mulți vor veni din 
R F. Germană și Brazilia.

DUP A turneul de șah de la 
Hastings, marele maestru iu
goslav S. Gligorîci a răspuns 
unei oferte rămînînd în con
tinuare în Anglia pentru scurt 
timp unde va instrui și antre
na jucători de șah englezi. Din 
Anglia el își va continua tur
neul său de antrenor la Kiiln 
și apoi Ia Viena.

DE CURÎND revista „Kicker” 
a publicat un clasament anual 
al celor mai buni fotbaliști 
vest-germani. După cum arată 
revista, premiile „Oscar" la 
fotbal au fost atribuite porta
rului Tilkowski (Borussia 
Dortmund), fundașului Weber, 
de Ia Koln, centrilor înaintași 
Seeler (Hamburg) și Brunncn- 
mayer (Dortmund) precum și 
altor fotbaliști ca Szymaniak, 
Heiss, Kramer, Netzer ere.

GIMNASTICA internațională, 
scriu publicațiile sportive din 
Madrid, va primi în curînd 
două noi „stele”. Este vorba 
de Nanette și Silvana Di Ste
fano (13—14 ani), sportive care 
activează cu succes la secția 
de gimnastică a clubului ma
drilen — Real, și a căror va- 

în 
au

din 
zi ce trece, 

sosesc ce-

înscris 346 de goluri, cîte 2,93 
de fiecare partidă. Mai bine 
de 5 000 000 de spectatori au 
vizionat meciurile, ceea ce în
seamnă nu mai puțin de 42 000 

fiecare în-de spectatori de 
tîlnire.

un boxer 
interval de

POATE obține 
două K. O.-uri la 
cîteva minute? Englezul Bobby 
Holland ne dovedește că da : 
nu însă între corzile ringului! 
Jucînd recent fotbal și fiind 
nemulțumit de arbitraj el „l-a 
pus K. O." pe arbitrul de 
centru și apoi pe cel de tușă. 
„Punch”-ul lui i-a atras sus
pendarea pc viață la fotbal...

PELE, despre campionatul 
mondial: ..Dacă și de data 
aceasta Cupa Jules Rimet va 
rămîne în Brazilia ar fi o 
pierdere serioasă pentru fot
balul european, pentru presti
giul acestuia. Cred că cei mai 
dificili adversari vor fi. pen
tru noi portughezii, ungurii, 
englezii. Favoriți ? Nu există 
favoriți la campionatul de 
fotbal. În schimb, surprize !...“

drilen — Real, și a căror 
loare a fost întrezărită 
cîteva întîlniri la care ele 
participat.

r,IL GIORNO" anunță 
surse bine informate că 
posibil ca Eusebio să 
sească Benfica după campio
natul mondial de fotbal, 
spune că jucătorul „nr. 1“ 
Europei intenționează să 
transfere la „Inter".

ÎN ANUL 1965, in cele 
întîlniri disputate în 
campionatului mondial

din 
este 

pără-
Se 
al 
se

118 
cadrul 

s-au

JESSE OWENS, linul din coi 
mai mari sprinteri ai tuturor 
timpurilor, va apare la 1 fe
bruarie în fața unui tribunal 
din Chicago. Prestigiosul me
daliat al J. O. din 1936 
inculpat pentru fraude 
în valoare de 30 000 de

MUNICIPALITATEA
Utrecht a acordat unei 
din oraș 
campion
Geesink, retras recent din ac
tivitate! ~
Geesink a deschis imediat, pf 
această stradă, o sală în cart 
predă lecții de judo.

FEDERAȚIA franceză caut? 
jucători de hochei Amintin 
du-si că insulele Saint Pierr< 
și Miquelon, din apropiere! 
insulei Terra Nova. aflate 
sub dominație franceză, sin 
foarte aproape de... Canada 
oficialii hocheiului france 
s-au decis să cheme în Franți 
cîțiva tineri din aceste insule..

este 
fiscale 
dolari, 

din 
străzi 

numele multiplului 
de judo. Anton

Bun... comerciant
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