
Actualități
„Cupa sprinterilor" și 

„Cupa Dinamo" « ia 

patinaj viteza

Azi miercuri 2 februa
rie are loc la Tușnad 
„Cupa Sprinterilor", or
ganizată de federația 
de specialitate, la care 
participă patinatori vi- 
teziștl (seniori și juni
ori) din București, Bra
șov, Tg. Mureș, Cluj și 
M. Ciuc. Mîine, joi, se 
va disputa pe aceeași 
pistă „Cupa Dinamo", 
deschisă tuturor catego
riilor de patinatori.

Trei înotători români

ia concursul de ia

Budapesta

Trel dintre înotătorii 
noștri fruntași au fost 
invitați să participe la 
concursul internațional 
care va avea loc în 
zilele de 12 și 13 fe
bruarie la Budapesta. 
Vor face deplasarea 
campionii șl recordma
nii țării Vladimir Mo- 
rara, Angel Șoptereanu 
și Vasile Costa.

TENIS PE PARCHET
LA
HUNEDOARA Iarna la Moșna.

HUNEDOARA (prin te- 
lefon de la trimisul nostru). 
Zilele .trecute, noua' sală a 
asociației sportive Con
structorul din localitate a 
găzduit prima competiție 
de tenis a anului. De la 
început trebuie să spunem 
că tenisul pe parchet este 
altceva !... Un sport cu 
mult di fetit față de ceea ce 
se înțelege în mod obiș
nuit prin „tenis de cîmp". 
Viteza mingilor este mult 
mai marc, loviturile de ser
viciu și retururile sau vo- 
lcul care urmează imediat 
sînt decisive. Spectacolul 
își pierde din interes, în 
schimb jucătorilor li sc pun 
probleme noi, ei trebuie să 
mărească considerabil for
ța și precizia primdoT lo
vituri. Și pe măsură ce 
concursul se apropia de 
sfîrșit, am putut observa 
o îmbunătățire în execu
țiile elementelor tehnice 
notate mai sus în jocul 
componenților lotului repu
blican.

Cu toții au servit mai 
bine, retururile și voleu- 
rile au avut mai multă e- 
ficacitate. Cel mai în for
mă s-a dovedit —- în ab
sența campionului țării I. 
J’iriac — învingă to ral
concursului P. Mărmurea- 
tu. El a cîștigat toate me
ciurile susținute, 
fără emoții. în întîlnirea 
ni Ilic Năstase, al doilea

Dar nu

Au fost desemnați campionii absoluți la patinaj viteză
TUSNAD, 1 (prin telefon de la 

rimisul nostru). — Azi la prînz 
;-au încheiat pe pist-a amenajată pe 
acul Ciucaș din localitate campio- 
latele republicane. Și în ultima zi 
i finalelor s-aii realizat o serie de 
czultate care merită să fie conscm- 
iste. Autorii : Crista Tracher și E- 
nilian Papuc. Ei au fost cronome* 
rati la 1 000 m (f), 3 000 m (f) 
i 10 000 m (b) cu 1:52,9. 6:12,9 
i, respectiv, 18:49,7, rezult Me care 
•eprezintă cele mai bune performanțe 
eaiizate pe pistele din tara noastră, 
le altfel, acești doi sportivi, cîș- 
igînd poliatkmui, au intrat și în 
josesfa titlurilor de campioni ab- 
ioiiifi. Crista Trucher (antrenor £r-

nest Ulrich) se află la prima per
formanță de asemenea anversrură, 
dar Emilian Papuc (antrenor florin 
Gitmulea) cucerește pentru a 5-a 
oară titlul suprem, avînd în pal
mares -și 19 titluri pe probe.

Se cuvine să subliniem comporta
rea juniorului lioria Timiș. care a 
înregistrat la 1500 in și 5 000 nt 
2:13.4 și respectiv 10:11,3. timpi mai 
mult decît mulțumitori dacă ținem 
rant de calitatea slabă a gheței pe 
care s-a concurat. Eleonora Lau- 
rențiu a cîștigat, fără emoții, pro
bele rezervate junioarelor. Amîndoi 
campionii de juniori sînt elevii an
trenorului clujean Zoltan Ssekely.

lată campionii ultimelor două 
probe și clasamentele generale la 
poliatlon : SENIOARE, 1000 m: 1. 
Crista Tracher (Dinamo Brașov) 
1:52,9; 2. Eva Farcaș (Mureșul
Tg. Mureș) 1:57.4; 3 (W m : 1.
Crista Tracher 6:12,9; 2. Eva Far
caș 6-13,6. Clasament general: 1. 
Crista Tracher (campioană absolută) 
261,233 p; 2. Eva Farcaș 267,532 
p. SENIORI, 1500 m: 1. Emilian 
Papuc (Dinamo București) 2:32,5;

TRAIAN IOANIȚESCU
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[Să punem umărul
^pentru redresarea 
Iboxului nostru!
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grup dintre aceștia, urmărind cu atenție sfaturile instructorului sportiv 
Foto : T. Roibu
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P. MARMUREANU

seriile din nou 
dă startul. Are

el un „echipaj 
nu... reține se-

clasat, Mărmureanu a fost 
condus la un moment dat 
cu 2—0 Ia seturi și 3—1 
în setul III, El a refăcut 
însă handicapul și a înscris 
o victorie prețioasă.

Iată clasamentul și re
zultatele: 1. P. MĂRMU- 
REANU cu Ilie Năstase
6— 8, 8—10, 6—4, 6—4,
7— 5, G. Bosch 5—7, 6—2. 
6—1, 6—1, 
6—3,
tase 3—0 (neprezentare, 
Năstase fiind accidentat) :
2. Itie Năstase cu G. Bosch 
6—1, 4—6, 7—5, 7—5, 
C. Popovici 9—7, 7—5, 
6—0, C. Năstase 3—0 (ne
prezentare) ; 3. G. Bosch 
cu C. Popovici 7—5, 6—1, 
6—1, C. Năstase 6—8, 
6—2, 6—3 (ab. Năstase) ;
4. C. 
tase
5. C.

C. Popovici
6—4, 8—6, C. Năs-
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Popovici cu C. Năs- 
6—4, 6—3, 6—2 ; 
Năstase 0 victorii.

i
I

RADU VOIA I

I

Acum la Moșna ninge cu 
fulgi mari și grei. Din cau
sa aceasta, toată puștimea 
comunei e pe teren. „Stu
diază" fenomenul... Cum 
se comportă patina pe 
undele înghețate ale gîr- 
Lei, cum alunecă sania 
pe zăpada bătătorită din 
dealul Viilor și așa mai de
parte. „Studiile” se centra
lizează la consiliul asocia
ției sportive, care hotărăș
te ce pî-rtie trebuie „cer
cetată" în colectiv. Am 
asistat la una din aseme
nea „lucrări" practice...

Pe dealul Viilor, unde 
vara se coc strugurii aceia 
dulci ce dau „Tîrnava”, e 
larmă mare, pînă la start 
au mai rămas doar zece 
minute șl multi dintre co
pii nu știu încă ce culoar 
au ! Ce fac organizatorii 
acestui concurs ? Vă spun 
eu : fac seriile. Serii de 
cîte 10 săniuțe cu echipaje 
de o persoană. Cu echi
paje de două persoane (se
parat fete, separat băieți), 
cu echipaje de trei și pa
tru persoane. Serii cu săni
uțe tip „țaD". adică cu... 
coarne. Serii de săniuțe cu 
tălpi din metal, serii de 
săniuțe special făcute pen
tru concurs (grele șl fără 
spate). Serii de săniuțe cu 
echipaje mixte (un băiat, 
o fată). Serii...

Deci, organizatorii fac se
riile. Ce fac copiii în acest 
timp ? „încearcă" pista. 

Au început „europenele44
la patinaj artistic

deieri a început la Bratislava campionatul european 
patinaj artistici La prima probă, figuri impuse pentru 
bărbați, participă 18 coneurenți reprezentind 12 țări.

După primele 3 figuri conduce in clasament austri
acul Emcrich Danzer (deținător al titlului) cu 496 punc
te, urmat de compatriotul său Wolfgang Schwartz 
(493 p) și cehoslovacul Andrej Nepela (476 p.) Concursul 
continuă.

★

Chipurile „scapă” sania de 
sub el, se aruncă cu burta 
pe ea ca s-o prindă șl nu 
se mal opresc pînă la li
nia de sosire. Cind revin, 
gîfîind, la locul startului, 
au uitat... seria. Noroc că 
învățătorul Andrei (secreta
rul concursului șl al aso
ciației sportive din comu
nă) are șl 
mixt” care 
rla.

El, o dată 
stabilite, se 
un elect cronometrai asu
pra copiilor, ceva de spe
riat ! Cînd îl văd, toți a- 
muțese. Toți devin serioși, 
ambițioși, hotărlțl să cuce
rească una din diplomele 
puse în joc. N-am stat pînă 
la sfîrșitul concursului de 
teama clasamentelor. Ca 
orice cronicar care se res
pectă, trebuia să le public 
dacă nu integral, măcar in 
parte. Cum însă nu eram 
sigur oă ml se rezervă o 
pagină de ziar, am renun
țat... Pe urmă trebuia să 
consemnez șl faimoasele 
întreceri de patinaj organi
zate pe gîrla Înghețată a 
Moșnei. Ca să nu mai vor
besc de tradiționalele con
cursuri duminicale de schi. 
Asta, ca „sporturi albe", 
de sezon.

„Iarna la Moșna" înseam
nă șl gimnastică (au o sală 
foarte frumoasă), antrena
mente de handbal, volei, 
fotbal șl mai puțin atletism

NICOLAE LINCA

I maestru emerit al 
sportului, 

campion olimpic

(deocamdată). Sportivii a- 
soclației Recolta-Mosna sînt 
cunoscuțl (pentru evo
luția și calitatea jocurilor) 
în tot raionul Mediaș. Cîți- 
va dintre cei mai buni 
gimnaștl : Emilian Mitu, 
Elena Deac, Regliina He- 
ning, Ion și Vasile Deac.

Cam asta e „lama spor
tivă la Moșna”. O iarnă 
bogată In rezultate fru
moase, la înălțimea hărni
ciei gospodarilor din co
operativa agricolă de pro
ducție ,a pasiunii membri
lor consiliului asociației.

VASILE TOFAN

Din nou un bogat sfîrșit de saptamînă

pentru schiori

în țară, „Cupa Poiana Brașov“ și „Cupa Mogoșa“; 
peste hotare, campionatele mondiale de biatlon

pentru 
partici- 

orașului
organi- 

de spe-

După frumosul succes 
propagandistic 
schi realizat de 
panții la „Cupa 
Sinaia", excelent 
zată de comisia 
cialirtate a regiunii Plo
iești, cei mai buni 
schiori ai țării vor lua 
startul sîinbătă și dumi
nică într-o altă impor
tantă competiție. Este 
vorba de „Cupa Poiana 
Brașov", la care .comisia 
regională Brașov a invi
tat coneurenți din Si
naia, Bușteni, Pctroșeni,

N. Sfetea, unul dintre tinerii fondiști evidențiați "n 
acest sezon, încheie o cursă.

Foto : C. GRUIA

Nu mai consti
tuie pentru nimeni 
o necunoscută fap
tul că boxul româ
nesc n-a mai reali
zat, în ultimii ani, 

succese pe măsura tradi
ției, a popularității de care 
se bucură acest sport în 
țara noastră, a condițiilor 
de pregătire asigurate pu- 
giîiștilor. Pe noi, cei care 
am abandonat acum cî- 
țiva ani activitatea cora- 
petițională. ne surprinde 
calitatea slabă a boxului 
prestat, în general, de ac
tuala generație de pugi- 
liști. Am reflectat înde
lung asupra acestei si
tuații și am stat, deseori, 
de vorbă cu foștii mei co
legi, în dorința de a afla 
de ce a regresat acest 
sport atît de popular. Am 
urmărit. în timpul meu 
liber, modul cum se des
fășoară antrenamentele 
boxerilor noștri fruntași, 
și am putut — astfel — 
să trag anumite concluzii, 

în primul rînd consider 
că, în prezent, atît în să
lile de antrenament ale 
cluburilor și asociațiilor, 
cît și la loturi, este ne
glijată pregătirea fizică 
a sportivilor. Mare gre
șeală! îmi amintesc că 
boxerii din generația mea 
depuneau eforturi consi
derabile la antrenamente, 
pentru a-și desăvîrși pre
gătirea fizică. Fiat. Do- 
brescu, Negrea — ca să 
nu dau decît cîteva 
xemple — munceau cu o 
pasiune demnă de laudă, 
în cadrul procesului in
structiv, tocmai în dorin
ța de a avea resurse fizi-

e-

Lupeni, Cluj și, bineîn
țeles, din Brașov. Iubito
rii acestui sport, care 
vor fi prezenți la Poia
na Brașov, vor avea pri
lejul să urmărească pe 
cei mai buni slalomiști, 
fondiști și săritori de la 
trambulină într-o compe
tiție care de-a lungul a- 
nilor și-a cucețit o fru
moasă tradiție, datorită 
valorii participanților și 
dîrzeniei cu care au 
luptat aceștia pentru în- 
tîietate. Dintre protago
niști nu vor lipsi Tăbă- 

campionatelor eu ro
de la Berlin. După 

avut avantaj în prî- 
d®uă reprize, re-

ce de la primul și pînă 
la ultimul sunet al gon
gului. Era o adevărată 
întrecere între ei, care-i 
Uimula și pe ceilalți bo
xeri prezenți în sulă.

Majoritatea boxerilor 
noștri de astăzi dau sem
ne vizibile de oboseală în 
ultima repriză și pierd 
inițiativa tocmai în mo
mentul cînd ar trebui să 
atace cu insistență nentru 
obținerea victoriei. Am 
văzut la televizor meciul 
susținut, anul trecut, de 
Constantin Ciucă cu po
lonezul Skrzupzak. în ca
drul 
pene 
ce a 
mele 
prezentantnl nostru a ce
dat adversarului inițiati
va și a pierdut meciul! 
Ciucă a terminat penibil, 
tocmai datorită slabei sa
le pregătiri fizice. Volu
mul și intensitatea redu
să a antrenamentelor și- 
an spus astfel cuvîntul. 
Este oare admis ca un 
boxer fruntaș să nu poa
tă „duce" în același ritm 
susținut, cele trei reprize 
ale unui meci? Firește că 
nu!

Cum „văd“ redresarea 
boxului?

Ca o primă măsură 
propun ca juniorii cei 
mai talentați, care ne dau 
certitudinea că-și pot în
suși o înaltă măiestrie, 
să fie dați în grija unor 
antrenori cu o bogată ex
periență, buni pedagogi, 
însușirea corectă, temeini- 

(Continuare în pag. a 2-a) 

raș, Gohn, Iovici, Focșe- 
ncann, Zangor, Bălan, I- 
lona Micloș (la probele 
alpine), Dinu Petre, Dră- 
guș, Sfetea, Bădescu, 
Marcela Bratu, Iuliana 
Riigozi, (la fond), Eros, 
Mărgineanu, Voinea (la 
Sărituri) care în competi
țiile din acest sezon s-au 
arătat în formă

O altă întrecere tradi
țională va avea loc, tot 
sîmbătă și duminică, Ia 
Mogoșa. Aici, comisia de 
schi a regiunii Maramu
reș va organiza „Cupa 
Mogoșa" la care și-au a- 
nunțat participarea con- 
curenți din regiunile Su
ceava, Mureș-Autonomă 
Maghiară, Crișana și, bi
neînțeles, Maramureș.

Desigur, din această în
șiruire a celor mai im
portante competiții de la 
sfîrșitul săptămînii nu 
poate fi omis campiona
tul mondial de biatlon la 
care vor participa și re
prezentanții țării noastre 
C. Carabela, N. Bărbă- 
șescu, Gh. Vilmoș și Gh. 
Cimpoia. Probele de 20 
km și ștafetă 3 x 7,5 km 
vor avea loc vineri și 
duminică Ia Garmisch — 
Partenkirchen (R.F. Ger
mană),



Sport școlar < ....—

Pretindem mai mult...
Mai sînt trei ani șî liceul „Decebal* 

din orașul Deva își va sărbători cente
narul. In aceast lăcaș de cultură în
vață peste 900 de elevi. In incinta li
ceului se află o frumoasă sală de sport, 
spațioasă, bine utilată, cu încălzire cen
trală, cu vestiare etc. Aici își desfă
șoară activitatea pedagogică doi tineri 
absolvenți ai Institutului de cultură 
fizică, profesorii Mircea Miron și A- 
drian Caprini.

In afara orelor de educație fizică, c- 
levii activează în cadrul asociației spor
tive școlare Progresul care are circa 
700 de membri, toți cu cotizația la zi. 
Asociația are șase secții: atletism, gim
nastică, volei, handbal, lupte și acro- 
modelism.

Spicuim cîteva din rezultatele mai 
bune obținute de elevii asociației spor
tive Progresul: la atletism, Mariana 
Cotii este triplă campioană republicană 
la juniori mici, la 60 m, la 100 m 
(12 sec!) și la 200 m; Ion Valea cam
pion regional la 1 000 m (2:54,0 min); 

■Andrei Asodi a ocupat locul trei la 
campionatul școlar Ia ciocan de 5 kg 
— 47,95 m; Viorica Munteanu, din 
clasa a X-a se pregătește să se clasi
fice la categoria I senioare la gimnas
tică. Reprezentativele liceului au ocu
pat locul 1 la campionatul orășenesc 
‘de juniori, băieți și fete, la volei; echipa 
masculină de baschet este campioană 
regională și deținătoarea locului trei la 
faza de zonă.

€am acesta este bilanțul... realizărilor. 
După cum se vede, „cartea de vizită* 
a asociației sportive școlare de la Li
ceul „Decebal* este modestă și nu pe 
măsura posibilităților existente.

Dacă secțiile de atletism (prof. Ti- 
beriu Drăgan), baschet (prof. Stelian 
Popescu) au obținut unele rezultate 
frumoase, care au depășit „granițele* 
regiunii, în schimb secția de gimnastică 
bate pasul pe loc. Față de condițiile 
excelente pe care le are această școală 
pentru practicarea gimnasticii, rezulta
tele sînt departe de a fi satisfăcătoare. 
Am putea spune că la Liceul „Decebal*

Ne scriu corespondenții
. colelor sportive. Sportivii găsesc 
aici tot felul de echipament necesar 
practicării voleiului, fotbalului, hand
balului. treninguri de toate mărimile, 
sacoșe etc. Pentru sezonul de iarnă, 
magazinul este aprovizionat cu pa
tine, hanorace, pantaloni de schi, 
pulovere etc. Lipsesc însă schiurile. 
Aceste materiale atît de căutate de 
sportivii din localitate nu se găsesc 
nici la depozitele din Suceava.

ST. VATAMANIUC-coresp.

DOUA NOI SĂLI DE SPORT

OLTENIȚA. în localitate au fost ame
najate de curînd două săli de sport. 
Una dintre săli va permite să se des
fășoare activitate la box, volei, bas
chet, lupte și gimnastică (cea mare), 
iar în cea mică se vor putea orga
niza concursuri de șah, tenis de 
masă și altele. Sălile sînt luminate și 
bine încălzite și creează o ambiantă 
plăcută pentru practicarea sportului.

M. VOICU-coresp.

PRIN MAGAZINELE 
DE MATERIALE SPORTIVE

Secția lenjerie a cooperativei de 
consum Săveni, regiunea Suceava, 
este specializată în desfacerea arti-

HOI iNSTRUCTOni SPORTIVI 
ȘCOLARIZAU

Clubul sportiv Voința București are 
6 frumoasă tradiție tn organizarea de 
cursuri destinate școlarizării .viitorilor 
instructori voluntari din rîndul mem
brilor UCFS aparținînd cooperativelor 
meșteșugărești de producție. Inițierea 
unor asemenea cursuri a constituit de 
fiecare dată o necesitate: numai astfel 
se poate asigura, la nivelul grupelor și 
asociațiilor sportive, o activitate compe- 
tițională bine organizată, continuă și 
implicit rodnică.

Despre un asemenea curs, încheiat re
cent, aș vrea să amintesc în rîndurile 
de față. Acțiunea de recrutare a cursan- 
filor a reprezentat și de data aceasta o 
preocupare majoră pentru aștivul clu
bului. Invățînd din experiența anilor 
precedcnți, de data aceasta am efectuat 
cu mai multă grijă selecția. Criteriu de 
bază: cursanții să fie (sau să fi fost) 
sportivi activi, oameni pasionați pentru 
sport, dornici să munceasă în orele 
lor libere pe acest important tărîm.

Paralel cu acțiunea de recrutare a 
viitorilor cursanți s-a desfășurat cea 
de pregătire propriu-zisă a cursului. Au 
fost fixați lectorii (de regulă aleși din 
activul consiliului clubului), s-au fixat 
temele lecțiilor, s-au asigurat condițiile 
administrative. Temele lecțiilor au cu
prins, în primul rînd, o serie de pro
bleme de bază ale mișcării noastre 
sportive, reieșite din documentele Con
ferinței pe țară a UCFS, noțiuni ele
mentare dintr-o serie de ramuri spor
tive cu o largă răspîndire în asociațiile 
noastre (handbal, fotbal, tir, turism și 
volei) precum și lecții practice.

Cursul s-a desfășurat pe perioada 1 
decembrie—15 ianuarie cu 20 de 
cursanți. La finele lui s-au evidențiat 
prin răspunsuri documentate, printr-o 
bună pregătire Gheorghe Preda, Ion 
Stoiciu, Mihai Lorenț, Dumitru Săcuiu 
și Irina Matache.

Cu acest curs numărul instructorilor 
sportivi școlarizați de clubul nostru în 
«ursul anului 1965 se ridică la 154. 
In prezent pregătim un nou curs care 
v» începe în luna martie.

CONSTANTIN FURCELEA 
fcîstructor în cadrul clubului sportiv 

voin(» București 

secția de gimnastică este încă în „fașc* 
și acest lucru este de neînțeles. Biroul 
secției ar trebui să analizeze cu mai 
multă exigență cauzele stagnării și să 
ia măsuri pentru impulsionarea aces
tei activități, deoarece eterna scuză a 
multor profesori de specialitate că „în 
școli nu sînt condiții pentru perfor
manță* nu poate fi, în nici un caz, va
labilă la Liceul „Decebal*.

De puțin timp în această secție lucrează 
ca antrenor prof. Iosif Rcichenauer, cu 
specializarea gimnastică, fapt îmbucu
rător în sensul că se pun unele spe
ranțe în ceea ce privește pregătirea ju
niorilor. Desigur, nu așteptăm de la 
tov. prof. Reichcnauer să facă „minuni* 
peste noapte, să formeze gimnaști pen- 
trul lotul reprezentativ cît ai bate din 
palme, dar o preocupare mai atentă în 
privința depistării și selecționării unor 
clemente de perspectivă este necesară și 
posibilă. Dacă în cadrul lecțiilor de edu
cație fizică copiii ar primi o pregătire 
de bază, secția ar putea să se ocupe 
mai mult de creșterea juniorilor și de 
formarea unei reprezentative valoroase 
a școlii. De la rostogolirile simple și 
pînă la lucrtil pe aparate pentru pregă
tirea unei categorii de clasificare este 
un drum greu, dar nu imposibil de rea
lizat. Desigur, văzută prin această pris
mă secția de gimnastică a Liceului ,,De- 
ccbal* poate să dea mai mult!

Ar
In general, activitatea din cadrul a- 

sociației sportive școlare „Progresul* 
poate fi substanțial îmbunătățită. Pe 
lîngă campionatul asociației s-ar putea 
organiza mai multe concursuri pe clase, 
inter-clase, dotate cu premii și cupe, 
toate menite să „răscolească* masa de 
elevi, să descopere energii și talente 
încă ascunse. De la Liceul „Decebal* și 
mai ales de Ia asociația sportivă „Pro
gresul* pretindem mai mult pe linia 
activității de performanță, deoarece con
dițiile de practicare a sportului sînt 
bune, dacă nu chiar foarte bune.

ELENA DOBINCA

Să punem umărul pentru redresarea boxului nostru!
(Urmare din pag. 1)

că, chiar de la început, a elementelor din 
tehnica boxului trebuie îmbinată cu o 
pregătire fizică optimă, care să le dea 
posibilitatea preluării inițiativei în 
orice moment al meciului. Referin- 
du-mă la tineri, trebuie să arăt că 
mulți dintre antrenorii noștri greșesc 
atunci cînd îi urcă prea devreme în 
ring, în dorința de a obține rezultate 
imediate. Pe de altă parte, boxeri 
talentați ca Pătrașcu, Buzuliuc, Neagu, 
Simonca, C. Anton, Gh. Anton șî, în 
urmă cu cîțiva ani, Pintea, au „stră
lucit" la un moment dat, dar fiind 
folosiți într-un număr prea mare de 
meciuri grele au făcut pași pe loc 
și apoi au regresat. „Nerodat11 sufi
cient, un boxer tînăr se timorează 
cînd primește lovituri, și ori cîtă 
muncă ar mai depune antrenorii cu 
el, ori cîtă încredere i-ar mai insufla 
în forțele proprii, el nu va mai rea
liza progrese. Cred că tendința de 
„forțare" a tinerilor noștri pugiliști se 
manifestă și în prezent. Vasile Anto- 
niu a susținut anul trecut 25 de me
ciuri ! Să ne mai surprindă, atunci, 
că la finala campionatului pe echipe 
Antoniu a dat semne vizibile de obo
seală ?

Fără să mai aibă individualități 
marcante, sportul nostru cu mănuși 
dispune totuși de numeroși pugiliști ta

VOLEI: Știința Galați 
se pregătește 

pentru turneul din Franța
• In vederea turneului la care 

vor participa în prima jumătate a 
acestei luni, la Paris, voleibaliștii 
echipei divizionare gălățene Știința 
s-au pregătit cu deosebită seriozi
tate, făcînd, sub conducerea pro
fesorului FI. Balaiș, cinci antrena
mente pe săptămînă. Jucătorii 
Iorga, Krammer, Ozum, Petrișor, 
Brandenburg și ceilalți manifestă o 
formă bună și privesc cu optimism 
întîlnirile pe care le vor avea de sus
ținut în Franța, unde ei urmează să 
plece la 7 februarie. înainte de a- 
ceasta însă, la București, Știința își 
va verifica posibilitățile în două par
tide, pe care le va juca la finele săp- 
tămînii, sîmbătă și duminică, în com
pania echipelor Rapid și Dinamo.
• Timp de două luni, 15 echipe 

masculine de volei din Galați s-au 
întrecut în cadrul unei competiții 
dotate cu „Cupa de iarnă". Organi
zarea atentă și nivelul destul de ri
dicat al majorității întîlnirilor au fă
cut ca recent încheiata competiție 
să se bucure de un frumos succes.

Pe primul loc s-au clasat tinerii 
jucători de la Știința Institutul pe
dagogic (antrenor prof. G. Manoles- 
cu), care s-au dovedit superior pre
gătiți. In finală ei au dispus de 
Avîntul cu 3—1.

Cu prilejul acestor întreceri s-au 
evidențiat voleibaliștii Gogoașe, 
Mânu, N. Stelian (Știința), Severin 
(Avîntul), Baltă, Tolocaru (Tracto
rul), Ivanov (Sănătatea II).

De asemenea, se cuvine a fi sub
liniată contribuția adusă la reușita 
organizatorică a competiției de că
tre prof. Tr. Vîlsan și I. K6pe, din 
comisia orășenească de volei, pre
cum si sprijinul acordat pentru a- 
ceasta de C.S.O.-Galați.

T. SIRIOPOL — coresp.

Au fost desemnați campionii 
absolut! la patinaj viteză 

(Urmare din pag. 1)

2. Andrei Okoș (Dinamo Brașov)
2:34,5; 3. Dan Lăzărescu (Dinamo 
Buc.) 2:37,8; 10 000 m: I. Emilian 
Papuc 18:49,7; 2. Andrei Ocoș
18:56,3; 3. Ștefan Papp (Dinamo 
Buc.) 19:16,8; Clasament general:
1. Emilian Papuc (campion absolut) 
210,108 p; 2. Andrei Okoș 212,575;
3. Ștefan Papp 217.680 p; 4. Dan 
Lăzărescu 218,080; 5. Valeriu Mu- 
reșan (Dinamo Buc.) 224,228 p. 
JUNIOARE, 1000 m și 3 000 m: 
Eleonora Laurențiu (Știința Cluj) 
1:59,0 și 6:30,0. Clasament gene
ral: 1. Eleonora Laurențiu (campioană 
absolută) 244,900 ; 2. Anamaria Be- 
rindei (Știința Cluj) 254,419 ; 3. 
Maria Tașnadi (Avîntul Miercurea 
Ciuc) 257,714 p. JUNIORI, 1500 m 
și 5 000 m: Iloria Timiș (Știința 
Cluj) 2:43,4 și 10:11,3. Clasament 
general: 1. Horia Timiș (campion ab
solut) 226,912 p; 2. Carol Marton 
(Mureșul Tg. Mureș) 228,729 ; 3. Do- 
rel Buiciuc (Avîntul M. Ciuc) 
236,973.

lentați. Acestor tineri, dornici de afir
mare, trebuie să li se asigure un 
program competițional cît mai bogat, 
îmi amintesc că în 1945—1946 se or
ganizau atît în București, cît și în 
provincie, un mare număr de gale, în 
care se afirmau mulți tineri. Acum, 
asemenea reuniuni sînt mai rare. Sînt 
convins că organizarea cu regulari
tate a „galelor de cartier" ar trezi 
un mare interes în rîndul tinerilor 
dornici să practice boxul.

în altă ordine de idei vreau să arăt 
că intenționez să mă ocup de pregă
tirea pugiliștilor tineri de la uzinele 
„23 August", de unde m-am ridicat 
și eu și sper ca nu după mult timp 
să-mi aduc contribuția la ridicarea ca
litativă a acestui sport.

O altă măsură pe care o consider utilă 
pentru redresarea boxului se referă la 
perfectarea întîlnirilor internaționale. 
Cît mai multe meciuri pentru echipele 
de club și reprezentative, iată o ne
cesitate vitală, aș putea spune, pentru 
orice sport, și firește și pentru box. 
Să nu mai ocolim echipele de valoare 
oi, dimpotrivă, să perfectăm cît mai 
multe partide cu asemenea formații.

Voi da un exemplu... nepugilistic 
dar care se poate „adapta" foarte 
bine și în box. în 1964 fotbaliștii de 
Ia Dinamo au pierdut cu 6—0 și 
1—0 întîlnirile cu Internazionale Mi
lano. în 1965 reprezentanții noștri 
s-au întrecut pe sine, obligîndu-i pe

TIR: Rezultate bune la primul concurs al anului
Sîmbătă și duminică, o serie de tră

gători fruntași din Capitală au parti
cipat la concursul inaugural al anului 
1966. Prima confruntare de pe poligo
nul DJnamo — organizată de comi

P. Sandor (Steaua) realizatorul primului record 
republican pe 1966

Foto : A. Neagu

HANDBAL: Note, știri, clasamente...
SPERANȚE SIBIENE

în orașul Sibiu se desfășoară o in
tensă activitate handbalistică, zeci 
de tineri fiind atrași în practicarea 
acestui sport care se bucură, aici, 
de o veche tradiție. Și an de an se 
ridică noi generații de jucători și 
jucătoare. în prezent, de frumoase 
aprecieri se bucură formația femi
nină a Școlii sportive de elevi (an
trenor prof. I. Schuster), care întru
nește o serie de tinere speranțe : Ma
riana Chirilă, Lucia Topîrceanu, 
Ursula Birtermel, Mariana Brășfă- 
leanu. Eugenia Oprean, Angela So
lomon, Elena Lupeanu, Cornelia Lupe 
ș.a. Vorbind despre această echipă, 
prof. I. Schuster ne-a spus: .Noua 
promoție a școlii noastre ne confirmă 
speranțele. Tinerele jucătoare au reale 
perspective. Două dintre ele, Mariana 
Chirilă și Lucia Topîrceanu, au fost 
luate in evidența federației. Compor
tarea echipei ne satisface. A cucerit 
titlul de campioană regională Ia ju
nioare, a trecut cu succes examenul 
din «Cupa F.R.H.“, calificîndu-se pen
tru faza a doua. Sperăm să ne atingem 
și un alt obiectiv: locul I Ia con
cursul republican al școlilor sportive 

milanezi să părăsească stadionul în
vinși cu 2—1, și puțin a lipsit ca spor
tivii noștri să nu realizeze o surpriză 
de proporții, chiar la Milano. Deci 
jocul cu echipe mari poate genera în
crederea în forțele proprii, poate da 
sportivilor noștri elanul și hotărîrea 
necesare în confruntările cu adver
sari de valoare.

în sfîrșit, consider că arbitrajele pot 
aduce o contribuție mai mare în 
realizarea progresului. Pentru aceasta 
este necesară, după părerea mea, revi
zuirea unor „opinii" ale arbitrilor. 
Printre altele, va trebui ca directorii 
de luptă să știe să facă distincție în
tre boxul periculos, cq, capul înainte, 
și eschive. Datorită fricii de avertis
ment boxerii noștri nu mai fac es
chive, nu mai luptă „corp la corp", și 
acest lucru le dăunează, mai cu seamă 
în întîlnirile susținute peste hotare, 
unde arbitrii străini lasă lupta mult 
mai liberă. Este admis să pui capul 
pe umărul adversarului, dar mulți 
dintre arbitrii noștri nu vor să înțe
leagă acest lucru și dictează — de 
ce oare? — avertisment. Atunci, boxe
rul renunță la lupta de aproape, sără- 
cindu-și arsenalul loviturilor. Un aver
tisment trebuie dictat numai atunci 
cînd se vede Intenția vădită a unui 
boxer, de a lovi cu capul. Or, la noi 
arbitrii confundă deseori intenția cu 
faptul împlinit. 

sia orășenească — s-a încheiat cu re
zultate promițătoare. Cea mai bună 
performanță a obținut-o reprezentan
tul clubului Steaua, Petre Sandor, care 
la proba de 3x20 focuri armă standard 

a stabilit un nou record 
aii țării — 568 p. Trebuie 
să remarcăm și rezultate
le realizate de Margare
ta Enache, G. Maghiar și 
juniorii A. Neacșu, C. 
Lazarovici etc.

Iată cele mai bune 
rezultate : armă standard 
3x20 focuri seniori : 1. P. 
Sandor (Steaua) 568 p nou 
record (v. r. 566 p), 2. G. 
Vasilescu (Olimpia) 562 
p, 3. G. Sicorschi (Dina
mo) 560 p. Senioare : 1.
Margareta Enache (Steaua) 
554 p, 2. Elena Nistor 
(Steaua) 544 p, 3. Rodica 
Gorgoi (Steaua) 540 p. 
Pistol liber 60 focuri : 1. 
G. Maghiar (Dinamo) 550 
p., 2. T. Jeglinschi (Di
namo) 545 p, 3. E. Harea 
(Dinamo) 525 p. Armă 
standard 3x20 focuri ju
niori : 1. A. Neacșu
(Steaua) 524 p, 2. C. Co- 
dreanu (Steaua) 523 p,
3. D. Nițu (Olimpia) 521 
p. Armă sport 3x10 focuri 
juniori și junioare: 1. C. 
Lazarovici (Dinamo) 234 
j>, 2. Melania Radu
(Steaua) 231 p, 3. A. 
Neacșu 230 p. Clasamen
tul general : 1. Steaua 57 
p, 2. Dinamo 48 p, 3. 
Olimpia 14 p.

de elevi". (I. IONESCU si I. BOȚO- 
CAN-coresu.l.

DUMINICA LA FLOREASCA

La sfîrsitul acestei săptămîni au 
loc în Capitală următoarele jocuri 
oficiale de handbal:

Sîmbătă, ora 18: Progresul Bucu
rești — reprezentanta regiunii Plo
iești (f) — „Cupa F.R.H.".

Duminică, ora 15,40: Progresul — 
reprezentanta regiunii Ploiești (f) — 
„Cupa F.R.H." ; ora 16,45 : S.S.E. nr. 1 
— Lie. nr. 2 Iași (junioare) — „Cupa 
Sportul popular" ,• ora 17,50: Con
fecția — Voința Odorhei (f) și ora 19: 
Știința — Rapid (f) — campionatul 
republican

CLASAMENTUL .CUPEI F.R.H'

Ultimele jocuri din București,-din 
cadrul „Cupei F.R.H.", au dus la ur
mătoarele clasamente i

FEMININ

1. Progresul 10
2. S.S.E. nr. 1 9
3. S.S.E. nr. 2 9
4. I.C.F. 10
5. Fabr. de timbre 10
6. Voința 10

9 1 0 130: 82 19
603 129: 99 12
4 1 4 105:103 9
415 94: 98 9
2 1 7 90:121 5
2 0 8 95:140 4

1. Steaua
2. Dinamo
3. Voința
4. Știința
5. Rapid

MASCULIN

8 7 0 1
7 6 0 1
8 3 0 5
6 10 5
7 10 6

149: 94 14 
141:103 12 
142:155 6
76:103 2

108:161 2

întrucît Rafinăria Teleajen a par
ticipat în afară de concurs, rezul- 
tele acestei echipe nu contează în 
clasament. La jocul Steaua — Știința, 
arbitrul a consemnat pe foaie nepre- 
zentarea echipei Știința.

Vești din Moreni
• Consiliul asociației sportive Ști

ința Moreni a organizat din primele 
zile ale lunii ianuarie un centru de în
vățare a tenisului de masă.

Prin „sita“ selecției au trecut 184 
de băieți și 63 de fete, rămînînd un 
număr de 20 de tineri cu care se va 
face o pregătire minuțioasă în scopul 
însușirii tehnicii acestui sport. De pre
gătirea lor se ocupă prof. Dumitru Po
pescu și instructoarele voluntare Elena 
Scurtu și Cristina Savu.

• Zilele trecute, un grup de 70 de 
elevi ai claselor a IX-a de la liceul din 
Moreni, însoțiți de cadre didactice, au 
făcut o frumoasă excursie pe traseul 
Moreni—Sinaia. Cu acest prilej elevii 
au vizitat Uzina mecanică și Muzeul 
Peleș din Sinaia, precum și Muzeele 
B. P. Ilajdeu și N. Grigoreseu din Cîm- 
pina.

G1I. 1LINCA, coresp.



Colțul specialistului

pot ajunge aruncători mari!
Asistînd la un concurs internațional 
aruncarea suliței observați, desigur, 
nu toți atleții aruncă în același fel. 
istă anumite părți și faze ale teh- 
ii de aruncare care diferă de la 
incător la aruncător. Păstrînd baza 
nică a mișcării, ei se diferențiază, 
uși, prin felul de a duce sulița îna- 
, prin numărul pașilor de aruncare 

prin răsucirea mai mult sau mai 
in a umerilor și bazinului față de 
ecția de aruncare. Aceste deosebiri 
desfășurarea tehnică sînt legate de 
stența așa-ziselor „școli" de arun- 
e a suliței. Este vorba de „școala* 
dică, poloneză, sovietică și ameri- 
ă. 
iste știut că sulițașii nordici (finlan- 
i, norvegieni, suedezi), în general, 
ncă folosind mult răsucirea bazinu- 
și a umerilor (Nevala, Pedersen, 

rielsen, Kinnunen, Rasmunsen), că 
onezii folosesc mai puțin răsucirea 
inului, pașii fiind orientați pe di- 
ia de aruncare (Sidlo, Machovina, 
iciuc, Figwer), sau că sovieticii fo'lo- 

: și ei puțin răsucirea, punînd accent, 
schimb, pe avîntarea trunchiului 

)pte (Ozolina, Kuznețov, Paama). 
.a varianta americană — care se 
icterizează printr-o răsucire exage- 
. și un pas încrucișat foarte mare 
se pare că vor renunța, în primul 
1, americanii, datorită rezultatelor, 
tocmai bune, obținute de ei. După 

a declarat antrenorul Wolfe Vern, 
; ne-a vizitat țara anul trecut, ame- 
nii s-au decis să „importe" una din 
ile 1 europene. Să nu se înțeleagă, 
, că toți sulițașii, adepți ai unei 
i sau alteia, aruncă identic. Aceste 
icularități de tehnică sînt adapta- 
a particularitățile individuale ale 
îrui aruncător.
i articolul de față îmi voi spune 
rea despre adaptarea acestor par- 
arități de tehnică în funcție de cez, Monaire, făcînd o analiză a noii 

aruncătorului.
alia — în proba de aruncare a su- 
— nu este atît de importantă. în 
ierea unor rezultate mari, cum este 
isc și la greutate unde ea este mai 

decît necesară.
mnînd acest lucru îmi amintesc de 
cordmanul mondial, americanul 
elo (86,04), de finlandezul Kinnu- 
(88,14 m), care nu depășesc 1,75 m 
ime, sau de campionul olimpic 
a Tokio, finlandezul Nevala, de 
egianul Danielsen, fost recordman 
imii și de polonezul Machovina, 
ermanul Bade, care nici ei nu sînt 

înalți.
riind aceste rînduri, mă gîndesc și 
iruncătorii noștri Ștefan Naghi, 
M) Giubelan, Glipicioiu și la mulți 
care ar

:ă intensă.

tuturor părților componente ale cor
pului, de la vîrful picioarelor și pînă 
la degetele brațului care lansează su
lița.

Pasul încrucișat, pasul de blocare, 
intrarea în poziție „arcul întins* ji 
„biciuirea" finală din braț, trebuie exe
cutate într-o accelerare crescîndă.

Acest obiectiv stă în fața tuturor 
sulițașilor, indiferent de talie, dar 
pentru cei scunzi el trebuie să fie prin
cipalul.

Pentru dezvoltarea vitezei de execu
ție este nevoie de forță, iar ca să se 
execute mișcarea tehnică în viteză, e 
nevoie de repetare. Acest ultim aspect 
este neglijat la noi. La antrenamente 
se fac exerciții pentru dezvoltarea vi
tezei de execuție, cum ar fi aruncări cu 
obiecte mai ușoare, dar prin ele se 
urmărește ■—în special— mișcarea 
rapidă a brațului și nu mișcarea rapi
dă a întregului corp, legarea execuției 
lui cu viteza elanului. Recomand pentru 
aceasta multe aruncări cu elan mediu, 
executate în viteză, depășind chiar li
mita posibilă de desfășurare tehnică. 
Fără repetări la antrenamente nu se 
poate desfășura mișcarea tehnică în 
viteză.

Folosirea, în aruncare, a unor grupe 
musculare puternice (mă refer la bazin) 
dă, incontestabil, cîștig de cauză vite
zei de execuție. Răsucirea bazinului, 
varianta nordică, si revenirea lui ener
gică și rapidă în finalul aruncării, con
tribuie substanțial la viteza de lansare 
a suliței. în această privință nu pot 
să nu-1 amintesc aici pe finlandezul 
Nevala pe care-1 consider cel mai re
prezentativ, sub acest aspect.

în afara contribuției de mai sus, ră
sucirea bazinului mărește și amplitudi
nea mișcării care, însă, celor mici le-o 
aduce lungirea pasului de blocare, 
într-un articol recent, antrenorul fran-

LA CRAIOVA

Angajamentele prind viată
In numărul 4842 al ziarului nostru 

s-a publicat articolul „DORINȚE ȘI 
POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE ÎN 
SPORTUL CRAIOVEAN". In ma
terial se critică — printre altele — 
faptul că de la un timp activitatea 
pugilistică din Craiova bate pasul pe 
loc, pe alocuri chiar și regresează. In 
concluzie, se arăta că este necesar ca 
activiștii sportivi să sprijine mai mult 
acest sport cu tradiție.

Din răspunsul consiliului regional 
U.C.F.S. — Oltenia și din constatările 
noastre, reiese că s-a trecut la reme
dierea situației semnalate de ziar. A 
fost organizată o competiție, dotată 
cu „Cupa orașului Craiova". întrece
rea s-a desfășurat în mai multe etape 
antrenînd peste 50 de juniori și în
cepători. Antrenorii D. Ciobotaru și A. 
Ciocan (Dinamo), Gheorghe Dudulea- 
nu (Electroputere), Constantin Iorda- 
che (Autorapid CFR) și Dumitru Fîn- 
tînă (IRA 8) au avut prilejul să de
pisteze o serie de tineri talentați, cu 
frumoase perspective, care se vor pre
găti în secțiile respective. Este cazul 
să amintim pe tinerii Șerban Cotigă, 
Victor Manea, Gheorghe Nicolae (Di-

Co- 
Dan

mai
suc-

namo), Dan Popescu, Constantin 
man (Electroputere), Ion Păun și 
Săceanu (IRA 8).

Unii dintre tinerii menționați 
sus au și obținut, de altfel, cîteva
cese promițătoare. Astfel, Dan Popes
cu, elev la grupul școlar Electroputere, 
și Constantin Coman au devenit cam
pioni ai orașului Craiova — la ju
niori I și respectiv II.

Sperăm că nu va trece mult timp 
și boxerii craioveni vor obține per
formanțe tot mai valoroase, care să 
le deschidă porțile loturilor reprezen
tative. De altfel, noua sală de antre
nament, care va fi deschisă în primele 
zile ale lunii februarie, le va asigura 
condiții și mai bune de pregătire. 
Sala va fi înzestrată cu toate aparate
le necesare devenind un 
borator" de pregătire 
performanțe.

Deci, primii pași au 
Așteptăm și alții.

★
„ANTRENORUL ȘI CARTEA" — 

a fost titlul unui articol publicat în 
ziarul nostru nr. 4818, în care se ară
ta că în orașul Craiova puțini antre-

FOTBAL

adevărat „la- 
a viitoarelor

nori manifestă interes pentru cartea 
sportivă.

Pentru activiștii sportivi din Craio
va apariția articolului a constituit un 
semnal de alarmă. Consiliul clubului 
a hotărît înființarea unei biblioteci a 
clubului. In acest scop, a fost alocat un 
fond de 1 500 lei. De asemenea, antre
norii clubului își fac abonamente la 
publicațiile de specialitate. O altă ac
țiune inițiată de conducerea clubului 
în vederea ridicării cunoștințelor pro
fesionale este înființarea unui cabinet 
metodic, dotat cu material bibliografic 
de specialitate.

Din discuțiile purtate a mai reeșit' 
și preocuparea unor antrenori de a-și 
îmbogăți bibliotecile personale cu 
cărți de specialitate. Am reținut nu
mele antrenorilor Florica Dobre — 
gimnastică, Mihai Nistor — atletism 
și Clement Iordănescu — fotbal.

Dorim ca asemenea acțiuni să con
semnăm și de la alte organe și or
ganizații sportive din regiunea Oltenia. 
Sînt doar în folosul lor...

V. POMPILIU

putea ajunge, printr-o 
de .talia” celor de mai

trebuie căutați numai 
înalți ! De aceea cred

lițașii nu 
re tinerii 
n acțiunile de depistare și selec- 
re a tinerelor țalente, antrenorii 
i să nu renunțe, prea ușor, la 
ivi de talie mai mică, știind că și 
aceștia se „ascund" viitori per

nă. Totul e să-i descoperi și să-i 
tești cit mai bine. Dacă un arun- 
cu o talie înaltă și cu o masă 

zunzătoare poate beneficia de o 
și de o amplitudine bună, în 

b cei „mici* pot completa aceste 
ți cu viteza de execuție.
etica stadionului ne-a arătat, în 
convingător, că manevrarea ra- 
l pîrghiilor este invers pijuporțio- 
:u mărimea lor. în aceasta constă 
ijul celor mici și acestui fapt 
e să i se acorde atenție, mai pre- 
articipării rapide în aruncare a

tehnici de lansare, impusă de sulița 
Held („suliță-planor"), recomandă o 
scurtare și o ușoară îndoire a pasului 
de blocare, în scopul dezvoltării vite
zei orizontale, dat fiind unghiul mic 
de lansare.

Părerea mea este că acest lucru ar fi 
valabil în cazul aruncătorilor înalți, 
cărora, și așa, o blocare prea lungă, le 
frînează 
în cazul aruncătorilor de talie mică, 
o blocare scurtă nu le-ar oferî un punct 
de sprijin suficient.

Mărirea amplitudinii, pentru un a- 
runcător de suliță, prin lungirea pasu
lui de blocare, este o rezolvare numai 
în cazul în care lansarea suliței se 
face după momentul verticalei și nu 
înainte. Altfel, în viteza orizontală, 
pe care o urmărim, intervine reacția 
solului, așa-zisul recul care descompu
ne forța căutată.

Cele arătate mai sus sînt valabile 
și pentru aruncătorii înalți, dar le-am 
scris cu gîndul la cei de talie medie. 
Campionul olimpic Nevala și perfor
merul anului 1965. Kinnunen. vin 
să-mi sprijine afirmația, iar antreno
rilor noștri le amintesc doar de fostul 
nostru 
care a 
lucru.

Elan 
cioare 
răsucirile 
după părerea mea, varianta celor mai 
puțin înalți, spre... marile perfor
manțe.

înaintarea trunchiului. Dar,

recordman, Andrei Demeter, 
știut foarte bine să aplice acest

in 
în

viteză, lucru energic din pi- 
finalul aruncării, folosind 
și o blocare lungă iată.

prof. ALEXANDRU BIZIM 
recordman republican 
la aruncarea suliței

Azi ultima zi

Virgil Mărdărescu:

„Privim cu încredere campionatul!“
(...dar este al 16-lea antrenor de la FARUL care spune acest lucru...)

N-am stat de vorbă cu bătrînii, dar 
sînt convins că de multă vreme n-am 
mai avut o iarnă atît de capricioasă, 
în timp ce ieșenii se luptă cu nămeții, 
la Constanța a fost luni o zi de primă
vară 1 Am ales acest exemplu pentru 
faptul că el reflectă diferența de... ano
timp între cele două localități, dar și 
pentru că în prima etapă a returului 
campionatului categoriei A de fotbal 
Farul Constanța va juca cu... C.S.M.S. 
Iași. Și, în timp ce Augustin Botescu 
are „probleme" (am auzit chiar că se 
va... refugia într-o localitate cu climă 
ceva mai caldă), Virgil Mărdărescu îi 
convoacă pe jucătorii săi în fiecare zi 
pe teren, susține meciuri de verificare 
și nici nu vrea să audă de antrena
mente în sală. Ajunși la acest punct, 
să-i dăm cuvîntul antrenorului con
stant enilor pentru a ne preciza cînd și-a 
reluat pregătirile.

— După ce la 22 decembrie jucă
torii au luat — " ne 
Mărdărescu o scurtă 
fapt un repaus activ, la 
ne-ani reîntâlnit pentru a da startul 
într-o nouă perioadă de pregătire. în 
prima zi i-am supus pe băieți unui 
prim examen medical și am făcut un 
antrenament de acomodare la sală. La 
7 ianuarie am continuat examenul me
dical

actualul campionat va juca în echipa 
noastră și tinărul Mareș (21 de ani) 
de la Danubiana GiUrgiu.

— Antrenamentele au continuat Ia 
sală ?

— Nu. Atît eu cit 
secund, Petre Cotnăniță. 
în 
că

și antrenorul vom. juca 
am decis 

deplină concordanță cu medicul 
este bine să facem ședințele de

dv ?

precizează V 
vacantă, de 
6 ianuarie.

Petre Biliboacă, cel mai tinăr jucă
tor al echipei de seniori Farul.

garia (2 la Tolbuhin cu echipe din B 
și 2 la Varna cu formații de categoria 
J). Iu continuarea programului compe- 
tițional vom susține un meci cu Rapid 
la Constanța și tot în orașul nostru _ 

cu Olympiakos Pireu in 
„Cupa balcanică". La 13 martie vom 
păși în activitatea competitională ofi
cială întâlnind în cadrul „Cupei Româ
niei" la Fălticeni pe Foresta. Primul 
meci al returului: cu C.S.M.S. Iași la 
Constanța... Privim cu încredere în

deosebi campionatul...
Plecînd din Constanța am împărtă

șit unui prieten optimismul din „tabă
ra" Farului. Și el era optimist. Dar, 
parcă pentru a mă aduce la realitate, 
prietenul meu, înfocat suporter al Fa
rului, mi-a pus în față o statistică: 
din 1954 la Farul Constanta s-au pe
rindat 16 antrenori și 154 de jucători ! 
Le redau celor de la Farul această sta
tistică cu convingerea că vor reuși să 
înțeleagă graiul... cifrelor. Poate că . 
antrenorilor actuali li se va lăsa timpul ' 
necesar pentru a putea să-și materiali
zeze planurile...

și... antrenamentele.
Ce jucători au răspuns la apelul

in aer liber, chiar dacă plouă 
frig. Primele 8 zile am făcut

In general, cei cunoscuti de pu- 
M anciu, Pîleă, Dumbravă, Costin, 

Tîlvescu, 
Koszka, 
Caraman, 
Nlănescu 
au fost 
noștri :
mai tînăr jucător al echipei Farul) și 
Tănase II (18 ani). De asemenea, in

blic:
Gref, Stâncii, Bfikossi, 

Plcșa, Kollo. Zamfir, Tufan, 
Șoangher, Tănase, Ologu, 

și Manolache. Alături de ei 
promovați doi dintre juniorii 
Petre Biliboacă (16 ani, cel

T
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la tragerea excepțională LOTO
Numai astăzi se mai pot cumpă

ra bilete la tragerea excepțională 
LOTO pentru AUTOTURISME.

După cum este bine cunoscut, la a- 
ceastă tragere se atribuie nelimitat au
toturisme „Flat 1300", „Renault 10 
major" plus 12.900 lei, „Fiat 1100 D“, 
„Wartburg 312/1 “ și „Trabant 601".

Noua formulă de joc asigură mari 
șanse de cîștig.

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.

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.

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

Tragerea va avea loc mîinc la Bucu
rești, în sala clubului Finanțe-Bănci 
din strada Doamnei nr. 2.

Rubrică reduc iuta de Loto-Pronosport. i

pregătire 
sau este 
antrenamente zilnice cu scopul dezvol
tării pregătirii fizice multilaterale cu 
accent pe forță și rezistență. De la 17 
ianuarie ponderea o dețin îndemînarea 
și viteza, precum și dezvoltarea 
pregătirii fizice specifice. Se lucrează 
între ISO și 160 de minute. Antrena
mentele lungi sînt împărțite — ca in
tensitate — în trei părți: încălzire, re
priza I și repriza a lî-a. în acest fel 
se realizează două vîrfuri de intensi
tate și se creează stereotip de joc. 
Colaborăm activ cu medicul echipei, 
Ramon Valentin, care controlează per
manent 
torii la 
ziile.

— Ce ați prevăzut pentru 
pregătire care urmează ?

— Ponderea va cădea pe 
tehnico-tactică în regim de 
îndemînare prin care urmărim să obți
nem o bună formă sportivă și să omo
genizăm — în general 
în 
rul 
ele 
iar 
maximă.

— Ce jocuri amicale veți
— Vom întâlni în meciuri amicale 

formațiile Cimentul Medgidia, IMUM, 
Portul Constanța și Marina Mangalia 
— din categoria C, apoi vom între
prinde — intre 10 și 20 februarie — 
un turneu de 4 jocuri în R, P. Rul-

modul cum se adaptează jucă- 
efort și ne comunică conclu-

etapa de

pregătirea 
viteză și

lotul și — 
special — echipa de bază. Nuntă- 
antrenamentelor scade la 6. Dintre 
două vor fi jocuri de 
unul antrenament de

verificare, 
intensitate

susține ?

HRISTACHE NAUM

n ra
poate să-și crească
singură fotbaliștii"

Zilele trecute, la Timișoara, într-o 
după-amiază geroasă...

Antrenamentul studenților („cel 
de-al 1G-Iea din acest an” •— ne spu
ne Voroncovschi) se desfășoară în 
prezența a zeci de suporteri, a condu
cerii tehnice a clubului, a cîtorva 
membri ai biroului secției. Interes 
major, deci ! Dar de ce terenul de 
joc n-a fost curățat de zăpadă decît 
în fața uneia din porți ?...

Pe terenul II, se antrenează echipa 
de copii. Entuziaști, puștii între 12 și 
16 ani nu iau în seamă zăpada care 
le trece de genunchi și se întrec in 
„fente“ și-n „jucării" care te fac să-i 
privești mai curînd pe ei decît pe se
niori.

In mijlocul lor, vechiul internațional 
Zeană care și-a făcut o adevărată 
pasiune din a lucra cu copiii.

— Centrul de copii și juniori al 
Științei Timișoara are aproape 70 de 
înscriși — spune Zeană. Putem face 
oricînd 3—4 echipe. Cea mai bună 
din aceste formații este pe primul 
Joc în campionatul orășenesc de copii. 
Vrem să dăm cadre locale primei 
formații a Științei. „Timișoara poate 
să-si crească singură fotbaliștii...” 
Veți vedea peste cîțiva ani ...

Să notăm numele ? E prematur. 
Cac:iceanu, Liuba, Ramis, iată numai 
cîteva care ne-au rămas in minte...

R. U.



| Cehoslovacul Matous: 
| o săritură de 104 m 
■ cu schiurile

PR AG A, 1 (Agerpres). — în cadrul 
I unui antrenament,la Banska Bystrica, 

cea mai bună performanță la sărituri I cu schiurile de la trambulină a fost 
obținută de campionul cehoslovac Joșef 
Matous, care a realizat 104 m (vechiul 

I său record era de 103,5 m.).
La antrenament au participat și spe

cialiști suedezi ai probei. Dintre a- I ceștia, cele mai bune rezultate le-a 
■ obținut O. Martmsson ale cărui sări- 
■ turi au măsurat 90 m și 97 m.

J CONCURS DE NATAȚIE
| LA MOSCOVA

S MOSCOVA, 1 (Agerpres). — La bazinul
acoperit din Moscova s-a desfășurat pri
mul concurs din acest an al înotătorilor

I sovietici. Medaliata olimpică Galina Pro- 
zumenscikova a terminat învingătoare 
în proba de 200 m bras cu timpul de 

12:52,3. In întrecerea masculină a ace
leiași probe, un învingător mal puțin 
scontat — Viktor Semidetnov cu timpul 

Ide 2:23,4. Favoritul cursei, Alexandr Tu- 
takaev, a sosit pe locul trei, cu timpul 
d6Alte ^’rezultate : 400 m liber femei :

I Natalia Mihailova 5:15,3: 200 m spate
bărbați : G. Kreis 2:19,9; 400 m mixt fe
mei : Tatiana Zabrodina 5:51.7.

Echipa masculină a României 
campioană internațională a Cehoslovaciei 

la tenis de masă
FRAGA 1 (-prin telefon). — Luni au 

început campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei la care 
participă concurenți din 14 țări. Iată 
rezultatele tehnice mai importante : 
echipe bărbați, turul I : Suedia — Bul
garia 3—1, Anglia—Austria 3—1, Unga
ria—Olanda 3—0, România—Cehoslovacia 
țț 3_2 .R.F.G. — Polonia 3—0, U.R.S.S.— 
R.D.G. 3—1, Iugoslavia ■— Finlanda 3—0, 
sferturi : Suedia — Anglia 3—1, Româ
nia — Ungaria 3—1, semifinale : Roma
nia — Suedia 3—2, Iugoslavia — Ceho
slovacia I 2—1 ; echipe femei, turul 
I : Iugoslavia — Polonia 3—2, Cehoslova

cia I — Bulgaria 3—0, R.D.G. — Ceho
slovacia II 3—2, sferturi : R.F.G. — 
România 3—2, Ungaria — R.D.G. 3—1, 
Anglia — Iugoslavia 3—0. Cehoslovacia I 
— U.R.S.S. 3—2» semifinale : Anglia — 
Cehoslovacia I 3—0, Ungaria — R.F.G. 3—1; 
simplu bărbați, turul I : Giurgiu
că — Pentilla 3—0, Reti — Vyhna- 
novski 3—0; simplu femei, turul I : Ale
xandru—Jarka Karlikova 3—1, Shannon- 
Mihalca 3—0; dublu mixt, turul I: Ale
xandru, Giurgiucă — Geissler, Stein 
3—2, Mihalca, Reti—Grinberg, Gomoskov 
3—0, Rowe, Harrison—Rudnova, Amelin 
3—1, turul II : Alexandru, Giurgiucă — 
Bucholz, Arndt 3—1.

Pentru a 9-a oară campion mondial! i
I

In fotografia alăturată îl vedeți pe renumitul bober Eugenio
Monti. Recent, la Cortina d’Ampezzo, temerarul sportiv italian ■ 
a cucerit campionatul mondial la bob de 2 persoane. Este cel | 

~ de-al nouălea titlu suprem obținut de Monti în prodigioasa lui _ 
carieră !

Finală echipe (m) : România — Iugo
slavia 3—1 (Reti — Korpa 0—2, Giurgiucă 
— Vecko 2—0 ; Giurgiucă, Reti — Korpa, 
Vecko 2—1, Giurgiucă — Korpa 2—0) ; 
finală echipe (f) : Ungaria — Anglia 2—2, 
la efectuarea convorbirii telefonice ; 
simplu (f) sferturi : Maria Alexandru — 
Rudnova 3—0 ; simplu (b) optimi : 
Korpa — Reti 3—1 ; sferturi ; Stanek — 
Giurgiucă 3—0 ; dublu mixt, sferturi de
finală : Shannon, Barnes — Mihalca,

Cine va organiza J. O. din 1972?
Reti s—2 ; M. Alexandru, Giurgiucă 
Rowe, Harrison 3—0.

Competiția se încheie miercuri.

Pe terenurile de hochei
• Deși întrecerile nu s-au încheia 

totuși se cunoaște noua campioană t 
nională de hochei pe gheață. Total 
zînd 42 de puncte din 23 de jocu 
formația T.S.K.A. Moscova nu m: 
poate fi ajunsă, intrînd pentru a 13- 
oară în posesia titlului de campioan

O luptă strînsă se dă însă penti 
locurile doi și trei ocupate, deocan 
dată, de Spartak Moscova cu 28 <
puncte din 21 de meciuri și Dinan 
Moscova cu 25 de puncte din 20 < 
partide. In ultimul meci susținut Din 
mo Moscova a întrecut cu 7—3 cehi; 
Torpedo Gorki.

• După 31 de etape, în campion 
tul de hochei pe gheață al R.S. Ceh 
slovace conduce Dukla Jihlava cu 
de puncte urmată de Z.K.L. — 
puncte și Slovan Bratislava 46 de pnn 
te, Spartak Plsen care urmează să pa 
ticipe la „Cupa orașului Bucurcși 
se află pe locul 9 cu 16 puncte.

ÎN LEGĂTUBĂ CO MECIUL

DE BOI ClAY-TEOREL
Noi complicații au intervenit 

ceaa ce privește meciul de b 
pentru titlul mondial al cateqor 
grea dintre Cassius Clay și Err 
Tonei. Meciul urma să aibă loc 
29 martie la Madison Square Gard 
din New York. Zilele acestea coc 
sia de box a acestui stat a anup' 
oficia] că nu-i eliberează lui Teit’ 
licența necesară pentru această 1 
tîlnire. In această situație, organi, 
torii i-au propus lui Cassius CI 
să susțină la 13 martie la New Yc 
un meci amica] în compania lui Do 
Jones, un alt pretendent la tit 
mondial. Clay a declarat ziariști 
că este de acord cu acest me
urmînd ca în cazul că va tv<mi 
victorios să se întîlnească la L( 
dra pentru titlu cu Brian Londi

Desigur, la această oră, Ciudad de 
Mexico se află în centrul atenției în
tregii „lumi olimpice44. In 1966 se 
poate spune, fără teamă de a greși, 
că Jocurile Olimpice bat din nou la 
ușă !

Dar, apare tot mai pregnant o în
trebare : cine va organiza ediția din 
1972, a XX-a. jubiliară ?

Săptămîna trecută, la Lausanne, s-a 
închis lista candidaturilor. După ce 
Amsterdamul și Viena au comunicat 
oficial retragerea propunerilor de 
principiu făcute de municipalitățile 
respective, din cauza dificultăților fi
nanciare. au mai rămas „pe tapet* pa
tru candidaturi pentru J.O. de vară : 
Detroit (S.U.A.), Madrid — Barcelona 
(Spania). Montreal (Canada), și M-un- 
chcn (R.F. Germană).

Cercurile sportive de peste hotare 
comentează viu această listă și — fi
rește — se fac tot felul de pronosticuri. 
Se subliniază, în primul rrnd, un fapt : 
nici-unul din aceste orașe n-a mai 
organizat Jocurile. Sub acest aspect, 
deci, toate pornesc cu șanse egale. în 
schimb, două din orașele candidate,

Detroit și Mnnchen, aparțin unor țări 
care au mai organizat întrecerile 
olimpice, ceea ce ar putea diminua 
șansele lor .Se subliniază, de aseme
nea un alt aspect : pînă acum Europa 
a găzduit Olimpiada de 11 ori, conti
nentul american de 3 ori, Asia și Aus-

Comentariul nostru

tralia cîte o singură dată, ceea ce ar 
handicapa Miinchenul și Madrid — 
Barcelona fată de Detroit și Montreal. 
Se observă că Africa n-a organizat ni
ciodată Jocurile, dar cum nici un oraș 
de pe acest continent nu s-a oferit. .

Pe de altă parte, după ce de două 
ori consecutiv (Tokio 1964 și Mexico 
1968), Olimpiadele au poposit pe con
tinente îndepărtate, s-ar putea ca pen
tru 1972 C.I.O. să se orienteze din 
nou către Europa, trei deplasări lungi 
părînd excesive și neavînd — în nici 
un caz — vreun precedent. Iată deci,

calificarea în turneul final al la polo
Ce declară arbitrul internațional J. Seifert (Iugoslavia)

După cum am mai anunțat, dumi
nică s-au încheiat la Zagreb și Ge
nova întrecerile grupelor semifinale 
din „C.C.E." la polo. La Genova, în 
ultinwe două zile, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Pro Recco— 
V.M.F. Leningrad 4—3 (1—0, 1—1,
2— 2, 0—0), Ferencvaros Budapesta— 
N. C. Barcelona 7—1 (1—0, 1—1, 1—0,
3— 0). Pro Recco — N. C. Barcelona 
5—1 (1—0, 1—1, 1—0, 2—0) și V. M. 
F. Leningrad—Ferencvaros 4—3 (1—0, 
1—1. 1—1, 1—1). Clasament final: 1. 
Pro Recco 5 p, 2. V. M. F. Leningrad 
4 p 3. Ferencvaros Budapesta 3 p, 
4. N. C. Barcelona 0 p. In urma a- 
cestor rezultate s-au calificat Pro 
Recco si V. M. F. Leningrad.

Grupa de Ia Zagreb a desemnat 
pînă la urmă ca finaliste echipele 
Partizan Belgrad și Dynamo Magde
burg. lată de altfel și 
nai al turneului:
1. Partizan Belgrad
2. Dynamo Magdeburg
3. Dinamo București
4. Amateur Duisburg

Așadar, pe tru turneul final s-au 
calificat exact aceleași formații care 
s-au clasat în ediția trecută pe pri
mele 4 locuri. Meciurile Pro Recco— 
Partizan Belgrad și Dynamo Magde
burg—V. M. F. Leningrad se vor des
fășura în continuare, tur-retur, la 6 
și 13 februarie .urmînd ca echipele 
învingătoare să-și dispute finala com
petiției.

clasamentul fi-

3
3 
3
3

2
9
9

0 0 3 3:19

3 0 0 9:
1 1 1 1G:
1 1 1 U:

Pentru a afla noi amănunte despre 
eliminarea din competiție a dinamo- 
viștilor bucureșteni ne-am adresat, 
telefonic, cunoscutului arbitru inter
național J. Seiîert, care este și direc
tor al bazinului din Zagreb, cerîndu-i 
părerea despre jocul dinamoviștilor 
și calitatea arbitrajelor prestate. Iată 
ce ne-a răspuns :

„Cunosc foarte bine pe jucătorii 
români și pot să vorbesc cu plăcere 
de evoluția lor, dar ca arbitru îmi 
este mai greu să vorbesc de modul 
cum au condus colegii mei. Vreau să 
remarc buna pregătire fizică și teh
nică a bucureștenilor. Ei ar fi cîști- 
gat sigur meciul cu formația din Mag
deburg dacă nu ar fi fost nervoși în 
final. Au totuși o scuză omenească: 
GOLUL LUI FLEȘERIU (MULT DIS
CUTAT! A FOST VALABIL, IAR UL
TIMA ELIMINARE (N.R. LA SCORUL 
DE 3—4) A LUI GRINȚESCU COM
PLET GRATUITA. De altfel, acesta a 
fost momentul psihologic al meciului. 
Cit privește loviturile de la „4 me
tri" reclamate de dinamoviști la sfîr- 
șitul meciului... Fiecare arbitru are 
optica sa 1 Despre meciul de sîmbă- 
tă dintre Amateur șl Dinamo Bucu
rești pot să vă spun doar că rar mi 
s-a întîmplat în lunga mea carieră 
să văd așa ceva. Cîteva greșeli co
pilărești ale coleqului Ulrich au iă- 
cut să rîdă puT și simplu lumea din 
tribune..."

sub acest aspect... avantaj pentru Miin- 
chen și Madrid — Barcelona...

Candidaturile pentru 1972 prezintă 
o noutate, aceea că Spania propune 
organizarea J.O. în două orașe dife
rite. La Barcelona ar merge canotajul, 
natația și săriturile, polo, iahtingul și 
caiac-canoe în timp ce restul între
cerilor s-ar disputa la Madrid. Organi
zatorii propun ca între cele două ora
șe să funcționeze un „pod aerian” 
(45 de minute !), argvmentînd că a- 
cest timp este mai scurt decît cel ce 
se cerea la Tokio pentru 
de la o bază la alta.

Rămîne de văzut dacă 
admite această teză !

Pentru Jocurile de iarnă, 
nea, patru candidaturi : Calgary — 
Banff (Canada), Lahti — Aare (Fin
landa — Suedia), Salt Lake Citty 
(S.U.A.) și Sapporo (Japonia). Nîchi- 
nul din aceste orașe n-a mai organi
zat Jocurile de iarnă, care au revenit 
pînă acum de 8 ori Europei și de două 
ori Americii de Nord. Cum Asia nu 
le-a găzduit niciodată, comentatorii în
clină să creadă că Sapporo pornește 
cu un avantaj, din acest punct de ve
dere. Mai ales că 
(Lahti — Aare) 
totul particular : 
rii în două țări 
timp. Finlandezii 
disciplinelor nordice (fond, 
biatlon) la Lahti, iar suedezii se o- 
feră să găzduiască probele alpine, pe 
pistele de la Aare. In 1964, la Inns
bruck, C.I.O. a apreciat această pro
punere ca inacceptabilă.
oare asupra

Răspunsul 
întrebare îl 
luna aprilie, 
Roma și va decide...

deplasarea

C.I.O. va

de aseme-

nna din candidaturi 
prezintă un caz cu 
organizarea întrcce- 
diferite. în același 

propun desfășurarea 
sărituri.

Va reveni 
acestei poziții ? 
la toate aceste semne 
vom avea în cnrînd. 
C.I.O. se va întruni

de 
In 
Ia

RADU URZICEANU

CALEIDOSCOP
PREMIU!. HELMS ca

re se oferă la Los An
geles (S.U.A.) anual ce
lui mai bun sportiv de 
pe diferite continente a 
fost decernat în 1965 
următorilor sportivi : 
Kipchonge Keino (Aflri-

ca), Morio Shigematsu 
(Asia), Ron Clarke 
(Australia), Mike Gar
rett (America de Nord), 
Edwin Roberts (Ameri
ca de Sud) și Michel 
Jazy (Europa). Cu ex
cepția lui ~Garrett, care

este jucător de fotbal 
american, ceilalți sîn 
toți atleți cunoscut! 
Roberts este un sprin 
ter valoros din Trini 
dad, care deține perfor 
manța de 20,4 pe 20 
m.

FOȘTII campioni mondiali de box 
la toate categoriile Joe Louis și Max 
Schmeliing care s-au făcut reciproc 
K.O. in 1936 și respectiv

1N S.U.A. se vorbește 
tot mai mult de un 
mare talent la baschet. 
Tinărul Ferdinand Al-

1938 și-au in-
kinedor, 
numai 17 
time de 
continuă

nou mănușile în ringucrucișat din
din Dortmund, intr-un meci demons 
trativ, cu prilejul unei festivități.

vîrstă deîn
and are o înăl-
2,13 m. Și...

mai creas-să
este consi- 
jucător de 

activează in
WILT CHAMBERLATN 

derat drept cel mai bun 
baschet din lume. El 
prezent în echipa profesionistă din 
Philadelphia și a marcat recent în 
meciul cu selecționata New York eel 
de al 20 000-lea coș din activitatea sa 
sportivă I Recordul în materie este

că. Specialiștii ameri 
câni consideră că ace* 
sportiv de culoare v 
fi revelația 
Olimpice din

Jocurile 
Mexic.

deținut de 
cu 20 800 coșuri 
obține acest record, Petit a susținu 
792 partide în 11 ani, în timp c 
Chamberlain a reușit această perțoi 
manță în numai 499 jocuri în deem 
de 6 ani.

Bob Petit din 
marcate I

St. Lou’ 
Pentru

cădere care l-a costat pe campionul mondial de patinaj viteză P< 
Moe (Norvegia) secunde prețioase in campionatul european desf 
recent la Deventer în Olanda. De altfel, după această primă căder

O
Ivar
șurat
Per Ivar Moe a mai căzut o dată în cursa pe 5 000 metri, ieșind compl 
din lupta pentru titlu.

Ii rămîne speranța in campionatele lumii care vor avea loc la mijloc 
lui februarie, la Gbteborg.

ȘTIRI ® REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTI
NEW YORK 3—1 pe Espanol, care se află pe locul 

9 cu 19 puncte.
Federația de patinaj artistic din 

S. U. A. a alcătuit lotul care 
va face deplasarea în Elveția, la campio
natele mondiale, programate cu începe
re de Ia 24 februarie în stațiunea de 
sporturi de iarnă Davos. Lotul cuprinde 
pe Scott Allen, Gary Visconti, Billy Cha
pel, Peggy Fleming, Albertlne Noyes, 
Pamela Schneider, Crlstine Fortune, 
Dennis Sveum, John Carell șl alții-
MADRID

VARȘOVIA

Reni Madrid continuă să conducă în 
campionatul de fotbal al Spaniei totali
zând, după etapa de duminică, 31 de 
puncte. 
Madrid 
tona cu 
Madrid 
Madrid.

Intîlnirea de atletism dintre selecțio
natele Poloniei și S.U.A. va avea loc în 
acest an la San Francisco în zilele de 
16 și 17 iulie. Pentru anul 1967. federația 
americană de specialitate a propus ca 
întîlnirea dintre atleții celor două țări 
să se desfășoare la Varșovia, imediat 
după meciul pe care atleții americani îl 
vor susține cu echipa U.R.S.S.
MELBOURNE

Urmează in clasament Atletico 
cu 23 de puncte și F.C. Barce- 
27 puncte. In ultima etapă, Real 
a învins cn 3—1 pe Atletico 
Atletico Bilbao a întrecut cu

Tenis mana australiană Margaret Smith 
a fost declarată cîștigătoare a probei de 
simplu din cadrul campionatelor inter
naționale ale Australiei care s-au des
fășurat la Sydney. Adversara sa din fi
nali, Nancy Richey (S.U.A), nu s-a

prezentat la joc. suferind o întii 
musculară. Finala. . probei masculi 
revenit lui Emerson (Australia). î 
gător cu 6—4: 6—8; 6—2; 6—0 in joc 
Ashe (S.U.A.),
LEIPZIG

Comisia de parașutism de pe Ung 
derația aeronautică internațională 
probat .regulamentul de desfășura 
celei de a ^a ediții a fcațțnpioni 
mondiale de parașutism care vor 
loc între 24 iulie și 6 august în 
piere de Leipzig. In progrAmul 
petiției au. fost incluse probele 
bați și femei) de sărituri combinat 
dividuale de la o altitudine de 1 0( 
sărituri cu figuri de la 2 000 m s 
rituri combinate în grup cu atei 
la punct fix (lansarea se face de 
altitudine de 1 000 m). Fiecare c 
rent va avea dreptul la 4 sărituri, 
du-se în considerație cele 3 mai b
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