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Spartachiada de iarnă

întreceri zilnice la „Autobuzul" - București...

GIMNASTICA POATE OBȚINE 
„NOTE" MAI MARI

pla-
de

lin primele zile ale în- 
jeriilor Spartachiadei 
iarnă, tovarășul Cons- 
tin Grigor iu, tehnician 

asociației sportive 
.utobuzul" București, 
mai are o clipă de 

az. Telefonul zbîrnîie 
ncetat:
- Tovarășe Grigoriu, 
ț sculăria. Cind mai 
'em programați la

.bia a pus receptorul 
urcă și telefonul sună 
nou : alte și alte

:e interesează de 
nul întrecerilor.

tenis de masă,

consiliul asociației spor
tive în buna organizare a 
întrecerilor, să-i îndrume 
pe cei care se află abia 
la... primele mutări.

...In fața mesei de te
nis, doi tineri din briga
da de electricieni. Marian 
Cotirlă și Vasile Moloiu 
își dispută dîrz cel de al 
treilea set. Vor fi urmați 
de tovarășii lor din ace
eași brigadă de 
fon Dobrescu și 
Ungureanu.

Amatorii

muncă, 
Carol

atletică

grea s-au strîns în hala 
în care au loc întreceri
le de haltere. Aplauze 
pentru Vasile Gliiță de l»a 
sectorul 4 autoutilitare, 
în momentul în care ta
lentatul sportiv ridică cu 
destulă ușurință 85 kg. 
Alexandru Mincu, din a- 
celași sector, realizează 
și el o „împingere" foar
te bună: 70 kg.

T. ST.
• La actuala ediție a 

Spartachiadei de iarnă a- 
sociațiile sportive din ra-

După-amiază la poli- 
ul de tir, mare anima- 
Sînt prezenți concu- 
i, aparținînd aproape 
ror grupelor
O planificare 

pe ore, ajută 
a „timpilor 
icipă, în calitate 
uctori sportivi, tră- 
rii mai buni ai aso- 
iei, Octavian Popa, 
pion raional, Radu 
'jiac, fruntaș și el în 
;t sport, Aurelia Ma
il și Elena Petrișor. 
la ieșirea din schira- 
1 și pînă la căderea 

poligonul nu (mai 
>aște odihna...
Aceeași animație și Ia 
Asociația are într-un 
tradiție în acest sport: 
de amatori și o echi- 

n campionatul orășe- 
. Si aici cîțiva din- 
pecialiștii în mutarea 
?lor pe tabla cu cele 
le pătrățele (Marian 
și ing. Cezar Mereu- 

vin deseori să ajute

Nu-i departe vremea cînd pe 
iurile oltenești puțini auzeau 
gimnastică. Tradiție nu era, sportivi 
ftunțași, demni de urmat ca exem
plu, nict atît. Dar, o dată cu avîntul 
general al activității sportive și gim
nastica a prins rădăcini. Acum vreo 
cinci ani, la un concurs de copii, doi 
băietandri ai antrenorului craiovean 
Marcel Mărășescu produceau o mare 
surpriză : la 12—13 ani făceau răs
turnări, salturi, exerciții bine puse 
la punct. Timpul a trecut, băieții au 
crescut ,au învățat multă gimnastică.

Zilele trecute i-am vizitat la ei a- 
casă pe cei doi băieți, acum cît... 
muntele, Gheorghe Mutu si Gheor- 
ghe Păunescu, luați în evidentă de 
federație, candidați pentru Jocurile 
Olimpice de la Mexic. Cum este si 
firesc, ne-a interesat modul în care 
se antrenează, problema „urmașilor" 
lor la secția clubului Electroputere 
și la alte secții, condițiile de lucru. 
Vom începe relatarea celor văzute 
și auzite cu ultima problemă, fiindcă 
ni s-a părut că, în acest domeniu, 
sînt încă multe de făcut.

Pașii noștri s-au 
spre Sala de sporturi din 
Iar acolo...

voleibaliști periclitează pe un gim
nast în timpul saltului. E de mirare 
că mulfi părinți nu-i mai lasă pe copil 
la antrenamente de gimnastică ?

Pe lingă sala mare se construiesc 
în prezent două săli mai mici, care 
vor fi date în curînd în folosință. 
Una este destinată în exclusivitate 
boxului, cealaltă luptelor. Astfel, 
gimnastica va rămîne tot împreună 
eu jocurile. Părerea noastră este că 
organele locale ale lUCFS și condu
cerea clubului Electroputere mai tre
buie 
-exclusivități". în sala 
(lungime 25,40 m, lățime 5,10 m, înăl
țime 4,10 ml s-ar putea monta bine 
toate aparatele de gimnastică, în a- 
fa-ră de bară. Și gimnaștii rraioveni 
nu ar vrea numai pentru ei o sală, 
cu toate că în toate centrele mari 
din tară s-au amenajat sau se proiec
tează amenajarea unor săli destinate 
numai gimnasticii. S-ar îmnăca ei si 
cil scrima, și cu boxul, mai ales dacă 
s-ar repartiza judicios orele de antre
nament.

în al doilea rînd, în legătură cu 
problema folosirii spațiului sălii, 
constatat un aspect grav. Să nu 
deți că 
sit-o în 
sportivi 
tria. A, 
de gimnastică, pe saltele, 
spectatori. Cică așa-i 
vin 
tele 
„La 
dor 
mai 
tragă la răspundere, cînd 
cu ochii noștri activiști ai UCFS și 
antrenori fumînd în sală ?

Conducerea clubului și antrenorii 
trebuie să ia măsuri energice pentru 
a stîrpi această tradiție nesănătoasă 
și să interzică cu desăvîrșire „asisten-

să reflecteze • asupra acestei 
mai mare

ionul Bistrița participă 
cu mult interes. Fruntașe 
pe raion sînt pînă acum 
asociațiile Victoria și 
Gloria, ambele din ora
șul Bistrița, Strugurele 
Lechința, Luceafărul Sieu, 
Foresta Susenii Bîrgăului 
și Viitorul Teaca (R. EN- 
CEANU-coresp.).

• In numeroase aso
ciații sportive din raio
nul Tr. Severin au loc 
în aceste zile întreceri în 
cadrul Spartachiadei de 
iarnă. Peste 20 de 
asociații au organizat 
concursuri la săniuțe, te
nis de masă, șah și tir. 
S-au remarcat asociațiile 
sportive Pandurii lui Tu
dor din Cerneț, Dunărea 
Hinova, S.M.T. Simian și 
Ogorul roșu Sisești (M. 
FOCȘAN-coresp.).

• Tradiționala compe
tiție, 
iarnă 
moașă desfășurare și în 
orașul Arad. Pînă în pre
zent mai bine de 15 ă- 
sociații sportive au orga
nizat întreceri de șah, 
tenis de masă, popice și 
tir. Mențiune pentru 
buna organizare asigura
tă în asociațiile Vago
nul, Voința și I.R. Pro
gresul (TIBERIU HOTA- 
R AN - cor esp.J.

îndreptat întîi 
localitate.

„LUME..."

am 
cre- 
u3- 
din

ILDICO ȘIRIANU
(Continuare în pag. a 2-a)

Precizăm 
îmbucură- 
sporturile 
pe melea-

întîlnește 
cînd, unii 
Cine să-i 
am văzut

Spartachiada de 
cunoaște o fru-

K

Sărbătoare in Livada Poștei
MARELE CONCURS AL MICILOR SCHIORI BRAȘOVENI

sporti- 
sltric- 

la evi- 
morți". 

de

...lume multă am găsit, 
de Ia început, ca un fapt 
tor, că în ultimii ani toate 
au luat un avînt deosebit 
gurile craiovene. Echipe divizionare
de fotbal, baschet, volei, sportivi 
fruntași pe plan republican Ia box, 
la gimnastică, Ia scrimă, lupte și la 
altele. Desigur că, o dată cu crește
rea numărului sportivilor, această 
sală nu mai poate satisface toate ce
rințele. Credem însă că sala ar mai 
putea să... crească în dimensiuni și 
ar putea să-i mulțumească și pe gim- 
naști și pe ceilalți sportivi, dacă...

...Dacă, în primul rînd, s-ar plani
fica mai judicios antrenamentele. Da
că s-ar evita ca antrenamentul gim- 
naștilor să se desfășoare în același 
timp cu cel al secțiilor de jocuri spor
tive. Mingile rătăcite ale baschetba- 
liștilor, sau cele trase cu... sete de

lumea multă pe care am 
sală se compune numai 
care vin să-și ridice măies- 
nu ! Pe margine, pe băncile 

zeci de
„tradiția". Mai 

băieții să le aștepte pe fete, fe- 
pe băieți, vorba cîntecului, ca... 
fîntînă sub răzor, se 
cu dor"... Din cînd în 
trag... cite un tutun.

Sportivul Nicolae Nufă, de la sect. IV autoutilitare, 
ridicind haltera de 75 kg

Foto: St. Ciotloș

NOI ÎNTRECERI 
JUCĂTORILOR DE TENIS 

DE MASA

După încheierea competi
ției de la Praga, loturile 
noastre reprezentative de 
tenis de masă vor pleea 
astăzi la Berlin unde vi
neri, sîmbătă și duminică 
vor lua parte la campio
natele internaționale ale 
R.D. Germane.

l 
I 
I 
I

Printre concurenții din 
clasele 1—2 a figurat și 
unul—„hors-concours“: Do
rin Rîmbețiu, care n-a îm
plinit încă... 6 ani ! După 
cum bine vă închipuiți, 
pentru el locul IV în cla
sament reprezintă o adevă
rată victorie. Să fie Dorin 
vreun fiu de campion, pa
sionat de sport, care să-și 
fi dorit cît de curînd ur
mași pe... podium? Nici
decum. Să-i dăm cuvîntul 
inginerului Gh. Rîmbețiu, 
tatăl mezinului probei:

„Deși eu m-am ocupat 
foarte puțin de sport, in 
familia noastră el începe 
să capete tradiție. Prin 
copii. Băiatul cel mare, 
acum junior... mic, are

au etalat, deseori, cunoș
tințe chiar mâi mari de- 
cît Ie cerea dificultatea 
traseului. Esențialul însă 
la această a IV-a ediție 
a Cupei „16 Februarie" — 
(deci, o tradiție) — l-a 
constituit participarea. E- 
xemplele cele mai elocven
te : Școala generală 
a fost reprezentată 
de elevi, iar Școala 
rală nr. 12 de 38 
levi.

în foile de concurs
tîlnesc (nimic surprinzător) 
nume de sportivi binecu
noscut i : Caliban, Tans și 
alții. După cum vă veți fi 
închipuit, ele sînt ale... ur
mașilor foștilor campioni, 
care se străduiesc să pre
ia ștafeta și să o poarte 
chiar mai... repede decît 
au făcut-o părinții lor.

Duminica trecută Bra
șovul ne-a oferit o surpriză 
foarte plăcută. In acea di
mineață senină, sute și 
sute de copii (ca să nu 
mai amintim de părinții 
direct sau... indirect inte
resați, de spectatorii și dc 
profesorii prezenți) s-au 
adunat în plin centrul 
Brașovului, în Livada Poș
tei, pentru concurs id de se
lecție al Școlii sportive de 
elevi. A fost 
sărbătoare 
poate (de 
de naștere 
performeri.

Normal, 
s-au emis pretenții în ceea 
ce privește pregătirea teh
nică a participanților. Deși 
micuții (termenul de tineri 
ar fi impropriu) care s-au 
întrecut în Livada Poștei

w

SINAIA, BOBERII SE ANTRENEAZĂ FARARAGAZ
ilNAIA, 2 (prin telefon). A început 
ivitatea la bob. După înghețarea 
tiei, comisia tehnică i-a făcut un 
ttrol și șl-a dat avizul pentru fo
irea ei. Singurul care s-a opus 
eperii coborîrilor de antrenament 
ost... timpul foarte călduros, care 
luiat unele porțiuni ale pîrtiei. Ca 
rare, s-a decis amînarea antrena
ntelor cu o zi sau două. Dar, 
ar și în această situație boberii 
zenți la Sinaia nu stau la gura 
ei. Ei efectuează fără răgaz cobo- 

pe drumul de la Cota 1 400 și 
unele străzi mai abrupte, repe-

toate 
pîrtie 
even- 
între-

I
I

nr. 2 
de 90 
gene- 

de e-

tind în special starturile. După 
probabilitățile, pregătirile pe 
vor începe săptămîna aceasta, 
luai pe un traseu scurtat. La 
cerile cu caracter republican vor
participa: A. S. Armata Brașov cu 
2 echipaje, A.S. Armata București 
2 echipaje, Voința București 1 echi
paj, Triumf București 1 echipaj, Car- 
pați Sinaia 3 echipaje, Voința Sinaia 
1 echipaj, Bucegi Sinaia 3 echipaje, 
Steagul roșu Brașov 1 echipaj și Me
talul Roman 1 echipaj.

I
I
I

a 
ce 
a

la

o adevărată 
schiului și 
nu ?) actul 
unor viitori

concurs nu

se în-

SIMPOZION 
LA CONSTANȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

MIHAI BOTA-coresp.

Foto: Gh. Corcodelde naștere... fotografic al unei noi generații de schiori

CONSTANTA, 1 (prin te
lefon). Comisia regională 
de propagandă a organi
zat la Palatul sporturilor 
din localitate un interesant 
simpozion la care au par
ticipat campionii republi
cani Dumitru Bacalu 
(lupte clasice), Ion Alex
andru (iahting), Nicolae 
Dumitrescu (scrimă - ju
niori). Florica Biro (popi
ce). Simpozionul s-a în
cheiat printr-o gală de fil
me sportive. Au fost pre- 
zenți peste 2 500 de iubitori 
aj sportului.

K j
UtJ

«Mg V :

SPORTIVI ROMÂNI LA 
UNIVERSIADA DE 

IARNA
Ieri a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Torino, 
delegația sportivă care va 
reprezenta țara noastră la 
Universiada de iarnă. Spor
tivii români vor lua parte 
la turneul de hochei 
gheată 
patinaj 
prinde, 
Letițla 
Ionian
Dumitraș,
Vacar, Ionescu, frații Sza
bo, Calamar, Florescu, 
Pană, Scheau etc. (hochei).

pe 
de 

cu
pe:

și la concursul 
artistic. Lotul 
printre alții 

Păcuraru și Radu
(patinaj artistic). 

Sofian, Varga.



MECIUL SE ÎNCHEIE
DUPĂ MIEZUL NOPȚII

Trec adesea, dimineața, pe pangli
ca albă de șosea de la Floreasca. De 
fiecare dată zăbovesc, cîteva clipe 
măcar, în dreptul ecranului de ghea
tă. Cotidian, rulează aici — cu mare 
succes - un pasionant film despre ti
nerețe și optimism. Despre sport și 
voioșie.

Pe interpreții principali îi cunoaș
teți : Elena Moiș, Beatrice Huștiu, 
Sandu Dragoș, Letitia Păcurariu etc. 
Pe figuranți, mai puțin. Ar fi și foarte 
greu. Directorul patinoarului, cunos
cutul arbitru internațional de hochei 
Ion Florescu, îmi spune că în zilele 
de vacanță sînt programate aici trei 
„zone" pentru public. O zonă = 
1 000 de patinatori I De la micuța 
Adriana pe care bunicuța - specta
tor nelipsit - o vede de pe acum... 
campioană, pînă la bărbatul cărunt, 
grijuliu să prindă seara, la televizor, 
prognoza meteorologului de serviciu.

Dar, filmul de la Floreasca are și 
alți eroi. Oameni anonimi care apar 
numai în pauze sau cînd pe dreptun
ghiul de cristal s-a așternut, în sfîr- 
șit, liniștea. Atunci intră în scenă 
amenajatorii patinoarului..

Sărbătoare în Livada Poștei
(Urmare din pag. J)

cîteva concursuri la activ, tot prin Ș.S.E. 
Iar pe cel mic l-ați văzut**.  Intervine 
și soția sa : „Nici nu vă pot spune cît 
sînt de mulțumită de copiii mei. Cel 
mare crește voinic, sănătos, aș spune 
că înflorește ; are note din ce în ce mai 
bune la școală și se poartă fără cusur 
acasă. Sportul rezolvă în mare măsură 
ceea ce estie o problemă pentru fiecare 
părinte: educația copilului. Nu pot în
țelege cum ar mai putea exista părinți 
care să stea în calea sportului. Păcat 
că nici soțul meu și nici eu n-am fă
cut sport. Singura problemă pentru noi 
în această privință a fost... vîrsta lui 
Dorin. Ne fiind școlar, nu putea face 
parte din Școala sportivă de elevi! Am 
găsit însă înțelegere și sper să mă 
bucur și pentru el ca și pentru fratele 
său...* 6

Iată opinii elocvente despre foloasele 
exercițiului fizic, ale sportului.

Iar acum, rezultatele: FETE, clasele 
1—2 : 1. Ileana Negoț (șc. gen. nr. 2);
2. Dorina Rapoia (șc. gen. nr. 2) ; 3.
Cristina Grădinara (șc. gen. nr. 12); 
clasele 3—4: 1. Claudia Mihăiles- 
cu (șc. gen. nr. 12) ; 2. Adria
na Dobre (șc. gen. nr. 6) ; 3.
Crăița Marinescu (șc. gen. nr. 13) ; cla
sele 5—6: 1. Mariana Gal; 2. Viorica 
Munteanu ; 3. Doina Dumitru (toate de 
la șc. gen. nr. 2) ; clasele 7—8: 1. 
Dorina Munteanu; 2. Mihaela Cristea;
3. Maria Cîmpeanu (toate de la șc.
gen. nr. 2); BĂIEȚI, clasele ]<—2: 1. 
Al. Taus (șc. gen. nr. 12) ; 2. Călin 
Toma (șc. gen. nr. 2) ; 3. Dan Rohatin 
(șc. gen. nr. 4) ; 4. Dorin Rîmbețiu
(preșcolar...); clasele 3—4: 1. Teofil 
Nilă (șc. gen. nr. 1) ; 2. Ionuț Coliban 
(șc. gen. nr. 2) ; 3. loan Bucșe (șc.
gen. nr. 14) ; clasele 5—6 : 1. Florin
Cașcaval (Săcele) ; 2. Haris Kraus (șc. 
gen. nr. 4); 3. Ovidiu Țuțurea (șc.
gen. nr. 4) ; clasele 7—8: 1. Șerban
Co jocaru (șc. gen. nr. 2) ; 2. Cheorghe 
Văideanu (liceul nr. 2) ; 3. Octavian
Țuțurea (liceul nr. 2). Fruntașii clasa
mentelor au primit cupe, diplome și pre
mii în materiale sportive.

In încheiere, un amănunt pentru ama
torii de curiozități: știți care a fost în 
acest concurs cea mai grea problemă 
pentru „prîslea" întrecerii, preșcolarul 
Dorin Rîmbețiu ? Startul. Neștiind (deo
camdată) decît cifrele pînă Ia 10 și a- 
vînd numărul de concurs 34, era cît 
p-aci să... forfeteze cînd î-a fost stri
gat numărul I

G. RUSSU-ȘBUANU

Sînt cîțiva oameni care muncesc 
cu pasiune și pricepere. Lor le dato
răm strălucirea gheței pe care în
cercăm complicatele arabescuri. Tot 
ei dăruiesc stadionului prospețimea 
cu core ne întîmpină dimineața. Aici 
capriciile vremii sînt învinse. Nu e 
treabă ușoară. Mai întîi se curăță 
gheața cu razurile metalice, după 
care urmează operația pe care aici 
oamenii o numesc „facerea gheței”. 
Este, desigur, o artă să transformi 
apa fiartă (80°) din bazinul de 1 000 
de litri al electrocarului în... gheață. 
Secvențele se repetă. Scena trebuie 
să fie mereu curată, strălucitoare. 
Chiar dacă fulguie într-una. Chiar 
dacă e lapoviță.

Munca începe dimineața. La 6 1
Intră pe teren prima echipă. Că

pitanul formației - Dumitru Stan. 
Să-i cunoaștem și pe ceilalți : llie 
Stoican, Marin Dobre și lorgu Pru- 
teanu care, de altfel, s-a molipsit 
de patinaj și cînd prinde o „fereastră" 
se alătură celor care visează gloria 
lui Ard Schenk sau Valeri Kaplan.

Meciul continuă după-amiaza. Cea 
de a doua echipă ne convinge ime-

MEDGIDIA. — Duminică, s-au dis
putat în localitate întrecerile fazei ra
ionale a campionatului individuat de 
juniori. S-au prezentat pe ring pugi- 
liști din asociațiile Cimentul I.M.U.- 
Medgidia și Victoria Saligny. Iată cam
pionii raionali (categoria I): C. Tîr- 
gheș (Cimentul); I. Cringhea (IMUM); 
V. Georgescu (IMUM); D. Ghenciu 
(Victoria); I. Alexandru (Victoria); Șt. 
Dinu (Cimentul); C. Negip (Cimentul); 
I. Pisică (IMUM); C. Sprinceană (Ci
mentul); Gh. Boboșilă (Cimentul); I. 
Vlădăreanu (Victoria). La categoria ju
niori II au fost desemnați următorii 
campioni : N. Mincă (Cimentul); V. 
Alexe (Victoria); C. Dumitrescu (Vic
toria); F. Petcu (Cimentul); D. Coman 
(IMUM); V. Dumitrescu (IMUM); D.

DIN JOI ÎN
Trei arbitri de volei, desem

nați de comisia regională Ti
mișoara să conducă meciurile 
unui turneu, au apărut pe te
ren în îmbrăcăminte de stra
dă. (P. ARCAN-coresp reg.).

De la.pt ar trebui să fie fluie
rați».. arbitrii.

Sine sfnt cei trei patina
tori ?

Vă pierdeți vremea dacă 
vă interesafi la Federația 
română de patinaj. Infor
mații mai precise vă pot 
da, in schimb, federațiile 
de... volei, baschet și gim
nastică, patinatorii din fo
tografia noastră fiind maeș
trii sportului Lia Vanea, 
Emil Niculescu și Cristina 
Doboșan, oaspeți obișnuiți 
ai ghetei de la „Floreasca",

diat că este la fel de bine pregătită. 
Intre „zone", Marin Badea - care 
se bucură de renumele celui mai 
bun amenajator -, Florea Stoican 
și Marin Joifa fac să dispară ridu
rile gheții. Ti redau cu măiestrie cu
rățenia și frumusețea.

Ce repede trec orele. Pentru micuța 
Adriana, pentru sutele de copii, pen
tru sportivii fruntași de la Dinamo, 
Constructorul, Școala sportivă de 
elevi, pentru spectatori.

S-au aprins, de mult, luminile. For
fota nu contenește însă decît foarte 
tîrziu. Pe panglica albă de șosea frec 
ultimii oaspeți ai patinoarului.

Razurile metalice pornesc în ul
tima cursă. E ora cînd întrecerea 
între cele două echipe de amenaja- 
tori se apropie de final. O între
cere în care cîștigă... iubitorii pati
najului.

„Arbitrul" - maistrul principal Ni- 
colae Argint - consemnează rezul
tatul meciului care se va relua mîine, 
la primul ceas al dimineții și se va 
încheia — ca în fiecare zi -< după 
miezul nopții...

DAN GÎRLEȘTEANU

Doilniceanu (Cimentul); V. Costache 
(Cimentul); P. Bădescu (Cimentul).

G. MIRONOVICI -coresp

CRAIOVA. — In sala Dinamo s-au 
disputat, zilele trecute, întrecerile din 
cadrul concursului republican de caii 
ficare seniori. REZULTATE TEHNI 
CE : D. Popa (Electroputere) b.p. I. 
Petre (CFR); V. Manea (Dinamo) b.p. 
I. Vlăduț (CFR); I. Gîlcescu (Dinamo) 
b.p. I. Stanciu (Electroputere); T. Vul- 
pesou (IRA 8) b.p. N. Crețu (Electfo- 
putere); V. Cazacu b.p. St. Oprea (am
bii de la Electroputere); Călin b.p. St. 
Pătruț (C.F.R.).

T. COSTIN-coresp.

JOI Desene de NEAGU RĂDULESCU
Sala de antrenament de la 

stadionul 1 Mai din Pitești, 
unde se pregătesc boxeri, 
luptători și halterofili nu 
este încălzită deși C.S.O. plă
tește întreprinderii de gospo
dărie Comunală chirie în care 
este prevăzută și încălzirea 
sălii. (AL. MOMETE - coresp. 
regional.).

Reprezentantul I.G.C.: Să mai 
spună gurile rele că nu se face... 
Inc î Iz ir e !

GIMNASTICA 
„NOTE“

(Urmare din pag. I)

ța" la antrenamente. Pentru că s-a 
ajuns, ca luni, după competițiile de 
duminică, să se scoată din sală cu 
fărașul mucurile de țigări! Ca să nu 
mai vorbim de saltele degradate, de 
șaua calului tăiată... Iată de ce sec
ția de gimnastică, una din cele mai 
bine dotate din țară, este nevoită 
să-și țină toate aparatele în magazie, 
ca să le apere de „amarul" predece
soarelor lor.

„LUNG E DRUMUL... MEXICULUI"

Pe gimnaștii fruntași craioveni nu
i-am  găsit în Sala sporturilor, ci în 
sala Liceului nr. 1, unde se mai „a- 
dăpostesc" din cînd în cînd împo
triva ploilor... de mingi. Aici însă nu 
au toate aparatele de care ar avea 
nevoie. Grupa de performanță a an
trenorului Marcel Mărășescu este 
mică; de fapt se compune din 5 gim- 
naști, 3 de categoria I și 2 de a Il-a. 
Deci, pe de o parte premise bune 
pentru lucru la nivelul performanțelor 
înalte, pe de alta n-ar fi rău ca nu
mărul gimnaștilor de perspectivă să 
fie mai mare. Condițiile pentru o den
sitate ideală fiind create, gimnaștii 
au lucrat mult, așa cum prevăd ce
rințele antrenamentului modern și nu 
numai sub supravegherea directă, a 
antrenorului, ci și singuri, încercind 
elemente mai ușoare la aparate aju
tătoare. Au lucrat mult și bine ! La 
bară, saltul cu șurub al lui Păunescu 
merge binișor, saltul dublu al lui 
Mutu la fel. La acrobatică am văzut, 
de asemenea, exerciții spectaculoase. 
Credem însă că antrenorul Mărășes- 
eu trebuie să pună un accent și mai 
mare pe calitate, adică pe corectarea 
mai insistentă a greșelilor de ținută. 
Nu este neglijată niai problema pre
gătirii fizice. Dezvoltarea calităților 
se face prin mijloace specifice, prin 
mișcări identice sau asemănătoare 
tehnicii elementelor. Dacă la toate 
acestea mai adăugăm că gimnaștii 
sînt disciplinați la antrenament sau 
faptul că Gh. Mutu și-a îndreptat 
mult, față de anul trecut, situația 
școlară, putem fi mulțumiți de munca 
pe care o desfășoară antrenorul și 
sportivii săi. Dar dacă acești doi gim- 
naști au crescut frumos în ultimii 
ani, ajungînd în lotul de tineret și 
obținînd titluri de campioni la juniori, 
drumul pînă la... Mexic este lung și 
ei mai au încă foarte mult de muncit, 
însușirea unor elemente originale și 
grele la toate aparatele, execuția lor 
ca la... carte trebuie să stea în cen
trul atenției și pe viitor.

Am amintit mai sus că numărul 
gimnaștilor fruntași este mic. Si nu 
numai al acestora. Se simte un gol, 
în special, în privința unor sportivi 
de categoria a II-a și juniori mari 
care să crească pe lîngă cei doi 
„plopi" ai gimnasticii cra.iovene. De
sigur, această lipsă se datorește și 
condițiilor legate de sală (dacă cu 
4—5 gimnaști se mai poate lucra în 
condițiile amintite, cu 10—20 de ju
niori treaba ar merge greu), dar și 
interesului puțin vizibil al antrenori
lor în această privință.

Secții de copii există. La Electro
putere ea este antrenată de Constan
tin Tilcă și lucrează numai de cîteva

In magazia asociației Aurul 
Brad tot ce nu-i pentru fot
bal (rucsacuri, bocanci de 
munte și de schi, biciclete 
etc.) stă nereparat, aruncat 
de-a valma. (M. SUS Alt-cores
pondent).

Șoarecii: — In fine» putem
spune că avem și noi ...o sAiă î

POATE OBȚINE
MAI MARI
luni. Sînt și aici cîțiva băieți c 
Doru Glodeanu, Gabriel Mănescu, Io 
Trancă, dar fiind vorba de începătoi 
nu putem să ne pronunțăm pre 
mult asupra perspectivelor lor. < 
singură observație : gimnaștii ar trt 
bui să lucreze mai multă acrobatică ț 
pregătire fizică generală decît exe: 
ciții lă aparate, pentru care încă n 
sînt suficient de bine pregătiți. 1 
cadrul secției Școlii sportive de ele’ 
(antrenată tot de Marcel Mărășesci 
sînt cîțiva gimnaști mai „răsăriți 
care lucrează de vreo doi ani. Spi 
răm că din rîndurile lor să se m; 
ridice sportivi de performanță da< 
nu pentru Mexic, măcar pentru J.C 
din 1972.

„ȘI-AU RĂMAS OLTENCELE...**

„.Ia urmă. Nu din nepolitețe, 
pentru faptul că ele încă nu se mîi 
drese cu rezultate asemănătoare b 
ieților. La Craiova o singură antr 
noare, prof. Florica Dobre. se ocu; 
de gimnastica feminină la clubul Ele 
troputere și în cadrul Școlii sporth 
de elevi. Oare în tot orașul nu i 
mai găsește o specialistă pricepu 
și entuziastă ? Cea mai cunosci^ 
dintre gimnastele craiovene este m 
cuța Marcela Păunescu (11 ani) cai 
pînă acum a participat Ia trei coi 
cursuri republicane de copii și a ol 
ținut rezultate bune. Cu toate că 
Craiova lucrează și gimnaste de c 
tegoria L ele încă nu s-au afirmat I 
plan național.

Am asistat la un antrenament 
Școlii sportive de elevi. Condus i 
pricepere de prof. Dobre, antren 
mentul s-a desfășurat în condiții b 
ne. Cele 9 fetițe prezente (efecl 
15) au lucrat la acrobatică, bîrnă 
sărituri. Cantitatea muncii a fc 
mulțumitoare și aici, far elemente 
bine executate din punct de vede 
tehnic. Se impune o corectare m 
insistentă a greșelilor de ținută și 
fi mare nevoie de acompaniame 
muzical pentru dezvoltarea simțul 
artistic și pentru însușirea mișcării 
de gimnastică artistică. Pe lîngă M< 
cela Păunescu am mai remarcat i 
teva fete talentate ca Ance Teodori 
cu, Dobrița Donose, Dorina Călines 
șA altele.

Concluzia credem că se d< 
prinde de la sine. La Craio 
există mult entuziasm și dorir 
de a se obține rezultate bune 
gimnastică. Antrenorii sînt harni 
sportivii talentați. Cu un spri 
mai susținut din partea organe 
UCFS, credem că se vor putea c 
ține realizări frumoase, iar reg 
nea Oltenia va putea da mai mi 
gimnaști de reală valoare sel 
ționatelor țării.

HANDBAL  :Cîndnucuno: 
regulamentul...

Duminică, la Sibiu, formația femi 
nă locală S.S.E. a dispus de Parti 
nul roșu Brașov cu 10—7, după 
pierduse primul meci cu 12—9, în 
drul finalei pe regiune a „Cu 
F.R.H.". în această situație, de eg 
tate între echipe ca puncte și gola 
raj prin scădere, pentru departaja 
lor trebuia procedat la calcularea ( 
averajului prin împărțire la fiec 
joc în parte. Adică așa cum pre 
„Normele generale pentru toate c< 
petițiile oficiale de handbal" (ț 
13, al. b). Dar, conducătorii și an 
norii echipelor, arbitrii și deleg; 
comisiei regionale, necunoscînd ac 
prevederi regulamentare, au hot 

I după mai bine de jumătate de oră 
discuții — ne informează coresp 
den tul nostru llie Ion eseu — ca e 
pele să joace... prelungiri de cite 
minute. Și au jucat; ba, echipa 
Brașov a marcat și un gol. Pîna 
urmă, însă, la intervenția antreui 
Iui formației Dinamo Brașov — < 
venise între timp și care cunoștea 
gulamentul — a fost calificată S, 
pe baza golaverajului prin împăr 
calculat la fiecare din cele două 
ciuri. Iată unde duce necunoaști 
regulamentului...

AZI, LA DINAMO, MECI OFIC 
DE HANDBAL

Sala Dinamo găzduiește, astă se 
un interesant meci de handbal, 
vorba despre întîlnirea mascu 
dntre echipele bucureștene Din. 

I și Știința, restanță din „C 
I F.RTI.". Partida va Începe la ora



Și conducerile secțiilor Arbitrii au ieșit pe teren...
ar trebui să înceapă... pregătirile

CE FACE SECȚIA
DE LA CHIMIA FAGARAȘ ?

Echipa de fotbal Chimia Făgăraș 
din categoria C se pregătește sub 
conducerea antrenorilor Gheorghe 
Albu și David Francisc. Toți jucă
torii din lot sînt animați de dorința 
de a se prezenta în retur cît mai bi
ne pregătiți. Ca urmare nu s-au în
registrat cazuri de întîrzieri la orele 
de antrenament efectuate pină acum.

Din Iot fac parte: Boroș, Nanu, 
Rusu, Rișniță, Bălcăceanu, Lancea, 
Feurdean, Ciupa, Boantă I, Secheli, 
Feher, Dumitrescu, Sîntion, Dumitru 
și juniorii Stoica, Boantă II, Libeg 
și Alexandrescu.

Dacă jucătorii și antrenorii mani
festă un interes deosebit pentru pre
gătiri, nu același lucru îl putem 
spune despre secția de fotbal care 
nu numai că nu controlează modul 
cum se desfășoară aceste antrena
mente, dar nici n-a analizat pînă în 
prezent comportarea echipei în prima 
parte a campionatului.

B. Stoiciu-cores.

DAR CEA DE LA CHIMICA 
TÎRNĂVENI?

Cu toate că zăpada are o grosime 
de aproape o jumătate de metru, 
fotbaliștii de la Chimica Tîrnăveni 
pot fi întîlniți de cîteva ori pe săp- 
tămînă Ia antrenamente, pe terenul

CONCURS DE ALERGARE PE 4 000 M 
LA ȘTIINȚA CLUJ

Studenții clujeni au participat luni 
la cea de a 19-a ședință de 
ment din acest an.

De la 10 ianuarie și pînă 
bruario, timp în care studenții 
de făcut față și cerințelor sesiunii de 
examene, fotbaliștii de la Știința 
participat zilnic la antrenament. în 
sală au făcut gimnastică și au lucrat 
cu halterele iar în aer liber... aler
gări. Pînă la plecarea în tabăra stu
dențească de la Predeal, ei vor ridica 
cîte 17 460 kg (dintre care 2 240 kg 
„afectate* * dezvoltării forței mușchilor 
abdominali) și vor parcurge 21 de ki
lometri de alergare cronometrată.

Programul concursurilor PRONO
SPORT A 6 și B 6 cuprinde în între
gime întîlniri din campionatul italian 
A și B.

Meciurile sînt foarte echilibrate, ceea 
ce face ca aceste concursuri să fie 
atractive.

Depuneți din vreme biletele.
• Astăzi la orele 19 va avea loc la 

București în sala din »tr. Doamnei 
nr. 2, tragerea excepțională LOTO.

Depunerea biletelor cîștigătoare se 
va face astfel :

— pînă marți 8 februarie 1966 
nra 13 în orașele de reședință 
regională ;

— pînă luni 7 februarie 1966 în 
celelalte localități.

Omologarea se va face joi 10 fe
bruarie 1966.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 5 din 2 februarie 1966 au fost ex
trase din un j următoarele numere de

21 41 23 47 9 13
Numere de rezerve : 35 11
Fond de premii : 610.395 lei din 

care report categoria I : 25.580 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri 9 februarie 1966 la Bucu
rești.

I.OTO
Premiile întregi și sferturi de la tra

gerea Loto din 28 ianuarie 1966 :
Suplimentar I : 1 variantă sfert a

103.530 lei ; Suplimentar II : 2 varian
te întregi a 37.647 Iei și 3 variante 
sfert a 9.411 lei ; Categoria I : 9 va
riante a 9.202 și 9 variante a 2.300 
lei ; Categoria a II-a : 27 variante a 
2.588 lei și 52 variante a 647 lei : 
Categoria a III-a : 41 variante a 1.800 
lei și 66 variante a 450 lei ; catego
ria a IV-a : 117 variante a 722 lei și 
105 variante a 180 lei ; Categoria a 
V-a : 106 variante a 746 lei și 131 
variante a 186 lei ; Categoria a Vl-a : 
109 variante a 765 lei și 105 variante 
a 191 lei ; Categoria a Vil-a : 199 
variante a 388 lei și 269 variante a 
97 lei ; Categoria a VIII-a : 258 va
riante a 301 lei și 340 variante a 75 
lei.

Premiul suplimentar I sfert a fost 
obținut de Seroda Ana din Sînnico- 
Iaul Mare.

Premiiul suplimentar II întreg a fost 
obținut de Micu Constantin din Bucu
rești.

• Cîștigătorii premiilor oferite de 
Loto-Pronosport la Concursul „Cu mas
că și fără mască“ organizat de Radio- 
televiziunea Română la 25 decembrie 
1966.

Premiul I : Marin Anton din Brăila 
bd Cuza 159 ;

Premiul n : Filipescu Elena din Bucu
rești str. C. F. Robescu 19 ;

Premiul IU : Coicea Ellsabeta Of. 
P.T.T.R. București 12 ;

Premiul IV : Mihăilescu Elena strada 
Monumentului 6 București ;

Premiul V-: Cristian Supeală din
Poiana Țapului str. N. Bălcescu 6 ;

Premiul VI : Casandra Basta din Bucu
rești str. I. L. Caragiale 1 ;

Premiul VII : Rusescu George din
București str. Popa Nan 37.

Rubrică redactată de Loto-Pronosport,

Luni, de pildă, cei 12 jucători pre
zenți la începutul antrenamentului 
fail absentat: Ivansuc — operat de 
menise, Mustățea — concediu medical, 
Pexa — gripat, Grăjdeanu — în lotul 
de tineret, Ringheanu — învoit, Szoke

au

★★ ★

la 4 fe- 
au avut

antrena-

i

....

rei- Pe 
antrenorii clubului bucureștean iu: j , ,
Fotoreporterul nostru, V. Bageac, a surprins um ulac inițiat de fundașul Georgescu

Fotbaliștii echipei Steaua au susținut un joe-școalâ Armata
stadionul din Gliencea. Rezultatul: 5—0 pentru Steaua. In cele două reprize 

folosit pe toii jucătorii pe care ii au în lot.

acest lucru se reflectă în modul cum 
lucrează fiecare.

Intr-un. colț al terenului, Datcu și 
Utu și-au... schimbat în negru culoarea 
treningurilor. După sute de plonjoane e 
firesc. In timpul jocului la două porți 
„liliput*, disputat cu nebănuită pasiune, 
Ene, Ndu Nunweiller, Octariuu Popescu,

leniă tehnică, continuăm însă, în paralel, 
pregătirea fizică specifică pînă la 20 
februarie. Azi, jucătorii mei s-au mișcat 
bine. Cu excepția lui Stocnescu și Fră- 
|ilă, aflați în Italia cu lotul dc tineret, 
și a lui Pîrcălab, Popa și Ivan, care dau 
examen de admitere la LC.F.. toți 
lalli membri .ai lotului uaslru au fost 
prezenți la apel.

Vn antrenament la Dinamo bucurești 
cu tema — reactualizarea deprinderilor 
tehnice, lovirea balonului. In program 
— pase, preluări, angajări, stopuri și 
mult așteptatul joc cu mingea. Toți ju
cătorii au o cădită bună dispoziție 

din orașul nostru. Antrenorul lovită 
Iovicin a introdus în lot patru ju
niori : Mihai Tămaș, Serban Ștefan, 
Ștefan Boloni și Constantin Ilarie.

Dacă e îmbucurător (aptul că 
echipa se pregătește cu multă atenție, 
surprinde neplăcut, în schimb, atitu
dinea pasivă a tovarășilor din biroul 
secției de fotbal care nu au fost pre- 
zenți la nici un antrenament.

loan Ducan-coresp.

AL 18-LEA ANTRENAMENT 
AL ȘTIINȚEI TIMIȘOARA

Studenții au făcut duminică al 
18-lea antrenament: joc pe teren de 
dimensiuni reduse (60x40) deoarece 
stadionul nu este curățat de zăpadă ! 
O vervă deosebită au manifestat 
Regep, Lereter, Răcelescu, Surdan, 
Petrovici, Siclai, Pîrvu și juniorul 
Hodrea.

Dintre jucători au absentat Grizea 
și Roman, aflați la un curs de schi, 
precum și Cotormani. Pe acesta din 
urmă antrenorii nu l-au primit la 
antrenament deoarece în noaptea 
precedentă s-a culcat după ora 21... 
în privința acestui jucător motive 
de îngrijorare dă și slaba lui pre
gătire la învățătură: Ia actuala se
siune, din patru examene el a căzut 
la trei I Ce părere are biroul secției 
de fotbal ?

P. Arcan-coresp. reg.

nemotivat de la începutul 
fiind plecat la Baia Mare

— absent 
pregătirii, 
etc.) cărora li s-a adăugat la sfîrșit 
Moguț, au avut de parcurs pe pista 
stadionului 4 000 metri. Pentru ca lu
crurile să aibă o desfășurare normală 
și fiecare să tragă cît poate, antreno
rul Cosmoc i-a împărțit pe jucători în 
grupe de cîte patru, cărora le-a dat 
plecarea din 15 în 15 secunde. In 
primul grup au pornit Georgescu, 
Marcu, Adam și Barbu. Ritmul prea 
lent nu i-a convenit însă lui Adam 
care a luat cursa pe cont propriu și 
la 3 000 m și-a întrecut partenerii cu 
un tur ! Poftă de lucru au mai arătat 
Neșu, Anca, Tegean, Bretan clasați — 
în ordine — după Adam care a reali
zat 16:46,0. La 3 minute în urmă au 
terminat Georgescu. Marcu (ca și Al. 
Vasile, cu multe kilograme în plus!), 
Szabo și Barbu...

Pînă la această oră jucătorii Ști
inței n-au prea avut de a face, în mod 
organizat, cu balonul. Poate la Pre-

JIaidu, Gherghe.li, Ștefan, manifestă o 
formă bună.

La sfirșitul antrenamentului, care a 
durat 100 de minute, antrenorul Traian 
lonescu ne-a declarat următoarele: 

După cuui ați antrenament

ÎN DECOR DE IARNĂ.
Acum cîteva zile, pe terenul de 

fotbal al Uzinelor ,1 Mai*  din Plo
iești, într-un decor de iarnă, am în- 
tîlnit 28 de „cavaleri ai fluierului*  
aflați la un prim antrenament. Prin
tre participanți: M. Vasiliu, E. Vlai- 
culescu, C. Dragu, M. Moraru, V. 
Gligorescu, C. Sândescu, I. Ghiriță. 
Antrenamentul, condus de G. Cris- 
tescu — Brăila, președintele colegiu
lui regional de arbitri, a durat 90 de 
minute.

Arbitrii din Ploiești au antrena
mente în fiecare duminică, iar miercu
rea — ședință tehnică. Sperăm ca 
reluarea campionatului să-i găsească 
în plină formă...

Venera Săndulescu-coresp.

CURS DE ARBITRI
Numărul mare de echipe partici

pante la campionatul de fotbal al 
raionului Oltenița a făcut necesară 
deschiderea unui curs de arbitri de 
fotbal. Participă 13 iubitori ai acestui 
sport printre care foști și actuali 
jucători de fotbal. Cursurile sînt pre
date de arbitri din lotul republican, 
printre care Dumitru Victor si Ion 
Ienciulescu.

M. Voicu-coresp.

SCURT INTERVIU
Pentru a cunoaște mai bine pro

gramul de desfășurare a pregătirilor 
arbitrilor argeșeni, am solicitat tov. 
Ion Chilibar, președintele colegiului 
regional, să ne răspundă Ja cîteva 
întrebări:

•>

deal, deși acolo zăpada e și mai mare 
decît la Cluj. (R. VILARA)

In fotografie, aspect de la antre
namentul fotbaliștilor de la Știința 
Cluj.

— Ce activitate desfășoară arbitrii 
din Pitești în această perioadă î

— Faptul că echipele și-au reluat 
pregătirile nu i-a lăsat indiferenți 
nici pe arbitri. La Pitești, ei au făcut 
primul antrenament la 16 ianuarie, 
în aer liber. De atunci el au fost 
prezenți la încă două antrenamente.

— E suficientă o singură ședință 
de pregătire fizică pe săplămînă ?

— După 13 februarie ne vom în- 
tilni de două ori pe săptămînă. în 
cadrul acestor ședințe de pregătire 
fizică au fost efectuate și o serie 
de exemplificări practice. Așa, de 
pildă, s-a discutat pe larg despre 
atacul asupra portarului. Țin să evi
dențiez pentru atenția pe care o 
acordă pregătirilor pe arbitrii N. Ma
rinescu. Ion Mircea, Constantin Ion 
și Virgil Radian. într-o măsură m-a 
nemulțumit prezența: la primul an
trenament — doar 10 la sută, la cel 
de al treilea au fost însă prezenți 
mai mult de jumătate dintre condu
cătorii de joc.

— Cum se pregătesc arbitrii din 
regiune ?

— Colegiile raionale și orășenești 
au primit din timp indicații privind 
pregătirea ce trebuie efectuată. Pînă 
în prezent sîntem informați că și-au 
început activitatea și arbitrii din Rm. 
Vîlcea și Cîmpulung.

— Ce măsuri ați prevăzut pentru 
ridicarea calificării arbitrilor ?

PORTUL-FARUL 5-4 (3-3)
CONSTANȚA, 2 (prin telefon de 

la corespondentul nostru CORNEL 
POPA1. Miercuri după-amiază s-a 
desfășurat în localitatea întîlnirea de 
fotbal de verificare dintre formațiile
Farul — din categoria A — și Portul 
Constanța — din categoria C. După 
ce la pauză scorul a fost egal (3—3), 
în repriza a doua — spre surprin
derea celor peste 500 de spectatori 
— cei de la Portul au reușit să în
scrie de două ori (față de un singur 
gol obținut de Farul) și să-și adju
dece victoria.

— Pe lingă pregătirile efectuate 
în aer liber — ședințe teoretice. 
Pentru a stimula pe arbitri tn pre
gătirea lor, începînd cu acest sezon 
comisia regională de fotbal a hotărît 
să reducă Iotul regional de arbitri, 
acesta urmind a fi alcătuit numai 
din cei care îndeplinesc cu regula
ritate anumite baremuri fixate fn 
acest scop.

Ilie Fețeanu-coresp.

COPIII ÎNVAȚĂ regulamentul
In dorința de a asigura copiilor și 

juniorilor o pregătire complexă, con
ducerea centrului de antrenament „23 
August“ a organizat pentru ei o serie 
de lecții cu caracter teoretic și prac
tic, cu ajutorul cărora tinerii fot
baliști își însușesc cunoștințele le
gate de regulamentul de joc.

In lecțiile predate de arbitrii N. 
Chelemen, I. Drăghici, Marin Niță și 
I. Bădulescu participă un număr de 
58 de mici fotbaliști în vîrstă de 10— 
14 ani.

In cadrul discuțiilor pe marginea 
problemelor ridicate de diferitele ar
ticole ale regulamentului se remarcă 
Ionel Nițd, Ion Nenu, Ion Munteanu, 
Jean Ghiță, Gheorghe Zbanț, Vasile 
Geantă, Iosif Barat, Constantin 
Gheorghe, Eugen Gagionea, Alexandru 
Mitrot și Cornel Vlad.

Inițiativa Centrului de la „23 August'*  
se cere a fi urmată.

WC
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Perechea Maria Alexandru-Eleonora Mihalca 
învingătoare la Praga

PRAGA (prin telefon). Miercuri, în 
ultima zi a campionatelor internaționale 
«le tenis «le masă, sportivii români s-au 
clasat în trei finale ale probelor indivi
duale, ieșind învingători la dublu fe
mei. Aici, în finală, perechea Alexan
dru, Mihalca a cîștigat în fața cuplu
lui Shannon, Rowe cu 3—I (17, — 15, 
19, l i). Alte rezultate : simplu bărbați, 
semifinale: K. Iohansson—Stanek 3—0, 
Miko—Korpa 3—2, finala: Kjell Io
hansson—Miko 3—0' (14, 19, 14);

simplu femei, finala: Luzova-Alexandru 
3—0 (17, 15, 17) ; dublu mixt, semifi
nale : Alexandru, Giurgiucă—Foldy, Roz- 
sas 3—0, Luzova, Miko—Shannon, Bar
nes 3—1, finala : Luzova. Miko—Ale
xandru, Giurgiucă 3—2 (22, 14, — 16, 
— - 12,16) ; dublu femei, semifinale : A- 
Icxandru, Mihalca—Foldy, liirik 3—0, 
Shannon. Rowe — Luzova. Mikocziova
3-2: dublu bărbafi, semifinale: Sta
nek. Miko —Giurgiucă, Reti 3—2, Korpa, 
Vecko— Kunz. Fulin 3-—2, finala: Kor
pa, Vccko■— Stanek, Miko 3—2.

★
Ora tîrzie la care s-au terminat 

meciurile de marți seara ne-au împie
dicat ca să putem da unele amă
nunte asupra desfășurării lor.

Reprezentativa noastră masculină a 
cucerit primul loc după o luptă pa
sionantă dusă în toate partidele sus
ținute. Chiar în întîlnirea de debut, 
cu formația secundă a țării gazde, 
Giurgiucă și Reti au întîmpinat o 
vie rezistență, cîștigînd la limită cu
3—2 : Giurgiucă — Kolarovicz 2—1, 
Reti — Stepanek 1—2, Giurgiucă, 
Reti — Stepanek, Kudrnak 0—2, 
Giurgiucă — Stepanek 2—-0, Reti — 
Kolarovicz 2-—1. In sferturi, România 
a eliminat Ungaria cu 3—1 : Giur
giucă — Harangi 2—1, Reti — Rozsas
1— 2, Giurgiucă, Reti — Rozsas, Ha
rangi 2—1, Giurgiucă — Rozsas 2—1. 
Apoi, echipa română a întrecut în 
semifinale și selecționata Suediei cu 
3—2: Giurgiucă — Ch. Iohansson
2— 0, Reti — K. Iohansson 1—2, 
Giurgiucă, Reti — K. Iohansson, Alser 
2—0, Giurgiucă — K. Iohansson 0—2, 
Reti — Ch. Iohansson 2—0. Ca și 
în finala cu Iugoslavia (3—1), în ce
lelalte. partide, sportivii noștri și-au 
bazat jocul pe loviturile de atac, pu
ternice, cu dese schimbări de direc
ție. în schimb, în meciurile pierdute 
la Stanek și Korpa — în proba de 
simplu bărbați — atît Giurgiucă cît 
și Reti nu au mai acționat cu toată 
en ergia.

Finala feminină pe echipe a revenit

Selecționata de tineret - Potenza 1-1 (0-1)
BOLOGNA, 2 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). —
Peste 5 000 de spectatori au urmă

rit la Potenza întîlnirea internațio
nală amicală de fotbal dintre selec
ționata de tineret a României și e- 
chipa de categoria B Potenza. Jocul 
a luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate : 1—1.

în prima repriză, gazdele au- domi
nat mai mult și au deschis scorul 
prin Lodi care a transformat o lovi
tură de la 11 metri în urma unui 
henț comis în careu de Boc.

La reluare „11-le" român forțează 
și încearcă să refacă handicapul din 
prima repriză. în minutul 68 Naghi 
îl înlocuiește pe Stoicescu, aducînd 
o mai mare clarviziune atacului e- 
cliipei române. Presiunea oaspeților 
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Angliei, campioană europeană, care 
a învins Ungaria cu 3—2 : Rowe — 
Iurik 0—2, Shannon — Foldy 2—0, 
Shannon, Rowe — Foldy, Iurik 1—2 I, 
Shannon — Iurik 2—0, Rowe — 
Foldy 2—1. Formația română a fost 
întrecută de cea a R. F. Germane 
cu 3—2 : Simon — Mihalca 2—0, 
Bucholtz — Alexandru 2—0, Simon, 
Bucholz — Alexandru, Mihalca 1—2, 
Simon — Alexandru 0—2, Bucholtz 
— Mihalca 2—0. în partida cu Bu
choltz, Maria Alexandru a făcut abuz 
de topspinuri, a atacat slab, iar Mi
halca (cu Simon și Bucholtz) a co
mis multe greșeli, ratînd atit atacu
rile decisive cît și loviturile de ini
țiere.

DIN LUMEA FOTBALULUI
GARRINCHA A PĂRĂSIT CLUBUL 

BOTOFAGO

GARRINCHA a părăsit echipa Bota- 
fogo ! «Știrea a produs o mare senzație 
în cercurile fotbalistice braziliene. Clu

bul care va beneficia de aportul acestei 
valoroase aripi este Corinthians. Interna
ționalul brazilian speră — la 31 de ani 
— să fie selecționat în echipa națio
nală pentru apropiatul campionat mon
dial din Anglia.

Clubul Botafogo a achiziționat în locul 
lui Garrincha pe jucătorul Parada, de 
la Bangu.

se accentuează în ultimul sfert de 
oră, dar echipa gazdă nu capitu
lează. Cu opt minute înainte de 
sfîrșitul meciului, Matei ratează o 
ocazie clară de a egala. In minutul 
88, Frățilă nu mai greșește ținta și 
cu un șut puternic introduce balonul 
în plasă, făcînd inutilă intervenția 
portarului Masiero.

Au jucat formațiile :
SELECȚIONATA DE TINERET: 

Constantinescu — Deleanu, Boc, Mo- 
canu, Libardi — Dobrin, Matei — 
Frățilă, Stoicescu (Naghi), Cuperman, 
Moldoveanu.

POTENZA : Masiero — Ciardi, 
Spano, Caocci, Marcuza — Nesti, 
Spelta — Lodi, Baisi, Franzini, Ro- 
sito.

CESARE TRENTINI

neu internațional de șah rezervat țări
lor latino-americane. La acest turneu 
și-au anunțat participarea Argentina. 
Brazilia, Chile, Cuba» Mexic si Uruguay.

• La Havana s-a disputat întîlnirea 
internațională amicală de fotbal dintre 
selecționata Cubei și echipa cehoslovacă 
V.V.S. Kosice. Fotbaliștii cehoslovaci au 
terminat învingători cu scorul de 4—2 
(2—2).

SAO PAULO. — Continuîndu-și turneul 
în Brazilia, echipa de fotbal austriacă 
Rapid Viena a evoluat în localitatea 
Belo Horizonte în compania formației 
locale „Cruzeiro". Fotbaliștii brazilieni 
au obținut victoria cu scorul de 5—4 
(5-3).

MONTEVIDEO. — Pentru campionatul 
mondial din Anglia, echipa de fotbal a 
Uruguayului va fi pregătită de antreno

Trei clin cei mai bum schiori europeni, iotografiafI după recentul concurs 
international de la Kitzbuhel. tn mijloc, austriacul Karl Schrantz, ciști- 
gălorul coboririi de pe Hahnenkamm; in stingă, francezul Jean Claude 

Killy, iar in dreapta, austriacul Gerhard Nenning
Foto : U.P.I.

ECHIPA R.F. Germane se. antrenează 
intens pentru campionatul mondial de 
fotbal. în cadrul pregătirilor, fotbaliștii 
rest-germani vor susține, numeroase par
tide. amicale.: la 23 februarie la Lon
dra — cu Anglia, la 23 martie, la Am
sterdam — cu O\anda, la 4 mai, la Du
blin — cu Irlanda, la 7 mai, la Belfast 
— cu Irlanda de Nord. Echipa R.F.G. 
va mai susține și alte întîlniri, în pe
rioada 1 —22 iunie 1966.

UN NOU PELE?
Silva de la Flamengo este un nou 

idol al ,.tifosilor“ brazilieni. Presa din 
stalul Rio l-a considerat, în unanimitate, 
fotbalistul nr. I al anului din acest stat 
si rivalul lui Pele.

★
• O serie de. cluburi engleze ca 

Swansea Toivn, Cardiff City și Newport 
se plîng de continuă scădere a număru
lui de. spectatori la meciuri. „Noi pier
dem. au declarat conducătorii acestor 
echipe, nu mai puțin de 500 lire sterline 
pe săptămînă și fără aportul concursu
rilor de pronosticuri și al susținătorilor 
am fi nevoiți să închidem porțile44.

O STATISTICĂ

• Bilanțul celor 118 întîlniri interna
ționale „A“ ale anului 1065 (fără parti
dele disputate de Luxemburg contra 0- 
landei B și Belgiei B și cele două întîl
niri neoficiale dintre selecționatele Aus
triei și Cehoslovaciei) se prezintă în 
cifre, astfel :

— goluri înscrise: 316 (2.93 de fie
care meci).

— victorii pe teren propriu : 53 ; în 
deplasare: 31.

-— meciuri nule: 28, din care 13 
s-au terminal cu 0—0.

— recorduri de scor : Norvegia—Tai- 
landa și Polonia—Finlanda terminate 
cu 7-—0. (în deplasare : Turcia-—Ceho
slovacia și Cipru—R.F.G. : 0—6).

— penalti-uri transformate : 17, auto
goluri : 7.

— golgeteri într-un meci : Lubanski, 
care în meciul Polonia—Finlanda a în
scris singur 4 goluri. An mai marcat : 
Eusebio (Portugalia—Turcia), Crossan 
(Irlanda—Albania), Van Ilimst (Izrael- 
Belgia), Berg (Norvegia—Tailanda) cîte 
3 etc.

Spectatori : peste 100 000 cu prilejul 
meciurilor Anglia—Scoția, Brazilia—Bel
gia, U.R.S.S.—Brazilia, Scoția—Polonia, 
Brazilia—U.R.S.S., Brazilia—R.F.G. etc. 
Mai puțin de 10.000 cu prilejul partide-

rul brazilian Ondaro Viera. El îl urmea
ză în această funcție pe Juan Lopez 
care a condus selecționata Uruguayului 
la campionatul mondial din 1950 cînd a- 
cesta a cîștigat titlul suprem.

BEVERWIJK. — Turneul marilor maeș
tri din cadrul festivalului șahist de la 
Beverwijk a fost cîștigat de Lev Polu- 
gaevski (U.R.S.S.), cu 11,5 puncte urmat 
de Szabo (Ungaria) 11 puncte : Bilek 
(Ungaria) 10.5 puncte. Ivkov (Iugosla
via) 10 puncte. In ultima rundă Polu- 
gaevskj a remizat cu Filip, Szabo l-a în
vins pe Donner și Bilek a remizat cu 
Ney.

MUNCHEN. — După meciul de antre
nament de la Saarbrticken, unde echipa 
de fotbal a R.F. Germane a fost învinsă 
cu 2—0 de formația cehoslovacă Dukla 
Praga, antrenorul echipei germane Hel
muth Schon a declarat că pentru cam
pionatul mondial va fi nevoie să se a-

O REINTRARE spectaculoasă: după 
11. luni de indisponibilitate, Turgav, cu
noscutul portar al echipei naționale 
turce, și-a reluat locul în echipa națio
nală.

CEREREA CHILIENILOR !
CONDUCĂTORII echipei chiliene au 

cerut organizatorilor turneului final al 
campionatului mondial de fotbal din An
glia ca stadionul Sunderland, pe care 
se va desfășura la 13 iulie, meciul din
tre Chile și Italia să fie înconjurat cu 
sîrmă ghimpată. Această măsură — 
spun ei — ar fi foarte necesară pentru 
a evita uncie incidente neplăcute pe care 
le-ar putea provoca chiar și înfocații lor 
susținători. Astfel de incidente nu sînl 
fără precedent în istoria .întâlnirilor din 
tre cele două reprezentative. în răspun
sul lor însă englezii propun „îngrijora- 
ților44 chilieni o soluție pe cît de ne
costisitoare pe atît de simplă : pentru 
a tempera pe aprigii suporteri chilieni, 
li se vor rezerva acestora locuri în ulti
mele rînduri de sus, de unde nu vor mai 
putea ajunge pe teren decît peste cape
tele a zeci de mii de spectatori neutri 
veniti să vadă. . numai fotbal.

A ANULUI 1965

lor: Finlanda—Polonia, Țara Galilor— 
Danemarca, Belgia—Polonia, Cehoslova
cia—Turcia. In total, pe stadioane au 
fost 5 milioane de spectatori, în medie 
cîte 42 000 de fiecare îneci.

Cel mai solicitat arbitru a fost M. 
Schwintc (Franța). El a arbitrat 4 în
tîlniri.

COLECȚIA LUI PAUL VAN HIMST

„GHEATA DE AUR“ pe care federa
ția belgiană o oferă în fiecare an celui 
mai bun fotbalist al țării a fost decer
nată în 1965 cunoscutului jucător Paul 
van Ilimst, atacant central în reprezen
tativa Belgiei și în cunoscuta formație 
S. C. Anderleeht. El a ajuns în posesia 
acestei ghete... pentru a patra oară !

Nici măcar nu c glumă !

★
PENTRU stilul și talentul său de 

dribler, spectatorii spanioli l-au calificat 
pe tî nărui extrem dreapta Amas (22 
ani) de la Espanol din Barcelona drept 
un al doilea Kopa. După cum se știe, 
Amas a marcat recent două goluri echi
pei Steagul roșu Brașov.

• GR AN STROM. angajat de clubul 
Karlsruhe din R.F.G., este al 47-lea fot
balist suedez plecat în străinătate din 
1949.

peleze la serviciile jucătorilor Haller șl 
Schnell înger, care activează în prezent 
la cluburile italiene Bologna și respec
tiv A.C. Milan. In principiu, conducerea 
acestor cluburi este de acord să per
mită jucătorilor străini participarea în 
echipele lor naționale, așa cum au pro
cedat Internazionale Milano și Juventus, 
în cazul fotbaliștilor spanioli Suarez, 
Pelro și Del Sol.

LONDRA. — Alf Ramsey, selecțione
rul unic al reprezentativei engleze de 
fotbal, a comunicat un lot de 22 de 
jucători care se pregătesc în vederea 
turneului final al Campionatului mon
dial de fotbal.

Lotul cuprinde pe : Banks, Waiters, 
Stepney (portari); Cohen, Newton, Wil
son, J. Charlton, Thomson, Norman, 
Hunter, Stiles, Moore (fundași și mijlo
cași); Baker. Eastham, Connelly, B. 
Charlton, Hunt, Thompson. Ball. Grea
ves, Douglas, Chivers (atacanți).

Un interesant 
clasament atletic

■ IOLANDA BALAS - A DOUA 
ATLETĂ A TUTUROR TIMPURILOR !

Revista engleză „Afhletics Weekly" 
a publicat rezultatul unei anchete 
care a avut ca scop desemnarea ce
lor mai bune atlete ale tuturor timpu
rilor.

Pe locul înlîi este clasată olandeza 
Fanny Blankers Koen, cîștigătoarea 
a patru medalii de aur la Jocurile 
Olimpice din 1948. Pe locul doi figu
rează recordmana mondială și cam
pioana olimpică la săritura în înăl
țime IOLANDA BALAȘ (ROMANIA), 
iar pe locul trei recordmana mondială 
la aruncarea greutății Tamara Press 
(U.R.S.S.). (Agerpres).

ÎNTRE CEREA CELOR MÂI BUNI

PATINATORI ARTISTICI DE PE CONTINENT
BRATISLAVA, 2 (Agerpres). — La 

Bratislava a continuat întrecerea ce
lor mai buni patinatori europeni. în 
proba de perechi, după executarea 
figurilor impuse, în clasament con
ducea cuplul sovietic Belousova — 
Protopopov care a totalizat 104 
puncte. Pe locurile următoare se află 
perechile Juk — Gorelik (U.R.S.S.) 
cu 101,04 puncte,- Glockshuber —<■ 
Danne (R. F. Germană) cu 96 puncte 
și Miiller — Dalmer (R. D. Germană) 
cu 95,06 puncte.

Au început și întrecerile probei de 
dans. După executarea primelor două 
figuri impuse (foxtrot și vals) con
duce perechea engleză Towler — For 
care a realizat la cele două execuții 
punctajul de 11,5 și respectiv 96,4 
puncte, urmată de Suddick — Ken- 
nerson (Anglia) cu 15,5 și 95,1 puncte.

★
Aseară, după exercițiile libere, pe

rechea sovietică Belousova—Proto
popov, a cucerit primul titlu din ca
di ul campionatelor europene de pa
tinaj artistic.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
MANCHESTER UNITED —

BENFICA 3-2 (2-1)
Aseară, la Manchester, în sferturile 

de finală ale „C.C.E.*  la fotbal, în 
primul joc, echipa Manchester United 
a învins greu pe Benfica Lisabona cu 
3—2 (2—1). în min. 30 Augusto a 
deschis scorul, după care Herd a 
egalat. Dennis Law a înscris al doilea 
gol al gazdelor. După pauză Foulkes 
ridică scorul la 3-1, pentru ca în min. 
71, Torrez să reducă din handicap. 
Eusebio, restabilit după accident, a 
făcut parte din formația portugheză. 
Returul jocului va avea loc la 9 mar
tie la Lisabona.

TBILISI. — Timp de trei zile, la Tbi
lisi s-a desfășurat un turneu internațio
nal de lupte libere, la care au participat 
sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, Iran, 
Mongolia, Ungaria și U.R.S.S. In ordinea 
celor 8 categorii, pe primul loc s-au cla
sat următorii luptători : Usanghi Pu- 
rastola (Iran), G'heorghi Goghiciașvili 
(U.R.S.S ), Spartak Karsaulidze (U.R.S.S), 
Nedar Hohașvili (U.R.S.S.), Iuri Mah- 
muradov (U.R.S.S.), Andrei Thovrebov 
(U.R.S.S.). Kaliu Liiva (U.R.S.S.), Vilho 
Kostov (Bulgaria).

GARMISCH PARTENKIRCHEN. —* 
Austriacul Willi Schuster a cîștigat con
cursul internațional de sărituri cu schlu- 
rile disputat în nocturnă ne trambulina 
olimpică de la Garmisch Partenkirchen. 
Săriturile sale au măsurat 60,5 m și 
62 m.

HAVANA. —- Intre 15 aprilie și 10 
mai se va desfășura la Havana un tur

★
în „Cupa orașelor tîrguri" :
F. C. KOln — Ujpesti Dozsa 3—2 

(3—1).
Hannover 96 — F. C. Barcelona

2—1 (1—1) — primele jocuri.
★

Jocul Milan — Lazio, din1 campio
natul italian, s-a întrerupt din nou 
din cauza cetii, Ia scorul de 2—0 
pentru Milan.
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