
Vești despre 
Spartachiada 

de iarnă
• întrecerile Spartachiadei 

dc iarnă cunosc un frumos 
succes în asociațiile sportive 
din raionul Timișoara. Frunta
șe : asociațiile Ceramica Jim- 
bolia, Sîntandrei, Beregsău, 
Rău ți și Simnar linul Sîrbesc. 
(P. Arcan, coresp. regional).

• Spartachiada de iarnă se 
află la ordinea zilei și în a- 
sociațiilc sportive din raionul 
Moinești. Se remarcă, prin 
bună organizare, asociațiile 
sportive Viitorul Comănești, 
durul Negru Moinești, Petro- 
istul Dărmăneșli, Unirea Gri- 
țoreni etc. (C, Panaite, co- 
:csp).

• La asociația sportivă 
Permocentrala-Craiova, întrece- 
ile Spartachiadci de iarnă 
.înt în plină desfășurare. De 
in frumos succes s-a bucurat 
oncursul de tir, în care s-au 
ividențiat sportivii Victor Cer
tei, Marin Vara și Dumitru 
true. (N. Kovența, coresp.).
• In toate cele 42 de aso- 

■‘<ții sportive din raionul Tu- 
.,£ • Vladimircseu, orașul Bucu- 
?ști, întrecerile Spartachiadci 
e iarnă se desfășoară într-o 
tinosferă dc mare interes. Au 
>c concursuri dc gimnastică, 
mis dc masă, șah, tir, orien- 
irc turistică, trîntă și haltere. 
C. Dicu, coresp.).
• De eurînd, asociațiile 

jorlive din orașul Oră.știc au 
rganizat întreceri de schi, să- 
iuțc, tir, patinaj și gimnas- 
că în cadrul Spartachiadci de 
rnă. S-a evidențiat asociația 
>ortivă Voința, care a mobili- 
it cei mai mulți concurenți: 
10. (V. Belea, coresp.).
Am mai primit corcsponden- 
în legătură cu desfășurarea 

jarlachiadei dc iarnă de la 
'. Salomei-Sibiu, Gh. Șen- 
eanu'Deva, C. Albu-Tg. Mu- 
ș, Gh. Alexandrescu și C. 
reulcscu-Ploieșli, A. Pialo- 
-Odorhei, I. Ionescu și I. 
îțocau-Sibiu, V. Benda-Șom- 
(a Mare, Gh. Gheorghiu- 
‘ziceni, Șt. Iacob-Arad, 1. 
(eanu-Pitești, I. Păuș-Tg. 
ireș, N. Cirstocea-Filiași, 

Ionescu - Ploiești, C. 
un-Filiași, D. Vutan-Gher- 

P. Oprea .și M. Bobei- 
liova și P. Giomoiu-Bucu- 
:ti.
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Din nou
sîîrsit

... deocamdată indirect. Cei 
doi Cruntași ai brasiștilor ro
mâni, porniți în acest an cu gân
dul obținerii unui loc în finalele 
.europenelor" de la Utrecht, 
ne-au și dat o primă probă a 
actualelor posibilități. Costa a 
fost cronometrat la Bremen, în 
cele două curse, cu 1:11,5 (100

Dar, deocamdată, în aprecierea 
rezultatelor celor doi performeri 
sîntem datori să ținem neapărat 
seama de doi factori destul de 
importanți. La Bremen, Costa a 
„mers“ în bazin de 25 m și la 
fiecare cursă a beneficiat de 
două întoarceri în plus, care — 
îndeosebi la procedeul bras —

dc săptămînă 
bogat 
pentru schiori Stelian Drăguș, unul din iavoiiți în „Cupa României"

* Foto : V. Zbarcea

V. COSTA

Aflat în plin sezon competițional, schiul pro
gramează și la sfîrșitul acestei săptămîni o 
serie de importante concursuri cu caracter 
republican. Pe prim plan se situează „Cupa 
României" la probe de fond, în cadrul căreia 
vor concura, la Rîșnov, următoarele echipe, 
invitate de federație: Dinamo Brașov, A. S. 
Armata Brașov, Steagul 
rul Brașov, sel. Suceava, 
Bușteni și sel. Rîșnov.

Un deosebit interes 
universitare care vor fi 
duminică pe pîrtiile Poienii Brașov.

La Predeal, pe Clăbucet, cei mai buni ju
niori „alpini" din Sinaia, Bușteni, Brașov, Baia 
Mare, Cîmpulung Moldovenesc, Petroșeni, Re-

roșu Brașov, Tracto- 
sel. Ghecrghieni, set.

suscită campionatele 
găzduite sîmbătă Și

șița. Cluj, București, Piatra ’Ngamț și, bineîn
țeles, Predeal își vor disputa întîielatea în 
„Cupa speranțelor", organizată de F.R.S.B.

Juniorilor săritori de la trambulină le este 
rezervată „Cupa juniorilor", organizată la 
Odorhei de comisia de specialitate a regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară.

în sfîrșit, seria concursurilor din această 
săptămînă se încheie cu tradiționala întrecere 
pentru „Cupa drumurilor", organizată de* aso
ciația sportivă Proiectantul București. Această 
competiție, deschisă schiorilor bucuieșteni, va 
avea loc vineri (slalom special), sîmbătă (sla
lom uriaș) și duminică (probă rezervată co
piilor). Și-au anunțat participarea peste 150 
de reprezentanți a 20 de asociații.

In discuție

Calitatea materialelor T Ancheta noastră

m) și 2:37,7 (200 m). Adversa
rul său n-a reușit săptămîna tre
cută, la București, dccît 1:13,6 
și, respectiv, 2:43,7.

La prima vedere — avantaj 
net pentru timișorean, în ciuda 
condițiilor de pregătire mult mai 
vitrege, pe care acesta le are 
față de înotătorul bucureștean.

*72€PORTAJUL NOSTRU

,Să fiți primii în lume! ■ ■■

Am primit zilele trecute, la redacție, o scrisoare. 
Cel care ne-a scris se prezintă din primele rinduri :

„Mă numesc Mihail Drăghici. Fac parte din secția de 
canola) a clubului sportiv Olimpia din București. Anul 
trecut am ocupat locul doi la campionatul republican 
in proba de schit simplu juniori categoria a 11-a. Locul 
doi nu m-a nemulțumit și după campionat am căutat 
să arăt că pot mai mult. M-am antrenat cu sirguin/ă și 
m-am clasat apoi primul la alte concursuri. La Cupa 
Clubului sportiv școlar, la Cupa școlii sportive de elevi, 
la concursul de selecție pentru lotul de tineret".

Am întrerupt citirea sciisorii pentru a-1 căuta pe Dră- 
bici în mulțimea de figuri tinere pe care le-am reținut în 
upă amiezile de antrenament sau în concursurile dumini- 
ile de pe Herăstrău. Șt l-am găsit. Este băiatul acela 
lăltuț, cu ținută atletică, cu părul castaniu, mereu cu zîm- 
?tul pe buze, pe care-1 antrenează Magherușan...
Dar, de ce ne scrie ?
Vrea oare să ne facă un comentariu asupra sezonului 
ecut ? Hai să vedem mai departe !

„Vreau să vă povestesc o mică întimplore — își con
tinuă scrisoarea Mihail Drăghici. O intimpiare care m-a 
emoțional foarte mult. Duminica trecută ne-a sosit o 
barcă nouă de 8 + 1 de la C.I.L. Reghin. Barca a sosit 
în stafia C.F.R. Glucoza. împreună cu ceilalți băieți din 
seefie ne-am dus la gară, pentru a o aduce de acolo la 
baza noastră de pe Herăstrău. Pe drum (ajunsesem pe 
șoseaua Pipera) am întilnit un om în vîrstă — cred că 
avea peste 70 de ani — care, văzîndu-ne cu barca, a 

bănuit că sîntem canotori, s-a oprit și ne-a strigat, 
cu o voce tremurîndă ; „Băieji I Să-i învingeți pe tofiI 
Să fiți primii în lume 1“

l-am mulfumit pentru aceste cuvinte, care mie și ce
lorlalți băie/i ne-au rămas întipărite în inimi. Am ajuns 
la bază, m-am întors acasă, au trecut cîteva zile, dar 
și acum cuvintele bătrînului îmi sună în urechi: „Să 
fiți primii in lume 1“ Emoția și dragostea cu care le-a 
rostit m-au mișcat nespus. Aceste vorbe, spuse simplu, 
mi-au dat parcă puteri noi 
să mă antrenez cu și mai 
faima tării cit mai sus, cit
(ele ei".

Scrisoarea se încheie aici.
Nu știu dacă autorul ei ne-a trimis-o pentru publicare

A. ȘOPTEREANU
îți creează un avantaj cert. Șop- 
Itreauu, în schimb, a înotat 
.lungimi" de 33 ni și fără vreun 
adversar de valoare (cum a avut 
timișoreanul) care să-l solicite 
cit de cît.

Astfel stînd lucrurile este mai 
greu, deocamdată, să apreciem 
în favoarea cui atîrnă balanța. 
O vom putea face însă la sfîrși
tul acestei săptămîni, cînd âmîn- 
doi se vor întîlni, de data a- 
ceasta direct, pe un teren neu
tru. Este vorba de concursul in
ternațional al Ungariei, găzduit 
sîmbătă și duminică de piscina 
acoperită (33 na) de pe insula 
Margareta.

Atît Costa cît și Șoptereanu 
au realizat, încă de pe acum, un 
progres simțitor, care ne dă 
multe speranțe. O dovedește, 
mai ales, faptul că în luna fe
bruarie a anului trecut, nici 
unul din ei nu coborîse sub 
1 :15,0 pe „sută“ și sub 2:44,0 
la 200 m, iar acum. .. Un motiv 
în plus să sperăm că acest pa
sionant duel al unor tineri spor
tivi care de-abia au pășit pragul 
senioratului va duce la o serioa
să îmbunătățire a recordurilor 
țării situate, deocamdată, la 
1:12,0 -— Costa și, respectiv, 
2:36,4 — Șoptereanu (a. v.)

și echipamentelor sportive (II)
• Antrenori de volei, handbal și rugbi își împărtășesc opiniile 
despre MINGE • Pe aceeași temă, un interviu cu specialiștii 

de la fabrica „Flacăra roșie“ București •
AU CUVINTUL VOLEIBALIȘTII

Primii care au dat „extem
poral” cu această temă au fost 
cîțiva antrenori de volei, ale 
căror păreri le redăm mai jos :

Vasile MORARU (C.S.M. 
Cluj): Părerea mea este că min
gile românești sînt bune. Mulți 
se plîng însă de calitatea ven- 
tilului și, într-o măsură oare
care. au dreptate. Dar, este și 
o chestiune de cum trebuie fo
losită mingea și, mai ales, cum 
trebuie umflată și dezumflată. 
Pentru umflarea mingii noi în
trebuințăm un ac gros de 1—1,5 
mm, ținînd mingea mereu um
flată. înaintea fiecărui antre
nament „dăm“ cîteva pompe, fo
losind același loc pentru intro
ducerea acului. Cînd orificiul se 
lărgește, introducem — cu o 
andrea — dopuri mici din solu
ție de lipit cauciuc.

Jean PONOVA (Rapid Bucu
rești): Mingile noastre de volei 
nu satisfac încă din punct de 
vedere calitativ. Cred că pielea 
întrebuințată pentru confecțio
narea anvelopei nu este cea 
mai nimerită. O altă observație 
este legată de faptul că după o 
întrebuințare de cîteva săptă
mîni, ele devin mai grele.

Dumitru MED1ANU (Semănă
toarea București) : Pe scurt, cred 
că mingile produse la noi pre
zintă următoarele defecte : •
ventilul camerei nu rezistă la 
mai mult de 10—15 manevre 
de umflare și dezumflare ; •
bucățile de piele din care este 
făcută anvelopa nu au aceeași 
elasticitate și-și pierd repede 
forma inițială.
NECAZUL HANDBALIȘTILOR...

Despre el nc-a vorbit antre
norul emerit Oprea Vlase

(Dinamo București). El ne-a 
atras atenția asupra unui vechi 
cusur ne care-l prezintă mingile 
de handbal. Este vorba de de
formarea lor rapidă, în așa fel 
Incit, se măresc peste limitele 
prevăzute de regulament, ceea 
ce îngreunează atît prinderea 
cît și pasarea mingii, clemente 
de bază în acest sport. „Ținînd 
seama de acest „defect cronic** 
— ne-a spus antrenorul dina- 
movist — am încercat să solu
ționăm problema într-un mod

(Continuare în pag. a 3-a)

ACTUALITĂȚI

de muncă, mă îndeamnă 
multă rîvnă, spre a duce 
mai departe peste grani-

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

La Liceul nr. 4 din Timișoara (cu program specia) de educație fizică) ora de gimnasticăLa Liceul nr. 4 din Timișoara (cu program specia] de educație fizică) ora de gimnastică se 
face la... pian. Asemenea ore se pot număra deocamdată pe degete. In imaginea noastră 
prof. Silvia Tcaciuc în timpul orei

Foto : P Romoșan

5 SCHIORI ROMÂNI CONCU
REAZĂ IN R. D. GERMANA
Mîine dimineață, schiorii nona. 

Micloș, N. Iovici, B. Haidu, M- 
Focșeneanu și V. Alexandrescu, 
însoțiți de prof. I. Matei, vor ple
ca la Oberwiesenthal (R. D. Ger
mană) pentru a participa, sîm
bătă și duminică, la un concurs 
internațional de gradul I B.

„CUPA IAȘI" 
LA TENIS DE MASA

Orașul Iași va găzdui între 10 
și 13 februarie concursul de tenis 
de masă pentru copii, dotat cu 
„Cupa Iași”. Participă concurent! 
din centrele de copii din regiunile 
Brașov, Banat, Oltenia, Maramu
reș, Cluj, Iași și orașul București 
(numai copii născuți în anul 
1952).
DINAMO - METALUL LA BOX

Sîmbătă seara, începînd de la 
ora 19, va avea loc în sala Dina
mo o interesantă gală de box. 
Vor evolua formațiile DINAMO și 
METALUL BUCUREȘTI.
HANDBAL : LICEUL Nr. 4 TI

MIȘOARA - RULMENTUL 
’ BRAȘOV 11-10

TIMIȘOARA, S (prin telefon). 
Meciul dintre echipa Liceului nr. 
4 din localitate și Rulmentul Bra
șov, desfășurat în cadrul campio
natului republican feminin, a fost 
extrem de echilibrat și s-a înche
iat cu victoria la limită a gazde
lor : 11—10 (6—4). Cele mai multe 
puncte : Arghir 5, Bratie 2 pen
tru timișorence, lanes 3, Dieners 
și Thies cîte 2 pentru brașovence. 
(P. ABCAN—coresp. regional).



Speranțe ale baschetului 
constănțean

Dar centrele din provincie?
Pasiunea pentru baschet a profeso

rului Alexandru Botoș este binecunos
cută în orașul Constanța, unde a acti
vat din anul 1953 ca jucător, iar în 
ultima vreme ca antrenor, ridicînd o 
«erie de elemente valoroase printre care 
Purcăreanu, actualmente la Știința 
București.

Actualii elevi ai prof. Botoș sînt 
considerați mîndria Liceului nr. 2 din 
Constanța, atît prin faptul că sînt frun
tași la învățătură, cît și prin valoarea 
la care au ajuns ca baschetbaliști. 
Elocventă este, în acest sens, promo
varea a patru dintre ei în lotul echipei

SCHI: Școlarii bucurcștcni și-au desemnat campionii
Sîmbătă la Predeal, pîrtia Clăbuce- 

tului a „aparținut", în întregime, schio
rilor școlari bucureșteni, sosiți aici 
pentru a-și desemna campionii. „A fost 
una din cele mai reușite întreceri la 
nivelul «speranțelor», din cîte am vă
zut în ultimii ani, ne mărturisea prof. 
Valeriu Ionescu, fost campion republi
can ]a coborîre. Felicitări și concuren- 
ților, și antrenorilor lor !“

Concurenții au surprins plăcut prin- 
tr-o bună pregătire fizică și prin cu
noștințe tehnice destul de avansate. 
Pînă și cei mai mici schiori, în frunte

VOLEI: Țesătura P. Neamț (f) se pregătește 
pentru „start"

Aflîndu-ne în deplasare la Piatra 
Neamț, ne-am interesat, între altele, 
și despre felul cum se pregătește, pen
tru returul campionatului, echipa fe
minină Țesătura, participantă la între
cerea din seria a Il-a a categoriei A. 
Ne-am adresat, în acest scop, prof. 
Maria Săvinescu, antrenoarea echipei.

— Cînd ați reluat pregătirile ?
— Fetele au fost în examene și abia 

de curînd am reînceput pregătirea. 
Alături de cele opt componente de 
bază ale formației, la pregătire parti
cipă și cîteva junioare talentate. Fa
cem trei antrenamente pe săptămînă 
în sala din oraș, dar, pentru că aceasta 
nu are dimensiuni corespunzătoare, fa
cem și două antrenamente pe săptămînă 
la Bacău, — cum s-ar spune, în depla
sare__

— Pe ce puneți accentul ?
— Pe luciul intens cu echipa, pe 

compartimente și — în special — pe 
corectarea și îmbunătățirea dublajelor. 
Firește, după o primă etapă de pregă
tire. vom trece Ia teme mai complexe, 
în care îți vor face din ce în ce mai 
mult loc schemele tactice. Nu neglijăm 
pregătirea fizică multilaterală, pentru 
faptul că ea formează baza pe care 
vom grefa elementele de tehnică și tac
tică.

Buletinul zăpezii
Institutul meteorologic ne-a comuni

cat că stratul de zăpadă din masivele 
patriei noastre are următoarea gro
sime : Cristianul Mare (Postăvarul) 
105 cm (înghețată), Poiana Brașov 
54 cm (îngheață), Vîrful Omu 58 cm 
(densă cu troiene mari), Predeal-Clă- 
bucet plecare 110 cm (înghețată), Clă- 
bucet sosire 80 cm (înghețată cu crus
tă), Sinaia-Cota 1 500 46 cm (cu crustă), 
Vîrful cu dor 80 cm (cu crustă), Peș
tera 106 cm (cu crustă), Păltiniș-Sibiu 
30 cm (densă cu crustă).

Pentru sfîrșitul săptămînii se pre
vede timp favorabil practicării spor
turilor de iarnă.

Iordache și

echipa Li- 
De la stîn- 
sus : prof.

Farul, participantă la campionatul re
publican : Pîrșu, Bahaciu, 
Bujor.

în fotografie prezentăm 
ceului nr. 2 din Constanța, 
ga la dreapta, rîndul de 
Alex. Botoș (antrenor), Gh. Ianopol, 
N. Neacșu, N. Pleșu, Adrian Ioan, M. 
Seitan ; rîndul de jos : P. Bahaciu, C. 
Puia, B. Răducan, I. Kenan și Dan 
Iordache. Din fotografie lipsesc N. 
Milenco, A. Hroni, M. Uretu și Radu 
Ștefan.

Text și foto :
CORNEL POPA — coresp.

cu Costel Bădulescu, Andrei Sturza, 
Nicolae Oprescu, Răducu Cristea și 
Mihai Butucaru, au dovedit reale apti
tudini pentru acest sport al curajului 
și îndemînării.

Nota de interes a întrecerilor a spo
rit prin surprizele produse. Inițial, din 
rîndul băieților, mare favorit pornea 
Cornel Puiu, care — doar cu o săptă- 
mînă în urmă — cîștigase „Cupa ora
șului Sinaia". Puiu a debutat și acum 
foarte bine în manșa I a slalomului 
uriaș, înregistrînd cel mai bun timp ; 
34,2 secunde. Dar, prea sigur de el și

— V-ați gîndit și la primele întîl- 
niri de verificare ?

— Desigur. Am început tratative cu 
echipe din Tg Mureș, Brașov și Tîrgo- 
viște, cu care sperăm să perfectăm cî- 
teva meciuri de antrenament.

— O ultimă întrebare : ce elemente 
de perspectivă aveți în echipa pe care 
o antrenați ?

— în primul rînd, Lucia Dobrescu 
și Ana Comaroni, selecționate pentru 
lotul de tineret și, apoi, Ana Ciobanu 
și Iulia Popa, voleibaliste cu mari po
sibilități. Fără îndoială, am încredere 
și în celelalte cinci componente ale 
echipei. Obiectivul nostru principal 
este de a ne menține pe locul II în 
serie, deși este dificil.

ION DUMITRESCU

„Să fiți primii în lume!
(Urmare din pag. 1)

pur și simplu — pentru' că asau
simțit nevoia să-și comunice cuiva 
starea sufletească.

Noi am publicat-o.
...Pentru el.
...Pentru alții ca el.
...Pentru bătrînul anonim, intilnit 

pe șoseaua Pipera și care, pentru noi, 
e de fapt un simbol.

Pentru Drăghici, pentru că simpli
tatea și frumusețea sentimentelor lui 
merită cunoscute, pentru că vrem 
astfel să-i consemnăm angajamentul...

Pentru alții ca el, pentru că din 
aceste rînduri pot și trebuie să în
vețe. Canotori sau fotbaliști, boxeri 
sau luptători, voleibaliști sau înotă
tori, tinerii de vîrsta lui Drăghici vor 
afla astfel (dacă mai e nevoie...) că 
prieteni și rude, vecini și colegi, to
varăși de muncă, cunoscuți și necu- 
noscuți, întregul popor e mereu 
alături de tinerii sportivi, le urmă
rește activitatea și rezultatele, îi 
vrea „primii în lume". Pentru ca 
Drăghici și alții ca el să înțeleagă

Sînt multe cauze care au frînat dez
voltarea boxului românesc în ultimii ani. 
Nu intenționez, în cele ce urinează, să 
vorbesc de toate aceste aspecte, deoa
rece o parte dintre deficiențele sportu
lui nostru cu mănuși au fost semnalate 
recent, în „Sportul popular", de cam
pionul olimpic Nicolae Linca. Mă voi 
referi, deci, la un aspect care a com
portat în ultimii ani multe discuții. 
Este vorba de situația actuală a unor 
centre cu tradiție, care au fost subapre
ciate de federația de specialitate.

Este știut că sportul cu mănuși a- 
trage ca un... magnet spre sălile de an
trenament mii de tineri. Tradiția de 
care se bucură acest sport, performan
țele excelente realizate de unii dintre 
marii noștri pugiliști (Lucian Popescu, 
Ion Popa, Anton Oșca, Constantin Cio- 
noiu, Mielu Doculescu ș.a.), precum și 
condițiile mai bune de pregătire au fă
cut ca un mare număr de tineri să se 
antreneze cu ambiție, cu entuziasm, pen
tru a ajunge boxeri fruntași. Multe 
centre din provincie s-ău afirmat cu tă
rie. Reșița — de pildă — a constituit 
un bogat rezervor de elemente valoroase 
pentru boxul românesc. Aci au făcut 
primii pași spre măiestrie pugiliști de 
„mîna întîi", ca Vasile Secoșan, Romu
lus Indru, Gheorgbe Fiat, Ion Lucaci, 
Lazăr Bordnz și alții. Școlile profesio
nale, marele combinat siderurgic au 
constituit pepiniere excelente pentru spor
tul nostru cu mănuși. Așa a fost acum 
10—15 ani. Ați mai auzit însă, în ul
timii ar.i, de școala boxului reșițean ?

Dar no numai Reșița se găsește în 
această situație. Eu am pus mănușile 
în mîini, pentru prima oară, la Brăila. 
Și aci boxul era considerat, pe bună 
dreptate, „sportul nr. 1". Nu trecea o 

căutînd, cu orice preț, să pozeze în.. . 
campion, în manșa următoare Puiu s-a 
răsturnat la una din porți, pierzînd 
secunde prețioase și, implicit, titlul. 
Prin ieșirea lui din cursă, „bătălia" 
pentru locul I s-a dat între Mihai Șur- 
lea (Lie. 35) și Tudorel Vespremeanu 
(Lie. 28). Șurlea a cîștigat „uriașul" 
(40,9) însă Vespremeanu a realizat un 
timp mai bun la „special" (1:18,0), ast
fel că fiul fostului internațional de. . . 
rugbi și-a asigurat, pe merit, întîieta- 
tea în clasamentul general...

La fete, Simona Capriel, tot de la 
Liceul 28, s-a dovedit a fi cea mai 
bună, „talonată" însă îndeaproape de 
ambițioasa Ioana Georgescu.

Dintre cele 18 diplome înmînate pri
milor trei clasați, 9 au revenit elevilor 
de la „28", ceea ce constituie o răs
plată și pentru antrenorul lor, prof. 
R. Samur.

Trebuie remarcat, de asemenea, apor
tul prof. Doroteea Ionescu, care în
cearcă să creeze, pe lîngă școala spor
tivă de elevi nr. 2, un puternic centru 
de schi. Sperăm că această lăudabilă... 
tentativă se va bucura, pe viitor, de tot 
sprijinul conducerii școlii.

Rezultate tehnice. Slalom uriaș, fete I: 
Simona Capriel (Lie. 28) 51,9 ; fete II : 
Ilinca Popescu 1:14,0; băieți I: Mi
hai Șurlea (Lie. 35) 40,9 ; băieți II : 
Cristian Puiu (Șc. 175) 59,3. Slalom 
special : Simona Capriel 1:39,7 și Tu
dorel Vespremeanu 1:18,0. Combinata: 
Simona Capriel și Tudorel Vespre
meanu.

că față de cei care le-au pus la dis
poziție „barca nouă de 3+1 de la 
Reghin" au o răspundere. .

Pentru bătrînul anonim, întîlnit pe 
șoseaua Pipera, pentru ca să afle, 
dacă aceste rînduri îi vor cădea 
cumva sub priviri, că vorbele lui au 
găsit ecou în inimi tinere. Că în 
seara aceea, cîțiva băieți s-au culcat 
încălziți de urarea lui, că se anga
jează față de ei și față de el 
tot ce le stă-n puteri ca să 
mii în lume.

Dragă Drăghici,
Noi, la ziar, obișnuim să 

dem tuturor scrisorilor care 
De data aceasta, ție, ți-am 
aici, în sute de mii de 
n-o să-ți mai trimitem 
bișnuit, acasă.

Cred că la rubrica 
din dreptul numărului 
a fost înregistrată scrisoarea ta, pu
tem nota „s-a răspuns".

Succes 1 Și nu uita, tu și ceilalți, 
vorbele bătrînului necunoscut intîl- 
nit într-o zi de iarnă pe șoseaua Pi
pera.

săptămînă fără ca spectatorii să nu aibă 
prilejul să asiste la reuniuni, cele mai 
multe de bună calitate. Antrenorii erau 
puși deseori în situații dificile, deoa
rece nu puteau programa pe toți tinerii 
care doreau să urce treptele ringului.

Brăila, ca și Galațiul, au alimentat 
boxul românesc, de-a lungul anilor, cu 
elemente de certă valoare, ca Grigore 
Jelesneac, Ion Peicin, Ion Zlătaru, Șer- 
bu Neacșu, Dumitru Ciobotaru, llie 
Dragnea și mulți alții. Referindu-mă la 
centre cu tradiție nu pot — firește — 
să nu amintesc și de Craiova și Cluj, 
centre care au adus în trecut o con
tribuție substanțială la progresul boxu
lui românesc.

Din păcate, în ultimii ani aceste cen
tre tradiționale au fost date uitării, a- 
proape întreaga activitate de performan
ță limitîndu-se la cîteva cluburi spor
tive din Capitală.

Se știe că eu am apărat, mulți ani, 
culorile clubului Steaua. La clubul nos
tru (și sînt convins, și la Dinamo) exis
tă multe posibilități de a depista și 
pregăti boxeri tineri, capabili să repre
zinte cu cinste, în continuare, culorile 
sportive ale clubului. Este un lucru ve
rificat că în secțiile de box ale aces-

HALTERE: Campionatul juniorilor
ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ. 

în sala Constructorul au avut loc 
întrecerile campionatului republican 
individual de juniori — etapa re
gională. Spectatorii au urmărit cu 
interes evoluțiile tinerilor haltero
fili, din rîndurile cărora s-au re
marcat îndeosebi juniorii din Ro
man și cei din localitate. Aceștia au 
ocupat primele locuri la toate ca
tegoriile. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut D. Bucur (Roman), în 
vîrstă de 16 ani, care a totalizat 
la cele trei stiluri 245 kg. în ca
drul categoriei 82,500 kg și I. Po
pescu (Orașul Gh. Gheorghiu-Dej) 
— 220 kg la cat. 75 kg.

A. AROM1NESEI — coresp.

CON STANȚA. Un public numeros 
asistat la întrecerile desfășurate

kg; juniori mari : G.

a
în sala clubului Șantierului naval. 
Iată cîțiva dintre cîștigători: ju
niori mici; V. Grosu (cat. 56 kg) 
170 kg; I. Habot (cat. 60 kg) 220 

(cat. 
(cat. 
(cat.

Marin
56 kg) 217,500 kg; D. Spînu
60 kg) 225 kg; V. Tudor 
67,500 kg) 282,500 kg.

CORNEL POPA — coresp.

GALATI. întrecerile juniorilor 
din regiune s-au soldat cu cîteva 
rezultate remarcabile. Astfel, A. 
Pavel (cat. 52 kg) a totalizat 205 kg 
iar T. Nicolae (cat. peste 90 kg) a 
stabilit noi recorduri regionale: îm- 

răspun- 
ne vin. 
răspuns 

exemplare, și 
răspunsul o-

— t. st. —

să facă 
fie pri-

tor mari cluburi sportive vin mult mai 
mulți tineri decît în alte săli. Iată de 
ce consider că este necesar și firesc, 
ca antrenorii de la Dinamo și Steaua 
să-și întărească echipele crescînd cadre 
proprii. Pe de altă parte, antrenorul 
federal — direct interesat în întărirea 
tuturor secțiilor de box din provincie, 
va trebui să sprijine cu mai multă tă
rie eforturile antrenorilor din centrele 
noastre cu tradiție, pentru a face din 
acestea puternice pepiniere ale boxului 
românesc. Desigur, toți factorii de răs
pundere sînt interesați în redresarea a- 
cestui sport atît de popular în țara 
noastră. Dar, pentru ca aceasta să de
vină o realitate, pentru a se putea al
cătui oricând cîteva echipe reprezentati
ve redutabile (de juniori, tineret, se
niori) trebuie ca activitatea dc perfor
manță să nu se rezume numai la 2—3 
cluburi bucureștene, ci să se acorde 
sprijin eficient centrelor din provincie, 
care au constituit, de fapt, temelia boxu
lui românesc.

Și în acest sens cele prevăzute în pla
nul de măsuri al F. R. Box trehuie să 
prindă viață cît mai curînd.

MIRCEA DOBRESCU 
maestru emerit al sportului

pins 92,500 kg (vechiul record 90 
kg), smuls 87,500 kg (v.r. 85 kg) și 
aruncat 117,500 kg (v.r. 115 kg).

V. STEFĂNESCU — coresp.

CRAIOVA. Sala clubului sportiv 
al uzinelor Electroputere a găzduit 
întrecerile de haltere ale juniorilor 
din regiunea Oltenia. Iată campio
nii. în ordinea categoriilor de greu
tate : S. Bănică (Electroputere Cra
iova), St. Odobleja (Voința Tr. Se
verin), I. Iliescu și C. Tudorică (E- 
lectroputere), I. Margine și P. Elena 
(Voința Tr. Severin). Tînărul C. 
Tudorică, îndrumat de antrenorul 
V. Becteraș, a fost revelația între
cerilor

ST. GURGUI — coresp.

MEDIAȘ. Clubul sportiv orășenesc 
a organizat, recent, primul concurs 
de haltere din acest an : etapa oră
șenească a campionatului republicam 
rezervat juniorilor. La concurs au 
participait tineri din 5 asociații 
sportive. Printre cele mai bune re
zultate subliniem cele realizate de 
Gabriel Sandor (Olimpia) care a 
stabilit trei noi recorduri regionale: 
împins — 90 kg, aruncat — 110 kg 
și la total — 280 kg. Mai pot fi 
evidențiate rezultatele realizate de 
juniorii S. Aldea (220 kg lăt cat. 
67,500 kg) și K. Szekely (240 kg la 
cat, 90 kg).

Z. RÎȘNOVEANU — coresp.



Pregătiri...
GERUL Șl ZAPADA...

...care în acest an a căzut din plin 
nu au constituit o piedică în pregă
tirea jucătorilor de la Petrolul Moi- 
nești, animați de dorința de a oferi 
suporterilor lor și spectatorilor me
ciuri de bună calitate. Antrenorul 
Ion Talpă ne-a declarat că echipa se 
pregătește zilnic, accentul punîndu-se 
pe remedierea deficiențelor manifes
tate în prima parte a campionatului 
și pe îmbunătățirea pregătirii tehnice 
a jucătorilor. Pînă la 13 martie, cînd 
va susține partida cu Soda Ocna Mu
reș,: în cadrul „Cupei României', Pe
trolul Moinești va întîlni în meciuri 
de verificare formațiile Poiana Cîm- 
pina, Flacăra Moreni, Viitorul Comă- 
nești, Locomotiva Buzău, Petrolistul 
Dărmănești și Gloria Zemeș. Din lot 
au fost scoși pentru repetate abateri 
de la viața sportivă jucătorii Comă- 
nescu și Coman, au fost promovați 
juniorii Micu, Volmer, Moței și Pă- 
dureanu.

C, Panaite-coresp.

LOCUL PE CARE ÎL OCUPA
ÎN CLASAMENT...

...echipa ARIEȘUL TURDA nu este 
de loc liniștitor. Acest lucru îl știu 
atît jucătorii de la Arieșul, cît și 
membrii biroului de secție. De aceea, 
înaintea reînceperii pregătirilor a 
avut' loc o analiză a echipei, prilej 
cu oare s-au dezbătut cauzele slabei 
comportări avute în prima parte a 
campionatului și s-au luat o serie de 
măsuri pentru îndreptarea situației. 
Au fost scoși din lot jucătorii Bălu- 
țiu, Tordai, Pop și Faur, înlocuiți cu 
juniorii Ilea, Cucu, Doboș, Popa, 
Aninaru și Chelemen.

Pregătirea echipei a fost încredin
țată antrenorului Ovidiu Hulea, ur- 
mînd ca Gh. Vaczi să se ocupe de 
juniori.

Antrenamentele au fost inaugurate 
la 10 ianuarie, în prezent punîndu-se 
in accent deosebit pe pregătirea fi- 
dcă.

Iosif Pataki-coresp.

CINCI ANTRENAMENTE 
PE SĂPTAMÎNA...

.„au loc la FRUCTEXPORT FOC
ȘANI. Pregătirile sînt destul de înain- 
ate, mai ales că Fruotexport va în- 
îlni pe Siderurgistul Galați în „Cupa 
îpmâniei*. A fost scos din lot jucă- 
orul C. Fieraru, ca necorespunză-

Antrenamente...
tor; de la antrenamente lipsesc ne
motivat fotbaliștii Bllndu și Lazăr.

De remarcat că asociația caută să 
creeze cele mai bune condiții de lu
cru echipei și antrenorului Emil 
Feilinger.

S. Solomovici-coresp.

FOTBALIȘTII DE LA C.F.R. PAȘCANI...

.;.au condiții grele de pregătire. 
Lăsînd la o parte faptul că antrena
mentele au început abia la 25 ianua
rie, trebuie să arătăm că secția de 
fotbal nu se preocupă de asigurarea 

în tabăra studențească de la Predeal, fotbaliștii de la Știința Cluj, aflați 
în vacanță, iși continuă pregătirile

unor condiții bune de lucru. Astfel, 
terenul nefiind curățat, sportivii de 
la C.F.R. Pașcani joacă „miuțe" pe 
străzile orașului 1 Cu toate aceste 
greutăți, antrenorul Marin Alexandru 
ne-a asigurat că împreună cu antre
norul de la juniori, Virgil Rizea, va 
lua toate măsurile ca antrenamentele 
să decurgă zilnic în condițiuni cît 
mai bune. în lotul formației au fost 
promovați juniorii Petrovici, Pînzaru, 
Oblîncescu și Blejușcă.

C. Enea-coresp.

DORNICI DE O COMPORTARE 
CÎT MAI BUNA...

...fotbaliștii de la UNIREA DEJ (ca
tegoria C, seria Nord) și-au reluat 
pregătirile sub îndrumarea antreno
rului Stepan Eutin. El are la dispo-

Pregătiri...
zitie un efectiv de 20 de jucători.

Pînă la reluarea campionatului au 
fost prevăzute 13 jocuri de verificare 
cu echine de diferite categorii.

A. Contrai-coresp.

LOCUL ȘASE...

...ocupat în clasament la finele pri
mei părți a campionatului categoriei 
C, seria Est, nu i-a mulțumit pe fot
baliștii de la TEXTILA BUHUȘI. Cele 
5 puncte care îi despart de prima 
clasată precum și cele 4 de... ultima 
clasată, au făcut ca noul antrenor,

Aurelian Cernea, să înceapă pregă
tirile mai de vreme ca de obicei.

Ion Vieru-coresp.

AZI - DOUA MECIURI DE FOTBAL 
ÎN CAPITALA

Stadioanele Dinamo și Progresul 
vor găzdui azi după-amiază cu în
cepere de la ora 15 două meciuri 
amicale de fotbal. Astfel, pe stadionul 
Dinamo, echipa campioană va întîlni 
formația Flacăra roșie din categoria 
C, în timp ce pe stadionul Progresul 
echipa cu același nume va juca în 
compania feroviarilor din Roșiori.

Reamintim că și miine se vor dis
puta două partide : Progresul—Aba
torul (stadion Progresul, ora 15) și 
Dinamo—Metalurgistul (stadion Di
namo, ora 15).

Despre turneul reprezentativei noastre 
de tineret in Italia

Interviu cu antrenorii Bazil Marian
și Angelo Niculescu

Luni dimineața s-au înapoiat In 
patrie jucătorii reprezentativei noas
tre de tineret care, după cum se știe, 
au susținut în Italia o serie de parti
de oficiale și amicale. Dată Iii nd im
portanța turneului — continua veri
ficare și omogenizare a lotului de 
tineret —• am considerat util să stăm 
de vorbă cu cei doi antrenori, Bazil 
Marian și Angelo Niculescu.

— Ce obiective ați urmărit, în 
principal, prin participarea la re
centul turneu ?

— Cîștigarea unei experiențe mai 
mari prin acumularea de cunoștințe 
tehnico-tactice și verificarea jucăto
rilor în condițiile unui efort prelungit.

— Care au fost criteriile de se
lecție a lotului nostru de tineret 
pentru meciurile disputate în Ita
lia ?

— Firește, In primul rînd valoarea 
jucătorilor, precum și forma manifes
tată de ei în turneul anterior, desfă
șurat în R.F. Germană, Olanda și 
Franța. Alți jucători vizați de noi nu 
au putut fi introduși în lot din dife
rite motive obiective. Unii se aflau 
într-o perioadă de întrerupere a pre
gătirilor (tratamente medicale), iar 
a hi (Năftănăilă, Pescaru, Goran) 
erau angajați într-o altă competiție 
oficială.

— Cum apreciați comportarea 
de ansamblu a echipei ?

— Referindu-ne, Îndeosebi, la jocu
rile oficiale din cadrul „triunghiula
rului", apreciem, în general, ca satis
făcătoare evoluția selecționatei noas
tre. Tehnicienii străini, italieni și 
austrieci, precum și presa de speciali
tate au avut cuvinte măgulitoare ia 
adresa jucătorilor noștri. în ceea ce 
ne privește, putem afirma că în con
dițiile unei atenții sporite la finali
zare, rezultatele puteau ii mai bune, 
atît în meciul cu echipa Italiei, cît și 
în acela cu formația Austrie:. Ncobți- 
nînd, insă, rezultatele dorite, ne-am 
putut da seama mai bine de o serie 
de lipsuri existente în jocul formației 
noastre.

— La ce vă referiți ?
— In primul rînd, după cum am 

mai spus, jucătorii noștri nu se des
curcă in zona de finalizare, acționînd 
vădit incomodați de sistemul cu „li

bero" pe care îl aplică toate echi
pele italiene. Astfel, în loc să folo
sească — conform indicațiilor — pă
trunderile pe extreme, pe spații largi, 
înaintașii noștri au combinat lent, 
pe zone aglomerate, Înlesnind sar
cina apărătorilor ad verși. Apoi, ia 
foarte mulți dintre jucătorii noștri se 
mai manifestă tendința de a complica 
jocul, degajînd la întîmplare, pășind 
lateral, oprind jocul inutil prin con
duceri exagerate și driblinguri lipsite 
de scop tactic. Aceste mișcări și ma
nevre ieșite în evidență mai ales în 
jocul cu Italia, au facilitat sarcina 
adversarilor, caracterizați ca jucători 
iuți și cu avansate cunoștințe tehnico- 
tactice. Tocmai de aceea se impunea 
o simplificare a jgcului, o economie 
a efortului. , .IJ

— Care jueățpri ,s-au evidențiat 
în acest turneu? ■- r

— Comportarea jucătorilor folosiți 
in acest turneu ne-a prilejuit nouă, 
antrenorilor, la sfîrșit, o împărțire In 
două categorii: Const an tinescu, Mo- 
canu, Dobrin și Frătilă au corespuns 
integral; Niculescu, Deleanu, Boc, 
Libardi, Moldoveanu, Cuperman, 3ăt- 
măreanu, Matei, Stoenescu Ștefă- 
nescu, Naghi și Stoicescu au cores
puns parțial, necesitînd noi verifi
cări.

— L-ați omis pe Grăjdeanu...
— Fiind nerestabilit de pe urma 

unei contuzii mai vechi, el s-a acci
dentat din prima partidă.

— Ce obiective urmăriți pentru 
viitor ?

— Reintroducerea în lot și verifi
carea cîtorva jucători pe care nu 
i-am putut folosi în acest turneu. 
Printre aceștia se află Radu Nun- 
weiller, Jamaiscbi, D. Nicolae, Năf- 
tănăiilă, Pescaru, Goran, precum și o 
serie de juniori care se vor remarca 
la lotul U.E.F.A. Ne așteaptă, firește, 
și alte întîlniri internaționale cu aju
torul cărora vom putea definitiva 
lotul.

G. NICOLAESCU

IA 16 FEBRUARIE
PRIMUL CONCURS SPECIAL

Calitatea materialelor și echipamentelor sportive (II)
(Urmare din pag. 1)

*arecum original : am început să ju- 
ăm cu mingi mai mici, folosite de 
andbaliste. Ne-am spus că deformîn- 
u-se, ele se vor mări pînă la dimen- 
•unile obișnuite în jocurile masculine. 
>ar ele s-au deformat într-atît încît au 
evenit mai mari decît mingile noas- 
re !“

...Șl DOLEANȚELE RUGB1STI- 
LOR

Federația noastră de specialitate se 
flă în posesia mai multor sesizări din 
iră cu privire la mingile de rugbi. 
cntrenorul federal Al. Teofilovici a 
selecționat" pentru ancheta noastră 
e cele mai importante :
1. Mingile prezintă deficiențe la 
sternul de umflare și își pierd for- 
îa (și așa destul de curioasă...).
2. Mingile se găsesc de vînzare nu- 

iai la București.
3. Secțijle de rugbi nu-și pot în- 

?stra echipele de juniori și copii cu 
lingȚ de d'ijnensiutii reduse pentru că 
j se produc.
Do le am țe care, cu puțină bunăvoin- 

i, pot fi satisfăcute.
DIAGNOSTIC Șl... TRATAMENTE...
Și pentru ca ancheta noastră să in- 
udă și părerile unui om de strictă 
>ecialitate, ale cărui observații și, 
îtural, soluții să fie.de un real folos, 
n făcut o vizită la atelierul de ciz- 
ăfie , al clubului Dinamo București, 
ici am stat de vorbjă cu Gh. Moldo- 

‘.anu, un vechi meseriaș, un adevărat 
nedic“ al mingilor.
• în majoritatea cazurilor, secțiile 

ubului folosesc mingi confecționate 
„Flacăra roșie“-București și „Că- 

rioara“-Sebeș Alba, care — în ge- 
:ral — respectă tehnologia și dau 
'oduse de calitate. în această direc- 
e s-au făcut mari pași înainte.

• Sînt însă și neajunsuri, dintre 
care unele destul de serioase. întîi, 
mingile se deformează, chiar după o 
scurtă întrebuințare, din cauza pielii, 
care uneori are o alungire prea mare, 
adică se întinde ușor. De ce ? Pentru 
că pielea nu-i de vită tînără (mîn- 
zat), ci de vite mari. Apoi, dublajul 
din interiorul anvelopei (captușala) 
este din pînză slabă, ceea ce ușurează 
deformarea.

• Camera de cauciuc este foarte 
Hună. Dacă se dezumflă, vina este... a 
supapei. Aceasta este necorespunză
toare, se dezlipește repede, după fo
losirea mingii de circa 10 ori. Orifi
ciul camerei este prea mare astfel că 
suprafața de lipire a supapei rămîne 
prea mică. La aceasta adaug și cali
tatea proastă a soluției de lipit. Și 
încă ceva, care ne necăjește : nu gă
sim supape de rezervă și cum pe cele 
vechi nu le mai putem folosi, sîntem 
nevoiți să reroințăm la folosirea unor 
camere aproape noi.
O DISCUȚIE LA „FLACĂRA ROSIE" 
BUCUREȘTI CU ECOURI LA FĂLTI
CENI, TIMISOARA SI FABRICA DE 

PIELĂRIE „DÎMBOVIȚA"

Pentru a afla cauzele -care deter
mină slaba calitate a mingilor, am vi
zitat secția specializată a întreprinde
rii de pielărie „Flacăra roșie* din Ca
pitalii. Aici, le-am adresat tovarășilor 
Gheorghe Dănciulescu — inginer șef 
— și Petre Munteanu — maistru, în
trebarea : „în ce măsură sînteți mulțu
miți de calitatea mingilor livrate de 
dv. ? Răspunzîndu-ne, interlocutorii 
noștri ne-au relatat unele defecțiuni 
constatate pe parcursul procesului de 
fabricație, vorbindu-ne totodată și des
pre „sprijinul* primit clin partea fur
nizorilor de materie primă.

— Mai întîi — ne spunea inginerul 
Gh. Dănciulescu — trebuie să spunem 
că problema calității ne preocupă și 

pe noi In egală măsură ca și pe spor
tivii care folosesc mingile produse în 
fabrica noastră. Ne-am întrebat, de ce 
mingile de fotbal se deformează după 
ce au fost folosite, în cîteva jocuri, 
pe ploaie sau pe terenuri ude ? Prin
cipalul motiv îl constituie faptul că 
nu toate piesele — peticite — care 
formează învelișul mingii sînt de a- 
ceeași calitate. Deci, sortarea pieselor 
trebuie făcută cu atenție sporită. De 
aici rezultă că o minge confecționată 
din piese riguros egalizate — din 
punctul de vedere al grosimii și cali
tății pielei — nu se va mai deforma 
după numai cîteva jocuri.

— O lacună este și aceea a cali
tății aței cu care sînt cusute mingile, 
ne mărturisește maistrul P. Munteanu. 
Această ață ne este furnizată de fa
brica din Fălticeni. Ața nu este uni
formă ca grosime și., astfel, se rupe 
după scurt timp de întrebuințare a 
mingii. Nu este mai puțin adevărat că 
nici beneficiarii nu se preocupă sufi
cient de întreținerea mingilor. După 
un joc sau antrenament desfășurat pe 
ploaie sau pe teren ud, mingile sînt lă
sate în magazie cu noroi pe ele sau 
în cel mai bun caz spălate, DAR UM
FLATE. Aceasta duce la rapida lor 
deformare. Dacă după spălarea mingii 
și ceru ir ea ei, ar fi puțin desumflată 
ea s-ar usca la o presiune sub cea 
normală de joc, ceara ar intra în piele 
și după uscare și reumflare pentru 
joc mulgea ar fi ca nouă. Astfel, „via
ța" ei s-ar prelungi considerabil. De 
asemenea, ar trebui să fie revăzute 
și normele de folosire a mingilor — 
la cite jocuri pot fi folosite cu maxi
mum de randament — ca după aceea 
să fie puse la dispoziția începătorilor, 
pentru antrenamente. O altă „durere" 
o constituie camerele furnizate de fa
brica „Dermatina" din Timișoara. Sînt 
de bună calitate din punctul de vedere 
al învelișului propriu-zis, dur ventilul 

are defectul că după un număr mic de 
umflări, dopul de cauciuc nu-și mai 
revine și lasă drum liber aerului, 
astfel că spre sfîrșitul unei reprize 
mingea este dezumflată. La acest de
fect mai contribuie și neglijența con
damnabilă a unor magazineri (ai aso
ciațiilor și cluburilor sportive), care 
umflă mingile cu seringi groase, chi
purile pentru „ușurarea" muncii. Din 
cauza aceasta orificiul dopului de cau
ciuc se lărgește și... aerul iese afara, 
slăbind presiunea.

— Dacă acestea sînt, în general, 
cauzele care duc Ia slaba calitate a 
mingilor, ce măsuri ați luat sau pre
conizați să luați pentru îmbunătățirea 
pe viitor a calității?

— împreună cu direcția specializată 
din Ministerul Industriei Ușoare — 
ne-au răspuns specialiștii fabricii — 
s-a stabilit, pentru anul 1966, unifor
mizarea procesului de fabricație. Astfel, 
materia primă pe care o primim de la 
fabrica de pielărie „Dîmbovița" este 
mai atent lucrată, cu parametri supe
riori. Sortarea peticelor se face ținînd 
cont de locul de unde este luat peticul 
din pielea întreagă. De pildă, mijlo
cul merge la mingi „Sigheti", iar 
„poalele" la anvelope de tip popular. 
Prin aceasta se exclude posibilitatea 
confecționării, unei mingi din petice de 
diferite calități. în plus, toate peticele 
vor fi căptușite cu pînză lipită pe 
suprafața interioară, mărind considera
bil rezistența.

La toate acestea trebuie adăugat a- 
jutorul pe care-l solicităm tovarășilor 
de la fabrica „Dermatina" din Timi
șoara de a ne livra noul tip de came
ră cu ventil interior, și celor de la 
fabrica de ață din Fălticeni de la care 
așteptăm ață de in, specială pentru 
mingi.

Material realizat de P. GAȚU, C. 
ANTONESCU, C. FAUR și I. DUMI
TRESCU.

PRONOSPORT Al ANULUI
Miercuri 16 februarie a.c. LOTO- 

PRONOSPORT organizează primul 
concurs special PRONOEXPRES al 
anului, care prezintă importante 
avantaje pentru participanți.

în primul rînd este vorba de atri
buirea celor 10 autoturisme: 1 „Re
nault 10 major", 1 „Moskvici 403*. 

1 „Wartburg-decapotabil", 3 „Wart- 
burg-Standard“ și 4„Fiat 600“.

De notat că autoturismele se pot 
obține și Ia categoriile a Il-a și chiar 
a Ill-a. Deci și cu numai cinci nu
mere se poate obține un autoturism.

Bogata listă de premii cuprinde în 
afară de autoturisme : scutere, televi
zoare, frigidere, magnetofoane, mașini 
de cusut, aparate de radio și alte va
loroase cîștiguri în obiecte și bani.

Pentru atribuirea premiilor obiș
nuite în bani și a celor suplimentare 
în obiecte și bani se vor extrage din 
urnă 22 de numere în trei faze.

Amănunte în ceea ce privește par
ticiparea la concursul special PRO
NOEXPRES de miercuri 16 februarie 
— primul din acest an — le găsiți în 
Programul LOTO-PRONOEXPRES și 
în prospectele existente la agenții.

PRONOEXPRES
ZECE
AUTOTURISME
SCUTEPE .TELEVIZOARE. 
MAGNETOFOANE .ETC.
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Universiada de iarnă
In turneul

- ALTE

final la hochei: România — Italia 11-0
REZULTATE DIN PROBELE DE IERI -

telefon). — între- 
de iarnă se desfă- 
intrat în concurs 
alpine, precum și

TORINO, 8 (prin 
cerile Universiadei 
șc-ară din plin. Au 
si schiorii probelor . .
concurentii în probele schiului de 
fond. în timp ce hocheiștii și-au dis
putat marți primele partide din tur
neul final. Pe pîrtia de la Sestriere, 
s-a desfășurat cursa de slalom spe
cial, pentru fete. Startul a fost bine 
populat, pe lista de înscrieri figurînd 
și ciieva nume de rezonantă în schiul 
de mare performantă. De altfel, meda
lia de aur a revenit unei ^schioare 
binecunoscute, sportiva franceză 
Annie Famosc care a înregistrat în 
cele două manșe (total 108 porți) 
timpul de 1 minut 26 secunde și 64 
de sutimi. Annie Famose a întrecut-o 
cu numai o sutime de secundă (!) pe 
elvețiană Thercse Obrecht. Pe locul 
3, Christi Dettfurt (Austria) cu 
1:27,63. iar pe locul 4 sora Theresei 
Obrecht, Heidi, cu 1:28,09. Concursul 
a fost influențat de o ninsoare abun
dentă, căzută în tot timpul cursei.

La Claviere, pe ceață și o puter
nică furtună de zăpadă, s-a desfășu
rat proba de fond 15 km. Primul loc 
a revenit schiorului _șovietic Igor 
Votoncihin (medaliat ă- Jocurilor 
Olimpice de la Inn^bYuck), care a 
realizat 58:50,4. Ău urmat în clasa
ment compatrioții săi Dimitri Iarkov 
(59:32,4) $1 Vladimir Poslugacev (1 h 
01:07,0) și japonezul Ogawa.

Schioara Crstana Stoeva (Bulgaria) 
a cîștiqat medalia de aur la proba de 
7,5 km, pe care a dominat-o din 
plecare. Ea a obținui timpul de 
40:01,1, întrecînd pe Veronica Budni

484,20
Viaces- 
și Ta-

turneu-

(Polonia) și Ludmila Alimova 
(U.R.S.S.).

După proba de fond, a fost alcătuit 
și clasamentul combinai ei nordice, 
în care victoria a revenit schiorului 
sovietic Juri Simonov, cu 
puncte. Locurile următoare : 
lav Driakin (U.R.S.S.) 464 p 
kashi Fujisawwa 441,90 p.

★
în primul joc din cadrul

lui final de hochei, echipa României 
a întîlnit reprezentativa țării qazdă. 
Dominînd întrecerea de la un rap la 
altul, sportivii români au obținut 

■ victoria cu scorul de 11-0 (5-0, 2-0, 
4-0). Punctele au fost marcate de 
Szabo II (2), Szabo I (3), Varga (2), 
Tarciu (2), Pană și Scheau.

Miercuri echipa noastră susține cel 
de-al doilea joc din cadrul turneului 
final, în 
slovace, 
țiului).

Cuplul
Letitia Păcuraru intră
după amiază (exerciții obligaiorii). 
La proba de dublu mai participă 
două cupluri din U.R.S.S. și cîte unul 
din Ungaria și Cehoslovacia.

compania 
la ora 22,30

echipei ceho 
(ora Bucureș-

de palinatori Radu Ionian— 
in concurs joi

Turneul internațional 
de lupte de la Minsk

(Agerpres). — Timp deMOSCOVA . .
trei zile, la Minsk s-a desfășurat tur
neul international de lupte clasice 
„Memorialul Ivan Podubnîi", la care 
au participat 54 de sportivi din 8 
țări, printre care și România. Dintre 
luptătorii români cel mai bine s-a 
ccmporlal Ion Alionescu, clasat pe 
locul doi la categoria cocoș, în urma 
sovieticului Gheorghi Zaharian.

VSC Budapesta viitorul adversar 
al CSM Cluj in „C.C.E." la tenis 

de masă
BUDAPESTA, 8 (Agerpres). — La 

Budapesta s-a disputat înlilnirca din
tre formațiile V.S.C. Budapesta și 
T.U.S.A. Diisseldorf (R. F. Germană) 
contînd pentru sferturile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la tenis 
de masă (masculin). Deși au fost con
duși cu 4—0 jucătorii maghiari au 
reușit în cele din urmă să cîșlige cu 
scorul de 5—4.

lată rezultatele înregistrate: Forster 
(T.U.S.A.)-Kovacs II (V.S.C.) 2—1: 
Sclioler (T.U.S.A.)—Berczik (V.S.C.)

2—1 ; Schol (T.U.S.A.)—Rozsas (VSC) 
2—1: Sclioler—Kovacs II 2—C, 
sas—Forster 2—1 ;
2—1 :
II—Schol 2—1 ;
2—0.

în semifinalele competiției echipa 
V.S.C. Budapesta va întîlni pe deți
nătoarea trofeului C.S.M. Cluj.

s-a

0; Roz-
Berczik—Scliol

Rozsas—Sclioler 2—1 ; Kovacs
Berczik—Forster

Slavia Sofia - Selecționata 
studențească de baschet 

a Bucureștiului 62-50
SOFIA (prin telefonSOFIA (prin telefon de la cores

pondentul nostru). Selecționata femi
nină studențească a Bucureștiului 
și-a început turneul în Bulgaria ju- 
cînd cu redutabila echipă Slavia So
fia care va întîlni, la sfîrșitul săptă- 
mîinii, formația Slovan Orbis Praga 
în cadrul semifinalelor „C.C.E.", Par
tida a fost echilibrată în primele 7 
minute. Apoi bucureștencele au avut 
o perioadă de cădere în care gaz
dele s-au detașat. în repriza secundă 
diferența se menține. Scor final: 
62—50 (23—15) pentru Slavia. Au 
marcat Gheorghe 9, Suliraan 22, Vo
gel 6, O. Simon 4, Nagy 3, Niculescu, 
Haralambie și Tintorescu cîte 2 pen
tru Știința, Gospodinova 15, Dineva 
15, Kuzova 11, Voinova 8, Vasilie- 
va 6, Nestorova 3, Cealașkanova și 
Teodorova cîte 2 pentru Slavia.

TOM A HRISTOV

• ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI ®
CORTINA D'AMPEZZO. — Con

cursul international de sărituri cu 
schiurile desfășurat pe trambulina 
olimpică de la Cortina d’Ampezzo a 
luat sfîrșit cu victoria italianului 
Giacomo Aimoni. Cîștigătorul a to
talizat 217,8 puncte. Cele mai bune 
sărituri ale sale au măsurat 78 m și 
76.50 in.

VIENA — Sorimerul polonez Ja
nusz Rezyicki a cîștiqat proba de 
floretă din cadrul turneului interna
tional de la Linz învingînd în meci 
de baraj pe compatriotul său Zbig- 
niev Skrudlik cu 5—4.

VARȘOVIA — După cîteva săptă- 
mîni petrecute la Zakopane, lotul de 
ciclism al Poloniei va pleca în Bul
garia pentru a-și continua pregătirile 
în vederea Cursei Păcii. Antrenorul 
Lasak a declarat că doi din compo- 
nentii lotului, Beker și Ktidra, ur-

mează un program special de pregă
tire individuală axată pe specificul 
campionatului mondial.

MOSCOVA — Continuîndu-și pre
gătirile pentru campionatul mondial, 
Selecționata de hochei pe gheață a 
R.D. Germane a susținut două me
ciuri 
în primul meci hocheiștii 
au fost învinși 
„Sibir", iar în 
cedat cu 2—6 
Novosibirsk.

BUDAPESTA 
meciul 

masculin, 
de finală ale „Cupei cam- 
europeni", între Honved 

și campioana Elveției
Handbaliștii

de verificare la Novosibirsk, 
germani 

cu 5—3 de formația 
de al doilea 
fata echipei

cel 
în

au 
Sk.

Primele meciuri
ale tenismanilor noștri 
in turneul de la Oslo

La Budapesta 
international 
contînd

s-a 
de 

pentru
ți isputat
handbal 
sferturile 
pionilor
Budapesta
„Grasshoppers Zurich".
maghiari au obținut victoria cu sco
rul de 22—15 (11—6).

Satisfacție I Torres, centrul atacant al echipei Benfica Lisabona, a înscris cel de-al doilea gol in poarta lai 
Manchester United și acum ■— după ce a scos el însuși balonul din plasă — se îndreaptă spre centrul terenu
lui, finind mingea la piept. In prim plan, in echipament alb, fundașul englez Cantwell și portarul Gregg, căzut 
in poartă. IntUnirea a luat sfirșil cu 3—2 pentru Manchester, scor care lasă destul de multe speranțe de 
calificare in semifinale, coechipierilor lui Eusebio

CALEIDOSCOP
LA MAGDEBURG (R. D. 

Germană) atleta Dagmar Kes- 
sling, în vîrstă de 1.8 ani, a 
obținut în cadrul unui con
curs în sală rezultatul de 
6,3 sec. la 50 m, la numai o 
zecime de secundă de cea mai 
bună performantă mondială a 
probei.

NOUL regulament al cursei 
cicliste rezervate amatorilor 
„Tour de l’Avenir" fixează li
mita de vîrstă a participanți- 
lor la 25 de ani. Traseul 
cursei a fost scurtat, iar e- 
chipele participante (în nu
măr de 12) vor fi compuse 
din cite 8 concurenți.

La HAM AR (Norvegia), în 
deschiderea unui concurs in
ternational de patinaj viteză, 
norvegianul Peter Sinnerud. în 
vîrstă de 90 de ani, clștigă- 
tor al campionatului mondial 
din 1904, a făcut o demon
strație de viteză și rezistentă, 
parcurgînd în întregime un tur 
de pistă. Amănunt meteorolo
gic : ger de minus 
grade !

UN INSTITUT din 
a întreprins un sondaj 
a stabili 
preferință cetățenii timpul li
ber: la concerte, la teatru, la 
cinema sau pe stadioanele de 
fotbal ? Rezultatul a fost că 
aproape 6Oo/o dintre cei irite- 
rogati preferă fotbalul ; ur
mează cinematograful și, la

și con

anin tor 
un cal- 
stabilit

25 de

R.F.G. 
pentru 

unde își petrec dc

distanță mare, teatrul 
certele.

UN MEDIC vienez, 
rfe statistică, a făcut 
cui... de sezon. El a
că. dintre accidentele de schi, 
33*!. se datorase cunoștințelor 
tehnice insuficiente, 25*l> ob
stacolelor întîlnite pe pîrlie, 
18'1, zăpezii proaste, 8% 
ciocnirilor, 6% cauzelor diver
se, 5*1 > trasării incorecte a 
pîrtiilor, 3''lii defectelor de ve
dere, Pit oboselii, ln/o cehi- 
uamvntului necorespunzător.

FEDERAȚIA sovietică dc 
«chi organizează anul acesta 
un mare concurs de sclii-fond 
al ..speranțelor olimpice". Con- 
cuienții, împărțiți în trei gru
pe de vîrstă (13—14, 15—16 
și 17—18 ani) au și disputat 
prima fază a concursului ur- 
mînd ea, în februarie, să se 
întreacă în cea de a doua 
fază. Pentru fete, programul 
concursului cuprinde probe de 
3, 5 și 8 km iar pentru bă
ieți dc 5. 8 și 10 km

TURNEUL pe care selec
ționata neo-zeelandeză de rug
bi urma să-l întreprindă în 
1967 iu Africa de, sud va fi 

contramandat, întrucît federa
ția snd-africană a anuntat că 
jucătorii de culoare care vor 
face parte din echipa oaspe
ților nu 
tarneri t 
lor Zor i

r ror beneficia de tra- 
"gal cu al coechipieri- 
tilbi.

SÎNT exemple suficiente 
lumea sportului de „familii de 
sportivi44 din rîndul cărora 
s-au ridicat 2—3 sau chiar 
maî mulți sportivi de valoare 
în aceeași sau în diferite ra
muri sportive. Cel mai nou 
exemplu este cu totul ieșit din 
comun. în cursul unui singur 
campionat s-a remarcat o fa
milie întreagă. Este vorba de 
familia de înotători Cian din 
Singapore, Frații Bernard de 
19 ani, Alcx dc 12 ani și sora 
lor Patricia au cucerit împreu
nă la Jocurile Asiei de Sud- 
Est 14 medalii — 9 de aur, 
4 de argint și una dc bronz. 
Și toate la înot ! Cele mai 
multe medalii le-a cucerit Pa
tricia Cian, mezina familiei, 
în vîrstă de 11 ani: în total 
8 medalii de aur !

SALVATORE Morale, fost 
alergător de clasă mondială pe 
400 m garduri, s-a căsătorit 
de curînd cu fosta campioană 
la înot, Anna Bencck deținătoa
rea unui record continental la 
200 m fluture cu timpul de 
2:47,3 stabilit în anul 1962.

F. C. BOLOGNA va con
strui un stadion cu 75 000 de 
locuri. Fondurile 
ca rea acestei baze 
fi procurate prin 
unei loterii.

ANTRENORUL 
baschet Stepan Spandarian care 
s-a ocupat de pregătirea re-

I Redacția șl administrația : st» V4sf|e Conta nr I* t»leron
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OSLO, 8 (prin telefon). ~ Campio
natele internaționale de tenis ale Nor
vegiei reunesc o serie de jucători fjun; 
tași ai continentului, buni cunoscători 
ai jocului pe teren acoperit. Campionul 
român, Ton Tiriac, figurează în jumă
tatea de tablou, la simplu masculin, cu 
redutabilul jucător englez Bobby Wil
son, de mai multe ori selecționat în 
echipa de „Cupa Davis" a țării sale 
și realizator al unor performanțe va
loroase la ultimele turnee de la Wim
bledon. în primul tur, Țiriac joacă 
împotriva francezului Patrice Beust, 
fost campion al Franței pe teren aco
perit. a u

Celălalt participant român, tînărul 
Ilie Năstase, a debutat in compania 
norvegianului G. Sjowall, în fața că
ruia a cedat la scorul de 4—6, 3—6, 
în schimb, la dublu bărbați, perechea 
română Țiriac-Năstase a dispus de 
cuplul suedez Dinne-'I aiesdera cu 6-4, 
6-3. în turul următor, ci vor întîlni 
alt dublu suedez, compus din Ch. Holm 
și H. Nerell.

Un interesant clasam"nt
întocmit de ziarul „l'Equips"

PARIS 8 (Agerpres). — Ziarul pari
zian de sport „l’Equipe" a publicat un 
clasament al țărilor europene pe baza 
rezultatelor obținute în anul 1965 la 
31 de ramuri sportive, printre care și 
unele mai puțin practicate ca schiul 
pe apă, tirul cu arcul, hocheiul pe 
iarbă etc.

România este clasată prima din 
Europa la handbal și caiac-canoe, ocu- 
pînd locul 10 în clasamentul generai 
pe sporturi cu 48 p, față de 46 p, cîte 
a avut anul trecut. Pe locul întîi se 
află U.R.S.S. cu 167 de puncte. Italia 
este prima la c clism, Anglia la rugbi, 
Austria la schi, R.F. Germană la că
lărie, Danemarca la iahting, Ungaria 
la pentatlon modern, Belgia la tirul 
cu arcul, Olanda la hochei pe iarbă.

„Cupa Kurikkala" 
la schi

VIENA 8 (Agerpres). — In localitatea 
Feldkirchen (Austria) au continuat între
cerile concursului internațional de schi 
(probe nordice) dotat cu „Cupa Kurik
kala”. Proba de sărituri de la trambulină 
a fost ‘ " 
Kawoluk, 
săriturile 
Cursa de 
schioarei 
38:00,8.

Proba de ștafetă 4x10 km bărbați a 
fost dominată de schiorii italieni, care 
s-au clasat pe primele două locuri. Șta
feta de 3x5 km femei s-a terminat 
victoria echipei poloneze ( 
Skorusa — Czerniawska), care 
timpul de 55:04,9.

„Cupa Kurikkala" a revenit 
șasea oară consecutiv echipei

cîștigată de polonezul Jan 
care a totalizat 213,5 puncte, 
sale măsurînd 64 m șl 66 m.
16 km fond femei a revenit 

Josefa Czerniska (Polonia) cu

cu
(Biegun — 

: a realizat

pentru a 
Italiei.

WILT CHAMBERLAIN (2,15 m) unul din cei mai „produc
tivi" coșgeteri ai campionatului profesionist de baschet al 
S.U.A. are... probleme de rezolvat, cînd este vorba să facă 
o călătorie cu automobilul. Autorul fotografiei pe care o 
reproducem alăturat ne asigură însă că Will poale — cu 
puțină bunăvoință... — să stea la volanul acestei „mașini 

mici". E vorba doar de... tehnică!

pentru ridi- 
sportive vor 
organizarea

sovietic de

prezentativei sovietice in pe
rioada 1947—1963 a fost an
gajat ca antrenor ul reprezen
tativei chiliene în vederea vi
itoarelor campionate mondiale".

RECENT cunoscutul scrimer 
francez Jcan-Claude Magnan 
s-a căsătorit cu Maryvonne 
Melanec. Căsătoria lor a avut 
loc Ia Toulon, unde cei doi 
proaspăt căsătoriți au primit 
călduroase felicitări din partea

unor înalte personalități spor
tive franceze și a unor cam
pioni ca Christian D'Oriola, 
Claude Arabo, Katc Delbare. 
Cu ocazia primirii felicitărilor, 
Magnan a declarat: „Înainte 
dc a încerca noi victorii, vreau 
să-mi petrec luna de miere 
la munte, după care mă voi 
întoarce la Aix en Provence 
unde îmi voi reîncepe antrena
mentele pentru Mexic".
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