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Cupa speranțelor" la schi 
ne-a dat... speranțe
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După-amiază, la Floreasca,

mai

•>e spune despre con
siliile de juniori și co

că au un farmec de
bit. Pe bună dreptate, 
-am convins încă o dată 

aceasta cu prilejul 
ipei speranțelor11 desfă- 
ată pe binecunoscuta 
tie a Clăbucetului din 
ideal. Au fost prezenți 
start 80 de concurenți 
<îrsta junioratului, și 
ar mai mici, reprezen- 
1 toate centrele de 
i din țară. Toți au im- 
sionat prin clanul eu 
e au luptat pentru o 
iportare./cit mai fru- 
asă, pentru un loc cit
• bun în clasamentele 
ivi du ale. dar. mai ales, 
cel pe echipe, 
lai tehnici, cu
Iți kilometri „în picioa- 
, deci mai siguri chiar 
a porțile dificile, schio- 
din ~ 

aia și 
laurii 
îuzele 
’eea ce a întregit im- 
sia plăcută lăsată de 
st concurs a fost pronii 
►area comportare a re- 
?entanț.ilor celorlalte cen- 

Ne referim nu numai 
faptul că unii dintre 
s-au clasat în grupul 
ntașilor. ci, în general, 
evidentul progres obser- 

în execuția proce- 
lor tehnice. S-a văzut
• că și la Reșița, Pe- 
»eni, Baia Mare, Vatra 
me». Piatra Neamț se 
ează după 
Iernă, că sînt 
! procedeele 
> asigură un 
id 
tre 
îat

notat 
uzbăian 
ia Boiarinov, 
ea, Vasile Pali (Va- 
Dornei), Mariana Tres- 
, Rozalia Letalik, A- 
,n Lungu (Reșița), Gri-

Brașov. Bușteni, 
Predeal au cuce- 
învingătorilor și 
spectatorilor.

tinerilor 
care 
mod 
pe:

cei 
în

metodica 
învU- 

tehnicc 
progres 
schiori.

au împre- 
deosehit 

Alexandru 
(Bala Mare), 

Ilodica

gore Cioflica, Ana Schit 
(P.etroșeni). Alexandru Dan 
(Cluj), Petre Chiriluță 
(Piatra Neamț). Tot la a- 
cest capitol vom aminti și 
promițătoarea evoluție a 
reprezentativei Bucureștiu
lui care, pe lingă faptul 
că a obținut în clasamen
tul pe echipe un loc supe
rior unor selecționate din 
centre de munte, a pre
zentat două elemente deo
sebit de talentate: Cornel 
Puiu și Ioana Georgescu.

De fapt, „Concursul spe
ranțelor11 a fost în primul 
rînd o trecere în revistă a 
elementelor de perspectivă 
din întreaga țară. Și, sub 
acest aspect, 
și-a atins scopul, 
ne-a convins că 
mulți schiori tineri 
lentați care pot 
reale valori. Totul este ca 
antrenorii să-i pregătească 
cu aceeași rîvnă ca și pînă 
acum, iar ei, schiorii, să 
nu precupețească nici un 
efort pentru a progresa. 
Astfel ca speranțele să nu 
rămînă numai... speranțe!

competiția 
Adică, 

avem 
și ta- 

ajunge
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Primele meciuri
turneul internațional
de handbal dotat

Cupa 16 Februarie"
Floreasca din Capitală găzduiește 

un interesant turneu 
„Cupa 

La- această întrecere parti- 
formația

Sala 
începînd de astăzi un interesant 
internațional de handbal, dotat cu 
16 Februarie11, 
eipă — după cum am anunțat 
Lokomotiv Magdeburg, din prima categorie 
a campionatului R. D. Germane, și trei 
formații românești, a căror valoare este 
binecunoscută iubitorilor handbalului: Di
namo Bacău, Rafinăria Teleajen și Rapid 
București, organizatorul competiției. Pro
gramul etapei inaugurale cuprinde urmă
toarele întîlniri i

Ora lo : Dinamo Bacău—Rapid București, 
arb. I. Covaci.

Ora 19,15: Lokomotiv Magdeburg— 
Rafinăria Teleajen, arb. Gh. Nenciu.

Partidele, atractive prin perspectivele lor 
spectaculare și prin echilibru, vor da po
sibilitate spectatorilor să urmărească e- 
voluțîa unor jucători valoroși, ca Bonicke, 
Furs-tenau, Grune (Lokomotiv), Moldovan, 
Anca (Dinamo), Constantinescu, Dincă, Ju
mate (Rapid), Badea, Avramescu (Rafină
ria). Turneul va continua mîine și se va 
încheia duminică.

La școala atletismului 
din Cîmpulung...

La Cîmpulung 
atletismul ocupă 
de zile locul I 
dul ramurilor sportive 
practicate la nivel de 
masă sau de performan
ță. „Pîrtiau deschisă a- 
cestui sport, cu ani în 
urmă, de către antreno
rul Emil Drăgan, a de
venit astăzi un drum 
larg, bine bătătorit. în 
acest sens imaginea sur
prinsă de fotoreporterul 
nostru Vasile Bageac

Muscel 
de ani 
în rin-

este deosebit de serrtni- 
Hcativă. Una din eleve
le antrenoruiui Drăgan, 
atleta Olimpia Cataramă, 
campioană republicană la 
aruncarea discului, se 
dedică, cu multă pasiu
ne, încă de De acum, în
drumării tinerilor atlefi 
din Cîmpulung Muscel. 
Ea lucrează, cu bune re
zultate, cu elevii clase
lor V—VIII aparfinînd 
școlilor din localitate.

De cîteva zile învingătorii primei 
etape a Spartachiadei de iarnă și-atț 
început disputa în cadrul etapei a’ 
Il-a : pe grupe de asociații sportive; 
Firește, de această dată este vorba de 
întreceri de nivel tehnic mai ridicat; 
Pentru a corespunde exigențelor, cîș- 
tigătorii etapei pe asociație se pregă* 
tesc intens sub îndrumarea antreno
rilor și instructorilor sportivi. Cu spri- 
jinui consiliilor raionale UCFS și al 
cluburilor sportive, asociațiile cărora 
ii s-au încredințat spre organizare 
competiții din cadrul etapei a Il-a se 
străduiesc să asigure participanțiloi 
condiții cit mai bune de concurs.

Am primit ia redacție și prima 
relatare despre întrecerile prilejuite 
de etapa a Il-a. Corespondentul nost 
tru VIOREL BUDA din Șomcuta Mare 
ne-a informat despre desfășurarea 
competițiilor din noua etapă a Spars 
tachiadei de iarnă a tineretului. De
sigur, la aceasta a contribuit șî 
promptitudinea cu care organul 
UCFS și-a făcut datoria. In scrisoare, 
corespondentul nostru ne relatează 
despre întrecerea de tenis de masă 
la care au luat parte 40 de concurenti, 
cîștigători ai primei etape. In finală 
s-au întîlnit Ioan Pop și Zoitan Di- 
mand. Mai bine pregătit Zoitan Di- 
mand a reușit să-și întreacă adver
sarul cu 2—1.

In zilele următoare vor avea loc 
întreceri și la alte discipline sportive; 
Firește, 
ni știri 
cititorii 
acestor 
mii de
colțurile țării.

pe măsură ce ne v6r parve- 
la redacție îi vom informa pe 

noștri despre desfășurarea 
competiții care antrenează 

tineri și vîrstnici din toate
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D. STĂNCULESCU

I
(IllbUl „NAFTALINA*

ea

Echipa Spartak Plsen la sosirea pe aeroportul Băneasa
Foto: V. Bagcaco începe „Cupa orașului București" la hochei

Primele jocuri: București —București (tineret) 
și Spartak Plsen —Daugava

Ieri n-am de lucru și pun 
în centrul orașului Pitești 
un afiș : „Cei care n-au 
nici în clin, nici în mînec 
cu sportul feminin sînt 
rugați să se prezinte mîine 
la mine. înființez clubul 
NAFTALINA (Nu Avem 
Fete Tinere Angrenate La 
întreceri. Nu. Așteptați!) 
Program special. Locuri li
mitate

A doua zl dimineața, 
coadă mare la ușă.

— Să intre primul! strig. 
Dumneavoastră ?

— Gheorghe Neacșa, se
cretarul asociației sportive 
Sănătatea.

— Cîte sportive aveți?
— 290.
— Ați mișcat vreun de

get pentru ele ?
— Mă jigniți ! In ultimii 

ani fetele de la Sănăta
tea nu au participat la nici 
o acțiune sportivă. Puteți 
să le întrebați !

— Vă cred pe cuvînt. To
tuși, parcă aveați o sală de 
sport ?

— Aveam. Dar ne-am 
străduit să nu mai avem. 
Și, fără falsă modestie, am 
reușit. Acum e... arhivă !

— Felicitări ! Puteți să vă 
considerați membru al 
„Naftalinei^. Să intre ur
mătorul ! Dumneavoastră?

— Ing. Octavian Ciucu, 
președintele asociației 
sportive

— Vă 
concis ! 
așteaptă

— Am

— De ce n-a venit șî 
să se înscrie ?

— Nu știți cum sînt 
tele? Mai rușinoase F Dar 
merită ! E spirt, nu alta. 
S-o vedeți cum se ocupă 
de echipa noastră de fot
bal, e ceva de speriat ! Și 
rețineți : avem aproape 
2000 de fete ! Una vrea 
baschet, alta handbal, at
letism, ori natație : că a- 
vem bazinul nostru de înot 
chiar în curtea fabricii...
- Și?
— Nimic !
— Asta mă bucură. Sigur, 

n-a fost ușor, dar cu pu
țin efort... Vă primesc în 
sînul „Naftalinei" fără nici 
o... rezervă.

—• Așa și trebuie, că nu 
avem. Am încercat noi să 
mărim lotul celor 6 volei
baliste, dar a fost imposi
bil. De unde atîtea fete?!

— Acceptat. Următorul!
— Vineee !...
— Adică, cum „vine"?
— Știți, așa e vorba noas

tră, a ospătarilor. îmi per
miteți ? Cristea .Tigman de 
la ȚAPI,, președintele aso
ciației Spartac din locali
tate. Nici o activitate !

— Observ că vorbiți în 
rimă : localitate, activita
te... Faceți poezie ?

— Uneori si asta,

fe-

Riga
de a doua echipă de peste 
participantă la competiția

ea
ire 
teistică dotată cu „Cupa orașu- 
București“, Spartak Plsen, a 
t ieri după-amiază în Capitală, 
peții, care activează în prima 
gorie a campionatului ceho- 
ac, au deplasat un lot de 17 ju
ri, printre care numeroși foști 
ponenți ai naționalei A ceho- 
aoe (Kulicek, Sventek, Smat, Sa- 

Liska, Pavlu, Habr) sau ar 
alei reprezentative de tineret 
ubauer, Burda, Sykora, Eber- 
n).
ntrenorul echipei VLASTIMIL 
1ORA, cu care am stat de vor- 
pe aeroportul Băneasa, ne-a 
arat : „Echipa noastră a trecut 
icest sezon printr-o perioadă de 
cere. Alături de hocheiști cu 
tă experiență, care au jucat de- 
i în echipa reprezentativă a ță- 
am introdus o serie de jucă- 
tineri. Omogenizarea s-a fă- 

destnl de greii și acest lucru s-a 
ectat în rezultate, noi clasîndu- 
pe locul 10 în campionat. In

ultima etapă de campionat am în
tîlnit joi la Plsen pe Dukla Kosice 
(clasată pe locul 7), pe care am în
trecut-o cu 3—2. In etapa preceden
tă am jucat la Praga, cu Spartak 
care ocupă locul 4 în clasament și 
am pierdut la mare luptă cu 2—0. 
La București am deplasat cea mai 
bună garnitură și sperăm să avem 
o comportare la înălțimea aștep
tărilor publicului 
apreciem ca pe un 
al hocheiului".

Iată acum lotul 
Spartak : Kulicek, 
(portari), Sventek, Smat, 
Neubauer (fundași), 
Liska, Pavlu, Wabnegeer, 
Burda, Huml, Sykora, Ebermann.

Aseară oaspeții s-au antrenat pe 
patinoarul „23 August".

A fost definitivat si lotul selec
ționatei București : Dumitraș, So- 
fian. Varga, Vacar, Czaka, Ionescu, 
Fogoroș, Pop, Szabo II, Calamar, 
Szabo I, Bașa, Tarciu. Ștefan, Pană 
Florescu, Ștefanov, Andrei, Fe- 
renezi.

dv., pe care-1 
bun cunoscător

complet al lui 
Hovora. Crajl, 

Valența, 
Sucha, Sasek, 

Habr,

Echipa de tineret a Capitalei va 
fi alcătuită din următorul lot : 
Crișan, Orban, Cordnban, Scheau, 
Tudor, Petrescu, Hollo, Gall, Ioa- 
novici, Ciobotaru, Boldescu, Mihăi- 
lescu, Marian, Moiș, Iordan, Gheor
ghiu.

Cea de a opta ediție a „Cupei 
‘1“ începe azi 

ora 17 se dis- 
formația primă 
a Bucureștiului, 
programată par- 

două formații

orașului București 
după amiază. La 
pută jocul dintre 
și cea de tineret 
iar la ora 19 este | 
tida dintre cele 
oaspe, Daugava Riga și Spartak 
Plsen.

Textila.
rog să fiți foarte 
Vedeți eîtă lume 
afară...

___ 1924 de fete în a- 
sociație și o singură echipă 
de volet.

— Altul I
— Mal aseultațl-mă o 

clipă.
— Nimic ! Asta înseamnă 

activitate.
— Cu o 

de volei și 
locul cinci 
„oraș"?

— Pe 
cîte ?

— Din
— Ei,

singură echipă 
ala clasată pe 
anul trecut în

locul cinci, din

șase !
așa mai merge. 

Mă speriasem la început. 
Are cumva și antrenor ?...

— Salariat cu o jumătate 
de normă ! Ce, noi ne ui
tăm la bani cînd e vorba 
de sportul feminin? Apro
po de numerar : secretara 
asociației noastre este tot 
salariată.

_______ ___ dar
numai în cadrul... asocia
ției.

— Perfect ! Al nostru sîn- 
teți. „Naftalina" vă primeș
te !

— Mulțumesc...
— Altcineva ! Numele, vă 

rog !
—• Gheorghe Gugiu, pre

ședintele asociației sporti
ve de la Combinatul de in
dustrializarea lemnului.

— A, dumneavoastră? Nu 
trebuia, zău, să vă deran
jați pentru atîta lupru. Un 
telefon ar fi rezolvat to
tul. Gata, v-am si admis 
în club. Păi, „activitatea" 
ce o depuneți pentru an
grenarea fetelor în sport e 
cunoscută în tot orașul !

— Mă flatați...
— De loc. Tot motivul 

ăla cu „sîntern încă la în
ceput de ărum" îl invocați?

— Tot.
— Șl „ține" ?
— Să bat în... lemn, pîhă 

acum nu mi-a zis nimeni

VASILE TOFAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Campionatul școlar de volei a! orașului București
Tn campionatul școlar de volei al orașului București 

s-au consumat jocurile primei etape. Iată rezultatele tehnice : 
Fete: Liceul 17—Liceul 11 3—0, Liceul 36—Liceul 20 3—0, 
Liceul 13—Liceul 1 3—0, Liceul 3-—Liceul 28 3—0 (în ulti
mele două meciuri, echipele învinse au forfetat). Băieți : 
Liceul 17—Liceul 22 3—0, Liceul 1—Liceul 4 3—0, Liceul 
—Liceul 5 3—0, Șc. prof. 23 August—Liceul 11 3—0.

Competiția continuă la sfîrșitul acestei saptămîni.
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LOTUL REPREZENTATIV 
MASCULIN DE HAND
BAL A PLECAT ÎN R. D. 

GERMANA
Lotul reprezentativei 

noastre masculine de hand
bal a părăsit ieri Capitala 
cu destinația Magdeburg, 
unde mîine va avea loc 
partida amicală R.D. Ger

mană — România. Au fă
cut deplasarea sub condu
cerea antrenorilor N. Ne- 
def, I. Kunst-Ghermănescu 
și E. Trofin — următorii 
jucători : Redl și Penu, 
Moser, Oțelea, Hnat, la- 
cob, Costache I și II, Nlca, 
Gruia, Goran, 
G-ațu.
TENI5MENI 

EVOLUEAZĂ
COVA

între 20 și 27 februarie 
vor avea loc la Moscova 
campionatele internaționale 
de sală ale U.R.S.S. la te
nis. în acest scop, alstăzi 
urmează să părăsească 
Bucureștiul sportivii noștri 
Petre Mărmureanu și Ilie 
Năstase.
NE VIZITEAZĂ SPARTAK 

SUBOTICA
Echipa Iugoslavă de 

bal Spartak Subotica 
treprinde un turneu de 
jocuri în țara

Marinescu,

ROMANI 
LA MOS-

fot- 
în- 

trei 
noastră. 

Prima partidă se va dis
puta azi la Oțelul Roșu în 
compania formației locale 
/Metalul ; în continuare 
Spârtăk va evolua la Re
șița (22 februarie) cu 
C.S.M. și la Anina (25 fe
bruarie) cu Minerul.
MECI INTERNATIONAL 
DE VOLEI LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA, 17 (prin te
lefon). In orașul nostru s-a 
desfășurat astăzi un meci 
internațional de volei : 
Știința —• Zeîezniciar (Bel
grad). Victoria a revenit 
gazdelor, cu 3—2 (15—4,
12—15, 15—7, 13—15, 15—9).

P. ARCAN 
coresp. reg.
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Calitatea materialelor
și echipamentelor sportive



; DE SUGESTII 
si RECI AM ATU

în discuție:

Calitatea materialelor
ȘAH

QHKMM

Fruntașele turneului feminin se distantea;
f 7

și echipamentelor sportive (IV)
în vizită la Tg. Mureș și Reghin

<’ Redacția noastră a continuat rai- 
’dul-anchetă pe marginea calității 
materialelor și echipamentelor 
sportive vizitînd, de această dată, 
o serie de întreprinderi și unități 
producătoare ca, de pildă, I.P.M.S. 
Reghin, U.S. „Mureșul" Tg. Mureș, 
^unitățile cooperativei „Unitatea" 
felin Tg. Mureș, precum și maga
zinele din oraș care difuzează prin 
secțiile lor de specialitate materia
le și echipament sportiv. Vizita 
noastră a fost rodnică. Am văzut 
astfel pe... viu procesul de produ
cere a materialelor sportive atit 
de mult solicitate de cei ce iubesc 
sportul. Am discutat cu făurarii 
bunurilor respective și cu cei ce 
le folosesc, am făcut un util schimb 
de impresii. Dar, iată cum a de
curs raidul nostru :

Dorințe unanime 

pentru calitate, dar...
La cooperativa „Unitatea" din Tg. 

Mureș se produc pantofi de scrimă, 
Țde gimnastică, sandalete de stradă 
sau de plajă, papuci de baie și cizme 
de călărie. Sînt produse care, în ge
neral, se bucură de bune aprecieri 
din partea „beneficiarilor". Și totuși... 
Da, mai există și nemulțumiii, pro
vocate de unele deficiențe ale pro
cesului de fabricație, de calitatea 
materiei prime întrebuințate.

țlată, de pildă, cu citva timp în 
urmă, I.C.R.T.I. Cluj a refuzat la re
cepție un lot de pantofi de scrimă 
deoarece prezentau zgîrieturi și de- 
colorații ale pielii, iar întreprinde
rea din Craiova ■— pentru defecțiuni 
prezentate de sfoara de la talpă. 
„Noi selecționăm acum cea mai buna 
piele pentru Încălțămintea destinată 
sportivilor — ne spune tov. Fr. Sza
bo, șeful serviciului producție, tn 
afară de aceasta, in ultimul timp, s-au 
luat și o serie de măsuri in ceea ce 
privește îmbunătățirea procesului de 
fabricație propriu-zis. De allfel, ca 
urmare a acestui lucru, in ultimul 
an nu am mai primit nici o reclama- 
ție. tn 1966 vom produce 2 900 pe
rechi de cizme, 5 300 de pantofi de 
scrimă și 500 de pantofi de atletism 
fără cuie.

Pentru a realiza aceste obiective 
avem nevoie de mai multă Înțelege
re din partea Întreprinderilor care 
ne aprovizionează cu materiale, de o 
exigență sporită din partea acestora 
în ce privește caiitatea materialelor. 
De altfel, trebuie să vă spunem că 
unele materiale de piele (furnizor 
Combinatul Jilava) prezintă nume
roase rupturi și zgîrieturi, iar fini
sarea tălpii este necorespunzătoare. 
Nici dimensiunile și culorile mate
rialelor nu corespund deseori, mai 
ales la pielea box sau bizon. In ce 
privește pielea bizon, aici lucrurile 
se prezintă mai prost. Culorile sînt 
slabe, spălăcite. Lipsa unor mate
riale (meșină)ne-a pus, de asemenea, 
in situația de a nu mai putea con
fecționa papuci de gimnastică. Sigur 
că, lntimpinlnd asemenea greutăți, 
oriclt de bine intenționați am fi noi, 
nu vom putea Îndeplini in întregime 
obiectivele pe cate ni le-am propus 
și, bineînțeles, masele de cumpără
tori, in special iubitorii sportului 
nu-și vor putea procura acele pro
duse pe care ei le solicită mai mult 
și cu atit mai puțin vor găsi produse 
de calitate".

Noi modele 

de hanorace
.Da, se fac hanorace și canadiene 

foarte frumoase dar... puține. Numai 
cele pentru loturile reprezentative. 
Restul..." (Cuvintele aparțin unui lu
crător din serviciul de materiale și 
echipament sportiv de pe lingă Con
siliul General al UCFS). Și restul — 
am vrea să completăm noi — cele 
pentru marele public, au o croială 
diferită de cea a hanoracelor desti
nate sportivilor, iar materialul, în 
Jtneral, nu se mulează suficient.

Aceasta a fost și „introducerea" în 
convorbirea pe care am avut-o cu 
tcv. Aristide Adler — inginer șef al 
I.I.S. „Mureșul"-Tg. Mureș. Și iată 
ce ni s-a răspuns : „Obiecția este jus
tificată pentru timpul trecut, in pre
zent lucrurile stau cu totul altfel. 
La ora actuală, in atelierul nostru 
de creație se muncește cu spor pen
tru realizarea unor modele cit mai 
frumoase și cit mai ieftine. Anul a- 
cesta vom produce peste 100 000 de 
hanorace și canadiene din material 
sintetic și 5 000 din bumbac. Cana- 
clienele vor fi îmblănite. Modelele 
noi create permit insă detașarea blă
nii, prinsă cu capse sau fermoare. 
Dar, venind vorba de fermoare, v-aș 
ruga să menționați că cele mai multe 
reclamații le primim din cauza fer
moarelor produse de „Metaloglobus" 
București. Se delectează repede, ru
ginesc etc.".

Un sportiv din orașul Tg. Mureș, 
cînd am adus vorba despre canadie- 
nele care au fermoare produse de 
„Metaloglobus", ne-a declarat: „Vă 
rog să mă credeți, dacă cineva mi-ar 
da gratis o canadiană n-aș purta-o. 
Am acum o canadiană pe care nu o 
pot folosi din cauza fermoarului care 
s-a defectat și ai cărui dinți au 
sărit. Nu mai vorbesc de cele trei 
serviete, care la fel, nu le pot folosi 
din cauza fermoarelor defecte". Fără 
comentarii!

Am vizitat și noi „atelierul de crea
ție" al întreprinderii. într-adevăr, oa
menii de aici se străduiesc și reușesc 
să realizeze modele frumoase. Dar...? 
Există un DAR, legat nu numai de 
fermoare, ci și de sărăcia culorilor 
materialelor întrebuințate, două-trei 
nuanțe și acelea destul de urîte ; ver
de închis, albastru închis și un roșu 
țipător.

Nu Înțelegem de ce întreprinderile 
noastre specializate nu găsesc colo- 
ranții respectivi care să dea mai mul
tă „viață" materialelor. Estetica o dă 
nu numai croiala plină de gust, ci 
și culoarea, care atrage. (O părere 
de care cei în drept ar trebui să lină 
seama).

In încheiere — arată tov. Aristide 
Adler — aș vrea să vă spun că o- 
biectivele ce ni le-am propus pe 
acest an și pe care dv le-ați văzut, 
probabil, afișate pe panourile de ia 
intrarea în fabrică vor fi realizate și 
chiar depășite. Aceasta, pentru că 
aprovizionarea cu materiale am fă
cut-o la timp, contractarea de sezon 
s-a realizat în bune condiții și în 
special pentru că salariații noștri lu
crează cu entuziasm, cu pasiune".

Povestea ghetelor 

de fotbal și altele...
Discuția noastră du tov. Eduard 

Weber — directorul I.P.M.S. Reghin
— a fost lungă și a abordat o seri'e 
de probleme deosebit de importante 
pentru bunul mers al treburilor în a- 
cest domeniu. Aceasta ne-a hotărît 
să redăm în „extenso" declarația pe 
care ne-a făcut-o :

„Desigur, noi mai avem destul de 
multe lipsuri în ceea ce privește ca
litatea materialelor produse. Cauzele
— unele obiective, altele subiec
tive. Iată, de exemplu, discutata și 
răsdisculata poveste a ghetelor de 
fotbal. Ni se reproșează greutatea 
lor, calitatea pielii etc. In ce pri
vește. greutatea, noi am luat — în 
decursul anilor — o serie de măsuri 
de îmbunătățire, fapt ce a făcut ca 
in prezent ghetele să fie mai ușoare 
cu circa 400 gr față de anul 1959 
(cintăresc 600 de grame). Referitor la 
calitatea pielii, lucrurile stau cam 
așa : noi confecționăm ghete de fot
bal din două feluri de piele : box și 
bizon. Pielea box este foarte bună și 
nimeni nu are nimic de zis ; bizonul, 
însă, este de proastă calitate, tare ca 
tinicheaua. Cauzele ? Consider că 
sînt cel puțin două : presajul și tăbă- 
cirea. Cea mai proastă piele am pri
mit-o de la fabrica „Partizanul" Ba
cău. Deci, obiecțiile, din acest punct 
de vedere, sini juste.

Mai există și o altă problemă. Cum 
să facem ghetele : tip clasic (cu ca- 
rimbi înalți) sau pantof? Federația 
preferă ghetele de tip clasic, fotba
liștii pe cele tip pantof. Noi ? Aștep
tăm hotărîrea federației, pregătind 
trei prototipuri — unul de tip clasic, 
două tip pantof.

Unele necazuri, mai ales în ce pri
vește producția de serie, le mai avem 
și din cauza beneficiarilor. Se hotă
răsc greu în privința necesarului glo
bal și chiar a unor comenzi speciale.

Revenind însă la reproșurile ce se 
fac produselor noastre, vreau să vă 
spun că, recent, întreprinderea noas
tră a primit două noi linii tehnolo
gice pentru producerea de încălță
minte tip sport. Aceasta ne va ajuta 
să îmbunătățim considerabil calita
tea produselor.

Pe de altă parte, așteptăm aprecie
rile celor ce folosesc produsele noas
tre. Cuvîntul lor are cea mai mare 
greutate".

Și unele propuneri
Vizita noastră s-a încheiat aici. Con

cluzii, firesc, se pot trage multe. Noi, 
însă, am vrea să subliniem una, care 
reprezintă esențialul, și anume aceea 
că întreprinderile producătoare de 
materiale și echioament sportiv cu 
sprijinul organelor M.I.C., se strădu
iesc să pună la dispoziția maselor 
largi de oameni ai muncii, și bineîn
țeles și a sportivilor, produse de ca
litate, la nivelul exigenței acluale, să 
lărgească gama sortimentelor.

Pe baza discuțiilor purtate, a schim
bului util de păreri făcut, încercăm să 
facem cîteva propuneri atît între
prinderilor producătoare de material 
și echipament sportiv cît și organelor 
de specialitate din Ministerul Comer
țului Interior :

• să se sporească nu numai canti
tățile de mărfuri, ci să se îmbunătă
țească, în același timp, calitatea lor 
și, mai ales, procesul de desfacere a 
mărfurilor către consumatori ;

• să se îmbunătățească procesul 
de deservire a consumatorilor, să se 
creeze posibilități ca aceștia să cu
noască și să aleagă în condiții tot 
mai bune mărfurile. Tn acest sens să 
se introducă expunerea deschisă a 
mărfurilor, expoziții etc. ;

• să se caute noi modele de ma
teriale și echipament sportiv, în pas 
cu cerințele tot mai exigente ale con
sumatorilor.

V. GRĂDINARU
V. PĂUNESCU

PE ECRANE
o producție a studioului cinematografic București

Margareta Pcrevoznic și Suzana Ma- 
kai continuă să figureze pe primele 
două locuri ale turneului feminin de 
șah din Capitală și după disputarea 
rundei a 7-a, de aseară. Tînăra Makai 
a jucat bine și în partida cu ieșeanca 
Marieta lonescu, terminînd învingătoare 
printr-un atac frumos. In acest timp, 
Margareta Pcrevoznic încheiase la ega
litate confruntarea cu Maria Pogore- 
vici. O singură partidă a mai luat 
sfîrșit la epuizarea orelor de joc: Ro- 
dica Reicher a cîștigat la Ilcidrun 
Brantsch.

Două partide interesante s-au între
rupt. Margareta Tcodorescu, cu albele, 
păstrează avantaj în fața Gcrlrudei 
Baumstarck, ca și Elena Răducanu la 
Maria Desmircanu.

ATLETISM

Este rindul 
juniorilor „mici"
La numai o săptămînă după între

cerile concursului republican rezervat 
juniorilor „mari", sala Floreasca va 
găzdui o nouă competiție de amploa
re. Este vorba de un concurs similar 
celui de acum cîteva zile care se a- 
dresează însă juniorilor de catcg. a 
Il-a (15—16 ani). „Puștii", în rînduri- 
le cărora se găsesc numeroase talente 
(Veronica Angliei, Elena Mîrza, Milia- 
na Micu etc.), vor prilejui desigur 
dispute interesante la care nu vor lipsi 
rezultatele valoroase.

Concursul republican al juniorilor 
„mici" va cuprinde următoarele probe 
BĂIEȚI : 50 m, 55 mg, înăl
țime, prăjină, lungime, triplu, greu
tate (5 kg) ; FETE : 50 m, 
40 mg, înălțime, lungime, greutate 
(3 kg). Sîmbătă programul va începe 
la ora 16 (prăjina de la ora 13) iar 
duminică de la ora 9.

Au fost luate măsur
In ziarul nostru nr. 4863 din 7 ia

nuarie a.c. a apărut articolul intitulat 
„Cum se «cîștigă» cu 5—2 și 5—1", 
în care se sesizau o serie de nere
guli săvîrșite cu ocazia disputării 
campionatului de tenis de masă al 
Capitalei, Ia proba pe echipe bărbați. 
Era vorba de meciurile Voința — 
MTTc I și Voința — MTTc II, ale că
ror rezultate fuseseră schimbate in 
culise, prin mijlocirea unor oficiali 
și arbitri.

Articolul amintit a suscitat nume
roase discuții, iar faptele semnalate 
au fost analizate de comisia orășe
nească respectivă ca și de biroul Fe
derației române de tenis de masă. 
Pentru abaterile grave comise, au 
fost luate următoarele măsuri: an
trenorul Ion Pop a fost retrogradat 
de la categoria a III-a la categoria a 
IV-a pe timp de 3 luni; C. Popescu 
a fost exclus din funcția de secretar 
al comisiei orășenești■, arbitrul A.

Dimineața, s-a încheiat și o îi 
ruptă din runda precedentă. Elena 
ducanu și Rodica Reicher au coin 
la remiză.

Clasamentul, cu punctele cîștigat 
cele pierdute: Margareta Perevc 
5—J, Suzana Makai 5—2, Ro 
Reicher 4—2, Eleonora Jianu și 
trude Baumstarck 3^/2—2l/2, A
Pogorevici 3^/2—3{/>, Maria Des mir 
2X)2—3l/2, Margareta Teodorescu 2 
Heidrun Brantsch și Marieta Ion 
Bj2—4!/2, Elena Răducanu 1—4.

Astăzi concurentele au zi li. 
Turneul continuă sîmbălă cu a 
rundă, în care este programată și . 
tida-derbi“ Pcrevoznic—Makai.

RD.

Clubul
„Naftalina"
(Urmare din pag. 1) 

nimic. Nici de fete, nici de 
terenuri sportive...

— Ei, vă urez succes în 
continuare și oricînd sîn- 
teți binevenit la „Naftali- 
na“. Mal e lume afară ?

— Coadă mare, pînă-n 
stradă. Nici la fîș-fîșuri n-a 
fost așa. Numai președinți 
și secretari de asociații 
sportive ! De la Unirea, de 
la Centrojarm, de la... Au 
venit și din comunele sub
ordonate Piteștiului : Ște- 
fănești, Valea Mare.

— Eu îmi string bagajul 
și plec ! Mai dă cineva pes
te noi de la Consiliul re
gional UCFS și ne ia ca 
din oală la vreo analiză. Să 
te ții pe urmă critică !...

— Buunăâă ! E cea mai 
grozavă poantă pe care am 
auzit-o. Auzi dumneata, 
critică din partea... Tiii 
Bată-te să te bată ! Ai 
umor, stimabile !

Andricu a fost suspendat pe tin
I an; E. Stoenescu a fost sco 
funcția de președinte al colet 
central de arbitri și suspenda 
timp de 3 luni din activitatea ci 
bitru ; în meciul Voința — Mn 
s-a dat dublă neprezentare (dec 
bele echipe au pierdut partida ci 
rul de 5—0); meciul Voința — 1
II a fost omologat cu scorul de 
(neprezentare) în favoarea fon 
MTTc II.

Federația română de tenis de 
ne-a comunicat că a dat indicai 
turor comisiilor locale să mar 
mai multă exigență față de c 
tițiile de care răspund. De asen 
consiliul orășenesc UCFS Buci 
în răspunsul trimis, ne asigu 
vor fi luate toate măsurile peni 
astfel de fapte să nu se mai i 
în activitatea comisiei orășene 
tenis de masă.

Teatrul „C. I. Noltai
prezintă

în sala Teatrului Evreiesc de 
str. Iuliu Barasch nr. 1;

tramvaie 17, 1, 21, 18 st;

Mămulari

autobuze 34, 38 stația Căi

Telefon 21.36.71

următoarele spectacole 

luni 21 februarie orele 2

„SCAUNELE**
de Eugen lonescu

marți 22 și miercuri 23 fel 
rie orele 20 :

„OPT FEMEI**

comedie polițistă 
de Robert Thomas



HOCHEI :
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Progres tehnic și tactic, La câteva
dar nu și disciplinar Steagul

ore după meciul
roșu—Espanol

pe gheatăCampionatul de hochei 
al tării noastre, încheiat nu de mult, 
a prilejuit tuturor iubitorilor acestui 
sport frumoase satislacții. Multe din 
jocurile acestei întreceri au oferit 
dispute dîrze, dinamice, în care rezul
tatul a atîrnat de „un fir de ată“ 
pînă în ultimele secunde de joc, iar 
concluziile trase la terminarea com
petiției au cuprins multe fapte pozi
tive, care ne îndreptățesc să privim 
cu mai multă încredere dezvoltarea 
în viitor a hocheiului nostru.

Plecînd de la aceste premise, este 
evident că ediția viitoare a întrecerii 
pentru desemnarea echipei campioa
ne se anunță mai disputată. Am greși, 
însă, dacă toate aceste lucruri le-am 
pune numai și numai pe seama nou
lui sistem de organizare a campiona
tului. Un .rol important în această 
direcție îl are — fără discuție •— și 
dinamizarea jocului la majoritatea e- 
chipelor noastre.

Ce înțelegem prin acest lucru ? In 
primul rînd, o orientare generală spre 
realizarea unui joc ofensiv, cu pa
sarea rapidă a pucului, cu driblinguri 
scurte ,cu pătrunderi fulgerătoare pe 
extreme si cu șuturi din mișcare. Tre
cerea din apărare în atac s-a făcut 
la cea mai mare parte a echipelor nu 
într-un ritm de „vals lent", ci impe
tuos, cu mișcarea întregii formații, 

*cu participarea activă chiar a funda
șilor, care nu de puține ori s-au in
tercalat pe poziții înaintate de vîrf 
de atac. Aceste aspecte pozitive au 
fost pregnante — mai mult sau mai 
puțin — în jocul tuturor echipelor, 
ceea ce a determinat o dinamizare 
a partidelor, chiar și atunci cînd ta
bela de marcaj indica diferente mai 
mari de scor.

Creșterea ritmului de joc și orien
tarea spre ofensivă au pus însă pro
bleme de apărare, rezolvate cu greu
tate de aproape toate formațiile par
ticipante. Cu excepția echipei Stea
ua, în componenta căreia intră cei 
patru fundași ai reprezentativei 
noastre, celelalte formații au vădit 
serioase carențe în rezolvarea situa
țiilor de apărare. Acest fapt a dus la 
imprimarea unui stil de joc necorect, 
neregulamentar, în apărare, avînd

drept consecință directă un mare nu
măr de minute de eliminare din joc. Și 
atunci, unii dintre jucători (din pă
cate numărul lor depășește limitele 
care ne-ar fi permis — poate — să 
nu ne îngrijorăm) s-au crezut „ne
dreptățiți", au protestat la deciziile 
arbitrilor și, uneori, au comis unele 
acte de indisciplină, care au contri
buit la degenerarea jocului.

Indisciplina în hochei pe gheată, 
unde arbitrii au la îndemînă o su
medenie de prevederi ale regulamen
tului, pe baza cărora pot dicta elimi
nări pentru orice gest nelalocul lui, 
lie el cît de mie, este un lucru grav. 
Și noi ridicăm aici această problemă, 
pentru că nu de puține ori s-a în- 
tîmplat ca, obișnuiți cu comportarea 
din jocurile de campionat, hocheiștii 
noștri fruntași să comită astfel de 
greșeli și în meciuri internaționale. 
Ceea ce ■— să recunoaștem — este 
un lucru care trebuie să dea serios 
de gîndit.

Considerăm 
antrenorii șl, 
datoria să fie
perseverenți, pentru a se curma răul 
din rădăcină. Pe de altă parte, cre
dem că ar fi foarte indicat ca, înce- 
pînd cu ediția viitoare a campiona
tului, să se recurgă și’la alte măsuri. 
Astfel, în cazul cînd un hocheist a 
fost sanefionat în cursul aceluiași 
meci cu trei eliminări minore (pe 2 
minute) sau cu o eliminare pe 10 
minute pentru comportare nediscipli
nată, să fie în mod automat suspen
dat o etapă. Măsura ar fi similară 
cu cea de Ia fotbal unde, după cum 
se știe, o eliminare — pentru care 
a fost retinut carnetul jucătorului — 
atrage după sine suspendarea pe o 
etapă. In această 
că hocheiștii din 
ar învăța să joace 
te regulamentul și
jul pe seama arbitrilor I Și atunci ar 
dispărea cu siguranță din capitolul 
„negative" carențele din jocul de a- 
părare și actele de indisciplină, ceea 
ce ar fi o contribuție în plus la dez
voltarea hocheiului nostru.

că în această direcție 
mai ales, arbitrii au 
mult mai atenti și mai

situatie este cert 
echipele fruntașe 
corect, să respec- 
să lase... arbitra

CĂLIN ANTONESCU

RUGBI

ȘTIRI- COMENTARII
• După cum s-a mai anunțat, cam

pionatul categoriei B va cuprinde anul 
acesta 4 serii. Iată componența lor: 
seria I — Chimia Brăila, Victoria Ga
lați, Petrolul Pitești, Ideal Cernavodă, 
Cimentul Medgidia, Constructorul Plo
iești, V.S.A.S. Năvodari. Electroputere 
Craiova, Ancora Galați și Metalul Bu
zău; seria a Il-a — Cauciucul Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Petrolul Te
cuci, Politehnica Iași, Constructorul 
Bîrlad, Dinamo Bacău, Laminorul Ro
man, Constructorul Suceava și Ceahlăul 
Piatra N< »amf; seria a III-a — Metalul 
Reșița, C.S.M. Sibiu. Știința Cluj, Me
talul Hunedoara, C.l.L. Blaj, Vulturii 
Timișoara, Minerul Lupeni, 
trila și Chimica 'Tîrnăveni; 
JV-a (echipe din orașul și 
București) — Vapid, Olimpia. Vulcan, 
Arhitectura, Politehnica, Institutul de. 
Construcții, Aeronautica și Ș. N. Olte
nița. întrecerile încep pe data de 3 
aprilie în serile 1 și a 11 l-a și pc data 
de 17 aprilie în seriile a 11-a și a 
întrucît acestea din urmă avînd 
cite <> echipe, trebuie să termine 
rile în același timp cu celelalte 
ser

Un amănunt important: nu se mai 
disputa meciuri de baraj pentru promo
varea în categoria A. Deci. ultimele 
două clasate din categoria A vor re
trograda automat, iar pentru stabilirea 
celor două promovate se va desfășura 
lin turneu cu participarea primelor cla
sate din cele patru scrii ale catego
rici B.

joi 24 februarie, cu începere de la 
16.30. mi pe terenul Constructorul.

In legătură cu jocurile din prima c- 
tapă a „Cupei Primăverii14, considerăm 
<ă echipele par a fi folosit mult mai 
bine decît cu un an în urmă perioada din
tre un campionat și altul, pregătirea fi
zică fiind marea beneficiară. Considerăm 
însă că ar fi momentul să se treacă și 
la aprofundarea problemelor tehnico-tac- 
ticc, întrucît din acest punct de ve
dere (eu excepția partidei Steaua—Gri- 
vița Jlo.șie) se impun îmbunătățiri sub
stanțiale.

ora

■I.

Jiuf Pe- 
seria a 
regiunea

IV-a, 
doar 

jocu- 
două

• Și clapa a doua din „Cupa Primă
verii" va avea un program incomplet: 
duminică 20 februarie, pe terenul Con
structorul, la ora 9,30 Steaua—Progresul, 
de la ora 11 Dinamo—Gloria și de la 
ora 12,30 Grivija Roșie—Farul Cons
tanța. Cea de a patra
torul - Știința Petroșeni,

partidă, Construe- 
se va disputa

atenție de MingorancePortarul Carmelo culege balonul, urmărit cu 
și Alvarez

Miercuri seara, aproape de mie
zul nopții, în elegantul hol al lui 
Nord-Hotel din Capitală i-am întîl- 
nit pe fotbaliștii echipei Espanol din 
Barcelona. Tocmai sosiseră de la 
Brașov și erau încă sub impresia 
meciului. Cei mai multi nu reușeau 
să-și ascundă supărarea : pierduseră 
la două goluri diferență, exact cu 
cît cîștigaseră la Barcelona. Deci, al 
treilea meci...

Cam aceasta era nărerea generală.
Faimosul RICARDO ZAMORA, așe

zat, lîngă noi, într-un fotoliu, își spu
nea părerea asupra partidei de la 
Brașov :

— A fost un meci dinamic, spec
taculos chiar — în ciuda terenului 
desfundat — și, in orice caz, drama
tic. Steagul roșu a jucat bine, în 
viteză, dovedind, în general, că este 
o formalie valoroasă, care știe să 
practice un fotbal de calitate. De 
multe ori, însă, nu am fost de acord 
cu deciziile arbitrului Varazdinec.El 
ar fi trebuit să țină seama 
rea terenului care de multe 
dezechilibrat pe jucători.

— Cînd va avea loc al 
meci ?

— Regulamentul competiției pre
vede ca jocurile din turul III să se 
dispute plnă la 16 februarie. S-au 
făcut mai multe propuneri: să răminem 
in continuare și să jucăm duminică, 
dar nu putem pentru că la 20 fe
bruarie avem un meci de campionat, 
la Palrna de Majorca. De aceea tre
buie să plecăm. Steagul roșu a pro
pus apoi ziua de miercuri 23 aprilie, 
iar noi — miercuri 2 martie. Data 
precisă o va decide vineri, la Basel, 
in Elveția, comisia de organizare a 
competiției, in orice caz, vom reve
dea cu multă plăcere frumosul dum
neavoastră Brașov.

— Cum v-ați simțit în România ?
— Sini incinta! ! Totul a fost 

splendid, excelent pus la punct, fapt 
pentru care le mulțumim gazdelor 
noastre. Apreciez mult simpatia 
care am fost primiți, ospitalitatea 
care ne-au Înconjurat gazdele.

de sta-
ori i-a

treilea

100 autoturisme ciștigate

Foto : P. Romoșan

pe „Monsieur Fotball*,

CU
CU

în primele 45 de zile ale anului 1966
Programul concursurilor PRONO

SPORT ‘ — - - - - ■
prinde 
lian A

Este
cial prin surprizele
gistrate între echipele italiene.

Dar să facem cunoștință cu 
meciuri :

Torino — Fiorentina
Brescia — Napoli

A 8 și B 8 
meciuri din 
și B.
un program

je duminică cu- 
campionatul ita-

atractiv, în 
care pot fi

spe- 
înre-

cele
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I 
II

III Cagliari —- Varese
IV Catania —- Internazionale
V Foggia — Sampdoria

VI Lanerossi - Juventus
VII Milan —• Spal

VIII Roma —- Atalanla
IX Genoa — Palermo
X Livorno —- Lecto

XI Potenza — Modena 
XII Pro Patria — Pisa 

XIII Bologna — Lazio

Participanții la sistemele prqani- 
zate de LOTO-PRONOSPORT nu se 
poate să nu fi reținut faptul că în a- 
cest an se atribuie un mare număr 
de autoturisme. Astfel, în primele 
45 de zile ale anului 1966 au fost cîs- 
tigate 100 de autoturisme la LOTO. 
PRONOEXPRES și Loz în plic.

Participînd la tragerile și concursu
rile speciale organizate de LOTO- 
PRONOSPORT oricine poate cîștiga 
autoturisme, excursii peste hotare sau 
alte premii în obiecte și bani.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sporl.

Iată-1 și
cum este supranumit DI STEFANO 
de presa străină. Nu are tempera
mentul și nici debitul verbal al unui 
meridional. Cu greu îi smulgi cîteva 
vorbe :

— La Brașov ? Inclntător I Adver
sarii — adevărați cavaleri; publicul 
— deosebit de sportiv.

ÎNTÎLNIRI
Rapid — Dinamo

Ieri după-amiază, rapidiștii au sus
ținut cel de al cincilea joc de verifi
care din acest început de sezon fotba
listic. El au întihiit pe stadionul din 
Ciulești — pe un teren uscat și cu un 
gazon excelent întreținut —- formația 
de categoria B Dinamo Victoria Bucu
rești (locul 5 în seria 1).

In prima repriză, jocul a fost des
tul de echilibrat, datorită atît înain
tării echipei giuleștenc, care cu Kraus 
în Jocul lui Năsturescu (ușor 
tat) n-a putut străpunge decît 
gură dată apărarea adversă, 
rezistentei dîrze opusă de Dinamo, 
partea 
schimbat 
etalînd i 
de pildă 
poartă în 
Dumitrii!, 
cînd s-au 
luri, s-au 
nume 
centru, driblingurile inutile, 
și imprecise.

Colurile au fost înscrise în urma unor 
frumoase combinații de Ionescu (min. 
20 si

RAPID : 
troc, C. 
Georgescu 
Dumitriu, 
menco).

DINAMO 
Cruciunescu, 
Maghiar — 
— 1. 
Ene,

Deoarece 
(an asistat 
tatori) ar fi

acciden- 
putut străpunge decît o' sin- 

apărarea adversă, cît și 
opusă de Dinamo. In 

a doua a meciului lucrurile s-au 
t oarecum, liderul categoriei A 
unele dintre calitățile sale, ca 

pătrunderile derutante spre 
care au excelat Ionescu și 
însă și în această repriză, 
înscris trei din cele patru go- 
observat linele carențe și a- 

aglomerarea jocului înaintării pe 
i, șuturi slabe

combinații
84) și Diimitriu (50 și 81). 

Ruducanu — Lupescu, Mo- 
Dan, Greavu — Jamaischi, 
(Dinu) — Kraus (Codreanu), 
Ionescu, Codreanu (Oble-

VICTORIA : Ghibănescu — 
Constau t inescu, Șerban,

Dobre (Anton), I. Ștefan 
Constantin^ ( Dobrescu ), D.

lunca (Dodițti), Dumitrescu.
a lost un meci cu public 
aproximativ 1 000 de spec- 

trebuit clubul Rapid 
lumea.

Ieri dimineața am cerut — telefo
nic — și o scurtă 
norului brașovean 
TEANU:

-—In acest joc, 
mare, Steagul roșu 
bilizeze reușind să rea'izeze primul

- obiectiv: refacerea handicapului. 
Urmează să ni-l realizăm și pe cel de 
a! doilea, calificarea in al patrulea 
tur, sferturile de finală

•—■ Ce jucători v-au 
mult ?

— Pescaru a fost cel

declaratie antre- 
SILVIU PLOEȘ-

cu o miză foarte 
a știut să se mo-

ti.’e. „Cupei", 
plăcut mai

mai bun de 
pe teren, impun indii-se cu autoritate. 
De la Espanol mi-au plăcut Di Stefa
no, „măturătorul" Mingorance și 
Rodri, cel mai periculos atacant.

— Spaniolii nu au fost întrutotul 
mulțumiți de arbitraj...

-— Nu sînt de aceeași părere.Varaz- 
dinec a condus excelent și aceasta nu 
e numai părerea... antrenorului echi
pei Învingătoarei A fost tot timpul 
pe fază și a aplicat corect regulamen
tul. După părerea mea, spaniolii — 
In frunte cu Di Stefano — s-au ener
vat că nu le „merge" focul pe tere
nul nostru desfundat de p'oaie. Dar 
și noi, la Barcelona, nu ne-am des
curcat pe terenul tare ca piatra cu 
care sini obișnuiți spaniolii. Așa

— Ce credeți despre meciul 
treilea ?

— Există mult entuziasm dar, 
cum s-a văzut de multe ori, 
entuziasmul nu este deajuns.
aceea trebuie să fim realiști: 
ciul următor nu va fi de loc ușor.

că... 
al

așo 
mimat 

De 
mc-

M. TUDORAN

AMICALE
IERI ÎN GIULEȘTI

Victoria 4-0 (1-0)

arbitrat C. Gălățeanu, echipat în tre
ning, ajutat la tușă de doi... fotbaliști 
din rezervele Rapidului 1

T. RÂBȘAN

PETROLUL MOINEȘTI — DINAMO
BACĂU 4—3 (1—2)

MO1NEȘTI (prin telefon), 
namic, disputat în limitele 
tatii — iată caracteristicile

Joc di- 
sportivi- 

acestei 
partide disputate miercuri în locali
tate. De remarcat faptul că terenul 
de joc s-a prezentat în condiții bune. 
Petrolul a obținut o victorie neaștep
tată, prin golurile marcate de Cristea 
(min. 3 și 49), Ionescu (penalti, în 
min. 70) și Adam (min. 78). Pentru 
Dinamo Bacău au înscris Bădulescu 
(min. 26), Zatinca (min. 27) și Rodnic 
(min. 50).

Al. Stoianovici — coresp.

DINAMO PITEȘTI — METALUL 
TÎRGOVIȘTE 4—0 (0—0)

PITEȘTI (prin telefon). în cadrul 
jocurilor de pregătire în vederea 
etapei de cupă din 13 martie și a 
campionatului, Dinamo Pitești a în- 
tîlnit miercuri pe Metalul Tîrgpviște 
din categoria B. După o repriză în 
care oaspeții au opus o rezistentă 
dîrză și au reușit cîteva contraatacuri 
periculoase la poarta lui Niculescu, 
dinamoviștii iau jocul pe cont pro
priu în următoarele 45 de minute șt 
înscriu de patru ori prin Țîrcovnicu 
(min. 50), C. Ionescu (min. 55 și 85) 
și Țimer (min. 82).

I. Udrescu — coiesp.

lina din numeroasele intervenții ale portarului Gldbănescu ( Dinamo I ietoria)
Foto : V. Bageae



Echipa de hochei a R.F. 6ermane 
învinsă de Dinamo Kiev

MOSCOVA 17 (Agerpres).. Conti- 
nuîndu-și turneul în U.R.S.S., echipa 
de hochei pe gheată a R. F. Germane 
a evoluat la Kiev, jucînd cu. echipa 
locală Dinamo. Hocheiștii sovietici au 
repurtat victoria cu 4—2 (1—2, 3—0, 
0—0).

Scrisoare din Sofia

Pregătirile fotbaliștilor Bulgari 
pentru campionatul mondial

Atenția iubitorilor de fotbal bul
gari este îndreptată In mod special 
spre pregătirile lotului reprezentativ 
In vederea campionatului mondial. In 
programul acestor pregătiri figurea
ză o serie de întllniri menite să asi
gure și o verificare periodică a sta
diului de antrenament. In acest scop 
au fost perfectate clteva meciuri in
ternaționale, dintre care primele se 
vor disputa chiar in cursul acestei 
luni (s-a renunțat ia proiectul unui 
turneu in America de Sud). Astfel, 
la 17 februarie- lotul reprezentativ va 
lntilni echipa austriacă Klagenfurt 
A.C., iar la 20 pe Tatran Preșov din 
Cehoslovacia, după care va pleca în 
turneu în R.A.U., unde va susține 
două partide la Cairo : la 25 februa
rie cu echipa R.A.U. și Ia 27 februa
rie cu selecționata orașului. In acest 
turneu vor face deplasarea următo
rii jucători: Naidenov, Deianov și 
Simeonov (portari), Salamanov, 
Zdravkov, Penev, Vuțov, Gaganelov, 
Jecev, Titov, Largov, Iancikovscki, 
Jekov, Asparuhov, Jakimov, Kolev, 
Abadgiev și Kostov.

MEXICUL IMPORTĂ 
ANTRENORI

Tara care va găzdui viitoarea e- 
diție a J.O. — Mexicul — își inten
sifică pregătirile în vederea acestui e- 
veniment sportiv deosebit. Zi de zi 
ne sosesc știri care confirmă seriozi
tatea cu care privesc mexicanii cea 
de a 19-a Olimpiadă. In prezent, se 
construiesc și se reamenajează stadioa
ne și în curînd va începe construc
ția satului olimpic.

Dar pregătirile nu se fac numai 
pe plan organizatoric și tehnic, ci 
au început și pe plan sportiv pro- 
priui-zis. Din Ciudad de Mexico ne 
parvine știrea că. forul Olimpic Na
țional face tot posibilul pentru ca 
sportivii din Mexic să fie cît mai 
bine pregătiți. Dl. Clark Flores — 
președintele Comitetului Olimpic Na
țional al Mexicului — dorește ca 
sportivii mexicani să fie pregătiți de 
cei mai buni antrenori și. în vede
rea atingerii acestui obiectiv, el a in
trat în legătură cu o serie de 
personalități sportive cunoscute în 
întrer-ga lume. După cum se știe, 
de mai mult timp, în Mexic 
se află o serie de antrenori însărci
nați să pregătească loturile olimpice 
mexicane, printre care și dr. Gabriel 
Cherebețiu din țara noastră.

Printre ceilalți antrenori străini so
licitați de mexicani se numără Erk- 
men Kavdi (Turcia) pentru lupte. 
Luigi Casola Papi l'Italiaî pentru ci
clism, Raymond Toussaint (Franța) 
pentru scrimă. Giorgio Ballerin An- 
cilotti (Italia) pentru canotaj. To- 
mayoshi Tamaguchi (Japonia) pentru 
judo, Brunhildc Ponzelar (R. F. G.) 
pentru atletism (femei), Tommy Kon- 
no (S.U.A.) pentru haltere etc.

Tinerii noștri scrimeri
9

au debutat promițător
• Echipa de floretă fete — pe locul I
® Doi floretiști in turneul final

Joi a început la Budapesta con
cursul de scrimă al „speranțelor" 
olimpice, la care participă trăgători 
din Polonia, România, R. D. Germană, 
Iugoslavia și U.R.S.S. în proba de 
floretă fete echipe, reprezentativa 
tării noastre a avut o comportare 
foarte bună, cîștigînd în serie : 10—6 
cu Polonia (Drîmbă, Tasi cîte 3 v, 
Stanca, Toth-Haukler cîte 2 v, res
pectiv Balon 3, Urbanska 2, Ploch 
1), 10—6 cu U.R.S.S. (Drîmbă, Tasi și 
Moroșan cîte 3 v., Văduva 1 v),
15—1 cu R. D. Germană (Drîmbă, 
Tasi, Haukler cîte 4 v., Stanca 3 v) 
și 9—7 cu Ungaria (Drîmbă 4, Tasi 1, 
Stanca 3 și Haukler 1 v).

în proba de floretă băieți, țara 
noastră a participat cu 4 trăgători: 
Țiu, Costescu, Filip și Weissbbck. 
După primul tur toți floretiștii noștri

In continuare, calendarul interna
tional se prezintă astfel: la 24 a- 
prilie la Sofia, Bulgaria — Uruguay 
(în cazul clnd plnă la urmă acest 
meci nu va putea fi totuși perfectat, 
In aceeași zi, dar la Praga, Bulgaria 
va lntilni echipa Cehoslovaciei); Ia 
1 iunie Iugoslavia — Bulgaria; la 
14‘ iunie Italia — Bulgaria; la 25 
iunie meci de verificare cu un ad
versar incă nedesemnat; la 29 iunie 
la Sofia, Bulgaria — Argentina. In 
drum spre Londra, lotul reprezentativ 
urmează să mai susțină clteva jocuri 
cu echipe de club.

CAMPIOANĂ PENTRU 
A 1-1-A OARĂ

Zilele acestea s-a încheiat cam
pionatul republican la hochei pe 
gheafă. Titlul a revenit, pentru a 
11-a oară, echipei T.S.K.A. Cerveno 
Zname. Pe locul 2 s-a clasat Meta- 
lurg Pernik, iar pe locul 3 Lcvski 
Sofia.

TOMA HRISTOV

De cîteva ziile se află în Mexic și 
renumitul antrenor de atletism pentru 
probele de fond, neo-zeelandezul Art
hur Lydiard. Un alt antrenor de at
letism care va activa’ în Mfexic este 
americanul Bill Easton, fostul antre
nor al Universității din Kansas. Bill 
Easton a acceptat invitația și a pro
mis că unul din atleții mexicani va 
obține o medalie, iar cîțiva se vor 
clasa printre primii 6. In prezent. Co
mitetul Național Olimpic din Mexic 
duce tratative pentru angajarea unor 
antrenori la box și gimnastică.

VA PĂRĂSI RALPH BOSTON 
ATLETISMUL ?

După cum a declarat recordmanul 
mondial la săritura în lungime Ralph 
Boston, anul 1965 a fost pentru el cel 
mai prodigios din activitatea competițio- 
nală. Să fi fost acesta oare ultimul 
an din strălucita sa carieră sportivă? 
Un accident stunid (căruia la început 
Boston nu i-a dat importanță) l-a fă
cut pentru mai mult timp indisponi
bil. Anul trecut, la Miinchen, cu două 
zile înaintea meciului de atletism 
S.U.A. — R.F. Germană, Boston a 
călcat greșit pe o șină de cale ferată 
și și-a scrîntit glezna. Bineînțeles, n-a 
mai putut lua startul și nu s-a mai 
prezentat nici la Universiada de la 
Budapesta, unde-și anunțase partici
parea. Au trecut cîteva luni de la 
accident, dar glezna tot nu se restabi
lise. In urma unor tratamente. în 
decembrie, Boston și-a reluat pregăti
rile, dar — Ia solicitări mai mari —

LA BUDAPESTA TAL: „Campionul mondial și șalangerul său

au trecut mai departe. în „sferturi" 
sînt eliminați Filip și Weissbock. 
Țiu și Costescu ajung în semifinale, 
cîștigînd seriile respective. Apoi și 
Țiu și Costescu se califică în turneul 
final de 6 alături de maghiarul 
CsakkeI, vicecampion mondial de ti
neret, anul trecut, la Rotterdam, so
vieticii Litov și Romanov și polone
zul Hrudcek. Cei doi floretiști români 
se comporlă destul de bine, ocupînd 
locurile 4 (Țiu) și 6 (Costescu). Proba 
a revenit lui Litov. Au participat 36 
de concurenți.

Vineri au loc probele de spadă in
dividual și sabie echipe.

VALERI SKVORTOV PROMITE!u

Activitatea atletică la Palatul Spor

turilor din Moscova, inaugurată in a- 

ceas'tă iarnă, a cuprins clteva con

cursuri de anvergură. Printre rezulta

tele remarcate cu acest prilej a fost 
și săritura de 2,16 m a tînărului Va

leri Skvorfov, care promite să urce în 

ierarhia performerilor la înălțime în 
actualul sezon.

Foto TASS

durerile în gleznă continuau să-l su
pere. In ianuarie, la San Francisco, 
Boston ia startul sărind doar 7,15 m 
și după prima încercare este nevoit 
să renunțe. O săptămînă mai tîrziu, 
Ia Detroit, se clasează pe locul al 
patrulea cu 7,29 m! De atunci, el nu 
a mai apărut în concursuri. Cert este 
faptul că în actualul sezon — al con
cursurilor de sală — Boston nu va mai 
lua startul. întrebarea pe care și-o pun 
acum, americanii este dacă Boston va 
mai putea lua startul vreodată. Spe
cialiștii de peste Ocean sînt foarte 
sceptici în privința reluării activității 
sale atletice. Cunoscutul specialisj 
Dick Bank, din California* spunea că 
„trebuie să ne luăm rămas bun de la 
marile performanțe ale acestui atlet 
care pină la vîrsta de 27 de ani a 
avut o activitate lungă (de peste 7 
ani) presărată de frumoase succese".

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
SFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI 

ORAȘELOR TTRGURI"

Ieri, la Barcelona, în prezența lui Stanley Rous, pre
ședinte al F.I.F.A., a avut loc tragerea, la sorți a 
meciurilor din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri" la fotbal, lată rezultatul :

învingătoarea dintre Hannover 96 și F. C. Barcelona 
cu învingătoarea dintre Steagul roșu Brașov și Espanol 
Barcelona.

Miinchen I860 — învingătoarea dintre A. G. Milan 
și Chelsea.

Leeds United — Ujpesti Dozsa.

Dunfermline — învingătoarea dintre Real Saragossa 
și Heart of Midlothians.

FINLANDEZUL MANTYRANTA, CAMPION 
MONDIAL

La Oslo au început ieri campionatele mondiale d< 
schi, probe nordice. La startul primei probe, 30 kilo
metri, s-au prezentat 65 de concurenți. Titlul de cam 
pion mondial a revenit finlandezului Eero Măntyranta 
care a realizat timpul de lh37:26,0. El a fost urma 
de compatriotul său Kalevi Laurila, care a obținu 
lh38:l 1,3 întrecîndu-1 cu 3 zecimi de secundă pe Walte: 
Demale (R.F.G.), clasat al treilea.

au sanse>

Comentînd apropiatul meci pentru 
titlul mondial de șah între marii 
maeștri sovietici Tigran Petrosian și 
Boris Spasski, fostul campion al lumii 
Mihail Tal scrie, printre altele, în 
cronica șahistă publicată de revista 
„LITERATURNAIA GAZETA", care 
apare la Moscova :

Boris Spasski, pretendentul la titlul 
dc campion al lumii, este unul din ulti
mii „cavaleri" ai armei romanticilor 
din secolul XIX — veșnic tînărul 
adept al gambitului regelui. Cu a- 
ceastă armă, care în mîinile sale nu 
ruginește de loc, el a înfrînt aseme
nea șahiști moderni ca Fischer, Hol
mov, Bronstein și mulți alții. în ace
lași timp, Spasski își sîcîie cu plăcere 
partenerii in finalurile cele mai anoste, 
în esență, Spasski este un șahist multi
lateral.

în ce-1 privește pe Tigran Petrosian,

ȘTIRI • REZULTATE @ ȘTIRI
COPENHAGA

într-un meci contînd pentru opti
mile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la handbal (feminin), la 
Copenhaga echipa locală H. C. Co
penhaga a învins cu scorul de 10—8 
(5—3) echipa Trud-Moscova. Returul 
se va desfășura la 22 februarie, la 
Moscova.

LONDRA

Cu prilejul unei reuniuni pugilis
tice internaționale desfășurate la 
Wolverhampton, campionul Angliei la 
categoria „grea", Henry Cooper, a 
dispus prin k.o., în prima repriză, de 
Davis Jefferson (S.U.A.). Este pentru 
prima oară cînd Davis Jefferson pier
de înainte de limită. Cooper obține 
al doilea sueces în decurs de trei 
săptămîni în fața unui boxer din 
SiU.A. El l-a învins mai întîi prin k.o. 
în rundul trei pe Hubert Hilton.

PRAGA

Anul acesta titlul de campioană de 
hochei pe gheață a R. S. Cehoslovace 
a revenit echipei Z.K.L. Brno, cu 56 
puncte. Este pentru a 11-a oară cînd 
hocheiștii de la Z.K.L. intră în po
sesia troleului. Pe locul doi s-a cla
sat Dukla Jihlava — 56 puncte, ur
mată de Slovan Bratislava — 52
puncte.

egale..."
el este acuzat uneori de rigiditate, 
prudență excesivă dar tocmai acesta 
este stilul în care aprecierea puțin 
măgulitoare poate avea înlocu
itori admirabili : rigiditate — mă
iestrie tehnică, prudență excesi
vă — apreciere lucidă a pozițiilor. 
In ultimii 10 ani, Petrosian nu a cu
noscut nici o nereușita cît de cît se
rioasă. Șahist care calculează cu pre
cizie poziția, virtuos al apărării, psiho
log versat, Petrosian deține atuuri so
lide.

Apropiatul duel șahist dintre Petro
sian cu Spasski are nu numai o uriașă 
însemnătate sportivă, ci și una crea
toare. întrucît ambii mari maeștri sînt 
individualități puternice.

în momentul de față, rezultatul unui 
meci pentru campionatul mondial este 
greu de prevăzut. Si campionul și 
șalangerul au șanse egale. Și mai pot 
fi găsiți încă 10 șahiști care ar putea 
să lupte cu campionul lumii.

Turneul fotbaliștilor 
sovietici în Brazilia

PORTO ALEGRE 17 (Agerpres). Ju
cînd în localitate cu echipa Porto, 
selecționata de fotbal a U.R.S.S. a 
pierdut cu 2—0. Punctele învingăto
rilor au fost marcate de Alcindtj. 
Poarta echipei sovietice a fost apă
rată de Banikov, rezerva lui Iașin. Au 
asistat 30 000 de spectatori.

La campionatele mondiale de volei, 
ce se vor desfășura între 30 august 
și. 11 septembrie în Cehoslovacia, 
și-au confirmat pină în prezent par
ticiparea următoarele țări : Brazilia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. P. Chi
neză, R. D. Germană, Italia, Japonia, 
R. P. Mongolă, Olanda, România, 
Turcia, Ungaria și U.R.S.S.

BUENOS AIRES
în turneul internațional de fotbal 

de la Buenos Aires echipa Indepen- 
diente a dispus cu scorul de 3—2 
(2—0) de Sparta Praga. Pentru echipa 
arg.entineană au marcat Tarabioi și 
Rodriguez (2). Oaspeții au înscris prin 
Masek și Pospichal.
LOS ANGELES

Două surprize au lost înregistrate 
în campionatele internaționale de te
nis pe teren acoperit ale S.U.A., care 
au loc la Salisbury (Maryland). Ju
cînd foarte bine, Gene Scott (S.U.A.)
1- a învins cu 6—4; 6—4 pe spaniolul 
Manuel Santana, iar Boby Lutz 
(S.U.A.) a cîștigat cu 7—5; 6—3 în 
fața lui Lundquist (Suedia). Brazilia
nul Koch l-a eliminat cu 6—4; 3—6; 
6—3 pe Denis Ralston (S.U.A.). în 
sferturile de finală vor avea Ioc ur
mătoarele întîlnirl : Koch — Osuna; 
Pasarell — Lutz; Ashe — Drysdale 
și Holmberg — Scott.

VARȘOVIA
Peste 5 000 de spectatori au urmă

rit ta Lodz meciul internațional de 
hochei pe gheață dintre echipa se
cundă a U.R.S.S. și reprezentativa 
R. P. Polone. Dominînd majoritatea 
timpului, hocheiștii sovietici au cîști
gat cu scorul de 6—2 (2—0; 2—0;
2- —2). în echipa sovietică au evoluat, 
printre alții, cunoscuții internaționali 
Vclkov, Kiselev și Egorov, autorii ce
lor 6 puncte.
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