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intensă muncă
! organizare a Spartachiadei de iarnă a tineretului

tea să cunoască toate 
de organizare, locurile 
lășurare a antrenamentelor 
întrecerilor, sistemul de dispu
tare’ a competițiilor, categoriile 
de vîrstă etc. In acest Iei se 
vor crea premise pentru o lar
gă cuprindere a oamenilor mun
cii, a întregului tineret în des
fășurarea competițiilor.

yg-asele de iubitori ai spor-
71 tului din țara noastră au 

primit cu deosebită bucu- 
vestea că la 15 noiembrie 

va da startul într-o nouă edi- 
a SPARTACH IADEI DE 

ÎNA A TINERETULUI. Re- 
lamentul, publicat din vreme, 
vede o serie de modificări 
sistemul de desfășurare a 

npetiției, modificări care fac
mai’ accesibilă participarea COLABORARE FRUCTUOASA 

nenilor muncii, a întregului CU CELELALTE ORGANIZAȚII 
:ret Ia aceste frumoase în- —-------
ceri. Succesul tot mai puter- 

dobîndit de-a lungul anilor
Spartachiadele tinerelului 

istituie un puternic stimulent 
itru organizațiile sportive din 
a nojtsțră în munca de pre- 
ăse >i organizarea a actualei 
ții a Spartachiadei de iarnă a 
crețului. Pentru a realiza în 
egime obiectivele acestei 
ri întreceri sportive de mase 
janele și organizațiile UCFS 
datoria să muncească intens 
vederea mobilizării tuturor 

iviștilor sportivi la organiza- 
i competiției.

sportive vor trebui să colaboreze 
strins cu celelalte organizații 
de mase și îndeosebi cu organi
zațiile U.T.M. Cu . .• sprijinul a- 
cestora vor putea fi mobilizați 
toți tinerii din întreprinderi și 
instituții, din școli și din gos
podăriile agricole de stat și co
lective. Sprijinul organizațiilor 
U.T.M. va fi folosit și pentru 
popularizarea competițiilor și 
pentru mobilizarea part ici panțtlor 
la startul întrecerilor.
aceasta este bine să se

, i¥il «71s carapmnaf elor
Primele ecouri după marea întrecere

Frumusețile neasemuite ale masivului Retezat atrag în 
fiecare an tot mai multi iubitori ai drumeției. Vara, iarna, 
în orice anotimp al anului, cărările ce șerpuiesc printre 
crestele semețe sînt străbătute de mii de oameni ai muncii. 

Imaginea de față este doar un crîmpei din minunatele 
priveliști pe care turistul le întîlnește la fiecare pas îrț 
munții Retezat.

ATRAGEM ÎN DESFĂȘURA 
. ÎNTRECERILOR ÎNTREGUL 

TINERET
larcina principală a organe- 

și organizațiilor UGFS este 
:ea de a atrage în desfășu- 
ea etapei de mase a Sparta- 
adei de iarnă a tineretului 
se cît mai largi de oameni ai 
ncii, întregul tineret. Reali- 
ea acestei sarcini impune 
isiliilor asociațiilor sportive 
ajutate intens de consiliile 

anale și regionale UCFS — 
susținută muncă pentru cioa

celor mai bune condiții de 
ifășurare a întrecerilor, de 
jularizare permanentă a com- 
ițiilor și de mobilizare a par- 
panților. Folosind experiența 

rtă în organizarea edițiilor 
are consiliile asociațiilor 

>mve au datoria să popu- 
izeze în aceste zile regula- 
ntul de desfășurare a între- 
ilor, probele ce vor fi orga- 
ate începînd de la 15 noiem- 
e, precum și activiștii spor- 
; obștești la care se fac în- 
ierile. Afișele, fotomontajele, 
țiile de radioamplificare, ga- 
ele de perete trebuie să re- 
:te pe larg aspecte ale aces- 
competiții de mase. Cu aju- 

ul lor participants vor pu-
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să dovediți din noii că sînteți' la înălțime 1 
stingă: Nicolau, Plocon, Dragau, DerZei, 

Coste, Grigorovici și Fieraru)
TO
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MASA ALENAȚIONALE DE TENIS DE 
IUGOSLAVIE!

Intre 7 și 10 noiembrie 
va avea loc la Liubliana 
cea de a XlV-a ediție a 
campionatelor 
nale de tenis 
ale Iugoslaviei, 
tă importantă 
vor lua parte o
REPREZENTATIVA FEMININA 
R.S.F.S.R. JOACA AZI Șl MI INE LA TG. MUREȘ

internațio- 
de masă 
La aceas- 
competiție 
serie din-

mai buni jucători 
mai bune jucătoa- 

1 Europa. Țara 
va fi reprezen-

IN PAGINA A IV-A :
TABELUL SPORTIVILOR 

iOSTRi CARE AU ÎNDE- 
LINIT NORMELE OLIM- 
ICE PREVĂZUTE PENTRU 

ANUL 1963.

Cît de repede au trecut cele
12 zile ale campionatelor 
europene de volei I Parcă 

ieri așteptam cu înfrigurare pri
mele meciuri din serii, primele 
confruntări din cea de a Vl-a 
ediție a întrecerii celor mai bune 
echipe masculine și feminine de 
volei de pe continent. Și iată-ne 
azi în ziua de rămas bun.

Firesc, întrecerile au adus 
multă bucurie unora dintre echipe 
pentru că nu este puțin lucru să 
cîștigi titlul de campioană a Eu
ropei la volei masculin și femi
nin, în fiecare dintre cele două 
turnee finale existînd mai multe 
echipe de forțe egale.

La întrecerile disputate în ora
șele București, Constanța Cluj,

Desen de Neagu Răduleseu

Brașov, Craiova, Cîmpia Turzii, 
Tg. Mureș au luat parte peste 
600 de sportivi și sportive, arbitri, 
oficiali etc. De-a lungul celor 
două săptămîni și mai bine pe
trecute în R. P. Roniină ei au 
cules o seamă de impresii. In 
dorința de a le cunoaște și de a 
le transmite cititorilor noștri, 
iată-ne... cu blocnotesul printre 
participant.! :

cza

A sunat clopoțelul... 
începe „recreația organizată"!

„Recreația organizată"... Te- 
i nu este nouă. In luna mar- 

consemnam cu satisfacție 
această utilă activitate înce- 

se să se înfiripeze. S-a vă- 
> că această activitate inlere- 
tză, că ea poate fi generali- 
’ă. In luna mai, revenind, 
am dat seama că „recreația 
ranizată" și-a cîștigat — între- 
ip — noi sirnpatizanți.
Acum, o dată cu noul an șco- 
', „recreația organizată" se 
ă din nou în actualitate. Des- 
° felul cum se desfășoară 
, vom arăta în raidurile care 
<nează...

caietele. Ferestrele claselor s-au 
deschis larg. Nimeni nu mai ră- 
mîne in clase. Intr-un minut, 
două, sute de elevi s-au adunat, 
fie pe culoarele școlii, fie in 
curte. Timpul fiind prețios, profe
sorii de educație fizică, ajutați

Ora 10,10... Este recreația 
ire. Elevii de la „Caragiale" 
au shins cu grijă cărțile și

de instructori sportivi trec ime
diat la executarea primelor exer
ciții. începe „recreația orga
nizată"... Participarea elevilor 
este însuflețită, mișcările incintă 
prin corectitudinea lor. Cele 5 
minute ale „recreației organiza
te" cuprind exerciții cu o gamă

bogată — mișcări pentru brațe, 
trunchi și picioare. Elevii se 
simt bine, înviorați, au mai multă 
poftă de învățat. Cele cîieva ore 
pe care le mai au pmă la sfir- 
șitul programului vor trece pe 
nesimțite.

Bine, vor spune unii profe
sori de educație fizică. „Cara- 
giăie" este tina din școlile bucu-. 
reștene cu condiții optime de 
lucru: curte spațioasă, culoare 
Jargi pe fiecare etaj etc. De 
acord. Iată însă că și in altă 
școală care nu are condiții a- 
semănătoare — școala de 8 ani 
nr. 51 din raionul 23 August 
— „recreația organizată" se află

PAUL IA BAUD (președintele 
Federației Internaționale de Vo
lei — Franța) : ,,In afară de 
București nu ani putut să mă 
duc decit la Brașov și Constanța 
ca să asist la jocurile din cadrul 
campionatelor europene. însă a- 
colo unde ani fost mi-am dat sea
ma că organizatorii au depus 
toate eforturile, că nu le-a scăpat 
nimic din vedere. Peste tot am 
găsit săli excelente, cu o lumină 
foarte bună, lucru deosebit de 
important pentru volei. Marea 
majoritate a meciurilor au fost 
disputate la un nivel bun. Există 
însă țări cu ur volei de foarte 
ridicată valoare cum este și țara 
dv., după cum în, altele el face 
primii pași*'.
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V. TOFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

ILARIO TONIOLO (membru în 
comisia de arbitri a Federației 
Internaționale de Volei — Ita
lia): „Deși silit pentru primii

(Contimiare in pag. a 8-a)

tre cei i
și cele 1 
re din 
noastră 
tată de Maria Alexandru,
Ella Constăntinescu, Ca- 
trinel 
lescu

Folea. Radu Nega
și Dorin Giurgiucă.
DE BASCHET A

Reprezentativa feminină de baschet a R.S.F.S. Rusă își 
începe turneul în țara noastră, jucînd azi la Tg. Mureș 
cu selecționata locală. Miercuri, oaspetele vor juca, tot 
la Tg. Mureș, cu echipa R. P. Romîne, care va tace cu 
acest prilej o verificare înaintea campionatului balcanic 
de la Belgrad.

Selecționata R.S.F.S.R. este alcătuită din următoarele 
jucătoare (în paranteze este irecută înălțimea lor) : Ga
lina Madison (1,90 m), Lidia Moroz (1,89 m), Dina Tara
sova (1,90 m), Larisa Savina (1,78 m), Zinaida Eakaî 
(1,80 m) Evghenia Grecina (1,76 m), Meili Fominîh (1,74 m), 
Tamara Slidenco (1,72 m), Ludrriia Panova (1,74 m), Nina 
MuhomorcVa (1,78 m), Nina Popkova (1,75 m). Antrenorul, 
echipei este Boris Bezțov.

PREGĂTIRI PENTRU „CUPA ORAȘULUI ------------------- LA HANDSAL

Ștefănescu, Nernetz (Știința). 
Lotul și-a ' . * -
ceslea pregătirile. 

Jn ce privește 
competiției, el a 
alcătuit : 
București 
pesta — 
(care nu 
țață) la 15 noiembrie : bucu
rești tineret — Budapesta și 
București A — echipa iugo
slavă la 16 noiembrie ; 
București tineret — echipa 
iugoslavă și București A — 
Budapesta la 17 noiembrie.

BUCUREȘTI"
După cum am anunțat, tra

diționala competiție „Cupa 
orașului Bucuieșli", rezervată 
echipelor feminine, se va 
desfășura anul acesta la 
datele de 15, 16 și 17 no
iembrie. In vederea acestei 
importante întreceri a fost 
alcătuit lotul prim al orașu
lui București, din . următoa
rele jucătoare : Boicea și V. 
Dumitrescu (Progresul), Con- 
stantinescu, Boțan, Hector, 
Hedeșiu, C. Dumitrescu, Oțe- 
lea, Floroîanu, Ianoși (Ra
pid), Leonte, Gheorghiță,

ULTIMELE FINALE ALE CAMPIONATELOR 
REPUBLICANE DE SCRIMĂ

In ultima ședință a Biroului Federației romîne 
de scrimă au fost stabilite, în mod definitiv, datele 
ultimelor finale ale campionatelor republicane, 
lată-le :

• JOI 7 NOIEMBRIE
• VINERI 8

(echipe).
• SÎMBĂTA 9 

vidual).
• DUMINICA

(echipe).
Finalele au loc

început zilele a-

piograwul 
fost astfel

București R. — 
tineret și Bu-da- 

echipa iug-cs’avăr 
a tost încă anun-

îloretă fete (individual).
NOIEMBRIE — floretă fete

NOIEMBRIE spadă (indi-

NOIEMBRIE spadă

în sala Recolta din Capitală.

ȘTIINȚA CLUJ
LA

CHEMIE HALLE 80—79, 
BASCHET

CLUJ (plin telefon). Intîl- 
nireo internaționala de bas- 
chct dintre echipele mascu
line Știința Cluj și Chemie 
Halte s-a bucurat de un fru
mos succes, datorita alît 
spectaculozității fazelor crea
te de jucătorii ambelor for
mații, cit și interesantei evo
luții a scorului.

In deschidere, echipa de

tinere! Chemie Halle a dis
pus de Politehnica Cluj cu 
65—62 (38—32).

Chemie Haite își continuă 
turneul în țara noastră ju
cînd marți la Brașov cu 
Steagul ioșu (echipa de se
niori) și cu S.S.E. (echipa de
țin ere{).

N. BRAȚAN, 
coresp.
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O ZI OBIȘNUITA...
•Era cam frig și aproape de ora con

cursului se cam lăsaseră și niște nori 
zdrențuiți deasupra stadionului. Or
ganizatorii priveau cerul plumburiu 
dar mai ales... porțile stadionului, lă
sate deschise pentru concurenți.

— Vin sau nu vin ? se întreba C-tin 
Grigoriu, tehnicianul asociației. Nu 
cumva i-o speria frigul ?

Și au venit. Nu i-a speriat vremea, 
înainte de primul start se aflau pe 
baza sportivă a asociației Autobuzul 
peste 200 de tineri și tinere, vopsi
tori. lăcătuși, tinichigii, tapițeri. Oa
meni harnici din ale căror miini ies 
frumoasele autobuze cu care străbateți 
adesea străzile orașului sau drumu
rile patriei. Vă plac, nu ? Și nouă. 
Iată de ce am dorit să-i vedem și în 
afara orelor de lucru, pe terenul de 
sport. Nu ne pare rău că am făcut-o. 
Băieții și fetele de la uzinele „Auto
buzul" sînt 4 a fel de dîrji, de 
ambițioși, de entuziaști și pe terenul 
de sport ca și la locul de mutică. în
trecerea lor pentru obținerea „Insig
nei de Polisportiv" poate căpăta, fără 
ezitare, calificativul „model".

Kind pc rină, foile au început să se 
acopere cu cifre. La 100 m Andrei 
loan 12,3; Radu Sercan 12,4; Gheor-

Proîcsorii <lt educație iizieft 
sprijină întrecerile in raionul Cărei

„CONCURSUL PENTRU INSIGNA 
DE POLISPORTIV" a stîrnit și în ra
ionul Cărei un viu interes în rîndurile 
tinerilor sportivi. Ziarele aduc zilnic, 
în toate satele și. comunele raionului, 
vești despre entuziasmul cu care spor
tivii de pe întreg cuprinsul țării se 
pregătesc și participă la întrecerile 
pentru îndeplinirea normelor Insignei.

Consiliile asociațiilor sportive din ra
ionul Cărei au în prezent ca obiectiv 
principal angrenarea unui număr cît 
mai mare de tineri și tinere la „Con
cursul pentru Insigna de Polisportiv". 
Comisia raională de tir a lnat, de ase
menea, măsuri pentru ca întrecerile să 
se bucure de o cît mai bună organizare. 
Iată ce ne-a spus, în această privință, 
tov. Alexandru Gaidoș, președintele co
misiei raionale de tir:

— Tirul este unul dintre sporturile 
care se bucură de popularitate in ra
ionul nostru. Am fost recent in cinci 
comune (Moftinul Mare, Acăș, I'etreștl, 
Sanislău, Poieni) și am constatat că 
sportivii sitit dornici să înceapă între
cerile cît mai repede. Asociația spor
tivă Crasna — Moftinul Mare, de pildă, 
este fruntașă pe raion. în concursurile 
de tir. Zilnic, sportivii de aici se 
pregătesc intens pentru întrecerea în 
care vor intra zilele acestea. Cei mai 
„in formă" silit trăgătorit Gligor Tă- 
tăranu, Tiberiu Fecer, I. Haidu. și Ca
rol Kerner.

Punem mare preț, ne-a spus In con
tinuare tov. Gaidoș, pe aportul profe
sorilor de educație fizică din școli. Cu 
sprijinul consiliului raional UCFS co
misia raională de tir a stabilit sarcini 
precise fiecărui profesor de educație fi
zică și instructor sportiv, cu privire la 
sprijinirea eficientă a asociațiilor spor
tive în organizarea Concursului pentru 
cucerirea „Insignei de Polisportiv". 
Astfel, la școala de meserii din Oarei 
sînt gata pentru trecerea .probelor o 
serie de elevi. Aceștia au făcut antre
namente aproape în fiecare zi sub con
ducerea profesorului de educație fizică 
Victor Miufescu. De eurînd, comisia 

ghe Nicador 12,5. La groapa de să
rituri în lungime multă animație. Pa
vel Sencovici sărise 5 ni, iar Chițu 
Mihai 5,10 m. La puțin timp, Mihai 
Andrei a sărit 5,50 m întrecîndu-i pe 
cei doi, apoi au urmat alții... La greu
tate Mihai Chițu a aruncat 11,90 tn, 
Otto Popescu 11,40 m și Ion Vlad 
11,20 m.

Nici fetele nu s-au lăsat mai pre
jos. Steliana Bălăceanu, Georgeta Ni- 
colaic, Georgeta Leița, Mioara Cristescu 
și altele, au trecut cu bine primele 
norme ale „Insignei de Polisportiv".

Seara cobora pc nesimțite... Pe fe
țele multor fete și băieți participant! 
la întrecere se citea mulțumirea și 
plăcerea unui lucru împlinit.

— Mi-au întrecut așteptările, se 
adresă tov. Constantin Grigore, pre
ședintelui asociației, Nicu Niccdaie, 
strîngînd Intr-un pachet voluminos 
fișele de concurs.

— De-abia sîntem la început, îi răs
punse președintele, privind la tinerii 
ce se îndreptau spre vestiare, îmbujo
rați de efortul depus în întreceri.

ANTON PEAGU

raională a hotărît să trimită instruc
tori voluntari în comunele Ciumești, 
Berveni, Ghenci, Căpleni și Eriu Sîn- 
crai. în comuna Racăș, precum și în 
satele aparținătoare Mihăieni și Uni- 
măt, consiliile asociațiilor respective 
au și organizat, recent, primele între
ceri de tir pentru cucerirea Insignei.

★

e Considerăm totuși că populari
zarea „Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv" nu se face încă in măsura 
cuvenită. In satele și comunele raio
nului Cărei ar trebui asigurată, prin 
mijloace locale (stații de radioficare, 
gazete de perete, lozinci mobilizatoare 
etc.) o mai intensă propagandă pentru 
popularizarea acestor întreceri. Pentru 
că. cu prilejul finalei pe grupe de regi
uni a Spartachiadei de vară a tinere
tului, asociațiile sportive sătești au 
dovedit o bună orientare, o mare ca
pacitate de organizare a correarsuritor 
de mase.

R. CALARAȘANU

Gradele I și II femei (categ. de vîrsta 
16—22 ani; 23—31 ani; și peste 31 ani)

EXERCIȚIUL I
Poziția inițială — stînd. 1. Depla

sarea piciorului sting lateral și în
doirea brațelor cu mîinile la umăr 
(coatele lipite pe corp). 2. Ridicarea 
pe vîrfuri cu întinderea brațelor dia
gonal în sus și lateral. 3. Rotarea bra
țelor încrucișate pe sus, înainte, jos 
și lateral. 4. Revenire în stînd cu a- 
propîerea piciorului sting și coborî- 
rea brațelor. Exercițiul se execută de 
4x4 timpi, alternînd depărtarea picioa
relor (dreptul-stîngul).

EXERCIȚIUL II
Poziția inițială — stînd. 1. Ridica

rea pe vîrfuri cu ducerea brațelor prin 
înainte sus. 2. îndoirea genunchilor 
și a trunchiului cu ducerea brațelor 
prin înainte — jos, înapoi. 3. Ridica
rea trunchiului la verticală și ducerea 
brațelor prin înainte, sus. 4. Revenire 
în Stînd, cu apropierea piciorului drept 
și coborîrea brațelor prin lateral în 
jos. 5—8. La fel cu celălalt picior. 
Exercițiul se execută de 4x8 timpi.

O nouă promoție • A»
Clujul, a găzduit tui de mult, 

un cuns de pregătire a instructorilor 
sportivi, pentru asociațiile sportive 
de la sate. în orașul de pe Someș au 
venit tineri colectiviști din 25 de 
comune și centre de raion. Viitorii 
instructori au avut prilejul să se 
întâlnească cu maestrul emerit al 
sportului Ion Moina, care le-a vorbit 
despre minunatele condiții pe care le 
au astăzi la dispoziție sportivii și 
despre greutățile pe care le-au în- 
tîmpiuat în trecut acei puțini la nu
măr care practicau sportul.

în fotografie: Ion Moina între ți- 
nîndu-se pe stadionul orașului cu 
viitorii instructori sportivi.

Foto: P. Nagy

Să desfășurăm o intensă muncă de organizare 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului

(Urmare din pag. I) 
plan comun de colaborare în care sarci
nile să fie judicios repartizate, iar la 
anumite perioade să se facă ședințe co
mune de analiza îndeplinirii sarcinilor. 
SA FOLOSIM DIN PLIN SPRIJINUL 

CADRELOR SPORTIVE
Deosebit de important pentru reali

zarea unui succes ae seamă în actuala 
ediție a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului este ca — folosind sprijinul 
organelor UCFS și al secțiunilor de 
învățămfcrt — să se asigure fiecărei 
asociații sportive cadre de specialitate. 
Astfel, ttrmînd exemplul consiliului clu
bului sportiv muncitoresc Sibiu, este 
necesar ca profesorii de educație fizică 
și antrenorii să fie repartizați pe 'aso
ciații sportive pentru a se ocupa de 
pregătirea parlicipanților, de asigura
rea unui nivel corespunzător din punct 
de vedere tehnic al organizării între
cerilor etc. In această acțiune este bine 
să fie angrenați și sportivi fruntași care 
pot aduce o importantă contribuție atit 
la mobilizarea și pregătirea concuren- 
ților cît și la organizarea competițiilor. 
De altfel, ținind seamă de faptul că 
Spartachiada de iarnă a tineretului 
constituie și un important prilej de ve
rificare a potențialului organizatoric 
înaintea desfășurării primei ediții a 
Spartachiadei republicane este necesar 
să se folosească din plin toate forțele 
existente în asociații și cluburi spor
tive. De asemenea, este de datoria tu
turor de a acorda un sprijin, sporit aso
ciațiilor sportive sătești. Pentru aceasta 
în afara faptului că este recoman
dabil să Tie folosite cadrele exis
tente din comune și sate este ne
cesar Ca ele să primească și spriji
nul unor cadre calificate de la orașe, 
precum și al sportivilor programați să 
susțină întîlniri demonstrative. Cămi
nul cultural va trebui să fie și de a- 
ceastă dată un important loc de 
popularizare, organizarea și desfășu

Exercițiile de gimnastică (tip înviorare)
EXERCIȚIUL III

Poziția inițială — stînd. 1. Ridica
rea piciorului stîng, lateral cu duce
rea brațelor în lateral. 2. Cădere și 
fandare laterală pe piciorul stîng și 
răsucirea trunchiului la stîuga cu 
mîinile pe șold. 3. Revenire în poziția 
de la timpul 1. 4. Revenire în stînd. 
prin apropierea piciorului sting și 
coborîrea brațelor. 5—8. Aceeași cu 
piciorul drept. Exercițiul se execută 
de 2x8 timpi.

EXERCIȚIUL IV

Poziția inițială — stînd. 1. Ridicare 
pe vîrfuri cu ducerea brațelor prin 
înainte sus. 2. Balansul brațelor prin 
înainte — jos, înapoi sus — cu în
doirea și întinderea piefoareler. 3. 
Balansul brațelor prin înapoi — -jos, 
înainte sus cu îndoirea și întinderea

rarea întrecerilor Spartachiadei de iar
nă a tineretului la sate.

ASIGURAREA BAZEI MATERIALE

Pentru reușita întrecerilor consiliile 
asociațiilor sportive, cu sprijinul direct 
al activiștilor obștești și al sportivilor 
fruntași, sînt datoare să se ocupe de a- 
menajarea prin muncă voluntară și cu 
resurse locale a locurilor de desfășu
rare a întrecerilor.. Crearea unui pati
noar natural pe terenul de volei, ame
najarea pîrtiei pentru schi și săniuș 
— iată numai citeva din sarcinile care 
stau în fața consiliilor asociațiilor 
sportive. De asemenea, utilarea secțiilor 
pe ramură de sport — a căror contri
buție trebuie să fie și ea deosebit de 
activă — cu șahuri, haltere populare, 
material pentru gimnastica artistică cu 
obiecte, mingi și plase pentru tenis de 
masă ș.a. trebuie să stea în atenția 
organizatorilor întrecerii.

PE PRIMUL PLAN : LUPTA PENTRU 
CALITATE

Experiența realizată de organizațiile 
UCFS din țara noastră în organizarea 
întrecerilor sportive de mase, nivelul 
tot mai bun la care s-au situat ulti
mele-competiții populare și condițiile 
din ce în ce mai bune asigurate ama
torilor de sport pentru o bună pregă
tire ne permit să realizăm — cu pri
lejul actualei ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului — o evidentă creș
tere calitativă a întrecerilor sportive de 
mase. în această privință consiliile aso
ciațiilor sportive au obligația de a asi
gura, cu ajutorul consiliilor raionale 
UCFS și al cluburilor sportive, o bună 
pregătire a instructorilor voluntari, 
precum și justa lor folosire. Tn această 
acțiune au din nou cuvîntul și profe
sorii de educație fizică, antrenorii și 
sportivii fruntași a căror contribuție 
atît in pregătirea instructorilor volun
tari cît și în ajutorul efectiv dat parti- 

picioarelor în stînd pe vîrfuri cu bra
țele sus. 4. Revenire în stînd cu bra
țele prin lateral în jos. Exercițiul se 
execută de 4x4 timpi.

EXERCIȚIUL V

Poziția inițială — stînd. 1. Ridica
rea brațelor lateral, o dată cu răsuci
rea trunchiului la stingă. 2. Revenire 
în stînd. 3. Ridicarea brațelor lateral 
și răsucire la dreapta. 4. Revenire. 
Exercițiul se execută legat de 4x4 
timpi, cu ușoară îndoire a genunchilor.

EXERCIȚIUL VI

Poziția inițială —stînd. 1. Deplasa
rea piciorului stîng — lateral cu ridi
carea brațelor prin înainte sus. 2. Ta- 
doirea trunchiului înainte cu ducerea 
brațelor prin lateral, încrucișate îna
inte, jos — arcuire. 3. Ridicarea trun
chiului la verticală cu Irațefe lateral. 
4. Revenire în stînd prin apropierea 

cipanților este necesar să fie <m. 
Consiliile asociațiilor sportive vor 1 
să se folosească cu șt mai multă 
(ie de centrele de inițiere în sport, 
gramarea unui număr sporit de ; 
namente pentru parlicipanții la Sf 
cliiada de iarnă constituie o 
ocupare permanentă. La aceste 
trenamente este bine să fie de 
arbitri calificați care să dea amp 
muriri cu privire la regulamentul 
cerilor. Numai o bună și continuă 
gătire făcută sub supravegherea c 
lor de specialitate va asigura creț 
nivelului sportivilor și implicit al 
petițiilor. In felul acesta vor put 
depistate tot mai multe, 
talentate care să fie promovate în 
țiile de performanță.

PRILEJ DE CONSOLIDARE 
ORGANIZATORICA

Și la actuala ediție consolidară 
ganizatorică a mișcării noastre spt 
constituie un obiect iu important. A 
rea de mi.secții peramură de tpe» 
gitimarea wuii număr sporit de tin- 
tinere, creșterea numărului de mc 
UCFS, punerea la punct a cotiza 
— sîrtt sarcini de răspundere care 
trebui îndeplinite cu acest prilej, 
tru aceasta este necesar insă ca 
consiliile asociațiilor sportive e 
birourile secțiilor pe ramură de ■; 
să desfășoare o intensă muncă 
popularizare și organizare a întrece: 
Folosindu-sc din plin marile mt 
ale mișcării noastre sportive se va 
tea transforma și această ediție a & 
tachiadei de iarnă a tineretului im 
pas hotăritor pe drumul creșterii 
contenite a sportului de mase s 
performanță din țara noastri 

piciorului stîng și coborîrea braț
5—8. La fel (1—4) cu piciorul d
Exercițiul se execută de 4x8 timpi

EXERCIȚIUL VII

Poziția inițiala — stînd, cu tm 
pe șold. 1. Săritură ca mingea .pe 
2. Săritura pe piciorul stîng, cu 
nunchiul drept la orizontală. 3. I 
tură pc loc. 4. Săritură pe pie 
drept cu genunchiul sting la ori 
fală. Exercițiul se execută de 
timpi.

EXERCIȚIUL VIII

Poziția inițială — depărtat si 
I. Ducerea brațelor prin înainte 
ridicare pe vîrfuri și inspirație. 2. G 
rîrea brațelor prin lateral jos 
încrucișare în față, expirație. E® 
țiul se execută de 8x2 timpi.

(în «umărul nostru de sîmbătă 
'XL, vom publica exercițiile rprevă 
în regulamentul „C-iwi^ursuita pe 
Insigna de Polisportiv* 1 gradai I 
ll-bărbați).



Olteanu M.

Monea și, 
Buzuliuc.

cu
1.

unilateral, sărac

in continuarea observațiilor noastre, 
am vrea să arătăm că ritmul susținut 
eu accelerările atât de necesare în fina- 
lurile reprizelor și mai ales în ultima 
repriză, au lipsit uneori. Unii boxeri 
au terminat resursele încă Ia începutul 
ultimei, reprize (ex. : A. 
Angliei, C. Niculescu).

Exceptînd pe Mibalic, 
oarecare indulgență pe 
Olteanu, Gheorghioni, restul finaliști- 
lor ne arată că stilul defectuos, numit 
îndeobște „bătaie11 rămîne încă o pre
ferință a unor boxeri și antrenori. 
Cît de puțină contingență are aceasta 
cu boxul, cit de puțin este apreciată 
în marile confruntări internaționale, 
e de prisos să mai repetăm. Să fim 
înțeleși: una este combativitatea,
boxul rapid, debordant, loviturile pu
ternice, fulgerătoare și precise și alta 
exhibițiile penibili:, aruncările dispe
rate, căutarea la infinit a „cunoscutei 
drepte (sau stingi) la ficat (sau băr
bie)" și care nu face două parale 
tocmai fiindcă e cunoscută, de adver
sari, la 
chiar și 
box s-ar 
atletism, 
campion 
anumite 
medalii 
derației.
(Mîrza-Niculescu) arbitrul a dat două 
avertismente simultane ambilor boxeri 
și apoi nu puțin a lipsit să-i descali
fice. Ne îndoim că s-ar fi găsit mă
car un spectator din cele cîteva mii, 
care să nu aprobe o astfel de măsură 
a arbitrului D. Bocîrnca.
"V-e caută un asemenea stil de box în 

cea mai mare competiție a țării ? Ar 
trebui să ne răspundă cei ce pregă
tesc sau acceptă o 
isemenea pregătire.

Am mai văzut
mulți finaliști, in
clusiv unii mem
bri ai loturilor, 
practicând un box 
(ex.: V. Badea, A. Olteanu, H. Low, M. 
Băloiu), blocaje defectuoase (ex. : N. 
l’uiu, I. Dinu, C. Niculescu, Gh. Stăn- 
cui), lovituri laterale — în sensul 
negativ al cuvântului — (ex: V. Ba
dea, St. Cojan, V. Mariuțan) sau cu 
mănușa deschisă (ex.: Cojan. Badea; 
A. Olteanu), tineri repetate (ex.: Mi 
Angliei. D. Davidescu ș.a.). Eschivele 
derutante au lipsit — e drept și ma
niera noastră de arbitraj e defectu
oasă, interzicînd și cele mai corecte 
eschive rotative sau laterale (ex.: ar
bitrii Dulău, 1. Ștefan, Z. Felber ș.a.).

Aii suferit pregătirea gîndită a a- 
iaeurilor, precizia loviturilor „stînga 
inainte" atit de apreciate pentru punc- 
tele pe care le aduc în atac, pentru 
eîștigarea inițiativei și lichidarea în 
lașă a atacurilor adverse. Acestea au 
'bst o „pasăre rară". In schimb, am 

tăt o mulțime de boxeri care atacă 
îsperant cu capul înainte, din pri- 

ina unei proaste poziții, ca și a de*-  
utei provocate de unele arbitraje.

Dacă pentru boxeri ca Mihalic, Mo- 
lea. Niculescu ș.a. orientarea în ring, 
jindirea în acțiune au devenit o ade- 
/ărată armă, mai vedem destui boxeri 
:u... un ochi la adversar și unul la 
,colț" (ex.: Gheorghioni, Moldovan), 
>au care își lasă pur și simplu adver- 
>arul și se întorc către colțul antre
norului întrebindu-1 parcă din ochi : 
,Ei, acum ce-i mai fac, maestre?11 
Trebuie terminat cu „tutela", cu „tele
ghidarea" în timpul meciului atit de 
supărătoare, de sancționată în meciu- 
ile peste hotare'și care închistează 
jtndirea boxerului. Arbitrii noștri au 
olerat aceasta, cu precădere unor an- 
tenori ai loturilor și nu e bine. În
fruntările se dau la sală și, mai ales, 
n pauzele dintre reprize și nu de pu- 
îne ori sînt hotăritoare. Unul din țe- 
urile principale ale antrenamentelor 
rebule să fie tocmai orientarea crea- 
oare a boxerului în ring, în 
Ife adversari și situații.

Care sînt după părerea 
irineipalele cauze ale acestor

a, loturile au avut un 
:his", în contradicție 
Consiliului General al 
nate și în comunicatul 
nele olimpice. Indiferent de valoarea 
irătată pe parcurs, unii boxeri au ră- 
nas în loturi, în timp ce alții n-au 
nai fost căutați. Aceștia au venit sin
guri, ca urmare a valorii și muncii 
ntense, serioase depuse în pregătire 
1 care le-au adus medalia de cam
ion. Așadar, boxul nostru 
lus la sălile loturilor și 
oarte bine;

b. planificarea pregătirii 
vut unele carențe, deoarece

fost1 atins la turneul internațional 
‘concurs de verificare de etapă) și nu 
n octombrie — luna corespunzătoare 

care a trebuit să asistăm
în ultima gală. Dacăl și în
aplica măsura justă luată în liștii care lucrează la lotul olimpic și 
de a nu se acorda titlul de

decît după realizarea unor
rezultate, credem că cîteva

s-ar fi întors în magazia fe-
Ne amintim că într-un meci

Comentarii

funcție

noastră 
lipsuri: 

caracter „în- 
cu indicațiile 
UCFS, expri- 
privind nor-

nu s-a re- 
aceasta e

loturilor a
„virilii"

Jocurilor Olimpice; lipsa loturilor 
fazele de „zonă" nu i-a ferit pe multi 
selecționați de surprize, sau, poate că 
da 1 Și nu e concludent pentru unii. 
Am putea adăuga că frecvența me
ciurilor de verificare a scăzut în pe
rioada ultimă, ceea ce a impietat a- 
supra pregătirii în general și a 
bilizării boxerilor în pregătire, 
cial.

c. dozarea pregătirii fizice 
făcut cu destulă chibzuință 
boxerii;

d. orientarea tactică individuală 
a fost suficient în atenția antrenorilor. 
Așa se explică evoluția diferită a 
multor boxeri de la un meci la altul, 
ei negăsind „antidotul" potrivit fiecă
rui adversar ;

e. în sfîrșit, se pare că la exigențele 
actuale, la ceea ce așteptăm de la box 
în cadrul Olimpiadei de la Tokio, fă
râmițarea forțelor de antrenori pe 
două loturi, și lucrul cu doi antre
nori la cite 10—15 oameni nu mai 
corespunde în viitoarea perioadă de 
pregătire.

Dacă cuvîntul hotăritor îl au specia- 

care au tras desigur concluziile ce se 
impun, socotim de datoria noastră să 
facem totuși unele sugestii. între 
care :

— necesitatea unei anal'ze largi, cu 
participarea tuturor antrenorilor, me- 
todiștilor, medicilor și a altor specia
liști asupra rezultatelor pregătirilor 
din anul preolimpic ;

— înlocuirea elementelor 
punzătoare din lot și completarea 
cestuia. Menținerea în continuare 
două loturi apare ca inoportună 
anul care a mai rămas ;

— planurile de

necores-
a-
a

în

ținăpregătire să 
seamă de lipsurile 
constatate și mai 
ales, să pună un 
accent deosebit pe 
individualizarea an
trenamentelor :

— întărirea colectivului de antre
nori. Apare ca nefiresc faptul că an
trenorul emeriti C. Nour, care a pre
zentat 17 boxeri din cei 23 cîți are, în 
turneul final, avînd 7 finalist! și 3 
titluri, să nu fie angrenat în pregă
tirea „olimpicilor".

Am mai sugera ideea ca în timpul 
care a mai rămas, suficient pentru a 
remedia lipsurile și a prezenta o gar
nitură puternică la Tokio, colectivul 
de antrenori să fie împărțit pe cate
gorii de greutate. Aceasta ar concre
tiza și mai mult pregătirea, ar ajuta 
boxerilor și ar întări răspunderea an
trenorilor.

— rezolvarea problemei orientării 
arbitrajelor, care încă nu se ridică 
la exigența cuvenită,, la nivelul inter
național și nu contribuie suficient la 
creșterea calității

Repetăm, avem 
trenori pricepuți 
pentru a asigura 
sportului romînesc la Tokio!

Ne trebuie o atenție și o exigență 
sporită în pregătire, o mai intensă 
mobilizare a sportivilor și conlucrare 
mai strînsă între antrenori.

boxului nostru, 
tineri talentați, an- 
și condiții optime, 
succesul boxului, al

TIMIȘOARA. Sîmbătă si dumi-

ÎNCEPE ..RECREAȚIA ORGANIZATĂ"!

MIRCEA COSTEA 
MIHAI TRANCA

la loc de cinste. Se lucrează chiar în 
clase și — în lipsa unei curți adec
vate — într-unul din holurile școlii.

Așadar, cînd există tragere de ini
mă, preocupare, se poate !...

R. SCHULTZ — coresp.

(Urmare din pag. 1)

DE MĂSURA...CU JUMĂTĂȚI

departe: ta școala 
Bălcescu" din ralo-

Să mergem mai 
medie nr. 1 „N. 
nul 16 Februarie. Și aici a-sunat clo
poțelul. Elevii au ieșit din clase. Cu 
singura deosebire că, in cadrul recreației, 
fiecare iși găsește diverse îndeletniciri. 
E drept că, în fiecare recreație, o cla
să execută sub supravegherea profeso
rilor de specialitate, exerciții și jocuri 
sportive. Dar ceilalți? Or, rostul „re
creației organizate" este să angreneze 
întreaga masă a elevilor in practicarea 
cu regularitate a exercițiilor fizice.

Tot un fel de „recreație organizată" 
are loc și la școala medie nr. 22 „Gh. 
l.azăr" din raionul V. 1. Lenin. Aici, 
în jurul fiecărui panou de baschet din 
curtea școlii, se string in recreații, e- 
levii din toate clasele și, „ad-hoc" se 
organizează Întreceri. Îndrumători sfiit, 
fie profesorii de educație fizică de ser

A doua etapă a returului 
campionatului republican

Sîmbătă și duminică, în orașele 
București, Craiova, Timișoara și Lu
goj, s-a desfășurat etapa a 11-a a 
returului campionatului republican de 
lupte pa echipe la clas'ce și libere.

BUCUREȘTI. Sala clubului Steaua 
a găzduit întîlniri spectaculoase, unele 
dintre ele de un ridicat nivel tehnic. 
Dintre echipele participante (Voința 
Tg. Mureș. Steaua, C.S.O. Reșița și 
AAetalul Buc.), cea mai bună com
portare a avut-o Ste: ua, care a. cîș- 
tigat toate întîlnirile susținute.

Iată rezultatele- înregistrate: Steaua 
— C.S.O. Reșița : clasice : 8—4 ; li
bere: 14—2 = 22—6. Steaua—Voin
ța Tg. Mureș 14—2; 14—2; =24—4. 
Steaua—Metalul Buc. i 11—3; 15—1
= 26—4. Voința Tg. Mures — Meta
lul Buc.: 4—10; 8—6; = 12—16; 
Voința Tg. Mureș — C.S.O. Reșița: 
0—14; 6—10; = 6—24; Metalul' 
Buc. — C.S.O. Reșița: 8—4; 6—10; 
= 14—14.

CRAIOVA. In grupa a Ill-a, eta
pa a 11-a a returului a oferit între
ceri viu disputate și de un bun nivel 
tehnic. în special, întîlnirile Dinamo 
Buc. — Steagul roșu Brașov și E- 
lectroputere Craiova — Progresul 
Buc. au fost foarte disputate, lat, 
rezultatele :

Dinamo Buc.—Progresul Buc. cla
sice : 16—0 ; libere 16—0 => 32—0; 
Dinamo Buc. — Steagul roșu Bra
șov: 14—2; 7—9 => 21—IT. Dinamo 
Buc. — Electroputere Craiova : 16—0, 
12—2 = 28—2. Steagul roșu Bra
șov — Progresul Buc. : 16—0 16—0 
=32—0. Steagul roșu Brașov — E- 
lectroputere Craiova : 14—0; 14—2

==> 28—2. Electroputere Craiova 
Progresul Buc.: 11—3, 12—4
23—7.

viciu, fie studenți ai Institutului de Cul
tură Fizică aflați in practică la a- 
ceastă școală. Desigur, este un lucru 
bun. Insă ne întrebăm: „ce fac cei de 
pe... margine"? Fiindcă, se 'înțelege, 
nu poate să participe la aceste impro
vizații de jocuri, o școală întreagă. în 
mod obișnuit, doar elevii, mai mari 
ajung la mingi.

Este evident, un mod unilateral de 
a rezolva problema, la fel ca și în 
primul exemplu. Interesul este, după 
cum am mai subliniat, ca toți elevii 
să beneficieze de destindere. Fiindcă 
toți învață și stau zilnic ore de-a ria
dul aproape nemșcați in , bănci.

MOTIVE Șl... MOTIVE

maiPtin urmare, exemple bune și 
puțin bune. O vizită prin școlile bucu- 
reștene ne-a oferit și altfel de sur
prize; școli în care „recreația organi
zată" este încă o necunoscută... O ne
cunoscută pe cale de rezolvare, neîn
doielnic; dar cînd? Fiindcă a trecut 
mai bine de o lună și jumătate de la 
începutul anului școlar. Cit mai tre
buie așteptat pentru ca această acti
vitate recreativă să se desfășoare și 
in școlile de 8 ani nr. 169 din raionul 
16 Februarie, nr. 121 din raionul N.

CAMPIONATE, TURNEE.
Echipele de handbal în 7 își con

tinuă activitatea in aer liber, dispu- 
tînd jocuri amicale. Ne referim în pri
mul rînd la formațiile fruntașe, care 
au încheiat de o bună bucată de vreme 
partidele cu caracter oficial. Cum tim
pul a permis și mai permite încă, ele 
au trecut — și bine au făcut — la 
organizarea de turnee, care le dau 
posibilitatea să se mențină în formă 
sportivă pînă la începerea competițiilor 
de sală. Asemenea vești am primit din 
mai multe centre din țară, lată cîteva 
din ele.

Handbalistele noastre vor avea și de 
acum înainte un bogat program de 
jocuri, fie în cadrul „Cupei de iarnă 
F.R.H.”, fie în competiți internaționale. 
Selecționata orașului București și-a în
ceput pregătirile în vederea „ Cupei 
orașului București", iar Rapid Bucu
rești — campioana țării — își conti
nuă cu asiduitate antrenamentele pen
tru primul meci din „Cupa campio
nilor europeni", cu Spartak Subotița. 
In fotografie, Maria Constantinescu (Ra
pid) — stînga — în plină acțiune la 
semicerc, într-un meci cu Progresul.

nică, sala sporturilor din Timișoara: 
a găzduit următoarele întîlniri

C.F.R. Timișoara — Rulmentul 
Brașov: clasice 8—4; libere 10—4 
= 18—8, C.F.R. Timișoara — Unio 
Satu Mare: 8—8, 12—4 = 20—12, 
C.F.R. Timișoara — Rapid Buc: 
8—8, 8—8 =î 13—16. Rulmentul Bra
șov — Unio Satu Mare: 6—10, 10— 
4 = 16—14, Rulmentul Brasov — 
Rapid Buc.: 4—10, 12—14 = 16— 
24, Rapid Buc. — Unio 
8—8; 10—4 = 18—12.

La această întâlnire Cea: 
comportare au avut-o 
C.F.R. Timișoara și Rapid

ST. MARTON

S; Mare :

mai bună' 
echipele: 

București.
— coresp. 

LUGOJ. Gazdele au ciștigat toate 
clasî-ndu-se pe

înregistrate :
A.S.M. Lugoj: 

= 12—16, C.S.O.

întîlnirile susținute, 
locul I.

Iată rezultatele
C.S.O. Galați — 

4—10, 8—6 libere - 
Galați — Chimistul B. Mare : 4—10, 
6—6 = 10—16, C.S.O. Galați —Vago
nul Arad 6—4, 10—6 = 16—10, A.S.M. 
Lugoj — Chimistul B. Mare: 101—2,. 
12—4 = 22—6, A.S.M. Lugoj - 
Vagonul Arad : 12—4, 8—4 = 20— 
8, Chimistul B. Mare — Vagonul 
Arad: 8—2, 2—14 = 10—16.

C. OLARU și I. LEȘ — coresp.
® Miercuri 6 noiembrie, ora 17, la 

sala Giulești va avea loc îniîlnirea res
tanță dintre echipele Steaua și Dinamo 
București.

— M<u sînr trei minute ptnă se termină 
intrăm in joe ?

— Mai așteptați vreo doi ani ptnă ajungeți

Bălcescu în școlile medii nr. 10 din 
raionul 1 Mai, nr. 4, „Aurel Vlaicu" 
din raionul Grivița Roșie ?

Oprim aici raidul nostru din care 
reiese clar că acolo unde există pa
siune, spirit de inițiativă din partea 
cadrelor didactice și a conducerii șco
lilor s-au obținut rezultate bune. în 
alte părți însă — și este regretabil, de
oarece este vorba de școli cu mii și 
mii de elevi — rezultatele sînt nesatis- 
făcăt'oare. Se invocă diverse motive 
(cel mai adesea lipsa de spațiu și 
faptul că nu peste tot există recreație 
mare), sau se așteaptă, probabil; noi 
instrucțiuni. Oare cele trimise școlilor, 
în primăvară, au fost uitate?.

„CUPA 7 NOIEMBRIE" LA BA-i 
CAU, — Consiliul regional UCFS Ba
cău a organizat recent un turneu de 
handbal în 7 masculin cu participarea: 
a patru echipe de categoria A. In ge-l 
neral, competiția s-a bucurat de un fru-j 
mos succes organizatoric și spectacu
lar, contribuind — prin jocurile de ca-; 
litate oferite — la popularizarea a-] 
cestui frumos sport printre oamenii 
muncii din Bacău. Turneul a fost cu
cerit de Dinamo Bacău, la egalitate de 
puncte (5) cu Rafinăria Teleajen, dar. 
cu un golaveraj mai bun. Băcăoanîl 
au obținut următoarele rezultate: 25-1T 
cu Știința Tg. Mureș, 14—II cu Dinamo 
Brașov și 13—13 cu Rafinăria Teleae 
jen. Aceasta din urmă s-a clasat pe! 
locul doi (16—15 cu Dinamo Brașov șl’ 
12—11 cu Știința Tg. Mureș). Locul 3: 
a fost ocupat de Dinamo Broșa», 
(23—14 cu Știința Tg. Mureș) cu 2Î 
puncte, iar pe locul 4 s-a clasat Știin(a> 
Tg. Mures cu 0 puncte. (V. Juncu, aol 
tivist UCFS).

CAMPIONATE LOCALE. — Celelakl 
te echipe de handbal în 7 sînt angre-j 
nate în prime faze ale campionatelor 
locale (orășenești, regionale).

e Astfel; ia Ploiești s-au încheiat: 
jocurile campionatului de juniori — I. 
faza pe oraș. In finală s-au întîlniij 
Rafinăria Teleajen și S.S.E., meci ten-| 
minat cu scorul de 14—13 în favoarea: 
echipei din Teleajen, după un joc fru
mos. In cadrul campionatului regionali 
feminin s-au disputat partidele: Textiles 
Aztiga - FI. roșie Dorobanții 3—3Lț 
Voința Sinaia - Voința Ploiești 7.—1, 
Textila Azuga - Voința Ploiești 8—2,' 
Voința Sinaia - FI. roșie Dorobanț» 
4—1. Textila Azuga a avut comporta
rea cea mai bună, ocupînd primul loe 
în clasament. (C. Mlgnea, coresp.).

• Campionatul de juniori și junioan»', 
al raionului Tg. Săcuiesc, reg. Brașov^ 
a luat sfîrșit cu un dublu succes al &• 
chipei Progresul Tg. Săcuiesc, care a 
ocupat locul I și la fete și la băieți 
fără să piardă vreun meci. Pe locuri)*  
următoare s-au clasat: Știința Covasna 
4 p„ Carpați. Covasna 2 p. și Agro
nomia Tg. Săcuiesc 0 p. la juniori) I 
Știința Covasna 4 p.,Carpați CouasruH 
1 p. și Agronomia Tg. Săcuiesc 1 p<l 
la fete, (llie și Const. Stanca, coresp).

ȘTIRI
• Primul meci: din cadrul finalei pe 

Capitală a campionatului feminin de 
calificare s-a disputat duminică. Fabri
ca de timbre a dispus de I.C.F. ca 
5-4. Al doilea joc are loc azi, de la ora 
16, pe terenul Progresul.

• Duminică, in cadrul competiției
feminine organizate de Voința s-au 
înregistrat rezultatele ; Confecția—E- 
\ectromagnetica 14-9 (8-7) și Pro
gresul—Voința 14-9 (7-2). Competiția 
continuă joi, de la ora 15, pe terenul 
Voința.

recreația organizată. Noi riad

de statura noastră!...
Desen <le A. BuieuJeseu

Părerea noastră este că,, la nivelul 
fiecărei școli, există condiții pentru 
desfășurarea „recreației organizate". 
Ceea ce lipsește este doar spiritul de 
inițiativă, mai multă convingere în a- 
bordarea unei activități oarecum noi.

Introducerea practicării exercițiifor 
fizice de înviorare de către toii elevii, 
în cadrul unei recreații nu ridică nici 
un fel de dificultăți. Cit privește fo
loasele acestei activități pentru dezvol
tarea fizică generală a elevilor și re-, 
zultatele la învățătură, concluziile s® 
impun de la sine.

Vom reveni...

SPORTUL POPULAR
Nr. 4336 » 3 a



SENIOAREATLETISM BILANȚ 1 963...BARB\ ȚI

1500 m Z. Vamoș (Din. Buc.) 3:44, 0 3:42, 9
5000 m A. Barabaș (Din. Buc.) 13:56, 0 13:49, 8
Maraton C. Grecescu (Din. Buc.) 2.30:00, 0 2.27:43, 4
20 km marș 1. Popa (Steaua) 1.35:00, 0 1.34:04, 0
11(1 mg V. Jurcă (Din. Buc.) 14, 3 14, 3
înălțime C. Porumb (St. Cluj) 2,07 2,11

E. Ducu (Steaua) 2,07 2,09
Al. Spiridon (Șt. Buc.) 2,07 2,08

Prăjină A. Savin (Șt. Buc.) 4,50 4,50
Triplu S. Ciochină (Met. Buc.) 15,90 16,13
Ciocan C. Drăgulescu (Steaua) 64,00 65,55
Suliță Al. Bizim (St. Buc.) 78,00 81,21

FEMEI
Lungime V. Viscopoleanu (C.S.M.

Cluj) 6,00 6,14
înălțime I. Balaș (Steaua) 1,67 1,88
Disc L. Manoliu (Met. Buc.) 53,00 54,23
Suliță M. Diaconescu (Steaua) 52,00 53,30

BOX
• S-au clasat în primele patru locuri la 

europene din 1963:
campionatele

Categoria
muscă C. Ciucă (Steaua)
coco? N. Puiu (Prog. Buc.)
pană A. Olieanu (Met. Buc.)
semimijlocie V. Badea (Steaua)
mijlocie 1. Monea (Din. Buc.)

semifinalist la C.E. 
semifinalist la C.E. 
semifinalist Ia C.E. 
semifinalist la C.E. 
finalist la C.E.

• Finaliști ai campionatelor republicane din 1963. 
Norma olimpică va fi considerată îndeplinită în momen
tul în care va fi cîștigat titlul de campion republican pe 
amd 1961:
Categoria
musca

©OCO.s

C. Buzuliuc (C.S.M.
Reșița)

N. Puiu (Prog. Buc.)

pana N. Moldovan (Voința 
Reghin)

seuuHțioat a M. Bălaiu (V. Buc.)

1. Mihalic (Din. Buc;)

«eumnițlocie C. Niculescu (Prog. 
Buc.)

miji mică P. Mircescu (Textila
Buhuși)

mijlocie 1. Monea (Din. Buc.)

seinii» rea M. Nicolau (Steaua)

«rea V. Mariuțan (Din. Buc.)

D. Davidescu
(Din. Buc.) 

C. Crudu (Din.
Buc.)

P. Vanea (C.S.M.
Cluj)

Gh. Stăncuț
(Prog. Buc.)

St. Popoacă
(Prog. Buc.) 

V. Mîrza (Din.
Buc.)

I. Olteanu (Din.
Buc.)

M. Mariuțan
(Prog. Buc.)

St. Cojan (C.S.M.
Galați)

M. Gheorghionî
(Steaua)

• Norma „Să cîștige cinci meciuri internaționale, în 
intîlm’rj infectări, în 1963 și 1964“, a fost parțial înde
plinita de.

4 — V. Mariuțan (Din. Buc.) și FI. Pătrașcu (C.S.O. 
Craiova) ;

3— N. l’uiu (Prog. Buc.).
2— C. Ciucă (Steaua), A. Olteanu (Met. Buc.), V. 

Badea (Steaua), St. Cojan (C.S.M. Galați), I. Mihalic 
(Din. Buc.) ;

1 — I. Dinu (Steaua), V. Mîrza (Din. Buc.), C. Nicu- 
lescu (Prog. Buc.), I. Monea (Din. Buc.), M. 
Gheorghionî (Steaua), D. Davidescu (Din. Buc.), 
C. Crudu (Din. Buc.), N. Moldovean (Voința 
Reghin) și II. Leov (Steaua).

CAIAC-CANOE
BARBAȚI
Caiac 1 — I (500 m

Caiac 2—1000 m

Caiac 4—1000 in

Canoe 1—1000 ni

Canoe 2—1000 m

FEMEI

H. Ivanov (Steaua)
A. Vernescu (Din. Buc.)
H. Ivanov (Steaua)
V. Nicoară
V. Nicoară (Steaua)
11. Ivanov
N. Artimov
A. Conțolenco
S. Ismailciuc (Din. Buc.)
I. Lipalit (Din. Buc.)
A. lgorov (Steaua)
A. Iacovici (Din. Buc.)
A. Sidorov

3:57,0 3:48,0
3:57,0 3:56,0
3:40,0 3:35,1

3:19,0 3:14,8

4:35,0 4:33,8
4:35,0 4:34,0
4:35,0 4:35,0
4:07,6 4:02,3

La 31 octombrie a avut loc sosirea 
în marea „cursă*  a îndeplinirii nor
melor olimpice ale anulyi_ 19,63^^1+ 
nia finișului a fost trecută cu’ succes 
de un grup compact de sportivi : vo
leibaliști și voleibaliste, atleți, trăgă
tori, halterofili, boxeri, vîslași, gim
naste, luptători etc. Peste 130 de ti
neri și tinere alcătuiesc, la ora ac
tuală, „familia olimpicilor' noștri. 
Alți numeroși sportivi au făcut pași 
însemnați pentru a se număra și ei 
în rîndurile celor aleși. Au îndepli
nit parțial normele prevăzute pentru 
anul 1963. îi felicităm pe toți și le 
dorim succese și mai mari în anul 
care vine.

întregul sezon de vară al anului 
preolimpic a fost dominat de „bătă
lia" normelor. S-a văzut clar că a- 
ceste obiective, departe de a repre
zenta un scop în sine, au constituit 
un stimulent permanent și o călăuză, 
atît în pregătirea sportivilor cît și în 
evoluțiile Tor în concursuri. Roade 
însemnate a dat, mai ales, orientarea 
antrenamentelor și a pregătirii spre 
dobîndirea unor rezultate la nivelul 
cerințelor sportului mondial. Nu poa

te trece neobservat amănuntul că ra
murile sportive în care a fost obținut 
ceL.jn.ai,.mare nurnă^e jiorme sînț 
acelea'’care ne-a'u“aaus sTcele mai 
mari succese internaționale în 1963.

Tabelul pe care-l pub'icăm astăzi 
este o oglindă a activității depuse. 
El reflectă realizările importante ob
ținute de sportivii, antrenorii și teh
nicienii noștri, dar scoate totodată 
la iveală și o serie de lipsuri serioase 
care persistă în munca de instruire. 
Este îngrijorător faptul că la alcătui
rea lotului olimpic al R.P. Romîne 
au participat în 1963, cu excepția ora
șului București (prezent cu cel mai 
mare număr de sportivi) DOAR OPT 
regiuni ale țării, care, toate la un 
loc, nu reprezintă nici 20% din totalul 
celor cu normele îndeplinite. Regiuni 
cu tradiție în mișcarea sportivă, cu 
mari posibilități organizatorice, care 
nu duc lipsă de elemente talentate 
și nici de tehnicieni pricepuți, figu
rează pe acest tabel cu cifre neîn
semnate : Cluj — 6 sportivi, Brașov 
— 5 sportivi, Banat... UN sportiv etc. 
Altele nici măcar nu apar în statis
tici : Crișana, Galați, Suceava, Ma

ramureș, Hunedoara, Oltenia, reg. 
București, Argeș. Cauzele trebuie cău- 

-țațțș^fără îrjdoiglăt în slaba muncă 
'polifico-org’anizatoncă și de instruire 
desfășurată în cluburile și asociațiile 
sportive, în lipsa unui control perma
nent din partea organelor regionale 
ale UCFS, în lipsa de exigență față 
de rezultatele propriei munci.

Socotim necesar să se organizeze 
dezbateri largi pe marginea tabelului 
sportivilor care au îndeplinit normele 
olimpice. Consiliile regionale și raio
nale ale UCFS, ale cluburilor și aso
ciațiilor sportive, sînt datoare să 
transforme aceste dezbateri într-o 
analiză amplă și temeinică a muncii 
desfășurate pe tărîmul pregătirii în 
vederea J.O., să analizeze cauzele 
care au determinat rămînerea în 
urmă înregistrată într-o serie de re
giuni și ramuri sportive. Este, desi
gur, de așteptat și cuvîntul federa
țiilor de specialitate, al antrenorilor, 
și sportivilor, al metodiștilor care în
drumă și urmăresc pregătirea olim
pică.

Asupra tuturor acestor probleme 
vom reveni pe larg.

Platformă

• S-au cit 
dial al tinere
Floretă fete
Floretă băiet

• S-a clas 
mondial din
Floretă fete

• Au făcu 
locuri la C;
Floretă băiet

Sabie

60 focuri cui

CĂLĂRIE HALTERE 3 x40 fo".uri

• S-au clasat pe primele două locuri la campionatul 
republican din 1963. Pentru a fi considerată îndeplinită 
această normă, sportivii respectivi trebuie s-o reediteze 
și la campionatele din 1961
Dresaj N. Mihalcea (Steaua)

I. Molnar (Steaua) 
Obstacole Gh. Langa (Steaua)

V. Pinciu (Din. Buc.)
CANOTAJ ACADEMIC

Cat. cea mai
Cat. ușoară
Cat. semimijl.
Cat. semigrea

FEMEI
100 m fluture

uș. I. Panait (Steaua) 
B. Fiți (Steaua) 
L. lonescu (Olimp Buc.) 
L. Baroga (Steaua)

ÎNOT

300 302,5
355 365
380 385
420 440

Pistol viteză

F
Pistol liber

M. Rotaru (Rapid Buc.) 1:14,0 1:13,5

Schif 2+1

Schif 2 f.c.

Schif 4 f.c.

Schif 2 vîsle

I. Petrov (Din. Buc.) 7:33,0 7:32,0 
Gh. Riefeld (St. Buc.)
O. Păunescu (Din. Buc.)
E. Stratan (Din. Buc.) 7:11,0 7:04,5 
Gh. Tudose
St. Pongratz (Din. Buc.) 6:34,0 6:29,5 
N. Radu
E. Somovschi
I. Husarenco
F. Larion (St. Buc.) 6:48,0 6:47,0 
C. Ciocoi (Olimp. Buc.)

CICLISM
ȘOSEA
100 km c/t Gh. Bădără (Din. Buc.) 2.16:00,0 2.15:08,0 
echipe Em. Rusu (C,Ș.M. Cluj)

: C.' Ciocan (Petr. PI.)
C. Dumitrescu (Olimp.) 2.16:00,0 2.15:29,0
1. Cosina (Din. Buc.)
1. Ardeleanu (Steaua)
W. Ziegler (Din. Buc.)

LUPTE CLASICE
• S-au clasat în primele șase locuri la 

mondial din 1963 :
campionatul

Cat. 57 kg 1. Cernea (Din. Buc.) locul V
Cat. 78 kg I. Țăranu (Din. Buc.) locul V
Cat. 87 kg Gh. Popovici (Din. Buc.) locul IV
Cat. grea N. Martinescu (Din. 

Buc.) locul 11
•

nice
S-au clasat
din 1963 :

în primele trei locuri la Jocurile Balca-

Cat. 52 kg C. Turturea (Din. Buc.) locul I
Cat. 57 kg I. Alioneseu (Din. Buc.) locul 11
Cat. 63 kg S. Popescu (Steaua) locul II
Cat. 97 kg Fr. Bolla (Voința Tg. 

Mureș)
locul III

Cat. grea N. Martinescu (Din. locul I
Buc.)

Talere

VELODROM

Viteză (200 m) 
40CO m urmăririre 

individuală

BARBAȚI
Indiv. compus

FEMEI
Indiv. compus

D. Popovici (Din. Buc.) 11,5 11,5

C. Dumitrescu (Olimpia 
Buc.)

V. Voloșin (Steaua)

GIMNASTICA

Fr. Orendi (Din. Buc.) 
A. Kadar (Din. Buc.)

5:15,0 5:09,8
5:15,0 5:13,0

108,00 116,35
108,00 111,05

sub 22 de ani

S. Iovan (St. Buc.) 73,60 76.45
A. lonescu (St. Buc.) 73,60 75,70
Em . Liță (Din. Buc.) 73,60 75,05
El. Popescu (St. Buc.) 73,60 73,95
El. Tutan (St. Buc.) 72,00* 72,10
M. Ilie (St. Buc.) 72,00* 72,00

* = normă fixată
pentru gimnastele

2:14,0 2:13,2Caiac 1—500 m FT. Lauer (Steaua)

Cu nu au înaintea Jocurilor Olimpice, clliva dintre sportivii noștri au evoluat la Tokio tn cadrul „Săptămânii 
Sportive internaționale", cucerind patru medalii de aur și una de argint.

In fotografie, delegația R. P. Romine de fiii ud pe pista Stadionului Național. 
Foto: Kyodo News Service

LUPTE LIBERE
• S-au clasat în primele șase locuri la campionatul 

mondial din 1963:

• S-au clasat în primele trei locuri la Jocurile Bal
canice din 1963 :

Cat. 70 kg C. Hathazi (Voința Tg.
Mureș) locul V

Cat. 97 kg N. Pavel (Steaua) locul V—'

Gh. Tăpălagă (Steaua)
Al. Marmara (Steaua)
Al. Geantă (Steaua)
Fr. Bolla (Voința Tg. 

Mureș)
St. Stingu (Steaua)
1. Herman (St. r. Brașov)

PENTATLON MODERN

locul II 
locul II 
locul III

locul I 
locul II 
locul U

• Norma de 4 500 p prevăzută pentru 1963 este con
diționată și de realizarea la cele 5 probe a unor punctaje 
superioare celor de mai jos:
D. lonescu (Steaua) 4894 p (scrimă 860 p —

.— 898 p; tir 840 
p — 940 p; înot 
850 p — 1010 p; 
călărie 900 p — 
1100 p ; cros 900 
p — 946 p).

POLO PE APĂ
• Norma fixată: „Să joace în echipa reprezentativă 

a țării care a cîștigat 12 jocuri internaționale în anii 
1963 și 1964, cel puțin 24 de reprize", a fost parțial în
deplinită de următorii sportivi: '
M. Ștefănescu (Steaua)
A. Zahan (Din. Buc.)
A. Grințescu (Din. Buc.) 
St. Kroner (Din. Buc.) 
Al. Szabo (Steaua)
I. Culineac (Steaua)

C. Mărculescu (St. Buc.) 
N. Firoiu (Steaua)
Tr. Fleșeriu (Din. Buc.) 
P. Cheța (Steaua)
V. Țăranu (Steaua) 
C. Danciu (St. Cluj)
I. Popa (Rapid)

SĂRITURI ÎN APĂ
SENIORI
Trambulină
JUNIORI
Trambulină
Platformă

A. Breja (Rapid Buc.) 140 142,13

1. Ganea (S.S.E. Sibiu)
1. Ganea (S.S.E. Sibiu)

135 13504
138 140,30

• Au făcui 
finala „Gupei 
la 60% din jo 
1963 a „C.C.E 
H. Nicolau
A. Drăgan

• Au jucat 
50% din pai 
european din 
H. NicoF'
A. Drag;
D. Plocon
M. Grigorbvic
E. Derzei
N. Barbută
FETE

• Au făcut 
care a cîștiga 
Norma a fost
Lia Vanea 
Sonia. Colcerit 
Natalia Todor< 
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Iubitorii fotbalului, care au venit 
duminică la stadionul „23 August" 
pentru a aplauda victoria noastră in 
meciul cu Danemarca — victorie pe 
care o lăsa să se întrevadă rezultatul 
partidei din tur de la Copenhaga, 
unde noi am cîștigat cu 3—2 — con
tinuă să comenteze insuccesul echipei 
noastre, care le-a produs destulă amă
răciune. Ei sînt surprinși cu atît mai 
mult, cu cît această echipă le-a adus 
unele satisfacții în acest an, arătind 
că ea are posibilități, că poate presta 
un fotbal bun și că — în consecință 
— poate obține rezultate care să facă 
cinste palmaresului nostru interna
țional.

Dar duminică, jucători fruntași ca 
Datcu, Popa, Nunweiller III, Koszka, 
Constantin, Manolache, Țîrcovnicu, 
Haidu, pe care se conta — pe bună 
dreptate — au fost de nerecunoscut, 
prin jocul lor lipsit de perspectivă, 
prin greșelile făcute și chiar prin sla
ba putere de luptă, cu mult sub nive
lul obișnuit. Primirea unui gol în 
primul minut constituie desigur un 
„șoc psihologic" dar acest lucru nu 
poate scuza deruta în care a intrat 
echipa, nervozitatea de care, s-a lăsat 
cuprinsă, jocul dezorganizat care a 
urmat. Iar rezultatul acestor stări de 
lucruri a fost acela că în loc să ne 
impunem jocul și să obținem astfel 
egaiarea, am făcut noi greșeli și ne-am 
pomenit pe tabela de marcaj cu un 
0—3, oricît nu ne venea să credem 
ochilor. Și asta, numai după 18 mi
nute de joc, pe terenul nostru, în fața 
publicului nostru.

Așa cum scriam și ieri, acest rezul
tat nesatisfăcător nu face decît să 
oglindească comportarea slabă, sub 
așteptări a echipei noastre. Dar nu e 
mai puțin adevărat că la stabilirea

rezultatului final au contribuit și unele 
greșeli de arbitraj, greșeli cu atît mai 
surprinzătoare, cu cît meciul a fost 
condus de un arbitru bine cotat, cu 
experiență, cum este Constantin Zece- 
vici din R. S. F. Iugoslavia. El ne-a 
anulat un gol perfect valabil, într-un 
moment cînd echipa noastră exercita 
o puternică presiune asupra porții da
neze și cînd un prim succes, un gol, 
ar fi dat un potențial și mai mare 
echipei, ar fi îndepărtat în mare mă
sură nervozitatea de care se lăsase 
surprinsă. Trebuie să arătăm că după 
meci, atunci cînd marile adevăruri se 
spun cu mai multă ușurință, unul din 
arbitrii de tușă a declarat că golul în
scris de Manolache a fost valabil. 
De altfel nici nu era nevoie de con
firmarea arbitrului de tușă, pentru că 
la faza respectivă jucătorii oaspeți 
n-au reclamat nici o infracțiune, iar 
cei 20 de ziariști danezi, abătuți o 
clipă și așteptînd ca mingea să fie 
pusă la centru, au avut o explozie de 
bucurie — ca la aflarea unei vești pe 
cît de plăcute, pe atît de neașteptate 
— în momentul cînd arbitrul Zece- 
vici a anulat golul.

De asemenea, arbitrul ar fi trebuit 
să sancționeze cu o lovitură de la 11 
metri cel puțin un atac neregulamentar 
comis în careu asupra lui Manolache 
și a altora. Este evident, deci, că pe 
lîngă faptul că echipa noastră a jucat 
slab, sub posibilitățile ei, am avut și 
un arbitraj care ne-a dezavantajat.

Trebuie să spunem că și spectatorii 
prezenți. la ultimul meci al campiona
telor europene de volei și-au manifes
tat, pe bună dreptate, nemulțumirea 
față de arbitrajul necorespunzător pres
tat de Ianko Radvani. Credem că ar fi 
bine ca federațiile noastre să discute cu 
forurile corespunzătoare pentru ca a-

cestea să vegheze ca arbitrii desemnați 
să conducă meciuri internaționale sa 
dovedească obiectivitate, asigurînd nor
mala desfășurare a intilniriior spor
tive.

Acestea sînt faptele. Și acum, tre
buie să privim Înainte, spre cel de-al 
treilea meci, pe care-1 vom juca cu Da
nemarca, de data aceasta pe teren neu
tru. Este o sarcină mai grea decît cea 
pe care am avut-o la București dar, 
fără îndoială, mult mai ușoară decît 
cea care ne-a stat în față la Copen
haga și căreia — după cum se știe — 
i-am făcut față cu succes. Se cere doar 
ca antrenorii și jucătorii să privească 
cu toată seriozitatea acest meci, să se 
pregătească temeinic din toate punctele 
de vedere — tehnic, tactic, fizic și 
moral — pentru a da iubitorilor fot
balului din țara noastră, măcar cu în- 
tîrziere, satisfacția Calificării mai de
parte în preliminariile olimpice. In a- 
tingerea acestui obiectiv, trebuie con
centrate toate forțele pentru îmbună
tățirea continuă a tehnicii individuale a 
jucătorilor, pentru practicarea unui joc 
simplu, în viteză, despovărat de toate 
artificiile, care nu fac decît să frîneze 
jocul, să-i limiteze eficacitatea. Colec
tivul de antrenori căruia i s-a încredin
țat pregătirea echipei (Angelo Nicules- 
cu, antrenor coordonator, Silviu Ploeș- 
teanu, antrenor principal, Gheorghe Ola, 
antrenor secund), și care are partea sa 
de vină, împreună cu F. R. Fotbal, tre
buie să ia toate măsurile necesare pen
tru ca la cel de-al treilea meci cu Da
nemarca echipa noastră să se prezinte 
în plenitudinea forțelor ei și să obțină 
victoria.

R. URZICEANU 
J. BERARIU
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BULETINUL CATEGORIEI B
SERIA 1

C.F.R. PAȘCANI — ȘTIINȚA BUCU- 
RE ȘTI f2—1). hr de luptă. în partea 
a doua a partidei C.F.R. a dominat ca
tegoric. Punctele au fost realizate de 
Rozorea (min. 53) și Atanasiu (min. 
68) pentru, C.F.R. respectiv, Zăinescu 
(min, 18). (Constantin Enea, coresp.).

CHIMIA FĂGĂRAȘ — METALUL 
TÎKGOV1ȘTE (l—2). Deși au dominat 
majoritatea timpului, localni ii nu au 
înscris decît un singur goi în minutul 
20, prin Maxim. F o,nația ga/d5 a ma
nifestat lij ? «ri serioase în ^iodizarea 
acțiunllo.. Metalul organizîndu-și mai 
bine acțiunile ofens.ve, a reușit să ega
leze în minutul 30 prin Chiri ță și să 
înscrie golul victoriei în min. 50 prin 
același Chiriță. (Bucur Stoiciu și Traian 
Lancea, coresp.).

FORESTA FĂLTICENI — DINAMO 
BACĂU (1—1). Joc de bun nivel teh
nic. Spre sfîrșit meciul a fost umbrit 
de nesportivitatea unor jucători din am
bele echipe. Arbitrul Șt. Tașula (Bucu
rești) a eliminat în minutul 52 pe 
Olteana (Dinamo) pentru lovirea repe
tată a adversarului și injurii aduse 
arbitrului, și pe Sacamaș (Foresta) pen
tru lovirea adversarului. Au marcat: 
Harșani (min. 42) pentru Dinamo, Bejan 
(min. 87) pentru gazde. (Negru Laz.ăr. 
coresp.).

ȘTIINȚA GALAȚI — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ (1—1). Studenții n-au reușit 
să se reabiliteze în fața suporterilor lor, 
cu toate că au dominat mai mult. Au 
înscris : Mangalagiu (Ceahlăul — în 
mîn. 7) și Șcrbăncscu (Știința — în 
min. 65). De remarcat că în min. 68 
Manta (portarul Științei Galați) a ratat 
o lovitură de la 11 m. (T. Siriopol, co
respondent).

UNIREA RM. VÎLCEA — TRACTO
RUL BRAȘOV (2—0). Gazdele au ata
cat continuu, reușind să termine fiecare 
acțiune cu șuturi la poartă. Unirea a 
prestat cel mai bun joc al său din 
actualul campionat. Scorul s-a menținut 
alb pînă în min. 62 cînd Gavrilă a 
marcat primul gol. Cel de al doilea a 
fost înscris de Marin (min. 78). (Ion 
Predișor, coresp.).

FLACĂRA M0REN1 — ȘTIINȚA 
CRAIOVA (1—0). Știința a atacat mai 
mult în prima repriză, dar înaintașii săi 
au dat dovadă de ineficacitate. După 
pauză, Flacăra domină și înscrie prin 
Frățilă în min. 65. (Gh. I linca, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — POIANA 
CIMPINA (0—2). Formația bucureș- 
teană a suferit duminică prima înfrîngere 
pe teren propriu de la începutul cam
pionatului. Metalul a dominat aproape 
tot timpul, dar n-a putut realiza nimic 
din mai multe cauze și anume : în
grămădirea jocului pe centrul terenului, 
nervozitatea jucătorilor și ineficacitatea 
liniei de atac care n-a știut să con
tracareze apă rana supraaglomerată a 
adversarilor. în plus, jocul „la ofsaid4* 
practicat de apărătorii mctalurgiști s-a

Iată și „dovada44 înghesuirii jocului în centru. 11. jucători sînt masați în fața 
porții lui Opanschi, din care 6 de la Metalul. Aceștia însă nu vor putea străpunge 

apărarea adversă pe spațiul redus de la mijlocul careului.

ȘTIRI • $1101
FOTBALIȘTII BALMAREN! VICTO
RIOS! IN IUGOSLAVIA: MINERUL 
BAIA MARE — O F K. SUBOHf.A 

5-2 (4—2)
In primul meri al turneului pe 

care îl întreprinde în Iugoslavia, for
mația de categorie B, Minerul Baia 
Mare a jucat duminică la Subotița 
cu echipa O.F.K., pe car- a întrecut-o 
la scor. Bâimărenii au prestat un 
joc excelent concretizînd t-și superio
ritatea prin golurile înscrise de Sasu 
(3), Soo și Trifu. Pentru gazde au 
marcat Terzici și Costct.

în continuare. Minerul va juca 
azi în localitatea Titoujite. cu echipa 
Sloboda, iar joi la Zrenlanin, cu Pro 
leter. Formația Sloboda activează în 
divizia a treia iar Proleier (ca și 
O.F.K. Subotița), în divizia secundă 
a campionatului iugoslav.

REZULTATE DIN CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Pandurii Tg. Jiu — Știința Craiova 
1—2 (l—1). Recolta Caret — Flamura 
roșie Oradea 3—0 (1—0). C.S.M s. 
Iași — Dinamo Suceava 6—1 (3—1). 
Moldova lași — Ceahlăul P. Neamț 
4—3 (3—0). Crișul Oradea — Minerul 
Bihor 11—0 (3—0). Luceafărul Brașov 
— Metalul Țîrgoviște 3—0 (neprezen- 
tare), Dinamo Bacău — Siderurgistul 
Galați 1—1 (0—0), Unirea Dej — Ști
ința Cluj 0—0, Gaz Metan Mediaș — 
Steagul roșu Brașov 2—3 (1—0), A.S. 
Cugir — C.S.M. Sibiu 1-4 (1-1).
C.F.R. Timișoara — C.S.M. Reșița 2—8 
(1—0), Știința Timișoara — C.F.R, 
Arad 0—0, Electromotor Timișoara — 
Vagonul Arad 1—1 (1—1), Rulmentul 
Bîrlad — Moldova Moinești 9—1 
(4—1), Foresta Fălticeni — Unirea Bo
toșani 6—2 (2—1), Mureșul Tg. Mu
reș — Arieșul Turda 3—0 (0—0), 
C.F.R. Pașcani — Textila Buhuși 1—8 
(1—0), Textila Sf. Gheorghe — Trac
torul Brașov 1—1 (0—1), Unirea Rm. 
Vîlcea — Dinamo Pitești 0—13 (0—5), 
Farul Constanța — Dinamo București 
3—2 (1—2).
LA 17 NOIEMBRIE. ETAPA IN CUPA 

R. P. R.
Următoarea etapă a Cupei R P.R. 

este programată în ziua de 17 noiem
brie, cînd intră în competiție și echi
pele de categorie C. Sînt programata 
44 de jocuri, al căror program îl vata 
publica într-un număr viitor al ziarului 
nostru.

ELECTRONICA ÎNVINGĂTOARE 
LA SOFIA

Echipa Electronica din campionatul 
orășenesc al Capitalei a jucat recent la 
Sofia, cu echipa Spartak Trebna. de 
asemenea din campionatul orășenesc al 
capitalei bulgare. Bucureștenii au ter
minat învingători cu 5—1 (3—1).

★
PRAGA 4 (Agerpres). fn continua

rea turneului pe care-1 întreprinde îa 
R. S. Cehoslovacă, echipa de fotbal 
Știința Timișoara a jucat la Ostrava 
cu echipa Banik din prima ligă. Echipa ț 
cehoslovacă a cîștigat cu 2—1 (1—l)t 
prin punctele marcate de Veczerek Go-, 
iul timișorenilor a fost înscris d*  
Mițaru. .

Foto: V. Bageac

întors, ca o armă cu două tăișuri îm
potriva acestora. 0 altă cauză a înfrin- 
gerii este și faptul că Dumitriu I a ținut 
prea mult mingea, făcînd multe „înflo
rituri44 pe teren și frînînd astfei jocul.

Oaspeții s-au organizat foarte bine în 
apărare, au răspuns calm tuturor atacu
rilor și au contraatacat periculos ori de 
cîte ori au avut ocazia. Două dintre 
ocazii ei au reușit să le fructifice: în 
min. 37 apărarea metalurgistă este sur
prinsă prea înainte și Tr. Popescu, după 
ce driblează și portarul trimite în poartă; 
în min. 85, același jucător, prof ițind 
de gțreșelile apărătorilor bucure-șteni, 
reușește să înscrie al doilea punct al 
oaspeților.

De notat că Pani Popescu (Metalul) 
a ratat, datorită nervozității, un 11 m 
acordat în ultimul minut de joc.

Arbitrul N. Sta vru-Constanța a condus 
foarte bine formațiile:

METALUL: Petre — Ștcfănescu (Ba
dea), Sabi, Stere — Paul Popescu, 
Protopopcscu — Buza tu, Coteț, Nicu- 
lescn, Dumitriu 1, AL l*azăr.

POIANA : Opanschi — Cruceru, Gh. 
Ionescu, Mărculescu — Banu, Dumi- 
tra.șcu — Ionescu I, Nanu, Tr. Popescu 
Nițulescu. Matei (Șovăială).

C. DUMITRIU

SERIA A 81-a

MINERUL LUPENI — A.S.M.D. SATU 
MARE (2—1). Joc de nivel tehnic slab. 
Scorul putea fi mai mare dacă apărăto 
ral sătmărean, Nagy, nu oprea balonul 
în min. 30 pe linia porții, dacă șuiul

expediat de Băluțiu nu se lovea de bara 
transversală a porții etc. Primul gol 
„cade“ în min. 5 la o învălmășeală în 
careul oaspeților. Ion C. Ion, atent, 
intră în posesia mingii și trage peste 
fundași și peste portarul Erdelyi: 1—0. 
Egaiarea se produce spre sftrșitul par
tidei (min. 70): Tir on șutează cu efect 
de pe extremă, iar portarul minerilor, 
Siclai scapă balonul din mîini in poartă. 
Peste zece minute Băluțiu este oprit ne
regulamentar în careu de apărătorul săt
mărean Nagy, infracțiune pentru care 
arbitrul Octavian Cornișa dictează pe
nal ti transformat tot de Băluțiu. S-au 
evidențiat Ion C. Ion de la gazde șl 
Bir o de la oaspeți. (I. Giortea și I. 
Cotescn — coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — G.S.M. RE
ȘIȚA (1—1). Meci viu disputat, în 
care ambele echipe au jucat cu mult 
elan și au făcut risipă de energie pentru 
obținerea celor două puncte. Inițiativa 
lc-a aparținut pe rînd; în prima parte 
a întîlnirii au avut-o gazdele, iar în cea 
de a doua oaspeții. Scorul a fost des
chis de ceferiști în min. 33 cînd Sfîr- 
logea a reluat cu capul o centrare ve
nită de pe extrema dreaptă. Reșițenii 
restabilesc egalitatea la numai două mi
nute : Panici centrează, balonul ajunge 
ia portarul timișorenilor Rusu, care 
scapă mingea în plasă. (P. Velțan — 
coresp.).

C.S.M. CLUJ — C.S.M. SIBIU (2—0). 
Echipa locală a prestat un fotbal clar, 
cu multe jaze spectaculoase. Fotbaliștii 
sibieni s-au mișcat bine în cîmp. Cele 
două goluri au jost înscrise de Nedelcu 
(min. 9) și Mureșari (min. 8U). (N*  
Todoran — coresp.).

MUREȘUL TG MUREȘ — ARIEȘUL 
TURDA (1—1). Partida a avut o des-

fășurare dîrrll. ambele formații lu|>tin4 
din răsputeri pentru victorie. Scorul ■ 
fost deschis în min. 16 de oaspeți pria 
Pîrvu. în repriza a doua, gaz,dele for
țează și reușesc să egaleze în min. 52 
prin. Balint 1. După ce rezultatul » 
devenit egal, turdenii se retrag în apă
rare și reușesc să stăvilească atacuri!# 
susținute ale localnicilor. (V. Kadar — 
coresp.). i

zl.S. CUGIR — FLAMURA RO$IR 
ORADEA (1—0). Meci de factură teh
nică mediocră. Gazdele dacă nu ratau 
numeroasele ocazii de gol in prima parte 
a jocului, puteau ctștiga la un scor cm- 
cludenl. Unicul g<A al partidei a fost 
înscris în min. 8 de Crăciuniuc. Unul 
dintre cei mai buni jucători ai A.S. 
Cugir a fost juniorul Barbu, dev in 
clasa a XI-a, promovat cu mult curaj 
In echipă de antrenorul I. Petchovschi. 
(M. Vîlceanu — coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — JIUL PE- 
TlîII^A (3—0). Spectatorii medieșeni au 
plecat satisfăcuti numai în parte de la 
stadion. Victoria la scor i-a mulțumii, 
dar nu și calitatea jocului prestat dc 
echipa lor. încă din primele minute ale 
meciului fotbaliștii din Valea Jiului 
protestează la deciziile arbitrului, fapt 
care contribuie la crearea unei atmosfere 
încordate pe teren. In min. 16 localnicii 
ratează o lovitură de la 11 m. (Kezdi 
trage în bară) Primul gol este înscris 
abia în min. 59; de același Kezdi, care, 
de data aceasta, reușește să valorifice 
o nouă lovitură de la 11 m. dictată 
împotriva Jiului. Golurile următoare le-a 
obținut Feurdean (min. 72 și 78). în 
minutul 63 jucătorii Noian (Gaz Metan) 
și Ciutac (Jiul) sînt eliminați de pc 
teren de către arbitrul R. Sabău (Clui) 
pentru loviri reciproce. fZ. Rișnoveamt, 
— coresp ).



A început sezonul de ciclocros Clarificări și... complicași înaintea ultimei etape Ultimul concurs

De pe șosea și velodrom, 
pe teren accidentat

Multi dintre cititorii noștri credeau 
'poate că o dată cu încheierea campio
natului republican de semifond, care 
marca sjirșitul activității competițio- 
nale pe șosea și velodrom, cicliștii 
vor lua vacanță. Nu, ei nu se odih- 
nescjn aceste zile. Dimpotrivă, cicliștii 
au trecut de pe șosea și velodrom, 
pe poteci și drum accidentat în pa
sionante întreceri de ciclocros.

Duminică, alergătorii bucureșteni au 
participat la al doilea concurs din 
actualul sezon. Traseu admirabil și 
curse viu disputate, iată atributele 
competiției organizate alaltăieri dimi
neața de clubul sportiv Olimpia în 
vecinătatea noului cartier Balta Albă. 
Programul a cuprins probe pentru 
toate categoriile de alergători. Iată, 
pe scurt, filmul celei mai importante 
probe, cursa seniorilor.

Startul s-a dat de pe stadionul 
Olimpia din bel. Ion Șutea. La sem
nalul arbitrului au pornit să stră
bată cele patru ture (20 km), 20 de 
concurenți. Organizatorii au ales tra
seul în așa fel ca el să poată fi 
văzut, dintr-un anumit loc, în între
gime. Ditpă un tur, primul trece I. 
Braharu urmat îndeaproape de Gh. 
Rădulescti, C. Baciu. C. Dumitrescu 
etc. In turul doi ordinea trecerii este 
următoarea: Gh. Radulescu, I. Braha
ru, C. Dumitrescu și I. Baciu, care 
s-au detașat de restul adversarilor. în 
turul trei C. Dumitrescu pedalează 
în forță, trece pe rînd de principalii 
lui adversari, luind un apreciabil 
avans pe care reușește să și-l mențină 
pină la terminarea cursei. CLASA
MENT FINAL: 1. C. Dumitrescu 
(Olimpia), urmat la 10 sec de Gh. 
Rădidcscii (Olimpia). 14 sec de ].
Brahan i (Voința), la 20 sec. de C.
Baciu (Steaua) și la 1:11 de Șt.
Teadcr (Voința ).

Iută cîștigătorii în celelalte probe:
juniori 1 (trei ture): C. Ivan ( Dina-
me); juniori cat. a Il-a (două ture): 
M Tipica (Olimpia); semieurse (1 
tur): V. Calomfirescu (Ș.S.E. nr. 1); 
biciclete de turism (1 tur): C. Apos- 
tolescu (Voința).

1. TRAIAN

Tragere specială Loto-Central
Au rămas numai trei zile în care 

se pot cumpăra bilete pentru TRA
GEREA SPECIALA LOTO-CENTRAL 
de vineri 8 noiembrie a.c.

Desigur că ea este așteptată cu 
viu interes de către participanți, atît 
pentru marele număr de premii ce se 
atribuie SUPLIMENTAR cît și dato
rită sistemului de tragere care oferă 
sporite posibilități de cîșiig. Astfel 
se efectuează în total 12 extrageri 
însumînd 56 numere.

Printre importantele premii supli
mentare întîlnim UN NUMĂR NE
LIMITAT DE AUTOTURISME 
JWOSKVICI", în raport cu valoarea 
fondului de premii înregistrat. Ală
turi de autoturisme, apar și nume
roase alte premii importante în o- 
bieete precum și EXCURSII PESTE 
HOTARE în R.S. Cehoslovacă și R.P. 
Ungară, acordate, și ele tot în- nu
măr nelimitat.

Nu trebuie să lipsiți de la această 
importantă tragere specială. Grăbi- 
ți-vă însă, întrucît biletele se mai

Poate nici una din etapele acestui 
campionat n-a fost atît de pasionantă 
ca această penultimă întîlnire a for
mațiilor de categorie A. Jocurile de 
simbătă și duminică au infirmat multe 
pronosticuri, și au determinat unele 
schimbări importante în clasament.

Puțini considerau de pildă că Unirea 
va obține egalitate în jocul cu Grivița 
Roșie, încă angajată pînă la acest 
meci, pentru locul 11 în clasament. Și 
totuși, după cele 80 de minute, tabela 
de marcaj arăta: 6—6. Un scor care 
putea fi însă favorabil formației Uni
rea (ratarea inexplicabilă a unei lovi
turi de pedeapsă de către Țuțuianu).

Progresul cîștigâ balonul și va obfine o tușă. (Fază din meciul Progresul —
Dinamo 6—9).

Fot®: T. Cbiorcanu

lată, dar, că în acest interesant final 
de campionat o echipă care ocupa locul 
10 a reușit un rezultat excelent în fața 
foștilor campioni. Un rezultat care a 
pus la „adăpost" pe Unirea de neplă
cerile... staționării în zona retrogra
dării.

Nici Steaua n-a terminat învingă
toare partida cu Gloria în care pornea, 

pot procura doar astăzi, mîrire 
poimîine.

★
La tragerea Pronoexpres de mîine 

se acordă PREMII SUPLIMENTARE 
posesorilor de bilete Sportexpres — 
trimestrul IV. Participanții trebuie 
să aibă grijă ca pe buletinele PRO
NOEXPRES să le fie trecute, de către 
gestionarii vînzători, cîte an număr 
de bilete SPORTEXPRES pentru fie
care variantă jucată. Premiile vor 
fi atribuite pe baza unei extrageri 
suplimentare de cinei numere din 
49, pe trei categorii.

238.734 LEI REPORT LA CONCURSUL PRONOEXPRES NR. 45 
DIN 6 NOIEMBRIE 1963

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 44 
din 30 octombrie 1963

Categoria a Il-a 8 variante a 6.818 lei 
Categoria a Ill-a 35 variante a 1.678 lei 
Categoria a IV-a 476 variante a 158 lei 

desigur, favorită. După o repriză 
„albă", militarii au înscris doar 3 
puncte, ca și adversarii. lor. Firește 
trebuie ținut seama și de faptul că mi
litarii sînt — după jocul cu Dinamo 
— scutiți de orice emoții și indiferent 
de rezultatul pe care t-ar fi obținut, ca 
și de cel pe care-1 vor realiza în ulti
ma etapă, ei tot vor îmbrăca tricourile 
de campioni ai țării. Totuși, Steaua ți
nea — fără îndoială — să încheie 
acest campionat cu cît mai multe vic
torii» Simbătă a trebuit însă să se mul
țumească cu un rezultat de egalitate.

O desfășurare spectaculoasă și cu o 
pasionantă evoluție a scorului a avut 

și jocul dintre Progresul și Dinamo. 
Formația Progresului a condus la pau
ză cu 6—3 și a fost întrecută cu 9—6. 
Din multe puncte de vedere, pe aceeași 
listă a surprizelor pot fi trecute și* * vic
toriile realizate de Știința Timișoara 
(în compania Rulmentului Bîrlad), Fa
rul — care a întrecut categoric forma
ția studenților din Petroșeni — ca și 
înfrîrrgerea destul de categorică a stu

patru formații (Steaua. Dinamo, Gri
vița Roșie, Progresul) și au... compli
cat lupta pentru retrogradare și bara
jul pentru viitoarea ediție a campiona
tului. A ,„scăpat" Unirea-, dar în afară 
de Știința Timișoara și Farul Constan
ța (cu cîte 33 de puncte) a „intrat"
Rulmentul Bîrlad, care pentru a-și. păs

tra locul în „A“ are nevoie de victorie 
în ultima etapă în care întîlnește, la 
Bîrlad, formația constănțeană. Așadar, 
numai ultimele întreceri ale campiona
tului vor clarifica pozdția echipelor cla
sate pe locurile 11 —12. Un motiv în 
plus să așteptăm cu interes etapa de 
duminică.

DAN GIREEȘTEANU

★
• Astăzi (la ora 1905) are loc — 

Ia sediul UCFS oraș — o importantă 
ședință de referate pe marginea lucră
rilor științifice, la care sînt invitați toți 
antrenorii bucureșteni de rugbi.

Premiile constă din : o motocicletă 
Jawa de 350 cmc., televizoare „Ru
bin" 102, frigidere „Eram", aparate 
de radio „Darclee" cu picup, aparate 
de radio cu tranzistor! etc.

Participați cu cit mai multe bu
letine PRONOEXPRES și cu cît mai 
multe bilete SPORTE.XPRES la con
cursul PRONOEXPRES de mîine 
pentru a beneficia de multiplele șanse 
de cîștig ce vi se acordă.

La aceste premii participă și bi
letele abonament, legate de bilete 
SPORTEXPRES.

Categoria a V-a 847 variante a 89 lei 
Categoria a Vl-a 5.954 variante a 17 lei

Se reportează suma de lei 238.734 la 
categoria 1 a concursului Pronoexpres 
nr. 45 din 6 noiembrie 1963.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport 

denților clujeni Ia Iași. In legătură cu 
aceste ultime partide ar trebui, poate, 
să subliniem faptul că — după cum 
ne-au relatat corespondenții noștri — 
gazdele au obținut cele 3 puncte în 
urma unui joc deschis care le-a adus 
nu numai, o prețioasă victorie, ci și 
aplauzele spectatorilor.

Partidele de simbătă și duminică au 
consolidat poziția echipelor fruntașe, 
au stabilit teoretic ordinea primelor

CLASAMENT

1. Steaua 21 18 3 0 289: 70 60
2. Dinamo 21 16 2 3 279:106 55
3. Gr. Roșie 21 14 4 3< 264: 73 53
4. Progresul 21 9 4 S 150:103 43
5. Gloria 21 7 7 7 104:122 42
6. Șt. Cluj 21 7 6 8 128:132 41
7. CSMS Iași 21 7 3 11 90:131 38
8. Șt. Petroșeni 21 7 2 12 89:214 37
9. Unirea 21 5 4 12 77:140 35

10. Rul. Bîrlad 21 5 3 13 79:190 34
11. Șt. Tim. 21 5 2 14 64:184 33
12. Farul Const. 21 5 2 14 79:227 33

al anului
Sfîrșitul săptămâni trecute a 

tis cu încheierea activității cor 
ționale din acest an a pentatlon, 
noștri. Simbătă și duminică ca 
de călărie și pentatlon modern a 
șului București a organizat u. 
concurs rezervat atit pentatlon, 
fruntași cit și tinerilor începători, 
nici de a-și încerca forțele într- 
trecere oficială. Acest concurs t 
prins doar trei probe ale pentai 
lui: tir, înot, cros.

La categoria I avansați pe p 
loc s-a clasat Gh. Tomiuc (St 
cu 2705 p. (la tir 184 p. — 71 
la mutație 300 m în 4:15,5 — 9‘. 
iar la cros 13:00,0 — 1000 p, 
locul doi Cristu Lichiardopol (St< 
2318 p. (191—920 p.; 4:07,8—96 
16:09,0 — 433 p.) iar pe locu, 
Dan Ionescu (Steaua) cu 221 
(188—860 pi; 4:05,5—975 p.; 16:6 
433 p.).

La categoria a Il-a au cor 
sportivi în vîrstâ de peste IS an 
tir — 20 cartușe pe țintă fix. 
înot 200 m liber, iar la cros 30 
plat. Pe locul intîi s-a clasat > 
Cerchez (Steaua) cu 2 770 p. ( 
840 p.; 2:43,8—935 p.; 10:35,0 
p.). Pe locul doi s-a clasat ' 
Raba (Steaua) cu 2 598 p. (193 
p.; 3:16,2—770; 10:44,0—868 p.) 
pe locul trei Paul Sîrbu (SR 
2323 p. (186—820 p.; 3:28,6-71 
11:09,0—793 p.).

La categoria a Ill-a incepăto 
evoluat tineri sportivi sub 18 
tir 10 cartușe cu țintă fixă-, inoi 
ni liber și cros 1500 ir plat 
primele trei locuri s-au c„-sât . 
bal Ionescu (Șc. Al. „Ion Crear
— 2807 p., Dorin Martie (Progr
— 2 634 p. si A. Tăutu (Steaua 
2 319 p.

De la I. E. B. S.
Pentru campionatele internați, 

de gimnastică din 8—10. XT.a.e. < 
sala Floreasca, biletele s-au pus 
vînzare- începînd de astăzi la, e 
din str. Ion Vidu și Pronosport 
Victoriei nr. 2.

premii ;
SUPLIMENTARE
PENTRU PARTICIPANT!! LA

PRONOEXPRES

MOTOCICLETA,«JAWA 35O"ve>i?l(5’b^feE“T^rEVIZCXfejiiTC



Reprezentanții S.S.E. Nr. 2 București— 
pe locul I în concursul republican de la Reșița

PUTE
— (itcva concluzii pc marginea finalei campionatului republican

Orașul Reșița a găzduit duminică 
'.oncursul republican rezervat școlilor 
■•portive de elevi. Au participat aproa- 
te 400 de conctuetiți.

întrecerile au dat clștig de cauză 
eprezentanților Școlii sportive de elevi 
tr. 2 din București, care a ocupat lo- 
■ttl I, atit in clasamentele pe categorii 
le virstă cit și in clasamentul general, 
hinctaj: 840,50. Pe locurile urtnăloa- 
e. S.S.E. Constanța cu 603,50 p și 
>.S;E. nr. 1 București cu 414,50 p.

Dintre rezultatele cele mai valoroase 
e cuvine a aminti pe cel de la 300 
n băieți cat. a Il-a realizat de con- 
•urenttll Ion Levonian (S.S.E. Con- 
tartța) — 36,5, care reprezintă un nou 
ecord republican de juniori cat. a 
l-a.

Iată și alte rezultate promițătoare: 
lETE, CAT. 1: 100 m : Sanda Ange- 
-scu (S.S.E. Brașov) 12,7; greutate: 
livia O ros (S.S.E. Brașov) 12.63; 400 
n: Margareta Raksi (S.S.E. Oradea) 
1.5; 4x100 ni: S.S.E. 2 București 
2,4. FETE, CAT. A II-A: lungime: 
!,lena Zaharia (S.S.E. Iași) 5.20 m; 
0 m: Aura Petrescu (S.S.E. 2) 8,0; 
Uliță: Silvia Munteanu (S.S.E. Con- 
tanfa) 31.85. BĂIEȚI, CAT. I: 110 
ig: //. lliesu (S.S.E. 1) 15,2; 100 m: 
", Porojan (S.S.E. 2) 11,1; disc: A. 
laghi (S.S.E. Oradea) 42,87; 400 m:

C. Mișulescu (S.S.E. Craiova) 51,9; 
1500 m: V. Pătrășcanti (S.S.E. 2)
4:09,7; prăjină: Dinu Piștalu (S.S.E. 2) 
3,70 m; 200 m: V. Porojan (S.S E. 2) 
23,0; 4x100 rn: S.S.E. 2 — 44.9. BĂ
IEȚI, CAT. A II-A: înălțime: A. Șepci 
(S.S.E. Cluj) 1,75 tn; greutate: Al. 
Vizitiu (S.S.E. 1) 13,98 m; 80 m: D. 
Hidioșanu (S.S.E. 2) 9,3; suliță: D. 
Lipicioiu. (S.S.E. Reșița) 50,27; 1000 m: 
FI. Săvulescu (S.S.E. 2) 2:46,2; lun
gime: T. Vișinescu (S.S.E. Constan
ța) și D. Hidioșanu (S.S.E. 2) 6.65 
tn; prăjină: A. Șepci (S.S.E. Cluj) 
3.10; 90 mg: A. Șepci (S.S.E. Cluj) 
12,9.

Iată si clasamentele pe categorii de 
virstă: 'FETE CAT I (16—18 ani): 
1. S.S.E. 2 București 179,50 p; 2. 
S.S.E. Oradea 155,50 p ;3. S.S.E. Con
stanta 146,00 p. FETE CAT. A II-A 
(14—16 ani); 1. S.S.E. 2 119.00 p; 2. 
S.S.E. Constanta 106.00 p; 3. S.S.E. 
Reșița 55.50 p'. BĂIEȚI CAT. I: I. 
S.S.E. 2 341,50 p; 2. S.S.E. Constanta 
232,00 p; 3. S.S.E. 1 Buc. 177.00 'p. 
BĂIEȚI CAT. A II-A: 1. S.S.E. 2 174,50 
p; 2. -S.S.E. 1 121,50 p; 3. S.S.E. Con
stanța 119,50 p.

De remarcat faptul că la întreceri 
au jost prezenți aproape 1000 de spec
tatori.

Spectatorii care au asistat la tur
neul final al campionatului republi
can de oină pe anul 1963, își vor a- 
minti mult timp de întrecerile des
fășurate pe stadionul ,,23 August" 
din Baia Mare. Trecerile rapide, prin 
eele două culoare, ale jucătorilor de 
la „bătaie", în timp ce mingea zbura 
și pqposea șpoi undeva peste linia 
de 65 m, loviturile ca din pușcă ale 

. ", inge-
,,prinși la mij- 

— iată numai cîteva elemente 
au demonstrat din nou frumu- 
sportKlui nostru national.

trăgătorilor de la „prindere", 
niozitatea sportivilor 
loc" 
care 
setea

consecutiv campiona
tul. Iată însă, că din nou fosilii că
pitan al formației liceului ,,Gh. La
zăr" a trăit recent la Baia Mare, de 
data aceasta în postura de antrenor, 
clipele din 1925 : echipa C.P.B , pre- 

de Alexandru Rafailescu, a 
anul acesta aceeași perfor- 

Și e un amănunt care merită 
consemnat

DUPĂ 38 DE ANI

1899, cînd a avut loc primulTn
campionat național, oină se practica 
numai în școli. De altfel, pînă în 
1936 cînd au fost întrerupte, campio
natele angrenau mai mult echipe șco
lare. Cea mai frumoasă performanța 
a realizat-o pe vremuri formația li
ceului „Gh. Lazăr" din București (al 
cărei căpitan era Alexandru Raîai- 
lescti), care a cîstigat consecutiv edi
țiile 1923—1925. ’

De ce am făcut această scurtă in
cursiune în istoria campionatelor ? 
Pentru că din 1925 șl piuă astăzi 
nici o echipă nu a reușit să cucereas-

întreceri viu disputate in concursul 
de obstacole dotat cu „Cupa Steaua“

Clubul sportiv Steaua ne-a confir- 
îat din nou marile sale posibilități 
n organizarea întrecerilor miotoci- 
liste. Concursul de obstacole pe care 
a organizat duminică dimineața pe 
tadionul Ghencea a fost un adevă- 
at model. Pavoazarea, marcarea 
aseului, stația de radioamplificare, 
îșpectarea cu strictețe a programu- 
ii și a orelor de începere, frumoasa 
îstivitate de premiere

ihai Dănescu (Steaua), urmat de co- 
^ul său de club Alexandru Schiller, in 
rsa renervată motocicletelor de 250 

cmc.

mai citeva din elementele care au 
impresionat în mod deosebit pe toți 
cei prezenți la concurs. Mai trebuie 
subliniat făptui că acest club s-a 
străduit și a reușit să strîngă la startul 
probelor pentru începători numeroși 
motocicliști nelegitimați, marea ma
joritate fiind foarte tineri. In acest 
fel s-a dat antrenorilor posibilitatea 
de a recruta elemente talentate pen
tru secțiile

Concursul 
a fost de 
spectacular. 
Dinamo Ț ... 
spectatorilor, de la clubul sportiv 
Metalul au participat doar Tudor 
Popa, V. Savin și D. Vasilcscu) au 
arătat frumoase calități pentru acest 
gen de curse și o pregătire supe
rioară. La 125 cmc, Traian Macarie 
(Dinamo) l-a avut ca adversar mai 
dificil pe metalurgistul T. Popa. Cu 
toate acestea el a reușit să se impună 
și în final să cîștige ambele manșe 
și cu aceasta și concursul. La 175 
cmc spectatorii au asistat la o inte
resantă dispută între alergători tineri. 
Al. Datcu (Steaua) a cîștigat — nu 
fără emoții — primul loc în clasa
mentul final datorită faptului că și-a 
pregătit bine mașina și a avut o 
comportare constantă în ambele man
șe. Maestrul sportului Mihai Dănescu 
n-a lăsat să-i „scape" nici în acest 
concurs victoria la 250 cmc. Deși 
a avut de luptat cu adversari de va
loare (Mihai Pop, E. Keresteș, Al. 
Schuler) el a reușit să domine cu 
autoritate cursa. La 350 cmc Mihai 
Dănescu ne-a arătat că are o exce
lentă pregătire fizică reușind să con-

de motociclism.
dotat cu „Cupa Steaua" 
un bun nivel tehnic si 
Alergătorii de la Steaua, 

și Voința (spre regretui

cureze 
ceasta 
manșa 
el și-a 
clasamentul final. 'Principalul 
adversar, maestrul sportului Gh. Ion. 
n-a putut ocupa decît locul III în 
prima manșă astfel 
cea de a doua nu 
pe primul loc. Iată 
năle :

125
mo) ; 
Popa
(Steaua); 5. M Voicu
1. Lăzărescu (Voința); 

AL Datcu (Steaua) ; 2.
(Voința); 3. Al. Ionescu (Voința);
4. I. Pasat (Dinamo),
(Steaua); 6.
250 cmc: 1. Mihai Dănescu (Steaua);
2. M. Pop (Dinamo); 3. Al. Schuler 
(Steaua); 4. E. Keresteș (Steaua) ;
5. V. Solomon (Dinamo); 6. M. Ghi- 
ță (Voința); 350 cmc : 1. M. Dăne
scu (Steaua); 2. Gh. Ion (Steaua);
3. E. Keresteș (Steaua); 4. V. Sabo 
(Dinamo); 5. Al. Schuler (Steaua)Ț
6. P. Paxino (Steaua).

la valoarea maximă și 
clasă. Cucerind lecui

I și locul II în cea de a 
asigurat și aici primul loc în ... I

cmc: 1. Tr.
2. T. Popa 
(Dinamo;) ;

că de trei ori

gătită 
realizat 
inanță. 
să fie

TABLOUL CELOR MAI SUNI

Se știe că în jocul de oină există 
o serie de posturi-cheie, de care de
pinde succesul sau insuccesul unei 
echipe. Astfel, fundașul, trăgătorul 
nr. 1 al echipei la „prindere", mijlo-

alte elemente cărora li s-au-adus îm
bunătățiri de la campionat la cam
pionat, au dat un plus de atractivi- 
iate meciurilor din turneul final. Nu 
vom insista asupra problemelor tehnice 
și tactice ivite pe stadionul din Baia 
Mare, pentru că ele au fost discutate 
pe larg de antrenori în timpul com
petiției și sîntem convinși că vor fi 
rezolvate în viitor. Ne vom opri însă 
asupra citorva care au avut un efect 
negativ în desfășurarea 
lată-le :

— Colectivul de arbitri 
C. Căpățînă (Buzău), A. 
iești), P. Istrate (Sibiu), 
(Sibiu), A. Tofan (Iași),
mitrescu (Focșani) a condus cu com-

întrecerilor.

format din 
Peter (Pi- 
V. Ciolacu 

și Gh. Du-

•norul A.
Echipa CJP.B., cîștigătoarea edițiilor 1961—1963. tn dreapta, în picioare, antre- 

Kafaileoctila 
I

Mni interesantă ca oriclnd se anunță 
uila din acest an a întrecerii primelor 
astre jucătoare de șah, programată 

înceapă la sfîrșitul săptămînii, la 
oiești. Nivelul șahului feminin a eres- 
t în ‘mod considerabil, tn ultima vreme 
ii multe din șaliistele noastre obfinind 
tultate înalte pe plan international, 
tn rindurile acestora se află, desigur, 
testra internați anală Alexandra Ni- 
tau, care s a întors de la recenta Olirn- 
tdâ feminină de șah cu o remarca- 
ă performanță : locul doi tn clasamen- 
I individual la prima masă, după 
npioana mondială N ona Gaprindaș- 
i. Nu mai puțin meritorie este șl 
iformanța fostei noastre campioane, 
irgarcta Teodorescu, care cîștigînd tur
ti zonal din Polonia, a devenit can
tată la titlul mondial.
''■o justificată dlrzenle își va apăra 
'ml și actuala campioană a țării, Mar- 
reta Perevoznic, care in plus are 
'oria de a șterge impresia defavora- 
i ii unui rezultat mai slab, obținui 
Olimpiada de la Split. Intr-o situa-

fie asemănătoare se află și maestru in
ternațională Elisabeta Polihreniade, care 
la se mi; trudele campionatillui republican 
a obținut un loc sub posibilitățile sale 
cunoscute, clastndu-se a treia, în urma 
înfringerii suferită la Eleonora Gogîlea, 
o altă șahistă talentată și cu forfă de 
joc.

Nu trebuie neglijate și șansele gaz
delor, 'in speța Maria Pogorevici și Ro- 
dica Reicher, echipierele Petrolului 
Ploiești.

în sfirșit, toate aceste candidate la 
titlu vor trebui să treacă de dirzenia și 
voința de afirmare a celorlalte parti
cipante la finală: Aurora Teodorescu,, 
Emilia Cliiș, Elena Răducanu, Veturia 
Simu. Maricta Ionescu (ci știgătoarea 
semifinalei de la Iași), Rodica Mano- 
Iescu, Tereza Urzică, Catalina Stotoieu, 
Gertrude Baumstarck.

16 finaliste dintre care va fi desemnată 
prin luptă prima șahistă a tării.

(Rd. V.)

a- 
în 

doua

că victoria în 
l-a putut situa 
clasamentele fi-

Macarie (Dina- 
(Metaltd); 3. I.

4, Al.
(Voința); 6.

175 cmc:
Ș. Ionescu

Datcu

5. I. Sas
V. Savin (Metalul);

I. DUMITRESCU

căștii centru, apărătorul nr. 1 al for
mației la „bătaie-, mijlocașul 3 (pen
tru prinderea mingii în zona de 3/4) 
și cel mai bun om la bătaia mingii cu 
bastonul, au un rol deosebit de im
portant, contribuind la spectaculozita
tea unei partide, 
la Baia Mare au 
unanimitate, că în 
zile de dispute cei 
posturi s-au dovedit a fi următorii 
jucători: fundaș: D. Bărbierit (C.P.B.), 
trăgător: I. Dacău (C.P.B.), mijlocaș 
centru : I. Barbu (Dinamo), apărător: 
E. Cocuț (Biruința Gherăești), bătaia 
mingii cu bastonul : St. Marou (A.S 
Bega Timișoara), mijlocaș 3 : C. Iancu 
(C.P.B.).

Jucătorii aceștia merită felicitați 
pentru conștiinciozitatea cu care se 
antrenează, iar colegii lor au datoria 
să

Specialiștii prezenți 
lost de părere, în 
decursul celor trei 
mai buni pe aceste

le urmeze exemplul.

PROBLEME CARE TREBUIE
REZOLVATE

Noile scheme tactice folosite de 
unele echipe, combinațiile de bătăi 
(lungi, surprize etc), jocul grupelor.și

FOTBAL IFIE
CAMPIONATELE IN EUROPA

R. P. BULGARIA. — Rezultate în 
general normale. Valoroasă este victo
ria obținută de Slavia in deplasare. Li
derul clasamentului a „ciupit" încă un 
punct în deplasare. Rezultate : Levski 
Sofia — Cerno More 1—0, Spartak 
Sofia — Lokomotiv Plovdiv 1—0, Ma
rek Stanke Dimitrovo — Dunav Ruse 
0—0, „General Zaimov" — Slavia So
fia 0—2, Spartak Varna — Cerveno 
•Znatne T.S.K.A. (fostă Ț.D.N.A.) 2-1, 
Spartak Pleven — Spartak Plovdiv 
1—0, Botev Plovdiv — Stara Zagora 
0—0, Lokontotiv Gorna Oreahovița — 
Lokomotiv Sofia 2—4. In clasament 
conduc Dunav Ruse și Levski Sofia on 
cite 14 p, urmate de Slavia și Spartak 
Pleven cu cite 13 p.

AUSTRIA. — In etapa a Vili-a s-a 
desfășurat derbiul vienez, Austria — 
Rapid. Fruntașa clasamentului, Rapid a 
fost învinsă cu 3—2. In ultimele minute 
de joc, la acest scor, Fraydl (Austria) 
a apărat un penalti. Celelalte rezultate : 
Grazer A. C. — Vienna 2—2, Simme
ring — W.A.C. 3—2, Schwechat — 
Dornbirn 3—1, Wiener Neustadt — Ad
mira 0—0. Kapfenberg —- Wiener Șport- 
klub 1—2, S.V.S. Linz — Linzer Ă.S.K. 
1—0. In clasament conduce Rapid cu 
13 -p, urmată de Schwechat cu 12 p și 
W.S.K. cu 11 p etc.

FRANȚA. — in etapa de duminica 
două echipe au fost învinse pe teren

petență. Unii dintre ei însă mi au apli
cat legea avantajului. De asemenea, 
nu au sancționat cu severitate pe jucă
torii care au vociferat pe teren (A. 
Ciobanii, V. Balin ș.a.).

ca accidentele la
rare. De (Lata a- 
d®ws și asistența

— Este adevărat 
oină strat destul de 
ceasta însă a-a fost 
'medicală a lipsit

— Regulamentul 
antrenorului și rezervelor în timpul 
partidei. Din această cauză, antrenorii 
au fost peste tot, au intervenit în anu
mite faze, creînd animozitate între ju
cători și arbitri.

— Și, o problemă mei veche: în 
ultimii ani, finala pe țară a fost pro
gramată toamna, cînd timpul devine 
nefavorabil. Iar la Baia Mare ploaia a 
influențat hirna
rilor.

Fără discuție 
multă preocupare 
Comisiei centrale deficiențele ar fi 
lipsit. Să sperăm însă că nu le vom 
mai consemna pe viitor.

desfășurare a jocu-

că dacă exista mat 
și interes din partea

TR. IOANIȚESCU

propriu: Racing ParÎ3 și Toulousa 
(care a fpierdut primul 4®c în clasa
ment!). Noul lider este St. Etierme, care 
a învins cu 1-^0 formația din Lens. 
Alte rezultate: Strasbourg — Nîrties 
3—0, Lyon — Racing 3—<1, Bordeaux 
—■ Toulouse 1—0, Nantes — Reims 
0—0, Sedan — Angers 2—>1, Valencien
nes — Monaco 0—0, Nice — Rouen 
2—0, Rennes — Stade Francois 4—3. 
Clasament: St. Etienne 13 p, Toulouse 
și Monaco cite 12 p.

SPANIA. — Real Madrid a obținui 
duminică o victorie categorică în de
plasare, dispunînd cu 4—4 de Valencia. 
Celelalte rezultate ale etapei a Vll-a : 
Oviedo — Atletico Madrid 1—0, Barce
lona — Sevtla 6—0 1, Betis — Cordoba 
1 — 0, Murcha — Atletico Bilbao 2—0, 
Elche — Ponfevedra 1—0, Valladolid 
— Espagnol 2—0, Saragosa — Levante 
4—4. Clasament: Betis 12 p, Saragosa, 
Barcelona, Elche cîte 40 p, Real 
drid, Murcha cîte 9 p.

ȘTIRL REZULTATE

Ma-

des-• Duminică, în Italia, nu s-au 
fășurat meciuri în prima categorie a 
campionatului. Motivul ? Lotul echipei 
reprezentative se pregătește în vederea 
meciului-retur, de duminică, cu echipa 
U R S S. din cadrul „Cupei Europei".

• Duminică la Bratislava echipa 
Slovnaft ă dispus cu t—0 de formația 
austriacă Simmering.

GIL O S
® Recent, la Barcelona s-au întîlnil 

reprezentativele orașelor Barcelona și 
Paris. Fotbaliștii francezi au obținui 
victoria cu 3—2 (3—1).

SAPTAM1NA ACEASTA...

Pe măsură ce ne apropiem de sfîrșitul 
anului, numărul meciurilor iruterțări 
scade. Majoritatea țărilor și-au realizat 
prima parte a calendarulu i in tern ii to
nal pe 1963—64. Duminică au avut loc 
cinci partide, dintre care una (Ungaria 
— R. D. Germană) în cadrul „Canei 
Europei", alta (cea de la București), 
pentru preliminariile turneului olimpic, 
iar trei amicale. Rezultatele lor au fost 
foarte interesante. La Budapesta — da 
pildă — s-a înregistrat — de fapt — 
o jumătate de surpriză 3—3 cu Unga
ria, pe terenul ei, este o performanță 
bună pentru echipa R. D. Germane. 
Semnificative sînt victoriile nete repur
tate de Iugoslavia și .Norvegia, aoeasta 
din urmă în deplasare. Suedia — cîști
gînd la limită partida cu R.F.G. — în
cheie neînvinsă acest sezon. Pentru 
săptămimi aceasta sînt programate alte 
trei partide :

Miercuri: Scoția — Țara Galilor (ta 
cadrul campionatului interbritanic) și 
Spania — .Elveția (afnateri), în preli
minariile turneului olimpic (.1—0 în 
primul meci).

Duminică: Italia — U.R.S S. la 
Roma. în „Cupa Europei". La Moscova, 
fotbaliștii sovietici au învins cu 2—0



Vineri, slmbătă și tfuminic

Campionatele internațional 
de gimnastică ale R, P. Romîn

Abia s-au stins ecourile ultimei

Primele ecouri 
după marea întrecere

Campionatele în... superlative

(Urmare din pag. 1)
Romtnia am mulți prieteni în 

țară, in spețidl printre arbitri, 
m-am ințilnit tn repetate rin- 
diferite competiții:. Venind aici

oară în 
aconștă 
cu care 
duri la _ 
mi-arn făcut și. alți prieteni. l)e altfel, 
acosta este primai lucru care interesea
ză la astfel de întâlniri ale tineretului : 
să ne cunoaștem. Cunosdndu-ne, ne îm
prietenim. Șl aceasta prin sport, care-și 
dovedește utilitatea și din acest punct 
de vedere. Meciurile m-au convins că atît 
echipele masculine cît și feminine sînt 
în progres. Foarte mult au cî ști gat am- 

: bele echipe ale Olandei. Litoralul ? O 
perlă*.

O LEG CE II OF (antrenorul echipei fe
minine a Uniunii Sovietice) : „Orîdnd, 
o vizită în Romînia e plăcută. Aid am 
multe cunoștințe și revederea îmi pro
duce multă bucurie. Am fost pentru 
prima oară la Constanța și am consta
tat că și în acest oraș voleiul are mulți 
prieteni. Am auzit că și în celelalte 
'țarașe unde s-a organizat campionatul 
^fost condiții la fel de bune de joc.

• aceea, nici nu trebuie să ne mire 
progresul acestui sport în țara dv.u.

GUSTA? BOISNAY (arbitru — Fran
ța) : ,,Organizarea a fest excelentă.
Țin să subliniez sportivitatea publicu
lui, lucru care ușurează foarte mult ar
bitrarea unui meci.**

NEJAT ALTA? (ziarist și arbitru — 
>Wurcia) : „La noi, îtt Turcia, voleiul 
mînpsc o binecunoscut. Nu numai 
«în fost vizitați în repetate rînduri de 
^echipe din țara dv.9 dar antrenorii 
țmîni Sotir și Murafa au activat în țara 
noastră, ne-au transmis ultimele nou
tăți ale voleiului mondial. Și dacă echi
pele noastre reprezentative au înregis
trat la aceste campionate cîicva succe
se frumoase lucrul acesta se datorește 
F muncii depuse de ei**.

ZORAN JIFKOV1CI (din
R.S.F. Iugoslavia): „Șederea 
in Romînia a fost deosebit de plăcută. 
Am vizitat frumosul oraș Cluj și am 
fost oaspeții Capitalei, care ne-a lăsat 
o deosebită impresie. Pretutindeni orga
nizarea a fost bună și atmosfera de 
campionat, specifică marilor întreceri. 
Dintre jucători mi-au plăcut în primul 
rînd romînii, dintre ceilalți o impresie 
deosebită mi-a lăsat Voskoboinikov din 
echipa Uniunii Sovietice. Plec cu cele 
mai frumoase impresii de la acest reu
șit camnionat european**.

DIMITRI FOSKOBOJNIKOF (jucă
tor în echipa Uniunii Sovietice) ; „Majo
ritatea partidelor din campionatul mas
culin s-au ridicai Ti un înalt nivel teh
nic, fapt care a făcut ca ele să fie 
mult apreciate de public. Despre orga
nizarea întrecerilor am numai cuvinte 
de laudă**.

JEAN JOU RDAN (președintele Federa
ției de volei din Franța) : „Am fost 
foarte bine primiți în Romînia, atît la 
București cit și la Tg. Mureș. Organi
zarea a fost impecabilă, iar publicul 
cum nu se poate mai sportiv. Din punct 
de vedere al valorii echipelor, consider 
că unele dintre ele sînt în continuu 
progres. Dintre acestea am remarcat pe 
cele masculine ale Olandei și Bulgariei*

JOSE LUIS VAI/'.ARCE (prof, 
educație la Madrid —- arbitru
volei) : „Am făcut în grup un circuit 
al întregului București, cunoscindu-i 
cartierele și monumentele cele mai im
portante. Mi-a atras mult atenția faptul 
că străzile și bulevardele au multe 
flori și acest peisaj Iți incintă ochii. La 
Madrid aceste flori n-ar exista pentru 
că trecătorii le-ar rupe... Cunoștințele 
căpătate aici — atît in ce privește ar
bitrajul cît și cele însușite, cu prilejul 
urmăririi întîlnirilor — vreau să le

de 
de

• Cel mai spectaculos șz. acrobatic 
salt l-a făcut tînărul voleibalist Ka
rov din formația Bulgariei care, în 
setul J. pentru a prelua o minge rico
șată din blocajul formației sale, a 
trebuit să sară din terenul de joc di
rect pe masa ziariștilor acreditați la 
campionate.

• Cele 
plasă au 
(10) in 
ci a

• Cea 
fost aceea care a ajuns în... scaunul 
arbitrului, și care. în hazul spectato
rilor, a stat în spatele acestuia timp 
de un minut, pînă ce conducătorul

mai multe mingi trimise în 
fost cele ale lui Cesnokov 

meciul U.R.S.S.—Cehoslova-

mai „năstrușnică" minge a

pionate; Boris Ghiuderov din formația 
Bulgariei

• Cel mai bun apărător: Aurel 
Drăgan din echipa Romimei.

• Cel mai bun ridicător din cadrul 
campionatelor: Fieraru, component al 
formației noastre.

• Cei mai buni trăgători denumiți 
și „tunarii" campionatelor: Horațiu 
Nicolau (Romînia), V oskoboinikov 
(U.R.S.S.), Srindev (Bulgaria) și To
maszewski ( Polonia ).

• Cele mai tinere echipe: reprezen
tativa masculină a Franței și cea 
feminină a Ungariei.

• Cei mai buni, dansatori: Karov 
(Bulgaria) și Atife Fener (Turcia).

aplauze adresate voleibaliștilor, 
iată că sala Floreasca din Capita 
se pregătește pentru o altă frumoa 
și tradițională întrecere sportivă i 
ternațională : este vorba de caimpi 
natele internaționale de gimnasti 
ale R.P. Romine, aflate la cea de 
Vl-a ediție. Programate intr-o f 
rioadă apropiată de cea în care ar 
viitor, la Tokio, se vor înfrunta < 
mai buni gimnasti ai lumii, camp 
natele noastre internaționale au st 
citat un interes major in rîndur 
sportivilor din Europa.

După cum am anunțat, la acea: 
a „internaționalelor" vor fi pi 
sportivi din zece țări, în ma 

componenți ai loturilor oii 
Reținem din listele de parti 
numele unor gimnasti și gii

ro
că

ro-

echipa 
nnastru

Alexandrina Chezan, 
Ana Mocanu, Ileana 

I. Tacaci, antrenor federal, Sonia Colceriu, Viorica Mirion, Cornelia Moraru 11.

Reprezenlaliva feminină a țării noastre a terminat victorioasă întrecerea pentru calificarea tn turneul olimpic de la Tokio. 
De la stingă la dreapta, sus: prof. N. Murafa, antrenor principal, Lin Vanea, Elisabeta Golo.șie, 
Natalia Todorovschi, Ileana Enculescu, Doina Ivănescu, prof. Oh. Bodescu, antrenor secund; jos : 
Florescu-Verdeș, Doina

ediție 
zenți 
ritate 
pice, 
pare 
naște ca: Katalin Makray, Maria Tr< 
sel, Margit Oroszyi, Csani Raymur 
Istvan Aranyossy (R. P. Ungari 
Hanna Rucinska și Andrei Kowal: 
(R.P. Polonă), Karin Mannewi 
Rosemarie Heritz (R. D. German: 
Pasquale Carminucci (Italia), Lo 
cici Slobodan (R.S.F. Iugoslavi: 
Maria Krajcirova, Vaclav Kubic 
(R. S. Cehoslovacă), Galina Mini 
vili (U.R.S.S.) ș.a.

Pentru gimnaștii noștri campior 
tele internaționale au o semnifica 
deosebită: ele vor constitui un bile 
al muncii de pregătire preolimp: 
din acest an și sîntem convinși 
strădaniile lor vor fi încununate 
rezultate si comportări frumoase.

La AnMtrttâ

ALEXANDRA NICOiAU
CONTINUĂ SĂ FIE NEÎNVINS

Popescu, prof.

aplic metodele 
jcc a'e echipei

traduc in practică și să 
avansate de pregătire și 
romîne".

MAX DEJEMIN (antrenorul voleiba
liștilor belgieni) : 
primirea pe care 
să ne-o rezervați, 
romînească și cea 
foarte mult".

NIKOLAS ANASTASIE (arbitru din 
Grecia) : ,,/ntîlnirile campionatelor eu
ropene de volei ne-au făcut o impresie 
excelentă. Am remarcat un progres real. 
In țara noastră voleiul se află la un 
nivel scăzut în comparație cu cel văzut 
aici. Jucătorii romîni mi-au lăsat o im
presie foarte bună, impresionîndu-mă în 
primul rind pregătirea lor completă pre
cum și disciplina in joc. In București — 
um vizitat multe terenuri sportive unde 
am văzut că se depune o muncă demnă 
de elogii. Bucureșliul este un oraș tînăr, 
cu o tinfățișare minunată, cu construcții 
foarte frumoase".

„Mulțumim pentru 
ați avut amabilitatea 
Cred că ospitalitatea 
belgiană se aseamănă

jocului s-a dumirit asupra... dispari
ției ei.

• Meciul așteptat cu cel mai mare 
interes de echipa maghiară a fost cel 
dintre formațiile Romîniei și Bulga
riei. De rezultatul lui depindea cali
ficarea ei la J.O. $i nu întîmplător, 
la sfîrșitul partidei, sportivii maghiari 
l-au purtat pe brațe, în triumf, pe 
jucătorul romîn Chezan.

• Cea mai spirituală replică dată 
cu prilejul recepției de închidere a 
campionatelor: un sportiv turc a spus 
„romînii nu prea știu să joace twist". 
La care tot unul dintre oaspeți i-a 
dat răspunsul: „în schimb ei joacă 
foarte bine volei".

• Cel mai vechi participant la cam-

• Cel mai complet jucător al cam
pionatelor: Tatâr Mihâly (Ungaria).

• Cei mai mobili jucători: Fieraru 
(Romînia), Mondzelevschi (U.R.S.S.), 
Rusek (Polonia), Cristina Meyrich 
(R.D.G.), Antonina Rtjova (U.R.S.S.), 
Ț vet ana Berkovska (Bulgaria).

• Cel mai tehnic jucător al cam
pionatelor: K. Paulus, 30 ani, din for
mația Cehoslovaciei.

• Cea mai în vîrstă jucătoare_ a 
campionatelor: Theda 
Cunoscuta sportivă a 
mult 44 de ani.

• Cea mai tînără
Kloudova (Cehoslovacia) 18 ani. Mo
tiv pentru care a primit un premiu 
special.

Hoch (R.F.G.). 
împlinit nu de

sportivă Stana

La Amsterdam continuă turneul 
minin de șah în care țara noastră e 
reprezentată de maestra internațion 
Alexandra Nicolau. In runda a E 
adversara șahistei noastre fost j 
ternica jucătoare poloneză Henrie 
Konarkowska. După o luptă pozii 
nală dusă pînă la mutarea 36, e 
două adversare au convenit asttj 
unui rezultat de egalitate.

Alexandra Nicolau rămîne as' 
neînvinsă și conduce în clasamen 
turneului, cu 4 puncte din 5 posib 
Ea este urmată de iugoslava Ka 
Jovanovici (3*/ 2 
pe olandeza De 
sament 
puncte, 
(Olanda) 21/?.
Ivanova (Bulgaria) cu cîte 2 puni 
Gresser a întrerupt partida cu Bi 
nenberg, iar Ivanova a făcut 
cu Ueemskerk. Clasamentul 
runde se încheie cu Bfujnenfewg' 
(1) p. și De Klerk (ambele Olani 
7z P

In ultimele două runde, Alexan 
Nicolau are de jucat cu șahistele 
landeze Fanny Heemskerk și 
Klerk.

este 
apoi

p.) care a învin 
Klerk. A treia în c 
Konarkowska cu 
urmează Heemski 
Gresser (S.U.A.)

SCURTE ȘTIRI EXTERNE

A FOST ÎNTOCMII PROGRAMOl „COPEI CAMPIONILOR 
LOROPLNI" LA VOLLI MÂSCOFIN Șl FEMININ

i — Rapid București va întîlni in optimi pc campioana Turciei —

Cu prilejul campionatelor europene 
ide volei a avut loc la București, in 
cadrul unei ședințe a Comisiei zonale 
europene, tragerea la sorți a jocurilor 
pCupei campionilor europeni" ediția 
1963—64 la volei masculin și feminin, 
la care s-au înscris 18 și. respectiv, 
9 țări.

In competiția masculină, la 1 și 8 
decembrie se vor disputa două jocuri 
preliminare, între echipele campioane 
din Spania—Algeria și Grecia—Izrael. 
Echipele învingătoare se vor califica 
pentru optimile de finală, programate 
jla 15 și 22 decembrie. Programul a- 
cestui tur este următorul: Turda— 
Romînia (A). Spania sau Algeria- 
Jugoslavia (B), Belgia—Cehoslovacia 
(C). Franța—Polonia (D). Grecia sau 
Izrael—Bulgaria (FA. Austria—Unga
ria (F), Maroc—R.D. Germană (G) 
și Finlanda—U.R.S.S. (FI). Primele 
echipe organizează jocurile-tur. Sfer
turile de finală se vor desfășura la 
12 și 26 ianuarie, după următorul 
program, conform tabelului întocmit:

B—A, D—C, F—E și H—G. Pentru 
semifinale au fost stabilite datele de 
16 februarie și 1 martie, cînd se vor 
întîlni echipele învingătoare din me
ciurile B—A și D—C, de o parte. 
F—E și 11—G, de altă parte. In sfîr- 
șit, finala a fost fixată la 22 martie 
și 5 aprilie.

Aceleași date de mai sus au fost 
reținute și pentru competiția feminină, 
la care noi nu participăm. Cupa va 
începe cu un joc preliminar, între 
campioanele țărilor Turcia și Iugosla
via și va continua cu sferturile de 
finală. în care sînt programate par
tidele: U.R.S.S.—Polonia (A), Bul
garia—Turcia sau Iugoslavia (B). 
R.D. Germană—Cehoslovacia (C) și 
Franța—Polonia (D). In semifinale se 
vor întîlni cîștigătoarele din meciurile 
A—B și respectiv C—D.

O dată cu tragerea la sorți a pro
gramului au fost stabilite și țările 
din care vor fi delegați arbitrii aces
tor partide. Arbitrii romîni vor con
duce trei jocuri din competiția mas
culină și două din cea feminină.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE TENIS DE LA BUENOS AIRES

Campionatele internaționale de tenis 
de la Buenos Aires se apropie de 
sfîrșit. In proba de DUBLU FEMEI 
titlul a fost cucerit de jucătoarele Su- 
kova (R. S. Cehoslovacă) și Bay Ion 
(Argentina), care in finală au învins 
cu 2—6. 6—3, 6—4 perechea Schultze 
— Truman (R.F.G. — Anglia). In 
sferturile de finală ale probei de sim
plu masculin Gordon Forbes l-a în
vins cu 6—3, 6—3, 6—2 pe Morea, 
jar Barnes a cîștigat cu 4—6, 6—4. 
0—6, 6—2, 6—2 întîlnirea cu Lane

In semifinalele probei feminine cam
pioana Argentinei, Norma Baylon, a 
obținut o surprinzătoare victorie cu 
8—6; 7—5 în fața cunoscutei jucă
toare Christine Truman. In finală. 
Baylon va întîlni pe cehoslovaca Vera 
Sukova, care a eliminat-o cu 6—3; 
6—4 pe Schultze (R. F. Germană). 
In sferturile de finală jucătoarea ceho
slovacă Vera Sukova a învins-o cu 
6—0; 6—2 pe Maria Bocio (Argen
tina). Alte rezultate înregistrate iu 
sferturile de finală ale probei femi
nine: Truman (Anglia) — Rosa Re
yes (Mexic) 7—5, 6—2; Schultze 
(R.F.G.) — Sorr.oza (Argentina) 7—5, 
6—I. In proba de simplu masculin, 
italianul Nicola Pietrangeli, favoritul 
probei, l-a învins cu 7—5, 2—6, 6—4, 
6—8, 6—2 pe chilianul Rodriguez.

TURNEUL INTERNATIONAL DE SAH 
DE LA MOSCOVA

După consumarea a 5 runde, în 
turneul internațional de șah de la 
Moscova conduce marele maestru 
Smîslov cu 4,5 puncte. Pe locul doi 
se află fostul campion mondial Mihail 
Tal cu 3,5 puncte și o partidă între
ruptă. Rezultate din rundele 4 și 5: 
Smîslov — Pietzsch 1—0; Keres — 
Szabo 1—0; Gligorici — Kuppers 
1—0; Bort — Lieberson remiză ; Ma- 
tanovici — Jimenez 1—0; Smîslov— 
Kuppers 1—0; Balczerowski — Tal 
remiză; Gligorici — Antoșin remiză: 
Hort — Matanovici remiză; Vladimi
rov — Lieberson 1—0; Jimenez — 
Pietzsch remiză. In partidele între
rupte din primele trei runde s-au în
registrat următoarele rezultate: Anto
șin a cîștigat la Simaghin, Hort la 
Vladimirov, Pîdevski l-a învins pe Ji 
njenez și Kuppers pe Balczerowski. 
S-au terminat remiză partidele: Sza
bo — Hort; Tal — Keres ; Gligorici— 
Lieberson.

HOCHEISTII CEHOSLOVACI ' 
SE PREGĂTESC 

PCNTRU INNSBRUCK

în cadrul pregătirilor pentru Jocu
rile Olimpice de iarnă de la Inns
bruck, selecționata de hochei pe ghea
ță a R. S. Cehoslovace va întreprinde 
în luna decembrie un turneu în Ca

nada. Hocheiștii cehoslovaci vor pa 
tipa la turneul organizat cu priit 
împlinirii a 50 de ani de la înfi 
tarea federației canadiene de hoc 
pe gheață. Din lot fac parte: 1 
drachal, Tichal, Gregor, Bubnik, 1 
lana, Golonka, Vanek, Czerny, Vii 
și alții.

VIITORUL MECI ATLETIC 
S.U.A. — U.R.S.S., LA LOS ANGEL 

IN IULIE 1964

întilnirea internațională de atleti 
dintre selecționatele masculine și 
minine ale S.U.A. și U.R.S.S. va ai 
loc în 1964 la Los Angeles, în zi. 
de 25 și 26 iulie. Este pentru a ti 
oară cînd echipele sovietice evolua 
în S.U.A. Primele două intîlniri. 
avut loc în 1959 la Philadelphia 
1962 la Stanford.

AL DOILEA MECI AL HOCHEI? 
LOR NOȘTRI IN R. F. GERMAI

In meci revanșă, desfășurat în Ic 
litatea Bad Toelz. echina de hoc 
pe gheată a R.F. Germane a între 
cu 5—2 (0—0; 1—2: 4—0) ech 
orașului București. Punctele au 
realizate de Lax (2), Koepf 1 
Scholtz și, respectiv, Szabo I, Sz 
II. Hocheiștii noștri au susținut a< 
joc în cadrul pregătirilor pe care 
fac pentru J. O.
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