
ACTIVITATEA
INTERNAȚIONALĂ 

HOCHEIȘTILOR NOȘTRI I 
IN LUNA FEBRUARIE I

» PARTICIPARE LA UNI- | 
fERSIADA DE LA TORINO 
» „CUPA ORAȘULUI BUCU- I 
EȘTI" • ECHIPA FINLAN- 1 
• El LA BUCUREȘTI

Campionatul republican de 
ocliei pe gheață s-a încheiat. I 
ar jucătorii noștri fruntași ■ 
5 afiă în fața unor noi eve- g 
iincntc importante.
Așa dupd cum s-a mai a- 

uniat, la Universiada de I 
irn.1 din Italia tara noastră 
a fi prezentă alît în turneul | 
e hochei pe gheață, cît și | 
i patinaj artistic. Lotul 
>mân cuprinde următorii I 
7 jucători : Dumitraș, So- ■ 
an. lonescu, Făgăraș, Var- ■ 
a. Vacar, Scheâu, Szabo I, | 
alamar, Bașa, Andrei, T. 
tofan, Szabo II, Ștefanov, I 
lorescu, Pană și Mihăilescu. ■
Apoi, între 18 și 21 fe- ■ 

marie, la patinoarul artifi- | 
ial „23 August44 din Ca- 
ilală, se va desfășura „Cupa I 
■asului București44 la care ■ 
>r participa echipe de club ■ 
•n R. S Cehoslovacă (Spar- | 
k Risen), IJ.R.S.S. (Daugava 
iga) și selecționatele de se- I 
ori și tineret ale orașului « 
ucurești. .
Ultima verificare a hochei- | 

ilor români, înaintea cant
onatului mondial din Iugo- I 
avia, o va constitui dubla ■ 
uluire cu lormația Finlan- g 
•i, care va avea loc în zilele I 
•27 și 28 februarie la 
icurești.

(Agcrpres) I

-- . .---. . . . I
PETRE MÂRMUREANU I 

CÎSTIGAT CONCURSUL I 
E TENIS DE LA HUNE- _ 

DOARA

r,lmp de patru zile s-a des- ■ 
>urat la Hunedoara con- I 
rsul de sală al tenismenilor ■ 
ului nostru reprezentativ.

încheierea întrecerilor, pe I 
imul loc s-a clasat p. Măr- I 
treanu cu 4 victorii (fără 
rîngere), urmat de I. Nas- g 
;e cu 3 v, G. Bo»ch 2 v, C. | 
povici 1 v și c. Năstase 
v. (Rd. V.).

SOSIREA DE LA BELGRAD
A TOVARĂȘULUI ION GHEORGHE MAURER

Duminică noaptea a sosit în Capitală, venind de la Belgrad, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului 
Executiv și al Prezidiului Permanent al C.C. al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, care la invitația tovarășului 
Petar Stambolici, membru al Comitetului Executiv al C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele Vecei Exe
cutive Federale, a făcut o vizită prietenească în Iugoslavia.

(Agerpres)
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ACTU A
UN NOU RECORD AL TARII 

LA TIR
La primul concurs de tir al 

anului, dotat cu „Cupa de iar
nă”, trăgătorul PETRE ȘAN- 
DOR, de la clubul sportiv 
Steaua, a realizat un nou re
cord republican la proba de 
armă standard seniori 3x20 
focuri cu 568 puncte (v. rec. 
566 p).

Schiorii brașoveni au cucerit „Cupa orașelor"
LA STRAJA Șl PĂLTINIȘ, ALTE IMPORTANTE CONCURSURI

LITĂȚI
LUPTĂTORI ROMÎN! 

ÎN U.R.S.S.

Tn zilele de 4. 5 și 6 februa
rie va avea loc la Minsk un 
concurs internațional de lupte 
gr«:o -romane : „Memorialul
Podubnîi". La întreceri va 
participa și un lot de tineri 
sportivi români alcătuit din 
Gh. Stoiciu. I. Alionescu, G11. 
Gheorghe, I. Gabor și N. Ne- 
guț.

Dacă s-ar întocmi un clasa
ment al sporturilor cu tradiție în 
regiunea Banat, luptele ar ocu
pa, fără discuție, un loc de 
frunte. Intr-adevăr, mulți dintre

Luptătorii bănățeni revin în plutonul fruntaș...
O Un loc trei care confirmă posibilitățile • Campionatul regional la înălțime
• Condiții mai bune de pregătire • Dar... pînă la marile performanțe mai 

e drum
luptătorii de valoare din țara 
noastră și-au început activitatea 
la Lugoj, Timișoara, Reșița și 
Arad. Sportul luptelor din Lu
goj s-a mîndrit, în ultimii ani, 
cu sportivi .talentați, ca Al. 
Șuii, V. Micula, Fr. Horvath, V. 
Popescu, I, Popescu, Timișoara 
a trimis loturilor reprezentative 
pc I. Crîsnic, O. Forai, C. Uiba- 
ru, iar din Reșița ș-au ridicat 
luptătorii P. Popescu și, mai re
cent, M. Bolocan, I. Alionescu. 
C. Turturea. Și în prezent se 
poate spune că Banatul rămîne 
tot „fruncea" luptelor noastre.

La un moment dat, însă, lup
tele din Banat nu au mai pro
dus simpatizanților acestui sport 
satisfacții atît dc mari. In 1964, 
luptătorii din Banat au avtjt 
multe necazuri. Trei formații, 
participante în campionatul pe 
echipe (seria A) și una în seria 
B (A.S.M. Lugoj — la „greco- 
romane", C.F.R. Timișoara, 
C.S.O. Reșița, Metalul Bocșa — 
la „libere") au retrogradat în 
categorii inferioare! Sînt mai 
multe cauze care „explică" a- 
ceste insuccese. Echipele respec
tive nu au folosit judicios pe

Din viața organizației noastre

SUBLIMĂ, PUTEM ZICE, DAR...

rioada pregătitoare înaintea în
ceperii campionatelor, unele 
dintre ele (ca de pildă A.S.M. 
Lugoj) s-au prezentat la start 
cu luptători care nu aveau nici 
o perspectivă, elementele tinere 
fiind ținute etape întregi... pe 
tușă. Pe de altă parte s-a sim
țit, pregnant, lipsa controlului 
și a sprijinului competent din 
partea metodiștilor consiliului 
regional al UCFS, ca și al teh
nicienilor din colegiul central 
de antrenori.

1965 = reviriment
„Semnalul dc alarmă" a mobi

lizat toate cadrele tehnice din 
regiune, pentru a readuce lup
tele pe locul fruntaș deținut ani 
de-a rîndul. La Reșița, Lugoj, 
Arad și Timișoara, consiliile clu
burilor și ale asociațiilor spor
tive s-au preocupat de amena
jarea sălilor de antrenament, 
dotîndu-le cu aparatura necesa
ră. In obiectivele pe anul 1965

R.C.
(Continuare in pag. a 2-a)

însemnări

CU VIOARA
FATA

La fiecare sfîrșit de săptămină poate fi văzut la Predeal, 
pe Clăbucet, un grup de circa 40 de copii participînd la 
lecții de schi. Este vorba de micuții schiori de la S.S.E.

nr. 2 București
Foto : L. Bollard

A țîșnit din start ca o căprioară. Cind s-a oprit, într-o re- 
axare meritată, cronometrai arăta 6.8. Victorie ! Debut de 
iun augur în noul sezon atletic de sală.

Aș vrea să vorbesc cu invingătoarea. „A fugit la repetiție. 
?întă la vioară !” îmi spune antrenorul Alexandru Stoenescu.Poate altădată...

★
In uniforma școlară nu mai seamănă, desigur, cu căprioara 

lin sala Floreasca. Dar, ca șl acolo, se avîntă în cursa... în- 
rebărilor cu aceeași dezinvoltură și siguranță.

— Să începem cu muzica. E o pasiune mai veche ?
— Da. Inii place mult să cînt la vioară. Ah, cît doresc ca 

mul acesta să cîștigăm primul loc pe Capitală !
Pentru o clipă închide ochii și am impresia că acum este, 

ntr-adevăr, fata cu vioara care trăiește o frîntură din acea 
concentrare care strunește arcușul spre înțelegerea desăvîr- 
ită a unui menuet de Mozart.
Acum nu mal sînt supărat câ a dispărut în ziua aceea din 

ala Floreasca.
★

Se numește Ruxandra Marinescu. Are 16 ani — ne atrage 
tenția că sînt... împliniți ! — și practică... patinajul de 5—6 
ni.
— La ultimul concurs am ocupat doar locul 5 dar. să re- 

unosc, nu m-am pregătit în mod special pentru această com- 
etiție. îmi place insă patinajul și cele trei antrenamente săp- 
iminale, pentru pregătire fizică, sint pentru mine pe cit de 
tile pe atit de atrăgătoare.
Fata cu vioara este, așadar, și o talentată patinatoare. Ii 
ropun să trecem la sprint.

★— In atletism sînt abia la început. Am prea puține lucruri 
iteresante de spus. Am debutat anul trecut — fără nici o 
regătire specifică — în concursurile dc sală. I,a „școlarele” 
e la Cluj am ocupat locul doi la 60 m cu 7,8. Prima victorie 
i senioare — în ștafeta 4x100 m la campionatele republicane 
e la Timișoara. Apoi, Dinamoviada de la Sofia, campionatul 
miorilor, campionatul pe echipe. Vedeți, palmaresul meu e 
îcă atit de sărac !
Firește, nu împărtășim întrutotul părerea Ruxandrei. Cu 
8 sec la 60 m (realizat la junioare II) și 12,5 sec la 100 m 
unioare I). ea promite să obțină performanțe remarcabile și 
red că fostul nostru sprinter fruntaș, antrenorul Alexandru 
toenescu, are dreptate cînd spune : „E una din marile mele 
jeranțe. Dacă se va ține serios de atletism poate să coboa- 
î sub 12 secunde".
— Ce zici, Ruxandra ?
— Eu știu ? Am să ascult. Am să învăț. Am să muncesc 
mit. Ani să mă țin serios de atletism. Credeți că eu nu vi- 
z campionatele europene ale juniorilor de la Minsk ?
— Dar „europenele" seniorilor de la Budapesta ?
— Mă tem că este încă prea devreme. Dar, de visat pot să 
sez și la ele, nu ? Sau nu e bine ?
Ba da ! E bine. Nu numai atît. Trebuie să îndrăznești. Totul 
șă nu uiți drumurile care duc spre marile performanțe — 

.unea, pasiunea, dîrzenia.
★

La plecare i-am spus, în glumă, Ruxandrei : „Și acum, unde 
duci ? După vioară, după patine sau după pantofii cu cuie ?” 

A zîmbit șăgalnic, întîrziind o clipă răspunsul.
— N-ați ghicit ! Mă duc după cartea de franceză !
Am uitat să vă spun că fata cu vioara este premiantă a 
.■eului Mihail Sadoveanu ..

DAN GÎRLEȘTEANU

VATRA DORNEI, 31 (prin te
lefon). — Un public foarte nu
meros a asistat sîmbătă și du
minică la frumoasele întreceri 
de schi desfășurate în cadrul 
tompetiției de juniori „Cupa o- 
rașelor". Probele s-au disputat 
pe pîrtia amenajată la poalele 
Dealului Negru, pe o zăpadă 
excelentă și un timp splendid. 
Tinerii fondiști au luptat cu 
multă energie pentru o compor
tare cît mai bună, realizând, da
torită combativității lor, spec
tacole atrăgătoare. Probele, la 
care au luat parte schiori din fi 
orașe, au fost dominate de fon- 
diștii brașoveni. Ei au și cucerit 
trofeul oferit de federația de spe
cialitate.

Iată clasamentele: juniori 5 
km: 1. J. Olteanu (Brașov 1), 
19:35,0; 2. P. Drăgttș (Brașov

Micii patinatori bucureșteni și-au desemnat campionii

Un public numeros a urmărit 
ieri seară, la patinoarul Floreas
ca, evoluția micilor patinatori 
bucureșteni cu ocazia desfăsu-

Gki, EAAiakiAȘ [Dinamo)

11) 20:07,0; 3. I. Dudu (Brașov 
1) 20:08,8; junioare 3 km: 1. 
Maria Drăghici (Brașov I) 
11:17,0; 2. Rozalia Kolosz.i
(Cluj) 14:49,0; 3. Ana Stănilă 
(Brașov II) 15:32,0; ștafeta 
3x5 km juniori: 1. Brașov I;
2. Brașov II ; 3. Rîșnov ; 3x3 
km junioare: 1. Brașov I ; 2.
Rîșnov ; 3. Gheorghieni.

Clasament final pe echipe: 1. 
BRAȘOV I. 28 p; 2. Brașov II 
60 p; 3. Rîșnov 121 p; 4. Va
tra Dornei 123 p ; 5. Gheorghieni 
141 p; 6. Bușteni 186 p; 7. 
Petroșeni 195 p : 8. Combinata 
Suceava 198 p; 9. Cluj 202 p. 
(PAVEL SPAC — coresp.).

LA STRAJA a avut loc un im
portant concurs la care au luat 
parte o scrie dc valoroși juniori

(Continuare in pag. u 2-a)

rării figurilor libere din cadrul 
lazei regionale a concursului 
republican de patinaj artistic 
pentru copii și juniori. In pofida 
unei ghete de calitate slabă, 
concurentii și-au disputat șan
sele cu toate resursele de care 
dispun, dînd loc la multe exe
cuții superioare și la consta
tarea că s-a mai făcut un pas 
pe drumul progresului de că
tre cea mai tînără generație 
a „artisticului". Programul de 
teri nu a adus nici o modifica
re importantă în clasamente 
fruntașii acestora, ca Adina 
Caimacan, Gheorghe Fazekaș, 
Carmen Stegărescu și alții, 
mentinîndu-și destul de ușor a- 
vantajul în categoriile respecti
ve. Iată, de altfel, clasamentele 
generale pe categorii, după în
sumarea punctajelor obținute 
de micii competitori la figurile 
impuse și cele 1‘ibereț i

...Ne aflăm în biroul tova
rășului Glienadie Țecu, pre
ședintele asociației sportive 
Libertatea, de la Fabrica de 
ciorapi „București"... Discutăm 
despre sport într-o întreprinde
re care numără mai bine de 
1 600 de muncitori și munci
toare, despre participarea la 
competițiile de masă a acestora. 
Abia începuse discuția și ne 
frapează un prim aspect : din 
asociația sportivă fac parte cloar 
400 de tineri și tinere; deci, un 
sfert din numărul salariaților. 
Dar, și această cifră o consem
năm cu multe rezerve, deoarece 
tovarășul Țecu n-a putut să ne 
prezinte caietul de evidență al 
membrilor UCFS. Motivul este 
foarte simplu : un asemenea ca
iet nu există ! Drept justificare 
președintele asociației ne-a pus 
în față darea de seamă a aso
ciației sportive în care se men
ționează că responsabilul finan
ciar, în speță tovarășa Florica 
Marica, nu s-a îngrijit dc pu
nerea la punct a evidenței, de

FETE — cat. copii 8—10 ani:
1. Carmen Stegărescu (Con
structorul) 162,7 p; 2. Doina 
Mitricică (S.S.E. II) 142,3; 3.
Roxana Constantinescu (Dina
mo) 138,6 ,- 4. Valentina Buciu- 
meanu (S.S.E. II) 129,7 ; 5. Cris
tina Nicolau (Constr.) 121,0;
6. Sorina Sfetcu (Din.) 106,3 ;
7. Cornelia Picu (S.S.E. II) 105,0; 
cat. junioare II: 1. Adina Cai
macan (Constructorul) 296,8 ■■
2. Doina Ghișerel (S.S.E. IU
275,4; 3. Adriana Preda (Con 
struclorul) 266,7; 4. Mariana 
Ionel (S.S.E. II) 257,8; 5. Daniela 
Popescu (Constr.) 255,5; 6.
Cristina Slașomeanu (S.S.E. II) 
252,3; 3. BĂIEȚI — cat. copii 
8—10 ani: 1. Lucian Cozia
(Constructorul) 154,8 ; 2. Octa
vian Goga (Din.) 143,0; 3. Că
lin Tulpan (Din.) 125,9; cal. 
juniori II: 1. Gheorghe Fazekaș 
(Dinamo) 244,4; 2. Doru Mora- 

întocmirea execuției bugetare ?i 
în general de actele de gestiu
ne. Aceasta explică într-o bună 
măsură și faptul că la „Liber
tatea" cotizațiile pe anul 1965 
au ajuns doar la suma de 
2 050 lei, în loc de 6 150 lei cît 
era planificat !...

Să spunem lucrurilor pe nu
me : la „Libertatea" activitatea 
sportivă aproape că nu există. 
Ni s-a vorbit doar despre o e- 
chipă feminină de volei, care a 
activat, cu bune rezultate, în 
campionahi! orășenesc. Dar ul
terior, echipa s-a... dizolvat. O 
parte din componentele ei erau 
clin afara întreprinderii. Ele 
nu veneau cu regularitate nici la 
antrenamente, nici la meciuri. 
Și cum n-a existat nici o preo
cupare pentru pregătirea unor 
rezerve, „soarta" echipei nu pu
ica fi alta. Cine poartă vina ? 
In principal antrenorul Dumitru

TIBERIU STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

AD1NA CAIMACAN (Con
structorul)

riu (Din.) 207,8; 3. Mihai Popes
cu (Constr.) 198,8; 4. Atanasie 
Bulele (S.S.E. II) 156,3; 5. Dan 
Popescu (Din.) 155,6; cat. ju
niori II perechi: 1. Beatrice
1 Iu șt iu — Gh. Fazekaș (Dina
mo) 18,8 ; 2. Ioana Biileatcă — 
M. Popescu.' 15,0 (N. M.)



Surprize Ia campionatele 
de patinaj viteza

Eva Farcaș 
învinsă de două ori!
TUȘNAD, 31 (prin telefon de la tri

misul nostru). — Azi, vremea a ținut 
cu patinatorii de viteză: timp splendid 
și o gheață de mai bună calitate. 
Programul a fost inaugurat cu cele mai 
spectaculoase probe: 500 m senioare
și seniori. De la început, o mare sur
priză : Era Farcaș, de nouă ani cam
pioană absolută a țării, a fost învinsă 
cu 1,3 secunde de tinăra Crista Iradieri 
în schimb, la băieți, Viorel Tomescu, 
care în actualul sezon s-a dovedit spe
cialist în proba de 500 m a confirmat 
așteptările obțînînd victoria. în cea de 
a doua probă (1 500 m fete și 5 000 m 
băieți) s-au realizat rezultate mai mult 
decît mulțumiloare. Tracher a depășit-o 
și de data aceasta pe Farcaș (care 
mi s-a părut nepregătită), cu 1,55 sec.
— (o secundă sub norma de maestru)
— iar fostul campion Em. Papuc a 
bătut recordul pistei, fiind cronometrat 
la 5 000 m cu 9:05.9.

Tată acum campionii primelor probe. 
SENIOARE: 500 și 1500 ni: Crista 
Tracher (Dinamo Brașov) 54,3 și 2:55,0. 
SENIORI : 500 m : V. Tomescu (Dina
mo Buc.) 47.2; 5 000 m: Em. Papuc 
(Dinamo Buc.) 9:05,9. JUNIOARE: 
500 și 1500 m: El. Laurențiu (Ști
ința Cluj) 57.4 și 3:09,0. JUNIORI 
500 m: I. Fazecaș (Dinamo Buc.) și 
II. Timiș (Știinta Cluj) 51,4; 3 000 m: 
H. Timiș 5:59,5.

Câștigătorii concursului republican de 
copii, ultimele probe : CAT. 11—12 
ANI. Fete, 200 și 500 m: Maria Du- 
lamă (Știința Cluj) 30,6 și 1:21,8. 
Băieți, 200 m : E. Nimecs (Știința 
Cluj) 26,5: 500 m: Al. Gali (Mureșul 
T<r. M.) 65,0. CAT. 12—14 ANI, fete, 
200 si 500 ni: Rodica Nimereală (Di
namo Buc.) 26,4 și 68,3. Băieți, 500 
și 1500 m: Gh. Varga (Știinta Cluj) 
55.4 și 3:06.8. CAT. 15—16 ANI. fete, 
500 și 1500 ni: Anei iese Ștefani (Di
namo Bv.) 60,8 și 3:27,7. Băieți, 1000 
și 3 000 m : Al. Mogliioroși (Avântul 
M. Cioc) 1:50,4 și 6:06,4.

întrecerile continuă.
TR. IOANIȚESCU

HANDBAL: Duminică noi jocuri în „Cupa Sportul popular44

Lupta pentru calificarea în turneele 
finale ale „Cupei Sportului popular" 
continuă duminică. In această zi este 
programată o nouă etapă în cadrul 
fazei o doua a acestei tradiționale com
petiții. Jocurile vor opune 12 din e- 
cbipele cîștigătoare în etapa desfășu
rată duminică, la juniori și junioare. 
Iată programul de duminică 6 februa
rie :

JUNIORI : S.S.E. Constanța—C.S.S. 
București, Lie. nr.2 Brașov — C.S.M.S. 
Iași și S.S.E. Tg. Mureș - C.F.R.- 
Cluj. învingătoarele din primele două 
partide se vor califica pentru turneul 
final ; cea din al treilea meci va mai 
susține un joc la 13 februarie, cu Lie 
nr. 4 Timișoara.

JUNIOARE : S.S.E. nr. 1 București— 
Lie. nr. 2 Iași. S.S.E. Bistrița—S.S.E. 
Petroșeni și Lie nr. 2 Brașov — 
S.S.E. Tg. Mureș. Echipele învingă
toare în ultimele două meciuri vor 
juca în finală ; cea din primul va 
trebui să dispute încă o întîlnire. tot 
la 13 februarie, cu S.S.E. Constanta.

ETAPA VIITOARE: DERBIUL 
ȘTIINTA — RAPID

Duminică 6 februarie se vor dispu
ta următoarele [partide : Tractorul 

Brașov — Mureșul Tg. Mureș, Știința 
Timișoara — Rulmentul Brașov, Lie. 
nr. 4 Timișoara — C.S.M. Sibiu, Știin
ța București — Rapid București, Con
fecția București — Voința Odorhei.
GOLGETERELE CAMPIONATULUI

Primele locuri în clasament sînt o- 
cupate de : Boțan (Rapid) 24 goluri ; 
Soos (Mureșul) 23; Secheli 
Timișoara) 21 ; Dobîrceanu 
București) și Ecat. Maghiari (Voința) 
20; Incze (Mureșul) și Naco ' 
rul) 19 ; Nemeț (Știința Timișoara) 18. 
Media este destul 
luri de meci.

(Știința
(Știința

(Tracto-

de bună : 3—4 go-

Noutăți din „Cupa F.R.H.“
ȘTIINȚA BUCU-

Buletinul campionatului feminin
DUPĂ 6 ETAPE ÎN SERIA I.

1. Știința
2. Rapid
3. Mureșul Tg. M.
4. Știinta București
5. Tractorul Brașov

Timișoara 
București

5
5
5
3

1
1 
o
2

(+32)
(+25)

e BUCUREȘTI.
REȘTI — RAFINĂRIA TELEAJEN 
(m) 29—21 (14—15). Interesantă a fost 
evoluția scorului. în min. 12 : 5—5, 
apoi Rafinăria a condus, cu unul sau 
două puncte, pînă in minutul 42 
(scor 19—19). Egalitatea s-a mai men
ținut un minut (scor 20—20). în con
tinuare însă studenții înscriu 9 go
luri, iar ploieștenii doar unul ! Cele 
mai multe goluri : Reich 9, Bădu-2 2

lescu 8, respectiv Laub 10 și Neu- 
satz 5. VOINȚA — RAPID (m) 
17—15 (8—9). Victorie meritată, la 
capătul unei partide foarte echili
brate. Rapidiștii puteau cîștiga dacă 
erau mai atenți în apărare. Tănă- 
sescu 5 la Voința și Bîcă 7 la Rapid 
au înscris cele mai multe puncte. 
PROGRESUL — FABRICA DE TIMBRE 
(f) 10—6 (8—2). în prima repriză Pro
gresul a realizat cîfeva acțiuni fru
moase și s-a apărat bine. După pauză, 
Fabrica de timbre a reușit să-și or
ganizeze mai bine apărarea. S-au re
marcat : Oțelea 3 și Bogan 3, res
pectiv Făgărășanu 4. I.C.F. — 
VOINȚA (f) 17—8 (5—4). Studentele 
au fost net superioare. Voința s-a 
prezentat fără nici o jucătoare de 
rezervă I Cele mai multe puncte au 
fost realizate de Vîrlan 6, pentru 
I.C.F., Constantinescu 3 pentru Voința 
(p. v.).

• TIMIȘOARA. Duminică s-au dis
putat jocurile; Electrometal — Tu
tunul 23—20 și Știința Lovrin — Teh- 
nometal 21—18 la seniori, Construc
torul — Ind. linii 15—2 și Tricoul — 
Electromotor 11—8 la senioare. în 
clasamente conduc Știința Timișoara 
la băieți și Constructorul la fete.

• SIBIU. în returul finalelor pe 
regiune s-au înregistrat rezultatele; 
Dinamo Brașov — Textila Cisnădie 
27—21 (13—8) la băieți și S.S.E. Sibiu 
— Partizanul roșu Brașov 10—7 (3—4) 
la fete. Echipele învingătoare s-au 
calificat pentru etapa următoare a 
competiției. S.S.E. a obținut califica
rea în baza golaverajului mai bun : 
1,42 (10:7) față de 1,33 (12:9). (I. IO- 
NESCU-coresp.).

® BACĂU. Rezultatele de dumi
nică : Inst Pedagogic — S.S.E. Bacău 
31—22, Cauciucul Oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — S.S.E. P. Neamț 28—25 
și Dinamo I Bacău — Dinamo II 
Bacău 21—15. Pe primul loc în cla
sament se află Dinamo I. (FL. ENE- 
coresp.).

ni JUNIORI
SUPERIORI... SENIORILOI

Rcuniunea pugilistică disputată Du 
minică dimineața în 
a oferit celor aproximativ 1 000 
spectatori meciuri, în 
hună factură. S-au 
partide (6 de juniori

sala Floreasc 
d 
d 
1 
d 

seniori), cele mai pasionante dueluri fui 
nizîndu-Ie... juniorii ! Intr-adevăr, merit: 
rile lor s-au caracterizat printr-o notă d 
mare dîrzenie, iar nivelul tehnic a fos 
la înălțime. Tinerii A. Tudor (Dinamo 
și I. Ștefan (Centrul școlar) au schimbi 
lovituri clare, în cele din urmă victori 
revenind lui I. Ștefan, net superior î 
ultimul dund. Mai tehnic și plasînd Iov 
luri eficace, M. Budu (Dinamo) a fos 
superior, timp de două teprize, metalui 
gistului V. Prodan. In ultima re.prizi 
însă dinamovistul a părut mai obosi 
în timp ce Prodan a manifestat o ușoat 
superioritate. Arbitrii i-au acordat vict< 
ria acestuia din urmă dar ■— după pi 
rerea noastră — un „nul“ era mai ceh 
tabil.

Cel mai atractiv meci al seniorilor l-a 
furnizat I. Nica (Dinamo) și Șt. Coi 
stantin (Semănătoarea). Tînărul Nit 
(fost campion de juniori) nu s-a intim 
dat de tenacele său adversar și, boxîn 
cu mult curaj, lovind variat și în coi 
tinuă mișcare, a acumulat punctele ncct 
sare victoriei, lată celelalte rezulta 
tehnice : JUNIORI : N. Scarlat (Dinamo 
b.p. V. Ivan (SPC) ; Gh. Manea (Viile 
rul) b.p. V. Tuderică (Constructorul) 
11. Cucunescu (Metalul) • b.p. C. Gh 
ncscu (Semănătoarea) : N. Rusu (Met: 
liirgistul) b.p. A. Iacob (Viitorul) ; SI 
NIORI : V. Drăgan (Steaua) b.p. G1 
Niculae (SPC) ; Gh. Stăncuț (Metalul 
b.p. M. Ene 
natno) egal 
meci nul și 
1. Crăciun
(Voința) ; N. Simion (Dinamo) b.p. 1 

j Niculae (Semănătoarea).

general, 
disputat 

și 6

(Dinamo) ; Gh. Bădoi (D 
cu A. Zaibel (Steaua) - 
la propriu, si la figurai 

(Metalul) b.p. I. Militai

BOB: A fost terminată înghețarea pîrtiei din Sinaic
de circa 

pîrtiei de

Schiorii brașoveni 
au cucerit „Cupa orașelor"

(Urmare din pag. 1)

de pe Valea Jiului. După două zile 
de întreceri, locul I pe echipe a fost 
cucerit de schiorii de la Minerul Lu- 
peni, urmați de cei de la Energia Pa- 
roșeni și Ș.S.E. Pctroșeni. Iată și 
cîștigătorii probelor: slalom special 
băieți: Gr. Cioflica (Minerul), fete: 
Ana Sicht (Minerul) ; slalom uriaș 
băieți: Gr. Cioflica (Minerul), fete: 
Ana Sicht; fond 5 km băieți: G. Ne
meș (Minerul) ; fete 3 km : Maria lul
ling (Energia), ștafetă băieți: Energia, 
ștafetă fete: Minerul. (STAICU BA- 
LOI — coresp. regional).

Imagine din partida Steaua — Dinamo (19—14) disputată duminică la 
Floreasca. Li cu (Dinamo) s-a înălțat și aruncă la poartă, cu toate efor

turile lui Roșescu și Rota.ru (de la stingă la dreapta) de a-l bloca.
Foto: V. BAGEAC

începută 
înghețarea 
fost terminată în cursul zilei de sîm- 
bătă. Zilele acestea se va face verifi
carea virajelor și a liniilor drepte, ur
mând ca, în cazul cînd membrii comisiei 
tehnice își vor da avizul favorabil, 
hoherii să înceapă coborîrile de antre
nament, iar la sfârșitul săptămânii să-și 
dispute primul concurs.

două săptămâni, 
bob din Sinaia a

oficială a hoherilor se 1 
tot cursul lunii februar

Activitatea 
desfășura în 
și va cuprinde atit competițiile organ 
zate dc federație (campionatul rep 
blican, Cupa F.R.S.B., Cupa României 
cît și o seric de concursuri inițiate ■ 
cluburile și asociațiile sportive cu se 
ții de bob.

(Urmare din pag. 1)

a stat, printre altele, depistarea și se
lecționarea elementelor tinere, talen
tate, creșterea qalitativă a procesului 
de instruire, a muncii educative în 
secții etc. O bună parte dintre aceste 
obiective au fost realizate.

Astfel, a crescut numărul secțiilor 
afiliate în 1965 (11) față de 9 cîte 
existau în 1964. Creșteri evidente au 
fost înregistrate și la capitolul „spor
tivi legitimați" : 435 în 1965 față de 
342 în 1964. Echipa de „greco-roma- 
<ne” C.F.R. Timișoara a făcut, anul 
trecut, un salt valoric evident (locul 
V în campionat, față de locul IX 
ocupat în 1964), la același stil C.S.M. 
Reșița clasîndu-se în 1965 pe locul 
VIII, față de locul X ocupat cu un an 
în urmă.

Se observă o preocupare sporită a 
antrenorilor bănățeni pentru ca spor
tivii să-si realizeze normele de clasi
ficare. O statistică ne arată că în sec
țiile de lupte din această regiune își 
desfășoară activitatea, în prezent, 6 
maeștri ai sportului, 56 de sportivi 
de categoria I, 102 de categoria a 
doua, 106 de a treia și 125 de ju
niori, cifre care reflectă activitatea la
borioasă a antrenorilor în ultimul an.

De o atenție deosebită s-a bucurat 
organizarea fazelor inferioare ale cam
pionatelor disputate în 1965. Varieta
tea procedeelor folosite de luptători 
a făcut ca întîlnirile din etapele infe
rioare ale campionatelor să se ridice 
la o bună valoare. Cele mai multe 
titluri de campioni regionali au fost 
«Sjtigate de reprezentanții orașelor Ti-

6. C.S.M. Sibiu 6 2 0 4 26:42
7. Rulmentul Brașov 6 1 1 4 54:65
8. Lie. nr. 4 Timiș. 6 1 1 4 43:63
9. Confecția Buc. 6 1 0 5 44:64 

10. Voința Odorhei 6 1 0 5 41:74

4
3 (-11)3 (—20)
2 (—20)
2 (—33)

Reamintim criteriile de departajare 
a echipelor aflate la egalitate de punc
te : I. numărul total de victorii ; 2. 
diferența dintre golurile marcate și 
cele primite; 3. rezultatele directe din
tre echipele care sînt la egalitate. In 
acest caz se alcătuiește un clasament 
special, cu respectarea, în ordine, a 
următoarelor criterii : a) numărul de 
puncte ; b) numărul de victorii ; c) 
golaveraj prin scădere ; d) golaveraj 
prin împărțire. Schimbarea locurilor 
între Știința Timișoara și Rapid Bucu
rești s-a făcut în baza golaverajului 
prin scădere, de altfel ca și în cazul 
celorlalte echipe aflate la egalitate.

Sublimă,
(Urmare din pag. 1)

Dragomir, tehnician în fabrică și... 
proaspăt absolvent al Institutului de 
cultură fizică, cu specializare volei, 
care a dezarmat la primele greutăți 
organizatorice, dar care nici n-a fost 
ajutat în această privință, fiindcă con
siliul asociației sportive n-a manifes
tat nici un fel de interes față de acti
vitatea acestei echipe. Acum, cu spri
jinul ing .Gh. Ioanovici, fost jucător 
de categoria A, la CSMS Iași, venit

putem zice, dar...
de curînd în fabrică și ales membru 
al asociației sportive, se speră ca c- 
chipa să fie readusă pe... linie de plu
tire. Asta înseamnă ca munca să fie 
luată de la cap. Fiindcă, prin dizol
varea echipei, locul din „orășenesc" a 
fost pierdut...

în rest, în afară de volei... Nc- 
organizat se mai joacă cîte o partidă 
de șah, cîte un meci de tenis de masă.

Așadar, activitatea sportivă de aici 
este — vorba maestrului Caragiale — 
sublimă, dar lipsește cu desăvîrșire !

Luptătorii bănățeni 
revin in plutonul fruntaș

mișoara (15), Lugoj (9) și Reșița (8). 
La faza finală a campionatelor repu
blicane individuale de lupte libere, 
Banatul a ocupat locul trei în clasa
mentul general și puțin a lipsit ca 
luptătorii Petre Cennău și Radu Hoțea 
să îmbrace tricourile de campioni ai 
țării 1 Și la „greco-romane" luptătorii 
bănățeni (printre care N. Cernău, 
P. Popescu, M. Bolocan, S. Covaci, 
C. Bordeianu) au avut comportări fru
moase, îndeosebi „greul" Bordeianu, 
care a ocupat locul secund.

in campionatul pe echipe, la stilul 
„greco-romane“, formațiile din seria 
B au dat, în general, satisfacție. Cea 
mai bună performanță a realizat-o 
A.S.M. Lugoj, care după numai un an 
de stagiu în „B“ a promovat în pri
ma categorie a țării. în această com
petiție C.F.R. Timișoara a ocupat locul 
cinci, iar C.S.M. Reșița locul opt. în 
schimb, la „libere” rezultatele echipe
lor bănățene au fost mai slabe. Doar 
formația din Lugoj a dat oarecare 
satisfacții. C.F.R. Timișoara și C.S.M. 
Reșița n-au reușît însă să realizeze 
obiectivul propus : promovarea în ca
tegoria A, deși în aceste secții au 
existat suficiente condiții pentru o pre
gătire temeinică.

★
Spre deosebire de anii prccedenți, 

în 1965 organele UCFS din regiune

•••

au acordat o atenție sporită dezvol
tării bazei materiale a asociațiilor și 
cluburilor cu secții de lupte. Cum pro
gresul nu este posibil fără condiții 
bune de pregătire, în regiunea Banat 
au început numeroase, acțiuni de ame
najare a unor săli, bine utilate. La 
C.S.M. Reșița și A.S.M. Lugoj — de 
pildă — pregătirea luptătorilor se 
face acum în condiții excelente : spa
țiu de lucru suficient, materiale și echi
pament din abundență. La Arad, să
lile de lupte ale asociațiilor C.F.R. și 
Vagonul se prezintă de asemenea în 
condiții civilizate. în schimb, mate
rialele (saltele, manechine etc.) nu sa
tisfac necesitățile, deoarece aici se 
pregătesc un număr mare de juniori 
și seniori, la ambele stiluri. Din pă
cate, eforturile depuse de activiștii 
bănățeni pentru asigurarea unor con
diții bune de pregătire sportivilor nu 
au fost înfrutotul fructuoase. Ne re
ferim, mai cu seamă, la sala total ne
corespunzătoare în care s-au pregătit 
luptătorii puternicei asociații C.F.R. 
din Timișoara. Aci s-au antrenat con
comitent, pe o singură saltea, atit cei 
de la „libere" cît și luptătorii de la 
„greco-romane". Sala mică, lipsa con
dițiilor de igienă au impietat, desigur, 
pregătirea corespunzătoare a luptăto
rilor. Conducerea asociației a înțeles, 
se pare, că lipsa unul spațiu corespun-

zător de lucru a constituit principala 
cauză pentru care, uneori, luptătorii 
de la C.F.R. au obținut rezultate ne
corespunzătoare. Sala a intrat de 
aceea, la sfîrșitul anului trecut, în 
reparații capitale, iar anul acesta 
există... promisiuni pentru amenajarea 
unei noi săli, lîngă stadionul asocia
ției.

Anul trecut au fost afiliate încă 
două secții de lupte (Tierna Orșova 
și Progresul Timișoara), în cadrul 
cărora au fast legitimați numeroși 
tineri cu reale perspective de dezvol
tare. Din păcate și aci luptătorii nu 
se pot pregăti în condiții bune. Aso
ciația Tierna dispunea, la înființarea 
secției de lupte, de o sală în care, de 
bine de rău, antrenamentele decurgeau 
în condiții satisfăcătoare. în prezent, 
însă, datorită nepăsării organelor lo
cale ale UCFS luptătorii au pierdut 
aoeastă sală, căreia i s-a dat o altăj 
întrebuințare. Se impune, firește, spri
jinul energic al comisiei regionale.

★
Sport cu bogată tradiție în regiunea 

Banat, luptele au reale posibilități de 
progres. Pînă la marile performanțe 
mai este, desigur, diurn. Competența 
și pasiunea unor antrenori reputați 
(ca Valentin Bați, Ghcorghe Luca, 
Traian Petru, T. Blidaru, D. Tîrziu, 
I. Lovaș etc.), condițiile de pregătire 
mai bune decît în anii trecuți, ne de
termină însă să așteptăm de la lup
tătorii bănățeni performanțe și mai 
frumoase. Să-i vedem, deci. în con
fruntările anului 1966 1

La „Libertatea" n-a fost însă tc 
deauna așa. Sportivii de aici au avi 
cu ani în urmă, o rodnică activita 
nu numai la volei ci și la atletis 
șah (secție afiliată) și handbal (u 
din primele echipe alcătuite la nivel 
raionului Nicolae Bălcescu), tenis 
masă. Deși nu beneficiau dc tereni 
de sport proprii, membrii acestei as 
ciații sportive și-au putut desfășu 
activitatea în condiții normale, 
terenurile unor asociații aflate în i 
cinătate, Chibritul și Tiparul. In pi 
zent cei de la „Libertatea" au ac< 
pe bazele sportive ale clubului Ce 
structorul din șos. Olteniței și șos. Ia 
cului. Cîți însă dintre tinerii de a 
au fost văzuți pc aceste baze sportii 
Nici unul, în ciuda repetatelor in 
tații făcute de conducerea clubu 
Constructorul..

Iată realitatea. Numai dezintere 
manifestat de consiliul asociației sp< 
tive a putut determina o asemer 
stare de lucruri, rezultate sub po 
bilități. La ea se asociază însă și 1 
sa de colaborare cu comitetul U.T 
la fel ca și indiferența față de sp. 
dovedită de fostul director al fabrii 
ing. I. Turcin...

Adevărul este că la asociația sp< 
tivă Libertatea se pot face multe 
cruri frumoase. Fiind vorba de un < 
lectiv de muncă în care tineretul e 
predominant, activitatea sportivă t 
buie să se facă simțită din plin. Sp 
jinit de clubul' raional Constructor 
consiliul asociației sportive Liberia 
are posibilitatea să organizeze c< 
cursuri de atletism, tir și șah, întrec 
de volei, handbal și fotbal. Ceea 
se cere este numai o muncă organiza

Evidența activității nu trebuie 
mai constituie o „necunoscută", iar < 
tizațiile o problemă de nerezolvat, b 
mărul membrilor UCFS se impune 
fie și el cu mult mai mare. Un cal< 
dar competițional bine întocmit va t 
bui să prevadă întreceri intergru 
care să prefațeze viitorul campioi 
pe asociație. Un -schimb de cxpcriei 
cu asociațiile sportive vecine consii 
răm că ar fi de asemenea foarte util

Intr-un cnvfnt, așteptăm dc la c< 
siliul asociației sportive Libertatea 
desfășoare în viitor o muncă pe n 
sura cerințelor.

Rota.ru


PREGĂTIRI...
MECIURI AMICALE...
ANTRENAMENTE...
MĂGURĂ CODLEA—STEAUA 2—9

(0—5)

CODLEA, (prin telefon). — Echipa 
bucureșteană Steaua a susținut duminică 
primul joc de verificare de anul acesta 
întâlnind formația locală, participantă 
la campionatul regiunii Brașov. Bucu- 
reștenii au cîștigat prin golurile mar
cate de Creiniceanu (3), Voinea (2), 
Raksi, Manea, Negrea, Jenei. Pentru 
Măgura au înscris Costea și Bucur. |

Steaua a aliniat formația : Suciu — | 
Georgescu, Hălmugeanu, D. Nicolae, 
Tîmpânaru — D. Popescu, Raksi — 
Micu, Constantin, Voinea, Creiniceanu. I 
Au mai fost folosiți : Gornea, Pelescu. ' 
Jenei, Negrea, Manea.

P. CĂPĂTÎNĂ — coresp.

U.T.A. SE ANTRENEAZĂ

ARAD, (prin telefon). — Duminică, 
tcxtiliștii au susținut primul joc la 
două porți (2 reprize a 40 de minute), 
în familie : mai întîi cu rezervele și apoi 
cu juniorii. Rezultatele : 0—1 cu re
zervele (a marcat Petschovschi III), 
3—2 cu juniorii (au marcat : Donciu. 
Axente și Jac pentru seniori, respectiv 
Binder 2). Iată formația aliniată de 
U.T.A. : Corn an — Igaa, Gheorghevici 
(Mețcas), Bacoș, Czako II — Mețcas 
(Gheorghevici), Floruț — Puntea, Jac, 
Donciu, Axente. Țîrlea și Birău fiind 
accidentați n-au participat la joc.

In programul meciurilor amicale sînt 
prevăzute nu mai puțin de 11 partide. 
U.T.A. va juca, printre altele, cu Oțelul 
roșu, Crișul, Știința Timișoara, Mure
șul Anina, Indagrara ele

ȘT. IACOB — coresp.

ȘTII NT A CRAIOVA—AUTOR AP ID 3-0

CRAIOVA, (prin telefon de- la re
dacția ziarului „Înainte1'). — Studenții 
au susținut duminică al treilea meci 
de antrenament de la începutul anului. 
Durata: 60 de minute. Cele trei goluri 
au fost înscrise de Sfîrlogea (2) și 
Cîrciumărescu. Au jucat: Vasilescu I 
— Mihâilescu, Gavrilă, Ivan, Delia — 
Strimbeanu, Dărbulescu (C. Vasile, 
junior) — Plugaru (Vasilescu II), 
Sfîrlogea, Ionescu (Anton), Circiumă-
rescu.

De remarcat participarea activă a tu
turor jucătorilor și ritmul bun — pen
tru această perioadă de pregătire — 
imprimat de echipa studențească. Joi 
Știința va întîlni pe Electroputere din 
categoria G.

DE LA I.E.B.S.
• Săptămîna aceasta patinoarul 

„23 August" este deschis pentru pa
tinaj public joi și sîmbătă între orele 
17 și 19, duminică între orele 10 și 13 
șl 16—18.

• La bazinul acoperit Floreasca 
se primesc înscrieri pentru cursul de 
inițiere la înot pentru copii.

PRO
AZI ȘI MÎINE, ULTIMELE ZILE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO
La cererea participanților, vînzarea bi

letelor la tragerea excepțională LOTO 
pentru autoturisme s-a prelungit pînă 
miercuri 2 februarie a.c.

La această tragere se atribuie nelimi
tat autoturisme „Fiat 1 300“, „Renault 10 
major “ plus 12 900 lei, „Fiat 1 100 D“, 
„Wartburg 312/1“ și „Trabant 601“.

a

Se fac 12 extrageri în loc de 4 ca la 
tragerile anterioare.

Se extrag, în total, 36 de numere în 
loc de 18 ca la tragerile anterioare.

Taxele de participare s-au micșorat de 
la 40 lei la 10 lei, de la 20 lei la 8 lei 
și de la 8 lei la 4 lei.

Tehnica individuală, factor determinant în obținerea victoriei
.Tehnica individuală 1“ lată secre

tul succeselor marilor echipe de 
fotbal.

Pentru că o bună tehnică indivi
duală (stopul sigur pe piept sau pe 
ambele picioare, pasa promptă și pre
cisă Ia coechipierul demarcat, pasa 
peste adversar, în cazuri de „aglome
rare", șutul precis „în cadrul porții" 
și în sectorul cel mai dificil pentru 
portar, din orice poziție, cu ambele 
picioare și cu capul) înseamnă, în 
ultimă analiză, economie de efort 
permițînd echipelor să termine 
„proaspete" cele 90 de minute.

Referitor la tehnica individuală ca 
element esențial în fotbalul modern 
vom preciza cite ceva în cele ce ur
mează.

1. O echipă cu individualități, adi
că cu jucători care posedă o tehnică 
desăvîrșită, este o echipă de temut 
pentru orice adversar (Internazionale, 
Santos, Benfica, Real Madrid etc.).

2. Sistemul de joc trece pe planul 
al doilea. El nu poate fi aplicat cu 
succes decît de o echipă ai cărei 
jucători posedă o tehnică individuală 
desăvîrșită, așa cum a făcut Brazilia 
la campionatul mondial din 1958, cî-nd 
a cîștigat campionatul aplicînd sis
temul 4—2—4, dar cu o tehnică desă
vîrșită. La noi, discuțiile intermina
bile în jurul sistemului nu au rezol
vat mare lucru, pentru că nu au dat 
prioritate factorului determinant, care 
este tehnica individuală. De altfel, 
sistemul W.M. al lui Chapmann a 
dat repede roade numai datorită teh
nicii înaintate a jucătorilor pe care 
i-a avut Arsenal la dispoziție.

3. Putini dintre jucătorii noștri 
(Constantin, Dumitriu, Pircălab, Ba
dea) și-au însușit o tehnică indivi
duală de clas.) continentală, ca să 
nu mai vorbim de clasa ridicată a 
unor fotbaliști ca Pele, Eusebio, Sua
rez, Corso, Facchetti, Di Stefano etc...

După propria lor mărturisire, toți 
aceștia au muncit și muncesc in
tens în afara antrenamentelor co
lective dirijate de antrenor pen
tru a-și însuși și a-și menține 
o tehnică superioară. în cadrul 
pregătiriloT colective, jucătorii nu au 
timpul și nic! posibilitatea materială 
de a exersa infinitele și subtilele mij
loace individuale. Acest fel de antre
nament nici nu este recomandabil în 
colectiv, fiindcă în loc să stimuleze

Activitate rodnică la centrul 
de copii și juniori — STEAUA

144 de copii și juniori, părinți, pre
cum și citeva „nume sonore" ale echi
pei C.C.A. de altădată, Apolzan, Voi- 
nescu, V. Zavoda, V. Dumitrescu — 
azi antrenori la clubul Steaua — au 
fost prezenți, duminică dimineața, la 
analiza activității centrului de copii și 
j uniori.

Atmosfera sărbătorească, emoție „la 
toate nivelele", firească dacă ne gîn- 
clim că se prezintă bilanțul unui sezon.

Analiza centrului a început cu refe
ratul antrenorului Romeo Catană, șe
ful centrului de copii și juniori Steaua, 
și al profesorului Valeriu Sturza. Au 
urmat discuții asupra referatelor. Pă

N O S P
Cu 24 lei se poate participa la toate 

extragerile pentru autoturisme și premii 
în bani pentru 2 numere.

Cu numai 10 lei se poate cîștiga un 
autoturism „Fiat 1300". sau un autoturism 
„Renault 10 major" plus 12.900 lei.

Numărul premiilor cu 2 numere crește 
cu peste 56%.

Jucînd la toate cele 12 extrageri cu 
aceeași variantă de 3 numere, vă mă
riți șansele de a obține unul sau mai 
multe premii în autoturisme și bani.

Tragerea va avea loc joi 3 februarie 
a.c.

PROGRAMUL 
CONCURSURILOR PRONOSPORT 

DE DUMINICA 6 FEBRUARIE
Programul concursurilor Pronosport 

A 6 și B 6 din 6 februarie a.c. cuprinde 
meciuri din campionatul italian (A și B).

Programul concursului este următorul :
I. Napoli — Juventus

II. Atalanta — Internazionale
III. Bologna — Foggia
IV. Fiorentina — Cagliari
V. Milan — Brescia

VI. Roma — Sampdoria
VII. Torino — Spăl

VIII. Varese — Lazio
IX. Genoa — Lecco
X. Padova — Catanzaro

XI. Palermo — Livorno 

pune într-un complex de inferiori
tate pe cei cu mai puțină tehnică.

4. Din cauza unei tehnici indivi
duale rudimentare mulți dintre jucă
torii noștri, chiar talentați, sînt in- 
coinpleți sau asimetrici, adică joacă 
cu un singur picior (dreptul sau stîn- 
gul), iar dacă joacă cu amîndouă pi
cioarele, nu joacă și cu capul. Acest 
mod incomplet de joc permite adver
sarului destrămarea fazei; pentru că 
jucătorul „asimetric" — întoreîndu-se 
ca să poată prelua mingea cu picio
rul drept sau stîng pierde timp, ani- 
hilîndu-și astfel orice posibilitate de 
a pasa sau a șuta surprinzător din 
voie. Astfel de jucători sînt „specia
liști" ai jocului și centrărilor la în- 
tîmplare, în locul celor executate cu 

COLȚUL SPECIALISTULUI

adresă, către un bun tehnician care, 
cu capul sau cu piciorul, să trimită 
mingea în plasă.

5. Am ajuns astfel la cel mai ne
vralgic punct al fotbalului nostru, 
imprecizia șutului la poartă, inefica
citatea. Cu elan și voință unii dintre 
jucătorii noștri reușesc să ajungă în 
careul advers, dar acolo sînt ușor 
deposedați de minge, ori șuturile lor 
trec la mare distanță de poartă. Am 
numărat într-un meci susținut de 
echipa Steaua nu mai puțin de 14 
șuturi tari, de la distanțe variind 
între 4—16 m, toate trimise mult 
peste bara transversală sau mult din
colo de barele laterale. Abia două 
șuturi au fost trase în cadrul porții 
și nici unul în gol. Am menționat 
echipa Steaua, dar situația este a- 
ceeași la toate echipele noastre, cu 
foarte rari și întîmplătoare excepții.

Nu e păcat de efortul unei echipe 
de a aduce mingea în careul advers, 
dacă acolo acest efort colectiv este 
irosit cu atîta ușurință, datorită ne- 
dibăciei unor jucători, adică a lipsei 
lor de tehnică individuală î

Ce să mai spunem de faza de la 
Milano în care Frățilă a... reușit să 
tragă, de la cîțiva metri, în afara 
porții ? Dacă faza se termina cu gol, 
meciul de la Milano era „jucat" și 
Dinamo intra în sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni".

rinții și antrenorii au subliniat bunele 
rezultate ale procesului instructiv-edu- 
cativ de la centrul Steaua ; toți copiii 
și juniorii centrului au o situație bună 
(unii chiar foarte bună) la învățătură, 
îndeplinind dezideratul „primii la în
vățătură, primii in sport !" Cit pri
vește performanțele lor sportive, ti
nerii fotbaliști de la Steaua au avut 
ce raporta : toate cele trei echipe de 
juniori ale centrului s-au clasat pe 
primul loc în seriile respective la sfîr- 
șitul acestui tur de campionat, echipele 
de copii ocupă locuri fruntașe în se
riile în care activează ; toate echipele 
centrului au desfășurat un joc bun — 
la nivelul vîrstei lor.

ORT
XII. Pro Patria — Mantova

XIII. Lanerossi — Catania

★
Tragerea din urnă pentru atribuirea 

premiilor oferite de Loto-Pronosport la 
ultimul concurs „Cu mască și fără mas
că11 organizat de Radioteleviziunea Ro
mână, va avea loc miercuri 2 februarie 
a.c. ora 19 în București, sala Clubului 
Finanțe Bănci din str. Doamnei 2, după 
tragerea Pronoexpres.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres nr. 

4 din 26 ianuarie 1966.
Categoria I — 1 variantă a 120.000 

lei ; Categoria a Il-a — 2 variante a 
45.597 lei ; Categoria a 111-a — 69 va
riante a 1.423 lei ; Categoria a tV-a — 
374 variante a 337 lei ; Categoria a V-a 
— 1493 variante a 84 lei; Categoria a 
Vl-a — 6359 variante a 27 lei.

Premiul de 120.000 lei de la catego
ria I a revenit participantei Chirvari 
Elisabeta din Oradea.

Report categoria I : 25.580 lei.
Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

Se va spune că una din cauze este 
și starea nervoasă, dar aceasta este 
datorată în primul rînd nesiguranței 
jucătorului, lipsei lui de tehnică. Un 
jucător tehnic este calm, sigur pe el.

6. Așa cum am arătat și la punctul 
3, tehnica individuală nu trebuie con
fundată cu talentul ! Talentul este 
un element de bază care operează o 
primă triere a viitorilor fotbaliști. 
Dar de aici încolo numai munca per
severentă pentru însușirea unei teh
nici desăvîrșite va consacra pe ju
cătorii de clasă. Un jucător mai pu
țin talentat, dar serios și harnic își 
poate însuși o tehnică superioară al
tui jucător mai talentat, dar negli
jent, care rămîne astfel la un nivel 
de mediocritate, fiind uneori util, și 

de cele mai multe ori dovedindu-se 
o frînă pentru echipă.

Prin însușirea unei tehnici desăvîr
șite, jucătorul talentat devine un fot
balist dotat cu personalitate. Aceștia, 
susținuți de tehnicitatea ridicată a tu
turor coechipierilor, contribuie ca jo
cul întregii echipe să fie de un nivel 
ridicat și asigură succesul echipei 
prin jocul colectiv al tuturor coechi
pierilor.

7. Tehnica individuală trebuie dusă 
la o asemenea perfecțiune, îneît în 
orice situație, o dată cu primirea sau 
interceptarea mingii în atac, ca și în 
apărare, „replica" să fie spontană și 
corespunzătoare. Tot secretul constă 
în legătura automată care se stabi
lește între perceperea situației de 
ansamblu (traiectoria mingii și pozi
ția coechipierilor) și execuția tehnică 
cea mai indicată pentru scopul ime
diat urmărit. în toată această meca
nică automată și coordonată, jucătorii 
trebuie să aibă un nivel tehnic ridi
cat. Pentru că jucătorul tehnic pur
tător de balon dacă va trebui să evi
te anumiți coechipieri — din cauza

SCRIMA : Cei mai mici campioni ai Capitalei—floretiștii 

Aurel Ștefan (Gloria) și Georgeta Orfanu (Știința)

Cu puține excepții, par- 
ticipanții la campionatul 
de scrimă al Capitalei, 
categoria juniori iniei 
(pînă Ia 16 ani inclusiv), 
probele de floretă băieți 
și fete, au fost aceiași 
din săptămîna trecută, din 
„Cupa Unirii". A fost un 
campionat în toată puterea 
cuvîntului — bine organi
zat — și în care, parcă 
pentru a spori interesul, 
clementul surpriză n-a lip
sit...

La băieți, de pildă, pro
tagonistul probei de flo
retă, talentatul Alexandru 
Micloș. a ratat din nou 
locul I. El s-a revanșat 
asupra lui Gabriel Ruso- 
vici (pe care l-a întrecut, 
consecutiv, în două asal
turi), dar n-a putut trece 
și de Aurel Ștefan (3—5). 
de departe cel mai com
bativ trăgător al cam
pionatului. Clasament: 1. 
Aurel Ștefan (Gloria) — 
antrenor J. I strata. 2. A- 
lexandru Micloș (Știința),
3. Cristian Dinu (Progre
sul ), 4. Mihai Sebeșteanu 
(Gloria), 5. Alexandru 
Ionescu (Viitorul), 6. Ga
briel Ursovici (Progresul). Alexandru

La fete, complicații mai dintre cei 
mari. Inițial, după gru
pele eliminatorii, Lelia
Irimia pleca mare favorită, fără nici 
o înfrîngere. Pierzîn-d. însă la Mihaela 
Ștefan, în turul II din eliminări directe, 
Lelia a fost stopată din cursa pentru 

i titlul de campioană. Va cîștiga oare 
Mihaela Ștefan întrecerea? Tînăra re
prezentantă a școlii experimentale Vi
itorul și-a continuat ascensiunea spre 
titlu, împreună cu colega ei de școală 
Magdalena Bartoș și cu Georgeta Or
fanu. Aflate la egalitate de victorii, 
cele trei floretiste de mai sus s-au în
tâlnit într-un turneu dc baraj. I)e data 
aceasta, tehnica și-a spus cuvîntul : 
Orfanu, trăgătoare mai experimentată, a 

| reușit să cîștige ambele asalturi, cu

lipsei de tehnicitate a acestora — va 
întrerupe chiar el cursivitatea jocu
lui, permițînd adversarilor întrerupe
rea fazei.

8. Tehnica individuală perfecționa
tă se poate dobîndi — așa cum au 
declarat și numeroși jucători de cla 
să mondială — numai printr-o pre- 
qătire specială, individuală, caire tre
buie să completeze antrenamentele 
de echipă. Totul se va executa sub 
îndrumarea unui specialist care să 
fi practicat cu succes o astfel de teh
nică și care să fie în măsură să a 
explice, exemplifici nd-o practic ju
cătorului, ca într-un. adevărat „ate
lier" de perfecționare tehnică indi
viduală.

într-un astfel de „atelier" se pot 
învăța nenumăratele procedee de na
tură să desăvârșească tehnica indivi
duală a jucătorului, întărindu-i în a- 
celași timp și moralul prin încrede
rea ne care acesta o dobîndește în 
propriile sale execuții tehnice. în
crederea justificată în propriile posi
bilități — spre deosebire de îngîm- 
farea datorată unor succese întîm- 
plăloare — este de natură să ridice 
nivelul jocului.

9. Această perfecționare tehnică în 
„atelier" trebuie pusă în practică ime
diat, concomitent cu antrenamentele 
obișnuite, cu jucătorii din prima ca
tegorie care, în decurs de cel mult 
un an, vor putea deveni jucători cu 
o tehnică superioară care să asigure 
succesele viitoare ale fotbalului nos
tru. Este de notat că această pregă
tire nu obosește pe jucător și nu-i 
consumă energia necesară.

Pe linia acelorași preocupări, ca
drele de jucători tineri (între 15—17 
ani), din diverse echipe vor putea 
urma această pregătire de „atelier" 
timp de 1—l'A an și numai după 
aceea vor putea fi promovați în pri
mele echipe.

Desigur că o astfel de pregătire, 
dar de mai lungă durată, este bine
venită și la copii, bineînțeles după 
însușirea unor noțiuni elementare.

A. FIERARU 
antrenor

Micloș (Știința), în dreapta — unul 
mai tehnici floretiști ai „generației 

de mîine".
Foto: A. Neagu

4—0 la Bartoș și cu 4—1 la Ștefan... 
Clasament : 1. Georgeta Orfanu (Știința) 
— antrenor, prof. Ruxandra Ionescu, 
2. Mihaela Ștefan (Viitorul), 3. Mag
dalena Rartoș (Viitorul), 4. Rodica Pe
tre (Școala sportivă de elevi nr. 1), 5. 
Lelia Irimia (Pro-gFesul), 6. Gabriela 
Ștefăiiescu (Gloria), 7. Elisabeta Păcii- 
reț (Clubul sportiv școlar), 8. Mariana 
Ostafi (Viitorul).

0 mențiune pentru alte cîtcva flore- 
tiste foarte talentate (dar îneă prea pu
țin... curajoase) ca Mariana Munteanu 
(Steaua), Luminița Popeșeu (Gloria) și 

.Ruxandra Niculescu (Viitorul).
T. S.



Spoitul

pe-
Cristina Ba la ban și Va sile Costa

au pășit cu dreptul in sezonul 1966
Prezența la start a numeroși record

mani ai lumii și laureați olimpici de la 
Tokio a transformat (după părerea mul
tor comentatori de specialitate străini) 
concursul internațional de la Bremen 
într-o mică „olimpiadă" a înotătorilor. 
Aceasta este de altfel și explicația nu
meroaselor performanțe de răsunet în
registrate care (indiferent de lungimea 
bazinului — 25 metri) par de-a dreptul 
extraordinare pentru această perioadă 
de iarnă. De pildă, Luis Nicolao a 
cîștigat o „sută" în 53,2 sec., iar al ze
celea clasat (Buckingham-S.U.A.) a fost 
cronometrat în 54,7 sec. ! SchULing 
(R.F.G.) cu 4:14,5 la 400 m liber, L. Erik
son (Suedia) cu 1:58,0 la 200 m liber, 
G. Iletz (R.F.G.) 4:46,0 la 400 m mixt sau 
Klenie Biemolt (Olanda) cu 1:16,6 la 100 
m bras și 2:44.3 la 200 m bras au în
registrat timpuri superioare actualelor 
recorduri mondiale și europene. Pe linia 
surprizelor trebuie amintit faptul că 
doi dintre campionii olimpici, australie
nii Robert Windle și Kewin Berry (des
pre care nu s-ar putea spune că nu 
sînt în plină formă) au fost nevoiți să 
părăsească piscina din Bremen învinși.

In aceste condiții, rezultatele obținute 
de campioana țării noastre, Cristina 
Balaban și chiar de tînărul brasist Va
sile Costa sînt mai mult decît promiță
toare. dacă raportăm cifrele la stadiul 
lor actual de pregătire. In cursa de 100 
m spate. Cristina a avut — printre cele

17 concurente — adversare de mare 
renume ca Christine Caron, Pokey Wat
son (1:10,4 în anul trecut) Marta Ran
dall, precum și pe cele mai bune spe
cialiste ale probei din Suedia, Olanda și 
R.F.G. Timpul înregistrat de ea, 1:10,8 
(cu 0,2 sec. mai bun decît recordul 
țării) este foarte bun dacă ținem seama 
că înotătoarea noastră a sosit în loca
litate doar cu 15 ore înaintea concursu
lui, că a avut cel mai prost culoar (unu) 
în seria respectivă și că a ratat toate 
cele trei întoarceri. Mult mai odihnită, 
Cristina Balaban a mers și mai tare, a 
doua zi, în proba de 200 m. In primele 
5 „lungimi" ea s-a ținut scai de C. 
Caron, fiind depășită de fosta record
mană a lumii doar pe ultimii 50. de me
tri. Oricum însă performanța realizată 
(2:36,6) este cu 4,4 sec. mai bun decît 
recordul țării care îi aparține. Așadar, 
un start excelent în sezonul 1966 pen
tru talentata noastră înotătoare...

Cît privește pe timișoreanul Vasile 
Costa, acesta nefiind creditat cu per
formante deosebite a fost obligat să 
concureze în cele mai slabe serii (au 
fost 21 de concurenți). Dar, cu dîrzenia 
care îl caracterizează, Costa a luptat 
pentru a obține rezultate cît mai bune, 
ceea ce a și reușit pînă la urmă. 1:11,5 
și 2:37,7 sînt, deocamdată, noi recorduri 
personale ale timișoreanului, pe care le 
considerăm meritorii fată de stadiul an
trenamentelor sale în acest an.

Săritorii noștri

pentru a ajunge
din rîndurile„Săriturile" fac parte 

probelor la care s-au înregistrat pro
grese în anul post-olimpic. Rezultate
le primilor clasați sînt, în general, supe
rioare celor din 1964. Atleții noștri au 
făcut, la rîndul lor, progrese. Trebuie 
să spunem insă că rezultatele lor nu 
se ridică încă la înălțimea cerințelor 
internaționale.

Dintre săritorii români cea mai bună 
evoluție. în 1965, a avut-o Adrian 
Samungi, singurul care a 
titlu de campion balcanic, 
Atena, una din cele mai 
prize, prin victoria asupra 
biților favoriti Țonev și 
Două săntămîni mai apoi, la Neapole, 
el s-a clasat pe locul doi, la mare 
luptă cu finlandezul Eskola (peste 8 
metri) care l-a întrecut doar cu un 
centimetru.. Samungi are toate calită
țile pentru ca, în acest an. să reali
zeze si o sensibilă îmbunătățire a re
zultatelor.

în schimb, pentru că tot vorbim des
pre săritura în lungime, se cuvine să 
arătăm că în 1965 recordmanul și 
campionul probei, Mihai Simionescu — 
despre care multi specialiști străini au 
spus că are calitățile unui săritor de 
8 metri ! — nu a îndreptățit, nici pe 
departe așteptările, datorită abateri
lor sale de la viața sportivă. Se pare 
că Simionescu a înțeles, în sfîrșit, „gre
șelile" pe care le-a săvîrșit și acum s-a 
pus serios pe treabă. Să-l vedem însă, 
în plin sezon 1

Șerban Ciochină, bolnav mai multe 
luni la începutul anului, nu a reușit 
performanțele din 1964, deși a lucrat 
foarte intens. Avem convingerea că în 
anul „europenelor11 de la Budapesta, 
Ciochină va reveni în plutonul sări
torilor fruntași din Europa și din 
lume.

înălțimea și mai ales prăjina nu au 
prilejuit rezultatele pe care le aștep
tam, la nivelul oamenilor apți a fi 
selecționați în lotul reprezentativ. Cum 
de s-a ajuns la această situație ? Am fi 
foarte curioși să aflăm explicațiile, 
chiar de la antrenorii care au răspuns 
de pregătirea lui Spiridon, Porumb. 
Savin, Piștalu etc.

SĂRITURĂ în înălțime
RECORD MONDIAL : 2,28 m V. Bru

mei (U.R.S.S.) 1963.
BILANȚ EUROPEAN 1965 i

2,19
2,18
2,17 
2,15 
2,14

cîștigat un 
reușind la 
mari sur- 
incontesta- 
Manglaras.

<2,24) Valeri Brumei (U.R.S.S.) 
(2.09) Viktor Bolșov (U.R.S.S.) 
2,20 Edward Czernik (Polonia)
(2,11) Valeri Skvortov (U.R.S.S.) 
(2,09) Wolfgang Schilkowski (R.F.G.) 
(2,08) Gunter Spielvogel (R.F.G.)
(2,15) Andrei Hmarski (U.R.S.S.)

0 bună performanță a boburilor români 
Panțuru—Neagoe: locul 5 la „mondiale
CORTINA D'AMPEZZO 

(Agerpres). Echipajul ita
lian Monli — Siorpaes 
a cîștigat duminică seară 
cea de a 29-a ediție a 
campionatului mondial de 
bob 2 persoane. Este 
pentru a 9-a oară cînd 
renumitul Monti, în 
vîrstă de 38 de ani, își 
înscrie numele pe lista 
campionilor 
această 
ultimele 
hoherii 
ținut cei 
consolidîndu-și 
de lideri 
manșele 
într-una

a 
o zecime de re- 
pîrtiei.

s-a comportat

lumii 
disciplină, 
două manșe, 

italieni au ob- 
mai buni timpi 

poziția 
cucerită după 
de sîmbătă. 
din manse, 

obținut 1:16,36Monti 
100, Ia 
cordul

Bine 
echipajul român Panțuru
— Neagoe care, deși a 
avut o pregătire sumară 
s-a clasat pe locul 5, 
înaintea Austriei, S.U.A., 
Elveției, Canadei și altor 
țări, care au prezentat 
echipajele considerate ca 
favorite.

Iată clasamentul pro
bei : 1. Italia II (Monti — Siorpaes) 
5:07,52/100; 2. Italia I (Gaspari — 
Cavalini) 5:10,09TOO ; 3. Anglia (Nash
— Dixon) 5:12,75/100; 4. R. F. Ger
mană 5:15,12/100; 5. ROMÂNIA I 
(PANȚURU — NEAGOE) 5:15,33/100; 
6. Austria; 7. Canada,- 8. Elveția 
etc. Al doilea echipaj român, Tătaru
— Maftei, s-a clasat pe locul 21.

Sîmbătă și duminică, lot la Cortina 
d'Ampezzo, se desfășoară campionatul

Echipajul român Panțuru — Neagoe, realizato
rul frumoasei performanțe de la Cortina d’Am

pezzo.

mondial de bob 4 persoane la care 
România va fi reprezentată de echi
pajul Panțuru — Mafiei — Tălaru — 
Neagoe.

si la 1500 m!

Bilanț atletic 1965 (VII)

trebuie să facă
printre cei mai

soit serios
buni din Europa

Campionnl european de pantinaj vi
teză, olandezul Ard Schenk, continuă 
seria succeselor. La un interval de 
numai 24 de ore, el a stabilit un nou 
record mondial, în proba de 1 500 m.

Participînd la un concurs care a 
avut loc la Inzell (R.F.G.), Schenk a 
realizat timpul de 2:05,3. Cu o zi mai 
înainte, el corectase recordul mon
dial în proba de 3 000 m. (Agerpres).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
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ȘTIRI... REZULTATE.
NEW YORK

La Berkeley City s-au desfășurat 
campionatele de patinaj artistic ale 
S.U.A., criteriu de selecție în vederea 
„mondialelor” care vor avea loc în 
Elveția la Davos. In competiția mas
culină, titlul a revenit lui Scott Allen, 
în vîrstă de 17 ani. care a reușit să-1 
învingă pe campionul de anul trecut 
Gary Visconti, clasat pe locul doi. 
Locul trei a fost ocupat de Billy 
Chapel. La cupluri primul loc a re
venit perechii Kristine Fortune 
Dennis Sweum, care și-au 
victoria de anul trecut.
INNSBRUCK

Șirepetat

Pe pista olimpică au 
campionatele europene 
(skeleton), rezervate juniorilor, 
masculin, titlul a revenit lui Bernard 
Rossman (R.D.G.) cu 1:45,23, Iar la fe
minin sportivei Marlies Renoth 
(R.F G.) cu 1:42.68. Proba săniuțelor de 
două persoane a fost cîștigată de 
echipajul R.D. Germane.,
BARCELONA

Titlul de campion de tenis al Spa
niei a revenit lui Juan Manuel Cou- 
der, care în finala competiției desfă
șurate la Barcelona a dispus cu 6—4: 
6—4 ; 6—4 de Juan Gisbert. Santana 
n-a participat la campionat.
SIDNEY

luat 
de

sfîrșit 
săniuțe 

La

Continuîndu-și turneul în Australia, 
echipa cehoslovacă de fotbal Slovan 
Bratislava a în-tîlnit la Sidney o se
lecționată locală, pe care 
cu 6—0 (3—0).
SPORTINIA

a învins-o

Proba de slalom special 
concursului internațional 
fost cîștigată de schioara 
Christi Haas care a realizat în cele 
două manșe timpul de 39 sec. 5/100 
Au urmat în clasament Brigitte Sei- 
wald (Austria) 89 sec 90/100 și Glo- 
rianda Cipolla (Ttalia) 89 sec 95/100., 
Haas a ocupat primul loc și la com
binată.
MEXICO CITY

din cadrul 
feminin a 

austriacă

In turneul international de fotbal 
de la Mexico City selecționata R.&. 
Germane a învins cu scorul de 4—0 
•'2—0) echipa America, campioana Me
xicului. Cele patru puncte au fost 
realizate de Noldner (3) și Vogel.
MOSCOVA

2,12 (2,08) Dragan 
(Iugoslavia)

2,12 (2,08) Robert St. Rose (Franța)
2,12 2,05) Rudolf Baudis (Cehoslovacia)

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— seniori 2,11 C. Porumb 1963
— Juniori I 2,03 Ș. loan 1965
— Juniori II 1,97 Ș. loan 1964

BILANȚ REPUBLICAN 1965 :
2,06 (2.05)
2,05 (2,09)
2,04 (2,10)
2,03*(l,97)
1,97 (1,95)
1,95 (1,91)
1,94 (1.85)

Andjelkovici 4.90 (5,00) Rudolf Tomasek (Cehoslova
cia)
Igor

ȘTIRI DIN HANDBAL l

Eugen Ducu (Steaua) 
Alexadru Spiridon (Steaua) 
Cornel Porumb (Știința Cluj) 
Șerban Ioan (SSE 1 Buc.) 
Curt Sokol (Știința Cluj) 
Nicolae Perțea (Steaua) 
Romulus Moise (CSO 
Hunedoara)
Andrei Șepci (SSE Cluj) 
Adrian Ionescu (Știința Buc.) 
Dan Marinescu (Steaua)
Ion Marinescu (CSO B. Mare)

1.93*(1.90)
1,92 (1,95)
1,91 (1,95)
L91 ( - ) . - ,
1.91*(1,88) Petre Moată (SSE Re.șița)
1,91 ( — ) Afanasie Savin (Știința Buc.) 
1,91»(1,81) Manole Mitilecis (CSO

Brăila)
săritură în lungime

RECORD MONDIAL : 8,35 m R.
ton (S.U.A.) 1965

RECORD EUROPEAN : 8,31 m I.
Ovanesian (U.R.S.S.) 1962
BILANȚ EUROPEAN 1965 î

8,19
8,04
8,00
7,99
7,84
7,81, (7,73) Hans Helmuth Trense (R.F.G.)7,80 ’ - - - ------
7,76
7,75
7,75
7,75

4,90 (4,80)
RECORDURILE

— Seniori 4,75
— Juniori I ___ _
— Juniori II 3,86 S. Marian

BILANȚ REPUBLICAN 1965 :
4.70 (4,75) Petre Astafei (Steaua)
4.50 (4,45) Silviu Crîstescu (Dinamo Buc.)
4,42 4.50) Afanasie Savin (Știința Buc.) 

Dinu Piștalu (Dinamo Buc.) 
Dumitru Marin (Rapid Buc.) 
Eugen Simionescu (Construc
torul Buc.)
Dumitru Gîrleanu (Steaua) 
Vasile Mureșan (Știința Buc.) 
Cristian Tvan (Rapid Buc.) 
Simion Blaga (Dinamo Bacău) 
Gerhard Piculschi (Banatul 
Timiș.)

TRIPLUSALT
MONDIAL : 17,03 m J.

Feld (U.R.S.S.)
ROMÂNIEI :
m P. Astafei 

4,36 D. Piștalu
1964
1964
1965

Bos-
Ter-

4,30 (4,36)
4.20*(4,15)
4,20 (4,00)
4.10 (4,30)
4.10 (3.80) 
4.10*(3.40)
4,00 (3,74)
4,00 (4,02)

RECORD _________
Schmidt (Polonia) 1960
BILANȚ EUROPEAN 1965 :

16.74
16.54
16,51
16,50

(8.18)
(7,82)
(8,03) 
(8,07)
(7.80)

Igor Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) 
Rainer Stenius (Finlanda) 
Leonid Barkowski (U.R.S.S.) 
Lynn Davies (Anglia)
Pentti Eskola (Finlanda)

( — ) Michael Sauer (R.F.G.)
(7,76) ” " ----
(7.96)
(7,67)
( - )

Henrik Kalocsay (Ungaria) 
Andrzej Stalmach (Polonia) 
Paavo Kivin (U.R.S.S.) 
Aleksei Ponomarenko 
(U.R.S.S.)

RECORDURILE ROMÂNIEI :
— Seniori 7,74 M. Simionescu 1964
— Juniori I 7,59 M. Simionescu 1962
— Juniori II 6,83 M. Simionescu 1959

BILANȚ REPUBLICAN 1965 :
(7.66)
(7,74)

7,63
7,46

(7.28)
(7.31)
(7,11)
(7.43)

7,45
7,41
7,37
7.31 
7,27*(6,83)
7,23*( — )
7,18*(6,62)
7,14*(7,22)

Adrian Samungi (Steaua) 
Mihai Simionescu (Dinamo 
Buc.)
Doru Bădini (Știința Buc.) 
Vasile Sărucan (Dinamo Buc.) 
Vasile Mureșan (Știința Buc.) 
Nicolae Popovschi (Steaua) 
Vasile Ersenie (Dinamo 
Brașov)
Gheorghe Stoica (Viitorul 
Buc.)
Mircea Olteanu (CSM Cluj) 
Șerban Ciochină (Metalul)

SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ
RECORD MONDIAL î 5.28 m F. Hansen 

(S.U.A.) 1964
RECORD EUROPEAN : 5,15 m M. Pre« 

ussger (R.D.G.) 1964
BILANȚ EUROPEAN 1965 :

5,05
5,00
4.96
4,95
4,92
4,92
4.90
4.90

(5,01)
(4,95)
(4,85)
(4,75)
(4,73)
(4,73)
(4,80)
(5,02)

4,90 (5,00)

Wolfgang Nordwig (R.D.G.)
Ghenadi Bliznețov (U.R.S.S.) 
Dimiter Hlebarov (Bulgaria) 
Erkki Mustakari (Finlanda) 
Christos Papanicolau (Grecia) 
Aulis Kairento (Finlanda) 
Herve D’Encausse (Franța) 
Wlodziemierz Sokolowski 
(Polonia)
Klaus Lehnertz (R.F.G.)

16,31
16,29

(16 85) Jozef Schmidt (Polonia)
(16.16) Henrik Kalocsay (Ungaria)
(16.16) Hans-Joachim Ruckborn 

(R.D.G.)
(16.04) Aleksandr Zolotarev 

(U.R.S.S.)
(16.46) Fred Alsop (Anglia) 
(16.06) Michael Sauer (R.F.G.) 
(15,90) Dragan Ivanov (Ungaria) 
(16,07 Aleksandr Lazarenko 

(U.R.S.S.)
(15,71) Giuseppe Gentile (Italia) 
(16,21) Georgi Stoikowski 

(Bulgaria)
RECORDURILE ROMÂNIEI :

— Seniori 16,28 m S. Ciochină 1964
— Juniori I 15.24 M. Stein 1958
— Juniori If 14.56 M. Stein 1956 

BILANȚ REPUBLICAN 1965 î
(16,28)
(15,59)

Serban Ciochină (Metalul) 
Octavian Viscopoleanu 
(Steaua)
Nicolae Mărășescu (St^iua) 
Sorin loan (Steaua) 
Vasile Răuț (Știința Buc.) 
Mircea Stein (Steaua) 
Vasile Dumitrescu (Dinamo 

Buc.)
14,92*(14,76) Grigore Răuț (Viitorul Buc.) 
14,90 (14,33) Dan Vlădescu (Știința Buc.) 
14.75 (14,53) Nicolae Popovschi (Steaua) 
NOTA : *=junior. în paranteză sînt 

notate rezultatele din 1964.

16,13
15,64
15,61
15,53
15,34
15,26
15.24

(15,53)
(15,64)
(13,94)
(15,64)
(15,05)

• în prezența a peste 4 000 de spec
tatori s-a disputat meciul amical de 
handbal dintre selecționatele mascu
line ale R.F. Germane și R.S. Ceho
slovace. ", "
terminat învingători cu scorul de 26 
—20 (15—12).

e într-un meci internațional mascu
lin de handbal contînd pentru preli
minariile campionatului mondial echi
pa Iugoslaviei a învins cu scorul de 
23—11 (10—5) echipa Izraelului. Retu
rul se va desfășura la Tel Aviv.

Handbaliștii cehoslovaci au

VEȘTI SPORTIVE
PREGĂTIRI PENTRU „EUROPENELE*1 

DE ATLETISM

70 de atleți maghiari își desfășoară an
trenamentele pentru campionatele europe
ne de atletism de la Budapesta. Fi sini 
tmpărțiti în mai multe grupe. Di a gru
pa „A“ fac parte. 75 atleți și 5 atlete 
cu posibilități, de a se clasa în primele 
sase locuri. Din grupa „Bu fac parte 
27 de atleți și 10 atlete care au obți
nut standurdurile pentru campionate. în 
fine, în grupa ,,C“ au fost incluși atle- 
ții și atletele de perspectivă pentru Jocu
rile Olimpice din Mexic. Au fost for
mate, de asemenea, subgrupe pe specia
lizări : sprinterii lucrează sub conduce 
rea antrenorului Zârandi Laszlo, semi- 
fondiștii sînt pregătiți de dr. Szabo Mi
klos, alergătorii de fond Selmeczi Joz- 
sef, săritorii de Bela Batori. iar arun
cătorii de IIarmați Sandor. Coordonarea 
tehnică a fost încredințată unui colectiv 
format din antrenorii dr. Sir Jozsef, Kol- 
iai Jeno și I.eveleki Laszlbne.

DOZSA - CAMPIC A
LA HOCIIEI

După o luptă pasionantă, campionatul 
de hochei pe gheată al R. P. Ungare a 
luat sfîrșit duminică. în meciul „cheia9

I
I
I
I

In ultima zi a concursului interna
țional de atletism de la Moscova au 
fost stabilite cele mai bune perfor
mante mondiale pe teren acoperit în 
proba de 300 m plat. Ludmila Samo- 
tesova a realizat pe această distanță 
timpul de 38 sec 8/10 iar Boris Savciuc 
din Leningrad a fost cronometrat în 
34 sec 4/10.
MILANO

Competiția internațională de spadă 
pentru trofeul „Sopreafico" a revenit 
lui Iuri Smoliakov (U.R.S.S.) cu 5 
victorii. El l-a învins în meciul de 
baraj pe suedezul Skogh șl pe austri
acul Losert clasați în ordine 
rile următoare.
SAN SEBASTIAN

pe locu-

cîștigat 
Sebasti-

Atletul sovietic Dutov a 
tradiționalul cros de la San 
an. El a parcurs cei 10 km în 30:59,4 
fiind urmat de Roy Flower (Anglia) 
31:00,2 și Johnsson (Anglia) — 31:03,4.

DIN R. P. UNGARĂ
s-au întrecut Ujpești Dozsa și Ferene- 
varos, partida încheindu-se cu victoria 
primei la scorul de 5—4. Astfel, titlul 
de campioană a revenit formației Ujpestl 
Dozsa, cu 34 p. Locul doi a fost ocupat 
de. Ferencvaros cu 31 p. în ambele o- 
chipe figurează numeroși jucători din 
lotul echipei reprezentative care se pre
gătește pentru campionatele mondiale do 
hochei (grupa B).

BUN LA ÎNVĂȚĂTURA. BT!N 
LA SPORT

In regiunea Komarom va începe în 
curînd o interesantă competiție de masă, 
întrecerile (la diferite discipline spor 
tive) sînt dotate cu insigna 
învățătură, bun la sportu. 
cor dată tinerilor școlari 
bune

Bun la 
Fa va fi a 

cu cele mai 
rezultate la învățătură și sport-

ții

mu na
noscută prin echipa de fotbal a școlii. 
Intr-adevăr, în ultimii trei ani, formația 
tinerilor școlari s-a impus cu autoritate 
cîștigînd toate partidele susținute și a- 
vînd un golaveraj general record: 
160:11 I

apropiere de Szeged se află co' 
Tape. Localitatea a devenit cu-

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
ROY EMERSON ÎNVINGĂTOR

Turneul internațional de tenis desfășurat la Melbourne a 
fost cîștigat de australianul Roy Emerson care l-a învins în 
finală pe Ashe (S.U.A.) în patru seturi: 6—4, 6—8, 6—2, 6—3. 
ECHIPA DE TINERET A AUSTRIEI A CÎȘTIGAT

TURNEUL DE FOTBAL DIN ITALIA
Luni s-a desfășurat la Modena ultimul meci din cadrul 

turneului international de fotbal rezervat echipelor do tine
ret. Echipa Austriei a obținut o surprinzătoare victorie1 asu
pra Italiei, cu 2—1 (1—0), ocupînd primul loc în clasament. In 
echipa învingătoare au evoluat 4 jucători din prima reprezenta

tivă, chemați special pentru acest joc. Au marcat Kalten- 
brunner (2), respectiv Troia.

CONCURS DE COMBINATA NORDICĂ
Tn localitatea Reit-im-Winkel s-a disputat un concurs in

ternațional de combinată nordică, care a fost cîștigat de 
schiorul vest-german Georg Thoma cu 454.51 puncte, ur
mat de Alois Kaelin (Elveția) 453.09 puncte și Enzio Da- 
molin (Italia) 450,34 puncte. Proba de 15 km a revenit lui 
Kaelin, care a fost cronometrat în 46:06.0. Thoma șî-a asi
gurat victoria în urma excelentelor sărituri realizate la 
trambulină.
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