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Roadele unei munci 
bine organizate
— INTERVIUL NOSTRU -

e la an la an activitatea sportivă din cadrul 
clubului GLORIA al raionului 1 Mai din Ca
pitală a cunoscut o tot mai mare dezvoltare, 

eritoriul raionului activează azi 51 de asociații 
five, îrt care sînt cuprinși peste 17 000 de meni- 
(JCFS. Din rîndurile lor s-au ridicat elemente 
itate care fac parte din echipele reprezentative 
asociațiilor, prezente în competițiile oficiale din 
ui raionului și orașului.

în,această sarcîmâ 
cadrul clubului dv. ?

— Rină în momentul 
de față din cele 51 de a- 
sociații sportive din ra
ion 47 au ținut adună
rile generale.

Regiona'ă PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-V* j
Hunedoara-Deva \
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LA LICEUL UNIREA DIN FOCȘANI

Campioni și viitori performeri
Oștire din anii 1650-T660 arată că Focșanii 

erau „un oraș întins, prin mijlocul căruia 
curge un rîuleț". (ar Dimitrie Cantemir, în 

Descripția Moldaviae, ne spune că Marele Ștefan 
ar fî stabilit hotarul sudic al Moldovei la Focșani. 
Un pod unea un. oraș împărțit în două, ca și 
două țări surori Pe acest pod, un moldovean și 
un muntean s-ar fi întrecut la pahare. A învins 
moldoveanul. Ștefdr» l-a boierit cu o moșie. Se
pare că se numea Focșa. Focșaniul, în glumă zic 
unii, a fost întemeiat de un campion I

Rîuletul nu mai curge azi prin mijlocul orașu
lui. Pe fosta lui albie s-au ridicat construcții, s-au 
așezat plăci comemorative care amintesc de anul 
1859, de. Unire. Unul din liceele orașului, numărul 1, 
poartă numele Unirii. A fost construit exact unde 
hotarul despărțea vremelnic oameni de același 
neam. Liceul Unirea, sălaș de cultură creat de 
domnitorul Alexandru loan Cuza la 23 decembrie 
1865, a dat țării în suta de ani împlinită oameni 
cu renume național și mondial. Printre ei se 
numără si multi sportivi consacrați. Pe băncile 
liceului Unirea au învățat maeștrii sportului 
Ghearghe Antohi {călărie}, Mircea Antonescu 
(moto), Costache Gheorghiu (gimnastică), Ale
xandru Merică și Gabriel Georgescu (atletism). 
Cel mai proaspăt campion național ridicat la 
„vechea graniță" este gimnastul Marcel Simion 
între 1947-T965. peste 30 de absolvenți ai liceu
lui au devenit profesori de educație fizică. Spre

această meserie le-au îndrumat pașii entuziaștii 
lor profesori de educație fizică : Gh. Dumitrescu, 
maestru al sportului, O. Gavrilă și Z. Lupu.

Asociația sportivă Unirea numără 580 de mem
bri. Recent, a fost ales președinte al asociației 
elevul loan Mircea, premiantul unei clase a Xl-a. 
Toate secțiile asociației — atletism, gimnastică, 
baschet, volei - desfășoară o prodigioasă acti
vitate. Sala de gimnastică - așa se numește de 
peste 50 de ani — este dotată cu aparataj mo
dern. Liceul Unirea patronează centre pentru- 
inițierea copiilor la gimnastică și baschet. Tot în 
sala de gimnastică își desfășoară activitate® de 
iarnă secția' de atletism a Școlii sportive de elevi.

împlinirea a 107 ani de ia înfăptuirea Unirii 
este sărbătorită de elevii liceului și prin numeroase 
întreceri sportive. Competiția- de gimnastică re
zervată copiilor a fost cîștigată de pionierii 
Ofelia Davidescu șî Castel Pidlepa. Se desfășoară 
un campionat de baschet in-ter-clase. Echipele de 
șah, tenis de masă și volei participă ta o com
petiție orășenească închinată acestui eveniment

Am părăsit liceul după ce mt-anr mai notat 
cîteva nume : Nela Damian, Mircea Steria.Fi, Elena 
Argint'eanu (gimnastică), Mihai Stoleru șt Zenovia 
Florea (atletism). Sînt, poate, nume de viitori 
campioni ce se vor ridica în acest oraș moldo
vean.

prof. AURELIAN AXENTE

AZI, tA PREDEAL Astăzi, in sala Floreasca, de la ora 18

această perioadă, 
xța consiliului du.- 
i sportiv Gloria a 
o* sarcină deosebit 
iiportantă — spri?i- 
•. organizării, adu- 
or generale de dări 
ramă prilej de sub- 
re a rezultatelor 
iute pe linia an.gr?- 
tinerctului în prac- 

aa sperUritai. 
indă analiză 
?ii desfășurate, 
ire a jaloanelor

de 
a 

de 
ax.‘-

tivitătwr sportiv^ viitoa
re;

ta legătură cu înde- 
p.lin.hrea. acestei- sarcini 
l-am rugat pe tov. A- 
lexaodru Stoi-a-n, secre
tar cu problemele or
ganizatorice în 
clubului Gloria, să 
răspundă Ia cîteva 
trebări.

— Așa stîind Ju- 
crtiri'le, avem de-a 
face cu- un club spor
tiv fruntaș. Cum- ati 
reușit această-... per- 
fo-rmanță ?

Campionatul republican 
de biatlon—proba de 20 km

găm
cum

cadrul 
ne 
îin-

ru-
spuneți

Mai întîi vă 
sâ ne 
este îndeplinită

De astăzi, la ,,23 August”

inalele patinatorilor artistici

— Fără îndoială că 
prmtr-a muncă organi
zatorică bine pusă la 
punct. Fără a lăsa să 
treacă zilele, am luat 
din timp legătura cu 
conducerile ascc-ațiilor 
noastre, am cer uit spri
jinul organizațiilor de 
partid și am stabilit îm
preună toate măsurile 
pentru reușita adunări
lor. După o instruire a 
activului, nostru salariat 
și obștesc — pe care 
ne-am bazat foarte mult 
în această acțiune — 
fiecare dintre noi am 
trecut, conform unei 
planificări judicioase, la

Astăzi flimineală, cei tttai 
buni Iiiatiloniști ai țării iau 
startul în proba individua
lă de km di it 
cefei de » treia 

găzduit de priifiiat 
gonul ameraiiatf* 
Polis to acă dan Pn

epînd de azi, pe pa
ul „23 August" se 
>oară finalele cam- 
telor republicane de 
ij artistic, care vor 
pe cei mai buni se- 
și juniori. „Unii 

: finaliști — ne-a 
secretarul comisiei 
tie de patinai din
P., C. Oprițescu — 

ivățat multe lucruri 
concursurile infer- 

îale la care au luat
De aceea sperăm că 

urmări întreceri dîr- 
pectaculoase, de tus 
superior edițiilor an- 
re“.
i programul : vineri,, 

ora 7.30 — figuri 
>e juniori și proba 
iforie pentru pe- 
; de la ora 14,30 — 

impuse junioare ;
ită, dc la ora 7,45— 

impuse senioare și 
t obligatorie pentru

perechi ; de la ora 14,39 
— figuri impuse soniori ; 
duminică, dc la ora 19 — 
exerciții liber alese pentru 
toate categoriale de spor
tivi.

întrecerile vor fi con
duse de un corp de ar
bitri din care fac parte 
și Lerhova Dagman 
(R.S.C.), Tatiana Vilctaet 
(U.R.S.S.). și Walburga. 
Grim (R.D.G.).

Interviu luat de
CONSTANTIN ALEXE

(Continuare în! pag., a 2-a)

C'TfJrwI 
ediții a 

biatlona 
ș i poli - 

Valea 
Poliștoacă din rne-Traî. La 
întreceri partici’i'ă (>!v. F i-l- 
moA, cistigatorid- riidudti'i în, 
auii -i l(!' V. ^r- 
b^ișpis-cu, ^r-bî-.
Cbmpoifu., (rh. BădesTu, D. 
ZdHigor. Gh. Cercid\ L 
po^îL ș.a. Principal favorit 
aL acestei specfaciiloase 
probe- este, desigur, maesi- 
trul s:poi’tuhti G-Zt.- 
care nu mai departe de a- 
cum o- săptăniînă a cucerit 
locul întîi în „triunghiiT- 
larui* Românii a—R. D. 
Germană — -Suedia. Alături 
de Vilmoț concurează cu 
șanse apreciabile ș'i ceilalți 
compo-nenți ai Iotului ca-rc 
ne va reprezenta la campio
natul mandial de la Gar- 
mis ch - P a r tenii irehen, adie ă

€a>rabela>. €im-

poia și Bădescu. Cît pri
vește ștafeta 4x7,5 krou, 
introdusă din acest sezon 
ea probă oficială, aceasta 
se va desfășura dumiiMâ 
dimineață.

Alte două concursuri de 
schi sînt programate sîsn- 
bătă și duminică Ia Poia
na Brașov și în Postăvar. 
Pe pîrtiile din Poiană se 
vor desfășura- întrecerile

o întrecere de
De multă! vreme, o în- 

tîlnire- internațională ami
cală dc tenis de masă nu 
a fost așteptată cu atita 
interes ca aceea care se 
va desfășura astăzi după<- 
amiază fti s^ala Floreasca, 
cu începere de Ta ora 18 : 
România—-Ui.R.S.S. la e- 
eiripe femei si echipe băr*-

Spartachiada în plină desfășurare
în orașul Cîmpulung Muscel Spartachiaxla de iarnă a 

tineretu-l/ui este în plină- ~ 
sportive. Pînă ins prezent 
masă,. șah, haltere și tir 
tinerii și tiinere. Cele nti-ai 
gjstrat asociațiile sportive

desfășurare în multe asociații 
la întrecerile de tenis de 
au Luat parte peste 1 200 de 
frumoase rezultate let-au înre- 
Voința. Muscelul și Electrica.

V. POPESCU — coresp.

(Continuare în pag. a 3-a)

N. BA.RBAȘESCU

bați. Lucru. e*p.hcal4l,. 
dacă ne- g^mdiwn că atît 
reprezenta ti wlc noas-tre cît 
și cele o>aspe sî«nt. cotare 
printirei formafiile fmantaș®' 
de- pe continent. In sda 
Floveasca vor evolua jucă- 
toairc valoro-ase,, ca bturva- 
Alexiendt'i'U și Svettlwm 
Grinberg (loc. 3—4 în clar 
s<um en-D 11 europerbn ) „ Zoi » 
JJuti/ioțfțt. f:loc. 5)>,. Giitr- 
giimctt (loc 4).

(loc. R>, Retâ,. VaafdMbuiH 
(revelM'i’a trihlbnebw compe
tiții din străinăitale),. L- 
leonora- Mikaica1,. Gommdv&VL 

suine care pot a- 
ciavîiTt greu de 
orice concurs de 

Există, de«i,

PROGRAMUL MECIURILOR R.F. Germană; 6 martie cu Ntor- 
ECHIPEI ROMANEI LA C. M.

DE HOCHEI Pugoslavîa și 12 martie' cu' ArtgBia.

BELGRAD 20 (Agerprcs). — A 
fost alcătuit programul campio
natului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A ș,i B), care se va 
desfășura cu începere de la 3 
martie în orașele Ljubljana, Za
greb și Jesenice (ultimele 
orașe vor găzdui jocurile 
grupa B>.

Echipa României, care va 
lua în grupa B va susține 
7 meciuri la următoarele t 
3 martie cu Elveția; 4 martie cu

două 
din

. evo-
> cere 
date :

s-tea aniversarii Unirii Principate
lor, un coocurs de atletism des
chis- tuturor elevilor școlilor teh
nice șl de maiștri din Capitală. 

ACTUALITĂȚI 
ATLEȚÎ SCOLARI LA STARTUL . întrecerile au incluse- în program

* A pfoțje. masculine .- și femiitamc de
„CUPEI UNIRII" .50- rh.-plat, lungjme șt greutate și

sd vor desfĂșMra.alunr 24 ianuarie, 
„ , . . x . . , . începîn-d de la ora în sal'a Fio-'Școala tefrnicȘ de metrologie reasca II. -în

din București organizează' în cin- N. Pte^ttJTES-’CU-coresp.
-....................................... - -...................

PRIMUL CONCURS DE SĂNIUȚE 
LA CONSTANȚA

Zăpada a căzut din abundență 
și pe litoralul Mării Negrie. Zilele 
trecute, 235 de copil urmăriți ” 
u.n mare număr de-... pă-rlnți 
participat la primul concurs 
săniuțe al aiiolui organizat 
Clubul spertiv orășenesc Farul.

Primilor clasați la fiecare pro
bă le-au rost atribuite diplome, 
insigne si ...dulciuri. Iată cîțiva 
dintre 'cîșliflătost : M. Tuțuianu șl 
V. Bfiiqganu (copii sub 10 ani), 
G. Glzoru, C. pap, și- C. Dinu.

COI1XEI. POPA-coresp.

d'e 
au 
de 
de

A.șadaiv 
vea un. 
apus în 
anvergură, 
toate premi'sclc ca ptridicul 
&ă urmărească întreceri viu 
disputate și dc calitate.

Partida feminină- Ronsu- 
n,ja—U.R.S.S. va avea Inc 
după formuia ..Cupei Co»- 
bili«n“ și va aduce în (ața 
mesei de joc pc sportivei^ 
Maria Alexandru EZeo- 
norn Mihalra. pe Svefbiftiv 
Grinberg și Zoia iludrw 
vh. La băieiis meciumile 
vor juca sistem «-Ctipa 
Srw-a ytld-hi g “■« F or orația so
vietică va cuprinde pe A- 
nieliu, Vardanian și Go
mos kov, iar reprezentativa 
română pe Giurgiucă, Retit 
Bodea, Cobîrzan sau Se»- 
tiucwii.

Atît meciurile dc azi, cît 
și cele de mîine (din tur
neele individuale) reprezin
tă un nimerit prilej de tre
cere în revistă a forțelor» 
acum, cu aproape trei luni 
înaintea canrpiomrtefor eu
ropene de la Londra. Pen
tru1 a absolvi aceste „exa
mene", sportivii noștri vor 
trebui să facă apel la toată 
puterea lor de luptă, 
întregul lor bagaj de 
noștinte.

Lotul oaspe a sosit 
dimineață î» Capitală.

ia
cu-

ieri

Steria.Fi


Cei moi tineri handbaliști 
în plină dispută 

pentru „Cupa Sportul popular"

I
I
I

unei munci

bine organizați

— Ia uitați-vă la e/, „jumate" dar 
face gura cit șapte.

— Grăbește-te I A început meciul. 
Portarul : Las'că noi jucăm handbal 

și în șase.
Desene de NEAGU RĂDULESCU

HANDBAL: Note, știri, clasamente
11 goluri : Scorțescu (Confecția).
9 goluri : Oancea (Rulmentul), Moșu 

(Știința Timișoara).
8 goluri : Bratie (Lie. nr. 4), Papa 

(Confecția).
7 goluri : Gheorghiță, Rotii (Rapid), 

Inczc, Baczo (Mureșul), Birthelmer 
(C.S.M. Sibiu), Dieners, Thies (Rul
mentul), Nemeț • (Știința Timișoara).

CLASAMENTELE „CUPEI F.R.H.” 
MASCULIN

8
7
8
7
6
8

1. Dinamo
2. Steaua
3. Voința
4. Rapid
5. Știința
6. Raf. Teleajen

8 
G
3
3
2
0

0 
o 
o 
o o 
o

o
1

186:118 
158:100 
153:160 
123:156 
102:113
132:207

16
12

6
6
4
0

do 
am 
nu 
de

FEMININ
1. Progresul
2. S.S.E. nr. 1
3. S.S.E. nr. 2
4. I.C.F.
5. Fabr. de timbre
fi. Voința

7
5
3
3
2
2

1 o
11
1 o

o
3
4
4
5
6

109: 69 
116: 91
90: 93
70: 79
74: 96
79:110

15 
io

7
7
5
4

începute în numeroase centre din țară încă din primele zile ale lunii 
noiembrie, întrecerile din cadrul 
popular", deschisă formațiilor de 
ediția a IX-a un frumos succes, 
din partea tinerilor handbaliști și 
am subliniat și cu alt, prilej, jocurile primei faze a competiției — pe 
centre — s-au disputat Ia un nivel 
genera) tehnic, mai bun decît în edi
țiile precedente, echipele prezentîn- 
du-șe mai atent pregătite. Numărul 
participanților a sporit în unele loca
lități. Pe de altă parte, în actuala 
pdiție și-ap făcut debutul noi centre : 
Iași, Bacău și Petroșeni. în sfîrșit, 
întrecerile sînt urmărite cu pasiune 
de numeroși spectatori, ceea ce do
vedește popularitatea competiției.

î.n aceste, zile au loc ultimele întîl- 
niri din cadrul primei faze. In rîn
durile de mai jos prezentăm cîtcva 
scurte relatări ale corespondenților 
noștri din Sibiu, Tg. Mureș si Ploiești.

© SIBIU. întrecerile din cadrul 
„Cupei Sportul popular" au angrenat 
în jocuri frumoase și de un bun nivel 
tehnic 6 echipe de juniori și 4 de 
junioare. încă de la primele partide, 
formațiile Șc. sportive de. elevi din 
localitate pregătite de profesorii loan 
Schuster (fete) și Carol Martini (bă
ieți) s-au dovedit net superioare, pre
țuind conducerea în clasamente și 
terminînd competiția pe primele locuri.

în ultimele jocuri, la băieți S.S.E. 1 
a întrecut A.S.A. Sibiu cu 
(8—8), iar la fete S.S.E. 1 a 
Steaua roșie cu 16—8 (9—4). 
iONESCU-corespondent).

0 TG. MUREȘ. în orașul 
s-au încheiat, nu de mult, jocurile 
din cadrul primei părți a competiției 
„Cupa Sportul popular". întrecerile 
au fost bine organizate și au furnizat 
de cele mai multe ori întîlniri viu 
disputate, la care și-au adus aportul 
formațiile din Tg. Mureș, Reghin,

tradiționalei competiții «Cupa Sportul 
juniori și junioare, au cunoscut și în 
atît ca participare cit și ca interes 
a iubitorilor acestui sport. După cum

Odorhei și Cristur. După încheierea 
turului, pe primele locuri ale clasamen
telor s-au situat echipele JUNIORI: 
1. S.S.E. Tg. Mureș ; 2. S.S.E. Odorhei; 
3. Bolyai Tg. Mureș ; JUNIOARE : 
1. S.S.E. Tg. Mureș; 2. Bolyai Tg. 
Mureș ; 3. Liceul din Cristur. In cursul 
întrecerii s-au remarcat o serie de 
tinere talente: Maria Ruja, Ileana 
Simon, Iudith Csiger, Elisabeta Se
cheli (junioare), C. Ciutac, C. Stoian, 
T. Szabo, St. Orban (juniori). (IOAN 
PĂUȘ-corespondent regional).

I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. 1)

13—16 
învins
(ILIE

nostru

• PLOIEȘTI. Devenită tradițională 
pentru tinerii handbaliști pioieșteni, 
„Cupa Sportul popular" s-a bucurai 
și în acest sezon nu numai de o largă 
participare, ci și de o mai mare 
atenție din partea amatorilor de hand
bal din orașul nostru. Ei au avut 
posibilitatea să urmărească jocuri in
teresante, care au probat că echipele 
s-au pregătit mai bine. Rezultatele 
obținute în etapa de șăptămîna tre
cută au fost următoarele: Rafinăria 
Teleajen — Liceul nr. 1 42—18 :
Știința — Rafinăria Teleajen 31—23 ; 
S.S.E. III — S.S.E. I 30—13 ; Știința — 
Liceul nr. 1 48—14. Cele mai bune 
comportări le-au avut echipele 
S.S.E. III, Știința și Rafinăria Teleajen, 
din rîndurile cărora s-au remarcat: 
Ștefan Gheorghe, Anton Mircea, C. 
Cîmpeanu, Gh. Moraru (Știința), Gh. 
llieș, C. Spătaru (S.S.E. III), I. Onișca, 
Petre Barbu (Rafinăria Teleajen). 
(MIRCEA POPESCU -coresp.).

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I

ASPECTE Șl... ASPECTE...
în general, echipele acordă impor

tanța cuvenită competiției de iarnă 
«Cupa F.R.H.", folosind-o ca un mij
loc de îmbunătățire a jocului, de apli
care a unor scheme tactice și de 
rodare a elementelor tinere. Acest 
lucru rezultă atît din relatările co
respondenților noștri, cit și din cons
tatările noastre la meciurile din Ca
pitală. în ultima etapă, echipa femi
nină Proqresul — ca să dăm un exem
plu ■— s-a prezentat într-un real... 
progres față de comportarea din 
toamnă. Jocul său este mai ordonat, 
mai bine gîndit din punct de vedere 
tactic, jucătoarele — printre care 
multe tinere — respectă disciplina 
de joc.

Se înregistrează însă și cazuri 
dezinteres. Chiar duminica trecută 
tost martorii unui fapt pe care 
l-am dori repetat. Echipa Fabricii
timbre s-a prezentat pe teren, la me
ciul cu I.C.F., în... 6 jucătoare de 
cîmp, dintre care una a jucat... în 
poartă timp de 20 de minute' pînă 
cînd și-a făcut, în fine, apariția și 
portarul Doina Nițu... în plus, echipa 
n-a fost asistată de nimeni! Se pune, 
pe bună dreptate, întrebarea: de ce 
s-a mai înscris în competiție această 
echipă? Biroul secției și consiliul 
asociației sportive trebuie să ia mă
surile cuvenite pentru a asigura pre
zența la meciuri a unei formații com
plete, care are numai de cîștigat din 
întrecerea cu echipe de categorie su
perioară.

De asemenea, semnalăm și atitu
dinea unor jucători și jucătoare care 
vociferează pe teren sau protestează 
la deciziile arbitrilor, așa cum s-a 
întîmplat cu jucătorul Jumate (Rapid). 
Acesta, nemulțumit de o penalizare 
dată de arbitrul I. Ionescu în cursul 
meciului Rapid — Rafinăria Teleajen, 
a adus injurii conducătorului de joc, 
și pe bună dreptate a fost eliminat 
definitiv. Asemenea cazuri trebuie să 
facă neapărat obiectul unor inter
venții din partea antrenorilor și a 
birourilor secțiilor de handbal, pentru 
întronarea disciplinei în rîndul tutu
ror jucătorilor. Este, în primul rînd, 
în interesul echipelor.

CLASAMENTUL CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN FEMININ
1. Rapid București
2. Știința Timișoara
3. Mureșul Tg. Mureș
4. Știința Buc.
5. Tractorul Brașov
S. C.S.M. Sibiu
7. Lie. nr. 4 Tim.
8. Voința Odorhei
9. Confecția Buc.

10. Rulmentul Brașov

PATINAJ: între doua „cupe",
5 minute cu antrenorul Florin

I
I

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
2
2
1
1
0
0

SERIA
1 0 54:35 
1 0 40:36 
0 1 38:22 
0 1 36:26
1 1 40:44 
0 2 20:21
1 2 33:36 
0 3 25:42 
0 4 36:48 
0 4 31:43

I
7
7
6
6
1
32
0 
0

GOLGETERELE CAMPIONATULUI
16 goluri : Boțan (Rapid).
14 goluri : Hedeșiu (Rapid), 

(Mureșul), Naco (Tractorul), 
(Știința Timișoara), Dobîrceanu 
ța București).

12 goluri : Ilic (Confecția),
(Lie. nr. 4).

Soos
Secheli 
(Știin-

Arghir

Concursurile de patinaj 
viteză continuă. După cum 
se știe, la sf ieșitul săp- 
tămînii trecute a avut loc 
pe lacul Ciucaș din Tuș
nad concursul dotat cu 
trofeul „Cupa speranțelor", 
iar sîmbătă și duminică 
„vitezișlii" vor lua startul 
în probele „Cupei Dinamo", 
programată pe 
pistă. în legătură 
ceste competiții 
de vorbă cu 
federal Florin 
Prima întrebare 
rit la evoluția 
fruntași în întrecerile „Cu
pei speranțelor",

— Rezultatele, ne-a spus 
prof. 1'1. Gămulea, si/U 
mulțumitoare pentru actua
lul stadiu de pregătire a 
viteziștilor noștri. Peste 
așteptări s-a comportat 
fostul campion Emilian 
Papuc care, pe o gheață 
de slabă calitate, pe ger și 
ninsoare, a realizat tim
puri promițătoare. La 
5 000 m, unde a căzut în 
ultimul tur. pier zi nd a- 
proximaliv 7 secunde, cl a 
realizat timpul de 9:41,2. 
S-au mai remarcat Crista 
Traher (Dinamo Brașov), 
I iorel Tomescu și Dan Lăzărescu (Di
namo București), în special la probele 
de 500 m.

— Dc ce nu a participat la acest con
curs campioana țării, Eva Farcaș?

aceeași 
cu a- 

am stat 
antrenorul 
Gămulea. 
s-a refe- 

sportivilor

Gâmulea I

Dan Lăzărescu (Dinamo București) aflat pe locul II 
la seniori in clasamentul genera! ai „Cupei spe
ranțelor" deslășurată.la silrșitul săptămlnii trecute 

Ia Tușnad

POLO: Dinamo I—singura echipă

neînvinsă în „Cupa llnirii“
Aseară au continuat la 

reasia meciurile de polo 
„Clipei Unirii", In prima 
întîlnit cele două formații 
bucurcștean Dinamo. După 
egale prima garnitură a 
cîștigat cu scorul de 8 
5—0, I—1). Au marcat Zahan 3, Măr- 
cbIcscu 2, Crințescu, Miliăilescu, Kroner 
pentru învingători și Blajec 3 pentru 
feWMlți.

bazinul Flo- 
<lin cadrul 
partidă s-au 
ale clubului 
două reprize 

campionilor a 
3 (1—1, 1—],

Cel de al doilea meci al programului 
dintre Steaua și Selecționata Capitalei 
a revenit primei formalii cu scorul de 
7-3 (2-0, 3-1, 1—1, 1—1)., Cele
zece goluri au fost înscrise de Bădiță 3, 
Țăranii 2, Firoiu, Covaci, respectiv, Po
pescu, Miu și Bancu.

Turneul se încheie azi cu meciurile 
Dinamo I —■ Selecționata Capitalei și 
Steaua—Dinamo II.

re- 
re- 
re- 
ca-

— Ea a primit invitafie personală, dar 
a lipsit neniotivat.

■— Vă rugăm cîtcva cuvinte despre ti
nerii patinatori.

— In progres s-au prezentat Ion Fa- 
zekaș (Dinamo București), Anelise Ște
fani (Dinamo Brașov) și copiii Elisabeta 
Socaci și Ludovic Coroș, ambii de la Mu
reșul Tg. Mureș. Aș vrea să fac o 
marcă pentru toii concurentii: nu au 
zislentă generală și nici rezistentă în 
gim de viteză la probele „scurte". La
pitolul tehnică majoritatea sportivilor 
s-au dovedit deficitari in patinajul pe 
turnantă.

-— Ce așteptați de Ia „Cupa Dinamo" ?
— Sper că această competiție va reuni 

un mare număr de concurenți (nu așa cum 
s-a întîmplat la „Cupa speranțelor11, cînd 
fetele înscrise în concurs puteau fi nu
mărate pe... degete), deoarece în pro
gramul ei figurează probe pentru toate 
categoriile de patinatori.

Nouă nu ne rămîne decît să adăugăm 
că întrecerile din cadrul „Cupei Dinamo" 
reprezintă o ultimă verificare a pregă
tirilor înaintea finalei pe țară a cam
pionatelor republicane, programate în
tre 1—6 februarie (la Tușnad sau 
Miercurea Ciuc).

TR. IOANIȚESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

o muncă concretă de îndrumai 
a consiliilor, de sprijinire efect 
vă în întocmirea materialelor, c 
organizare a adunărilor. Respei 
tind, datele propuse, angrenînd i 
această acțiune toți factorii c 
răspundere, am reușit — cu pt 
ține excepții — să nu ne abate 
de la planul stabilit. Doar î 
patru asociații (Quadrat, Ele> 
ironica, Suveica, G.A.S. Afumaț 
nu s-au ținut adunările general 
Datorită unor slăbiciuni în o 
ganizare (în special la mobilizi 
rea membrilor UCFS) am fo 
nevoiți să le amînăm.

— Care a fost nivelul adi 
nărilor generale din cadn 
raionului ?

— Bun. In general ele s-c 
situat la un nivel superior anil< 
precedenți. Am căutat să fim c 
mai exigenți, să nu se țină ni 
o adunare de mîntuială, ne-a v 
teresat ca această acțiune să- 
atingă scopul, să constituie i 
moment important în viața as 
ciației. Aproape peste tot i 
avut loc analize profunde, s-c 
făcut propuneri pentru îmbun 
tățirea muncii, s-au luat măști 
organizatorice de completări 
consiliilor asociațiilor sportive 
colo unde a fost oașul. Dai 
pînă la data fixată nu am reu; 
să facem tot ceea ce ne prop 
sesem, am amînat adunarea , 
.?—4 zile (dar fără să facem 
practică din aceasta) pentru bw 
ei reușită. Cîteva exemple po: 
five cred că sînt necesare : as 
ciațiile „Muncitorul moral 
,,AMIT‘‘, „Decorativa", „Colora 
tul". „Pîsla" și „Trapezul" (as 
ciația de la Circul de Stat).

— Ce au discutat memb 
UCFS cu acest prilej ? Poa 
ne dați un exemplu concn

— Da. La DECORATIV 
snre exemplu, unde am luat po 
te, cei prezenți au discutat dc 
pre competițiile în care i-a atr 
consiliul asociației, au sublim 
faptul că în ciuda unor succe 
au avut și rezultate slabe. Con 
liul asociației s-a angajat 
prea multe întreceri (spartachi 
de, campionatul asociației, ci 
suri, cupe), care s-au suprap 
la un moment dat, nedînd posit 
litatea urmăririi pînă la capăt 
unei acțiuni. Pe viitor memb 
UCFS au cerut să se pună • 
accent deosebit pe cam.vionai 
asociației, pe care să-l organize 
la fotbal, haltere, tenis de mia 
și șah, sporturi la care au co 
diții materiale mai bune și 
care s-a propus să fie angre.m 
70—80 la sută din totalul mei 
brilor asociației. La haltere : 
propus să se organizeze întreci 
cu care prilej să se stabileai 
recordurile asociației, să se c. 
semneze ..CEL MAI T1NĂR." 
„CEL MAI VlRSTNIC" parti 
pant, pe categorii de greuta 
S-au mai propus două acțiuni i 
ristice și două „duminici cuh 
ral-sportive. Exemplul asociaț 
„Decorativa" nu este singur 
Aproape în toate asociațiile ac 
nările și-au atins scopul.

— In încheiere să amint 
și numele unor activiști ce 
au contribuit la îndeplinii 
acestei sarcini; care au fă< 
ca clubul Gloria să se siti 
ze printre cluburile frunți 
în această importantă acțiut 

— I. Hodobasian, Gh. Crist 
cu, V, Bădescu, D. Florian, 
Popescu, Aristica Niculescu.
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▲ BILANȚ ATLETIC 1965 (IV)
Alergătorii noștri nu țin pasul cu cei mai buni

Vești de la Petrolul C
ontinuăm publicarea bilanțului atletic 1965, începînd — de 
registrate în probele masculine.

în ceea ce privește rezultatele sprinterilor, se constată

astăzi — prezentarea performanțelor în-

Zilele trecute l-am întîlnit la federație pe antrenorul federal ILIE 
OANĂ. Tocmai se .înapoiase de la Ploiești, unde fusese trimis, laolaltă 
cu alți activiști ai F.R.F., în muncă de îndrumare și control. Cu acest 
prilej antrenorul Oană ne-a spus cîteva cuvinte despre pregătirile echipei 
Petrolul Ploiești pe care, în lipsa prof. C. Cernăianu, plecat în schimb 
de experiență în Italia, le-a condus împreună cu antrenorul secund 
Nicolae Marinescu: .......
— începutul, firește, a fost făcut 
un control medical foarte riguros:

np de trei zile, 10, 11 și 12 ianuarie, 
'i jucătorii du fost... întorși și pe 
parte și pe alta. Examenul a fost 
solvit cu brio de 1(3 dintre iotba- 
tii din lot.
— Adică ?
— Portarii lonescu și Sfetcu, fun- 
șii Pahonțu, Boc, Mocanu, mijlocașii 
agomir, Crișan, Iuhas, D. Munleanu, 
icanții Dridea I, Dridea II. Badea, 
ddoveanu, Frățilă, Drăgan și junio-

Dincuță, recent promovat la 
'lipa I. Unul singur este bolnav, 
r sperăm că în curind va fi in mij- 
'ul colegilor săi. Este vorba de 
idașul Flotea. De la antrenamente 
sesc deocamdată Boc, Mocanu și 
ildoveanu, plecați in • Italia cu 
tipa de tineret.
— Cum decurg pregătirile?
— Antrenamentele au Început ime- 
t după încheierea controlului ine-

dical, adică la 13 ianuarie, In ptinia 
etapă a pregătirilor atenția noastră 
se Îndreaptă spie Îmbunătățirea re
zistenței și a forței. Pregătirile au 
ioc pe teren și la sală. Și in conti
nuare programul nostru prevede pre
gătiri pentru desăvirșirea rezistentei 
și forței, dar va interveni și un ele
ment nou : Îmbunătățirea îrideminării. 
Toate acestea, bineînțeles, in prima 
etapă. După aceea pregătirile vor 
deveni din ce in ce mai complexe, 
vom Începe seria meciurilor amicale.

— Cind vă înapoiat) la echipă?
— Imediat. Am venit la București 

doar pentru citeva ore...
Acum, cind citiți aceste rinduri, 

antrenorul Ilie Oană se află dig nou 
in miilocul jucătorilor de la Petrolul. 
Locul al doilea deținut de ei in cla
sament, la numai două puncte de 
lider, obligă 1...

. . , ■ ---------- o sensibilă creștere față de anui
Olimpiadei de la Tokio, la nivel european si regres la atleții noștri. De la Zamfirescu de pildă 
așteptam promisele corectări ale recordurilor țării la 100 și 200 m. Dar acesta, deși a dominat cu 
autoritate concursurile interne și a devenit dubiu campion balcanic, totuși n-a reușit saltul valoric pe 
care-1 lăsa să se întrevadă evoluția sa din 1964. Este adevărat că Zamfirescu a fost accidentat Ia 
început de sezon, dar a pune regresul său numai pe seama accidentului ar îi departe de adevăr 
Explicația acestui fapt trebuie căutată și în metodica antrenamentelor efectuate in 1965 si mai ales 
în felul în care și-a îndeplinit sarcinile pregătirii. Fără discuție, Zamfirescu este un alergător talentat, 
cu certe posibilități și de el depinde dacă in 1906 vom consemna în paginile ziarului nostru per
formanțe de 10,3 și 20,8. Valeriu Jureă. principalul său adversar în 1964, a fost bolnav o bună parte 
a anului trecut și n-a reușit să mai atingă valoarea cunoscută. Ceilalți seniori au rezultate mediocre.

Cea mai slabă probă de alergări rămine, in continuare, cursa de 400 m Ia cate, deși primii 
trei și-au realizat recorduri personale, valoarea rezultatelor este ioarte departe de actualele cerințe 
internaționale. Nici la 800 m cifrele alergătorilor noștri nu sînt cu mult mai strălucite, dar 
convingerea că există posibilități ca unii dintre alergători să realizeze ceva 
pildă, la Ene și, Ștef care, eliberindu-se de un anumit 
roase, 
pe

dacă vor aborda cursele cu tot curajul și nu 
ultimii metri

complex-BIoțiu", pot 
se vor mulțumi doar

păstram 
mai bun. Ne qînditn de 
înregistra rezultate valo- 

„cu ce iese" la finișul de

100 METRI 290 METRI 100 METRI

MONDIAL : 10.0 A.RECORD
(R.F.G.) 1960 

H. Jerome 
H. Esteves 
R. Hayes (S.U.A.) 1964
Cen Cia-cuan (R.P. Chineză) 1965

(Canada) I960 
(Venezuela) 1964

Hary RECORD MONDIAL : 20.2
(S.U.A.) 1964

RECORD EUROPEAN : 20.4 
(Italia) 1964

H. Carr
S. Ottolina

MONDIAL : 44,9 O. DavisRECORD
(S.U.A.) 1960

K. Kaufmann (R.F.G.) 1960
A. Plummer (S.U A.) 1963 
M. Larrabee (S.U.A.) 1964

(20,8) Claude Fiquemal (Franța) 
(20,4) Sergio Ottolina (Italia) 
( — ) Amin Tuiakov (U.R.S.S.) 
(20,7) Roger Bambuck (Franța)

BILANȚ EUROPEAN 1965 :

____ jC xÎLk 1 1 ii
î galațem despre iotbalul „Icir !

le-au sosit la redacție scrisori din 
ați in care iubitori ai fotbalului 
•ută poziția precară a celor două 
nații gălățene : Siderurgistul care 
ine „lanterna roșie' 
d Oțelul — 
mul loc în 
iei B !
dă părerile
tri:

destul 
prima

a doi

“ în categoria 
de aproape de 
serie a cate-

dintre cititorii

PÎNĂ CIND?
nt o veche suporteră a Siderur- 
ului și, alături de miile de gălă- 
prezenți la meciurile echipei fa

te, îmi exprim nemulțumirea față 
calitatea fotbalului practicat de 
pa pe care o simpatizez. Dumi- 

de duminică, pe soare, ploaie 
ger, am fost alături de cei 11 

ti ai noștri pe stadion. Și asta 
Je azi, de ieri, ci de mult timp, 
>e vremea cind această lormație 
a în categoria B (...). Numai că 
ă~echipa promovată în „A", con- 
torii fotbalului local nu au mai 
ce să facă pentru a satisface 

mțiile jucătorilor. In schimb, u- 
antrenori Ii s-a făcut... valiza (...).

dori să pun o întrebare : de ce 
rie de jucători buni nu au mai 
jt în formație de la începutul 
donatului ? Asta în timp ce alții 
nuă să joace, deși dovedesc că 
ic față primei categorii ?
resc ca în acest an să văd din 
meciuri de fotbal frumoase în 
tl meu. Știți de ce ? Am un bă- 
ire este îndrăgostit de fotbal și 
ea să aibă ce învăța de Ia fot- 
ii Siderurgistului I
ENUTA GHEORGHIU—Galați

TREAPTA CEA MAi DE 
JOS !

Voi căuta să arăt cîteva din cau 
zele care — după părerea mea — au 
făcut ca Siderurgistul să ocupe ulti
mul loc în categoria A :

— lipsa de interes a clubului pen
tru promovarea juniorilor și a celor 
mai talentați jucători din regiune ;

— schimbarea necontenită a an
trenorilor. La fiecare sfîrșit de se
zon fotbalistic a devenit o obișnuin
ță să avem un nou antrenor. De cînd 
Siderurgistul ataca locul I în catego
ria B, la această echipă au activat 
pe rînd antrenorii C. Marinescu, D. 
Schileru, P. Moldoveanu, Tr. Tomescu, 
Guță Tănase, iar acum — I. Zaharia 
și D. Stanciu. Cu o atit de rapidă 
schimbare a antrenorilor se mai poate 
duce o muncă de perspectivă, de 
creștere a cadrelor proprii ?

— în ultimii 2—3 ani pe Ia Side
rurgistul s-âu perindat vreo 40 de 
jucători, dintre care doar vreo 10 sînt 
din regiunea noastră, restul — .na
vetiști' ;

— numeroasele schimbări de posturi 
în echipă aduc prejudicii pregătirii 
fotbaliștilor. De pildă, jucătorul A- 
dam este folosit și în linia mediană 
dar și ca înaintaș central, iar fun
dașul Costache este întrebuințat mai 
mult în linia mediană 1

— deși iubitorii fotbalului au se
sizat în repetate rinduri conducerii 
clubului viața nesportivă a unora 
dintre jucători, sesizările au fost 
trecute cu... vederea de conducerea 
clubului, pe motiv că băieții „au și 
ei slăbiciuni".

Acestea, cred eu, sînt doar cîteva 
din cauzele care au făcut ca Side
rurgistul să ocupe la această oră 
locul 14 în clasament.

Noi, cei care iubim 
rim redresarea ei cit 
vrem ca în primăvara
tarele care o țin pe loc să lie în
depărtate pentru ca fotbalul gălățean 
să progreseze. Condiții sînt.

BILANȚ EUROPEAN 1965 :
10.1 (10.3) Wieslaw Maniak (Polonia)
10.2 (10,3) Gert Mctz (R.F.G.)
10,2 (10,3) Jiirgen Schroter (R.F.G.)

Gh. Zamfirescu alături de Hideo Ijima ia Universiada de la Budapesta. 
Alergătorul japonez a ciștigat cursa de 100 m, pe Nepstadion, in 10,1 sec.

10.2 (10,2) Marian Dudziak (Polonia)
10,2 * ‘ ‘ " ------------
10,2
10,2
10.2
10,2

( — ) Iuri Kasceev (U.R.S.S.)
(10.3) Edvin Ozolin (U.R.S.S.)
(10.4) Roger Bambuck (Franța)
(10,3) Amin Tuiakov (U.R.S.S.) 
(10.2) Nikolai ............. .............

RECORDURILE

Polltiko (U.R.S.S.)

ROMÂNIEI :
Moina „IC— seniori 10,4 I 

Gh. Zamfirescu 1964 
Al. Tudorașeu 1964
— juniori I 10,5 P. Ciobanu 1964
— Juniori II 11,0 P. Ciobanu 1963

BILANȚ REPUBLICAN 1965 î
Gh. Zamfirescu (Steaua) 
Al. Tudorașeu (Metalul) 
Aurel Stamatescu (Steaua)
Dorel Comșa (Dinamo Br.)

(10,4)
(10.4)
(10,6)
(10,8)
(11,0) Hugel Burghardt (C.S.O. Med.) 
( — ) Vasile Midvighi (Dinamo)
(10,6) Valentin Popescu (Rapid)
(10.5) Petre Ciobanu (Dinamo)
(11.4) Lucian Bădescu (Prahova
(11,0) Iancu Orghidan (S.S.E. Bacău) 
( — ) Berthold Albrecht (Șt. Buc.) 
(114)
(10,9)
(11,2)
(11,0)
(11,2)
(10,8)
(10,8)
(11.1)

PI.)

Foto: prof. P. Naghi

echipa și do- 
mai grabnică, 
aceasta toate

Jnd locurile ocupate de Side
ful și Oțelul în campionatele în 
activează, reiese clar că fotba- 
ilățean este slab reprezentat. IOAN I. DUMITRU—Galați

Nicolae Mărășescu (Steaua) 
C-tin Grigorescu (Dinamo) 
Liviu Levonian (Farul C-ța) 
Elod Kineses (Mureșul) 
Elemer Kineses (Mureșul) 
C-tin Iordan (C.S S. Buc.) 
Virgil porojan (Dinamo) 
Vasile Sărucan (Dinamo)

ați pregătit pentru concursul Pronosport de duminică?
binecunoscut faptul că în se- 
de iarnă concursurile Prono- 

se soldează cu mari surprize, 
ea firească este că și premiile 
e o valoare apreciabilă. In a- 
:ns, amintim valoarea premiilor 

primele concursuri ale anului

cursurile Pronosport Al și Bl 
ianuarie :

aiul excepțional = 26.194 
: 9836 Ici la Pronosport A. 
cursurile Pronosport A2 și B2 
ianuarie.

aiul excepțional : 19.585 lei, 
-a : 40 519 lei la Pronosport A. 
area premiilor de la concursu- 
ronosport A3 și B3, etapa din 
uarie, va fi cunoscută în seara

lei,

concursurile Pronosport de du-
16 ianuarie s-au înregistrat 

din cele mai mari surprize,

din cei 12 ani dc desfășurare a con
cursurilor dc pronosticuri sportive. La 
concursul Pronosport A, din 12 me
ciuri s-au înregistrat 10 de „Xu, 1 
de „1" și 1 de ,,2“ iar la Pronosport 
B, 11 de nX“, 1 de „1* și 1 
„2". Firește, variantele 
o configurație extrem 
Cei care au reușit să 
12 sau 13 rezultate se 
premii de valoare ridicată. Așa cum 
am mai spus, astă seară îi vom cu
noaște pe cîștigătorii acestui concurs, 
care se anunță cu premii mari.

Duminică 23 ianuarie, programele 
concursurilor Pronosport cuprind nu
mai. meciuri din prima categorie a 
campionatului italian. La patru din 
meciuri, participanții trebuie să indi
ce și pronosticuri la pauză.

Concursurile anterioare, organizate 
cu meciuri din campionatul italian,

„I* și 1 de 
cîștigătoare au 
de interesantă, 
indice 10, 11 

pot aștepta la

au arătat că rezultatele de egalitate 
sînt frecvente. Deci, este neapărată 
nevoie să sc țină scama de „X“-uri.

Privind clasamentul campionatului 
italian, vedem că la 17 etape disputate, 
s-au înregistrat următoarele rezultate 
de egalitate : Juventus 9, Lazio 8, In- 
tcrnazionalc, Napoli, Fiorentina, To
rino și Lancrossi cite

Returul campionatului 
sub semnul unei lupte 
în consecință, sînt dc 
prize și mai mari.

Pentru a putea prinde aceste 
prize este indicată participarea 
buletine colective 
mc cît mai mari 
variante simple, 
curaj.

7 ș.a. 
italian începe 
și mai dirze. 
așteptat sur-

sur
pe 

(combinate) cu sche- 
sau pe buletine cu 
completate cu mult

Rubrică redactată de Loto-Prono 
sport.

20,7
20,7
20.7
20.8
20,8
20,8

Jiirgen 
Marian 
Nikolai 
Jocelyn

Schroter (R.F.G.)
Dudziak (Polonia)
Polltiko (U.R.S.S.)
Delecour (Franța)

(21,2)
(21,2)
(20,9)
(20.8)
( — ) R. Heemskerk (Olanda)
(20,9) Edvln Ozolin (U.R.S.SJ

RECORDURILE ROMÂNIEI !
— seniori 20,S V. Jureă 1964
— juniori I «1,5 P. Ciobanu 1964
— juniori H 22,3 P. Ciobanu 1963

BILANT REPUBLICAN 1965 :

21,1
21,4
21,6
21,8
21,9
21,9*
22,1
22,1
22,2*
22,2
22.2*

BILANȚ EUROPEAN 1965 »
(45.6) Andrzej Badenski (Polonia) 

) Sergio Ottolina (Italia)
Manfred Kinder (R.F.G.) 
Jiirgen Kalfelder (R.F.G.) 
Josef Trousil (Cehoslovacia) 
Jens Ulbricht (R.F.G.) 
Vadim Arhipciuk (U.R.S.S.)

(46,9) Sergio Bello (Italia)
(47,0) Grigori Sver.betov. (U.R.S.S.)
(46.6) Hartmut Schwabe (R.D.G.)

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— seniori 47.5 I. Wiesepmayer 1957

Tr. Sudrigean 1958
I. Save! 1958

— juniori I -48,5 Gh. Ciobanu 1959 
—■juniori II. 51.3 P. Ciobanu 1956

Gh. Ciobanu 1963

49,9* (51,3)

BILANȚ REPUBLICAN 1965

(Știința)Berthold -AJbrecțit
Ton Rătoi. (Dinamo) 
Hori a. Stef (Rapid)
Ion Osoianu (Dinamo) 
Gh. Zamfirescu (Steaua)
Andrei Deâc (C.S.O. Oradea) 
Gheorghe Ene (Steaua)
Liviu Levonian (Farul C-ța) 
C-tin Bloțiu (Rapid)
Sigismund Szăbo (Steaua) 
Ion Nae (Dinamo)
Gh. Bălașa (Dinamo)

900 METRI

RECORD MONDIAL : 1:44,3 P. Srtcll 
(N. Zeelandă) 1962

RECORD EUROPEAN : 1: 45.7 R- Moens 
(Belgia) 1955

BILANT EUROPEAN 1965 •
(1:48.1)
(1:43,2)
(1:48.6)
(1:47,1)
(1:48,7)
(1:46,9)
(1:48.9)
(1-47,6)
(
(

1:46,3 
1:46.6 
1:47,1 
1:47.4 
1:47,4 
1:47,4 
1:47,4 
1:47,5 
1:47,5 
1:47,5

Jiirgen May (R..D G.)
Chris Carter (Anglia) 
Jan Kasai (Cehoslovacia) 
John Boulter (Anglia) 
Thomas Jungwirth (Ceh.) 
Dieter Bogatzki (R.F.G.)' 
Franz Kemper (R.F.G.) 
Noel Carrioll (Irlanda)

)Bodo Tummler (R.F.G.) 
) Istvan Nagy (Ungaria)

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— seniori 1:48,4 Z. Vamoș 1959
— juniori I 1:52,2 Z. Vamoș 1955

Gh. Plăcintaru 1963

Gh. Zamfirescu (Steaua) 
Valerlu Jureă (Dinamo) 
Al. Tudorașeu (Metalul) 
Ion Osoianu (Dinamo) 
Vasile Midvighi (Dinamo) 
Andrei Deac (C.S.O. Oradea) 
Berthold Albrecht (Știința) 
Mihai Vosminschi (Știința)

BILANȚ REPUBLICAN 1965 î
1:49,8 (1:52,0) 
1:50,1 
1:50,3 
1:51,9 
1:52,3 
1:54,2 
1:54,7 
1:54,7 
1:55,2
1:55,4*(1:59,7)

Notă : în
1964; ♦«junior.

(1:52.5) 
(1:51,0) 
( - )
(1:52,5) 
(2:00,3)
(1:54,8) 
(2:01,9) 
( - )

(21,0)
(20,9)
(22,0)
(21,7) 
( - )
(22,4)
(21,7)
( — )
(23,0) Emil Tobias (Banatul)
(21,7) Aurel Stamatescu (Steaua)
(23,1) Bucur Iliescu (MetaluD

Gheorghe Ene (Steaua) 
Horia Stef (Rapid) 
C-tin Bloțiu (Rapid) 
Zoltan Vamoș (Dinamo) 
St. Beregszaszi (Dinamo) 
C-tin Perju (Steaua) 
Gh. Corșatea (Steaua) 
Ion lordache (Dinamo) 
Gh. Plăcintării (Steaua) 
Radu Rusu (C.S.M. Cluj) 
paranteze, rezultatele din

Campionatul republican de biailon—proba de 20 km
(Urmare din pag. 1)

de fond și pe trambulina mijlocie cele 
de sărituri din cadrul „Cupei Tracto
rul*, iar în Kantzer și pe Sulinar pro
bele de slalom special și slalom uriaș 
pentru „Cupa Poștăvârul*.

★
Deschiderea sezonului de schi la Tg. 

Mureș s-a făcut prin concursul organi
zat pe pîrtia de Ia Sîncrai. care a fost 
inaugurată cu această 
ceri au luat parte 35 
la Comerțul, Știința și 
și Voința Sîncrai. Cei 
GA. Cața, Alexandru 
de Ia Comerțul, M. Vas și K. Csutak 
de la Știința dintre seniori, Suzana Sza
bo, Z. Varga și Emil Moldovan dintre 
reprezentanții centrului de inițiere. 
(IOAN PÂUȘ-coresp. regional).

*
Al doilea concurs desfășurat în acest 

sezon la Toplița a fost dotat cu „Cupa 
Știința*. Au luat parte 50 de schiori, a 
căror evoluție a fost urmărită cu viu 
interes de un public numeros, lată cîș- 
tîgătorii probelor: fond băieți 9—10 ani
I km : Ioan Birman (Știința), băieți
II 12 ani l km: Vasile Mărgineanu 
(Știința), juniori 5 km: Mircea MoJdo-

ocazie. La între- 
de concurenti de 
Oțelul Tg. Mureș 
mai buni au fost

Bob, F. Klaus

van (Știința), seniori 10 km : Alcx. 
Marcu (Complexul Gălăuțaș), juniori, 3 
km: B. Balog (Știința), fetițe 11 -12 
ani: Maria Marton (Știința), junioare 
3 km: Maria Ciobota (Știința); slalom 
special băieți 9—10 ani: V. 
(Știința), băieți 11 
(Știința), juniori cat. a Il-a: C. 
(Știința), juniori cat. I: Petru 
(Știința), seniori: St. Karacsoni < 
șui Toplița), senioare: Voichița Moldo
van (Mureșul Toplița) > coborî re 
cat. 1: P. Scruba, seniori: I. Moldovan 
(Mureșul Toplița). Cupa a fost cucerită 
de schiorii dc la Știința, asociație orga
nizată pe lîngă Liceul din Toplița. (prof. 
IOAN MOLDOVAN-coresp.).

★
De la începutul lunii ianuarie centrul 

de inițiere al clubului sportiv orășenesc 
Brașov desfășoară o intensă activitate. 
Zilele trecute, antrenorii N. Lupan și C. 
Bîrsan au organizat la Poiana Brașov 
un concurs de verificare la care an luat 
startul 37 de copii. Iată cîștigătorii 
probei dc slalom disputată pe categorii 
de vîrstă : fete 7—9 ani: Daniela Mun- 
teanu ; băieți 7—9 ani: Alex. I aus, 
10—12 ani: N. Stinghe, 13 75 ani:
O. Țuturea. (CAROL GRUIA — 
corcsp. regional).

Lazăr
12 ani: B. Andrei 

. Petru
Scruba 
(Mure-

juniori



Sportul UNIVERSIADA DE IARNA DE LA TORINO
- 500 DE STUDENTI DIN 31 DE ȚĂRI PARTICIPĂ LA ÎNTRECERI -

09

pe gloE
11 țări participă la campionatele 
internaționale de tenis de masă

ale R.O Germane
BERLIN 20 (Agerpres). — Cea de-a treia ediție a 

campionatelor internaționale de tenis, de masă ale 
R. D. Germane, ce se va desfășura la Berlin între 
4 și 8 februarie, se va bucura de o participare extrem 
de valoroasă. La întreceri și-au confirmat participarea . 
glia, Bulgaria, Cehoslovacia, Danemarca; R. D. Germană, Iugoslavia, Polonia, 
ROMANIA, Suedia, Ungaria și U.R.S.S.

Lista participantilor are în frunte pe. campionii europeni Kjell Johansson 
(Suedia), Eva Koczian (Ungaria) șl perechea Shannon — D. Rowe (Anglia). 
Dintre ceilalți concurenți se desprind prin valcarea lor Vecko și Korpa (Iugo
slavia), Alser (Suedia). Harrison și Barnes (Anglia), Fahazi (Ungaria). Giurgiueă 
(România), Amelin CU.R.S.S.) la bărbați și Alexandru (România), Grinberg și 
Rudnova (U.R.S.S.) la femei.

slalom) vor avea loc la 
Sestriere. Pe pîrtiile renu
mitei stațiuni de sporturi 
de iarnă (situată la o al
titudine de peste 2 000 m) 
a căzut în ultimele zile o 
zăpadă abundentă și sutele 
de schiori care se antre
nează aici verifică zilnic 
trasarea perfectă a pîrtiilor.

Stadionul clc zăpadă de la 
Claviere, locul de dispu
tare- a curselor de fond și 
a întrecerilor- de sărituri- 
de la trambulină, este și el 
gata. Stadionul reunește, 
într-un mic complex, pista 
de aterizare a săritorilor 
de la trambulină, locurile 
de start în cursele de fond 
și ștafete,, tribune pentru 
spectatori. In timpul Jocu

rilor universitare de iarnă. Ia Torino și 
în celelalte două localități vor avea loc 
manifestări artistice și culturale, care 
vor contribui la întărirea legăturilor de 
prietenie dintre studenții de pretutin
deni.

I 
I
I
I
I 
I

______ _ _ sportivi din 11 țări : An-
Bulgaria, Cehoslovacia, . Danemarca, R. D. Germană, Iugoslavia,

ALEXANDRA NICOLAU CONDUCE LA BEVERWIJK
HAGA, 20 (Agerpres). — Cam

pioana României, Alexandra Nicolau, 
continuă să fie lidera turneului in
ternațional de șah de Ia Beverwijk. 
în runda a treia, Alexandra Nicolau 
a întrecut-o pe olandeza Timmer. 
Cealaltă reprezentantă a țării noas
tre, Elisabeta Polihroniade, a pierdut 
la Karakaș (Ungaria). Alte rezultate: 
Litmanowicz (Polonia) — Chaude de 
Silans (Franța) remiză,- K. Jovano- 
vici (Iugoslavia) — Heemskerk (O- 
landa) 1—0. Au fost întrerupte parti
dele Radzikowska (Polonia) — R. Jo- 
vanovici (Iugoslavia) și Petrova 
(Cehoslovacia) — Vreeken (Olanda). 
După trei runde, clasamentul se pre
zintă astfel: 1. — Nicolau (România) 
3 puncte ; 2. — K. Jovanovici (Iugo
slavia) 2,5 puncte,- 3-4. — Karakaș

(Ungaria) și Chaude de Silans (Fran
ța) 2 puncte liecare. Polihroniade se 
află pe locul 7—8 cu 1 punct.

în competiția masculină rezervată 
maeștrilor conduce șahistul român T. 
Ghițescu. Cîștigînd partida cu austria
cul Beni, Ghițescu ocupă acum pri
mul loc cu 2 puncte și o partidă în
treruptă. El este urmat de Kramer 
(Olanda) cu 2 puncte și Ostojici 
(Iugoslavia) cu 1,5 puncte (11. Alte 
rezultate : Smederevac (Iugoslavia)— 
Gaprindașvili (U.R.S.S.) remiză ; 
Walthemate (R.F.G.) — Kramer (O- 
landa) remiză ; Ree (Olanda) — Wes- 
terinen (Finlanda) întreruptă; Gere- 
ben (Elveția) — Ostojici (Iugoslavia) 
întreruptă; Jongsma (Olanda) — 
Șandor (Ungaria) 1—0.

TORINO (Agerpres). — Cu prilejul 
unei conferințe de presă,, ținută la To
rino, președintele Federației internațio
nale a sportului universitar, dr. Primo 
Nebiola, a declarat că Universiada de 
iarnă ce se va desfășura între 5 și 13 
februarie la Torino, Sestiiere și Claviere 
va reuni peste 500 de studenți sportivi 
din 31 de țări, printre care Austria, 
Canada, Cehoslovacia, Franța, Japonia, 
Italia, Polonia, Suedia, U.R.S.S., S.U.A. 
și altele. Primo Neliiula a subliniat că 
Universiada zăpezii este cea mai impor
tantă competiție a sezonului de iarnă 
prin numărul mare de participanți, va
loarea lor și diversitatea probelor.

Organizatorii Universiadei fac ulti
mele pregătiri pentru a asigura concu- 
renților condiții bune de întrecere, ca
zare și transport. La Torino, unde se 
vor desfășura probele de patinaj și tur
neul de hochei, a fost amenajată o nouă 
pistă de gheață și s-au adus îmbună
tățiri instalațiilor patinoarului de Ia Pa
latul Expoziției. După cum se știe, la 
turneul de hochei vor participa puternice 
formații studențești din Canada, Ceho
slovacia, Suedia, S.U.A.. U.R.S.S.. Ro
mânia etc.

Probele de schi alpin (coborîre și

[ 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

Știri... rezultate
INNSBRUCK. — A început compe

tiția internațională de hochei „Cupa 
Alpilor". In primul joc, reprezenta
tiva Iugoslaviei a întrecut formația 
H. c. Kltzbuehel cu 7—3 (2—1, 0—1( 
5-1).

PARIS» — într-un joc contînd 
pentru „C.C.E." la volei masculin, 
echipa bulgară Minlor Pernik a dis
pus de Asnieres Sports cu 3—2.

COPENHAGA. — în preliminariile 
campionatului mondial de handbal : 
Danemarca — Islanda 17—12 (8—5). 
Raturul va avea loc în aprilie;

LENINGRAD. — Rezultate din ca
drai concursului de- atletism pe te
ren acoperit: prăjină — Bliznețpv 
4,90 ; triplu — Dementiev 15,51 ; 
1 milă — lakubov 4:20,2 ; greutate — 
Karaseev 18,32 ; 500 m femei — Ma- 
rocikina 1:19,4.

MADRID. — în Sferturile de finală 
ale „C.C.E.“ la baschet masculin: 
Real — Slavla Praga 80—63 (41—26).

SINGAPORE. — Echipa cehoslovacă 
de fotbal Slovan Bratislava a sus
ținut un joc la Singapore, unde a 
întîlnit o selecționată locală. Oaspe
ții au terminat învingători cu 7—6.

STOCKHOLM. — Schiotul finlan
dez Arte Talnen a cîștigat cursa 
de 15 km de la Oestersund în 
56:30.

Handbaliștii noștri și-au încheiat turneul 
in R.F. Germană

în ultimul meci: București—Rheinhausen 27-15
RHEINHAUSEN 20 (prin telefon). Se

lecționata masculină de handbal a orașu
lui București și-a încheiat miercuri seară 
turneul în R. F. Germană, jucînd la 
Rheinhausen cu echipa reprezentativă a 
acestei localități, Handbaliștii români au 
practicat un joc hun, cu multe faze, de 
atac, impunîndu-și superioritatea tehnică 
și tactică. Ei au cîștigat meciul la o dife
rența clară : 27—15- (13—7). Beprezeuta,- 
tiva Bueureștiului a aliniat următoarea 
formație: Bogolea—Iacob (6), Castache 
li ()), ■ Ofelea, Gruia (8),. Maser (4),

Nica (2), Marinescu (1), /. Popescu 
(2), Ivănescu (1), Goran (1), Nodea (1)

Joi, jucătorii români au plecat spr< 
țară, uimind să sosească la Bucureșt 
vineri după-amiază.

In total, în cursul turneului să# îi 
R. D. Germană și R. F. Germană ecliipi 
bucureșteană a susținut 18 meciuri (din 
tre care 13 de durată redusă), cîștigîm 
]4„ terminînd unul Ia egalitate și pier 
zîtid trei. Ea a marcat 302 goluri și 
primit 178.

Reprezentanții României clasați printre
cei mai buni floretiști din lume

Săptămînahil sportiv „SP0RT0WIEC16 
din Varșovia a publicat recent lista ce
lor mai buni floretiști (individual și pe 
echipe) din lume pe anul 1965.

în clasamente, reprezentanții țării 
noastre ocupă locuri valoroase. Astfel, 
la femei echipa României este clasată 
pe locul doi, iar reprezentantele noastre 
ocupă următoarele locuri : Olga Orban 
Szabo (2), Maria Vicol (3—4), Ileana 
Drîmbă și Ecaterina Ieneic (7—8). La 
bărbați, reprezentativa României ocupă 
locul 4—5, la egalitate cu reprezenta
tiva Ungariei.

Iată aceste clasamente:
FEMEI (individual) : 1. Galina Go

rohova (U.R.S.S.) ; 2. Olga Orban Szabo

(România) : 3—4. Prudskova (IJ.R.S.S.) 
și Maria Vicol (România) ; 5. Reino 
(Italia) ; 6. Gapais (Franța) ; 7—8.
Iencic și Drîmbă (România) ; 9. Rost- 
vorova (U.R.S.S.) ; 10. Gzimmerman
(Polonia). Echipe : 1. U.R.S.S. : 2. Ro
mânia ; 3. Italia ; 4. Ungaria ; 5. R. F. 
Germană.

BĂRBAȚI (individual): I. Magnan 
(Franța) ; 2—3. Revenii (Franța) și
Sveșnikov (U.R.S.S.) ; 4—5. Putiatin 
(U.R.S.S.) și Vojtla (Polonia) ; 6. Mid
ler (U.R.S1S.) ; 7. Kamuti (Ungaria) ; 
8—10. SkrudJik (Polonia).. Szabo (Un
garia) și Sarov (U.R.S.S.). Echipe: 
1. U.R.S.S. ; 2. Polonia ; 3. Franța ; 
4—5. România și Ungaria.

Ultima fotografie în calitate do 
concurentă a uneia din cele 
mai bune schioare ale lumii, 
austriaca Edith Zimmerman (în 
dreapta). Fotografia a fost fă
cută după cursa de slalom 
uriaș de acum cîteva zile, de 
la Grindelwald, în care Edith 
Zimmerman s-a clasat pe locul 
al doilect. în stmga, schiocra 
americană Sandra Shellworth 
(locul 3), iar la mijloc Therese 
Obrecht (Elveția), cîștigătoarea 
întrecerii.

La o conferință de presă, 
Edith Zimmerman (24 de ani, 
medalie de argint la J.O. de ta 
Innsbruck) a anunțat oficial că 
se căsătorește și că nu va mai 
participa la competiții. Fără 
îndoială, schiul austriac pierde 
unul din „punctele forte" ale 
sale, acum, în plit» sezon com- 
pelițional internațional.

Foto U.P.I. — Agerpres

DE PE TOATE MERIDIANELE
„SECRETUL" LUI DANEK

Recordul mondial stabilit de discobolul cehoslovac 
Ludvik Danek, în octombrie trecut, a atras atenția 
specialiștilor nu numai asupra cifrei atinse — 65,22 m 
— ci și asupra particularităților materialului folosit 
de noul recordman.

Este vorba de discul cu care a fost stabilit 
Construit cu respectarea strictă a normelor 
de regulamentul internațional, în ceea ce 
greutatea și dimensiunile, el prezintă totuși 
ficare în repartizarea masei materialului, 
discurile urmau cu 
care centrul de greutate corespunde în mod riguros 
centrului geometric al masei. La noul disc s-a căutat 
o repartizare mai excentrică a greutății, spre laturile 
sale. Aceasta asigură discului, atunci cînd i se imprimă 
inițial o rotație corespunzătoare, mai multă stabilitate 
în zborul planat.

Interesant de reținut că discul pe care-1 folosește 
acum Danek este de construcție franceză și i-a fost 
oferit cu o lună înainte de stabilirea recordului mondial, 
cu prilejul meciului de atletism Franța — Cehoslovacia 
desfășurat l-a Paris.

Va plana spre noi recorduri acest disc și în sezonul 
atletic 1966 ? Sau va stârni discuții, ca cele purtate 
într-o vreme asupra suliței ?

recordul, 
stabilite 
privește 
o modi- 

Pînă acum, 
fidelitate modelul finlandez, în

în acest an se vor desfășura aici — pentru prima 
oară — concursuri de atletism. Sala va fi înzestrată' 
cu o pistă de lemn demontabilă și sectoare asemă
nătoare pentru aruncări și sărituri. Lungimea pistei va 
fi de 170 m (în conformitate cu cerințele regulamen
telor internaționale pentru terenuri acoperite). Pe 
această pistă se vor desfășura alergări pe distanțele 
de 50, 600, 800, 1 500, 3 000 m și o milă (pentru bărbați) 
și de 500, 800 m (pentru femei). De asemenea, vor 
avea loc și alergări de 55 m garduri (pentru bărbați) 
și 50 m graduri (pentru femei).

La primul 
Ia Lujniki în 
invitați atletă

concurs internațional, care 
zilele de 29 și 30 ianuarie 
din 14 țări.

va avea loc
1966, au fost

B.B.C.-UL SE REORGANIZEAZĂ ÎN 
FOTBALULUI !

VEDEREA

1 W&î

SALA DE LA LUJN1K1 ÎMBRACĂ O NOUA HAINĂ

La Palatul Sporturilor din capitala Uniunii Sovietice 
se fac importante reamenajări în vederea unei noi 
activități. După boxeri, baschetbaliști, hocheisti sau 
patinatori, aici își vor da întîlnirc și competitorii reu
niunilor atletice.

Societatea britanică de radio și televiziune a început 
de pe acum pregătiri 
siilor ce se vor face 
final al campionatului

O telegramă sosită
B.B.C. rezervă o clădire cit patru etaje, ce va fi pusă 
exclusiv la dispoziția celor 500 de tehnicieni care vor 
avea în grijă efectuarea transmisiilor. 45 de studiouri 
vor fi amenajate special pentru radio-reporterii și 
crainicii de televiziune sosiți de peste hotare pentru 
a urmări meciurile. 123 de ingineri vor „dirija" cele 
80 de microfoane dispuse pe diferitele terenuri de1 
joc, iarîri ajutorul crainicilor străini vor sta 62 da 
translatori cu o înaltă calificare fotbalistică.

> Inutil a mai spune că, în iulie, pe programele B.B.C.- 
ului fotbalul va fi prima vedetă...

amănunțite în vederea transnri- 
în timpul disputării turneului 

mondial de fotbal.
recent din Londra anunță că

La închiderea ediție
Canadianea Nancy Greene învingătoare

asupra schioarelor europene!
VIE NA 20 (Agerpres). — La startul 

concursului international de schi de la 
Ba-dgastein s-au prezentat specialiști ai 
probelor alpine dm Europa șr Amcrioa. 
In proba feminină de slalom special,, 
victoria a fost repurtată de tînăira 
schioară canadiană (22 ani) Nancy 
Greene. Ea confirmă* prin aceasta suc
cesele obținute pe pistele europene,. la 
începutul sezonului de: schi. Locurile 
următoare în această probă au revenit

Mariellei Goitscbel (Franța) și Tr: 
Ileebcr (Austria). Ultima terminase 
torioasă în ziua precedentă ftt ewrsa 
coborîre, urmată de compatrioata 
Christi HaaA și schioara franceză 
delcine lîodiâtay. Traudl Hvehcr 
coborît pîrtia de 2 800 m (difer 
de nivel: 67’2 m) în 2:36.41. Tot e 
ocupat primul loc și în elasame 
combinatei alpine, du l'l,64i8 punct
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