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Din viața organizației noastre

Realizări
și perspective

FIRUL ALB, asociația sportivă a în
treprinderii ^Bumbăcăria românească* Ji
lava, tinde să devină un NUME în acti
vitatea competițională din cadrul orașului 
București. Au făcut-o cunoscută voleiba
listele, participante în „oraș“, categoria L 
fotbaliștii, și ei prezenti în aceeași com
petiție, la categoria a Ii-a și mai ales 
handbalist ii, care aspiră — în viitorul 
apropiat — la un loc în primul campio
nat al țării. Cu alte cuvinte, la Firul 
alb drumul către performanță este par
țial bătătorit I Prin talent și muncă a- 
vîntată acest drum poate fi străbătut cu 
frumoase rezultate, pînă la capăt.

Și mai este ceva, desigur foarte im
portant, care pledează pentru noi succese: 
în „rezefva“ echipelor respective se 
găsesc alte numeroase elemente talentate

ASOCIAȚIA SPORTIV»
FIRUL ALB

selecționate din TÎndul celoT care participă 
activ la întrecerile programate. în 
cadrul campionatului pe asociație. 
Despre acest campionat, foarte prețuit 
printre membrii UGFS de la Bumbăcă- 
ria românească Jilava, ne-au vorbit și 
sportivii asociației și... foile de concurs. 
Ce rezultă confruntînd și sistematizând , 
însemnările culese?

înairtte de toate că la Firul alb acest 
campionat pe asociație se desfășoară de 
multă vreme (a se citi: în ultimii 5 ani) 
-Cu o frecventă matematică. El înseamnă 
de fiecare dată un eveniment deosebit 
pentru salariații întreprinderii. Fiindcă 
competiția interesează, pasionează, creează ’ 
emulație la nivelul tuturor secțiilor (gru- - 
pelor sportive), vîrstelor și preocupărilor. 
Și acest lucru merită a fi subliniat. Un 
campionat pe asociație cu 1100 de par-

I. STAMATE

(Continuare în pag. a 3-a)
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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNI7I-VA!

0 nouă sală de sporiAITIALIIATI 1 la Tg. Mureș
I

Și

sala

Avem o școală românească de box; I
“I

UN NOU CONCURS 
DE PATINAJ ARTISTIC

TENISMANII 
ÎN ÎNTRECERE

TREI ÎNOTĂTORI RO
MÂNI LA CONCURSUL 
INTERNATIONAL DE LA 

BUDAPESTA

folosim din plin experiența!La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, micii patinatori ai

I. PĂUȘ — coresp. regional

24 FEBRUARIE, LA BUDA
PESTA : PROGRESUL 
BUCUREȘTI - VOROS 
METEOR'BUDAPESTA, ÎN 
„C.C.E." LA TENIS DE 

MASA

ORGAH AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
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A fost stabilită data par
tidei feminine de tenis de 
masă, Progresul București 
— Vdros Meteor Budapes
ta, contînd pentru semifi
nalele „Cupei campionilor 
europeni". Intîlnirea va 
avea loc joi, 24 februarie, 
la Budapesta.

Campionll șl recordmanii 
tării, Vtadîmtr Moraru, 
Angtiel Șoptereanu șl Va
sile Costa, au părăsit Ca
pitala plecînd la Buda
pesta, unde vor participa 
la sfîrșitul acestei săp- 
tămînl la un mare 
concurs internațional de 
înot. Sportivii noștri sînt 
însoțiți de antrenorul Gh. 
Dimeca.

SPĂRTACflIADA «1 IARNĂ A TINERf TUIW
LA I.TiB. AU FOST DESEMNAT! 

CAMPIONII

Zilele trecute au avut loc la 
I.T.B. finalele pe asociație ale 
primei etape a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului. După între
ceri deosebit de disputate au fost 
desemnați cei mai buni din cei 
Aproape 3 000 de participant. La 
șah, pe primul loc s-a clasat lă
cătușul Alecu Miron de la Depoul

•Dudești, la tenis de masă Elena 
Cozac (Circulație) și ing. Ștefan 
Taflen (D.G.), la tir tîmplarul 
Marin Dumitru, iar la haltere — 
în ordinea categoriilor — Dumitru 
Nicolae (Atelierele centrale), Ion 
Ciucă (A.C.), Andrei Băloiu (A.C.), 
C. Iancu (Depoul „Ilie Pintilie"), 
Ion Covon (D.I.P.), Tudor Marin 
(D.I.P.), și Teodor Clenciu (D.I.P.). 
Campionii se pregătesc acum pen
tru etapa a Il-a a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului.

cluburilor din Capitală au 
de disputat un nou con
curs. Comisia de patinaj 
artistic a orașului Bucu
rești- organizează duminică 
(începînd de la ora 7,45), 
pe gheața patinoarului ar
tificial Floreasca, un con
curs rezervat categoriei 
8—-10 ani și juniori II. în 
programul concursului fi
gurează exclusiv sărituri 
piruete.

Icepînd de aseară, 
Steaua din Calea Plevnei, 
găzduiește un interesant 
concurs de tenis, rezervat 
jucătorilor noștri fruntași. 
Se attlă în întrecere Petre 
Mărmureanu, G Un t h e r 
Bosch, Constantin Năstase, 
Constantin Popovici, 
Gheorghe Boaghe și Radu 
Niculescu. Se joacă sistem- 
turneu, jocurile fiind pro
gramate în fiecare după- 
amiază.

De cîte.va zile sportivii fruntași 
Tg. Mureș au la dispoziție o sală 
sport bine utilată unde se pot antrena 
în cele mai bune condițiuni. Sala a fost 
amenajată sub tribuna stadionului „23 
August", are dimensiunea de 30x6 metri 
și este înzestrată cu un ring de box de- 
montabil, podium pentru haltere, apa
rate de gimnastică, instalații pentru exer
ciții de forță etc. In această sală se an
trenează gimnaștii, boxerii, halterofilii și 
canotorii clubului C.SiO. Mureșdl. Ane
xele sălii cuprind un vestiar bine ame
najat, instalații sanitare, magazii pentru 
materiale și echipament. în curînd, se 
va da în folosință un nou spațiu de lu
cru, o sală pentru antrenamentul atle- 
ților în timpul iernii. Ea se amenajează 
tot sub tribunele stadionului.

VEȘTI UE PE PÎBTIILE ALBE
• „CUPA ORAȘULUI 

SĂCELE11 s-a bucurat și 
în acest an de un frumos 
succes. Au avut loc pro
be alpine (slalom uriaș 
și special) și de fond. 
Iată cîștigătorii probe
lor : SLALOM SPE
CIAL, juniori I : Liviu 
Tocitu ; juniori II : Con
stantin Teșileanu ; copii 
12—14 ani : Ștefan Șer- 
ban ; copii 10—12 ani : 
Liviu Ivan ; SLALOM 
URIAȘ, juniori I : L. 
Tocitu ; juniori II : Va- 
leriu Ovasia ; FOND, 
juniori I: I. Beciu ; ju
niori II : I. Eftimie : co
pii 2—: 
leanu ; junioare I: Ma
ria Alexandru ; junioare 
II : Viorica Alexandru 
(V. Secăreanu — coresp;)

• LA MEDIAȘ a avut 
loc de curînd un reușit

concurs antrenînd copii, 
juniori și seniori, atît în 
probe alpine (coborîre), 
cît și de fond. Ati luat 
parte peste 800 de repre
zentanți ai asociațiilor 
Olimpia, Textila, Gaz 
metan, Unirea, A.S.A., 
Vitrometan, Automecani- 
ca, Sparta și altele. Clu
bul Sportiv Orășenesc a 
primit un ajutor substan
țial în organizare din 
partea profesorilor de 
educație fizică și a antre
norilor din localitate. 
Iată cîștigătorii probelor: 
FOND, copii : T 
juniori: Stv

I. Tauș;
... _. __ , .....
14 ani : B. Teși- seniori: W. Schrrptlt; CO- 

" “ BORÎRE. copii:£P. Țf:>- 
ciung; juniori TI: -Gl>. 
Popa; juniori I: Gh. -M6- 
zeș; seniori: H. Schnei
der (Z. Rîșnoveanu — 
coresp.).
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NALĂ Cluj a campiona- _ 
telor școlare s-a disputat 1 
la Abrud în fața unui * 
public numeros. S-au evi
dențiat reprezentanții o- 
rașului Cluj (84 de punc
te), precum și, pe școli, 
cei ai liceului „Horia, 
Cloșca și Crișan“ din A- 
brud. Pe probe au ieșit 
învingători : FOND, bă
ieți (5 km): V. Selejan 
(Cluj); fete (3 km): Ma 
ria Scrob (r. Cîmpeni); 
ștafeta băieți: Cluj (Ju- 
can, Bacociu, Selejan); 
ștafeta fete: Bistrița (Fle- 
șeriu. Bucur, Dohotaru): 
ALPINE, coborîre băie
ți: C. Vass (Cîmpeni). 1 
coborîre fete: Iudita To • 
mori (Cluj), slalom spe- ■ 
cial băieți: A. Szabo | 
slalom special fete: I. 
Toniiiri 
coresp.).

I
I
I
1
I
I

Aurel,
Ion

Mielu
Seco-

Boxerii români s-au 
impus de-a lungul ani
lor în marile confrun
tări internaționale, cam
pionate europene și 
Jocuri Olimpice. Specia
liștii străini au elogiat 
deseori calitățile deose
bite ale pugîliștilor noș
tri, combativitatea, ca și 
tehnica lor. S-a vorbit 
mulți ani, în lumea bo
xului nostru, de o școală 
proprie, românească. în- 
tr-adevăr, noi avem o 
șco-ală cu care, pe bună 
dreptate, ne mîndrim. 
Școala boxului românesc 
l-a creat pe Toma 
Lucian Popescu, 
Popa, Ion Chir iac, 
Doculescu, Vasile
șan și, în ultimii ani, pe 
Linca, Negrea, Dobrescu. 
Fiat etc. Acești pugiliști 
își bazau acțiunile pe un 
stil personal de luptă, în 
care se distingea o teh
nică perfecționată și bine 
individualizată, la nive
lul calităților lor fizice. 
Se poate spune însă că 
principala caracteristică 
a boxerilor români o 
constituie temperamentul, 
calitate specifică tineri
lor noștri sportivi. La 
baza performanțelor rea
lizate de pugiliștii ro
mâni de-a lungul anilor 
a stat pregătirea fizică 
excepțională,' calitățile 
lor fizice deosebite.

în ultimii arii, proce
sul de instruire în mul--

i

Dinamism, vigoare, sănătate — toate își dau intiinne pe pitlnie albe. Nu venili și dumneavoastră î

te ramuri sportive, și fi
rește și în box. a evoluat I 
simțitor. Obținerea mari- • 
lor performanțe a impus ■ 
antrenorilor și tehnicie- | 
nilor noi „căutări11, mij
loace și metode noi de 
instruire. Firește că și în 
boxul nostru s-a simțit , 
nevoia unei... primeniri. I 
Dar, în loc să perfecțio- ’ 
neze propria noastră a 
școală de box unii din- | 
tre antrenori au copiat 
(da, este cuvîntul cel mai 1 
potrivit) fără discernă- ■

PETRE EPUREANU | 

arbitru A.I.B.A.
I(Continuare în pag. a 3-a) ■

INSTANTANEE

Carmen Cehanzuc (11 ani) — una din cele mai tinere 
speranțe die secției de natatie a S.S.E. nr. 2 (antre- 
noare Maria Baciu). Un amănunt în plus : în carnetul 
de note al elevei C. Cehanzuc (Șc. generală nr. 49) 

figurează numai note de 9 și TO 1
Foto : T. Roibu

LA PREDEAL, ÎN VACANȚĂ...

Pe studentul Tibe
riu Belean l-am în- 
tilnit în holul Casei 
de cultură din Pre
deal. Viitorul profe
sor de limba româ
nă (in prezent în 
anul II filologie, Ia 
„Pedagogic"., la 0- 
radea) aștepta, în 
tovărășia unui grup 
de prieteni, stu- 
deuti și ei, primul... 
start în campionatul 
universitar de salt.

— în calitate de 
sportiv ?

— Nn chiar... De 
susținător al cole
gului meu de insti
tut și de an...

— Cine-i ?
— Alexandru 

tican.
— Candidat la lo

cul I ?
— Greu de spus. 

Este pentru prima 
oară la o asemenea 
competiție. II reco-

Vi-

mandă, totuși, vic
toriile pe toată li
nia obținute la noi, 
în institut.

— Dv. ce vă pro
puneți pentru zilele 
următoare.?

Zilnic cîte

trebuie să 
concursuri

ca... 
Iar ca 
la schi, 
sosit în

să
ex-
or-

este 
Numai

1 chilie a acestui 
sport...

— Vă rog sa mă 
iertați, 
rectific :
de schi. apoi ?

— N-aș vrea 
scap cele cîtcva 
curs îi ce vor fi
ganizate pentru noi, 
studenții, la Susai și 
Trei brazi, la Bra
șov și Bran, la Di- 
ham și 
vizitarea
Peleș), la 
și Poiana

— 'Nu-i(în ziua 
un înce-

o 
oră două o voi.de-, 
dica șahului, 
privitor, 
practicant, 
Cînd am
Predeal, m-am și re
pezit pînă la CLl bu
ret. Pîrtia 
splendidă,
de-ar ține așa pînă 
plecăm... 
dialogului, 
put de lapovifă i-a
cam pus pe gînduri 
pe cei interesați).

— Deci: viziona
rea campionatului 
studențesc de șah, 
lecții de schi..,

— Ei, nu chiar 
lecții. Ceva, ceva 
mai știu și eu din

Sinaia (cu 
muzeului 

Gîrbova 
Brașov. 

prea în
cărcat programul ?

Interlocutorul meu 
mă privește surprins. 
Parca ar vrea să-mi 
spună: ce naiba, 
sînt doar la 20 de 
ani’!...

Tiberiu Belean ar 
mal fi rămas poate 
„ancorat** în discu
ție, dacă unul din

colegii lui n-ar fi or- 
nuntat:

— Peste cîtcva 
minute începe prima 
rundă !....

Ne-am despărțit, 
urîndu-i ca împreu
nă cu colegii săi să 
petreacă o vacantă 
plăcută. . Iar el, 
drept răspuns, m-a 
‘rugat să mai adaug 
la acest instantaneu, 
un ultim amănunt :

— - în ajunul 'ple
cării. se organizează 
un concurs „Cine 

•știe cîștigă* cti te
ma : „Obiectivele tu
ristice din masivele 
aflate în jurul Pre- 
•dealului*. Parcă 
ru-aș înscrie și eu. 
Ce spuneți: după 
excursiile proiectate, 
aș avea vreo șan
să?...

— Fără discuție!
— Vă mulța~ 

mim...

T. ST AMA



HANDBAL: Pe lingă regulament...
In general, competițiile de sală au 

fost bine organizate, cu multă grijă 
pentru desfășurarea lor cu regularitate, 
înăuntrul termenelor stabilite de fede
rație și cu respectarea regulamentelor. 
Din acest punct de vedere, majoritatea 
comisiilor locale (printre care cele din 
regiunile Banat, Ploiești, Crișana, Cluj) 
și-au făcut datoria. S-au înregistrat 
însă și unele „defecțiuni", față de care 
federația a trebuit să ia măsuri. Ast
fel, deși pentru regiunea Galați regu
lamentul „Cupei F.R.II." prevedea or
ganizarea competiției la Galați (centru 
handbalistic apreciat și înzestrat și cu 
o sală corespunzătoare), totuși, prima 
etapă a avut loc la... Brăila, fără ca 
acest lucru să fie comunicat în preala
bil federației. Aceasta, pusă în fața unui 
fapt împlinit și pentru a stimula totuși

un centru cu activitate handbalistică, 
a aprobat participarea echipelor Voința 
din acest oraș la faza intercentre. Ul
terior însă, din „situațiile" (contradic
torii) primite din Galați și Brăila, fe
derația a constatat că competiția a 
fost nercgulamentar organizată și a de
cis eliminarea echipelor Voința din în
trecere, adversarele lor viitoare (Dinamo 
Bacău și Progresul București) califi- 
cîndu-se fără joc. Normal ar fi fost ca 
echipele ieșene, învinse duminica tre
cută de Voința, să joace mai departe; 
dar — altă abatere de la regulament: 
lașul a anunțat ca echipe cîștigătoare 
— pe centru — pe C.S.M.S. și Lie. 
nr. 2 și la meciuri s-au prezentat... 
Moldova și S.S.E. !...

Oare este așa de greu pentru unii să 
respecte regulamenul ? (p. g.).

DUMINICĂ — NICI UN MECI FEMININ IN CAPITALĂ... Penultima etapă 
a turului campionatului republican se desfășoară exclusiv în țară. Și sint 
programate meciuri extrem de importante, printre care ȘtiințaTimișoara— 
Știința București și Mureșul Tg. Mureș — Rapid București. In fotografie : 

aspect din derbiul bucureștean Știința — Rapid.

Foto : T. Roibu

TIR: O întrecere importantă — „Cupa Federației"
De cîteva zile, pe mai multe poli

goane sportive din țară s-au reluat în
trecerile. A început prima etapă a 
popularei competiții la armă sport „Cupa 
Federației române de tir“. Anul a- 
cesta, dat fiind numărul mare de ti
neri și vîrstnici care practică tirul cu 
arma sport, întrecerilor li s-a asigurat 
un caracter mai larg, în sensul că la 
prima etapă, cca pe asociația sportivă, 
poate participa orice tînăr sau vîrstnic, 
indiferent dacă asociația sportivă din 
care face parte are sau nu secție de tir 
afiliată la federație. Concursul este foar
te ușor și el cuprinde întreceri la o sin
gură poziție—culcat rezemat—trăgîndu-se 
10 focuri de efect. Organizatorii au 
prevăzut ca la această etapă de masă, 
unde participă în majoritate începători, 
să concureze și acei sportivi clasifi
cați la tir care nu fac parte din secții 
afiliate.

Deși mai sîht multe zile pînă la în
cheierea primei etape — 27 martie — 
este de dorit ca asociațiile sportive și 
comisiile locale de tir să mobilczeze încă 
de pe acum un mare număr de concu-

renți la întreceri și să Ie asigure o 
asistență tehnică competentă pe poli
goane. Toți participanții la întreceri 
trebuie să știe că cel mai important lu
cru la un concurs de tragere este dis
ciplina, respectarea indicațiilor dale de 
instructori I

La etapa următoare a competiției (in- 
terasociații) iau parte primii doi cla
sați din concursul precedent și au 
dreptul de participare și trăgătorii cu 
categoria a 111-a de clasificare, lnce- 
pînd cu etapa a Il-a, concurenții vor 
trage pe trei poziții cite 20 de focuri. 
Etapa a IlI-a se organizează — prin 
corespondență — de către comisiile re
gionale de tir pentru reprezentanții ra
ioanelor din regiunea respectivă. Se dis
pută proba de 3x20 focuri și au drep
tul să participe și sportivii dc categoria 
a 11-a. Se întocmesc clasamente indi
viduale și pc echipe Ia toate categoriile 
de vîrstă și sex. La această etapă se 
participă numai pe bază de legitimații 
cu viza anuală pe 1966. Finala se va 
disputa în luna august, la Arad, unde 
se vor întrece trăgători invitați de fe

derație pe baza rezultatelor obținute în 
etapa a IlI-a a competiției.

La finală se vor întocmi clasamente 
individuale (seniori, senioare, juniori și 
junioare) și pe echipe de regiuni. Este 
interesant de știut că echipele trebuie 
să fie formate din patru trăgători, cîte 
un sportiv din fiecare categorie de 
vîrstă și sex. Deci, se impune ca în- 
cepînd din primele etape organizatorii 
să atragă în competiții cît mai mulți 
băieți și fete.

Comisiile regionale de tir au sarcina 
de a se preocupa cu mult simț de răs
pundere de această competiție, de pre
gătirea participanților, deoarece cei mai 
buni fintași, care Se vor evidenția în 
„Cupa F, R. Tiru, vor putea participa 
la campionatele, republicane, la proba 
de armă sport care se va organiza pen
tru prima oară în acest an.

RUGBI: „Cupa 
primăverii"—prima 

competiție a sezonului
VOLEI: Pregătiri intense pentru retur

și la Progresul Brăila
Buna comportare din turul campio

natului, încheiat de echipa masculină 
Știința Brașov (categoria A — scria I) 
pe locul 6, a constituit pentru studenți 
un stimulent la o și mai serioasă pre
gătire în vederea returului. Sub îndru
marea antrenorului lor, prof. N. Boș, 
ei participă săptămînal la patru antre
namente.

compunerea e- 
cu succes exa- 
ca dc pildă 

dc 9 și 10. 
desfășurate în

O POVESTE FANTASTICA!
TRAMBULINA ELASTICĂ...

Ieri vine la mine un pro
fesor din Oradea. Intră în 
birou, face doi pași și se 
prăbușește, zdrobit, în pri
mul scaun. în sfirșit, după 
un timp reușește să în- 
gîne :

— Tram-bu-lina..
— Ce-i cu ea ? 

descos.
— A stricat-o Aposto

lache dintr-a șasea.
— Auzi dumneata ce-a 

fost în stare !
— Da, el m-a adus în 

halul...
— Liniștiți-vă! O să-l 

criticăm noi pe obraznicul 
ăsta.

— Nu e singurul vino
vat.

— Se înțelege. Răspun
derea o poartă și colecti
vul clasei care...

— Nu m-ați înțeles.
— Știu. Nici părinții 

lui nu sînt străini de... Lă- 
sați că lămurim noi lu
crurile ! Adică, cu ce drept 
și-a permis Apostolache 
dintr-a șasea să strice bu
nătatea de trambulină?...

— Elastică 1
— Mă rog, asta contea

ză mai puțin.
— Dimpotrivă, enorm!... 

Nu se găsește. Nu 
Nu o pot cumpăra, 
de la nici un 
zin 1 Umblu după 
o săptămînă. La 
la I.C.R., la
Acum am venit la Bucu
rești. Am o scrisoare de 
virament către I.C.S., no
tă de comandă pentru 
I.D.M.S., o adresă la F.R.G., 
și una la C.F.R. Dacă ob
țin aprobarea, mă costă de
plasarea și transportul de 
două ori cît trambulina. Ah, 
Apostolache, băiatule, în ce 
încurcătură m-ai băgat !

— V-am spus să-l lăsați 
pe mina mea ! Dacă nu v-o 
place ce săpuneală am să-i

există, 
dom'le, 
maga- 
ea de 

O.C.L.,
I.C.R.M....

trag... Probabil, învață și 
prost...

— Deocamdată are 10 pe 
toată linia.

— Asta e. S-a îngîmfat, 
a devenit vedetă...

— Mă gîndeam totuși 
că, o critică la adresa în
treprinderilor. ..

— Dumneavoastră vor
biți serios ? — întreb.

— Foarte serios! De 
rîdeți ?

— Scuzați-mă, dar nu 
mă pot abține... Și spu
neți că ați vrea să critic.

— Mă enervează fi sul 
ăsta 1

ce

care au înlocuit I.D.M.S.- 
urile regionale să aibă în 
depozitele magazinelor lor 
tot felul dc materiale spor
tive, conform nomenclato
rului M.C.I. ? Iar dacă tiu 
le au, să le criticăm 1 Să 
le arătăm deschis, tovără- 
șește, că nu fac bine, că 
pun oamenii pe drumuri, 
că sportul din regiunea res
pectivă suferă. Vezi, doam
ne, ei nu știu că sînt o- 
bligați să lină în depozite 
tot ce prevede nomencla
torul ?

— Și totuși, nu țin!
— O observație justă, 

dragă profesore. Iertați-mă,

foileton
— Vă cred, tovarășe pro

fesor, însă nu-i vina mea. 
M-a dispus propunerea 
asta cu critica. Aici, zău, 
ați avut haz! Nici zece 
zile pierdute după o tram
bulină și gala, dă-i cu cri
tica, nu ? Păi, dumnea
voastră știți cît timp a 
pierdut delegatul asocia
ției sportive Elcctroputcre, 
Craiova ca să ridice 10 
bănci de gimnastică, 12 
șpaliere și 6 saltele? 
Dar cei de la Steagul roșu 
Brașov, C.F.R. Timișoara, 
C.S.O. Bacău, C.S.M. Cluj 
etc. ? Sau poate credeți că 
ei au găsit trambuline, cai 
cu minere și paralele la 
magazinele de sport ale 
I.C.R.M.-urilor
late și doar de dragul unei 
plimbări în Capitală au 
venit aici să cumpere de 
la I.D.M.S. materiale spor
tive, ca apoi să le care... 
în orașul de sub poalele 
Tîmpei sau de pe Be ga ?

Adică, dacă înțeleg eu 
bine, ce-ați vrea dumnea
voastră? Ca I.C.R.M.-urile

din locali-

dar vă pricepeți la comerț, 
cum mă pricep eu la dre
sat delfini! Eu, responsa
bil de magazin, dacă țin 
banii la bancă, ce iau ? 
Iau dobîndă. Dacă îi „imo
bilizez" în bîrne, capre de 
sărit și trambuline elastice, 
ce fac ? Dau dobîndă. 
Deci, renunț la „capre, 
bîrne" etc... Sînt „greu" și 
de contractat, și d<' ans- 
portat, și de depozitat. To
tuși, să zicem, îmi cere A.S. 
„Trăsnetul" 10 helcometre. 
N-am în depozit. Ca să-mi 
„servesc" clientul îl trimit 
(sau comand) la I.D.M.S. 
București materialele res
pective. Fiind pe „picior 
de egalitate" cu I.D.M.S.- 
ul, acesta cînd îmi expe
diază marfa, îmi expedia
ză și... rabatul. Înțelegeți?

— încerc.
— O să-mi spuneți —1 

continui eu — că fondul 
dc mur fă îl repartizează 
sfaturile populare. Adică, îi 
fixează întreprinderii de 
comerț interraionale Ale
xandria, spre exemplu, su-

ma de 280 000 lei pentru 
a cumpăra articole de sport. 
I.C.I. Alexandria încheie 
contract cu I.D.M.S.-ul 
pentru întreaga sumă, dar 
nu îl respectă și cumpără 
(ca anul trecut) materiale 
sportive numai dc 105 000 
lei. Ăsta e încă un caz 
fericit. I.C.R. Urziccni a 
avut fond de marfă con
tractat pe 1965 în valoare 
tot de 280 000 lei și a rea
lizat doar 78 000 lei. Res
tul: „N-avem“, „reveniți 
dv. peste o săptămînă44... 
Adăugați la toate acestea și 
dezinteresul pe care „îl a- 
cordă44 unele I.C.R.M.-uri 
cînd e vorba de materiale 
sportive, adăugați și lipsa 
unor merceologi dc specia
litate, adăugați și faptul 
că fostul magazin I.D.M.S. 
din centrul Clujului și-a 
luat... zborul, devenind 
„TAROM44, fiind mutat în 
piață, între „solduri44 și 
„brînzeturi44. Adăugați, vă 
rog, că la Tg. Mureș ma
gazinul „Sport44, avînd tot 
un spațiu corespunzător, a 
fost transformat în „încăl
țăminte dc lux-dame și 
bărbați44, dîndu-i-se „ceva 
asemănător" la marginea o- 
rașului. Adăugați...

— Mulțumesc, ajunge!
— Și dumneavoastră vă 

plîngeți pentru o biată 
trambulină 1

— Vă rog 
zați.

— Totuși, 
lăsa lucrurile 
e critică! Apostolache 
mai cum îl chema pe năz
drăvanul. ăla care v-a rupt 
trambulina elastică ?

— Și Ion, îl dați în 
ziar ?

— Bineînțeles. Să sară 
altădată mai ușor, mai cu 
simț de răspundere!... Sau, 
știți ce? Să nu mai sară 
de loc, ca să stea liniștiți 
tovarășii care se ocupă de 
comerțul cu materiale 
sportive...

Datorită conștiinciozității dovedite, toți 
studenții brașoveni din 
chipei Știința și-au trecut 
men ele, unii dintre ci, 
Bid ian, cu note numai 
Pe lîngă antrenamentele
sala Armatei, voleibaliștii de la Știința 
au susținut o scrie de întîlniri de veri
ficare, între altele și cu echipa divi
zionară brăileană, Progresul (fostă Con
structorul), manifestînd o satisfăcătoare 
foimă sportivă și o deosebită dispozi
ție de joc-

Aprecieri pozitive ne-a prilejuit și jo
cul echipei Progresul Brăila, care a fă
cut cîteva antrenamente comune cu for
mațiile divizionare din localitate Trac
torul și Știința. Echipa brăileană (lo
cul 7 la capătul turului) se pregătește 
de asemenea cu atenție, pentru o com
portare superioară în partea a doua a 
campionatului. în lotul brăilcnilor, an
trenați de T. Tănase, -au fost introduși- 
cîțiva tineri cu reale perspective (Teo- 
dorescu, Matei și Vasile), care se pre
gătesc intens alături de Bruckner, Pău- 
noiu, Ruja, Bratu, Maxim, Sighinaș și 
Zafirudis.

C. GRUIA - coresp. reg.

Iubitorii sportului cu balonul o«J 
din Capitală au prilejul de a se reîn- 
tîlni în tribune, pentru prima oară în 
acest sezon, duminică pe stadionul Con
structorul, unde vor avea loc meciuri în 
cadrul „Cupei Primăverii44. Participă 
echipe de categorie A, programul primei 
etape fiind următorul : Dinamo-Știința 
Petroșeni și Constructorul-Gloria î$ se
ria 1, Steaua-Grivița Roșie și Progresul- 
Farul Constanța în scria a 11-a (ulti
mul joc se va disputa probabil la 16 
februarie). Organizatorii competiției — 
comisia orășenească de specialitate în 
colaborare cu clubul Constructorul — 
au ținut cont de făptui că participan
tele se află în perioadă de pregătire și 
au stabilit durate diferite pentru me
ciuri : 60 dc minute în prima etapă, 
70 în a doua și 80 (deci normală) în 
a treia, 
însă și 
locuirea 
caz de i 
executa < 
din centrul liniei de 22 și cîte două 
lateral) 
gine se 
priu, în 
turi de 
de transformare) din locul infracțiunii. 
Așadar, grijă pentru intrarea gradată\a 
echipelor în regim de competiție și pen
tru acurateța jocului.

Regulamentul Cupei prevede 
alte lucruri interesante : • în-
nelimitată dc jucători • in. 

rezultat egal, fiecare echipă va 
cîte 5 lovituri de pedeapsă (una

® loviturile de picior în mar- 
execută numai din „22“-ul pro- 
caz contrar se vor acorda lovi- 
pedeapsă... limitate (fără drept

să mă scu-

nu putem 
așa. Critica, 

și

VASILE TOFAN

Săptămînă viitoare pe ecrane 
o producție a Studioului cinematografic București 

scenariul : Eugen Barbu 
regia : Iulian Mihu

muzica : Anatol Vieru 
decoruri : Liv;u Popa

imaginea : Aurel Samson 
montajul : Lucia Anton



22 de speranțe

MECIURI AMICALE
•<D BUCUREȘTI - C.F.R. ROȘIORI 

9-4) (4-0)

îfruntînd umezeala și frigul, cîteva 
de suporteri ai rapidiștilor au fă- 
joi după-amiază un „gard viu' în 
ii terenului II din Giulești, pentru 
sista la un nou joc al liderului, 
iu au avut ce regreta; în ciuda 
jului și a terenului, Rapid a jucat 

treninguri, ca la „oficiale", mă
slină o dispoziție ‘ excelentă. Am 
tiut mai ales verva liniei de atac 
:are au excelat tinerii Neagu și 
ian Popescu.
u marcat: Codreanu (2), Dumi- 

și Ionescu în prima repriză, 
rgescu (2), Neagu (2) și Oble- 
ico în repriza a. Il-a.
rbitrul Marin Niță a condus for- 
iile :
APID: Andrei (Răducanu), Lu- 
;u, Motroc, C. Dan, Mihai (Gite- 
, Jamaischi (Marian Popescu), 
■rgescu, Năsturescu, Dumitriu 
agu), Ionescu (Oblemenco), Co- 
inu (Kraus).
F.R. ROȘIORI: Tudor (Fîță), Fă- 

, Todorache, Picu, Pintică (Penu), 
< (Petrescu), Ghiță, Bălan, Gerea 
'ană), Marin, Leahevici (Dinu).

N. TOKACEK - coresp.

(ACTORUL BRAȘOV - ȘTIINTA 
TIMIȘOARA 1-1 (0-1, 1-1) *

1AȘOV, 10 (prin telefon). — 
•ța Timișoara a întîlnit joi pe 
dorul, într-un meci de verificare,

litriu (Rapid) a cîștigat duelul cu portarul toșiorean Filă. (Fază din 
meciul Rapid București — C.F.R. Roșiori 9—0)

Foto : St. Ciotloș

Turneul echipei Steaua

INTERVIU PRIN TELEX...
dorința de a afla lucruri noi despre 
disputat miercuri la Tel Aviv de 

ia bucurcșteană Steaua, ieri la ora 
ului, am luat legătură prin telex 
rt«renorul llie Savu.

Mat întîi vă rugăm unele amă- 
j privind primul meci.

După cttm știți, am jucat miercuri 
el Aviv, avînd ca adversar selec
ta Izraelului. Golul cu care am 
ut a fost înscris în min. 28 dintr-o 
ală a portarului Suciu. Echipa a 
, în general, bine in cimp, eon
ii v și colectiv, bferind multe faze 
oase. Lipsa de eficacitate și-a spus 
cu viatul. La meci au asistat 12 000 
pectatori. Aș vrea să arăt că in 
ele luni selecționata Izraelului a 
;at cîteva rezultate bune: a învins

făliri la Cîmpîa lur/ii
DUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA TUR- 
i-a reluat pregătirile în vederea 
ului. Pentru început antrenorul 
răciun a fixat cîte patru ședințe 
tregătire pe săptămînă, trei in 
liber și una în sală. Tematica 
Emamentelor — pregătirea fizi- 
enerală, dezvoltarea rezistenței și 
tei. Lotul cuprinde pe următorii: 

i, Popuță, Istrate, Gaci, Popescu, 
rean, Bîndean, Chetan, Raab, Hu- 
Drăghici, Vegh, Pop, Rădulescu, 
>nfi, Cimpoca și Simion. Peste pu- 
:imp echipa va susține o serie 
aeciuri amicale, cu Minerul Baia 
3, Gaz metan Mediaș, Știința Cluj 
Irișul Oradea.

P. ȚONEA — coresp.

disputat pe distanța a trei reprize 
de cîte 30 de minute. Jocul a scos 
în evidență buna pregătire fizică a 
ambelor echipe. Golurile au fost în
scrise de Regep (Știința Timișoara) 
și Hiris (Tractorul).

Studenții au folosit 17 jucători: 
Siclai — Surdan, Petrovici, Lereter, 
Speriosu — Mihăilă, Morovan — 
Cotormani, Loncer, Regep, Mițaru ; 
au mai jucat : P. Popa, Roman — 
portari, Pîrvu, Hodrea, Rus, Grizea. 
Meciul a adus și... prima eliminare a 
anului : Mihăilă (Știința) în min. 75 
pentru injurii aduse arbitrilor.

în cadrul pregătirilor, Știința Ti
mișoara va mai susține două me
ciuri la Brașov : duminică dimineața 
cu Știința Craiova și miercuri dimi
neața cu Știința București.

EUGEN BOGDAN - coresp.

METALURGISTUL BUCUREȘTI - 
DINAMO BUCUREȘTI 2-0 (2-0) !

Ieri, pe stadionul din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, în cadrul unui meci 
amical de fotbal, dinamoviștii au 
primit o replică neașteptat de dîrză 
din partea formației Metalurgistul 
București, din categoria B. Aceasta 
dovedind că acel 1—2 de duminică 
cu echipa din Giulești nu a fost în- 
tîmplător, a obținut o victorie con
cludentă : 2—0 (2—0) în dauna carn

ea 2—1 formațiile Torino și Tottenham 
și a terminat la egalitate. (2—2) cu 
Arsenal Londra.

— Care va fi programul în conti
nuare ?

— Luni 14 februarie vom juca, tot 
la Tel Aviv, cu Macabi, cîștigătoarea 
„Cupei Izraelului". După cum susțin 
tehnicienii și ziariștii, aceasta este cea 
mai tehnică echipă a tării. Apoi, 
miercuri 16 februarie, vom evolua la 
Haifa, în revanșă cu selecționata Izrae
lului. Intre partide, timpul find favorabil, 
efectuăm zilnic antrenamente.

— Succes 1
M. TUDORAN

PRO
Concursurile PRONOSPORT A 7 și 

B 7 cuprind meciuri foarte atractive 
din campionatul italian A și B. Iată 
programul acestor concursuri :

I. Napoli — Bologna
II. Atalanta — Brescia

III. Cagliari — Torino
IV. Fiorentina — Catania
V. Internazionale — Roma

VI. Juventus — Varese
VII. Lazio — Foggia

VIII. Sampdoria — Milan
IX. Alessandria — Genoa
X. Mantova — Venezia

XI. Palermo — Modena
XII. Pisa — Catanzaro

XIII. Spal — Lanerossi 

pionilor. Metalurgiștii au început 
partida cu mult curaj. Astfel, în min. 
17, extrema dreaptă Buzatu driblează 
doi apărători dinamoviști și pasează 
Iui I. Popescu care, atent, deschide 
scorul. în continuare, dinamoviștii 
joacă înghesuit, cu pase la întîin- 
plare, permițînd oaspeților să ridice 
scorul prin Georgescu în min. 32. 
După reluare, Dinamo încearcă cîte
va acțiuni solitare prin Popa și 
Ștefan, dar scorul nu se mai modi
fică, astfel că la fluierul final al ar
bitrului M. Sadoveanu, Dinamo pă
răsește terenul învinsă cu 2-0.

DINAMO: Uțu — Popa, Nunweiller 
III, Nunweiller IV, Ivan — P. Emil, 
Ștefan — Pîrcălab, Grozea, Ene, Hai- 
du. Au mal jucat : Datcu, O. Popescu, 
Frățilă.

METALURGISTUL : Petre — Szabo, 
Badea, Tudor, Marin — A. Nicolae, 
Chivu — Buzatu, Georgescu, Popescu, 
Roman. Au mai jucat: Niculescu, 
Stere, Pantelimon.

Realizări și
(Urmare din pag. J)

ticipânți (mai bine de 75 la. sută din nu
mărul membrilor UCFS), cîți au fost anul 
trecut, constituie desigur o frumoasă 
„carte de vizită" pentru cei de la „Fi
rul alb".

Se înțelege că și aici campionatul de 
fotbal a întrunit cele mai multe sufragii. 
Turneele — arată documentele — încep 
de obicei o dată cu... primii ghiocei, 

! cu cîte 10—12 echipe șt iau sfîrșit 
(avînd loc sistem tur-retur) tîrziu în 
decorul arămiu al toamnei. Dar discu
țiile despre acest campionat se poartă 
și după aceea, febril, în autobuzul care 
îi Iasă pe muncitorii de aici în fața 
întreprinderii, pe aleile interioare și chiar 
în secțiile do producție. Că este așa 
ne-am convins personal cunoscîndu-i pe 
tinerii Olteanu, V oinea și Dumitrescu 
de la întreținere, cîțiva dintre cei mai 
îndreptățiți aspiranți la un loc în lotul 
pentru campionatul orășenesc.

Handbalul, în schimb, este... apanajul 
fetelor. Un număr de 16 echipe (vă rog 
să rețineți cifra I) concurează — pc plan 
competițional intern — sportul... „rege". 
Un antrenament al tinerelor handbaliste 
ne-a demonstrat ce izvor de talente se 
află la Firul alb. Maria Vasile și Ma
riana Gheorghe de la „Ring de zi", sec
ția campioană pe asociație, și-ar găsi 
— fără nici o exagerare ■— oricînd loc 
într-o echipă de nivel republican. Și to
tuși handbalistele se limitează la acest 
campionat pe asociație, cînd foarte bine 
ar putea participa mai departe într-o 
competiție oficială. O... ciudățenie pe 
Care n-am putut să ne-o explicăm.

„Dublurile" voleibalistelor care repre
zintă asociația în campionat le puteți 
găsi în rîndul celor 6 echipe feminine 
care activează la nivelul asociației. Băr
bații, ca să nu se lase mai prejos, și-au 
organizat și ei un campionat similar, 
cu 4 echipe.

Alte 4 ramuri sportive fac... eforturi 
pentru a ieși din anonimat, mai precis 
pentru a-și forma reprezentanți în com
petițiile oficiale. Mai întîi despre atle
tism.

Trei sînt sportivii care se impun, deo
camdată : Grigore Petre, Ionită Ștefan 
și Gheorghe Oană, în timp ce alți 10—15 
sînt și ei pe cale de afirmare. Totuși 
aceste eforturi ni se par cam timide 
pentru o asociație care, după cum a- 
rată documentele, doar cu 2 ani în urmă 
6e situa printre fruntașele pe raion în 
probele de fond. Apreciem că se face 
prea pufin pentru atragerea elementului

N O S P
PARTICIPAȚI LA CONCURSUL 
SPECIAL PRONOEXPRES DIN 

16 FEBRUARIE 1966 !

Nu pierdeți ocazia de a participa 
la acest concurs care oferă numeroase 
premii suplimentare în obiecte și 
bani !

Cele 10 autoturisme pe care le atri
buie concursul special Pronoexpres, 
pot fi obținute și cu numai 5 numere 
cîștigătoare (în eventualitatea neîn- 
registrării a 10 variante cîștigătoare 
la categoria I).

Se extrag în total 22 de numere.
Nu uitați să vă depuneți buletinele 

din vreme la concursul special PRO
NOEXPRES din 16 februarie a.c. !

Scriam deunăzi că acum, iarna, se 
pune de fapt temelia marilor perfor
manțe. Dar, a celor — deocamdată — 
mai... mici 1 Pentru că timpul (și nu 
numai el) ne cere să privim, deopotrivă, 
spre campionii de azi ca șl spre cei care 
vor purta, poate, mîine ștafeta victoriilor: 
JUNIORII.

— Cum merg băieții 1
întrebarea e adresată unui statornic 

șl entuziast prieten al jocului de volei, 
prof. M. Tabacu, de aproape doi ani an
trenor al juniorilor de la Rapid.

— Muncesc de zor, 
ca și cei mari. Cro
suri în aer liber și 
pregătire de sală 
(ce păcat că timpul 
rezervat juniorilor e 
așa de redus !).

— Obiective prin- 
cipale ?

— îmbunătățirea pregătirii tehnice (lo
viturile de atac, blocajul, plonjonul pe 
piept și prin „rulare"...) și fizice (creș
terea vitezei șl a forței în brațe).

Aparent, cronica pregătirilor nu are 
ceva spectaculos. Dar merită aceleași 
aplauze pe care le dărulm, ca specta
tori, pasionantelor evoluții de scor din 
meciurile oficiale. Acum este — cum se 
spune adesea — ceasul acumulărilor. 
Fără această etapă, juniorii Rapidului 
nu vor reedita șirul celor șapte victorii 

ÎNSEMNĂRI

din campionatul bucureștean. Și ei vor 
s-o facă. Chiar mai mult...

In carnețelul cu scris liliputan, acolo 
unde în lunile de vară antrenorul M. 
Tabacu notează, după fiecare set, evi
dențierile și „punctele nevralgice", au

Ș. GREGORIAN - coresp. ' fost rezervate șl cîteva pagini (tot atît

perspective
feminin în atletism, într-o întreprindere 
în care acesta este predominant : peste 
80 la sută!

Cam Ia fel stau lucrurile și la natație. 
unde, de asemenea, bărbații (și îndeosebi 
Ch. Popescu și C/i. Marin) sînt ani
matorii concursurilor.

— De ce nu și fetele? am întrebat.
— Știți, sînt cam... rușinoase...
Azi, o asemenea motivare, chiar și 

în. cazul unei întreprinderi care își re
crutează salariatele din comunele înve
cinate Capitalei, nu mai rezistă. Insistăm 
asupra practicării notației la nivel de 
masă, dintr-un motiv bine întemeiat: 
Firul alb posedă un bazin propriu, 

de 15 m, cu 4 culoare, bine întreținut. 
Nu încape nici o discuție că un aseme
nea atu trebuie valorificat din plin, 
asociația sportivă de aici avînd astfel 
toate condițiile pentru a se situa în 
natație printre fruntașele pe raion și 
chiar pe Capitală.

în fine, șahul și tenisul de masă 
completează calendarul competițional al 
asociației sportive, prezente la club a- 
proape zilnic, cu zeci de concurent*

★

Firește, în ansamblu, în organizarea 
campionatului pe asociație, Firul alb re
ține serios atenția. Nici nu poate fi 
altfel, atunci cînd de la conducerea a- 
sociației (președinte, ing. Traian Bobo- 
cea, directorul întreprinderii, secretar 
Ion Rotaru) și pînă Ia ultimul membru 
UCFS, dacă ne putem exprima astfel, 
activitatea sportivă este apreciată ca 
fiind foarte necesară, ca un lucru fi
resc. Faptul acesta a fost scos în re
lief nu de mult și cu ocazia dării de 
seamă anuale a consiliului asociației 
sportive. Tot atunci s-a hotărît, printre 
altele, afilierea secțiilor de atletism (în 
ideea ca această ramură sportivă să ca
pete importanța și amploarea cuvenită) 
și șah, amenajarea unei piste de popice 
precum și continuarea, în primăvară, a 
lucrărilor la baza sportivă a asociației. 
Ea va cuprinde nu numai terenuri de 
fotbal, handbal și volei, pistă de atle
tism (100 m) ci și sectoare pentru să
rituri și aruncări.

Colaborarea permanentă cn sindica
tul, cu organizațiile U.T.C. și, mai ales, 
sprijinul efectiv pe care consiliul aso
ciației sportiv* îl primește din partea 
comitetului de partid (secretar, tovară 
șui Gheorghe Drăgan, el însuși fost spor
tiv) sînt garanții că toate aceste obiec
tive vor putea fi raportate ca îndepli
nite, cît de curînd...

ORT
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de importante) de... iarnă. Sînt pline de 
însemnări și cifre.

— în volei, cifrele au mare importan
ță, îmi reamintește antrenorul rapidist. 
Vedeți, în ultimul an, Dumitru Rotaru 
a crescut cu 6 cm, sare în lungime (de 
pe loc) cu 38 cm mai mult, detenta cu 
bătaie pe două picioare este mai mare 
cu 15 cm (cu elan) și 11 cm (fără elan). 
Pentru mine, aceste cifre înseamnă 
foarte mult.

Să rămînem încă o clipă în acest do
meniu. Pentru a preciza că echipa de 

juniori a Rapidului 
------ ------are cea mai mică 

medie de vîrstă din
tre formațiile bucu- 
reștene — 15,6 ani 
— și o bună medie 
de înălțime — 1,78
un răspuns și la o 

eventuală întrebare despre aplicarea cri
teriilor de selecție.

intensitatea pregătirilor esi„. .^reșc, in
solită și de îndrăzneala proiectelor. Ra
pidul este o echipă bună. Vrea însă să 
fie una fcarte bună. Și, odată, chiar cea 
mai bună...

— Ce speranțe aveți pentru noul sezon?
— Cred că pentru oricare antrenor 

aceasta e întrebarea a... 9-a, cea mai 
grea. Am să răspund, poate „la general”, 
dar cu convingerea fermă că aceasta 
este datoria fiecăruia dintre noi. Am... 
22 de speranțe ! Cu alte cuvinte, îmi pun 
nădejdea în fiecare din cei 22 de ju
niori și copii de a căror pregătire mă 
ocup.

Promitem să nu facem abstracție, în 
concluzii, de această părere (pe care, 
de altfel, o împărtășim integral), dar 
solicităm și prezentarea celor mai valo
roși jucători.

— Valentin Paraschivescu și Traian 
Taloi, trăgători principali, Dumitru Ro
taru — foarte „căutat" și la fotbal, hand
bal, baschet... — ridicător șl (acum vă 
destăinuiesc și un mic „secret” al meu) 
foarte tînărul jucător Dan Văgăună (13 
ani, 1,68 m) — toți cu reale aptitudini 
pentru voleiul de performantă și, ceea 
ce mă bucură în plus, fruntași la învă
țătură.

N-am discutat nimic despre actualita
tea schimbului de mîine. Drumul marilor 
performanțe cere multă muncă, multă 
răbdare șl nu toți reușesc să-i învingă 
obstacolele. Dar, cred că vorbindu-mi 
despre Valentin Paraschivescu, Traian 
Taloi, Dumitru Rotaru, sau Dan Vă
găună. despre cele 22 de speranțe, an
trenorul M. Tabacu s-a gîndit. și la Plo
con, Nicolau, Grigorovici, Drăgan...

DAN GÎRLEȘTEANU

Avem o școală românească de box; 
să-i folosim din plin experiența!

(Urmare din pag. 1)

mint, anumite procedee de la dife
rite „școli" de box de peste hotare. 
Am fost astfel martorii unor... schim
bări de stil. S-a spus : toată atenția 
perfecționării tehnicii, uitînd însă că 
numai tehnica, fără o pregătire fizi
că corespunzătoare nu poate aduce 
succese depline. Așadar, toți boxerii, 
indiferent dacă aveau sau nu înclina
ții către tehnică, dacă posedau sau 
nu calități individuale, trebuiau să de
vină... scrimeri. Ghețu Velicu — bo
xer care își baza acțiunile mai mult 
pe forța loviturilor, a fost., sfătuit 
să boxeze „în linie”, să folosească 
lovituri directe I? Și, asemenea exem
ple se mai pot da.

Promovarea unui stil de luptă bazat 
exclusiv pe tehnică pe care, în treacăt 
spus, o stăpînesc destul de puțini bo
xeri, fără să se țină seamă de parti
cularitățile individuale ale1 sportivilor 
noștri (împiedieîndu-i astfel, să-și 
pună în valoare calitățile fizice deo
sebite) a contribuit în mare măsură 
la regresul boxului nostru. Pugi- 
liștii români au obținut pe ringurile 
de peste hotare rezultate de mare 
prestigiu datorită, în primul rînd. tem
peramentului lor specific.

Școala românească de box a pus, 
dc-a lungul anilor, mare preț pe lupta 
de aproape. Schimburile „corp la corp" 
au demonstrat marea vitalitate a bo
xerilor noștri care, în întîlnirile cu 
adversari străini, au fost de cele mai 
multe ori net superiori. Mircea Do- 
brescu, unul dintre „maeștrii" neîn- 
trecuți în lupta de aproape își sufoca, 
pur și simplu adversarul cu neîntre
cutele sale „serii". Explicația faptului 
că în prezent majoritatea pugiliști- 
lor noștri se... feresc să angajeze lupta 
„corp la corp" se datorește însă și 
lipsei de înțelegere, de apreciere jus
tă a acțiunilor, de către arbitri. în- 
tr-adevăr, mulți dintre oficialii noștri 
exagerează în acordarea „atențiilor” 
și „avertismentelor", atunci cînd bo
xerii sînt angajați în lupta de aproa
pe. Ei nu fac distincție între lovitu
rile periculoase, cu capul, și cele în 
care nu se observă intenția. De aceea, 
boxerii evită cu bună știință lupta de 
aproape, sau dacă o aplică nu sînt... 
stăpîni pe ea. Lupta cît mai liberă 
— iată orientarea actuală a arbitra
jului în box, cerință care trebuie apli
cată pe o scară tot mai largă și în 
sportul nostru cu mănuși, așa cum s-a 
precizat și la recenta plenară a fede
rației.



TORINO (prin telefon). — In loca
litate și pe pîrliile <Ie schi din apro
piere au continuat întrecerile Univer
siadei de iarnă.

Joi s-au desfășurat două probe de

învingători în Franța
(Fd la Știința Galați

CONCURSUL „SPERANȚELOR
OLIMPICE11 LA SCRIMĂ

Intre 17 și 20 februarie, la Buda
pesta se va desfășura concursul „spe
ranțelor olimpice" la scrimă, compe
tiție care va reuni tineri scrimeri din 
Polonia, România, Jugoslavia, U.R S S., 
R.D. Germană și Ungaria. Tot la Bu
dapesta, în zilele de 26 și 27 februarie, 
va avea loc triunghiularul de spadă 
între echipele Franței, Italiei și Un
gariei. (Agerpres).

PARIS, 10 (prin telefon). Miercuri 
seară a început, în sala „Pierre de 
Coubertin1*, turneul international mas
culin de volei, dotat cu „Cupa Pari
sului”. la care ia parte și echipa Știin
ța Galați. Voleibaliștii români au de
butat victorioși, dispunînd de Racing 
Club Paris cu 3—0 (6, 4, 6). Meciul, 
arbitrat de francezul Boudru, a durat 
44 de minute. S-au evidențiat : lorga, 
Krammer. Vasile (Știința) și Ellin- 
ger (Racing). în cealaltă partidă de 
miercuri, condusă de arbitrul român 
M. Albuț, Asnieres Sports Paris a în
trecut cu 3—0 (6, 2, 9) Selecționata 
speranțelor (Franța).

Joi, în a dona etapă a „Cupei Pari
sului", Știința ‘Galați a întîlnit Selecțio
nata speranțelor, care constituie echipa 
națională de tineret a Franței. Sportivii 
noștri an obținut din nou victoria, mai 
greu însă decît în meciul de miercuri, 
adversarul dîndu-le o clîrză replică. Re
zultatul partidei: 3—1 (—13, 7, 6, 11) 
pentru Știința Galați.

Vineri. în finala comp- ‘ției. Știința 
Calați susține un dificil meci cu cam
pioana Franței Asnieres Sports Paris, 
recenta învingătoare a campioanei Bul
gariei, Minior Pernik.

Cunoscutul fotbalist Garrincha, care 
în prezent activează în echipa clubu
lui CoTinthians din Sao Paulo, a de
clarat recent că echipa de fotbal a 
Braziliei va cuceri în acest an, în 
Anglia, pentru a treia oară consecu
tiv titlul de campioană a lumii.

„Echipa noastră — a declarat Gar- 
rincha — are 99 ia sută șanse în 
obținerea titlului suprem pe stadioa
nele din Anglia. Cete mai periculoase 
adversare sînt echipele Italiei si Un
gariei dar s-ar putea ca și echipa 
Bulgariei să creeze unele dificultăți 
Braziliei in jocurile din cadru] pre
liminariilor".

Referindu-se la șansele echipei 
gazdă. Garrincha a spus: JDupă pă
rerea mea Anglia nu are pr>ma șansă 
în lupta pentru cucerirea titlului 
mondial. Jucătorii englezi aleargă mult 
pe teren, iac eforturi apreciabile 
dar nu știu să finalizeze".

întrecerile Universiadei de iarnă continui
s

@ Două finale In probele de schi • In turneul final la hocf

Schiorul austriac Karl Schranz s-a dovedit pînă acum cel mai bun dintre 
specialiștii probelor de coborîre. lată-d în timpul concursului de la Wengen 

(Elveția} unde a cîștigat pentru a treia oară coborîrea
Foto: U.P.I.

Selecționata feminină studențească de baschet 
învingătoare la .a

ștafetă la schi. In întrecerea feminină 
de 3x5 kin, disputată la Clavicrc, echi
pa Bulgariei (Stocva, Vasilieva și Pan- 
deva) a ocupat primul loc cu timpul 
de 57:09.8, Au urmat în clasament: 2. 
URSS 57:37,*5; 3. Polonia 11100:24,4; 
4. Cehoslovacia.

Ștafeta de 4XW km bărbați a reve
nit echipei URSS, care a 
o întrecere pasionantă 
Japoniei, Cehoslovaciei și 
surpriză: clasarea ștafetei
•socotită una din favorite — de-abia pe 
locul al șaptelea.

învins după 
formațiile 

Poloniei. O 
finlandeze—

★

două ori, Szabo I, Pană, Mihfu 
respectiv Tuzik, Kahtanov și 
tin), dar n-au mai putut remon 
handicap atît de mare. Scor 
deci: U.R.S.S.—România 9—6 
0—0, 3—5).

Arbitrii Adamek (Cehoslovaci 
Castanzza (Italia) au condus bl 
partidă care nu le-a ridicat, de 
probleme. (In tot meciul nu s-a 
gistrat nici o eliminare de pe t

Azi echipă 
de-al patrulea 
ului final, în 
studențești a
programat la ora 15 (ora Bucur 
lui).

noastră susține 
joo din cadrul I 
compania selecții 
Canadei. Meciul

★

sovietici, cărora apăra- 
nu le-a putut face fată 
14 minute, Scorul a fost 
echipa URSS. Autorii

In cel de-al treilea joc din cadrul 
turneului final al competiției de ho
chei pe gheată, echipa României a în- 
tîlnit formația Uniunii Sovietice. Me
ciul a început cu atacuri rapide ale 
hocheiștilor 
rea noastră 
și astfel, în 
f—0 pentru
punctelor : Serebreakov (mm 2), Kun- 
gurșev (min. 3). SerebTeakov (min. 
7) Tuzik (min. II), Kapitonov (min 
13) și Kungurșev (min. 14). In același 
minut 14. fundașul nostru Scheau a 
Teușit să marcheze prmtr-un sut de 
la treime. A doua Tepriză a fost mai 
echilibrată, nici una dintre echipe "ne
reușind să mai marcheze. Ultima par
te a jocului s-a desfășurat mai mult 
în nota de dominare a hocheiștilor 
români, care au cîștigat repriza cu 
5—3 (autorii golurilor : Tarciu — de

Joi au început și întrecerile ti 
linaj artistic. In proba feminină, 
exercițiile impuse, conduce canei 
japoneză Miun t'akuhnm cu 614,5 
te, urmată de compatrioata sa 
Okaura cu 588,5 p și de sportiva 
slovacă Alina Aitgustova cu 57®,;

De asemenea, după exercițiile in 
în proba de perechi conduc soi 
Tatiana Tarasova și Gheorghi Pro 
(53,6 p). li urmează cuplurile /. 
Vlachovska—Peter Bartoseuicz ( 
slovacia) și Marika Csordas— 
Kondi (Ungaria). Patinatorii r 
Letitia Păcurarii și Radu Ionian s 
pe locul 5 cu 45,7 puncte.

Concursul continuă vineri seat 
exercițiile libere.

SOFIA, 10 (prin telefon de la co
respondentul nostru). în cel de al 
treilea meci amical susținut la Sofia, 
selecționata feminină studențească din 
București a întîlnit formația Spartak, 
clasată pe locul IV în turul campio
natului Bulgariei, de care a dispus cu 
58—47 (29—22). Victoria echipei ro
mâne a fost meritată, jocul prestat 
fiind superior celui din primele 2 
meciuri. Oaspetele au fost mai decise 
în atac, beneficiind și de o mai bună 
precizie la coș. Totuși, și în meciul 
cu Spartak au fost comise unele gre
șeli evitabile, fără de care diferența 
de scor putea fi mai mare.

Ambele echipe început

foarte prudent și pînă în minutul 7 
scorul nu era decît 4—4 1 Apoi, Știin
ța a preluat conducerea și nu a mai 
cedat-o pînă la sfîrșit. Au marcat 
pentru echipa română Haralambie 2, 
Nagy 4, Vogel 10, Dumitrescu 9, 
Gheorghe 10, Suliman 12, Tintorescu 
3, Niculescu 6, Diaconescu 2. A mai 
jucat M. Simon.

în ultimul meci, selecționata stu
dențeasca a Bucureștiului va întîlni 
pe Lokomotiv Sofia.

Alte rezultate înregistrate în acest 
turneu : Minior — I.C.F. 62—47 
(22—23). Levski — Lokomotiv Sofia 
59—50 (24—30).

TOMA HRISTOV

Din sporturile de iarnt
• Echipa U.R.S.S. pentru campio

natele mondiale de schi (probe nor
dice), ce vor avea loc la Oslo între 
17 și 27 februarie, va cuprinde 24 
de sportivi.

în lotul de combinată nordică au 
fost selecționați Iuri Simonov, Via- 
ceslav Driaghin și Aleksandr Nosov,

care au 
centele 
siadei de la Torino.

Printre săritorii de la traml 
se află Koba Takad-ze, Piotr S 
lenko și Alexandr Ivannikov.

participat cu succes ] 
întreceri din cadrul Ui

jocul

CORESPONDENȚA SPECIALA DIN BELGRAD —

In cur'md, la Ljubljana, Jesenice și 
Zagreb va începe întrecerea celor 
mar bune echipe reprezentative de 
hochei pe gheată din lume. Organi
zatorii au terminat, In general, pre
gătirile și, In momenfu! de fată, se 
iac doar ultimele finisări ale terenu
rilor de joc.

La Zagreb, unde se vor desfășura 
tocurile grupei B, după cum se știe 
întrecerile vor avea loc în aer liber, 
Pe stadionul „.Salata". Si aici, ca și la 
Ljubljana, se fac pregătiri intense.

Selecționata Iugoslaviei nu a fost 
definitiv alcătuită. Cîtiva dintre c.om- 
ponerifii reprezentativei iugoslave vor

OSLO: Ion Țiriac și lise Năstase 
în semifinale la dublu

OSLO 10 (prin telefon). — Campio
natele internaționale de tenis pe teren 
acoperit ale Norvegiei au continuat cu 
disputarea sferturilor de finală la 
dublu masculin.

Se apropie „mondialele"

de patinaj viteză
Campionatele mondiale de patinaj vi

teză se vor desfășura, în acest an, la 
Trondheim (Norvegia) 12—13 februarie, 
probele .feminine, și la Gotteborg (Sue
dia) 19—20 februarie, probele masculine.

Pentru „mondialele" feminine, federația 
sovietică de specialitate a comunicat ur
mătorul lot de participante : Lidia Skob
likova, de sase ori campioană olimpică, 
Valentina Stenina, ‘ 
tiana Rastoocina. 
Lasma Kauniste.

Irina Egorova. Ta-
Ludmila Titova și

(Agerpres)

Jucătorii români Ion Țiriac și Ilie 
Năstase au fost opuși perechii suedeze 
Christ Holm și E. Melandcr. Folo
sind bine loviturile de serviciu — 
în care Țiriac a excelat — pre
cum și atacurile la fileu, tenismanii 
români au terminat învingători în doua 
seturi : 6—3, 7—5. Țiriac și Năstase 
s-au calificat astfel pentru semifina
lele competiției, în cadrul cărora vor 
întîlni pe Contet și Beust, prima pe
reche franceză prezentă în acest tur 
neu. Contet—Beust s-au calificat în 
dauna perechii finlandeze Suominev 
Jokinen de care au dispus cu 6—3, 
6—3

Cealaltă semifinală a probei este 
disputată între cuplurile Wilson. Ste
vens (Anglia)—CaTmichael (Austra
lia), Jagge (Norvegia).

fi incluși pe tabelul final doar după 
terminarea seriei de intl'niri inie* 
naționale pe care echina le va sus
ține 1n tară și In străinătate.

Cu toate acestea, putem spune cum 
se conturează formația. Mai înth o 
remarcă : de la Jesemrce figurează 
in lot nu mai puțin de zece jucători, 
printre care componenta primei linii 
de atac a reprezentativei iugoslave, 
Smolej, Tișler, Fele.

Dar iată 
la această

Portari :
Fundași :

Cristan ;
Atacant! : Smolej I. Tișler, Fele. 

Reno, Bogo Jan, Jug, Hiti, Smolej II 
Beraus

Jocul echipei iugoslave s-a 
schimbat, de acum trei ani, de clnd 
au fost angajați ca antrenori perma- 
nenti ai echipei naționale, precum și 
ai principalelor cluburi, specialiști 
cehoslovaci. Reprezentativa iuaoslavă 
e antrenată acum de cunoscutul fost 
jucător al echipei cehoslovace,

iugoslavă se poate 
incadrlndu-se in „Scoa-

iugoslavă a susținut

• Peste 100 de patinatori și 
natoare din 14 fări vor lua pa 
campionatele mondiale de patin 
tistic ce se vor desfășura la 
(Elveția) intre 22 și 27 februar

Printre participanta la aceste 
pionate figurează Petra Burka 
nada), campioana mondială din 
perechea Belousova — Proto. 
(U.R.S.S.), campioni mondiali ș 
ropeni și principalii protagoni 
campionatelor europene de la 
tislava.

lotul, asa cum se prezintă 
oră :
Karantar. Somsedinovici ; 
Ravnik. Ivo Jan. Ratai.

ȘTIRI...

Vaclov Bubnik. Ca atare, jocul pres
tat de echipa 
caracteriza ca 
Iti Cehă"
■i Selecționata
In ultimul timn o serie de meciuri de 
antrenament In R.D. Germană, Italia, 
Austria și Cehoslovacia Mir sini pre
văzute :și meciuri împotriva selecțio
natei ungare la Belgrad. In a doua 
jumătate a lunii februatie

Antrenorul selecționatei iugoslave, 
cehoslovacul Vaclav Bubnik. a decla
rat următoarele referitor la șansele 
elevilor săi: „Iugoslavii vor juca în 
grupa B de la Zaqreb. In momentul 
de față hocheiștii iugoslavi joacă 
„moale" și ne străduim ca pînă 
la începutul campionatului mondial 
să-i facem pe jucătorii iugoslavi să 
joace mai bărbătește. Prtvind șansele 

. ■ noastre, cred că locul pe care îl vor 
ocupa iugoslavii în grtipă de la Za
greb este în jumătatea de'sus a ta
belei".

ț ,î
9 La Oslo 9-a desfășurat un 

curs internațional de patinaj 
cu participarea unor patinatoi 
Finlanda, Olanda, Norvegia, f 
și U.R.S.S Pe echipe întîlnirea 
cîștigată de Norvegia care a 
zat 113,5 puncte, urmată de U 
cu 111 puncte și Olanda cu 64 p 
Iată cele 
1. Boris 
Schenk 
(U.R.S.S.)

VLASTIMIR IGNATOVICI

mai bune rezultate : 5' 
Gulgaev (U.R.S.S) 41 
(Olanda) 41,5; 3. I< 
41,8,- 5 000 m : 1. Ere.

ton Maier (Norvegia) 7:33,1; 2. 
son (Suedia) 7:40,5; 3. Schenk

De notat că olandezul Schenk 
pion european, a suferit două 1 
geri. Este drept însă, nu pe di 
în care e specialist.

REZULTATE... ȘTIRI REZULTAT!
STOCKHOLM. întîlnirea internațio

nală de atletism pe teren acoperit, din
tre reprezentativele Suediei și .'Norvegiei, 
a luat sfîrșit cu scorul de <<6—48 puncte 
în favoarea atletilor suedezi. Cea mai 
bună performanță a concursului a fost 
realizată dte suedezul Anders, care a cîș
tigat cursa de 3 000 m plat în 8:14,2.

MILANO. In întîlnirea de baschet din
tre Simmenthal Milano și Slavia Praga. 
contînd pentru grupa A a semifinale
lor „Cupei campionilor europeni" (mas
culin), baschetbalistii italieni au termi
nat învingători cu scorul de 96—77 (52-41). 
In urma aeestui rezultat, clasamentul 
grupei A este următorul : 1. Simmen-

thal Milano 4 puncte (din doua jocuri) ; 
2. Real Madrid 2 puncte (dintr-un joc) ; 
f3. F.C. Malines (Belgia) 0 puncte (din
tr-un joc) ; 4. Slavia Praga 0 puncte 
(din două jocuri).

BUDAPESTA. Meciul international a- 
mical de fotbal dintre Ujpesti Dozsa și 
echipa iugoslavă Voivodina Novisad s-a 
terminat cu victoria fotbaliștilor ma
ghiari. cu ’scorul de 4—2 (3—2). Au în 
scris : Dunai (2). Gbrocs și Bene pentru 
învingători și Radosov (2) pentru oaspeți.

MONTEVIDEO. In „Cupa campionilor 
Americii de Sud“ la fotbal. Nacional 
Montevideo a învins pe Emelec (Ecua
dor) cu 2—0. tar a doua echipă urugua-

.vană, Penarol. a învins în deplass 
2—1, pe October Guayaquil.

BERLIN. Comisia internaționala 
rașutism sportiv de pe lîngâ Fe< 
Aeronautică Internațională s-a î» 
recent la Leipzig. Cu acest prllț 
misia a stabilit regulamentul de 
șurare a viitoarelor campionate 
diale de parașutism ce vor avea 
R.D. Germană. Pe de altă parte, 
sla a însărcinat pe președintele F 
ției Aeronautice Internaționale să 
gătura cu Comitetul Internațional 
pic pentru a cere includerea par; 
mului în programul Jocurilor Oii 
din 1972.
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