
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-V In campionatul republican de hoche?

0 0

RGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

SPARTACHIADA ÎN 
PLINA DESFĂȘURARE
Tineri șl vîrstnlci din 

cele 58 de asociații sporti
ve aparținînd de Clubul 
sportiv orășenesc Galați 
participă cu plăcere la în
trecerile actualei ediții a 
Spartachiadei de iarnă. 
Pînă în prezent s-au înre
gistrat peste 7 500 de par
ticipant care și-au măsu
rat forțele în întrecerile 
de gimnastică, trîntă, hal
tere, tenis de masă și șah. 
S-au evidențiat consiliile 
asociațiilor sportive Trac
torul, Trefilorul, Ancora, 
Gloria, Uzina mecanică. 
Nu se poate spune însă a- 
celași lucru despre asocia
țiile Metalosport, Rapid 
C.F.R., Constructorul TRC 
și Victoria, unde întrece
rile se desfășoară nesatis
făcător.

S. CONSTANTINESCU 
T. SIRIOPOL — coresp.
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Dinamo București - 
Voința Miercurea Ciuc 4 3
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n întreaga

tumeroase
oncursun
le schi

ara,

por*Florescu (Dinamo) a tras puternic șl pucul a trecut pe lingi... 
tar 1 Așa s-a înscris primul gol pentru bucureșteni.

Foto : T. Roibu
ci mai harnici 
schiori din Deva 

fost cei ai asociației 
portive Voința, care a 
ganizat primul concurs 

anului. Probele, la 
re au luat parte juniori 

copii, s-au desfășurat 
pîrtiile amenajate în 

eajnfo cabanei Perian. 
i peste 50 de schiori ai 
□ciațiilor Sanitarul, E- 
■trica, Minerul, Pro- 
esul, Constructorul și, 
teînțeles, Voința au de- 
>nstrat numeroșilor spec- 
:ori frumusețea acestui 
3rt. Semnalăm, în schimb, 
iba participare a școli- 

care au fost reprezen- 
Le doar de 7 elevi. Pe
ltate: fond. Juniori cat, 
4 km: 1. V. Ilrubi (Vo- 
a); 2. V. Străuț (Vo- 
■a); 3. K. Petru (Voin- 
>; juniori cat, a ll-a 2 
i: 1. N. Donovici (Vo- 
a); coborîre juniori cat. 
1. A. Rovinaru (Voin-

2. A. Jurca (Voința); 
V. Străuț (Voința) ; 

dom Juniori cat. 1: 1. 
Rovinaru; 2. L. Albu 

oința); 3. A. Jurca. De 
narcat buna organiz.are 
igurată de asociația Vo- 
a. (GIL SENDREANU- 
-esp.).

CURSURI DE ARBITRI 
LA TURNU SEVERIN...
Recent, consiliul orășe

nesc UCFS Tr. Severin a 
organizat cursuri de arbi
tri pentru următoarele dis
cipline sportive : atletism, 
box, handbal, volei și te
nis de masă.

M. FOCȘANU — coreso.

...SI LA PITEȘTI
Zilele acestea au absol

vit cursul de arbitri și in
structori de lupte 12 "spor
tivi. Cursanților li s-au 
predat lecții teoretice și 
practice de către cadre de 
specialitate. S-au eviden
țiat R. Iorga, C. Ismail, I. 
Seke și A. Boldiș.

I. FEȚEANU — coresp.
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Prima etapă din ultima „manșă" a campionatului republican de 
hochei a programat aseară un veritabil derbi > Dinamo București 
—Voința Miercurea Ciuc. Dinamo viștii — confirmind progresul 
realizat de la un tur la altul al competiției — au repurtat o me
ritată victorie, primul lor succes asupra echipei din Miercurea 
Ciuc: 4—3 (3—1), 1—2, 0—1). Aspectul general al partidei este 
bine oglindit de scorurile parțiale. Prima repriză a aparținut net

O nouă sală de sport 
la Hunedoara

ffn raionul Tg. Mureș au 
®Tost organizate, cu 
rijinul consiliului raio- 
1 UCFS, cinci centre de 
țicre în mediul sătesc.

In cadrul acestor centre, 
conduse de inimoși ins
tructori voluntari, învață 
să schieze 263 de copii și 
tineri. In prezent, datorită 
condițiilor favorabile, acti
vitatea centrelor este foarte 
însuflețită. Cele cinci cen
tre se află în localitățile 
SOVATA(două). instructori 
C. Ceehezi și /•’. Der-zsi; 
PANET - 
dorjani, 
structor 
PR AII), 
tas. La 
din orașul Tg. Mureș, or- 

(Continuare în pag. a 2-a)

instmetor Z.
EREMITUL - 

G. Uitai

A- 
in-

instructor F. Ro- 
centrul de inițiere

Numeroși spectatori au 
asistat la primul con
curs de schi al sezonu
lui organizat la Buș
teni In cadrul Sparta- 
chiadci de iarnă a ti
neretului. Datorită bu
nel organizări, asigura
tă de asociația sportivă 
Caraimcnul. cu spriji
nul comitetului oră e- 
nesc U.T.C., întrecerile 
au constituit o bună ’ 
propagandă pentru schi, 
in fotografie, o imagi
ne din timpul desfășu
rării concursului : sosi

rea pe Valea Albă.

Foto >
Victor Zbârcea

■

Corespondenții ne scriu despremenajarea de patinoare naturale
TIMIȘOARA. Clubul sportiv 
ășenesc și asociațiile sportive 
instructorul, C.F.R. și Progre- 
l au amenajat patinoare na- 
ale, unde sute de tineri și 

iere practică frumosul sport 
patinele. Zilele viitoare 
termina amenajarea

i patinoare la Scoală 
>nală U.M.T. și Școala 
inală Petrol-chimie. Ea 
profesională U.M.T.

schide un curs de 
ntru patinaj, la care vor 
rticipa elevi și eleve de la 
ate școlile din oraș.

se 
de 

profe- 
profe- 
Școa- 
se va 

inițiere 
care

HAȚEG. în curtea liceului, 
pe terenul de handbal, a fost 
amenajat un patinoar natural. 
El este dotat cu o instalație e- 
lectrică, astfel că poate fi fo
losit atît ziua cît și seara. 
Patinoarul a fost amenajat cu 
concursul profesorilor liceului 
și cu ajutorul elevilor, care au 
prestat numeroase ore de mun
că patriotică.

NICU SBUCHEA

P. ARCAN și L JURA

CRAIOVA. Iarna a „apărut" 
cîtva timp și la Craiova, 

ipada și gerul au adus multe 
curii tuturor amatorilor de 
practica schiul și patinajul, 
embrii consiliului asociației 
ortive Metalul n-au stat cu 
iinile in sin, ci au amenajat 

terenul de baschet un pa- 
îoar natural. Zilnic pot fi vă
ii aici, alături de copii 
ieri, oameni mai în vîrstl.

Și

TÎRNĂVENI. Timpul prielnic 
din ultima perioadă favorizează 
practicarea patinajului. Asocia
ția sportivă Chimica a amena
jat un patinoar spațios în in
cinta stadionului „23 August". 
Aproape 300 de amatori ai pa
tinajului își petrec o parte din 
timpul liber practicînd acest 
frumos sport. Este regretabil 
faptul că organizatorii nu s-au 
gîndit să creeze un 
inițiere la patinaj, 
toate condițiile.

centru de 
deși au

I. HASAȘIU și I. DUCAN

ȘTEFAN GURGUI (Continuare în pag. a 2-a)

Zilele trecute, în loca
litate, a fost dată în fo
losință o sală de sport, 
construită după un pro
iect întocmit de I.C.S. Hu
nedoara. Noua sală, pre
văzută cu vestiare spa
țioase și băi, este dotată 
cu aparatură modernă și 
asigură condiții optime de 
antrenament pentru gim
naști, luptători, boxeri, 
atleți, handbaliști, bas-

chetbaliști, voleibaliști și 
tenismani.

Cu prilejul inaugurării 
au avut loc demonstrații 
ia care și-a dat concursul 
lotul republican de tenis 
de cîmp în frunte cu 
I. Țiriac, gimnaști din Pe- 
troșeni, Alba Iulia și alți 
sportivi din Hunedoara.

ALBU VOICU
corespondent

lui Dinamo care a fructi
ficat trei din numeroasele 
ocazii pe care și le-a cre
at : în minutul 7, Flores- 
cu a deschis scorul șu
tind sec, la un puc pri
mit din angajament, în 
min. 15, Pană a marcat la 
capătul unei frumoase 
acțiuni individuale, pen
tru ca în minutul urmă
tor, Boldescu să fixeze 
scorul primei părți. In 
ansamblu, o repriză, de 
remarcabil spectacol, rea
lizat mai ales de învin
gători. în primul minut 
de după pauză, Fogoroș 
șutează de la treime și 
Pană, din volei- deviază 
pucul în poartă : 4—01 
Treptat, dinamoviștii ce-

dează inițiativa. Jucînd 
numai cu două linii de 
atac, ei sînt acum mai 
puțin „proaspeți" decit 
adversarii lor, care fo
losesc trei linii. St Vo
ința reduce scorul, prin 
punctele realizate de 
Kraus (min. 23) și Szabo 
II (cursă individuală, 
intr-un moment cînd e- 
chipa sa era în inferio
ritate numerică I), in 
min. 37. Ultima parte a 
jocului a fost plină de 
neregularități, de între-

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi la Barcelona

Steagul roșu intîlnește pe Espanol 
în „Cupa orașelor tirguri"

dimineața,(prin telefon), 
dimineața, din 
escală timp de 
fotbaliștii de 

sosit abia luni 
Aici se

BARCELONA 25
Plecați de 
București.
36 de ore 
la Steagul 
după-amiază la Barcelona.
va desfășura, mîine, în nocturnă— 
de Ia ora 21,30. ora României — 
meciul dintre
G1JL ROȘU,
111 în „Cupa orașelor tîrguri*.  

Printre cei

sîmbătă 
și făcînd 
Ia Paris, 
roșu au

ESPANOL și STEA- 
contînd pentru turul

prezenți la aeroport

se afla și celebrul Ricardo Zamora, 
fostul portar al reprezentativei Spa
niei și actualul consilier tehnic al 
clubului Espanol.

După o scurtă odihnă, jucătorii ro
mâni au făcut deplasarea Ia stadio
nul Espanol, unde, timp de o oră 
și zece minute, s-au antrenat la lu
mina reflectoarelor. A fost mai mult 
o încercare de acomodare cu terenul, 
destul de tare din cauza timpului 
călduros (plus 15 grade) și uscat.

A doua zi 
română a vizitat locurile 
interesante 
cîteva ore de relaxare, petrecute în 
mijlocul naturii prin parcurile plin» 
de caiși și lilieci înfloriți.

In cursul după-amiezii de marți 
cei 15 jucători de la Steagul roșu an 
mai efectuat o scurtă ședință de pre
gătire, după care antrenorul Silviu 
Ploieșteanu s-a decis asupra „ll“-lut 
care va evolua mîine pe stadionul 
Espanol: Adamachc — Zaharia, Je
nei, Campo, Naghi — Pescaru, Si- 
glieti — Ilașoti, Năftănăilă, Goran, 
Gyorfi.

In tabăra noastră domnește buna 
dispoziție și optimismul.

In ccca ce privește adversarul nos
tru, acesta deține în momentul de 
față o bună formă, concretizată prin- 
tr-o serie de victorii realizate în 
campionatul spaniol. In ultima etapă, 
disputată duminică, Espanol a dis
pus de Malaga Intr-o partidă în 
care s-a evidențiat, în mod deose
bit, faimosul Di Stefano.

programul meciurilor
Citiți în pafi. a 3-a

ale orașului.

delegația 
cele mai 
Au fost

AU FOST
TRASE LA SORTI 

16 — IMILE“
CUPEI ROMÂNIEI
LA FOTBAL



ITLETISM: Concurs

dotat cu Cupa Unirii
școlilor tehnice din Capi- 
participat luni, în sala

lElcvii 
fală au ,, 
Tlorcasca II, la un concurs de atle
tism dotat cu Cupa Unirii . La 
cele 3 probe cuprinse în programul 
întrecerilor au luat parte aproape 
300 de concurenți. Cei mai bine 
pregătiți s-au dovedit reprezentanții 
Școlii de metrologie (prof. Cornel 
Cotor), care au cîștigat atît la băieți 
cît și la fete.

Primele trei locuri ale clasamen
tului general au fost ocupate de • 
Șc. teh. metrologie 154 p (76 la 
fete) ; 2. Șc. teh. stenografie 71,5 p 
(numai la fete) și 3. Șc. teh. geolo
gic 54,5 p (18,5 p la fete).

Cele mai bune rezultate : BĂ
IEȚI : 50 m : Ad. Toma 6,2 ; Ad. 
Jvăncscu 6,3 ; FI. Cristea 6,4 ; lun
gime : D. Marin 6,46 ; FI. Ciocan 
6,34 ; Gh. loan 5,69 ; greutate : Ad. 
Uber 10,51 ; D. Valentin 10,46 ; C. 
Nicolae 9,96. FETE: 50 m: S. 
Georgescu 7,6 ; L. Pisarov 7,7 ; C. 
Preoteasa ți C. Săsăran 7,8 ; lun
gime ; L. Pisarov 3,88 ; greutate : 
R. Răducanu 10,60 ; V. Todașcă 
8,82.

N. D. NICOLAE — coresp.

GIMNASTICĂ
CAMPIONII ȘCOLII
Tradiția sportivă a Școlii generale 

flln comuna Dîrja, raionul Gherla, 
reg. Cluj, a fost respectată șl In 
acest an : zilele trecute s-a desfășu
rat campionatul școlii la gimnastică.

După întreceri viu disputate și 
după multe emoții, primul ’oc la fete 
• fost cucerit de pioniera Livla Cor- 
doș, din clasa a V-a. La băieți, pio
nierul Nicolae Spătar, din clasa a 
VH-a, a reușit frumoasa performan
ță de a-și înscrie numele, pentru 
a doua oară consecutiv, pe lista 
campionilor școlii.

PETRICĂ CORDOȘ 
prof, de educație fizică

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
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HANDBAL: A fost alcătuit programul
fazei interregionale a „Cupei F.R.H?

A doua competiție de sală a hand
balului nostru, „Cupa F.R.H.", rezerva
tă — după cum se știe— echipelor de 
seniori și senioare (cărora le asigură 
continuitate în pregătire și joc), își 
va consuma, foarte curînd, prima fază 
ți va intra în etapa interregională. în 
aceasta din urmă se vor întrece echi
pele cîștigătoare pe centre, după urmă
torul program alcătuit de federație :

Etapa I (5—6 februarie), SENIORI : 
Banat—Oltenia (1) ; Oradea—Petro- 
țeni (2) ; Mureș-Autonomă Maghiară— 
Brașov (3) ; Cluj — Baia Marc (4) ; 
Constanța — București II (5) ; Bacău 

■— Ploiești (6) ; Galați — Iași (7). SE
NIOARE : Constanța — Bacău (1) ; 
Brașov — Oltenia (2) ; București — 
Ploiești (3) ; Galați — Iași (4) ; Ora
dea — Petroșeni (5) ; Mureș-Autonomă 
Maghiară — Cluj (6) ; Banat II — 
Baia Mare (7).

Etapa a Ii-a (12—13 februarie),

Despre unele metode de lucru cu vîslașiî începători
Ca ți în alte discipline sportive, îtn ca- 

notaj s-a pus și se pune problema efi
cienței metodelor de antrenament fo
losite în vederea obținerii performan
țelor de o valoare ridicată.

în rîndiurile de mai jos vom expune 
Telul în care am lucrat cu un grup de 
studente ale Institutului pedagogic 
care, în numai 10 luni de pregătire, au 
■obținut rezultate ce merită să fie lua
te în considerație. Cele 10 studente, 
la care ne referim, au fost selecționate 
ținîndu-se cont de anumiți indici an- 
tropometrici (talia peste 170 cm, capa
citatea vitală peste 4 500 cmc), vîrstă 
<17 —19 ani), precum și de existența 
unui bagaj de deprinderi motrice ne- 
epecifice crescut față de medic. Pre
gătirea a început la 1 decembrie 1964, 
concomitent la bacul de iarnă, sala de 
forță și pe stadion.

Noul folosit în pregătirea acestor 
Vislașe a constat din:

a) îmbinarea ponderii factorilor an
trenamentului pe perioade și etape de 
pregătire;

b) stabilirea și respectarea cu stric
tețe a specificului fiecărui antrena
ment (forță, rezistență etc.);

c) folosirea unui volum de lucra 
ma.re, care să permită, după puțin timp, 
efectuarea unor antrenamente de in
tensitate maximă, tipice sportului de 
performanță modern:

d) efectuarea unor controale medi
cale lunare.

Foto : P. RomoșanStart In cursa masculina de 50 m

SCHI: PRIN SECȚIILE DIN VALEA JIULUI Pc urmele
Timpul favorabil din ultima vreme 

a făcut posibil ca, alături de celelalte 
ramuri sportive, specifice sezonului de 
iarnă, să fie practicat intens și schiul.

Pentru a ne da seama de felul în 
care birourile secțiilor se preocupă de 
pregătirea schiorilor în vederea viitoa
relor competiții oficiale, ne-am depla
sat prin cîteva asociații sportive.

Astfel, la Minerul Lupeni lotul 
(compus din 12 băieți și 5 fete) a 
efectuat mai multe antrenamente pe 
pîrtiile de la Straja. De pregătirea 
sportivilor se ocupă instructorul vo
luntar Adalbert Cato, ajutat de sporti
vul Aron Peter.

La Energia Paroșeni lotul și-a lăr
git efectivul cu mulți tineri, care se

SENIORI : învingătoarea din meciul 
nr. 1 cu învingătoarea din meciul nr. 
2 ; 5 cu 4 (A) ; 7 cu 6. SENIOARE : 
învingătoarea din meciul nr. 2 cu în
vingătoarea din meciul nr. 1 ; 4 cu 3 ; 
6 cu 7 (X).

Etapa a III-a (19—20 februarie), 
SENIORI : învingătoarea din meciul 
nr. 3 cu A (5—4). SENIOARE : învin
gătoarea din meciul nr. 5 cu X (6—7).

întîlnirile vor fi duble eliminatorii 
și se vor disputa în aceeași localitate 
(sîmbăta și duminica).

Echipele cîștigătoare la 12—13 și 
19—20 februarie se vor califica pentru 
turneul final, în care iau parte, auto
mat, reprezentantele centrelor Bucu
rești (locul I) și Banat (locul I), deți
nătoarele trofeelor. Turneul final sc va 
disputa între 27 februarie și 1 martie 
la Timișoara (seniorii) și Tg. Mureș 
(senioarele).

De la început, pregătirea a fost îm
părțită în două părți distincte: pregă
tire tehnică și pregătire fizică (gene
rală, multilaterală și specială). S-au 
folosit cicluri de 4 antrenamente pe 
săptămână pînă la 1 iunie 1965 (sfâr
șitul anului universitar), iar apoi, pînă 
la 1 octombrie, cîte 6 antrenamente pe 
săptămână.

Pregătirea tehnică în perioada pre
gătitoare de iarnă s-a făcut la bac. în 
prima lună s-a pus accent mai mult pe 
coordonarea mișcărilor ți pe corecta 

COLTUL SPECIALISTULUI
trecere prin apă a paltf, iar numai 
după aceasta s-a trecut la vîslit cu 
răsucire, bacul devenind și un mijloc 
de pregătire specifică. Combinarea 
antrenamentelor s-a făcut astfel: fie
care din cele 4 antrenamente cuprin
dea 30 de minute de vîslit la bac și, 
alternativ, lucru pentru forță în sală 
și alergări pe stadion, sub formă de 
crosuri. Ne referim, desigur, la partea 
fundamentală a lecțiilor de antrena
ment.

în antrenamentele de sală s-au folo
sit exerciții: cu partener, la scara fixă, 
cu aparate ajutătoare de gimnastică, 
cu corzi de sărit, cu corzi elastice, cu 

pregătesc sub conducerea instructorului 
Gheorghe Lupaș. Cu prilejul concursu
rilor organizate „în familie" în vede
rea definitivării lotului pentru con
cursurile oficiale, s-au evidențiat : 
Lidia Chelt, Elena Mihăilă, Nicolae 
June, Petru Stoica, Constantin Mun- 
teanu, Grigore Lorinț și alții. Antre
namentele se desfășoară cu regula
ritate de 3 ori pe săptămînă, iar la 
sfîrșitul fiecărei săptămîni majoritatea 
sportivilor urcă la Straja sau la ca
bana Vulcan. De menționat, după cum 
ne declara instructorul Gheorghe Lu
paș, că secția a fost dotată cu un nu
măr suficient de schiuri, atît pentru 
fondiști, cît și pentru coborîtori.

în asociațiile sportive din Petroșeni 
o preocupare asiduă se vede la Școala 
sportivă de elevi (antrenor prof. Vir
ginia Peterfy). în acest sens, în perioa

în întreaga țară, numeroase concursuri de schi
ganizat pe lîngă asociația sportivă 
Comerțul (instructor Alexandru Reck) 
în prima serie s-au înscris 40 de co
pii. Cu acești cursanți s-a ținut șî un 
concurs de verificare. (IOAN PAUȘ 
coresp. regional).

Cu prilejul „Carnavalului 
desfășurat recent în

de 
din

?':, Codlca 
probelor:

Ana Tamasec 
km: N. Bașa 
Il-a 2 km: 
(C. GRUIA-

Pc dealul Partizanul, de la margi
nea orașului Sf. Gheorghe, s-a 

disputat un concurs organizat de con-

imitative ale mișcării de vîslit iar 
tervalele nu depășeau 6x150—200 
cu 2 minute pauză între ele.

După 15 iunie am început antrena
mentele și în bărci cu rame S 8 + 1 
și S 4 + 1. în felul acesta, la sfârșitul 
anului competițional, sportivele stăpî- 

ou intervale pe distanțe între 50 m (la neau bine simplul și erau specializate 
început) și 200 m (în luna martie). 
Fiecare antrenament cuprindea 5—10 
minute de alergare ușoară apoi 6—10 
intervale și sfîrșea cu 10 minute de 
alergare de durată.

da vacanței dc iarnă, un lot de 6 ti
neri s-a deplasat la Predeal, iar un 
altul, compus din tineri recent selec
ționați pentru Ș.S.E., a învățat tehnica 
schiului la Paring, unde cadrele de 
specialitate de la I.C.F. s-au ocupat de 
ei. Cu prilejul unui concurs recent or
ganizat au ieșit în evidență Eduard 
Miguț, Moise Boda, Aurel Rad, Mihai 
Dan și alții.

Aceeași preocupare am întîlnit-o și 
la Parîngul și la Voința Petroșeni. 
Din loturile de care dispun (ce e drept 
restrînse), o formă bună au dovedit 
Dan Bîrlida și Alexandru Acs.

Deci se poate sconta ca în actualul 
sezon sportivii din Valea Jiului să 
obțină și la schi rezultate mai bune 
decît în anii precedenți.

S. BĂLOI — coresp.

UCFS. Au luat parte

Cîștigătorii probelor:

siliul raional
56 dc schiori împărțiți în trei catego
rii de vîrstă.
coborire băieți 12 ani: P. Iosif (Școala 
generală nr. 4); băieți 14 ani: R. Peto 
(Școala generală nr. 4); juniori 16 ani: 
P. Rudolf (Școala generală nr. 4). 
La organizarea întrecerilor un sprijin 
deosebit l-a dat prof. Ștefan Dezideriu. 
(G1I. BR1OTA - coresp.).

E I ula Săeșului, pîrtie recent amena-
* * * jată în apropierea orașului Sighi

șoara, a găzduit zilele trecute un reu
șit concurs, organizat de consiliul orășe
nesc UCFS, la care au luat parte 85 dc 
schiori. Iată 
desfășurate, 
ani: Șcrban 
sile Pușcaș;

(Urmare din pag. 1)

zăpezii"
Poiana 

Brașov, a avut Ioc și un concurs 
schi la care au participat tineri 
Zărnești, Rîșnov, Săccle, 
Predeal. Cîștigătorii 
nioare cat. a 11-a 2 km: 
(Săcele); juniori cat. I 5 
(Rîșnov); juniori cat. a 
N. Cojocaru (Zărnești). 
coresp. regional).
P c dealul Partizanul,
* nea orașului Sf.

mingi medicinale și cu haltere (20—30 
kg). S-a folosit metoda în „circuit” 
urmărind alternarea segmentelor și 
grupelor musculare.

La antrenamentele în aer liber pe 
stadion, în perioada de iarnă au fost 
folosite alergările de durată și cele

O dată cu primele ieșiri pe apă an
trenamentele au luat altă înfățișare.

Pregătirea tehnică s-a efectuat pînă 
la 15 iunie numai pe vîsle în S 4 + 1 
vîsle, dublu și simplu, primele lovi
turi tari fiind executate abia după 15 
mai. Durata fiecărui antrenament era 
de 120 de minute din care 80 de mi
nute pe apă și 40 de minute pe uscat.

Ca și în perioada precedentă, s-a 
menținut tot timpul pe uscat alterna
rea antrenamentelor privind menține
rea și dezvoltarea forței generale și 
speciale și a rezistenței generale prin 
alergări de durată și pe intervale. 
Halterele au fost folosite la exerciții

ner; peste 18 ani: 
TURJAN- coresp.).

cîștigătorii singurei probe 
coborîrea
Novac;
15—17

băieți 10—12 
13—14 ani: Va- 
ani: Ernst Bosch- 
W. Feder. (ION

in- 
m,

pe rame dreapta sau stînga.
Participarea la competiții și rezul

tatele obținute au arătat că metodele 
folosite în pregătirea lor au fost efi
ciente. Astfel, la „Cupa Congresului" 
s-au obținut un Ioc I ân S 4 + 1 v, un loc 
II și un loc III în S 1. Sportivele Teo
dora Untaru și Marilena Mureșeanu 
au cîștigat faza de zonă și cea finală 
a Campionatului republican de juniori 
în S2v iar schiful 4 + 1 rame compus 
din Teodora Untaru, Marilena Mu.re- 
șanu, Zenovia Lungulescu și Teodora 
Deftu au cîștigat Concursul republi
can de tineret cu un avans de 10 sec, 
obținînd pe Snagov 3:46,0 pe 1 000 m.

Aceste rezultate sînt cu atît mai 
valoroase cu cît au fost obținute de 
sportive în primul an de pregătire.

Consider că printr-o selecție com
petentă și printr-o grijă permanentă 
față de pregătirea de perspectivă a ti
nerilor vîslași, adaptând la specificul 
canotajului metodele moderne de an
trenament, se pot obține rezultate bu
ne încă din primul an de pregătire.

prof. ION BOICU
antrenor la Știința Buc.

materialelor pu Diical
• In ziarul nr. 4839 a apărut a> 

colul „Cîți tineri fac sport la asocia 
dumneavoastră?” — în care a fost c 
ticat consiliul asociației sportive U. 
rea Cluj pentru slabă activitate.

Consiliul asociației sportive Unii 
a luat o serie de măsuri pentru a-și î 
bunătăți munca. Printre altele 
reorganizat secția de schi și s-au d 
tribuit materialele sportive țineri 
amatori de a practica sporturile de i: 
nă. De asemenea, s-au luat măsi 
pentru ca evidența asociației să 
pusă la punct.

• „Să contribuim la bucuria cei 
a fost titlul unui material cri

(
mici 
privind activitatea sportivă din < 
lăți.

„Pentru anotimpul de iarnă, — 
scrie consiliul regional UCFS Gal 
— clubul sportiv orășenesc și asoc 
țiile sportive au luat măsuri pen 
amenajarea patinoarelor naturale. A 
menea patinoare au fost amenajate 
arena de box a clubului sportiv o 
șcnesc, la asociațiile sportive Text 
I.T.G., Ancora, Tractorul centrul i 
canic și altele. De asemenea, or: 
nele și organizațiile UCFS din reg 
nea Galați vor acorda o atenție deo 
bită organizării de activități sport 
care să mobilizeze tineretul și cop 
în special la patinaj și săniuțe**.

• Zilele trecute am primit o s< 
soare de Ia Clubul sportiv orășen 
Timișoara, ca răspuns la articc 
„Acestea sînt posibilitățile?". în s< 
soare se arată că s-au luat următ 
rele măsuri: membrii biroului coi 
liului clubului au fost repartizați 
cîte 3—4 asociații pentru a Ie înd 
ma și controla activitatea; un nur 
de 20 de profesori de educație fix 
vor ajuta cîte două asociații în or 
nizarea diferitelor competiții; instr 
torii sportivi vor răspunde de echif 
care activează în campionatele regio 
sau orășenesc.

• în articolul „Nu se poate : 
fel?" s-a criticat atitudinea unor 
trenori și sportivi de Ia clubu 
Tractorul și Dinamo Brașov.

Biroul consiliului regional UCFS B 
șov a luat măsuri corespunzătoare p 
tru ca asemenea abateri să nu se i
repete. Astfel, antrenorii Pahan 
Donca au fost sancționați cu aver 
ment, iar sportivii Alupoaie, Ke 
Alies, Ladu, Medianu și Boschner 
fost suspendați pe 1—2 etape 
avertizați.

Amenajarea de patinoa 
naturale

(Urmare din pag. 1)

ARAD. In aceste zile, iarna a 
posit și pe meleagurile orașului 
pe Mureș. Pentru a satisface dori 
amatorilor de patinaj a fost ame 
jat un patinoar natural pe tere 
Constructorul. De la deschiderea 
în ziua de 7 ianuarie, sute de tir 
au venit să patineze sau să des 
șească a.b.c.-ul acestui frumos sp< 
Dar, în activitatea acestui cen 
sînt unele lipsuri care pot fi u 
remediate. Astfel, s-ar putea extii 
suprafața de gheață, îmbunălățindu 
în același timp iluminația, pentru 
se prelungi activitatea pînă după 
derea întunericului, iar difuzoarele 
putea fi instalate mai aproape 
gheață pentru ca muzica să fie 
zită și de cei care patinează.

TIBERIU HOTĂRA?



„Ereții și porum
Una din ultimele „plăci" puse pe 

iața fotbalului este „placa" apărării 
glomerate. Pe seama apărărilor aglo- 
erate se pun toate necazurile... Inain- 
isul care nu dă goluri 3—4 etape se 
une la adăpost, irivocînd „apărarea 
glomerdtă". Pronosporlistul care n-a 
iicit „X"-urile italiene dă vina tot 
• apărarea aglomerată. Multi afirmă 

apărarea aglomerată va provoca 
Ursitul fotbalului,

strămoșii noștri 
tul lumii în anul 
Fără îndoială că 
tă este o 
/OVAȚIE.
i în urmă, am avut în fată multe 
arări aglomerate, iar pe de altă 
rte m-am organizat și eu — în ca
ul echipei mele — în aglomerări 
re ne-au scos deseori basma curată, 
ea ce creează astăzi impresia că a- 
rarea aglomerată ar fi O INOVA-

uitînd pe semne 
au prevestit sfîr- 
o mie.
apărarea aglome-

realitate, dar nu și O 
Deși am jucat fotbal cu

^înduri despre

jn anonim...
Vie+orie I Jucătorii se îmbrățișea- 

ă, antrenorii primesc felicitări, pu- 
licul, darnic, îi răsplătește pe ju- 
ători cu aplauze. Este bine știut, 
imic nu e mai plăcut decît să 
uști din minunata „cupă a vicro-

ei". Victorie ai cărei autori - 
ții dintre ei - sînt binecunoscuți 
r alții sînt mai mult sau mai pu- 
t... anonimi.
Unui asemenea... anonim îi sînt 
chinate rîndurile de față. Nu- 
ele ; Andrei Tudose. Porecla : 
ricît ar părea de curios) - 
:rancois". îndeletnicirea : (una 
ntre ele) - masor la loturile de 
tbal. Adăugați la această „carte 
> vizită", un lucru nicăieri con- 
mnat : prin mîna lui au trecut 
te de fotbaliști care, în afara 
npatiei ce i-o nutresc, îi poartă 
vie recunoștință.
Pregătind mușchii pentru efort, 
ționînd în direcția îndepărtării 
aduselor toxice din segmentele 
licitate, masorul depune o muncă 
portantă, demnă de considera- 

fotbalistului, atletului, rugbis- 
ui etc. și a noastră a tuturor ce- 

■ care avem contigențe cu spor-

în acest spirit am scris rîndu- 
î de față închinate lui Andrei 
dose - Franțois, omul din foto- 
af ie.

• • Astăzi la Verona

ȚIE este de fapt... dezvoltarea uriașă 
a fotbalului în lume, înmulțirea com
petițiilor oficiale și mărirea — im
plicit — a prețului victoriei. Acest 
preț crescînd al victoriei a născut „mij
loace" — e drept — noi. Acest preț 
al victoriei „legiferează" chiar și pro
cedee an ti-joc și ...anii-sport. „Cosi- 
rea" nemiloasă a unui adversar în fața 
careului, deși nici ea nouă, este pre
țuită în cel mai înalt grad de aparatul 
tehnic al echipelor, care vede în „co
saș" pe salvatorul golului, 
lui. al locului în clasament.

Ce-i de făcut?
In orice caz trebuie să 

păt văicărelilor fată de așa-zisul 
mar al apărărilor aglomerate.". 
ziariști și chiar 
tă să-l convingă 
rea aglomerată 
este „etică". Di 
menea, reproșuri 
care își permit 
ținerea unor 
nu exagerăm.. Apărarea aglomerată este 
un fenomen obiectiv în dezvoltarea fot
balului, ea nu poate fi învinsă prin 
„instrucțiuni" sau invitații la „duhul 
blîndefii", ci prin forțarea porților ei 
masive.

Ce se întîmplă de fapt?
Se emite deseori părerea că apărarea 

aglomerată poate fi destrămată exclusiv 
printr-un joc colectiv. Ideea nu e rea, 
fără îndoială. Dar, exclusivismul ei este 
dăunător și demonstrează că ea s-a năs
cut pe arena bîrtiei milimetrice și nu 
pe cea verde a gazonului. Jocul exclusiv 
colectiv creează fatal o monotonie îm
potriva căreia apărarea aglomerată gă
sește cu mai mare ușurință antidotul. 
Exemplul cel mai elocvent în fotbalul 
internațional este talentata echipe bel
giană Anderlecht și — implicit — e- 
chipa națională a Belgiei. Deși Ander-

al punctu
al echipei.

punem ca- 
„coș- 
Unii 

antrenorii străini cau- 
pe Herrera că apăra- 
nu e „umană", nu 
noi se aud, de ase- 
tmpotriva antrenorilor 

aglomerări pentru ob- 
rezultate imediate. Să

lecht a dus aproape pînă la perfecțiune 
aplicarea jocului colectiv, victoriile în- 
tîrzie, astfel îneît „dracii roșii" sînt 
considerați „campioni ai jocurilor ami
cale". Recenta eliminare a Belgiei din 
campionatul mondial de către Asparuhov 
(!) este o dovadă a sterilității dogme
lor în fotbal! In preziua meciului de la 
Florența, belgianul Paul van Ilimst, 
unul dintre cei mai buni înaintași eu
ropeni, a declarat: „Mi-e teamă de meci, 
pentru că noi jucăm PREA COLEC
TIV".

Ce concluzie tragem?
Dispariția jucătorului capabil de o 

acțiune personală și 
acestor acțiuni privează 
forța de joc care poate dezorganiza 
o apărare. Singura soluție 
momentul de față — este 
NAREA JOCULUI COLECTIV CU 
ȚIIJNEA INDIVIDUALA PUSA 
SLUJBA ACESTUI JOC.

Această acțiune individuală nu 
desigur, posibilă în cadrul unei meto
dici de instruire exclusiv colective, pen
tru 
rie 
nu 
în 
care pot fi suficiente doar jocului colec
tiv. In legătură cu aceasta există o situa
ție care merită să fie menționată. Unii an
trenori pun prea mult preț ae teoreti
zări, găsesc în jocul așa-zis colectiv un 
cîmp vast pentru a-și dezvolta concep
țiile teoretice în care timpul afectat 
tacticii este excesiv. „Ei se simt la ei 
acasă" în fața liîrtiei milimetrice, în 
fața tablei cu jucători de metal mag- 
netizat, omițînd că fotbalul nu se su
pune legilor gravitației universale, ci al
tor forțe. Un jucător cu calități tehnice 
excepționale este deseori un intrus în 
împărăția teoreticianului, căreia îi place 
în cel mai înalt grad „patul lui Pro- 
cust".

subaprecierea 
echipa de

— fn 
ÎMBI-

AC- 
ÎN

este,

că o asemenea acțiune necesită o se- 
de procedee tehnice complexe care 
sînt la îndemîna jucătorilor crescuți 
spiritul celor mai simple procedee.

După părerea mea, jocul exclusiv 
colectiv în fața apărărilor aglomerate 
fi-a demonstrat limitele. E momentul să 
stimulăm pe toate căile acțiunea perso
nală cu finalitate colectivă. Brazilia 
fără Garrincha poate că n-ar fi fost 
campioană mondială la Stockholm, lli- 
pensia fără Bindea și Dobay ar fi prac
ticat -arta pentru artă". Dinamo, fără 
acțiunile lui Pîrcălab pentru dislocarea 
întregii apărări adverse, ar fi strălucit 
mai puțin în atac, Rapid fără Ion Io- 
nescu ar înregistra minusuri la capi
tolul eficacitate. Toate acestea au fost 
posibile pentru că jucătorii de inițiativă 
au primit „mină liberă".

La noi In fără există destui jucători 
care să-și asume riscurile 
în „apărarea aglomerată", 
copilărie, îmi aduc aminte, 
timul „porumbel" în jocul 
cînd „porumbeii" captivi,

„aventurilor*  
așa cum în 
o făcea ul- 
cu „ereții", 
apărați cu 

strășnicie de către 8 și chiar 10 „ere fi", 
își redobîndeau aripile prin efortul per
sonal al ultimului porumbel, care, prin 
Inventivitatea sa „tehnică" izbutea să 
răzbată prin barajul „creților". In fot
bal, la fel ca și în jocul „ereților", 
fenta, driblingul și perfecționată prote
jare a balonului cu corpul valorează 
uneori mai mult de cît țesătura nesfîr- 
șită de pase care transformă dreptun
ghiul careului într-un veritabil semicerc 
de handbal.

Totul e să redăm acțiunii individuale 
valoarea ei reală. Paralel cu pregătirea 
tehnică intensivă a unor asemenea 
liști", i 
cesar, i 
înscrie, 
oricărui 
și unul

,so- 
trebuie să le dăm curajul ne- 
stimulîndu-le inițiativa, care se 
în cele din urmă, în principiul 

i joc sportiv: „toți pentru unul, 
pentru toți".

IONICĂ BOGDAN
antrenor

PREGĂTIRI... ANTRENAMENTE
LA MEDIAȘ

Echipa Gaz Metan, care activează 
în cadrul categoriei B Ia fotbal, și-a 
început antrenamentele la 10 ianua
rie. în lot urmează să fie promovați 
juniorii Dodu, Tilicea și Vasiu care 
în prezent sînt în vederile antreno
rului Gheorghe Tomescu și instructo
rului Mihai Luca.

în continuarea pregătirilor, echipa 
Gaz Metan va susține jocuri amicale 
cu echipele Vitromelan, Oltul Rîmni- 
cul Vîlcea, A. S. Cugir, Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii, A.S.A. Sibiu, Di
namo Bacău, Textila Sf. Gheorghe și 
altele.

Z. RÎȘNOVEANU — coresp.

FEROVIARII ARĂDENI VOR SĂ 
RĂMÎNĂ ÎN CATEGORIA B

Antrenament la C.F.R. Arad. în 
vestiar s-au adunat 11 jucători, care 
se echipau în vederea ședinței de 
pregătire din acea zi.

— De ce numai atîția ?
— Fiindcă antrenamentele se des

fășoară alît dimineața cit și după-

amiaza — ne lămurește antrenorul 
St. Perneki — adică atunci cînd ju
cătorii nu sînt ocupați cu producția.

Pînă la începerea ședinței de an
trenament am discutat cu antrenorul 
echipei despre pregătiri, jocuri 
perspective.

— Am început antrenamentele 
ziua de 11 ianuarie, cu cite cinci 
dințe pe săptămînă. Pină Ia începe
rea returului avem timp suiicient să 
ne pregătim în mod temeinic. Vrem 
să evităm retrogradarea. După cum 
știți, am încheiat turul pe ultimul loo 
din clasament. Acest lucru s-a dato
rat în primul rînd faptului că echipa 
nu s-a „sudat" declt spre sfirșitul 
turului. Ca dovadă, In ultimul joc, 
desfășurat la Cărei, am reușit un re
zultat egal.

— Ce veți face în această peri
oadă ?

— Vom lucra din plin pentru re
medierea deficiențelor constatate In 
tur, pentru îmbunătățirea nivelului 
tehnic al jucătorilor. în acest scop 
sînt prevăzute și numeroase jocuri 
de verificare.

— Care vor fi adversarii în aceste 
jocuri ?

— La 13 februarie, de pildă, o e-

și

•■n 
șe-

PRONOSPO RT
îminică se desfășoară concursuri- 
ronosport A5 și B5.
ogramul acestor concursuri este 
ebit de interesant deoarece cu
ie în întregime meciuri din cam- 
atul italian A.
ă acum programul acestor con
uri :
Brescia — Fiorentina 
Brescia — Fiorentina 
Catania — Napoli
Catania — Napoli 
Foggia — Milan 
Foggia — Milan 
Spal — Roma 
Spal — Roma
Bologna — Varese 
Juventus — Atalanta

Lazio — Torino 
Sampdoria — Cagliari 
Internazionale — Lanerossi

pauză 
final 

pauză 
final 

pauză 
final 

pauză 
final

Au mai rămas numai cîteva zile

pînă la închiderea vînzării biletelor 
la Tragerea Excepțională ' ~
tru Autoturisme.

Noua formulă asigură 
de cîștig ;

— cu 24 lei se poate 
toate extragerile pentru 
și premii în bani pentru

— se fac 12 extrageri 
ca la tragerile anterioare;

— se extrag în total 36 de nume
re în loc de 18 ca la tragerile ante
rioare;

— S-au micșorat taxele de partici
pare de la 40 lei la 10 lei; de la 20 
lei la 8 lei și de la 8 lei la 4 lei;

— cu numai 10 lei se poate cîștiga 
un autoturism „Fiat 1300“ sau un 
autoturism .Renault 10 Major" plus 
12.900 lei.

LOTO pen-

participa la 
autoturisme 

2 numere.
în loc de 4

/'!' 1 FEBRUARIE18E6

șanse mari

România—Austria 
in cadrul „triunghiularului" 
reprezentativelor de tineret
VERONA, 25 (prin telefon). — Re

prezentativa de tineret a României 
susține astăzi în compania selecționa
tei de tineret a Austriei ultimul ei 
joc din cadrul „triunghiularului". în 
vederea acestei partide, programată 
pentru ora 15.30 (ora României), an
trenorii Bazil Marian și Angelo Nicu- 
lescu vor alinia următoarea formație : 
Constantinescu — Sătmăreanu, Boc, 
Stoenescu, Mocanu — Dobrin, Ștefă- 
nescu — Stoicescu, Frățilă, Cuperman, 
Moldoveanu. Meciul va fi condus de 
arbitrul elvețian Golpe. (I. B.).

JIUL - RAPID
Șl MINERUL BAIA MARE-PETROLUL
IN „16--IMILE „CUPEI ROMÂNIEI"

Iată ce au decis sorții pentru „16“— 
imile „Cupei" programate pentru data de 
13 martie :

DINAMO BACAU—C.S.M.S.
CIMENTUL MEDGIDIA—STIINTA TIM. 
VAGONUL ARAD—DINAMO BUC.
MINERUL B. MARE—PETROLUL 
C.S.M. SIBIU—U.T.A.
FORESTA FĂLTICENI—FARUL 
JIUL PETRILA—RAPID

METALURG. BUC.—STEAGUL ROȘU
VICTORIA CALAN—STEAUA
A.S.AIUD—ȘTIINȚA CRAIOVA 
FRUCTEXPORT FOCȘANI—SIDERUR- 

GISTUL
RAPID PLOPENI—DINAMO PITEȘTI 
DUNĂREA CALAFAT—știinta ------
ȘTIINȚA TG. MUREȘ—CRIȘUL 

DEA
CLUJEANA—PROGRESUL BUC.
PETROLUL MOINEȘTI—SODA 

MUREȘ
Primele echipe sînt organizatoare și me

ciurile se vor juca pe terenurile lor (cu 
excepția formației C.S.M. Sibiu al cărei 
teren este suspendat).

In caz de rezultat egal, și după consu
marea prelungirilor regulamentare, echi
pa in deplasare se va califica pentru 
etapa următoare.

PREGĂTIRI
chipă din campionatul orășenesc, Ia 
17 februarie — Vagonul, la 20 fe
bruarie — C.F.R. Timișoara. E vorba, 
apoi, să întreprindem și un turneu 
în Iugoslavia.

— Pe ce lot contați ?
— Notați-1 DEMȘOREANU. MĂR- 

CULESCU, BERMOZER, ALEXAN
DRU, DAMIAN. BABO, BALINT, PE- 
TRIȘOR, GYENGE, TUDOSE, VESA, 
SFETCU, BEȘCUCA, GLIGOR și 
VLAD. KOROSI, care a fost de <u- 
rfnd operat, nu și-a reluat încă antre
namentele. în campionat, însă, con
tăm și pe evoluția lui.

ȘT. IACOB — coresp.

PREOCUPĂRI INTENSE SI LA
METROM BRAȘOV'

De Ia 11 ianuarie — după efec
tuarea vizitei medicale — și-a reluat 
pregătirile și liderul seriei Sud, din ca
tegoria G — Metrom Brașov. De 
fapt, antrenamentele n-au fost sistate 
în întregime după încheierea primei 
părți a campionatului, jucătorii înlîl-

— numărul premiilor cu 2 numere 
crește cu peste 56"/o.

Procurati-vă biletele din vreme.
Rubrică redactată de Loto-Prono- 

sport.

CLUJ 
OKA-

OCNA

nindu-se de două ori pe săptămînă 
în incinta stadionului lor.

în aceste zile, jucătorii formației 
brașovene lucrează de zor pentru 
punerea Ia punct a pregătirii fizice 
multilaterale. în păduricea din apro
pierea uzinei, se efectuează cro
suri care au început de la distanța 
de 500 m și vor ajunge pînă la 
8 000 m.

Se observă, în general, o preocu
pare intensă din partea tuturor ju
cătorilor, pentru ca pregătirea echi
pei să se desfășoare în cele mai 
bune condiții.

Programul etapei I de pregătire cu
prinde trei antrenamente săptămîna- 
le. Numărul acestora va spori treptat 
și ca durată și ca intensitate. Antre
norul echipei, Vladimir Grosaru, are 
Ia dispoziție următorul lot: Pozna, 
Nemeș, Bălăianu, Ochea, Nagy, Pe
trescu, Cazan, Lazarovici, Berekmeri, 
Grigore, Ardeleanu, Frîncu, 
și doi
Sișcă și atacantul Furnică.

Buzatu
juniori talentați, fundașul

C. GRUIA — coresp. regional

I. P. M. SPORT REGHIN,
str. Mihai Viteazu nr. 19—21, telefon 12 — 339

pune la dispoziția cumpărătorilor, prin magazinele de specialitate sau 
cu raioane de materiale sportive, următoarele articole :
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- BOCANCI
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- BOCANCI

- BOCANCI

- GHETE
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SCHI

SCHI

SCHI

SCHI

SCHI

CICLISM

„POPULAR" 

„POIANA" 

„BUCEGI" 

„CAMPION" 

FOND

ÎMBLĂNITE

PATINAJ ARTISTIC

HOCHEI

BOX

Durabili, comozi și eleganți.



DINAMO BUCUREȘTI —
VOINȚA MIERCUREA CIUC 4-3

(Urmare din pag. 1)
Sporitul. Preliminariile C.M. la handbal masculin

9
Lupta pentru calificare continuă

ruperi. Voința a „forțat" egalarea dar 
n-a reușit decît reducerea dif' antei: 
Andrei a înscris în minutul 
55. în ultimul minut, Voința 
„joacă totul pentru o singură car
te" : scoale portarul de pe teren, 
atacă în 6 oameni de cîmp, dar în 
această scurtă perioadă cei care ra
tează de două ori sînt... dinamoviștil 
Pană și Bașa care trag de la distan
tă, pe lingă poarta goală. La ieșirea 
de pe teren din cauza nervozității 
jucătorilor, s-au produs unele inci
dente regretabile, ai căror „eroi" au 
fost Cazimir Hollo, Andrei (Voința) 
și Boldescu (Dinamo). O dată in plus 
s-a resimțit și lipsa măsurilor de or
dine la patinoar. Au condus arbitrii 
Fl. Marinescu șl I. Florescu.

Partida din deschiderea cuplajului 
a opus Științei București... resturile 
echipei Știința Cluj. Clujenii au pre
zentat doar 5 jucători de cîmp (I?) 
care — firește — au stat absolut tot 
timpul pe gheată. în atari condiții, 
apare surprinzător scorul de NUMAI 
...11—0 (3—0, 4—0, 4—0), cu care au 
Învins bucureștenil, prin punctele 
realizate de Tăbăcaru (2), Mezel 
(2), Costescu, Mihăilescu, Barbu, 
Sava Scbeau, T. Vacar și Iosub. în 
situația actuală, nu vedem cum Ști
ința Cluj ar putea termina campio
natul Au condus M. Hușanu și F. 
Gubernu

pe q£o&
Lupta pentru calificarea în turneul 

final al campionatului mondial mascu
lin de handbal a continuat la începu
tul acestui an și ea va caracteriza și 
activitatea internațională de acum 
înainte, pînă la data de 1 aprilie.

Aruncînd o privire asupra clasamen-

SARE
VflKKO

★
Jocul de dimineață a opus echipele 

Steaua și Tîrnava Odorhei. Militarii 
nu l-au folosit pe Szabo I (ușor acci
dentat în meciul susținut de selecțio
nata Bucureștiului la Riga), iar Tîrnava 
a găsit că este mai prudent să-l re
zerve pe Torok I pentru meciurile cu 
echipe mai apropiate de valoarea sa și 
al căror rezultat ar influența, mai în
deaproape, clasamentul.

Cum era de așteptat, Steaua a cîști
gat fără probleme. în prima repriză, 
în intervalul a 4 minute (6—10). bucu- 
reștenii au marcat de 3 ori (Varga, 
Czaka, Ionescu), asigurîndu-si un avan- 
tai care i-a scutit, în continuare, de 
eforturi, mai ales, că în minutul 15 
acest avantaj a fost mărit de Calamar. 
în următoarea repriză, din nou un 
„sprint*  al campionilor (între minu
tele 26 și 29 Vacar. Calamar și Hollo 
urcă scorul la 7—0), după care Steaua 
„reduce motoarele", permițînd oaspe
ților să reducă din handicap, prin 
Tarciu și Gal.

în ultima parte, jocul este mai lent, 
confuz, în mare parte din cauza stării 
proaste a gheții, influențate de ploaie. 
Domină mai mult Steaua, dar Tîrnava 
are cîteva ocazii foarte bune de gol, 
la acțiuni de contraatac. Scorul final 
al partidei, 8—2 (4-0, 3-2, 1-0) pentru 
campioni este stabilit, 
te înainte de fluierul 
Ionescu.

întrecerile ultimului
natului continuă azi. Iată programul : 
ora 9 : Steaua—Știința Cluj ; ora 17 : 
Dinamo—Tîrnava Odorhei ; ora 19 : 
Voința Miercurea Ciuc—Știința Bucu
rești.

cu două minu- 
final, de către

tur al campio-

17 și 22 februa- 
vor desfășură la

Intre 
rie se 
Oslo campionatele mon
diale de schi (probe nor
dice). Una dintre pro
bele cele mai spectacu
loase va fi, fără îndo
ială, cea de sărituri spe
ciale de pe trambulină. 
Concurența pentru pri
mele locuri este, ca în
totdeauna, mare. Prota
goniști sînt sportivii din 
țările scandinave, cei din 
U.R.S.S., R. D. Germană 
ți Austria. Unul din fa- 
voriți este finlandezul Veikko Kankkonen, campionul olimpic la Innsbruck, și recentul învingător in „Turneul celor 
4 trambuline".
lată-l, în fotografie, executînd o săritură spectaculoasă in concursul de la Oberstdorf (R.F.G.).

Foto : D.P.A. ta

Vie activitate în sporturile de iarnă
Sezonul internațional în sporturile 

de iarnă cunoaște acum apogeul. 
După ce milioane de telespectatori din 
întreaga Europă au urmărit în fața 
micilor ecrane întrecerile celor mai 
rapizi patinatori de pe continent, des
fășurate la Deventer, în Olanda. în 
curînd le sînt rezervate alte specta
cole „de gală". Peste cîteva zile, ia 
Bratislava, își dau întîlnire vedetele 
patinajului artistic, care își dispută 
titlurile de campioni ai Europei, iar 
alte mari competiții de schi bat la 
ușă : campionatele mondmle de probe 
nordice, de la Oslo și cele de biatlon, 
găzduite la Garmisch — Partenkirchen 
(R. F. ~Germană).

★

O 
dacție 
biatlon a U-R.S.S. pentru „mondialele 
de la Garmisch va cuprinde cinci 
sportivi : V. Melanin, A. Privalov, 
N. Mesceriakov, N. Puzanov și V. 
Gunderțev. Veteranul echipei este Vla
dimir Melanin, binecunoscut și sporti
vilor români, cu care s-a întrecut a-

telegramă sosită aseară la re
ne informează că echipa deu

De pe toate
CE FACE KEINO?

Răspunsul este simplu : se odihnește. După ultima 
sa victorie pe pista de alergare — obținută asupra 
lui Ron Clarke, la Melbourne — atletul kenian s-a 
întors în patrie unde intenționează 
meritată „vacanță*.  De săptămîni sau 
nu este precizat în știrea publicată 
„l'Fouipe", în care sînt relatate însă 
nunte interesante asupra mult 
Clarke — Keino.

Se pare că dezamăgirea semnalată în cercurile 
atletice — unde se-aștepta ca această confruntare de

să-și ia o bine- 
de luni ? Faptul 
de ziarul francez 
o serie de amă-

comentatului duel

JACQUES ANQUETIL

CAMPIONUL... DECENIULUI

In fiecare sn, ziartd 
„l’Equipe", alcătuiește 
sament al sportivilor

parizian de sport, 
cel mai bun cla- 
francezi. In anul

LUI CASSIUS CLAY

NU-I PLAC

EXCURSIILE TURISTICE...

Și

în

Pregătiri pentru „mondialele41 de schi nordic

biatlon • Concurs de schi în nocturnă (!)

Dukla Jihlava se menține pe primul

campionatul cehoslovac

trei ori titlul 
a cîștigat me- 

Olimpiada de la

desea. El a deținut de 
de campion mondial și 
dalia de aur la 
Innsbruck. Melanin este în vîrstă de 
32 de ani.

Se anunță, de asemenea, compoziția 
reprezentativei Suediei pentru proba 
de combinată nordică din cadrul cam
pionatelor mondiale de la Oslo. Prin
tre cei selecționați se disting B. Aller- 
gren, C. Elima și K. Sjoberg, cei mai 
în formă schiori ai Suediei

★

Să revenim pentru moment în rîn- 
durile specialiștilor schiului alpin. La

meridianele
ași să producă un nou record mondial pe 5 000 m — 
nu este de loc justificată. într-adevăr, însuși Ron 
Clarke a declarat, după cursă, că un record al lumii 
nici n-ar fi putut să fie omologat pe pista de la 
„Melbourne Cricket Ground*.  Intr-adevăr, această pistă 
de iarbă cuprinde patru viraje în loc de două și este 
pronunțat oblică Ia linia de sosire. Deci, complet în 
afara regulamentului 1

Iată încă un motiv în plus pentru cei doi adversari 
de a se fi rezumat la acțiunile „tactice" în celebra 
cursă, în cazul în speță ele dînd naștere la o alergare 
în trenă a lui Keino, care n-a ieșit la atac decît în 
ultimul tur. „Fapt neobișnuit pentru kenîan" — men
ționează comentatorii.

care a trecut, împlinindu-se 10 ani de 
la inițierea acestui clasament, ziarul a 
publicat clasamentul celor mai buni spor
tivi care au figurat în această perioadă 
în ancheta întreprinsă, 
loc, după un deceniu de clasamente, 
revenit ciclistului Jacques Anquetil 
59 puncte urmat de

Astfel. primul 
a 

cu 
atletul Jazy — 46

de puncte, Kopa (fotbal), Riviere (ci
clism) cu cite 19.5 puncte, Christine 
Caron (natatie) 19 puncte. Christophe 
(natatie), Mias (rugbi), Rousseau (ci
clism) cu cîte 18 puncte. Marielle Goit- 
schel (schi) cu 16.5 puncte. Seye (at
letism) și Magnan 
puncte.

Anglia — a spus
London, care nu are

(scrima) cu cile 16

loc

desfășurat 
nocturnă,

Bad-Wiessec (R.F.G.) s-a 
un concurs internațional în 
în cadrul căruia proba de slalom spe
cial a revenit asului francez Jean- 
Claude Killy. La femei, pe primul loc 
s-a clasat Edith Hildtbrandt (Elveția).

★

în aceste zile se desfășoară la Var
șovia un concurs internațional de vi
teză la care participă patinatori din 
U.R.S.S., R. D. Germană și Polonia. 
Pînă acum cea mai bună performanță 
a fost 
care a

realizată de sovietica Egorova 
parcurs 500 m în 47,7.

★

și cîteva rezultate din hochei.

De fapt, poate îi și plac, dar purtătorul centurii 
(neoficiale) de campion mondial de box la toate cate
goriile a vrut să fie spiritual într-o declarație făcută 
ziariștilor, care-i cereau să precizeze persoana viito
rului său adversari Ernie Terrel! sau Brian London?

telor celor cinci grupe preliminare, si 
constată că în majoritatea lor s-au ș 
disputat meciurile primului tur și — 
legat de perspectivele echipelor corn 
pețitoare — că primul loc nu ridic 
probleme în nici una din serii. îi 
schimb, locul doi — care, de aseme 
nea, asigură calificarea în turneul fi 
nai — face obiectul unei dispute des 
tul de pasionante în cîteva serii.

GRUPA A

penti

1. Cehoslovacia 2 2 0 0 50:23
2. Austria 2 1 0 1 32:47
3. Norvegia 2 0 0 2 20:32

GRUPA B
1. R.F.G. 2 2 0 0 40:19
2. Elveția 3 2 0 1 62:41
3. Olanda 2 1 0 1 27:27
4. Belgia 3 0 0 3 39:81

GRUPA C
1. R.D.G. 2 2 0 0 50:32
2. U.R.S.S. 2 1 0 1 42:35
3. Finlanda 2 0 0 2 27 £2

GRUPA D
1. Danemarca 2 2 0 0 39:28
2. Polonia 2 1 0 1 43:41
3. Islanda e o 0 2 31:44

GRUPA E
1. Ungaria 2 1 1 0 35:24
2. Franța 2 0 2 0 24:24
3. Spania 2 0 1 1 28:39

Deci, rămîne deschisă cursa ț 
locul doi in grupele A (Austria—No 
vegia), B (Elveția—Olanda) și D (P 
lonia—Islanda).

Luna aceasta au loc următoare 
partide : R.D.G.—Finlanda (29.1). Sp 
nia—Ungaria (29.1), Olanda—R.FJ 
(30.1) și, în cadrul întîlnirilor bilat 
rale, Iugoslavia—Izrael (30.1).

Turul al treilea al „Cupei Anglie 
a scos din competiție numeroase echi 
cunoscute. Astfel, câștigătoarea trof< 
lui de anul trecut. F. C. Liverpool, 
fost eliminată de Chelsea cu 2—1. 
serie de formații din liga a IlI-a 
făcut față cu succes echipelor din p 
ma ligă. Echipa Walshall a elimii 
pe Stoke City (2—0), Old Ham a t 
minat la egalitate (2—2) cu West H 
United — câștigătoarea „Cupei cu 
lor“, iar Bournemouth a reușit m 
egal (1—1) cu Burnley. Alte rezulta 
Leicester—Aston Villa 2—1, Blackbou 
Rovers—Arsenal 3—0, Bolton—W
Bromwich 3—0, Everton—Sunderk
3—0.

în 16-imile „Cupei R. F. Germai 
echipa Miinchen 1860 — lider în cs 
pionatul actual și câștigătoarea „Cup 
din anul 1964 — a fost eliminată 
Werder Bremen cu 4—0.

Știri... Bezulta'o

Iată
Derbiul campionatului U.R.S.S. a re
venit echipei Ț.S.K.A. Moscova care a 
dispus de rivala sa, Spartak Moscova, 
cu 5—2 (0—2, 3—0, 2—0). învingăto
rii conduc în clasamentul campiona
tului cu 32 de puncte (din 21 de 
jocuri) înaintea lui Spartak Moscova 
cu 26 de puncte (din 19 jocuri).

în campionatul Cehoslovaciei, după 
28 de etape, Dukla Jihlava (45 p) 
își menține un avans minim față de 
actuala campioană Z. K. L. Brno 
(44 p.). Hocheiștii din Jihlava au cîști
gat cu 9—2 întîlnirea din a 28-a 
etapă, cu H. Z. Litvinov.

e La Beverwijk, în turneul mar 
maeștri, după șapte runde conduce 
histul sovietic Lev Polugaevski cu ( 
urmat de " ’ "" ’ “
da a 7-a 
kov. In 
pauză.

0 Cu prilejul unui concurs de tenif 
teren acoperit, desfășurat la Mac 
suedezul Lundquist l-a învins în fi: 
pe Manuel Santana cu 7—5, 11—9.

© In ziua a doua a concursulu 
atletism pe teren acoperit de la Kai 
s-au înregistrat rezultatele : 800 rr
Ghor (R.D.G.) 1:58,2 ; înălțime — Ni 
(Suedia) 2,11 m ; lungime — Vau 
(U.R.S.S.) 8 m ; 1 milă — Simb

Ivkov 5,5 p. Bilek 5 p. In t 
Polugaevski a remizat cu 
turneul feminin a fost zi

m ; 
m ; 

(U.R.S.S.) 4:12,8.
• Rezultate din „Cupa eamploi 

europeni" la volei masculin : Dukla 
lin (Cehoslovacia)—Blaugelb Viena ( 
tria) 3—0 (0,1.4) : Bloker (Olanda) — 
bo Anvers (Belgia) 3—1 (10, 11, —10,
a Recordmanul mondial în prob: 

1 milS, francezul Michel .lazy, și-a i 
reintrarea participînd la o comp, 
international^ de cros desfășurată 1 
range .El a terminat învingător, pa> 
gînd cei 7,200 km în 24:13.9. Pe loc 
următoare s-au clasat ArizmSnrii ’ ( 
nia) 24:20 și Khamassi (Tunisia) 24:31

© Boxerul francez Rend Libeer, 
păstrat titlul de campion al F.urooi 
categoria „muscă". In meciul. disput 
Tourcoing el l-a învins prin k.o. în 
du! doi pe spaniolul Dlonisio Bisbi

La închiderea ediția

pentru a l
necesară

„Nu voi pleca în 
întîlni pe 
pentru a deveni șalanqer la titlul mondial. Mie nu-mi 
place să fac excursii turistice..."

Implicit, deci, Cassius Clav a confirmat ultimele ver
siuni după care meciul său cu TerreU — campionul 
mondial recunoscut de W.B.A. — urmează să fie per
fectat în scurt timp. Clay a specificat chiar că inten
ționează să boxeze peste trei luni, ia Chicago, cu acest 
ultim adversar „...pus în calea unanimei mele recu
noașteri ca primul boxer al lumii".

Clav — 
valoarea

i

BERNA, 25 (Agerpres). 37 de pa
tinatori din 7 țări europene vor fi pre- 
zenti, miercuri și joi, la startul con
cursului international de la Davos (El
veția ). l’rin valoarea participantilor, 
întrecerile de la Davos constitue o re
editare a recentelor campionate euro
pene de patinaj viteză de la Deventer.

Alături de campionul european 
Schenk și secundul clasat'tye 
(ambii Olanda), vor fi prezinți 
ticii Valeri Kaplan și Eugheni G 
suedezul Johnv Nilsson, precum și 
pionul mondial Per [var Moe (h 
pia) care a abandonat în întreceri 
la Deventer.
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