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Miercuri și joi

Hocheiștii noștri intilnesc
echipa cehoslovacă Tesla Pardubice

și

*

Vulea Bistriței la Iac oberii

(Continuare in pag. a 8-a)

După victoria de la București asupra Spaniei
Uofotbtffl1

de mare clasă oferit

R. P. Ungară

rea- (Continuare în pag. a(Continuare tn pag. a 5-a)

Turneul din Uniunea sovietică

Handbaliștii romîni la a 5-a victorie
25-14 (12-9) cu selecționata Leningradului
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De asemenea, publicul a 
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Start în marea 
competiție sportivă 

de mase

partacbiada 
de iarnă
tineretului!

dejațîile de specialitate ale 
sporturi figurează în re- 

mentul actualei ediții a Spar
adei de iarnă a tineretului 
prijj**»*-  intens organizarea în- 

rilor din cadrul acestei mari 
etiții de mase. Ne-am adresat 
iștilor federațiilor de lupte 
tletism pentru a afla ce mă- 

intenționează să ia în ve- 
sprifinirii bunei desfășurări 

ne urs urii or de trîntă și 
iv de cros.

EDERAȚIA ROMINA 
TE (secretar general G. 
»)
Federația noastră urmărește 
'•imanență desfășurarea între-
or de lupte sau varianta lor 
Iară, trîntă, din cadrul compe- 

lor cu o largă participare. A- 
ta pentru do-uă motive : în 
ul rînd pentru faptul că prin 

isiilc noastre locale dorim să 
ribu im la buna organizare a 

și vrem ca ele să aibă 
tît mai ridicat ; 

î doilea rînd pentru că o com- 
ție de amploarea Spartachiadei 
te la iveală elemente talen- 
care în scurt timp pot trece 

ecțiiîe de lupte ale asociațiilor 
le cluburilor sportive. Să-1 a- 
tim doar pe actualul campion 
arii noastre la categoria semi- 
, Nicolae Martinescu (locul 

ampioanele țării, handbalis- 
de la RAPID BUCUREȘTI 

nesc a doua oară în între- 
e pentru cucerirea „Cupei 
mpionilor Europeni". Joi, 
Tata, echipa feroviară va 

mi replica campioanei R. P. 
gare, SPARTACUS BUDA-
STA în primul joc al tu
ni ^inaugural din această 
îpetiție.
peranțele într-o comportare 
mai bună sînt pe deplin 

tificate. „Știm că sarcina 
astră nu este prea ușoară 
ne declara antrenorul Ga

el Zugrăvescu. Handbalistele 
ghiare au o tehnică bună 
pe teren propriu nu sini

zile, co
și raio- 
(arbitri, 
sportivii 
la între-
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V la campionatele mondiale de 
lupte de la Toledp din acest an), 

* f t descoperit în urmă 
du trei ani la o întrecere de trîn
tă una din edițiile Spartachia- 
dei tineretului. In multe secții de 
lupte din asociațiile sportive din 
București, Ploiești, Timișoara, 

Lugoj, Galați etc., întilnim luptă
tori care provin din competițiile 
de mase organizate la trîntă.

Ca și în ediția precedentă și 
la această ediție a Spartachiadei, 
care începe peste cîteva 
misiile noastre regionale 
na le prin tehnicienii lor 
antrenori), cît și prin 
fruntași vor fi prezeuți 
cerile de trîntă, atît la faza 
asociații cît și la celelalte etape. 
Comisiile regionale Banat, Calați, 
Maramureș, Brașov și Oltenia vor 

cele mai importante 
antrenori și arbitri cu 
care vor da o mînă 
asociațiilor care orga

trimite la 
concursuri 
experiență 
de ajutor
nizează concursurile și bineînțeles 
îndrumări tehnice coocurenților. 
Sportivii fruntași din secțiile dc 
lupte vor organiza demonstrații. 
In regiunile Suceava, Iași, Ba*  
cău, Dobrogea etc. se vor deplasa 
atît antrenori din partea F.R.L. 
cît și luptători din loturile repu- 

ușor de 
cestea, 
vom inșela încrederile supor
terilor noștri. Fetele se simt 
destul de bine și sînt dornice 
să se impună. De altfel, ele 
știu prea bine că handbalul 
rominese și-a cucerit un pres
tigiu frumos, care trebuie păs
trat".

Intr-adevăr, evoluția din 
„Cupa de iarnă" a jucătoare
lor de la Rapid este plină de 
promisiuni. Campioanele al
cătuiesc în momentul de față 
un colectiv omogen, cu o forță 
de joc superioară celei de a- 
nul trecut. Dacă ele vor dubla 
acest lucru și cu o voință pu-

După ce 
turneu plin
R.S. Cehoslovacă, echipa noas
tră de hochei a debutat în 
fața publicului bucureștean, 
inaugurînd sezonul 1962—1963 
cu două meciuri susținute în 
compania reprezentativei Fran
ței. Intîlnirile au contat drept 
revanșă a meciurilor, din pri
măvara acestui an, de la Cha
monix. Și de data aceasta ju
cătorii noștri s-au dovedit net 
superiori, obținînd două vic
torii clare și realizînd un gol
averaj de 28—5.

acestei victorii 
mai mare, cu cit

Comentariile care se fac pe 
marginea meciului dintre echi
pele R. P. Romîne și Spaniei 
nu contenesc nici o clipă, fle
care iubitor 
țind dorința 
mult despre 
lasă tuturor 
cută.

Satisfacția 
este cu atît 
acest 3—1 a fost obținut in 
urma unui joc de bun nivel 
tehnic, spectaculos, cu faze 
dinamice, palpitante, în care 
„vioara întîi" a fost echipa 
romînă.

Jucătorii noștri nu s-au spe
riat nici de rezultatul de la 
Madrid, nici de numele jucă
torilor pe care-i aveau în față. 
Ei au intrat pe teren cu do
rința fermă de a-și lua revan
șa împotriva spaniolilor, de a 
obține o victorie de prestigiu. 
Și nu mult a lipsit — la un 
moment dat, în repriza intii — 

temică de a învinge 
convinși că in partida 
de la 8 decembrie nu 
avea prea multe emoții.

Pentru cei Interesați
mințim că in ediția trecută 
echipa feroviară a trecut în 
primul tur de campioana R. D. 
Germane, Lokomotiv Rangsdorf 
(7—3 la Tg. Mureș și 11—10 
la Frankfurt pe Oder), dar în 
faza următoare, a fost nevoită 
să recunoască superioritatea 
eternei sale rivale în țara 
noastră, Știința București 
(8—10 și 4—4). Rapidistele au 
plecat aseară spre Tata, cu 
efectivul complet.

MNJWGRAD 26 (prin tele
fon dg la trimis-ul nostru spe- 
fAalfj-

JJupă b zi de pauză, repre
zentativa R.P. Romîne a jucat 
luni seara și în fața amatorilor 
deți handbal din Leningrad. 
Aid,- în Palatul sporturilor de 
iarnă, jucătorii romîni au întîl- 
niț o selecționată a Lenin
gradului. La capătul unui joc 
interesant, cu multe faze spec
taculoase, echipa noastră a ob-

Medurile susținute simbătă 
duminică au evidențiat for

ma bună deținută de cei mai 
mulți dintre jucătorii 
chiar dacă adversarii 
avut forța să-i „întindă" 
pentru a-i face să se 
buințeze și mai mult, excepție 
făcind doar prima parte a 
partidei de duminică. Echipa 
ni s-a părut, în orice caz, mai 
bine pregătită decît în aceeași 
perioadă a anului trecut și ca
pabilă să realizeze un salt 

ca însăși calificarea spaniolilor 
să stea sub semnul îndoielii. 
Să ne amintim, in această pri
vință, asaltul echipei noastre 
la poarta ibericilor după cele 
două goluri marcate în cîteva 

minute 
ratate 
care puteau duce la Încheierea 
primei reprize cu un scor de 
patru-cinci goluri la zero in 
favoarea

Ne-au 
mult la 
rile pe 
continuă a direcției de atac, 
schimbul derutant de locuri, 
accelerarea ritmului de joc în 
zona de finalizare, acțiunile 
care au dezorganizat apărarea 
spaniolă, punind-o în situația 
de a ceda în fața presiunii ju
cătorilor romîni.

La sfîrșitul meciului, spec
tatorii discutau între ei cu 

a început jocul cu următoarea 
formație: Bogolea — Bădulescu, 
Hnat, Costache I, Oțetea, Tel
man, Covaci. Atacăm puternic 
și conducem cu 3—1 in min. 6. 
Atacurile selecționatei noastre 
sînt variate, iar pivoții și ex
tremele par a fi în excelentă 
dispoziție, 
adversarii rezistă serios, 
contraatacurile lor sânt 
periculoase. în min. 15, 
de marcaj indica scor

deosebită satisfacție. Ei sub
liniau faptul că echipa noas
tră n-a abuzat de driblinguri, 
jucătorii n-au păstrat exage
rat balonul, traducind astfel in 
viață un principiu elementar în

Luptătorii de la Steaua au avut 
o bună comportare în R. D. G.

permanență un avantaj de 
2—3 goluri. La pauză scorul era 
12—9 în favoarea echipei - ~ 
Romine.

După reluare jucătorii 
evoluează din ce în ce 
bine. Chiar șl Bogolea tace o 
partidă bună, salvînd o serie 
de situații destul de critice, 
în min. 34 conducem cu 14—11; 
pentru ca în următoarele 10 
minute handbaliștdi romîni să 
zburde pur și simplu pe teren.

Victoria echipei de fotbal *
P. Romîne asupra repre

zentativei Spaniei a fost pri
mită cu interes în cercurile 
sportive internaționale, cunos
cută fiind valoarea fotbaliști
lor spanioli. Marile cotidiene 
de sport și agențiile interna
ționale de presă au publicat 
rezultatul meciului și comen
tarii în care se subliniază 
comportarea remarcabilă *.  
formației romîne.

Comentatorul agenției „Fran
ce Presse", Alain Guerin, scria 
pe marginea meciului 
minică : „Spaniolii au 
voiți să se încline de 
ceasta cu 3—1 in fața 
chipe pline de avîn*  
de altfel a prestat un fotbal 
frumos. Spaniolii n-au fost lip
siți de merite, dar el au tre
buit să înfrunte o echipă cure 
a disputat eel mal bun meci 
al său din actualul sezon%

Corespondentul din Bucu
rești al ziarului parizian:

tiv Steaua din București. 
Luptătorii romîni au susținut 
trei întîlniri în țara prietenă; 
Prima confruntare a avut loe 
miercuri, 22 noiembrie, la. 
Rostock. Gazdele s-au prezen
tat cu o echipă întărită cu ete- 
mente din Halte și Leipzig. 
Comportîndu-se excepțional 
sportivii de la Steaua au reu
șit o prețioasă victorie cu 
scorul de 10—6. A doua întîi— 
nire a avut loc peste 2 zile la 
Stralsund. Echipa bucureștenî- 
lor a concurat fără Dumitru 
Pîrvulescu care s-a accidentat 
în prima întîlnire. Gazdele au 
învins cu 9—7. Ultima con
fruntare s-a desfășurat sîm- 
bătă seara în localitatea Grim- 
men. Deși lipsiți de doi oa>» 
meni (Pîrvulescu și Cîrciumajj 
ru) luptătorii bucureșteni au



Organizarea întrecerilor de șah și săniuțe Pentru viitorii

Cu cit ne apropiem de 1 decembrie 
»-— data la care se va da startul în 
iSpartachiada de iarnă a tineretului — 
rcu atît mai multe sînt scrisorile pe care 
?2e primim la redacție. Numeroși cores- 
'ponden{i ne relatează intensele pregătiri 
,pe care le desfășoară consiliile asocia
țiilor sportive de la orașe și sate. Sînt 
*5* * scrisori în care ni se cere ajutorul 
xîn problemele legate de lămurirea mo- 
-dului cum vor fi organizate o serie de 

întreceri. Am răspuns pină acum multora 
«dintre cei care s-au interesat asupra de- 
ateliilor de organizare. Astăzi continuăm 
‘*5  dăm răspuns acelor iubitori ai spor- 
'Wlui care ne-au întrebat cum vor fi or-

ganizate întrecerile de șah și săniuțe.
Eugen Manea — Brăila: CUM SE 

VOR DESFĂȘURA ÎNTRECERILE DE 
ȘAH ? In etapa I, consiliile asociațiilor 
sportive de la orașe și sate vor organi
za întrecerile sistem turneu, adică fie-

FEDERAȚIA ROMINÂ DE ATLE
TISM (secretar general C-tin. Dumitru)

• Crosul este una dintre noile probe 
sportive incluse în regulamentul Sparta- 
cbiadei. Asociațiile noastre au de acum 
o vastă experiență în privința organiză
rii crosurilor de mase. Poate sînt unii 
care cred că în perioada desfășurării 
Spartachiadei de iarnă nu se pot organi
za întreceri de cros. Greșesc. în antrena
mentul modern de atletism perioada de 
iarnă este timpul cel mai potrivit pen
tru cros și aceasta pentru atleții de la 
toate probele. Frigul sau zăpada nu 
constituie o piedică în desfășurarea pro
bei de alergări pe teren variat. De fapt, 
în această perioadă toate secțiile de 
atletism au prevăzute ca obiectiv nr. 1 
întreceri de cros. Deci, în asociațiile cu 
secții de atletism este bine ca întrecerile 
de cros din cadrul Spartachiadei să se 
organizeze concomitent cu crosul atleților 
fruntași.

Comisiile de atletism din Brașov, 
Bacău, Timișoara, Constanța, Cluj etc. 
și-au propu-s să trimită antrenori, pro
fesori de educație fizică și atleți fruntași 
în asociații care organizează concursuri

ITm edițiile trecute eie Spartachiadei, asociația sportivă Bere Gri vi ța a organizat 
numeroase întreceri de șah

Cum vor sprijini federațiile de atletism și lupte 
desfășurarea competițiilor?

(Urmare din pag. 1)

Tdicane. Interesul tinerilor participant 
la întrecerile Spartachiadei și al publicu
lui va crește considerabil acolo unde de 
exemplu vor face demonstrații luptători 
de primă clasă, ca I. Cernea, D. Pîr- 
vulescu, I. Țăranu, Gh. Popovici sau vor 
funcționa și ca... antrenori.

Urmărim ca de la aceste întreceri să 
selecționăm pe cei mai talentați dintre 
cîștigători, în special la categoriile mari 
(tineri peste 80 kg și 1,80 înălțime). 
Aceasta nu înseamnă că cei ce se vor 
evidenția la categoriile mici vor fi ne
glijați. Federația noastră are în planul 
său de muncă organizarea unui concurs 
pe țară, la sfîrșitul primăverii, la care 
să fie invitați cei mai buni „trîntași**  
care s-au distins în ediția 1962-1963 a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului.

Acțiunea noastră începe încă în aceas
tă săptămînă. Comisia orășenească va 
delega specialiști și luptători din aso
ciațiile și cluburile bucureștene să par
ticipe la întrecerile inaugurale de sîm- 
bătă 1 decembrie.

Deseori apar în ziare și reviste, 
sînt comentate la posturile de radio 
și televiziune, performanțele-re- 
cord realizate de cei mai buni spor
tivi din țara noastră. Acești sportivi 
sînt cunoscuți și admirați pentru mă
iestria cu care au reușit să schim
be „fața“ vechilor tabele de per
formanțe. în comentariile ce se fac 
pe marginea acestor rezultate se mar
chează drumul pe care sportivul în 
cauză l-a parcurs de la primii săi 
pași în sport pînă la vîrful pira
midei performanțelor naționale. Dar 
de foarte puține ori se vorbește des
pre faptul că acest tînăr atlet sau 
trăgător, înotător sau parașutist, a 
fost mai întîi recordmanul asociației 
sau clubului său sportiv, raionului 
sau regiunii sale natale...

Pornind de la această stare de lu
cruri am vrut să vedem ce se face 
în regiunea Ploiești — de pildă — 
pentru stimularea și cunoașterea re
cordmanilor regionali, raionali și ai 
asociațiilor sportive. De fapt n-a tre
buit să mergem dincolo de... orașul 
Ploiești, fiindcă lămurindu-ne cum 
stau lucrurile la regiune, ne-am ima
ginat ce trebuie să fie în raioane și 
asociații sportive... Este adevărat că

UL POPULAR
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I
ln ajutorul consiliilor

asociațiilor sportive 

Nu numai recordmanii republicani
trebuie să fie cunoscuți!

la consiliul regional UCFS Ploiești 
se ține evidența recordmanilor re
gionali, se știe câ in anul 1961 au fost 
doborîte 38 de recorduri regionale de 
atletism și că numărul acestora a 
crescut în anul 1962 la 52, că dintre 
acestea aproape jumătate (24) apar
țin atleților juniori... Se știe.... la 
consiliul regional UCFS Ploiești 1 Dar 
zecile de mii de iubitori ai sportului 
din regiune nu știu nimic despre 
faptul că eleva Mariana Georgescu 
din clasa a VIII-a a școlii medii nr. 
2 Ploiești, în vîrstă de 14 ani, este 
recordmană regională în proba de lun
gime (copii) cu performanța foarte 
bună de 4,86 m, că tînărul Costin 
Ștefănescu, muncitor la Uzinele 1 
Mai, este recordman în proba de 800 
m (juniori 17—18 ani) cu rezultatul 
de 1:56,4 sau că eleva Măndică Elena 
din clasa a IX-a a școlii medii nr. 
2 Ploiești (15 ani) a alergat clasica 
probă de 100 m în 13,4 secunde ! Cine 
știe de faptul că printre recordmanii 
acestei regiuni se află atleți care au

ționale cum sînt Valeriu Jurcă, Con
stantin Grecescu, Ion Dăndărău. Va- 
sile Georgescu, Ecaterina Potoroacă, 
Xenofonte Boboc și alții ? Cine știe 
că printre recordmanii regionali de 
parașutism se află și recordmana mon
dială Elisabeta Niculescu ? Firește, 
tot numai tovarășii de la consiliul 
regional UCFS Ploiești !...

Ce s-ar putea oare face pentru ca 
acești sportivi de valoare, recordmani 
regionali, raionali și ai asociațiilor 
sportive să fie cunoscuți de marea 
masă a iubitorilor sportului din re
giunea Ploiești ? Destule lucruri. Chiar 
vicepreședintele consiliului regional 
UCFS, tov. Vasile Roșea, a avut o 
idee foarte bună : aceea de a_ publica 
în programele de fotbal din anuT 1963, 
pe rînd, listele recordmanilor regio
nali de atletism, natație, tir, para
șutism etc. De asemenea, se pot face 
afișe pe care să fie tipărite recordu
rile în vigoare, panouri la intrarea 
în stadioane, se pot publica perio
dic în ziarele regionale și raionale

care concurent va susține cîte o partidă 
cu ceilalți competitori. Clasamentul va 
fi stabilit pe baza punctajului realizat 
de fiecare concurent. Este posibil ca în 
unele asociații sportive niunărud celor 
înscriși la întrecerile de șah să fie 
foarte mare. In acest caz, pentru a se 
putea încheia întrecerile în termenul sta
bilit, consiliile asociațiilor sportive îi 
vor împărți pe concurenți pe grupe spor
tive, pe secții și ateliere, pe brigăzi sau 
clase etc., astfel ca numărul celor ce 
participă la turneu să nu fie prea mare. 
Câștigătorii turneelor pe grupe sportive, 
ateliere, brigăzi, clase șa. se vor întîlni 
înlr-un turneu final pe asociație care va 
desemna cîștigătorul. în etapele a Il-a 
și a IlI-a întrecerile de șah vor fi orga
nizate sistem turneu sau eliminatoriu, 
în funcție de numărul participanților. 
Este necesar ca asociațiile sportive să 
se îngrijească din timp de procurarea 
jocurilor de șah (într-un număr sufi
cient) și de desemnarea unor săli cores
punzătoare pentru desfășurarea compe
tițiilor.

Ion Hurduc — Timișoara: CARE 
ESTE MODUL DE DESFĂȘURARE A 
ÎNTRECERILOR DE SĂNIUȚE? Con
siliile asociațiilor sportive vor organiza 
întrecerile de săniuțe pe dealurile din 
împrejurimile localităților. Competițiile 
se vor desfășura pentru două categorii 
de vîrstă : între 10 și 14 ani și de la 
15 ani în sus. Cîștigătorii primei etape 
— pe asociații sportive — vor participa 
Ia faza a Il-a, interasociații. Nu se or
ganizează etapă raională. în așteptarea 
zăpezii, concurenții vot trebui să-și în
grijească săniuțele, să le aducă îmbună
tățirile ce se impun.

de cros. Ei vor da ajutor din toate 
punctele de vedere organizatorilor și 
viitorilor atleți, începînd cu alegerea 
traseului și terminînd cu sfaturi practice 
pentru concurenți. Cei mai buni antre
nori, specialiști în probele de fond, din 
Capitală ca M. Tintorescu, S. Dumitrescu. 
Gh. Rugină, N. Păiș și alții vor fi cu 
siguranță prezenți în mijlocul acelora 
care se vor întrece la cros.

Anul acesta, în majoritatea comisi
ilor regionale au luat ființă subcomisii 
cu munca atletică în mediul rural. Pe
rioada întrecerilor Spartachiadei de iarnă 
constituie un bun prilej pentru activiza
rea acestor subcomisii. Birourile comi
siilor regionale vor îndruma aceste sub
comisii ca în mod practic să ajute aso
ciațiile sportive sătești în organizarea 
concursurilor de cros.

*

I>a fel și celelalte federații (schi, pa
tinaj, tenis de masă, gimnastică, șah 
etc.) și-au propus să ajute asociațiile, 
cluburile teritoriale și consiliile raionale ; 
UCFS în organizarea în cele mai bune 
condițiuni a întrecerilor Spartachiadei 
de iarnă a tineretului.

Ciclul de exerciții de gimnastica
din cadrul Spartachiadei (I)

Răspunzînd dorinței exprimate de 
' numeroși cititori ai ziarului nostru, 

care ni s-au adresat cu rugămintea 
de a face cunoscut ciclul de exerci
ții pe baza căruia se vor desfășura 

i concursurile de gimnastică din ca
drul Spartachiadei de iarnă a tine- 

! retnlui. publicăm astăzi primele pa- 
1 tru exerciții însoțite de schițe. In 
numărul viitor vom publica a doua 
jumătate a ciclului. Reamintim că 
aceste exerciții fae parte din gim
nastica tip înviorare a Complexului 
sportiv.

r-r- i 3 j

Exercițiul 1

merii (1). Ridicarea pe vlrfuri, în
tinderea brațelor sus lateral, pal
mele înăuntru, capul îndoit înapoi, 
inspirîndu-se adine (2). Revenire în 
poziția nr. 1 (3). Revenire în pozi
ția de plecare, brațele lateral în jos 
și apropierea piciorului stîng (4). 
Aceleași mișcări cu piciorul drept 
(total 8 timpi).

Ex. 2. — Din stînd : ridicarea bra. 
țelor prin înainte și ducerea lor la
teral înapoi, palmele în sus, capul 
îndoit înapoi (1). Ducerea brațelor 
întinse înainte, palmele în jos cu ri
dicarea piciorului stîng înainte sus, 
atingînd cu vîrful piciorului mîinile 
(trunchiul și capul se înclină îna
inte (2). Revenire în poziția nr. 1 
(3). Revenire în poziția de plecare

cu ducerea brațelor prin înainte cu 
balansarea brațelor înapoi (4). Ace
leași mișcări, ridieîndu-se piciorul 
drept. (Total 8 timpi).

Ex. 3. — Din stînd, cu picioarele 
mult depărtate, mîinile pe șolduri, 
umerii înapoi : îndoirea laterală a 
trunchiului la stînga, încet (1). Re

bună este și aceea de a stimula re
cordmanii și campionii regionali cu 
tricouri de campion și recordman.

Sint suficiente lucruri care se pot 
face pentru a fi popularizați campio
nii regionali, raionali și ai asocia
țiilor sportive. în întreprinderi — 
de pildă — la gazetele de perete spor
tive, la stațiile de radioamplificare, 
la panourile de onoare pot fi tăcuți 
cunoscuți performerii asociațiilor spor
tive.

Cine sînt recordmanii noștri ? Iată 
o întrebare la care acum pot răs
punde foarte puțini iubitori ai spor
tului din regiunea Ploiești, dar la 
care în sezonul viitor va trebui să 
răspundă oricine fără greutate. Sti
mularea recordmanilor asociațiilor și 
cluburilor sportive, raionului și re
giunii respective, creează emulație in 
rîndul participanților la competițiile 
de mase, îi însuflețește în obți
nerea unor performanțe superioare 
și prin aceasta îi conduce spre o 
muncă sîrguincioasă și continuă în 
antrenamentul sportiv. Activiștii or
ganelor și organizațiilor noastre spor
tive au datoria să muncească intens 
pentru popularizarea recordmanilor și 
campionilor 1

venire (2). îndoirea laterală a trun 
chiului spre dreapta, încet (3). Reve 
nire (4). Se repetă o dată numărîn 
în continuare 5, 6, 7, 8. îndoirea la 
terală a trunchiului spre stînga c> 
arcuire (1—2). îndoirea laterală

Ex. 1. — Din stînd : pas lateral cu 
piciorul sting, în același timp îndo
irea brațelor la umăr, coatele apro
piate de trunchi, degetele ating u-

Exercițiul 3

trunchiului spre dreapta cu arcuir 
(3—4). Se repetă o dată, numărînd îi 
continuare 5, 6, 7, 8. îndoirea late 
rală a trunchiului spre stînga cu în 
doirea genunchiului drept, cu arcu 
ire (1—2). îndoirea laterală a trun 
chiului spre dreapta cu îndoirea ge 
nunchiului stîng, cu arcuire (3—4). S 
repetă o dată, numărînd în continuări 
5, 6, 7, 8. îndoirea laterală a trunchiu 
lui spre stînga cu îndoirea genun 
chiului drept, brațul drept prin latera 
sus, cu arcuire (1—2). îndoirea laterali 
a trunchiului spre drepta cu îndoire! 
genunchiului drept, brațul drept prii 
lateral sus, cu arcuire (3—4). Se repeți 
o dată, numărînd în continuare 5, 6 
7, 8. (Total 16 timpi).

Ex. 4. — Din stînd, cu vîrfurili 
picioarelor apropiate : ridicarea în 
ceată pe vîrfuri, brațele prin latera 
sus, palmele se răsucesc înainte "țlj

Exercițiul 4

îndoirea genunchilor cu arcuire, ci 
apropierea pieptului de genunchii a- 
propiați, palmele pe genunchi. Ar
cuirea se face fără a lua palmele d« 
pe genunchi (2—3). Revenirea în po
ziția de plecare, încet (4). Se execute 
în continuare de patru ori, în 1( 
timpi.

A APARUT:

numărul 22

\ „SPORT»
Din cuprins :

Ș I
î • Netnvinșl tn 1962 — (un an 
> de succese pentru rugbiul romî- 
! iese).

• Studenții sportivi ai Clujului 
' (un amplu fotoreportaj în cetatea 
I sportivi a sfudenjilor din Cluj).

• Bogată recoltă sportivă (as
pecte de la frumoasele întreceri 
sportive ale sătenilor din Dobro- 
gea ți Banat). "
• 22 de ani tn poartă (IV| de 

Ion Voinescu.
• Sfîrțit de sezon atletic euro

pean.
• Sportul la Pavilionul de mos

tre.
• Temutul WiW (un articol al 

specialistului sovietic O. Iuriev 
despre Wilt Chamberlain;- cel mai 
bun baschetbalist profesionist ame- 
rican).
• Magazin sportiv, etc. etc.
Cereți chiar azi acest interesant 

număr la foaie chioșcurile de di
fuzare a presei.



Din viața organizației noastre

SE POATE FACE MAI MULT! Concursuri... rezultate...
I Intr-una din zilele trecute, am 
Lut n scurtă convorbire cu tînăra 
lark Ungureanu, muncitoare frun- 
Ișă în secția de paltoane a fabricii 
L confecții „I. C. Frimu" Craiova. 
Iu cîteva minute înainte, toți mem- 
Lii secției amintite executaseră pro- 
ramul pauzei de gimnastică din 
lua aceea. Iși reluaseră apoi lucrul 

paltoanele începuseră să capete 
Lrmă, alcătuite din „piesele" meș- 
Lrite cu pricepere de harnicii 
ameni de aci.

— Cum vi se pare programul 
de exerciții pe care-1 practicați 
în această perioadă?

— Interesant și folositor. Este pă- 
;rea mea și a tuturor tovarășilor de 
icție. Toată lumea îl execută cu 
lăcere.

— Care sînt efectele exerciți- 
ilor asupra celor ce le practică?

— După minutele de gimnastică 
e simțim reconfortați. întinerim, a 
impietat dînsa zîmbind. Mîinile 
ierg mai iute, treaba are spor...

I reușită duminică cuîturai- 
I sportivă la Malu-Mare
I Recent, cele dauă asociații spor- 
Ive din Malu-Mare, „Veterinarul" 
I. ^Toința" au organizat cea de a 
jatra duminică cultural-sportivă din 
fcest an. In afara numărului mare 
|e spectatori din comună au fost 
nvitați și cei din satele învecinate, 
Ij^pvoești, Teasc și Secui. La buna 
feușită a acestei acțiuni și-au dat 
pncursul peste 250 de tineri, spor- 
Ivi și componenți ai formațiilor ar- 
Istice.
I Programul sportiv a fost deschis 
le ansamblul de gimnastică al Școlii 
phnice-veterinare, care sub oondu- 
lerea prof. V. Tîlcă a prezentat un 
leușit număr de exerciții. După a- 
leea au urmat oaspeții, sportivi 
Iruntâși de la C.S.O. Craiova. O 
[arte dintre ei au făcut demonstrații 
le lupte clasice și libere. După ter
minarea meciurilor salteaua de lupte 
i fost des... solicitată. S-au găsit 
riulți amatori de trîntă din rîndu- 
lile spectatorilor, care și-au încercat 
luterea. în continuare s-au întrecut 
Ltleții, fotbaliștii, voleibaliștii și 
licliștii. Nu au lipsit nici numerele 
ornice, ca, de pildă, cățărarea pe 
tilpul cu premii,, alergări în sac etc.
Un reușit program cultural pre- 

entfrt de elevii școlii tehnice vete
rinare și de echipa căminului cul- 
ural a întregit această frumoasă

ROMICA SCHULTZ 
ION CETAȚEANU

In discuția noastră a intervenit 
tehnicianul Ion Dumitrescu, preșe
dintele asociației sportive Flamura 
Roșie, de aci.

— Productivitatea muncii a înre
gistrat o creștere apreciabilă, după 
ce a fost introdusă gimnastica în 
producție. Acest lucru a fost con
statat și de către conducerea fabri
cii (director Elefterie Mitran), care 
acordă acum un sprijin deosebit a- 
cestei acțiuni. In prezent, în toate 
secțiile, în fiecare zi, în jurul orelor 
12 și 20 (pe schimburile de producție) 
se desfășoară pauza de gimnastică, 
în această activitate sînt cuprinși 
peste 900 de salariați.

în aceeași zi am fost oaspeții a 
încă două întreprinderi craiovene 
iar la sediul clubului sportiv orășe
nesc am avut o discuție mai largă, 
pe această temă cu activiștii spor
tivi.

La ora actuală gimnastica în pro
ducție este practicată în 18 instituții 
și întreprinderi din orașul de pe ma
lul Jiului. Aproape 5.000 de oameni 
ai muncii sînt angrenați în această 
utilă activitate. O mie de salariați 
la Direcția regională C.F.R., 900 la 
Uzinele Electroputere, 400 la Uzina 
7 Noiembrie, 383 la „11 Iunie" iată 
doar cîteva cifre care vorbesc des
pre interesul pe care-1 manifesta 
oamenii muncii pentru acest im
portant mijloc de reconfortare, de 
creare a unei bune dispoziții de 
lucru.

Pentru perioada ce urmează, clu
bul sportiv orășenesc are în planul

Pregătiri intense pentru activitatea de iarnă la Sighișoara
Zilele reci din ultima vreme au consti

tuit un... stimulent serios pentru activiș
tii sportivi ai consiliului raional UCFS 
și ai asociațiilor sportive din Sighișoara 
în pregătirea activității din timpul iernii.

Consiliile asociaților sportive Metalul 
I, Voința si Faianța s-au dovedit a fi 
buni gospodari. Membrii consiliilor aces
tor asociații nu s-au trezit acum în prag 
de iarnă cu magazia de echipament și 
materiale descompletată, cu materiale u- 
zate și degradate. încă de cînd a încetat 
activitatea sportivă din iarna trecută, 
echipamentul și materialele aflate în 
bună share au fost puse la păstrare în 
cele mai bune condițitini, iar cele de
teriorate au luat drumul atelierelor în 
vederea recondiționării. Așa că, acum, 
schiorii și patinatorii acestor asociații 
sportive se pot baza pe materialele și 
echipamentul necesar.

Pentru buna desfășurare a activității, 
consiliul raional UCFS Sighișoara a

său introducerea gimnasticii în pro
ducție în încă 5 întreprinderi, nu
mărul celor ce vor practica exerci
țiile fizice atingind cifra de 8.000. 
Este, fără îndoială, o acțiune valo
roasă. Trebuie să spunem, însă, că 
ea nu epuizează posibilitățile exis
tente. Un studiu mai atent asupra 
condițiilor reale, ce pot favoriza ex
tinderea gimnasticii în producție în ' 
întreprinderile craiovene, pune în e- i 
vidență faptul că clubul sportiv oră- I 
șenesc, activiștii săi nu sînt preocu- ] 
păți îndeajuns de găsirea celor mai | 
potrivite forme și mijloace de dez
voltare a acestei acțiuni. Ei trebuie ' 
să dea dovadă de mai multă iniția- ! 
tivă, de o muncă mal stăruitoare j 
pentru lămurirea factorilor impor- j 
tanți din întreprinderile și institu- I 
țiile respective, care pot contribui 1 
la asigurarea condițiilor optime i 
de introducere și extindere a gim- , 
nasticii în producție. Acest lucru I 
nu se poate face decît prin popu- : 
larizarea cu metode eficiente a rezul- : 
țațelor pozitive obținute în între
prinderile și instituțiile unde gim
nastica în producție se practică de 
mult, cu rezultate frumoase atît în 
ceea ce privește larga participare a 
muncitorilor și funcționarilor la a- 
ceastă activitate cît și în ceea ce 
privește influența sa asupra creșterii 
productivității muncii.

I
VALENTIN PAUNESCU

luat o serie de măsuri : se vor organiza 
2 cursuri de instructori, din care unul 
va pregăti instructori pentru asociațiile 
din Sighișoara, care va fi frecventat de 
40 de tovarăși, iar altul care se va ține 
în orașul Dumbrăveni, va pregăti un 
număr de 60 instructori voluntari pentru 
asociațiile sportive sătești.

Asociația sportivă Voința va reamenaja 
un patinoar cu instalații electrice pe te
renul sportiv de pe Aleea Teilor, astfel 
că patinatorii și echipele de hochei din 
orașul Sighișoara vor avea de acuin 
înainte la dispoziție două patinoare.

Cît despre sporturile de sală, ele își 
vor desfășura activitatea în sălile de

CANOTAJUL*)

*) Corneliu Florescu, „CANOTAJUL", Editura 
Uniunii de Cultură Fizică și Sport, București, 1962.

Invitație la drumeție )„

IAȘI. Peste 300 de elevi și eleve 
au participat la o serie de reușite 
concursuri atletice desfășurate în lo
calitate. „CUPA PIONIERILOR" a 
fost organizată din inițiativa cercu
lui pedagogic al profesorilor de edu
cație fizică. întrecere pe echipe de 
școli pentru pionierii din clasele 
V—VII. Au evoluat peste 200 de 
copii. S-au remarcat numeroase ele
mente talentate, printre care : Veli 
Gabler (SM 6), Mariana Culiceanu 
(Șc. de 7 ani 12), Ana Ilie și Eug. 
Lazăr (Șc. de 7 ani 4). Pe echipe 
competiția a fost ciștigată de forma
ția Șc. medii 6 la fete și de cea a 
Școlii de 7 ani 12 la băieți.

„CUPA ȘCOLARILOR" organizată 
pe echipe de școli, în patru etape. 
Citeva rezultate : FETE : 80 m : Ec. 
Crețu (SM 4) 11,2 ; 500 m : M. Lungu 
(Șc. chimie) 1:39,0 ; lungime : S. Pan- 
țiru (SM 4) 4,97 ; înălțime : M. Stă- 
nescu (SM 4) 1,35 ; BĂIEȚI : 80 m : 
Ad. Copacinschi (SM 3) 10,1 ; 300 m :
S. Goldștein (SM 7) 41,5 ; 1000 m : 
V. Surugiu (Șc. agricolă Miroslava) 
3:17,0 ; înălțime : I. Herța (Șc. chi
mie) 1,46. (GH. VASILIU-coresp.).

RM. VlLCEA. Stadionul 1 Mai din 
localitate a găzduit un frumos con
curs, organizat de comisia raională 
de atletism pentru elevii școlilor de 
8 ani. Au fost prezenți peste 300 de 
elevi de la 6 școli. Cele mai bune 

gimnastică ale școlilor medii nr. 1 și 2. 
Echipa de hochei pe gheață Voința, 

sub conducerea tov. prof. Gheorghe Bu- 
inc, și-a început antrenamentele încă 
în cursul lunii trecute, atît în sală cît 
și în aer liber. Și la celelalte asociații 
sportive din raionul Sighișoara, pregă
tirile în vederea activității sportive pe 
timp de iarnă sînt în plină desfășurare 
așa cum este cazul asociațiilor sportive 
Victoria, Ceramica și altele, care au pre
văzut pentru acest an înființarea de sec
ții de patinaj și schi.

ION TURJAN—coresp. 

IRI E C IE N ZJIJ

rezultate le-au înregistrat elevii Școlii 
nr. 2. Profesorul Gh. Lemeniâ, care 
este și directorul școlii, se ocupă în
deaproape de pregătirea micilor at- 
leți. Cîteva rezultate : FETE : (născute 
1950—51) : 60 m : V. Căpățînă 9,6 ; 
390 m : El. Ungureanu 52,0 ; lungi
me : V. Manolescu 3,85 ; înălțime : 
FI. Coclea 1,12 ; mingea de oină : 
A. Dobrinciu 30,50 ; FETE (1918—49) : 
60 m : El. Dinu și G. Suică 8,7 ; 
300 m : G. Suică 50,0 ; lungime : 
El. Dinu 4,48 ; înălțime : El. Dinu 
1,22 ; mingea de oină : El. Căpraru 
36,00 ; BĂIEȚI (1959—51) : 60 m : 
M. Ecaterinescu 9,2 ; 500 m : Gh. A- 
lexandrescu 1:31,3 ; lungime : M. Eca
terinescu 3,90 ; înălțime : M. Bîrță 
1,12 ; mingea de oină : C. Ilina 40,00 ; 
BĂIEȚI : (1943—49) : 60 m : E. Gheor- 
ghe 8,1 ; 500 m : FI. Iovan 1:25,0 ; 
lungime : N. Buti 4,22 ; înălțime : 
Z. Capp 1,40 ; mingea de oină : Gh.
Popescu 50,00 m. (I. RUSU-prof. de 
educație fizică).

BUCUREȘTI. In organizarea clu
bului raional Gloria a avut loc du
minică cea de a treia ediție a cir
cuitului de marș Gloria. Iată rezul
tatele înregistrate : ÎNCEPĂTORI (6 
km) : 1. E. Burtescu (Gr. Roșie)
46:47,0 ; 2. N. Breazu (Metalul)
50:32,0 ; 3. N. Brînzan (Metalul) 
51:25,0; JUNIORI (6 km): 1. Gh. 
Mihăilă (P.T.T.) 45:40,0 ; 2. C. Stănică 
(P.T.T.) 47:17,0 ; 3. E. Terchescu
(P.T.T.) 49:33,0 ; SENIORI (14 km) :
1—2. D. Chiose (P.T.T.) și V. Teodo-
siu (P.T.T.) 1.14:08,0 ; 3. I. Rusnac 
(Olimpia) 1.14:55,0 ; 4. I. Bogdan 
(Metalul) 1.16:07,0 ; 5. I. Mihăilă
(P.T.T.) 1.24:28,0 ; 6. I. Urse (Meta
lul) 1.24:32,0. Clasamentul pe echipe: 
juniori și începători : P.T.T. 6 p ;
seniori : P.T.T. 8 p. (NICOLAE D. 
NICOLAE-coresp.).

CONSTANȚA. în cadrul unui con
curs local atletul Gheorghe Luehian 
(S.S.E.), antrenor Virgil Andronic, a 
stabilit un nou record republican de 
juniori cat. a Il-a la triatlon. El a 
realizat 2.025 p. (9,6 sec. pe 80 m ; 
6,06 m la lungime și 15,06 m la 
greutate 5 kg.). Vechiul record ii a- 
parținea cu 1840 p.

ATITUDINI

îirul cu arcul—sport „major” la I.M.F. Cluj!?...
I De cînd se află la conducerea ca- 
ledrei de educație fizică de ia I.M.F. 
fcluj. prof. Florentin Bodnar n-a avut 
llecît o singură pasiune: să atra
să cit mai mulțl studenți către tirul 
fcu arcul.
I In acest scop, cu cîțiva ani în 
larmă, prof. Bodnar a luat măsuri 
Concrete : una din magaziile catedrei 
fae educație fizică a fost înzestrată 
pin plin cu material și echipament 
(adecvat practicării sportului său pre
ferat: arcuri de toate tipurile (arcaș, 
pilise, Hercule), săgeți, tolbe, apără- 
Itori și cite și mai cite. Aproape 
110.000 de lei au costat arcurile
I Ceva mai mult; pe bazele spor- 
rtiveP ale institutului, amatorii de 
[tir cu arcul — mai mult cadre didac- 
[tice și mai puțin studenți — aveau 
[prioritate. Ne spunea unul dintre asis
tenții prof. Bodnar :

— De cite ori, n-a trebuit să aștep- 
\tăm pe trăgătorii de tir cu arcul să-și 
termine antrenamentul...

Pe calea apropierii cit mai multor 
studenți de această pasiune a sa, 
Iprof. Bodnar a mai făcut ceva : și-a 
rezervat multe și prețioase ore de 
muncă pentru redactarea unor lu
crări de... specialitate, ca de pildă 
„Clasificarea sportivă in tirul cu ar
cul" și „Studiul balisticii în tirul 
cu arcul"

Dar degeaba toate eforturile! 
Fiindcă la I. M. F. Cluj, tirul 
cu arcul n-a „prins", nu s-a dezvoltat 
pe măsura condițiilor speciale create 
de șeful catedrei de educație fizică.

Dar, cu aceasta, prof Bodnar n-a 
renunțat la luptă: dacă a văzut că 
treaba tiu merge cu binișorul, s-a 
pus pe’ șicane. Primele victime: 
eflfer' colaboratorii săi apropiați, asis
tenții de la catedra de educație fizi
că. Unul dintre aceștia a fost E. Sa
rosi, cărui» prof. Bodnar i-a dat de

seori bobirnace pentru activitatea 
desfășurată în afara institutului,^ ca 
antrenor al lotului republican de bas
chet. A urmat Virginia Jujescu-Fiera- 
ru, jucătoare în lotul republican de 
baschet : pentru că a participat la 
pregătirile lotului, prof. Bodnar a 
dat dispozițiuni să i se facă popri
re pe salariu. Astăzi și E. Sarosi și 
V. Jujescu-Fieraru au părăsit cate
dra, transferindu-se în alte institute.

★
Ce se va întîmpla în noul an 

universitar ? Va continua oare 
prof. Bodnar, ca un propagator 
intransigent al tirului cu arcul 
Ce este, să depună stăruințe pentru 
ca tot mai mulți studenți să împăr
tășească și ei această pasiune ? Iată 
întrebări pe care și le pun și studen
ții și asistenții (mai ales Vasile Stru- 
ga.ru, specializat in gimnastică, darcare 
îndeplinește și funcția de secretar al 
comisiei de tir cu arcul.?). Sau mai 
de grabă, prof. Bodnar, dovedind mai 
mult realism, va lăsa pe cei aproape 
2.000 de studenți de la I.M.F. . Cluj 
să practice ramura sportivă către care 
manifestă, în mod firesc, afinități ?

Nădăjduim ca cel puțin de a- 
cum înainte, prof. Bodnar s-o 
mai... slăbească cu tirul cu ar
cul și, urmind exemplul celorlalți 
șefi de catedră (Ion Moina—Institu
tul politehnic, Ad. Covaci—Universi
tatea „Babeș—Bolyai", A. Cosanian— 
Institutul agronomic, Al. Marton—Ins
titutul de arte etc), să-și lărgească 
necontenit sfera de activitate și 
preocupări, să manifeste multilatera
litate, să sprijine, în mod imparțial, 
toate ramurile sportive practicate în 
insțituț și mai ales atletismul, gim
nastica și natația, rămase mult în 
urmă și la I.M.F. Cluj...

TIBERIU STAMA

Această valoroasă lucrare se adresează nu numai celor 
care activează in specialitate. Datorită faptului că unul 
din capitole (al treilea) are o valoare ce poate fi ge
neralizată fi aplicată de către toți aceia care lucrează 
in domeniul educației fizice și sportului. Partea care 
ridică cel mai mult ținuta științifică a capitolului și 
a cărții este aceea care se referă la educarea calită
ților fizice, asupra cărora au fost elaborate diferite 
teorii, dintre care unele erau insuficient documentate, 
iar altele chiar eronate.

Autorul evitind abstractizarea, argumentează acest 
Studiu, aducind o contribuție la înțelegerea completă 
a interacțiunii și raportului dintre calitățile fizice, care 
uneori au fost prezentate unilateral in literatură și 
chiar cu unele confuzii.

Studiul are meritul de a examina un material teo
retic și practic extrem de bogat și de a trece in re
vistă in mod critic numeroase opinii și teorii ale di- 
feriților cercetători. Originalitatea și noutatea acestui 
studiu a fost unanim apreciată de diverși specialiști 
ai științelor ajutătoare (fiziologi, pedagogi, igieniști, 
psihologi) cu ocazia nenumăratelor comunicări făcute.

Cartea de altfel conține trei capitole mari:
In partea I autorul prezintă succint evoluția cano

tajului și materialul specific necesar unei practici mo
derne (tipuri de ambarcațiuni, rame, visle, portanți, 
furgheți), întreținerea și repararea lui, baza sportivă 
nautică (garajul, debarcaderul și accesoriile lui). Capi
tolul II ne introduce în doinele tehnicii vîslitului. In 
pitolul III, pe lingă aspectele referitoare la calitățile' 
fizice de bază și specifice, autorul dezbate cu multă 
competență mecanismul formării deprinderilor motrice, 
principiile și metodele instruirii ca și la factorii con
ținutului procesului pedagogic de antrenament sportiv.

In încheiere este tratată importanța muncii de pla
nificare și evidență, exemplificindu-se diferite planuri 
de perspectivă, curente sau operative, care prin va
loarea lor practică depășește cu mult cerința limitei 
teoretice. '

Înainte de a conchide, fie-ne îngăduit să folosim 
acest prilej și să corectăm unele greșeli de corectură 
de la pagina 6, și să precizăm că nu în anul 1961 a- 
avut loc prima ediție a Campionatelor Mondiale mas
culine ci in 1962, și pagina 160, unde se amintește că 
exercițiile pentru dezvoltarea vitezei dau transfer ne
gativ dezvoltării forței și rezistenței pe cînd, de fapt, 
ele dau un transfer pozitiv.

In concluzie apreciem așa cum sînt prezentate ca
pitolele, intr-o formă accesibilă și interesantă, ele se 
contopesc intr-un mod armonios și dau lucrării carac
terul unui manual.

Prof. C. RADUȚ *

Orașul grădină, orașul celor cinci lacuri, orașul poe
melor de sticlă și beton, Bucureștiul, a justificat întot
deauna osteneala celor care și-au propus să-i înalțe 
monumente de cerneală și hîrtie.

Din păcate, în trecut era preferat mai ales 
Bucureștiul cafenelelor la ale căror mese ne recapitu
lam clasicii, Bucureștiul tristei cale a Griviței, sau al 
groapei lui Oatu cu decoruri mucede ale unor vremi 
de arhivă.

Așteptăm în bibliotecă o întîlnire cu Bucureștiul pe 
care îl... întîlnim zilnic în noua lui mărime a frumu
seții demonstrate, o întîlnire cu tinerețea orașului rîvnit 
de cei ce nu l-au cunoscut încă. îndrăgit de cei care 
i-au respirat atmosfera proaspătă prin oxigenul vege
tației abundente ca și prin prospețimea privirilor tre
cătorilor a căror vîrstă a tinereții e aceeași: optspre
zece ani.

Avînd intenție de căpătîi pe aceea de a argumenta 
cu precizări științifice pitorescul proverbial al cetății 
lui Bucur (devenită cetate de scaun a bucuriei) și al 
împrejurimilor el, cartea profesorului universitar Râul 
Călinescu, apărută sub auspiciile Editurii Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport, justifică întrutotul interesul 
cu care a fost primită, nu numai pentru abundența 
informației de interes turistic ci și pentru ample infor
mații geografice, economice și istorice.

Limpezimea stilului și ilustrația potrivită, acestea 
două ca veșmînt al bogăției de referiri menite să adu
că la zi prezentarea Capitalei, recomandă din plin a- 
ceastă lucrare interesantă pe ale cărei coordonate sînt 
fixate nu numai simple itinerarii turistice ci si specta
culosul itinerar al evoluției Capitalei noastre, de la 
„gloria de mahala insalubră" la gloria unei concepții edi
litare în continuă demonstrație și de la „pitorescul" 
cămăruțelor cu multe taine și puțin aer, la adevăratul 
pitoresc al cărămizii înrudită cu florile în ceea ce de
vine sub ochii noștri, tot mai mult un oraș grădină.

Prin răspunsul pe care-1 dă unei necesități tot mai 
simțite, așa cum observă academicianul profesor E. 
Condurachi în prefața volumului, ca și prin celelalte 
merite deja amintite cartea „Excursii în împrejurimile 
Capitalei" face parte din rîndul acelor volume care nu 
se păstrează în bibliotecă ci în buzunarul drumețului 
dornic să-și cunoască țara cu frumusețile și bogăția ei.

De aceea strădaniile Editurii Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport justificate de multe reușite îndreptățesc 
pe cititori să aștepte noi pagini ale unei „Romînii pi
torești" în ediția ei socialistă și pe coordonatele spe
cifice acestei edituri.

TEOFIL BALAJ

*) Râul Călinescu: „EXCURSII IN ÎMPRE
JURIMILE CAPITALEI", Editura Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport, București, 1962,

ga.ru


ar fi ea nu poate trăi decit ® Niinc sc dispută 6 meciuri •
nivelului mediu al perfor-

elemente tinere, talentate,

Pregătirea la superior a echipelor re
prezentative, a sportivilor care au urcat nu o dată 
podiumul învingătorilor în întrecerile de atletism, de 
scrimă, gimnastică sau box, a tuturor recordmanilor 
și campionilor țării, constituie — firește — o sarci
nă de bază în munca activiștilor sportivi, a cadrelor 
tehnice din federații, cluburi și asociații sportive- 
Activitatea sportivă de performantă nu poate fi în
țeleasă îngust, ea nu se poate rezuma la performan
tele de astăzi ale sportivilor. Fără a privi perma
nent spre izvoarele sportului de performanjă, fără a 
asigura „schimbul de mîine'' în fiecare disciplină 
sportivă în parte, nu vom putea asigura activității 
de performantă o dezvoltare armonioasă, continuă, 
care să ducă la consolidarea succeselor obținute pînă 
acum. Este, oare, de conceput existenta unei echipe 
fără un număr corespunzător 
gafa să „intre" în formație, 
torii vîrslnici sau plafonați?

de cadre tinere, oricînd 
să înlocuiască pe jucă- 
O asemenea echipă

oricît de valoroasă
2—3 ani. Este limpede, deci, că problema lărgirii 
bazei de mase, a creșterii 
mantelor și — desigur — împrospătarea continuă a 
loturilor, a echipelor, cu ’ ’ '
de perspectivă, ocupă un loc central în preocupările 
actuale ale organelor și organizațiilor noastre spor
tive.

Ancheta noastră „SĂ PRIVIM SPRE BANCA REZER- 
VELOR" — la care îi invităm pe tofi activiștii spor
tivi, tehnicienii, profesorii de educație fizică și spor
tivii să răspundă, ocupîndu-se de problemele pe 
care le ridică activitatea sportivă din orașul, clubul 
sau asociația unde activează — își propune subli
nierea aspectelor pozitive și negative din munca 
desfășurată în diferite discipline sportive pentru for
marea și pregătirea a noi și noi sportivi capabili 
de mari performante, care să contribuie la creșterea 
necontenită

Mîine reia campionatul. Se
dispută jocurile etapei a XlV-a, mai 
puțin acela dintre Steaua și Petro
lul, deoarece echipa din Ploiești a 
plecat ieri la Leipzig pentru meciul 
retur cu selecționata acestui oraș, 
din cadrul „Cupei Orașelor-tîrguri".

Cele șase întîlniri programate sînt 
deosebit de interesante ca perspecti
ve spectaculare și importante pen
tru clasament. Iată-le:

de calitate, dinamice, desfășura 
rect, oricît de importante ar 1 
ciurile pentru clasament.

DIN PREGĂTIRILE ECHIPELi

Sîmbătă și duminică au avu 
cîteva partide amicale. Echipe 
au lăsat să treacă aceste zile

a prestigiului sportiv al patriei noastre. Dinamo București 
la București.

Cînd a început lupta 
țime, unii antrenori de 
țara noastră au privit, în primul 
rînd, către banca rezervelor. De acolo 
aveau să înceapă munca de prime
nire a primei formații, de acolo pu
teau ridica cît mai curind elemen
tele necesare baschetului modem. Ca 
urmare, compoziția ocupanților băn
cii rezervelor a început să fie schim
bată. Locul multor jucători expe
rimentați, buni tehnicieni, dar ne
corespunzători din punct de vedere 
fizic a fost luat de elemente tinere, 
a căror talie înaltă și ambiție de a 
deveni baschetbaliștl de frunte dă
deau speranțe antrenorilor, 
petrecut în decursul anilor 
jucători ? Să ne oprim 
exemplificări oferite de 
noastre fruntașe.

Vom începe cu Dinamo 1 
echipa care intr-o perioadă relativ 
«curta și-a schimbat aproape în to
talitate lotul de titulari și de re
zerve. Antrenorul Dan Niculescu a 
știut să privească in perspectivă, a 
avut curajul necesar de a renunța 
la o serie de jucători experimentați, 
a întinerit echipa cu elemente pro
venite din formații de juniori și 
iată că rezultatele nu au intirziat 
«ă apară. In primăvară, Dinamo

pentru măl- 
baschet din

Ce s-a 
cu acești 
la cîteva 

echipele

București,

frun-
pen-

București a revenit in plutonul 
taș al echipelor care au luptat 
tru titlul de campioană. Dinamo are 

12 jucători care 
față necesităților

Și al doilea exem- 
este imposibil, 
echipe au re

țineri talentați.

acum un lot de 
aproape toți fac 
primei formații.

Am dori să dăm 
piu pozitiv, dar ne
Aceasta, deși multe 
zerve de valoare, 
bine dotați din punct de vedere fi
zic. Iată, Steaua campioana țării la 
băieți. Folbert, Nedef, Fodor, Nicu- 
lescu, Novacek, Nosievici sînt baschet- 
baliști experimentați, de nenumărate 
ori selecționați în reprezentativa 
țării și titulari incontestabili ai echi
pei Steaua. Rezerve ? Gh. Valeriu, 
Cimpoiaș. Primul în echipa repre
zentativă, al doilea in echipa de ti
neret Ambii jucători talentați, valo
roși, dar... rezerve la Steaua. Sînt 
folosiți cînd și cînd, mai bine-zis 
după eliminarea titularilor pentru 
cinci greșeli personale. Antrenorul 
C. Herold promite de ani de zile că 
îl va folosi pe Gh. Valeriu în prima 
formație, dar acesta continuă să stea 
pe bancă. Nu are Gh. 
pective ? După părerea 
deveni un bun jucător, 
pe banca rezervelor.

Valeriu pers- 
noastră poate 
dar nu stînd

Jocuri de calitate 
dar și comportare sportivă!

Cronicile jocurilor din ultimele e- 
tape ale campionatului republican au 
reliefat eforturile celor mai multe 
dintre formații îndreptate spre rea
lizarea unor partide de calitate. In
tr-adevăr, am asistat — în ultima 
vreme — la jocuri tot mai frumoase 
care au dat acestui „final" de cam
pionat un plus de interes, de spec
taculozitate. N-au fost însă singu
rele notații de la ultimele 2—3 eta
pe. Spre regretul nostru, s-a făcut 
„remarcată" și tendința unor jucă
tori, a unor echipe chiar, spre jocul 
brutal, dur și periculos, cu totul 
nesportiv. Aceasta, „justificată" fie 
prin miza deosebită a unor partide, 
fie prin rivalitatea greșit înțeleasă 
dintre unele formații.

Jocul de rugbi este un joc bărbă
tesc, de forță, de curaj dar — în 
pofida aparențelor (mai... evidente 
celor neinițiați) rugbiul nu este un 
«port brutal și atîtea și atîtea parti
de din campionatul categoriei A, din 
campionatul de calificare sau din 
jocurile de juniori au demonstrat că 
In acest sport există un deosebit res
pect pentru adversar și că, tocmai 
de aceea, majoritatea jucătorilor res
pectă cu strictețe prevederile regu
lamentare. Sînt lucruri cunoscute și 
totuși la cîteva din ultimele jocuri 
au abundat actele nesportive, duri
tățile. Partida CSMS Iași — Steaua, 
care promitea un plăcut spectacol 
sportiv, s-a întrerupt înainte de con
sumarea celor. 80 de minute iar pla
cajele cu capul înainte, placajele 
fără balon și alte obstrucții au fost 
mai numeroase decît acțiunile de 
atac. Ieșenii au fost cei care au im. 
primat această notă de duritate, în 
afara regulamentului de joc, încu- 
rajînd manifestările unui grup de 
spectatori care aduceau injurii arbi
trului. Tot înainte de cele 80 de mi
nute regulamentare s-a terminat și 
partida Olimpia — Știința București, 
ca urmare a unui joc dur, a unor 
Injurii aduse arbitrului de către ju
cătorii Olimpiei în frunte cu căpi
tanul echipei Declesis (care de altfel 
este și... arbitru), eliminat pentru 
piedici puse adversarului. în cadrul 
meciurilor de baraj pentru categoria

A, la partida Rulmentul Bîrlad — 
Minerul Lupeni, s-au petrecut de 
asemenea abateri grave de la re
gulament. Este desigur îmbucurător 
faptul că o echipă din țară, Rulmen
tul, a intrat în categoria A și credem 
că jucătorii acestei formații se vor 
strădui să practice un joc de cali
tate. Dar înainte de toate vor trebui 
să elimine din comportarea lor, din 
jocul echipei, duritățile pe care le-au 
„etalat" în partida cu Minerul și 
care a adus Rulmentului eliminarea 
a doi jucători !

O dată cu preocuparea pentru pre
gătirea tehnică și tactică a echipelor, 
cluburile cu secții de rugbi au dato
ria să ia măsuri hotărîte și pentru 
ca pe terenul de sport rugbiștii res
pectivi să se dovedească demni de a 
reprezenta culorile clubului nu nu
mai obținînd o victorie sau un re
zultat onorabil ci, în primul rînd, 
comportîndu-se la nivelul cerințelor 
actuale, la nivelul cerut de trăsătu
rile morale caracteristice sportivului 
de tip nou.

Totodată, cluburile sportive au 
datoria să intensifice munca educa
tivă cu spectatorii, să popularizeze 
mai larg regulamentul de rugbi și să 
ia măsurile corespunzătoare pentru 
buna desfășurare a jocurilor. Este 
inadmisibilă situația petrecută la jo
cul Știința București — Metalul (joc 
foarte important pentru partea de 
jos a clasamentului), cînd unii dintre 
spectatori, „suporteri" ai Metalului, 
au lovit pe unul din jucătorii Știin
ței. în general, pe terenurile de rug
bi intră prea mulți oameni fără nici 
o atribuție oficială, în pauze se pe
trece un adevărat „exod" spre echi
pe, se dau... sfaturi peste sfaturi, 
se comentează arbitrajul etc. Este 
limpede că trebuie luate măsuri e- 
nergice pentru curmarea acestei 
stări de lucruri.

Sperăm că ultimele două etape ale 
campionatului republican de rugbi 
ne vor oferi, pe lîngă satisfacția de 
a consemna un nou progres în pre
gătirea tehnică și tactică a echipelor, 
eliminarea aspectelor negative cu 
privire la comportarea pe teren, la 
ținuta sportivă a jucătorilor.

Rapid București, Știința Cluj, 
(fostă Dinamo) Tg. Mureș, 

Știința Timișoara
Știința 
Dinamo Oradea, 
ș.a. ?

Cîți jucători 
banca rezervelor 
Ii putem număra pe degete: Stă- 
nescu, Predulea, Balint, Cimpeanu și 
poate încă doi-trei jucători. Ca să 
nu vorbim de alte echipe, ca Voința 
lași, 
reș, 
către 
cință 
aceiași și aceiași jucători.

Antrenorii explică nefolosirea 
zervelor prin faptul că acestea 
au atins valoarea titularilor, 
ce, poate, este adevărat. Dar 
făcut antrenorii pentru ca tinerii de 
pe banca rezervelor să-și însușească 
cît mai multe procedee tehnice, ca 
ei să se încadreze în mijlocul bas- 
chetbaliștilor mai experimentați ? 
I-au folosit îndeajuns, i-au încurajat, 
le-au asigurat măcar cîteva minute 
de joc în partidele oficiale ? După 
cîte știm, nu.

Banca rezervelor, devenită în bas
chet „banca speranțelor", nu și-a în
deplinit menirea. Antrenorii echipe
lor noastre fruntașe au preferat să 
meargă Pe drumul mai sigur, dar lip
sit de perspective, al performanțelor 
imediate, folosind ani în șir aceiași 
jucători. E drept, s-au ocupat și de 
tineret. Le-au asigurat chiar și un 
loc : ...banca rezervelor. Atît. Ceea 
ce nu ajută de loc baschetului nos
tru !

s-au ridicat de pe 
în prima formație ?

C.S.M. Galați, Voința Tg. Mu- 
care nici măcar nu au privit 
banca rezervelor și în conse- 
folosesc de ani și ani de zile

re- 
nu 

Ceea 
ce au

D. STANCULESCU
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Intîlnirea dintre Dinamo Bucu
rești și Știința Cluj se va disputa 
mîine, de Ia ora 16, deci în noc
turnă, pe Stadionul Republicii. In 
deschidere, la ora 14.15 vor juca 
echipele respective de tineret.

— Progresul la Brașov 
Bacău — Crișana la Bacău
— Rapid la Lupeni
— Viitorul la lași 1» — 3-

- Știinfa Timișoara

St. roșu
Dinamo 
Minerul 
C.S.M.S.
U.T.A. -

Și acum, clasamentul :
1. Farul 13 6 3 4 31:23 15
2. C.S.M.S. 12 4 6 2 25:20 14 U
3. Știința Timiș. 11 6 2 3 19:16 14
4. Petrolul 12 5 3 4 25:12 13
5. Dinamo Buc. 10 4 5 1 15:10 13 W
6. Rapid 12 5 3 4 23:22 13
7. St. roșu 11 6 1 4 21:22 13
8. Știința Cluj 11 6 1 4 16:18 13-W
9. Viitorul 12 5 2 5 30:24 12 • 1

10. Steaua 11 4 4 3 25:20 12
11. Progresul 12 4 4 4 18:17 12
12. U.T.A. 12 3 2 7 20:22 8
13. Minerul 12 3 2 7 15:31 8
14. Dinamo Bacău 12 2 3 7 10:20 7
15. Crișana 11 3 1 7 11:27 7

Faptul că echipele 
cători echipei naționale îi vor folosi 
în partidele de mîine contribuie la 
interesul stîrnit de această etapă. Iar 
situația strînsă din clasament măreș
te importanța meciurilor, dintre care
— totuși 
U.T.A. — 
București
— Rapid
ție. Iubitorii fotbalului așteaptă din 
partea tuturor echipelor, însă, jocuri

— C.S.M.S. — Viitorul, 
Știința Timișoara, Dinamo
— Știința Cluj și Minerul 
prezintă un plus de atrac-

Știința Cluj

care au dat ju-

Lx-:

ÎS#

i

K
a

Fază din jocul Grivița Roșie—Steaua (0—0)
Foto: V. Bageac

Rulmentul Dîriad și Forul Constanța

a se pregăti. Iată cîteva amăi 
din aceste „amicale".

♦
lăți 
joc

5 pentru cei aproape 3.000 de spl 
ț tori doar prin evoluția scorului, 
J oarece ca nivel tehnic a fost | 
C Gălățenii au părut 
/ rioade
1 tîlnirii, 
f vedit 
t schimb
f vă de joc. Scorul final de 5—4 
\ în favoarea oaspeților, a fost 
| lit de : Gram (min. 22 și 77), 
\ (min. 23), Publik (min. 25) și I 
l (min. 78) pentru Dinamo,
3 (min. 2 și 55), Voicu (min. 84) 
S man I (min. 87). (A. Sehenkman, 
« resp.).
f ♦ ORADEA. — Formațiile 1, 
1 Crișana și ASA Crișul s-au înl

GALAȚI- — Sîmbătă, C 
și Dinamo Bacău au 
amical, care a fost*lflW

de cădere 
iar echipa 
penetrabilă 
atacul băcăoan

obosiți, avîm 
Pe 
din

în

parcursul 
Bacău s-a 

apărare; 
a fost în

s
I

și

s
PREGĂTIRILE JUNIORILOR

au promovat în categoria A

Două selecționate de junimi, I 
cadrul lotului reprezentativ, au ] 
putat duminică dimineață pe Stal 
nul Republicii jocuri de antrenarr] 
Prima formație a jucat cu echipJ 

Viitorul, care a cl 
prin pund 

Pavlovici și Dumi

• Duminică, la jocul de baraj pen
tru categoria A între Rulmentul din 
Bîrlad și Minerul Lupeni, am asistat 
la o dispută interesantă. Partida s-a 
încheiat cu victoria Rulmentului, în 
urma unui joc mai legat pe care ju
cătorii acestei echipe l-au prestat în 
fața unui adversar căruia i-a lipsit 
un coordonator. Minerul a jucat fără 
orizont, fără o legătură bine defi
nită între linii, fapt sesizat de rug
biștii din Bîrlad. In general, jocul 
a fost dus de înaintare, rugbiștii de 
la Rulmentul obținînd cîștig de cauză 
de cele mai multe ori, iar atunci 
cînd au fost depășiți, intervențiile 
fundașului Duță au fost salutare. 
Punctele victoriei au fost înscrise de 
Călin (lovitură de pedeapsă) și Spi-

ratos (încercare). Scor final: 6—0
(3—0). (N.B.).

• La Medgidia, în urma unui joc 
viu disputat, Farul Constanța a. reu
șit să întreacă pe Rapid București 
în cel de al doilea joc de baraj pen
tru categoria A. Pentru Farul a în
scris Stanciu (două lovituri de pe
deapsă), iar pentru Rapid Floarea 
(încercare) transformată de Marines
cu. Scor final : 6—5 (6—0). Sergiu
Zimbrea-coreep.

O Astă-seară, de la ora 19,30, are 
loc la sediul UCFS oraș București, 
referatul tehnic privind arbitrajul jo
cului Grivița Roșie—Steaua, disputai 
duminică în cadrul campionatului re
publican. Sînt invitați toți arbitrii 
bucureșteni de rugbi.

categorie A, 
gat cu 2—0 (0—0), 
marcate de __
I. Juniorii au jucat cu mult 
au opus o dîrză rezistență Viit^B 
lui. Dintre ei s-au remarcat PcscM 
(St. roșu), Banu (C.S.M. Cluj) și cH 
stantinescu (FI. roșie Tecuci). ( 
laltă selecționată a întilnit pe M 
lu! București. Rezultatul : 2—2. d 
ce juniorii conduseseră la pauză 
2—0. Golurile le-au marcat : S 
nescu (2) pentru juniori, Dobre 
Colesnicov pentru Metalul, 
ceastă selecționată s-au < 
Mircea Stoenescu (Dinamo Obor;
Petz
coreso.)

(Recolta

PETROLUL
LA

Din 
eviden

Cărei). (N. Toka

JOACĂ MIINE 
LEIPZIG

știe, în primulDupă cum se
al „Cupei Orașelor-tîrguri" se disp 
faza finalelor celor opt grupe.



irului categoriei A
I, In nocturna: Dinamo -Știința Cluj

inică într-o partidă amicală, ter- 
ptă cu rezultatul de 2—1 (2—1) 
lavoarea echipei de categorie B, 
Iul, liderul seriei a IlI-a. Golu- 
învingătorilor au fost marcate 

lacob și Pop; pentru Crișana a 
Iris David. (Gh. și P. Lorincz, 
sp.).
TIMIȘOARA. — Știința a făcut 

linică un bun antrenament, în ve.

'luj disputai în campionatul trecut

lea etapei de campionat de 
Ircuri. Studenții au jucat cu Va
lul r^rad, de care au dispus cu 
f (1—0). Au marcat: Sețu (min. 
■fcjger_(min. 65) și Vîlcov (min. 
^^sj^ctiv Negru (min. 67). For- 
kia studenților s-a comportat bine. 
I Luca, coresp.).
[ IAȘI. — Duminică dimineața, 
i.M.S. s-a antrenat în compania 
Inației sale de tineret. A cîștigat 
[asta din urmă cu 3—2, prin go- 
tle marcate de Humă (din 11 m) 
iBrîndușescu (2). Pentru prima 
Initură au înscris Voica și Con- 
latinescu. In meciul cu Viitorul, 
I.M.S. va alinia probabil urmă- 
Irea echipă: Ursache — Scarlat, 
Boc, Dragomirescu — V. Popescu, 
Inileț — Constantinescu. Pop, A- 
landrescu, Voica, Milea. (A. Scău- 
I, coresp.).
r SIBIU. — Minerul Lupeni a 
putat joi un meci amical cu C.S.M. 
piu, de care a dispus cu 2—1 (1-1).

REZULTATE...
upa VIII, din care face parte Pe- 
lul, s-a disputat prima ediție: la 
pjeșlfț; Petrolul a cîștigat cu 1—0 
I fața Selecționatei orașului Leip- 
. Returul are loc mîine la Leipzig, 
tbaliștii ploieșteni au plecat ieri, 

formația lor obișnuită. Să sperăm 
Petrolul va realiza un rezultat 

forabil, care să-i asigure calificarea 
, turul următor al importantei com- 
tiții internaționale „Cupa Orașelor- 
guri".

JOC AMICAL

[Dinamo Obor și echipa de tineret 
Progresului au susținut sîmbătă 
partidă amicală, în deschidere la 
namo-Progresul. Dinamo Obor a 
ptat cu mai multă ambiție și a des- 
șurat jocul pe extreme, cîștigînd

2—1 (I—1). Au marcat: Feodot și 
ivel, respectiv Mihai. (C. Gheorghe 
S. Băloi, coresp.).

IEPROGRAMAREA UNOR JOCURI 
DE FOTBAL

Tgfi din cele cinci restanțe din cant
onatul categoriei A au fost repro- 
amate de către federație, la data

9 decembrie. Iată aceste partide: 

Jocul a fost frumos, datorită mal 
ales gazdelor. Acestea au exercitat 
în repriza a doua o puternică pre
siune la poarta lui Mihalache, care 
a apărat excepțional. Minerul s-a a- 
părat supranumeric și a contraatacat 
foarte periculos. Au marcat: Mihăi- 
lescu și Comșa pentru Minerul, Ba
ban pentru C.S.M. (M. Lupuțiu și I. 
Preda, coresp.).

♦ DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 3—2 (0—1). In 
ciuda terenului greu s-a jucat în 
viteză. Dinamoviștii au obținut o vie. 
torie meritată ca urmare a unui joc 
mai bun, în special în repriza a doua. 
Scorul a fost deschis de Voinea 
(minutul 43), care reia de la 8 me
tri o minge centrată de Baboie. După 
pauză, echipa care înscrie este tot 
Progresul, prin Voinea (min. 50). Di
namoviștii reduc din handicap prin 
Frățilă în min. 52, iar Ene (min. 
55) transformă o lovitură de la 11 m, 
egalînd. In min. 88 o nouă modifi
care de scor: Ene II pătrunde în 
careu și deși jenat de doi adversari 
înscrie golul victoriei.

DINAMO : Uțu—Andrei, Nunweiller 
IV, Constantinescu—Ștefan, V. Ale
xandru—Frățilă, Varga, Ene II, Un- 
guroiu, David.

PROGRESUL : Cosma (Opanschi) — 
Nedelcu, Caricaș (min. 63 Ioniță), 
Fanait—Ioniță (min. 63 Maior), Știr
bei (Pașcanu)—Copil. Smărăndescu 
(Popescu), Voinea, Olaru, Baboie. 
(Gheorghe Cîoranu și I. Ciortea, co
resp.).

♦ RAPID — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
4—2 (2—2). întîlnirea Rapid — Știin
ța București, disputată sîmbătă pe 
stadionul din Giulești, a prilejuit un 
joc de un bun nivel tehnic, cu mul
te faze la cele două porți. In prima 
repriză au dominat mai mult stu
denții. în această perioadă, echipa 
feroviară a înghesuit jocul pe tri
pletă, ceea ce a ușurat sarcina apă
rării formației studențești. Scorul a 
fost deschis de Rapid prin Kraus 
(min. 18), din lovitură de la 11 me
tri. în minutul 21 Zgardan a egalat, 
iar peste trei minute Știința a mai 
marcat un gol prin Bărbulescu. Am
bele goluri au fost înscrise cu largul 
concurs a lui Todor. Rapid a egalat 
prin Georgescu în min. 42. în re
priza secundă feroviarii au preluat 
inițiativa. Desfășurînd jocul pe a- 
ripi, atacul Rapidului creează multe 
ocazii de gol dintre care au fost 
transformate doar două: Codreanu 
(min. 72) și Kraus (min. 80).

RAPID: Todor — Lupescu, Coe 
Dan, Macri — Langa, Gherghina — 
Năsturescu, Georgescu, Chiru, Co
dreanu, Kraus.
I

ȘTIINȚA: Bay — Spătaru, Gher- 
ghișan, Urseanu — Cosmoc, Tusz — 
Dumitrescu, Bărbulescu, Pasan, Zgar
dan, Nertea.

Au mai jucat Dungu, Grăjdeanu 
și Neacșu la Rapid, Monta, Vizone 
și Ivănescu la Știința. (Victor Pe
trescu — coresp.).

Dinamo București—St. roșu
Știința Cluj—Steaua și
Rapid—Crișana.
Celelalte două urmează să fie 

fixate (Știința Timișoara—Dinamo 
București și Steaua—Petrolul).

RESTANȚELE LA JUNIORI

Și în campionatul republican de 
juniori au rămas de disputat cîteva 
întilniri restanțe. Opt dintre acestea 
se vor disputa duminică 2 decembrie, 
și anume :

S.S.E. Ploiești—Știința Galați (seria 
II)

Petrolul Ploiești—Textila Sf. Gheor
ghe (seria III)

S.S.E. 1 București—Viitorul Bucu
rești, IMU Medgidia—Dinamo Obor 
și S.S.E. 2 București—Metalul Bucu
rești (seria IV)

Metalul Tîrgoviște—Unirea Rm 
Vîlcea și Oltul Slatina—Electroputere 
Craiova (seria V)

Voința Oradea—Unirea Dej (seria 
VII).

® Membrii susținători ai clubului 
Dinamo își pot ridica biletele pentru 
jocul Dinamo—Știința Cluj începînd 
de marți 27 noiembrie, ora 15 de la 
casa stadionului Dinamo.

iDupă victoria
(Urmare din pag. 1)

Itațea echipei, de echilibrul dintre 
compartimente și în cadrul fiecă
rui compartiment în parte. Sim
țind în spate o apărare calmă, 
sigură pe ea, linia de înaintare a 
pornit impetuos la atac, după cum, 

Ila rîndul său, apărarea n-a tre
buit să ducă greul meciului, datorită 
faptului că înaintarea a controlat 
jocul, menținînd mult timp balonul 
în terenul advers.

„L’Equipe“: „Un fotbal de mare clasă
oferit de înaintașii

■ (Urmare din pag. 1)

I„I’Equipe“ menționează printre al
tele : „100 000 de spectatori au asistat 
în prima repriză la un fotbal de mare 
clasă oferit de înaintașii echipei Ro

mâniei". Același corespondent remar
că jocul foarte bun al apărării romî- 

Ine în care s-a distins mai ales funda
șul dreapta Popa.

(Agerpres)

★

I
 Replica dată duminică de echipa 
noastră reprezentativă naționalei spa
niole, în al doilea meci din cadrul 
„Cupei Europei" a surprins foarte 
mult nu numai pe fotbaliștii și con
ducătorii oaspeți, ci și pe ziariștii 

Icare au însoțit lotul spaniol. Ei își 
formaseră o părere despre formația 
noastră reprezentativă după meciul 
de la Madrid. Cu atît mai mare a 
fost surpriza lor cînd au văzut o

— echipă care practică un fotbal mn- 
B dern, ofensiv. Ei și-au exprimat sur-

■ Așa a evoluat scorul...
" La prezentarea scrisă și fotografică a golurilor marcate duminică in

meciul R.P. Romînă — Spania adăugăm azi, in completare, și una grafică. 
Fazele de joc, încheiate cu cele patru goluri, sint redate prin linii, din 

Icare rezultă atit pozițiile sau mișcările jucătorilor, cit și circulația mingii. 
Mai intîi o explicație: liniile drepte, neîntrerupte, indică drumul parcurs 
de minge; liniile întrerupte — deplasarea jucătorilor cu sau fără minge; 
punctele negre — pozițiile jucătorilor spanioli (numerotați cu 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 10, după posturile ocupate), iar cercurile — pozițiile jucătorilor noștri 
(indicați prin inițialele numelor lor: V = Voinescu, P ■= Popa, N = 

I Nunweiller III, 1= Ivan, PE = Petru Emil, K = Koszka etc.).
Din analiza acestor schițe rezultă in primul rind claritatea jocului 

desfășurat de reprezentativa noastră, in special in prima repriză. Do
vadă, cursivitatea acțiunilor din care au fost marcate primele două goluri. 
In același timp, aceste două acțiuni subliniază manevrele tactice abile 

Iale înaintașilor noștri, care — prin schimbarea direcției de atac și prin 
pasele directe — au pus pe picior greșit pe apărătorii spanioli, silindu-i 
să facă întoarceri pe un teren alunecos.

Golul al treilea a scos in evidență pe de o parte priceperea cu care 
Petru Emil execută loviturile libere, iar pe altă de parte detenta și jocul 
excelent cu capul al lui Constantin. Iar punctul de onoare înscris de spa- 

Inioli este mai mult rezultatul virtuozității centrului atacant Veloso, care a 
știut să se descurce în mijlocul a 3—4 adversari și să inșele — prin fentă 
— și pe Voinescu. Acest gol insă constituie și o notă proastă — singura, 
de altfel — pentru apărătorii noștri...

de !a București
Echipa noastră a jucat ca un tot 

bine sudat, jucătorii și-au dăruit toa
te forțele, întreaga lor capacitate, au 
dovedit o mare putere de luptă și o 
fermă voință de a învinge. Victoria 
pe care au obținut-o se înscrie cu 
litere mari în palmaresul nostru in
ternațional. S-a dovedit încă o dată 
că atunci cînd jucătorii noștri luptă 
cu ardoare, cu pasiune, cu răspun
dere, ei pot obține rezultate de pre
stigiu.

cchipci Poinînicî“
prinderea în termeni elogioși la 3- 
dresa fotbaliștilor romîni.

ECHIPA ROMlNĂ INCOMP ARABII. 
MAI BUNĂ DEClT LA MADRID

Antonio Valencia, trimisul ziaru
lui de sport „Marca" din Madrid, de 
pildă, ne-a spus după meci : „E • 
chipa romînă a fost incomparabil 
mai bună decît cea care a jucat la 
Madrid. Și aceasta s-a văzut în pri
mul rînd la înaintare, unde aripa 
dreaptă a acționat în stilul marilor 
extreme europene. Această formația 
ar fi reușit un alt rezultat la Ma
drid".

SCORUL DE 3—1 ESTE REAL

Trimisul ziarului „A.B.C." din Ma
drid, Manuel Adrio : „Echipa aceas
ta, pe care am văzut-o duminică, 
joacă mult mai bine, mai iute și o- 
fensiv, în comparație cu aceea care 
ne-a vizitat. Ea a repurtat o victorie 
meritată. Scorul de 3—1 cu care s-a 
încheiat partida este real".

asupra Spaniei
Asociindu-ne cu zecile de mii de 

spectatori care au aplaudat cu căl
dură pe fotbaliștii noștri, ii teii-? 
cităm și noi din toată inima și, o 
dată cu ei, și pe membrii colectivu
lui de antrenori care s-a ocupat de 
pregătirea echipei.

Victoria obținută în fața puternicei 
echipe spaniole ne obligă ca în vi
itor să muncim temeinic, cu perseve
rență, pentru a obține rezultate co
respunzătoare în întîlnirile interna
ționale, pentru a confirma succesul 
de duminică. Condiții există. Avem 
jucători talentați, antrenori pricepuți. 
Iată de ce, în fața noastră stă sar
cina de a activa cu mai multă fer
mitate și exigență pe linia ridicării 
calitative a fotbalului nostru. Pentru 
aceasta este nevoie de o concentrare 
a tuturor forțelor, de o muncă per
severentă și migăloasă în procesul de 
instruire și antrenament în cluburi și 
asociații sportive, de pasiune pentru 
acest sport.

PETRU EMIL

CENTO
văzuți de Neagu Rădulescc



ETEIZEIESf
A VIII a edific a campionatului UCECOM Mare surpriză în „Cupa de iarnă“:

Voința
9

Constanța confirmă... Confecția—Progresul (f) 19-18 (6-6)1
Spuneam în cronica finalei campio

natului republican feminin pe anul 
1962 că pasionantul duel dintre Vo
ința Constanța și Voința Tg. Mureș 
a entuziasmat pe spectatorii prezenți 
în tribunele arenei Rafinăriei din 
Cîmpina. Aceleași momente le-am 
retrăit sîmbătă pe arena Petrolul din 
Ploiești. Din nou cele două formații 
fruntașe s-au aflat, de data aceasta

jucătoare de forțe sensibil egale, spre 
deosebire de reprezentanta regiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară care s-a 
remarcat prin cîteva individualități. 
Cele două pretendente principale la 
trofeul pus în joc au avut însă un 
adversar greu de trecut, Voința Plo
iești, care după primele trei schimburi 
Se afla pe 
tul final:

Fetele au jucat la proba clasică de 100 bile mixte, 
lat-o pe Viorica Petre din echipa campioană.

Foto: Ștefan Ionescu-Ploiești

tn cadrul finalei pe țară a campiona
tului UCECOM, în luptă directă pen
tru cucerirea primului loc. Șl din 
nou echipa antrenorului Tiberiu 
Szemany din Tg. Mureș a fost ne
voită să se încline în fața tinerei 
formații constănțene. Foarte apropia
tă a fost și diferența de scor. Atunci 
sportivele de la Voința Tg. Mureș 
au cedat la 9 p.d., acum au fost în
vinse cu 8 p.d. Ca și data trecută 
și-a spus cuvintul acel plus de omo
genitate a echipei. Campioana țării, 
Voința Constanța, a avut în formație

locul II. Iată clasamen- 
1. reg. Dobrogea (Maria 
Marin, Ecaterina Anto
novici, Stana Emilian, 
Elena Andrei, Viorica Pe
tre, Iosefina Burlacu) 
2317 p.d.; 2. Mureș-Auto
nomă Maghiară 
p.d.; 3. Ploiești 2289 
4. Brașov 2257 p.d.

Și la băieți lupta 
tru ciștigarea celui de-al 
VUI-lea 
UCECOM 
disputată, 
figurația 
final ilustrează aceasta : 
1. Banat (L. Megieși, L 
Robatin, Gh. Crețu, Gh. 
Kalich, I. 
vacz) 4821 
4810 p.d.; 
rești 4729 
doara 4723 p.d.

Cele două clasamente 
generale demonstrează 
fidel raportul de forțe 
al echipelor finaliste. Și 
cu toate că s-a jucat pe 
echipe, pentru că jocul 

e totuși un sport, prin 
individual — considerăm 

Pe 
cele 
Margareta 
p.d.; 2.

2309
p.d.;

pen-

campionat al 
a fost aprig 
De altfel con- 
clasamentului

Parducz, L Co- 
p.d.; 2. Ploiești 
3. oraș Bucu- 
p.d.; 4. Hune-

remarcăm 
obținut

spor- 
mai

Un reușit concurs de ciclocros •
„Cupa Steaua”

Ciclocrosiștii bucureșteni și-au dispu
tat din nou întîictatca, de data aceasta 
în cadrul concursului organizat de clubul 
sportiv Steaua, pe traseul din jurul sta
dionului Ghenoea. în program au figurat 
probe pentru toate categoriile de alergă
tori.

La startul probei rezervate seniorilor 
au fost prezenți majoritatea specialiștilor 
acestui gen de întreceri. Ei au avut de 
parcurs șase ture a cîte 3 km fiecare, 
pe un traseu accidentat care a supus pe 
concurcnți la eforturi deosebite. Constan
tin Baciu (Steaua) nu și-a 
reputația de ciclocro'sist. El și-a depă
șit adversarii de o manieră categorică 
controlînd în întregime cursa. Pe locul 
II s-a clasat C. Popescu (Unirea).
~ întrecerile juniorilor și posesorilor de 

biciclete de oraș au reunit cel mai mar* 1 
număr de concurenți. La juniori a cîști- 
gat M. Takacs (Olimpia). Ei a avut 
de-a lungul celor patru ture adversari 
greu de trecut : Tudor Ștefan și I. Ve- 

‘lieu care s-au numărat printre animatorii 
probei. Clasamentul juniorilor: 1. M. 
Takacs (Olimpia), 2. Tudor Ștefan (U- 
nirea), 3. I. Velicu (Olimpia). Confrun
tarea posesorilor de biciclete de oraș 
s-a soldat cu victoria lui C. Buzoianu 
(Metalul) urmat de Ion Cristea (Meta
lul).

dezmințit

Locațiune de bilete
S-au pus în vînzare Ia casele 

obișnuite biletele pentru meciul 
de fotbal DINAMO — ȘTIINȚA 
Cluj de miercuri 28.XI. a.c., iar 
la casele din str. Ion Vidu și Pro
nosport din Calea Victoriei nr. 2 
se vînd și bilete pentru întilnirile 
de hochei pe gheață Selecționata 
oraș București — Tesla Pardubice 
(R. S. Cehoslovacă). In ziua com
petițiilor, biletele se găsesc la 
bazele sportive respective.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4143

de popice 
excelență, 
că este bine să 
tivii care au
bune rezultate. FETE: 1. 
Szemany 
Salomea 
Ecaterina 
p.d.; 4.
402 p.d.; 
Mureș)

(Tg. Mureș) 439
Popa (Brașov) 409 p.d.; 3.
Antonovici (Constanța) 402 

Stela Mărgineanu (Brașov) 
5. Ecaterina Damo II (Tg. 
400 p.d. BĂIEȚI : 1. F.

2. Gh.
Megyeși

Petru 
Simion

BĂIEȚI : 
Scheftz (Ploiești) 880 p.d.; 
Crețu (Banat) 872 p.d.; 3. L. 
(Banat) 864 p.d.; 4. Anghel 
(Buc.) 863 p.d.; 5. Anghel 
(Buc.) 836 p.d.

TR. IOANIȚESCU I

întrecerile de sală ale „Cupei de 
iarnă" nu-și dezmint faima. Aproape 
că nu există o etapă (faptul a fost 
evident și in edițiile trecute), în care 
măcar unu] dintre favoriți să nu fie 
nevoit 6ă guste din... amărăciunea 
înfrângerii. Așa a fost și sîmbătă 
seara, la Floreasca, cind echipa din 
prima categorie a țării, Progresul (li
der de toamnă) a trebuit să plece 
steagul în fața unei formații din cam
pionatul orășenesc: Confecția (II. Oa
recum surprinzătoare a fost și victo
ria dinamoviștilor bucureșteni (cu 
echipa de rezervă) asupra colegilor lor 
din Bacău, mai ales că in campionat 
bucureștenii — în formație întreagă — 
au ciștigat destui de greu cu 22—21.

RAPID - VESTITORUL (f) 31-5 
(14—2). Scorul ne scutește de prea 
multe comentarii. Campioanele au fă
cut o ultimă verificare înaintea pri
mului joc din „C.C.E.- și evoluția lor 
ne-a întărit sPeranțe’e că joi, la Tata- 
banya. ele sint capabile să obțină im 
rezultat bun.

PROGRESUL - CONFECȚIA (f) 
18—19 (6—6)1! Surpriză de mari pro
porții. Deși conduse în majoritatea 
timpului, dar niciodată la mai mult 
de un gol diferență, handbalistele de 
la Confecția au luptat cu o ambiție 
demnă de relevat și au reușit ca în 
finalul partidei să depășească o echi
pă aproape de nerecunoscut. Căci, 
dacă în atac Progresul a contat oare
cum pe V. Dumitrescu și M. Ghiță, 
apărarea, in frunte cu portarul Liliana 
Borcea a fost prinsă tot timpul pe 
picior greșit. Aceasta nu scade însă 
din meritele Învingătoarelor, care au 
avut in Niculina Iordan și Teodora 
Răchina principalele realizatoare (cite 
6 goluri).

ȘTIINȚA - UNIREA (f) 18-7 (9—3). 
Cu excepția primelor minute, cînd 
Unirea a condus cu 3—1, jucătoarele 
Științei au avut meciul la discreție. 
Fostele campioane au arătat că se află 
în progres. Acțiunile lor purtate în- 
tr-un ritm susținut se dovedesc din 
ce în ce mai eficace. învingătoarele 
au avut cele mai bune realizatoare in

O imagine care dovedește că atunci etnd tragi bine la poartă, intervenția portarului 
este aproape inutilă. Un lucru pe care chiar și Irina Hector tl știe și mai ales .. 

din plin.îl simte
Foto : P. Romoșan

Aurora Leonte 5, Josefina Ștefănescu
4, Carolina Cirligeanu 4 și Elena 
Constantine seu 4.

DINAMO BUCUREȘTI - DINAMO 
BACAU (m) 22—16 (8—3). Din nou re
zervele dinamoviștilor bucureșteni au 
făcut o partidă meritorie. Acumulînd 
în prima repriză un avantaj sigur, ei 
au reușit chiar să-1 mărească după 
pauză (11—3 în min. 35) și să obțină o 
victorie meritată. Bucureștenii s-au 
apărat mai bine, iar în atac acțiunile 
lor variate au produs de multe ori 
fisuri în apărarea băcăoanilor. Hovir- 
neanu (6 goluri) de la bucureșteni și 
Schneider (5 goluri) de la băcăoani au 
fost principalii realizatori.

STEAUA - C. S. ȘCOLAR (m) 
16—11 (7—5). Mai experimentați, jucă
torii militari au învins la o diferență 
concludentă. Victoria lor se datorează 
apărării foarte atente, ca și faptului 
că „șuterii“ de la distanță Gruia (6) 
și Bulgara (4) au fost în zi bună. 
Școlarii nu au jucat rău, dar au com
binat prea mult în fața semicercului

advers, iar atunci cînd au aruncat la 
poartă, mingile s-au lovit adesea în 
blocaj. In orice caz sîntem convinși 
că dacă echipa ar fi fost mai bine 
condusă de pe margine rezultatul 
putea fi mult mai strins.

RAFINARIA TELEAJEN - TITA
NII (m) 18—15 (9—6). Fără să exceleze, 
petroliștii și-au făcut debutul în ca
drul competiției cu o victorie. Ei au 
atacat mai dar, au fost mai deciși în 
acțiunile ofensive, fapt care a con
tribuit substanțial în obținerea victo
riei. Echipa bucureșteană nu putea 
obține un rezultat mai bun deoarece 
Tudoroiu — pe care colegii săi îl 
„caută" tot timpul — a fost sever mar
cat.

ȘTIINȚA - RAPID (m) 19-18
(11—9). Studenții au jucat mai bine ca 
în etapa trecută, obținînd o victorie la 
limită. învingătorii au luptat mult și, 
mai ales în prima repriză, s-au dove
dit superiori adversarilor lor. După 
pauză însă, Rapidul a revenit puter
nic, a avut mai mult intițiativa, pier- 
zînd ca Printre degete ocazia unui re
zultat favorabil. Un meci nul ni se 
părea mai echitabil.
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PRONOEXPRES
IV-a: 222 variante

variante

Vl-a: 4.090 variante

PREMIILE SUPLIMENTARE

PRONO-concurs Categoria I : 4 variante ;

prospectul

milion fond Sin-

lu?u*ștL

reți-
care

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
EXPRES Nr. 47 din 21 noiembrie 1962

Rubrică redactată de Loto-Prono-‘ 
sport.

V-a: 1.096

prevede
Loto Central din 23

respectivei
de . 1.468.966

Categoria a Il-a: 4 variante a 14.930 
lei :

Categoria a IlI-a : 61 variante a 
1.054 lei; v

,ș.;. P

• Toate privirile se îndreaptă 
acum spre concursul nr. 48, din 2 
decembrie, care va înregistra, după 
toate probabilitățile, un număr sporit 
de participanți. Motivul ? Faptul că 
programul este variat și cuprinde, 
printre numeroasele meciuri intere
sante, întilnirile ultimei etape a cam
pionatului cat. A de fotbal al țării 
noastre. Deci, cu toții prezenți Ia a- 
cest interesant 
SPORT!

9 După cum 
tragerii speciale 
noiembrie a.c. numărul autoturisme
lor atribuite se stabilește în raport 
cu valoarea fondului de premii (2 
autoturisme pentru un 
de premii).

Fondul de premii al 
trageri speciale a fost
lei. Cu toate că fondul de premii nu 
atinge suma de 1.500.000 lei (așa cum 
prevede prospectul) se t'or atribui 
trei autoturisme. Numele 'eiștigători- 
lor vor fi cunoscute vineri seara, 
după tragerea la sorți.

• Concursul special SPORTEX
PRES a atras un impresionant nu
măr de participanți. De bună seamă 
că punctul de atracție la SPORT
EXPRES îl constituie lista premiilor 
oferite : 3 AUTOTURISME „MOSK- 
VICI“, 3 motociclete „M.Z.“ de 250 
cmc., 3 motociclete „M.Z.“ de 125 
cmc., 3 scutere „Manet“, 30 EX
CURSII DE 14 ZILE IN U.R.S.S. pe 
ruta Kiev—Leningrad—Moscova, a- 
cordeoane, ceasuri de mină,, mașini 
de cusut, aragazuri, stofe pentru cos
tum, ceasuri deșteptătoare, mașini de 
spălat, aparate de radio :cu tranzis- 
tori, 300 biciclete etc. IN TOTAL 
PESTE 70.300 PREMII IN OBIECTE 
Șl BANI.

Ținind cont de numeroasele și in
sistentele cereri, I.S. LOTO PRONO-

MAGAZINELE 
DE MATERIALE 
SPO PTiVE

SPORT a prelungiț vinerea biletelor 
SPORTEXPRES, iii orașe pină la 30 
noiembrie (inclusiv). x

Totodatâ, vă reamintim că partici- 
panții la concursul PRONOEXPRES 
din 28 noiembrie a.c. care posedă 
bilete SPORTEXPRES concurează la 
acordarea unor premii SUPLIMEN
TARE. din fond special (care nu a- 
fectează fondul de premii al con
cursului PRONOEXPRES respectiv) 
constind din 1 autoturism „SKODA“ 
și importante premii în bani.

După cum se știe, asemenea pre
mii s-au acordat și la concursurile 
PRONOEXPRES din 14 și 21 noiem
brie (autoturismul oferit la concursul 
din 14 noiembrie a fost ciștigat de 
participantul Mihai Milos din 
nicolaul Mare, reg. Banat).

De data aceasta,, trebuie să 
neți, că este ultimul- concurs la
se atribuie premii SUPLIMENTARE 
participanților la PRONOEXPRES 
care posedă bilete SPORTEXPRES. 
Iată deci că prelungirea vînzării bi
letelor este binevenită, mai ales 
dacă ținem seama de faptul că bi
letele SPORTEXPRES care au par
ticipat la concursurile PRONOEX
PRES din 14 sau -21 noiembrie nu 
mai pot lua parte la concursul din 
28 noiembrie, deci trebuie să vă pro
curați altele.

De asemenea, nu uitați un amă
nunt: toate biletele SPORTEXPRES 
care au participat SUPLIMENTAR la 
concursurile PRONOEXPRES rămîn 
valabile pentru tragerea SPORTEX
PRES din 9 decembrie a.c.

Categoria a 
372 lei;

Categoria a 
75 lei;

Categoria a 
41 lei; ' i •.

Categoria a Il-a: 307 variante a 25 
lei.

Tragerea autoturismului „Skoda“ la 
care participă cele 4 variante de cate
goria I, va avea loc miercuri 28 no
iembrie a.c.
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De pe blocnotesul corespondenților la prima etapă a campionatelor Dupâ a doua clapa a campionatului feminin

Completîndu-vă cronica etapei 
Inaugurale a campionatelor republi
care pe 1962—1963, cele citeva rela
tări de mai jos ale corespondenților 
noștri vă vor ajuta să aflați și alte 
amănunte despre meciurile de sîm- 
bătă și duminică.

IN CAMPIONATUL MASCULIN

LA GALAȚI, studenții localnici au 
manifestat o foarte bună pregătire, 
atît în atac cit și în apărare. Ei pu
teau cîștiga și mai autoritar decît 
cu 3—2 în fața Rapidului. De pildă, 
în setul al doilea, pierdut cu 14—16, 
gălățenii au condus cu 12—6. (D. Chi- 
țescu și M. Cricică-coresp.).

LA BAIA MARE, înfrîngerea echi
pei nou promovată, C.S.O. din loca
litate, a fost decisă de superiorita
tea în ceea ce privește pregătirea 
fizică a Științei Cluj și bineînțeles 
de experiența mai mare a acesteia 
din urmă. în setul 2, pierdut cu 
7—15, C.S.O. a condus cu 7—2, iar 
în setul 4, pierdut cu 14—16, băimă- 
renii au avut la un moment dat 
10—4. S-au remarcat : Bărbuță, Red- 
nic, Sido (Știința Cluj), Perneș și 
Condor de la C.S.O. (V. Săsăranu- 

■^feoresp. regional).

la CLUJ, în meciul dintre C.S.M. 
șiAC.S.M.S. Iași, s-au remarcat din 

învingătoare a oaspeților Mo- 
șc.cu și Sucu, iar de la C.S.M. — 
Mureșan și Ștefan. Meciul a fost 
arbitrat de I. Olteanu (Cluj). Acesta 
l-a înlocuit pe I. Bighiga (Tg. mu
reș), arbitrul delegat, care nu s-a 
prezentat. (Șt. Tamaș-coresp.).

LA BRAȘOV, cei mai buni din 
echipa Tractorul, învingătoarea Olim
piei București, au fost Fieraru, 
Szocs, Bartha și Chinzeriuc. (V. Se- 
căreanu-coresp.).

IN ORAȘUL DR. PETRU GROZA, 
de la Dinamo din localitate, învingă
toarea Fulgerului Suceava, s-au re
marcat Zamolo, Moruț și Gornovi- 
ceanu, iar de la învinși — Căldare 
și Zaharescu. (M. Domițian-coresp.).

LA CONSTANȚA, Vasiliu, Zaharia 
^i Dumitrescu de la Farul și Manta 
tage la Petrolul (care a pierdut me- 
^îu!Ț au fost cei mai în formă. (E. 
Petre-coresp.).

1N CAMPIONATUL FEMININ

LA BRAȘOV, în jocul său de 
debut victorios în categoria A, Par
tizanul roșu s-a bazat mai ales pe 
aportul jucătoarelor Elisabeta Mihoc, 
Gabriela Frâțilă, Mioara Câlinescu 
Și Magdalena Kondorossy. Cele mai 
bune de la Progresul București : Ana 
Păunoiu și Antoaneta Maricuța. (C. 
Gruia-coresp. regional).

TANASE MUREȘANU

Așa cum anticipasem, finalele indi
viduale de floretă au oferit multe 
asalturi spectaculoase. Ceva mai mult, 
Interesul pentru finală a crescut da
torită luptei acerbe care s-a dat încă 
din preliminariile finalei. Concret : 
după ce s-au întrecut în serie și se
mifinale, patru dintre protagoniștii 
probei, Drlmbă, Mureșanu, A. Csipler, 
Falb — și alături de ei, curajosul 
Bejan — au fost nevoiți să se întil- 
nească pentru a treia oară într-un 
baraj pentru patru locuri. „Bătălie" 
strinsă (învingători greu de antici
pat în fiecare asalt) în cele din urmă 
soldată cu căderea lui Bejan.

Apoi, în finala celor mai buni opt 
floretiști ai țării, incertitudinea a 
planat permanent asupra rezultatelor. 
A plecat „tare" Zilahy. La început, 
el se anunța că va reuși să-și apere

LA CLUJ, Știința 
București a pierdut, dar 
a lăsat o foarte bună im
presie, demonstrînd po
sibilități superioare re
zultatului de 2—3 cu 
care s-a înapoiat în Ca
pitală. S-au remarcat în 
acest joc îndeosebi Dom- 
nica Costîc de la C.S.M. 
Cluj și Ileana Enculescu 
de Ia Știința București. 
(Șt. Tamaș-coresp.).

LA CRAIOVA, meciul 
C.S.O. — Știința Cluj a 
luat sfîrșit cu victoria 
oaspetelor (și nu cu aceea 
a craiovencelor, așa cum, 
din cauza unei defectuoa
se transmisiuni, a apă
rut în numărul nostru 
de ieri). Rezultatul întîl- 
nirii C.S.O. Craiova — 
Știința Cluj a fost 1—3; 
15—17, 14—16, 15—12,
9—15. (Șt. Gurgui-co- 
resp.).

LA SIBIU, arma prin
cipală în jocul echipei 
locale, care a dispus cu 
3—0 de Olimpia Brașov, 
au constituit-o atacurile 
în forță alternate cu
cele liftate. Dintre jucătoare, s-au 
impus atenției Livia Pavel, Ileana 
Lăzăruț, Grete Bitay (C. S. M. Si
biu) și Viorica Goi a de la Olimpia 
Brașov. (M. Luputiu-coresp.).

CEEA CE ERA PREFERABIL SA 
VADA SUPORTERII ECHIPEI 

C. P. B.

C.P.B., una dintre cele mai vechi i 
echipe feminine participante la cam- I 
pionatul republican, are foarte mulți ' 
simpatizantă Lucru firesc. Firesc și ! 
ca aceștia să-și încurajeze echipa 
favorită. Dar nu așa cum au făcut-o 
duminică. „Corul suporterilor" a- 

cestei formații căuta să distragă a- 
tenția arbitrului de la greșelile fă
cute de bucureștence, interpela în 
timpul jocului în mod tendențios pe 
sportivele de la Farul (și în special 
pe Maria Pintea, care în campio
natul trecut a activat la C.P.B.). Pe 
scurt, ceea ce au încercat să facă 
suporterii C.P.B.-ului în timpul me- : 
ciului cu Farul nu mai înseamnă ' 
„galerie" in bunul sens al cuvintu- , 
lui, d amestec in joc, tulburarea ! 
bunei lui desfășurări.

Acestora, dacă ar fi fost obiec
tivi, n-ar fi trebuit să le scape mai 
degrabă „amănuntul" că — spre deo
sebire de jocul de loc străludtor I 
al bucureștencelor — voleiul prac- | 
ficat de Farul Constanța a fost de ' 
o valoare bună, că atacantele aces
tei echipe — printre cele mai bune 
din întreg campionatul — și-au gre- 

== i: wF ------ -

Floretistul Tănase Mureșanu (Știința București) 
și spadasinul Ștefan Haukler (C. S. M. Cluj) 

campioni republicani pe anul 1962
mătoare, Mureșanu inslstînd mult în 
fiecare asalt „vine" puternic din 
urmă. El rezistă ritmului susținut 
al luptei de pe planșă și acumulează 
vidorie după victorie. Cele mai fru
moase: la Zilahy (5—3), A. Csipler 
(5—2), C. Nicolae (5—1). Cu o vic
torie la Mureșanu (5—1 !) și cu altele 
la fel de prețioase la Falb (5—4), A. 
Csipler (5—2) și St. Csipler (5—3), 
Drîmbă se angajase la un moment dat 
în lupta pentru titlu. Dar, înfrînge
rea Sa surprinzătoare ca scor (5—0) 
la Zilahy și apoi la C. Nicolae (5—4) 
avea să-1 aducă pe talentatul flore- 
tist de la Steaua, pe locul secund.

In general, turneul final s-a ridicat 
la o bună valoare tehnică, iar noul 
campion Tănase Mureșanu (6 v.) a 
confirmat forma bună în care se gă
sește. In urma lui Mureșanu s-au 
clasat: 2. I. Drimbă (Steaua) 5 v.;
3. St. Csipler (Crișana Oradea) 4 v.;
4. A. Csipler (Știința Buc.) 4 v.; 5. I. 
Zilahy (Steaua) 3 v.; 6. I. Falb (Stă
ruința Timișoara) 3 v.; 7. C. Nicolae 
(Steaua) 3 v.; 8. Gh. Isopescu (Pe
trolul Ploiești) 0 v.

După un antract, în general, cu 
puține surprize (consemnăm elimina
rea din finală a trăgătorilor N. Ma
rinescu și D. Ion eseu — ambii de la

In aefiune, luptind cu bloca jul echipei Metalul Bucu
rești, Daniela Colimas, una din trăgătoarele princi 

pale ale rapidistelor bucureșlene.
Foto: T. Chioreanu

șit de foarte puține ori ținta și că, 
în fine. Farul a fost singura echipă 
din cuplajul voleibalistic din Giu- 
lești care a folosit pasa directă.

Mai multă obiectivitate, tovarăși 
spectatori !

MIRCEA TUDORAN

Steaua și C. S. 0. Craiova in finala campionatului republican pe echipe
• CRAIOVENII AU ELIMINAT DIN COMPETIȚIE PE CAMPIONII DE ANUL TRECUT (C.S.O.
Craiova—Dinamo București 21-19) • NUMĂR RECORD DE SPECTATORI LA INTILNIREA 

STEAUA-C.S.O. GALATI (25-15) DE LA Tg. MURES • FINALA VA AVEA LOC
LA 9 DECEMBRIE LA BUCUREȘTI

Semifinalele campionatului re
publican de box pe echipe au 
opus cele două formații fruntașe 
din Capitală, Steaua și Dinamo, 
boxerilor din orașele Galați și 
Craiova, centre eu o veche tra
diție in sportul cu mănuși. Fa- 
voriți in cele două gale erau 
pugiliștii bucureșteni. La Tg. Mu
reș, pronosticul a fost exact. 
Steaua a ciștigat la scor, in 
schimb la Sibiu, calculul hirtiei a 
fost răsturnat de craioveni care 
au învins Ia limită, scoțind din 
lupta pentru titlu pe Dinamo 
Bueuresti. Iată ce ne-au transmis 
corespondenții noștri de la cele 
două reuniuni.

adus, în luptă directă pentru titlul 
de campion, doi sportivi, pe ȘL 
Haukler și St. Toth. Haukler a evo
luat foarte aproape de valoarea lui 
și cu mai multă concentrare nervoa
să ar fi putut termina neînvins (o 
singură înfrîngere cu 5—4 la Szasz). 
Toth a tras bine pină la jumătatea 
turneului final, cind pierde de o ma
nieră categorică (5—2 !) la o verita
bilă speranță a spadei noastre, craio- 
veanul M. Alecu. Oarecum dezorien
tat de această surprinzătoare înfrîn
gere, Toth care mai păstra totuși 
șanse pentru primul loc, nu se mai 
regăsește și în asaltul decisiv cu 
Haukler, cedează la zero !

Deși în finală au participat și doi 
experimentați trăgători de la Steaua 
— este vorba de Constantin Stelian, 
campionul de anul trecut, și Răzvan 
Dobrescu, component al lotului re
publican — ei n-au reușit să țină 
pasu) și să reziste alurei impusă de 
Haukler, în special. Poate efortul din 
ziua precedentă, din întîlnirea pe 
echipe să-și fi spus cuvîntul. Oricum, 
atît Stelian cit și Dobrescu au fost 
departe de ceea ce se aștepta de la 
ei...

Ștearsă comportarea lui Sinko, 
Szasz și în special a lui Țintea care

PREGĂTIRE INSUFICIENTA Șl SUBESTIMAREA ADVERSARULUI, 
ACESTEA SINT CAUZELE FLUCTUAȚIILOR!

Cei ce au urmărit evoluția echipe
lor in cele două etape ale campiona
tului republican feminin au fost sur
prinși, desigur, observînd saltul sau 
căderea valorică a unor echipe, în 
decurs de numai opt zile. Știința 
Cluj ne-a încintat prin comportarea 
din meciul cu I.C.F. (prima etapă), 
pentru ca duminică, la Cluj să piardă 
Ia diferență in fața Mureșului. Echipa 
I.C.F., care ne-a impresionat la 18 
noiembrie prin orientarea clară a 
jocului, a deziluzionat la 25 noiem
brie, prin acțiunile încîlcite din par
tida cu C.S.M.S. Pe de altă parte, 
Mureșul, care făcuse în prima etapă 
un joc mediocru, duminică s-a.impus 
prin claritatea jocului. O comportare 
constant bună au avut pînă acum 
Rapid București, tinăra formație 
S.S.E. Constanța. Voința Brașov și O- 
limpia București, deși ultima dispune 
de un lot destul de modest ca va
loare.

S-ar putea invoca această incon
stanță prin faptul că întrecerile se 
află de-abia la început. Este însă a- 
ceasta o cauză reală? Nu este mai 
curînd vorba de o insuficientă muncă 
in lunga perioadă de pregătire avută 
la dispoziție de echipele noastre frun
tașe? Sau ue subestimarea adversa
rului, fapt care duce întotdeauna la 
scăderea potențialului de luptă, la 
lipsă de concentrare în realizarea ac

SIBIU. — Aproape 3000 de spec
tatori au ținut să asiste la întrece
rea pugiliștilor craioveni și bucu
reșteni, dintre care 500 au venit de 
la Craiova. Unele partide au fost de 
un bun nivel tehnic ca de exemplu 
cele dintre F. Pătrașcu — T. Pinti- 
lie și I. Marin — M. Dumitrescu. 
Din păcate, unele arbitraje prestate 
de P. Mihelfi (Oradea), G. Enescu 
(Ploiești) și L Sasu (Sibiu) au fost 
nesatisfăcătoare.

REZULTATE TEHNICE:

Cat. muscă : V. Vintilâ (Craiova) 
meci egal cu D. Davidescu (Dinamo) ; 
eat. cocoș : D. Dumitru (O bate la 
puncte pe D. Anghel (D) ; cat. pană : 

ȘTEFAN HAUKLER

schimb, pe de-a dreptul impresio
nantă prin tenacitate evoluția lui 
M. Alecu. Deși a participat pentru 
prima oară la o finală de campionat 
republican, el a tras cu multă dezin
voltură, a știut să-și pună în va
loare un bagaj de cunoștințe destul 
de consistent. Realmente, elevul an
trenorului Paul Gînju se anunță 
drept unul dintre protagoniștii vi
itoarelor ediții ale campionatului.

Clasament spadă : 1. St. Haukler
(C.S.M. Cluj) 6 v.; 2. St. Toth (Știin
ța București) 5 v.; 3. C. Stelian 
(Steaua) 4 v.; 4. M. Alecu (C.S.O. 
Craiova) 3 v.; 5. R. Dobrescu (Steaua) 
3 v.; 6. St. Sinko (C.S.M. Cluj) 3 v.;
7. A. Szasz (Știința Tg. Mureș) 2 v.;
8. C. Țintea (Știința București) 1 v.

ELENA DOBINCA 

țiunilor tactice? Mai curînd conside
răm că acestea sînt motivele reale și 
nici decum veșnica scuză „sîntem la 
început de campionat". Tată de ce so
cotim necesar ca antrenorii să ia 
măcar de acum înainte măsurile de 
rigoare, să impună jucătoarelor res
pectarea disciplinei de joc. Iar jucă
toarele sînt datoare să muncească cu 
mai multă sîrgtiință, să respecte în
drumările antrenorilor și să lupte cu 
același interes de-a lungul întregii 
partide. Numai astfel vor realiza me
ciuri de valoare ridicată, vor obține 
performanțe bune și vor contribui la 
îmbunătățirea calitativă a baschetului 
romlnesc.
SIMBATA, PRIMELE MECIURI ALE 

CAMPIONATULUI MASCULIN

A XlV-a ediție a campionatului re
publican masculin își începe desfășu
rarea la sfîrșitul acestei săptămini, 
prin meciurile ce se vor disputa sîm- 
bătă și duminică în Capitală și în țară.

In această etapă inaugurală sînt 
programate întîlnirile : seria I: Steaua 
— Progresul București, Politehnica 
Cluj — Știința Cluj, Voința Iași — 
C.S.O. Craiova; seria a Il-a: Știința 
Tg. Mureș — Știința Timișoara, Farul 
Constanța — A.S.A. Roman, Rapid 
București — C.S.O. Galați, Steagul 
roșu Brașov — Dinamo București. Me
dul Știința București — Dinamo Ora
dea se va disputa la 21 decembrie.

M. Goanțâ (C) egal cu C. Gheor
ghiu (D) ; cat. semi-ușoară: F. Pă
trașcu (C) b.p. T. Pintilie (D) ; cai. 
ușoară : I. Mihalic (D) b.p. O. Mără- 
cineanu (C) ; cat. semi-mijlocie : 
I. Marin (C) b.p. M. Dumitrescu 
(D) ; cat. mijlocie-mică : I. Olaru (C) 
egal cu C. Stănescu (D) ; cat. mijlo
cie : I. Monea (D) bate prin abandon 
repr. II pe G. Buzatu (C) ; cat. semi
grea : S. Panduru (C) b. ab. repr. II 
T. Felea (D) ; cai. grea : V. Mariu- 
țan b. ab. repr. II V. Netea (C). 
Scor final: 21—19 în favoarea echi
pei C.S.O. Craiova.

ILIE IONESCU-coresp.

TIRGU-MUREȘ. — Sala de sport 
de la I.M.F. nu a cunoscut niciodată 
la o gală de box o afluență atit de 
mare de public (peste 4000) ca la 
reuniunea dintre pugiliștii de la 
Steaua și C.S.O. Galați. Spectatorii 
mureșeni doreau să-i vadă boxind 
pe maeștrii scrimei pugilistice Mir
cea Dobrescu, Nicolae Mindreanu, 
Emil Cișmaș (Steaua), Octavian Cio- 
loca și Ștefan Cojan (C.S.O. Galați). 
Intr-adevăr, acești boxeri au dat 
dovadă de o bună pregătire tehnică.

Boxerii bucureșteni au ciștigat pe 
merit deoarece în majoritatea me
ciurilor s-au prezentat superiori ad
versarilor lor. Totuși, diferența de 10 
puncte este prea severă. Ea este 
consecința unor erori de arbitraj ca 
cele din meciurile Mindreanu — Bă- 
leanu (ultimul merita victoria) Vitus 
— Mitrea (decizia l-a dezavantajat 
net pe Mitrea).

REZULTATE TEHNICE:

Categ. muscă: M. Dobrescu (Stea
ua) b.p. V. Manolache (Galați) ; 
cocoș : N. Mindreanu (S) egal cu
N. Bâleanu (G) ; pană : Em. Cișmaș
(S) b.p. P. Pavel (G) ; semi-ușoară : 
G. Anghel (S) egal cu N. Popa (G) ; 
ușoară : I. Dinu (S) b.p. St. Bogoi 
(G) ; semi-mijlocie : St. Vituș (S)
b.p. T. Mitrea (G) ; mijlocie-mică : 
V. Badea (S) egal cu V. Bogoi (G) ; 
mijlocie : St. Cojan (G) b. ab. repr. I 
I. Pițigoi (S) ; semi-grea : I. Ivan (S) 
b. ab. repr. II. V. Mamir (G) ; grea : 
V. Trandafir (S) b.p. O. Cioloca (G). 
De menționat că reprezentantul 
C.S.O. Galați la categoria semi-grea, 
V. Mamir. a abandonat din cauza 
unei luxații la mină. Scorul intîl- 
nirii : 25—15 pentru echipa Steaua 
București.

ION VULCAN-coresp.

SPORTUL POPULAR



Reprezentativa de hochei pe gheață a U.R.S.S. evoluează cu mult succes fn 
cadrul turneului pe care-l efectuează in Canada. Prin jocul lor eficace, specta
culos, hocheiștii sovietici se bucură de unanime aprecieri. Cei trei jucători pe 
care-i vedeți tn fotografia alăturată constituie un trio renumit. In mijloc este 

cunoscutul jucător Starșinov încadrat de frații Maiorov.

Scrisoare din Berlin

Schiorii din R. D. Germană in preajma noului sezon
Iarna bate la ușă. Filete calenda

rului 1962 se împuținează mereu fă- 
cind loc noului calendar, al anului 
1963, ale cărui prime luni vor con
semna, fără îndoială, o bogată acti
vitate sportivă.

Pentru schiori incepe acum ultima 
perioadă de pregătire în vederea 
noului sezon. Trambulina din mate
rial plastic de la Oberhofer a fost 
solicitată in ultima vreme tot mai 
mult. Primele concursuri de verifi
care au fost ciștigate de Helmut 
Recknagel și Dieter Bokeloh, ulti
mul stabilind și un nou record al 

i trambulinei, cu o performanță de 
j 74 m. De altfel, acest rezultat este 
; cel mai bun realizat vreodată pe o 

trambulină din material plastic. 
Performanțe bune au obținut, de a- 

| temenea, Peter Lesser, Veit Kiihrt, 
; Willi Wirth, Kurt Schramm, pre- 
. cum și unii dintre săritorii tineri.
Fără îndoială, insă, că adevăratul po
tențial al săritorilor noștri va putea 
fi verificat în timpul sezonului.

Primul dintre cele mai importante 
concursuri ale sezonului este pri
lejuit de tradiționala întrecere a ce
lor patru trambuline, organizată în 
Austria și R. F. Germană. La ediția 

' trecută a acestui concurs săritorii I 
i din R. D. Germană nu au putut lua | 
startul din cauza politicii discrimi- i 

j natorii a autorităților de la Bonn. [ 

Fără participarea săritorilor de cla
să mondială din R. D. Germană 
competiția și-a pierdut mult din in
teres. Ca urmare a numeroaselor 
proteste exprimate de sportivi vest- 
germani, săritorii din R. D. Ger
mană au fost și în acest an invitați 
la concursul celor patru trambuline. 
Invitația este o dovadă grăitoare că 
cei mai mulți dintre sportivii din 
Germania occidentală nu sînt de 
acord cu politica Bonnului față de 
mișcarea sportivă din R. D.' Ger
mană.

„întrecerea celor patru trambu
line" începe la Oberstdorf, la 28 de
cembrie, continuă la 30 decembrie la 
Innsbruck, iar ultimele două con
cursuri se desfășoară în zilele de 
1 și 6 ianuarie la Garmisch și Bis- 
chofehofen.

Jocurile olimpice constituie de pe 
acum un țel In pregătirea sportivilor 
noștri. Ei așteaptă cu interes să la 
startul pe trambulina de la Inns
bruck, care va fi inaugurată la 30 
decembrie.. Trambulina mijlocie de 
la Seefeld, unde vor avea loc să
riturile combinate, va fi probată cu 
prilejul concursurilor organizate aici 

Campionatul de șah al LL R. S. S.

in zilele de 30 ianuarie șl 3 februa
rie. în stațiunea de iarnă Falun 
sportivii din R. D. Germană vor fi 
prezenți la tradiționalele jocuri sue
deze, iar la Lahti, în capitala spor
turilor de iarnă a Finlandei, se va 
ivi din nou prilejul pentru o bună 
verificare a forțelor înaintea J. O. 
La Kligenthal cei mai buni schiori 
ai țării noastre își vor disputa titlu
rile de campioni ai R. D. Germane 
la probele nordice. încheierea sezo
nului va avea loc în zilele de 30 și 
31 martie 1963 cu prilejul tradițio
nalului concurs de sărituri dotat cu 
„Cupa ziarului Volksstimme".

Deși în sezonul viitor nu au loc 
nici campionate mondiale și nici 
jocuri olimpice, sportivii din R. D. 
Germană acordă o mare atenție pre
gătirii. Acela care dorește să ocupe 
un loc bun la viitoarele jocuri olim
pice trebuie să se pregătească dțJ 
pe acum. Se pare că tocmai de ac^SP 
lucru țin seamă specialiștii spor
tului de iarnă din R. D. Germană.

HANS REINWALD
redactor la ziarul „Deutsches Sport- 

Echo"

Spasski'—Tal, remiză

UJPESTI DOZSA, 
CAMPIOANA DE TOAMNA

S-a terminat prima jumătate a 
campionatului maghiar de fotbal edi
ția 1962—1963. Campioană de toamnă 
este echipa Ujpesti Dozsa Budapesta 
care a totalizat 18 puncte. In urma 
ei se află Honved și M.T.K. cu cite 
17 puncte, Szeged 16 puncte, Ferenc- 
varos 14 puncte, Vasas Dorog — 13 
puncte fiecare.

Rezultate din etapa a 13-a : Ferenc- 
varos — M.T.K. 0—1; Honved — 
Szombathely 3—2; Komlo — Pecs 
3—2; Dorog — Salgotarjan 0—0; Sze
ged — Tatabanya 0—2; Debreczen — 
Vasas 1—1. Meciul dintre Gyâr și 
Ujpesti Dozsa, nu s-a putut disputa 
din cauza zăpezii abundente care a- 
coperea terenul din Gyor. Acest meci 
va avea loc la 2 decembrie.

EMPOR ROSTOCK CONDUCE IN 
CAMPIONATUL R. D. GERMANE

In etapa a XIII-a a campionatului 
R. D. Germane s-au înregistrat re
zultate normale. Vorwăts Berlin a 
terminat la egalitate (2—2) cu Wismut 
Karl Marx-Stadt. Același rezultat s-a 
înregistrat și în partida dintre Rota
tion Leipzig și Chemie Halle. Aufbau 
Magdeburg a pierdut cu 2—1 pe teren

HANDBALIȘTII ROMÎNI
fUrmare din pag. J)

Se acționează rapid, variat. Se în
scriu goluri spectaculoase. în special 
Costache II, Telman și Nodea sînt 
în mare vervă. Rezultat : scorul de
vine, în min. 44, 20—11 în favoarea 
noastră. Spectatorii aplaudă la scenă 
deschisă o adevărată demonstrație pe 
care sportivii romîni o oferă cu dăr
nicie spectatorilor leningrădeni. Și în 
aplauzele puternice ale publicului, 
echipa noastră încheie partida cu o 
diferență de scor concludentă : 25—14. 
Este a 5-a victorie pe care repre
zentanții noștri o obțin în cadrul tur
neului din Uniunea Sovietică.

Echipa din Leningrad s-a dovedit 
un partener demn de întrecere, dar 
nu a putut realiza mai mult în fața 
unor jucători deciși să se impună cit 
mai puternic.

Arbitrul N. Suslov (U.R.S.S.) a con
dus bine următoarele formații :

R. P. ROMÎNA: Bogolea (Redl)— 
Schmidt 3, Hnat 1, Oțelea 1, Ivăneecu 
4, Mozer 4, Telman 4, Costache II4, 
Bădulescu 2, Nodea 1, Costache I, 
Covaci, Coman.

SELECȚIONATA LENINGRAD : i 

propriu în fața formației Turbine din 
Erfurt, Motor Karl Marx-Stadt a dis
pus cu 2—0 de Dinamo Dresda, iar 
Motor Zwickau a cîștigat cu 3—0 în 
fața formației Dinamo Berlin. In cla
sament conduce Empor Rostock cu 
22 p., urmată de Motor Jena cu 18 
p (cu un joc mai puțin) și Rotation 
Leipzig cu 15 p.

ECHIPA SUEDIEI 
ÎNVINSA LA DJAKARTA I

Continuîndu-și turneul în Indone
zia, selecționata de fotbal a Suediei 
a jucat la Djakarta cu reprezentativa 
orașului. Fotbaliștii indonezieni au 
repurtat o surprinzătoare victorie cu 
scorul de 5—2.

EVERTON SE AFIRMA IN CAM
PIONATUL ANGLIEI

In etapa de sîmbătă a campiona
tului englez, fruntașa clasamentului, 
Everton, a obținut o nouă victorie, 
dispunînd de data aceasta cu 3—0 de 
Sheffield United. Celelalte echipe 
fruntașe, Tottenham și Burnley, s-au 
întîlnit în meci direct. Victoria a re
venit echipei Burnley, care se află 
acum la egalitate de puncte cu Tot
tenham (27). Campioana, Ipswich 
Town, a suferit o nouă înfrîngere, de 
data aceasta cu 3—1 în fața echipei

LA A 5-A VICTORIE
Hmeleov (Zubov) — Afanasiev, Rad- 
cenko, Klimov 3, Fomenko 2, Ta- 
siev 4, Sudenkov 1, Nikitin 1, Igna
tov, Talasov 2, Korelov 1.

Marți seara, reprezentativa de hand
bal în 7 a R. P. Romine susține ul
tima partidă din cadrul turneului pe 
care îl întreprinde in U.R.S.S. Jucă
torii romînj se vor întîlni din nou 
cu o selecționată a orașului Lenin
grad.

In „Cupa campionilor europeni" la 
baschet echipa masculină Real Ma
drid a învins cu 97—75 echipa Benfica 
Lisabona. Returul se va desfășura la 
Madrid.

Cu scorul de 5—3 a cîștigat echipa 
de lupte clasice a R. P. Ungare în
tîlnirea cu echipa Turciei disputată la 
Istanbul. La „libere" gazdele au ter
minat învingătoare cu 7—1 puncta.

Echipa selecționată de haltere a 
R. P. Ungare a învins cu 6—1 echipa 
Finlandei într-un meci amical desfă
șurat la Helsinki. In cursul reuniunii 
sportivul maghiar Nemessanyi a sta- 

Arsenal. Alte rezultate: Bolton — 
Blackbourn 0—0, West Ham United — 
Sheffield Wednesday 3—1, Manches
ter United — Aston Villa 2—2, Wol- 
werhampton — Leicester 4—0, Man
chester City — Fulham 4—2. In cla
sament conduce Everton cu 29 p.

LYON PE PRIMUL LOC

In campionatul Franței Lyon a ob
ținut o victorie la limită în fața echi
pei Toulouse (1—0) și se menține ast
fel în fruntea clasamentului cu 24 p. 
Rennes se află pe locul doi cu 23 p. 
datorită victoriei obținute cu 3—2 cu 
Marseille. Cu același număr de 
puncte, pe locul trei se află Bordeaux, 
care a obținut duminică în deplasare 
un rezultat egal (0—0) cu Strasbourg, 
Reims a terminat de asemenea la 
egalitate : 1—1 cu Monaco, scor cu 
care s-au terminat și partidele dintre 
Nice-Angers, Vallencienes — Nimes, 
Grenoble — Nancy. Alte rezultate : 
Rouen — Racing Club Paris 0—2, 
Stade Franțais — Sedan 4—2, și 
Montpellier — Lens 2—1.

IN CAMPIONATUL ITALIAN

Cea mai mare surpriză a etapei de 
duminică din campionatul italian a 
produs-o echipa Juventus. Ea a cîș
tigat cu 5—1 în deplasare, la Catania, 
unde cel mai bun jucător de pe teren 
a fost Sivori. El a marcat două goluri 
și a fost coautorul a încă două puncte 
marcate de echipa sa. Celelalte me
ciuri importante s-au soldat cu rezul
tate de egalitate : Fiorentina — Inter- 
nazionale 1—1, Milan — Mantova 2—2, 
Torino — Roma 2—2. O victorie pre
țioasă a obținut Bologna, care a dis
pus în deplasare cu 3—2 de Sampdo- 
ria. Interesant de remarcat că patru 
partide au luat sfîrșit cu același re
zultat : 1—0, Napoli — Lanerossi 
Spăl — Modena, Palermo — Veneția 
și Atalanta — Genoa. In clasament 
conduc Juventus, Bologna și Spăl cu 
cîte 16 p.

Pe scurt
bilit un nou record mondial de juniori 
la cat. mijlocie, stilul smuls, cu 135 
kg (v.r. era 132,500 kg și aparținea 
finlandezului Nuotio).

In orașul Amsterdam s-a disputat 
meciul feminin de handbal dintre e- 
chipele Niloc Amsterdam și U.S. Ivry 
(Franța), din cadrul „Cupei campio
nilor europeni". Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 8—6 (3—3). 
Jocul retur va avea loc la 8 decem
brie la Paris.

EREVAN (Agerpres). — Partidele 
din runda a 2-a a campionatului unional 
de șah s-au disputat sub semnul unei 
lupte foarte tăioase. în' centrul atenției 
s-a situat întîlnirea dintre fostul cam
pion mondial Mihail Tal și maestrul 
Bannik (Kiev). S-a jucat o variantă a 
„apărării Steinitz", în care Bannik a 
acceptat la mutarea 14-a sacrificiul unui

Hocheiștii noștri intîlnesc 
echipa cehoslovacă Tesla Pardubice 

(Urmare din pag. 1) 

valoric însemnat în săptămînile ce 
urmează, cu condiția să remedieze 
unele din constatările negative sem
nalate și cu acest prilej. Ne referim, 
în primul rînd, la declanșarea atacu
rilor. Fundașii noștri, în special, au 
întîrziat, în mod nejustificat, trans
miterea imediată a pucului în zona 
de atac, permițînd astfel adversari
lor să se replieze și să aglomereze 
spațiul din fața porții. Această ca
rență a fost mai evidentă în parti
da de duminică, cînd s-au întîrziat 
multe contraatacuri, ratîndu-se astfel 
posibilitatea de a se înscrie și mai 
multe goluri.

★
In continuarea pregătirilor pe care 

le efectuează sub conducerea antre
norului M. Fiamaropol, lotul nostru 
de- hochei va susține, miercuri și joi, 
două partide internaționale. De data 
aceasta adversari vor fi hocheiștii 
de la Tesla Fardubice, echipă din 
prima categorie a campionatului 
R.S. Cehoslovace. Despre valoarea 
viitorilor noștri oaspeți ne-au vorbit 
arbitrii Pokorny și Cerny. Ei ne-au 
spus că Tesla este formație foarte 
puternică, rutinată, ale cărei atu-uri 
sînt tehnica și viteza.

Meciurile se vor desfășura pe pa
tinoarul din parcul „23 August", în- 
cepînd de la ora 19. In deschidere, 
de la ora 18, vor avea loc demon
strații de patinaj artistic și viteză.

In turneul internațional de polo pe 
apă de la Bruxelles echipa maghiară 
Ferencvaros a învins cu 6—2 pe 
C. N. Barcelona. Echipele Anvers și 
C. N. Bruxelles au terminat la egali
tate : 5—5.

La Boraas au continuat campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale Suediei. Proba pe echipe a fost 
cîștigată de echipa masculină a R.S. 
Cehoslovace care in finală a învins 
cu 3—0 reprezentativa Suediei. In 
semifinale, R. S. Cehoslovacă a dis
pus cu 3—1 de R. P. Ungară, iar Sue
dia a întrecut cu 3—2 echipa Iugo
slaviei. 

pion. Această manevră i-a fost însă fa- 
tală, deoarece Tal a obținut în ou r in d 
avantaj material și apoi victoria la mu
tarea a 28-a. Aronin a cîștigat la Novo- 
pașcin, iar Korolev l-a învins pe Mnața- 
kanian. Remiză s-au încheiat partidele 
Taimanov—Holmov, Mikenas—Suetin și 
A. Zaițev—Savon. Foarte interesantă a 
fost lupta dintre Stein și Spasski. In 
varianta Cigorin a partidei spaniole, 
Stein și-a asigurat avantajul pozițional 
încă de la început. In fața presiunii 
pieselor albe, Spasski a sacrificat o fi
gură pentru doi pioni, dar la întrerupe
re superioritatea lui Stein este evidentă.

In runda a 3-a, în cea mai importantă 
partidă, s-au întîlnit marii maeștri 

Spasski și Tal. Avînd albele, Spasski 
a jucat gambitul damei, pregătind încă 
de la început un atac pe flancul regelui. 
Fostul campion mondial a lichidat re
pede amenințările create de adversarul 
său și a trecut la contraatac. în pozi
ția lui Spasski s-au ivit clteva puncte 
slabe, dar Tal nu a reușit să găsea sc.l 
o cale de cîștig și la mutarea a 26-a 
arbitrii au consemnat remiza. Cu același 
rezultat s-au terminat partidele: Scia- 
novsbi—Stein și I. Zaițev—Aronin. 
Bannik a cîștigat la Mnațakaiuan. Restul 
partidelor s-au întrerupt.

A început Dinamoviada 
la volei

SOFIA, 26 (prin telefon). — Luni a 
început cea de a IV-a ediție a Dina- 
moviadei la volei. In primul meci, 
echipa feminină Dinamo București a 
întîlnit echipa Dynamo din R. D. Ger
mană. Victoria a revenit echipei ger
mane cu scorul de 3—1 (8—15, 15—6, 
17—15. 15—12). învingătoarele au ară
tat un joc foarte bun la fileu și un 
blocaj solid, în timp ce jucătoarele 
din echipa Dinamo București au 
avut un blocaj ineficace, iar linia a 
doua a jucat cu mult sub posibilități, 
Au jucat Ivănescu, Fleșoianu, Nodea, 
Vanea, Vcrnescu, Popovici și Covaci.

După masă, echipa masculină Di
namo București a întîlnit formația 
Altar din R. P. Mongolă, pe care a 
întrecut-o cu 3—0 (8, 12, 15). Echipa 
romînă a aliniat următorul lot de 
jucători : Smeretinschi, Păunoiu. Co- 
zonici, Derszci, Schreiber, Cristea, 
Stoian, Duțică și Lipan. Marți, echipa 
masculină Dinamo București joacă cu 
Dynamo (R.D.G.) iar miercuri cu Ruda 
Hvezda (R. S. Cehoslovacă). In tur
neul feminin, Dinamo București joacă 
miercuri cu Gwardia Varșovia.
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