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Sezonul de ciclocros se află In plină desfășurare. După 
două concursuri de verificare. cicliștii bucureșteni vor 
lua inline dimineață startul in campionatul republican, 
partidpind la faza orășenească a acestei importante com
petiții. Programul cuprinde probele de, 20 km seniori, 
15 km juniori cat. I și următoarele întreceri de comple
tare: 10 km juniori cat. a Ii-a. 
curse și 5 km biciclete de turism.

întrecerile au loc pe un tra
seu ales in împrejurimile sta
dionului Olimpia din bd. Ion 
Șutea. Adunarea concur enților 
are toc la ora 9, iar o jumătate 
de oră mai tirziu se va da pri
mul start.

&Duminică 10 și marți 12 
noiembrie se va disputa 
la Suceava dubla întîlnire 
de volei dintre reprezen
tativele de tineret, băieți 
și fete, ale țării noastre si 
R. P. Bulgaria. Din for
mațiile noastre care se 
vor intîlni cu voleibaliști! 
bulgari fac parte printre 
alții Rednk, Smerecinschi. 
Țîrlici, Stoian, Porojnicu, 
Daniela Golimaș, Alexan
drina Berezeanti, Cornelia 
Lăzeanu și Marilena Ște
fan eseu

5 km biciclete de semi-
k ★ ★

MIINE, EA TUNARI : 
DINAMOV1ADA

«■*

Duminică 10 noiem 
brie, ora 9,30, pe poli 
gonui Tunari, va avea 
loc tm interesant con
curs de tir la două 
probe : armă sport și 
armă militară

Acest concurs este 
organizat de clubul 
sportiv Dinamo, cu 
participarea tuturor a- 
sociaț iilor D ta a mo din 
capitală.

★
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De le stingă

Au început Campionatele internaționale 
de gimnastica a le R. P.

* •Ar

LOTURILE DE TINERET ALE R. P. ROMINE 
LA POPICE

>aJ.a Flaroasca, vinari, ana 16. Echipele partici- 
îte la cea de a Vl-a ediție a câmp i oria tel ©tr inter- 
ionale de girmiastică ale R.P. Romîne pornesc 
întrecere. Șvati dat întîlnire la aparatele de 

LCurs giînnaști și gimnaste din Bulgaria. Qeho- 
vacia, R.D. Germană, Italiat Iugoslavia. Polo- 
, Ungaria, Uniunea Sovietică, precum și epor- 
e și sportivi fruntași din țara noastră.
In prima zi a concursului, spectatorii i-au urmi* 
pe giînnaști în cadrul excrcițiilor impuse, acelea 
care mul ți dintre ei vor concura peste un an 
Jocurile Olimpice de Ia Tokio. 0 primă consta- 
e care se impune și pe care o consemnăm cu 
.isfacție este aceea că echipa noastră feminină, 
ifirmînd ultimele rezultate internaționale, a avut 
comportare bună, iar rezultatele primei zile nu 

dcc*' să sublinieze eforturile depuse de gim- 
itbastre. Sonia Iovan, constant bună la 

de aparatele, conduce la individual compus cu 
,40 p. Alături de ea, în primele șase locuri la 
lividiial compus se găsesc alte trei gimnaste 
mine: A tanas ia Ionescu, pe locul II ou 37,30 p, 
nilia Liță, pe locul IV cu 37,15. Un eveniment 
idit al zilei l-a constituit reapariția în fața pu
cului bucureștean a mae strei sportului Eliaia 
nștean-PopcsCu, Ea ne-a făcut din nou dovada 
sibilităților sale mari și a avut satisfacția să 
cerească primul Ioc la sol, cu 9,50 p.
La băieți, după exercițiile impuse, conduce gim- 
stul sovietic Eduard Gromov cu 55,65 p, urmat 

compatriotul său Vladimir Kuț. Dintre gim- 
știi rom ini rezultate bune au realizat Frederic 
rendi și Anton Gadar, aflați pe locurile .3 și 5. 
Rezultate tehnice, după exercițiile impuse: FK- 
1NIN : individual compus: Sonia Iovan 37,40 p; 
zia Ninoșvili (U.R.S.S.) și Atanasia Ionescu 
,30; Emilia Liță 37,15; Elena Leuștean 37,10; 
>semarie, Heritz (R.D.G.) 37,05; pe aparate: s-ol— 
cm Leuștcan 9,50; paralele — Ninoșvili 9,5$; 
rituri — O'roszi Margit (R.P.U.) 9,45; bîrnă — 
anasia Ionescu 9,30; MASCULIN: individual 
nvpus: Eduard Groiwov 55,65; Vladimir Kuț 

.Urg fried FMle (R.D.G.) și Frederic Orcndi 
^o»,Anton Gadar 54,70, Raiinumd Csanyi (R.P.U.) 
,40; pe apar-atc: bora <—* Vladimir Kuț 9,50;

spre dreapta : tAinoșvili (U.R.S.S.L 
Lițd (R.P.R.L Rangelova (R.P.B.), Cimnaghi (Italia), 
Fiille (R.D.G.), Orendi (R.P^), Pallinkas (R.P.U.L Sed^ 
lakova (R.S. Ceh.L Wilc^k (R.P. Pjlc-năL Bocivaroc 

(R.P.B.)i Doboțan (R.P.R.) fi Lopicici (R.S.F.I.),

de Neagu Rădulesctfvăzuți

Floretista Maria Vicol (Progresul) 
sie noua campioană a țării pe anul 1963

sol —• Eduard Gromov 9,20;
Orendi 9,45; ral — Gromov 
mov 9,35; inele — Gadar 9,45.

Astăzi, utcepînd de la ara 16, campionatele pro
gramează exercițiile liber alese 
pentru bărbați și femei, iar du- 
mtaică -— concurs rezervat primi
lor șase cdasați pe aparate.

O. MACOVEI

sărituri — Frederic
9,35; paralele: Gro-

învingătoareProgresul
Joi, la „Recolta", la finalele 
publicane de floretă feminină, 
fost o adevărată avalanșă de 

irprize. Cea mai mare — eli- 
inarea, încă din turul doi, a 
stei campioane mondiale Olga 
rban Szabo! Ea a fost între-, 
ită, pe rînd, de Suzana Olajos, 
raterina lencic și Gliheria 
lefănescu, pierzînd astfel po- 
bilitatea calificării în turul ur
ător. Tot în turul doi au „ră- 
as“ și alte floretiste cunoscu- 
, ca de pildă, Suzana Tasi și 
san-a Ghiulai. Apoi, în turul 
ei sînt .eliminate trăgătoarele 
untașe Gela Sachelarie și Ele- 
i Bejan, în timp ce Gliheria 
efănescu se califică greu, după 
i baraj, cu Manuela Chira... 
Finala aduce pe planșă opt 
wetiste, cele mai multe (4) de 
Progresul — Marina Stanca, 

aria Vicol, Ana Ene și Glihe- 
a Ștefânescu, două de la 
S.E? Satu Mare (Suzana Ola- 
s și Ecaterina lencic) și cîte 
ia de la Steaua (Lidia Grieb) 
Știința (Viorica Dragoș).

Pînă aproape de consumarea 
imei jumătăți a asalturilor din 
îală, lupta s-a menținut des- 
1 de echilibrată. Patru concu- 
nfe, lencic. Vicol, Ene și Ște- 
nescu se aflau la egalitate de 
itorii, toate, emițînd în aceeași 
ăsură pretenții la locul I. In 
■ntinuare rămîn însă Ștefă- 
>scu și Ene. In acest fel, „due-

in întrecerea ne cciiîpc
Iul" lencic — Vicol se va afla 
pe primul plan pînă la ultimele 
asalturi. lencic pierde însă la 
Grieb (cu 4—11) și, pentru a 
aspira la titlu trebuia s-o în
treacă, în întîlnire directă pe 
Vicol.

Asaltul dintre ele — urmărit 
cu atenție de 
a fost foarte 
cepul, fencia, 
tată, reușește 
fiecare intenție a experimentatei

întreaga sală — 
echilibrat, la în- 
trăgătoare tăioa
să „ghicească"

S. T1BERIU

(Continuare îrt pag. a 4-a)

Echipele de tineret ala 
R. P. Romîne și R. D. Ger
mane vor susține la 18 no
iembrie, pe arena din Plo
iești, prima lor întîlnire. Sa 
joacă la probele clasice da 
100 bile mixte fete și 290 
bile mixte băieți.

Antrenorii Ivan Victor șl 
Alexandru Andrei s-au fixat 
asupra următoarelor loturi: 
FEMININ — Cristina losifes- 
cu, Victoria Marcai (Plo
iești), Stana Emilian (Con
stanța), Maria Rus (Reșița), 
Irina Vizitiu (Cluj), Ecate
rina Damo II, Reghina Schen
ker (Tg. Mureș); MASCU. 
LIN D. Constantin (Cîm- 
pina), Gb. Mitiăilă (Roman)

Gh. Silvestru. Alex. kVrîncea- 
nu, V. Stancu, (Ploiești), N 
Moldoveana (Buc.), L. Mar
tina (Tg. Mureș).

★ ★

CENTRU DE INIȚIERE JN PATINAJUL ARTISTIC

Patinoarul din parcul „23 August" și-a deschis, 
după cum se știe, porțile. De cîteva zile a în
ceput să funcționeze pe gheața artificială cen
trul de inițiere în patinajul artistic. La prima 
serie, care durează 15 zile, participă peste 60 
de fete și băieți. Lecțiile, conduse de cunoscuții 
antrenori și instructori Gh. Roncea, B. Horosz, 
V. Neaga,. Gh. Sănd-ulescu și M. Cabane, au loc 
lunea, marțea, miercurea și vinerea între orele 
13—14,30.

Seria a doua începe la 22 noiembrie. înscrie
rile se fac în fiecare zi la patinoar.

ACTUALITATEA SPORTIVA •

întrerupt după etapa a VIII-a, 
campionatul 
reia astăzi printr-un 
mare atracție: ~‘ 
trolul. Interesul 
teptat acest joc este justificat în 
primul rînd de faptul că se în- 
tîlnesc echipele clasate pe locu
rile 1 și 2. In eventualitatea ob
ținerii celor două puncte, petro
liștii și-ar mări considerabil 
șansele de a rămîne campioni 
de toamnă; pe de altă parte o 
victorie în meciul de azi i-ar 
aduce pe dinamoviști din nou în 
postura de lideri. Partida va 
fi condusă de arbitrul bulgar 
Via di mir Pinsov.

Ambele echipe au acordat a- 
tenția cuvenită acestei întîlniri. 
Ploieștenii și-au verificat „un- 
sprezecele", jucînd în cursul

categoriei A se
1 meci de

Dinamo — Pe- 
eu care este aș-

clasate pe locu-

LJUBLIANA, PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL, CONSTANTIN COMARNISCHI.

Peste 3000 de spectatori, aflați vineri seara In Sala Expo
ziției din localitate au aplaudat, cu entuziasm, numeroase mo
mente de mare spectaculozitate din cadrul întrecerilor finale, pe 
echipe, In prima întîlnire decisivă, reprezentantele țării noastre, 
luptind cu o deosebită voință și desfășurlnd un joc complet, bine 
orientat tactic s-au impus net in fața sporttvelor engleze : 
R. P. Romînâ — Anglia 3—0. In meciul inaugural al finalelor

(Continuare în pag. a 8-a)
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săptămînii la Mizil cu echipa 
locală, Rapid. Petroliștii au 
cîștigat cu 6—3, prin punctele 
ii.scrise de Badea (2), Moldo
veanu, Mocanu, Iordache și Dri- 
dea I. Antrenorul Ilie Oană ne-a 
comunicat următoarea formație : 
ionescu, Palionțu, D. Nicolae.

asS3 
eu ezi
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se reia astăzi
Dinamo-Petrolui

separate pe compartimente și 
jocuri la două porti pentru reo- 
mogenizarea echipei in general 
și a atacului ta special. Antre
norii Traian Ionescu și D. Nicu- 
șor vor alinia, se pare, formația

Popa, 
Petru

standard : Datcu, 
weiller HI, Ivan,

Nun-
Emil,

Moment critic la poarta lui Ionescu. Fază dintr-o partidă
Dinamo — Petrolul, disputată in campionatul trecut

Nunweiller IV — Pîrcălab, Fră- 
țilă, Ene II, Tîrcovnicu, Haidu. 

Un meci greu va avea șt 
Progresul, echipă care totali
zează același număr de puncte 
(11) cu Petrolul și Dinamo. 
Bucureștenii se deplasează la 
Galați, unde vor îritîlni o formație

Florea, Juhasz (Fronea), Marin 
Marcel — Badea, lordache, Dri
dea I, A. Munteanu, Mocanu 
(Moldoveanu).

Dinamoviștii au efectuat un 
program special de pregătire, 
condiționat de faptul că opt din
tre jucători au făcut parte du
minică din prima reprezenta
tivă. S-au făcut antrenamente (Continuare în pag.a 5-a)
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Primisem în Suceava următoarea recomandare t „Dacă vreți să vedeți 
o școală unde atletismul merge bine, atunci mergeți neapărat la 
Șiret, la școala medie"...

Am plecat la Șiret. Școala medie, obiectivul nostru, ne produce de la 
început o bună impresie. Spiritul gospodăresc se vede aici din plin s în 
clase, în laboratoare, în ateliere. Să ne oprim puțin și în curtea școlii. 
Merită. Profesorii de educație fizică au transformat-o intr-o veritabilă 
sportivă. Elevii siretetii pot practica voleiul, handbalul, baschetul, 
și sectoarele de aruncări șî sărituri ne-au arătat însă că foarte mulți 
au predilecție pentru atletism. Explicația este simplă...

...Acum cîțiva ani a poposit aici un tînăt: absolvent al I.G.F., 
Marin Salahub. Era dornic să pună în practică cele învățate, să învioreze

bază 
Pista 
elevi

prof.

NOSTRU
reușit. Cu răbdare 

; aici o veritabilă
activitatea atletică din această așezare. Și a i 
cu metodă șî dăruire, prof. Salahub a format 
atletică. Nici un elev nu face excepție cînd este vorba de concursuri atletice. 
Campionatele pe clase, interclase și interșcoli au aceeași frecvență ca și 
principalele competiții republicane. Ne spunea prof. Sprinceană, unul din 
animatorii atletismului în această regiune; „De tind Salahub lucrează la 
Șiret, atleții lui cuceresc aproape toate titlurile de campioni regionali. Ceva 
mai mult, una din elevele lui, Ștefania Pinzaru, aruncătoare de greutate, 
a concurat la Timișoara, cu prilejul republicanelor școlare, unde a cucerit 
un loc fruntaș",

T. STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)



In frunte, directorul lubricii...
•f 7x» „Căminul", cochetul magazin de 

fnobiJă din Piața Am-zei, au sosit noi 
garnituri de mobilă. Care mai de care 
mai frumoasă, mai elegantă. Dormitoare, 
sufragerii, biblioteci, mobilă de bucă
tărie, fel de fel de „piese" care fac alît 
de plăcute interioarele. Cumpărători 
mulți. Se interesează îndeosebi de sufra
geriile „Oltul*, ale fabricii cu același 
nume din Turna Măgurele. Le admirăm 
și noi. Intr-adevăr, știu să se... orienteze 
cumpărătorii.

...Treburile reportericești m-au purtat, 
zilele trecute, spre orașul de pe malul 
Dunării. Și m-am abătut și pe la fa
brica de mobilă „Oltul". Am... picat 
cum nu se putea mai bine. Surpriză; 
in ateliere, nici țipenie de om. Surpriza 
a fost însă de scurtă durată. In curte, 
pe un platou din apropiere, l-am găsit 
pp toți muncitorii. Era ora 11 și făceau 
Gimnastică. In primul rind al grupei care 
executa exercițiile, directorul fabricii, 
1 ov. Petre Mozolea...

Muncitorii de la „Oltul" Tr. Măgurele 
au îndrăgit gimnastica în producție. Și 
este o „dragoste* veche. Aci. se face 
gimnastică de la începutul anului, ănd 
profesorul de educație fizică George 
lonescu a explicat foloasele practicării 
exercițiilor fizice, după ctteva ore de 
muncă. De atunci, zilnic, exact la ora 
11, fără să fie nevoie de o... mobilizare

Exercițiile de gimnastică (tip înviorare) 
GRADELE I ȘL II BĂRBAȚI

(categ. de vîrstâ : 16-22 ani, 23-31 ani, peste 31 ani)

EXERCIȚIUL I

Poziția initials — stînd. 1. Deplasa- 
<ea piciorului sting și îndoirea brațelor 
cu mîinile la umăr (coatele apropiate de 
trunchi). 2. Ridicarea pe vlrfuri și în
tinderea brațelor diagonal în sus și la
teral. 3. Revenirea cu mîinile Ia umăr 
și eoborîrea călcîiclor. 4. Restabilire in 
slind prin coborîrea brațelor și apropie
rea piciorului stîng. 5.—8. Se repetă 
(1—4) spre dreapta. Exercițiul se cxe 
cută ou 2x8 timpi ou depărtarea alter
nai'vă a piciorului sting și drept.

EXERCIȚIUL II

Poziția inițială — stînd. 1. Fandare 
«pro stingă cu ridicarea brațului sting 
— prin lateral — sus, mina dreaptă pe 
șold (privirea spre dreapta) și îndoi
rea trunchiului lateral spre dreapta.
2. —3. Arcuire. 4. întinderea genunchi
lor in depărtat stlnd cu mîinile pe șold. 
5. Schimbarea fandării și a brațului drept 
întins sus, cu îndoirea trunchiului spre 
stingă. 6.—7. Arcuire. 8. Revenire în 
stmd. Exercițiul se execută de 2x8 
timpi.

EXERCIȚIUL III

Poziția inițială — stmd. 1. Balan
sarea piciorului sting și a brațelor îna
inte (palmele fată în fată). 2. Balansa
rea piciorului sting pe jos înapoi și du
cerea țtra(,lor lateral, (palmele în sus).
3. Apropierea piciorului sting și ducerea 
brațelor in sus cu îndoirea genunchilor
4. Revenire în stînd (cu coborîrea brațe
lor prin lateral). 5.—8. Se repetă cu 
balansarea pieiorului drept. Exercițiul se 
execută de 2x8 timpi.

EXERCIȚIUL IV

A. Poziția inițială — stînd. 1. Spri
jin ghemuit cu palmele pe sol, picio
rul sting lateral. 2. Cu sprijinul pe 
Vnîini, săritură și schimbarea picioare
lor (dreptul lateral) prin săritură. 3.—7. 
Schimbarea alternativă a picioarelor prin 
săritura. <3. Revenire în stînd, prin apro
pierea piciorului stîng. Exercițiul se ere 
culă in 8 timpi 

specială, timplarii ți vopsitorii se adună 
pe platoul din fața atelierelor. Cei mai 
inimoși sini Radu Miințea, Gheorghe 
Țăranu și Alexandru Ivan.

Profesorul a condus exercițiile doar 
cîteva zile. Era chemat ți în alte părți 
ca să sprijine extinderea acestei acti
vități sportive. Deci, trebuiau formați, 
dintre muncitorii de aci, ctțiva instruc
tori. Entuziaști, cîți vrei... Alegerea s-a 
oprit asupra președintelui consiliului a- 
sociației sportive, M. Florea, precum și 
a taiorului muncilor M. Popescu. De 
altfel, aceștia tși exprimaseră de mult 
dorința să devină instructori cu gim
nastica tn producție. O scurtă inițiere 
tn... tainele acestui gen de gimnastică, 
și cei doi instructori au pornit la treabă.

★
'Azi, în fafa grupei celor peste 150 

de muncitori, se află instructorul Ma
rian Popescu. El explică — pe scurt — 
exercițiul și întreaga grupă execută pre
cis, uniform, suita mișcărilor. Se insistă 
îndeosebi asupra extensiilor în brațe. 
După fiecare exercițiu, ca un veritabil 
antrenor, instructorul recomandă rela
xarea brațelor.

...In ateliere, munca a reînceput. Se 
lucrează mai cu sirg, cu o dorință mal 
mare de a furniza magazinelor de mo
bilă produse de lot mai bună calitate...

R. CALARAȘANU

B. Poziția inițială — stînd. 1. Sprijin 
ghemuit cu palmele pe sol, piciorul stîng 
întins înapoi. 2.—7. Schimbarea alter
nativă a picioarelor prin săritură în con
tinuare. 8. Apropierea piciorului stîng 
și revenire în stînd. Exercițiul se exe
cută de 4x8 timpi.

EXERCIȚIUL V

Poziția inițială — stînd. 1. Deplasa
rea piciorului stîng lateral în depărtat, 
cu aplecarea trunchiului la orizontală și 
brațele lateral. 2. Prin balans de brațe 
încrucișarea brațelor înainte și îndoirea 
trunchiului. 3. Revenire în aplecat cu 
brațele lateral (spatele drept). 4. Se 
repetă balansul de la timpul 2. 5. Trun 
chiul la orizontal (ca la timpul 3). 6. 
Balans (ca la timpul 2). 7. Ridicarea 
pe piciorul drept cu brațele lateral. 8 
Plin apropierea pieiorului stîng și a 
brațelor, revenire în stînd. Exercițiul se 
repetă și cu depărtarea piciorului drept. 
Exercițiul se execută cu 2x8 timpi.

EXERCIȚIUL VI

Poziția inițială — stînd. 1. Ridicarea 
piciorului stîng lateral și a brațelor la
teral. 2. Fandare spre stînga cu ducerei 
mîinilor Ia coală, 3. Revenire în stînd 
cu piciorul stîng lateral și brațele la
teral. 4. Coborîrea piciorului și a bra
țelor în stînd. Exercițiul se execută de 
4x4 timpi.

EXERCIȚIUL VII

Poziția inițială — stînd. 1. Sprijin 
ghemuit. 2. Săritură în depărtat cu bra
țele lateral. Exercițiul se execută de 
2x8 timpi.

EXERCIȚIUL VIII

Poziția inițială — stînd. 1. Deplasa
rea piciorului stîng lateral și ridica
re pe vîrfuri, cu ducerea brațelor oblic 
în sus, inspirație. 2. Revenire în stînd 
(picioarele apropiate) cu încrucișarea 
brațelor înainte — față (expirație). 3.— 
4. Se repetă cu piciorul drept. Exerci
țiul se execută ele 3x4 timpi.

Festival sportiv la „Construcția^
Peste 300 de tineri constructori din 

Capitală au participat sîmbătă după-a- 
miază și duminică dimineața la grupul 
social „Ciurel" la un reușit festival 
sportiv organizat de consiliul asocia
ției sportive Construcția (președinte 
irig. Gh. Crist ea) în colaborare cu co
mitetul U.T.M. Construcții (secretar 
Gh. Ghițulică) și comitetul sindical. 
Membrii asociației sportive Construc
ția au asistat la demonstrații sportive, 
au ascultat interesante conferințe cu 
subiect sportiv și au participat la dis
putate întreceri de volei, fotbal, atletism, 
popice etc.

lată cîteva momente din program. 
Deschiderea: fotbal. Dar nu cum se

t. IX

Peste 60 de tineri șl vîrstnicl s-au în- 
trecut pe arena de popice din incinta 
grupului social «Ciurel*. întrecerile au 
tost deosebit de disputate, pe locul I 
clasîndu-se doi sportivi (cu cite 72 
popice doborite) : mozaicarul ion Mareș 
(cel din iotograiie) și dulgherul Tănase 
Nistor.

Foto: R. Tonta

înainte de concurs unii și-au iâcut... 
încălzirea prin muncă, ajutînd la mar
carea sectorului de aruncarea greutății, 
probă ce s-a desfășurat în cadrul 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv".
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INSTANTANEE SUCEVENE
(Urmare din pag. I)

Un amănunt care nu-i lipsit de sem
nificație:'la multe concursuri atletice, 
startul îl dă chiar directorul școlii me
dii, prof. T. Sforinschi. Ce bine ar fi 
să întîlnim tot mai des astfel de di
rectori de școli, inimoși și clarvăză
torii

Alt colț mărginaș al regiunii Su
ceava — raionul cu frumuseți 
de basm. Vatra Dornei... Vre

mea bună a făcut să pulseze în aproa
pe toate asociațiile sportive o vie acti
vitate sportivă. La ordinea zilei: 
„Concursul pentru Insigna de Poli
sportiv".

Activiștii sportivi din Vatra Dornei 
și-au propus să realizeze, pînă la fi
nele anului, 1 500 de purtători. O ci
fră care poate impresiona la prima ve
dere. In realitate — dat fiind intere
sul cu care sînt privite întrecerile — 
cifra va fi depășită în foarte scurt 
timp. Primii la start — pasionați!

Noi recorduri regionale la atletism
Tînăra atletă Maria M«ko de la 

clubul sportiv orășenesc Baia Maro 
urcă mereu treptele măiestriei. Ea a 
devenit pînă acum de mai multe ori 
campioană regională, iar recent a 
reușit să modifice șl unele recorduri 
ale regiunii Maramureș. Astfel, ta 
aruncarea discului, ea a obținut în- 

obișnuiește cu un joc între două echipe, 
ci cu o conferință despre istoricul fot
balului și despre activitatea clubului 
Rapid. Cele spuse de stoperul rapidiș- 
tilor Ion Motroc, asistent la l.C.F. au 
stîrnit un viu interes în rîndurile tine
rilor constructori. După aceea s-au ur
cat pe planșă scrimerii, apoi — pe un 
ring improvizat — boxerii, care au fă
cut demonstrații mult gustate de pu
blic.

Programul de sîmbătă seara s-a în
cheiat cu vizionarea colectivă a emisiu
nii sportive de la televiziune.

A doua zi dimineața, baza sportivă 
„Ciurel" a devenit neîncăpătoare. S-au 

sportivi din rîndttl muncitorilor și teh
nicienilor At. C.F.R. V. Dornei, aproa
pe 200 la număr. Președintele asocia
ției sportive ceferiste, tov. Gh. Tăutu, 
pe care l-am găsit pe stadion în 
mijlocul aspiranților la insignă, nici 
nu se gîndește să nu fie îndeplinit 
angajamentul luat: ca toți membrii 
UCFS din asociația sa să devină pur
tători ai Insignei de Polisportiv.

Un interes similar am intîlnit 
printre elevi la școala de 8 ani, la 
școala medie, la școala profesională 
din Iacobeni — suburbie a V. Dornei. 
Școlarii — după statistici provizorii — 
vor avea și ei, numai în acest an, cel 
puțin 300 de reprezentanți în această 
competiție.

Grosul numărului de purtători ai in
signei îl va forma desigur membrii a- 
sociațiilor sportive Minerul — V. Dor
nei (1640 membri UCFS și un orga
nizator neobosit, ing. Octavian Be- 
rezeanu), Bradul — I.F. Dorna, Că- 

tr-un concurs trei noi recorduri, la 
senioare, junioare cat. I și a Il-a, 
cu rezultatul de 32,50 m. De aseme 
nea, Maria Mato a stabilit actualul 
record la aruncarea greutății (junioa
re cat. a Il-a) la 11,18 m.

V, SASARANU-coresp. 

disputat meciuri de volei, fotbal, popi
ce și concomitent, numeroși tineri și-au 
trecut o serie de norme din cadrul 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv". Trebuie să menționăm exem
plul demn de urmat al unor activiști 
U.T.M. de la întreprinderile de construc
ții din Capitală care nu numai că au 
contribuit la buna organizare a con
cursurilor, ci mulți dintre ei au partici
pat la întreceri obțirund rezultate bune.

Serbarea sportivă s-a încheiat cu 
un simultan de șah dat la 20 de mese 
de maestrul international Victor Cio- 
Ultea. '

O serbare cultural-sportivă s-a orga
nizat în același timp la grupul social 
al muncitorilor constructori de pe Dru
mul Murgului.

Iată cîțiva dintre evidențiați în între
ceri: la „Concursul pentru Insigna de 
Polisportiv" — Eugen Pau (10,80 m 
la greutate și 5,10 m la lungime). Ion 
Mareș (5.25 m la lungime), Marin 
Caldeș (5 m la lungime)) la popice 
— Tănase Nistor (72 p.d. din 20 bile 
mixte), Ion Mareș (72 p.d.) etc.

limanul — corn. Panachi, Biruința — 
Dorna, corn. Cîndeni, Călimanul — 
com. Neagra Sarttlui etc.

Revenim în Suceava. Obiectiv prin
cipal, pregătirile pentru apro
piata Spartachiadă de iarnă. 

„Bătălie" în... marș, în care sînt antre
nați toți activiștii sportivi. Pregătirile - 
fost inaugurate încă din septemb 
S-a analizat mai întîi la nivelul fie
cărui raion modul de desfășurare a 
Spartachiadei de vară. S-a pus accent 
pe lipsuri. Din acestea trebuie să în
vețe fiecare activist, să se străduiască 
să le evite. Apoi s-a făcut instruirea 
cadrelor tehnice, a profesorilor de 
educație fizică, principali colaboratori 
la reușita competiției. Acum, în aso
ciații sportive, în întîmpinarea prime
lor concursuri sînt amenajate baze 
sportive simple, iar altele — existente 
— sînt reamenajate. Se procură tot
odată material și echipament sportiv. 
Cel mai bine stă raionul Săveni. 
Aproape în toate cele 60 aso
ciații sportive din raion pregătirile 
au fost încheiate. Urmează în „cla
sament" raioanele Dorohoi, Cimpulung 
și Botoșani. Cu restanțe se prezintă, 
în schimb, raionul Rădăuți.

Tn sfîrșit, trebuie arătat că pentru 
reușita întrecerilor se contează mult pe 
cei aproape 1000 de activiști sportivi 
voluntari. Nu ne îndoim că entuzias
mul acestora se va traduce în fapte.



Bin activitatea Consiliului $tiin(itic al UCfS

UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚĂ
Cu ocazia cetei de a XV-a ediții a Campionatelor internaționale 

e atletism ale R.P.R. și a Campionatelor Europene de Volei, din dorința 
e a cunoaște reciproc părerile și concluziile specialiștilor în proble- 
ele pregătirii atleților de performanță și a loturilor reprezentative de 
□lei, Consiliul Științific al UCFS împreună cu catedrele de speciali
se din I.C.F. a organizat o consfătuire cu antrenorii loturilor partici- 
ante la aceste campionate .

Obiectul principal al discuțiilor l-a constituit problema planificării 
□rmei sportive, lată cîteva puncte dezbătute :

— în ce măsură Campionatele internaționale de atletism ale R.P.R. 
u constituit un vîrf de formă sportivă, considerînd că acest concurs c 
oincis calendaristic cu jocurile sportive internaționale de la Tokio — 
'63 și vor coincide cu a XVIII-a ediție a J.O. din 1964 ;

— durata formei sportive, graficul ei la atletism și la volei ;
— raportul dintre volumul și intensitatea lucrului în perioada pre- 

ătitoare și competițională a ciclului anuai ;
— exercițiile izometrice, rolul și locui lor în antrenamentul sporti- 

ilor de performanță ;
— dezvoltarea forței, excluzînd exercițiile izometrice, intensitatea 

i volumul lucrului cu haltere pentru săritori mtr-un an de antrena- 
îente ;

— nivelul actual de dezvoltare a voleiului ;
— adaptarea organismului sportivilor la condițiile climaterice și 

rare de la Tokio ;
— organizarea campionatelor europene de volei în viitor, aspecte 

ozitive și negative ;
— conținutul procesului de pregătire a elementelor talentate din 

coli și din învățămîntul universitar etc.
Discuțiile au fost interesante și bine argumentate.
Aceste consfătuiri au constituit un util schimb de experiență, un bun 

irilej de cunoaștere a concluziilor la care au ajuns specialiștii în atle- 
ism și volei, precum și de întărire o legăturilor de colaborare și prie- 
enia

A XV-a ediție

După campionatul european de la Wroclaw:

LOCUL 11 REFLECTĂ OARE VALOAREA ECHIPEI ROMINE?

stăzi după-a miază, impunătorul Pa- 
al Culturii din centrul Ploieștiului 
găzdui prima rundă a întrecerii șa- 
elor, oare își dispută titlul de cam- 
tnă a țării pe anul 1963. Pentru 
ia oară, o finală de campionat re- 
lican se desfășoară în acest oraș, 
satisfacție în plus pentru entuziaștii 
iști ploieșteni, ai căror reprezentanți 
i distins în anii din urmă prin re
ale înalte.
sistăm la cea de a XV-a ediție a 
ipi-anatului republican feminin. Este 
menționat că majoritatea jucătoarelor 
; se întrec acum au luptat pentru 
ietate și în trecutele ediții. Nu lip- 
3 ultimele trei deținătoare ale tit- 
li : Margareta Tcodorescu (campioană 
1959), Alexandra Nicola u (1960— 

1) și Margareta Perevoznic (1962). 
•u mult interes este așteptată evo- 

■îaestrei internaționale Alexandra 
oiau care intră în competiție la cîteva 

după succesul obținut în turneul 
la Amsterdam. Ea și colega sa de 

a, Margareta Tcodorescu, cîștigătoarea 
entului turneu zonal din Polonia, fi- 
ează ca principale candidate La pri- 
1 loc. Dar, „calculele hîrtiei* pot fi, 

Activitate rodnică 
în regiunea Banat

n regiunea Banat s-a desfășurat in 
st an o bogată activitate turistică 
mase. Peste 200 000 de oameni ai 

ncii din orașele' și satele regiunii au 
t angrenați în cele aproape 1400 
acțiuni turistice de amploare. Alți 

000 au participat la excursii ciclotn- 
■ice, la concursuri de orientare tu- 
\ică. Bănățenii au vizitat muzeele Pof
ti, Peleș și Bruckental, pitoreasca 
'■e. a Prahovei, orașele Hunedoara, 
ești, Turna Severin, litoralul Mării 
gre ș.a.
lele mai bune rezultate în angrena- 

oamenilor muncii la acțiunile turis- 
> le-au obținut C.S.O. Timișoara 
3 300 participanți) și C.S.O. Arad 
1000 participanți). Dintre comisiile 

turism cure au desfășurat o bună 
ivitate notăm pe cele din asociațiile 
)rtive U.T.A., Vagonul, Fabrica de 
iăr și Fabrica de confecții din Arad, 
hnometal, Justiția și Plastica din 
rtișoara. 

ca deobicei, infirmate dc evoluția luptei 
de turneu, mai ales acum, cînd la titlul 
de campioană aspiră un număr mai mare 
de șahiste-bine pregătite și cu foirță de 
joc.

în cursul dimineții de azi, la Ploiești 
are loc ședința tehnică premergătoare, în 
care va fi stabilită prin tragere la sorți 
ordinea concurentelor pe tabela turneului. 
Deocamdată, reamintim lista participan
telor (ghidîndu-ne după clasamentul edi
ției precedente) : Margareta Percvoznic 
(C.S.M.S. Iași), Alexandra Nicolau, Mar
gareta Teodorescu (ambele Unirea Bucu
rești), Elisabeta Polilironiade (Spartac 
Buc.), Maria Pogorevici (Petrolul Plo
iești), Tereza Urzică (Sănătatea Vatra 
Doinei), Rodica Manolescu (Spartac 
Buc.), Getrude Baumstarck (Știința Ti
mișoara), Vet uri a Simu (Statistica, 
Buc.), Rodica Reicher (Petrolui Ploiești), 
Elena Răducanu (Progresul Buc.), Eleo
nora Gogîlea (Știința Buc.), Marieta Io- 
ncscu (Știința Iași), Catalina Stolnicii 
(C.S.O. Crișul), Emilia Chiș (Siderur- 
gistul Galați), Aurora Teodorescu (Fil
mul Buc.).

Arbitrul principal al competiției este 
ing. Paul Diaconescu din Ploiești.

Merită de asemenea evidențiată munca 
entuziastă a celor 265 de instructori 
obștești de turism din regiunea Banat, 
din riadul cărora s-au remarcat în mod 
deosebit Ion Arcan din Reșița, Valorica 
Coca din Caransebeș, Ion Rista, Samoilă 
Palak și Elisabeta Dodu din Timișoara, 
Zollan Nagy din Arad ș.a.

Din păcate nu pot fi făcute aprecieri 
asemănătoare și despre activitatea comi
siilor de turism ale C.S.O. Lugo], C.S. 
Banatul și consiliul raional Deta, care 
au manifestat lipsă de inițiativă în popu
larizarea turismului și mobilizarea oa
menilor muncii în practicarea drume
ției.

Organele UCFS și în primul rînd con
siliul regional Banat și comisia regio
nală de turism au datoria să se ocupe 
mai mult de activizarea și îndrumarea 
acestor comisii, astfel incit în timpul 
cit a mai rămas pînă la sfîrșitul anului 
să reușească și ele să se achite cu cinste 
de sarcinile ce le revin

GH. CLIBA

Se știe bine că baschetul este un sport mult îndrăgit in țara noastră. 
De aceea, este și normal ca activitatea, atit cea internă cit și cea 
internațională, să fie urmărită îndeaproape de zeci de mii de iubitori 

ai acestui sport, iar rezultatele să fie comentate cu multă pasiune, mai ales 
cînd este vorba de echipele noastre reprezentative, spre care în mod firesc 
se îndreaptă în primul rînd atenția. lEste, astfel, lesne de înțeles interesul 
stirnit de evoluția echipei romine la ultimul campionat european masculin, 
precum și nedumerirea creată ca urmare a locului sub posibilități obți
nut (II).

In ultimul timp selecționabilii noștri avuseseră la dispoziție condiții 
foarte bune de pregătire și, ca urmare a acestui lucru, echipa reușise să 
„prindă", în sfîrșit, un stil de joc bine definit, care îi permitea să învingă 
unele dificultăți impuse de lipsa jucătorilor înalți. în asemenea condițiuni, 
toată lumea dorea — în mod justificat — din partea jucătorilor noștri frun
tași rezultate cît mai bune la Wroclaw, precum și un loc superior celui ob
ținut in ediția anterioară, la Belgrad (locul 7).

Cu toate acestea, selecționata noastrâ 
masculină nu a obținut la acest al 13-lea 
campionat european decît locul 11. Deci, 
în locul saltului mult așteptat de toți iubi
torii baschetului din țara noastră, patru 
locuri mai jos în clasament (1). Cum a fost 
posibil acest lucru ? Pentru a vă oferi o 
imagine mai clară este necesar să reluăm 
pe scurt firul întrecerilor-

NUMAI PATRU VICTORII FATA 
DE CELE ȘAPTE OBȚINUTE 

LA BELGRAD ’
Am debutat cu un succes de răsunet. 

Victorie în fața R. S. Cehoslovace (56—55), 
fostă campioană europeană, echipă care 
nu a lipsit mai niciodată din locurile frun
tașe ale acestei competiții. Deși scorul a 
fost strins. cehoslovacii nu au avut con
ducerea în acest meci decît 4 minute 1 La 
numai 14 ore mai lîrziu a urmat partida 
cu Spania*. în care timp de 30 de minute, 
jucătorii romîni au realizat un joc tactic re
marcabil, ținînd la respect (am condus cu 
16 puncte) o formație plină de tempera
ment. In continuare însă, echipa noastră nu 
a mai acționat la fel de colectiv ca pînă 
atunci, a căutat rezolvări individuale și nu 
și-a mai putut impune tactica de joc. La 
acestea trebuie adăugate și unele greșeli 
în conducerea jocului de către antrenor. 
Adversarii au sesizat această scădere ne- 
permisă a echipei noastre, au avut o re
venire puternică .și au obținut un succes 
la care nimeni nu mai spera (75—70).

Lndîrjiți de această nereușită, baschet- 
baliștii romîni au jucat și mai bine în me
ciul următor, împotriva Poloniei. Ei au tre
buit să lupte din răsputeri împotriva unor 
adversari mai înalți, care aveau și avan
tajul terenului propriu, și au reușit pe de
plin, conducînd în repriza a doua și au 11 
puncte. In desfășurarea partidei au inter
venit însă cîteva decizii de arbitraj discu
tabile, care au dezavantajat echipa noas
tră, mai ales prin eliminarea lui Demian 
pentru 5 greșeli personale, apreciate ca 
atare cu prea multă ușurință. In felul 
acesta, echipa a fost lipsită de singurul 
jucător înalt, care făcuse față — pe rînd
— cu succes celor 3 pivoți polonezi. Dar, 
chiar și în aceste condiții echipa poloneză 
nu a putut obține decizia decît în ultimele 
90 de secunde (64—60). Așadar. în locul 
unui succes care ar fi schimbat complet 
fizionomia părții superioare a clasamentu 
lui, o nouă înfiîngere.

A urmat meciul cu U.R.S.S. (54—64). Poate 
cel mai frumos joc făcut de echipa noastră 
la Wroclaw. De altfel, a fost singura for
mație care a reușit să conducă în fața so
vieticilor la această competiție. In această 
situație, antrenorul Gomelski l-a introdus
— alături de Petrov (2.08 m) — și pe Kru- 
minș (2,18 m) și, practic, nu s-a mai putut 
face nimic din cauza diferenței, prea mari 
de înălțime. Totuși, trebuie reținut că am 
pierdut repriza a II-a la numai două puncte 
diferență, lucru pe care nu l-a mai rea
lizat nimeni — la acest campionat — în 
fața echipei U.R.S.S.

In aceste 4 jocuri s-a ratat obținerea unul 
rezultat excelent, care ar fi reflectat mai 
clar valoarea echipei romine. Apoi, în par
tidele cu Franța (59—51) și Finlanda (69—55) 
s-a luptat bine, am avut superioritatea 
tactică și am cîștigat sigur. Nu însă și în 
ultimul meci din serie, împotriva B. D. Ger
mane, echipă care nu ne este superioară. 
Depășiți de importanța meciului (pentru că 
urma să decidă locul 3 în serie), crispați 
în toate acțiunile, jucătorii noștri au cedat 
fără nici o scuză (54—66). Un eșec în fața 
Izraelului (47—57), care a avut în față o 
echipă total demobilizată și, apoi, un joa 
frumos în fața Italiei pe care am învins-o 
cu 85—66 (a fost cea mai severă înfrîn- 
gere a „Squadrei azzura" în acest campio
nat) au completat bilanțul participării noas
tre la această ediție.

După cum se poate vedea, au fost vic
torii în fața unor echipe cu renume (Fran
ța, R. S. Cehoslovacă, Italia), dar și infrin
ged la unele formații, care încă nu ne de
pășesc ca valoare (Izrael, Spania, R. D. 
Germană). Acestea din urmă se datorează 
în cea mai mare măsură slabei pregătiri 
morale a celor mai mulți componenți din 
reprezentativa noastră. Și, iată cum această 
evoluție contradictorie ne-a dus tocmai pe 
locul 11 în clasamentul general-

CIFRELE VORBESC CEL MAI BINE
Cîteva tabele comparative, cu date deo

sebit de semnificative, ne vor da prilejul 
eă apreciem și mai bine comportarea jucă
torilor noștri în acest campionat. In ordinea 
coloanelor vă vom prezenta : 1. scorul rea
lizat do echipa noastră în prima repriză și
2. în cea de a doua ; 3. procentajul arun
cărilor din acțiune și 4. al aruncărilor 11- 
here ; 5. numărul greșelilor personale ; 6. 
al recuperărilor în atac și 7. în apărare ; 
8. numărul greșelilor de tehnică. In pa
ranteze sînt indicate cifrele realizate de 
adversar.
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1. 24—26 44—34 34—30 28—36 35—34 28—23 27—36 26—34 34—30

2. 32—29 26—41 26—34 26—28 24—17 41—32 27—30 24—23 51—36

3. 35%(40) 37(45) 47(35) 40(33) 35(28) 51(40) 40(46) 25(38) 43(33)

4. 75%(35) 66(67) 66(67) 60(56) 70(75) 65(41) 66(64) 57(65) 83(58)

5. 21(19) 24(26) 29(27) 29(16) 24(21) 19(31) 22(16) 28(27) 20(23)

6. 5(6) 9(13) 11 (9) 3(14) 7(11) 4(7) 1(7) 7(0) 3(13)

7. 17(32) 10(13) 30(25) 22(35) 17(29) 23(12) 4(22) 15(17) 33(38)

8; 6(H) 1(13) 8(0) 3(9) 0(4) 5(4) 5(3) 0(3) 7(13)

Ce concluzii se pot trage din aceste 
cifre? In primul rînd, noua apărare colec
tivă (combinația „zonă-om la om") a dat 
roade foarte bune, echipa noastră primind 
doar o singură dată într-o repriză (meciul 
cu Spania) mai mult de 40 de puncte. Ideea 
concepută este bună ca dovadă că după 
echipa U.R.S.S., formația R. P. Romîne a 
primit cele mai puține puncte în acest 
campionat. Și dacă în partidele cu R. D. 
Germană și Spania, jucătorii noștri ar fi 
făcut dovada unui plus de dîrzenie, la 
acest capitol ei puteau primi un calificativ 
foarte bun. Așadar să trecem la ATAC.

După cum am mai comentat și în relată
rile meciurilor respective, jucătorii noștri au 
adoptat un stil de joc organizat, adecvai 
cel mai bine posibilităților de care dispun 

Fază din jocul R. P. Romină — Finlanda, cîștigat de echipa noastră cu 
scorul de (S—55. De la stingă la dreapta: Alba, Pilkevara, Nosievici, M. Liimo.

Ailus și Nedef urmăresc cu emofie traiectoria mingii la panoul nostru
(ne referim în special la lipsa de înălțime). 
S-a acționat mai mult cu blocaje și .ple
cări" rapide din blocaj, urmate de pătrun
deri decise pe părțile dislocate în apărarea 
adversă. De asemenea ,s-a pus accentul pe 
contraatacul cu 2—3 jucători. Iar atunci 
cînd situația o permitea s-au încercat ac
țiuni și cu unicul nostru pivot, Demian. 
Atît timp cît indicațiile au fost respectate, 
jocul a „curs' aproape fără cusur. Din păca
te însă, disciplina tactică nu a fost menținută 
permanent și în unele perioade (partidele 
cu R.D.G., Izrael, finalurile cu Spania și 
Franța) eficacitatea atacului nostru a slăbit.

In ceea ce privește aruncările la coș, 
media procentajelor (39°/o la aruncări din 
acțiune și 67% la aruncări libere) este mul
țumitoare. mai ales dacă le comparăm cu 
cele realizate de Uniunea Sovietică, de 
pildă, în finala cu R. P. Polonă, pe care a 
cîștigat-o fără nici o emoție (36% la arun
cări din acțiune și 46% la aruncări libere). 
Chiar și în unele partide pierdute de echipa 
noastră (cu R. P. Polonă și U.R.S.S.) am 
avut procentaje superioare adversarilor 
noștri. Din păcate însă, cele două echipe 
(cu avantajul de talie al pivoților) ne-au 
fost superioare la recuperările de la panou.

De altfel, la acest capitol, al recuperărilof 
la panou (a se vedea tabelul de mai sus) 
am stat cel mai slab. Lipsa a încă 1—2 
jucători de peste 2,00 m a lost în acest 
sens hotărîtoare.

Să mergem însă și mai departe. Este 
drept, numărul greșelilor de tehnică a scă
zut simțitor față de trecut, ultima coloană 
din tabel fiind edificatoare în acest sens. 
Cu toate acestea mai sînt jucători (Kiss, 
Giurgiu, V. Gheoighe, Cîmpeanu) care, ne- 
posedînd încă o varietate de procedee în 
mînuirea cu ușurință a balonului, pasarea 
și protejarea sa, au comis unele greșeli 
nepermise. Adăugind la toate acestea lipsa 
stăpînirii de sine, o crispare nejusti
ficată în meciurile decisive, sau momentele 
de totală demobilizare, de lipsă de concen
trare, atunci cînd șansele pentru atingerea 
obiectivului propus au scăzut, vom avea 
aproape toate cauzele pentru care echipa 
noastră nu a obținut performanța dorită. 
Trebuie adăugate însă și unele lipsuri ale 
antrenorului Vasile Popescu, care nu 
reușește încă să redea jucătorilor — prin 
exemplu personal — calmul necesar în 
unele momente de derută.

In încheierea acestor considerații se cuvi
ne să spunem și cîteva cuvinte despre fie
care jucător. Demian — excelent în apărare, 
mai puțin activ în atac datorită procedeelor 
sale seduse, și-a făcut datoria. Dar, el 
trebuie — și poate acest lucru — să se 
pregătească individual cu mai multă răs
pundere. Albu și Spiridon, care au cîștigat 
mult în maturitate, au fost oameni de bază 
ai echipei. Cristian Popescu, calm, relaxat, 
cu mult discernămînt în fiecare acțiune, a 
fost și unul din bunii jucători ai formației 
noastre. Păcat însă că din cauza unui ac
cident, ei nu a putut juca în ultimele 4 

meciuri. Nosievici, inegal de la un meci la 
altul, cu unele slăbiciuni în jocul de apă
rare, rămîne un jucător pe care se poate 
conta. Aceasta însă numai dapă își va 
completa pregătirea pentru jocul în apă
rare și în atac va colabora mai mult cu 
partenerii săi. Nedef și Niculescu care au 
absentat perioade îndelungate de la pre
gătire (primul a fost selecționat de-abia 
în ultima lună, iar al doilea a avut 
sesiune de examene) au avut com
portări neconcludente în prima parte a 
turneului și ceva mai bune spre sfîrșit. 
Giurgiu a avut un început bun, dar apoi a 
fost total dezorientat. Este lipsit de curaj 
în meciurile importante și nu-și poate in
fringe emotivitatea. Visner și Cîmpeanu. 
buni în jocul în apărare, au adus însă un 
aport prea mic în atac. Ei pot progresa cu 
condiția să depună un volum mai mare de 
muncă la antrenament. Aceleași lucruri sa 
pot spune și despre Kiss și V. Gh&oxghe, 
care mai au destul de mult de lucrat pen
tru a se putea conta pe ei în echipa ie« 
prezentativă.

In concluzie la cele spuse pînă acum, 
trebue să afirmăm că, în ciuda unor evi
dente slăbiciuni, echipa R. P. Romîne 
merita la Wroclaw un loc mai bun, pe mă
sura jocului prestat de baschetbaliștii noș
tri la această ediție, fapt relevat de către 
specialiștii prezenți acolo. Și dacă e<x 
nu l-a obținut, aceasta se datorește mai 
multor cauze printre care : lipsa do conti
nuitate în pregătirea sportivilor ; o muncă 
de selecție în cluburi și asociații care nu 
corespunde cerințelor actuale ale basche
tului (jucători înalți) ; rămînerea în urmă 
a tehnicii jucătorilor noștri fruntași față de 
necesitățile tactic© actuale. Toate aceste 
cauze trebuie să fie analizate cu toată 
atenția și răspunderea de federație, cluburi 
și asociații.

ADRIAN VASILIU
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SÎMBATA
Prin prisma factorilor antrenamentului 

sportiv, se pare că cel mai greu în xug- 
biul de performantă este de a asocia în 
acțiunile de Joc individuale, aceste 4 as
pecte : fizic, tehnic, tactic și moral.

Din marele număr de Jocuri de rugbi su«- 
ținute și cîștigate în majoritatea lor covîrși- 
toare de sportivii romîni, s-a desprins to
tuși un fapt caracteristic și anume, acela 
că jucătorii nu rezolvau uneori cu des
tulă pricepere și finețe fazele de joc 
Bimple, care cer pentru finaluaie o sin
gură acțiune, fie că e vorba de a pasa 
din placaj, de a fixa adversarul direct, 
de a pasa la momentul oportun etc. De 
prea multe ori s-au ratat încercări din a- 
propierea terenului de țintă în faze unde 
rezolvarea de moment a fost săracă, stîn- 
gace și inoportună. In fazele greșit rezol
vate, lipsa esențială a constat fie în ne
cunoașterea (ca procedeu, posibilitate), fie 
în nepriceperea de a executa sau de a a- 
precia aspectul principal cerut de acțiunea 
tactică : pasă din placaj sau pasă din 
apropierea adversarului, frînarea alergă
rii pentru a-și lua adîncime, sesizarea 
încrucișării, trimiterea ori chemarea par
tenerului pe pasă (și simțul de a reac
ționa prompt al acestuia) etc.

Fig. 1
Vă prezentăm mai jos cîteva situații de 

Joc, pe cît de importante, pe alît de ușor 
de înțeles, dar care sînt încă insuficient 
de bine aplicate :

PASA DIN APROPIEREA ADVERSARULUI. 
Este un procedeu tehnic întîlnit nu numai 
In cazul unei faze 2 contra 1, ci și în ori
ce fază de joc unde jucătorii atacului efec
tuează din alergare trecerea balonului de 
la unul la altul. Aici, aspectul principal,

Ultima etapă 
a campionatului

Campionatul republican de rugbi se 
încheie miine, ci n-d jucătorii echipei 
Steaua vor primi tricourile de campioni 
ai acestei mult disputate edilii a cam- 
pionatului. Dacă militarii nu mai au 
nici un fel de emoții și rezultatul dc 
miine nu mai poate influența poziția 
lor de lideri, componenții celorlalte for 
mafii — și în special ai celor situate 
tn partea finală a clasamentului — au 
de susținut examene grele în această 
ultimă etapă a campionatului. Dintre 
jocurile programate în etapa a XXJI-a, 
rețin, atenția — în primul rînd — cele 
din cuplajul pe care4 va găzdui sta
dionul Steaua (de la Ghencea). Dina- 
moviștii — ocupanți ai locului II în 
clasamentul general — vor întîlni Ști
ința Timișoara care, teoretic, tiu mai 
poate evita barajul pentru un loc in 
viitoarea ediție a campionatului. In cel 
de al doilea meci, Steaua primește vi- 
tuta ieșenilor și rămîne de văzut dacă 
militarii vor încheia acest campionat 
fără nici o infrîngere. Astăzi, are loc 
pe stadionul Progresul, partida dintre 
Progresul și Gloria. In țară: Bnimeri
tul Bîrlad — Farul Constanța, joc deo
sebit de important pentru stabilirea ulti
melor două echipe din clasament ; Ști- 
ința Petroșcni — Crivița Roșie și Ști
ința Cluj — Unirea.

Progres in sectorul natației feminine;
răminere in urmă, la băieți

1 Am intrat In luna noiembrie și 
concursurile de notație continuă să 
se desfășoare in aer liber. înotătorii 
noștri fruntași abia au terminat con
fruntarea cu valoroșii înotători din 
Berlin și iată-i acum în R. S. Ceho
slovacă, gata pentru întrecerile pro
gramate astăzi și miine la Zilina

Este bine așa-. Concursurile în com
pania unor adversari redutabili asi
gură o pregătire continuă, temeinică, 
în vederea îndeplinirii cu succes a 
obiectivelor trecute în calendarul corn- 
petitioned. De la 17 august și pîtiă in 
prezent înotătorii noștri de performan
ță — fete și băieți — au luat parte 
la patru mari competiții, cei mai 
buni dintre ei întrecind o serie de 
recorduri republicane,, iar alții imbii-

SPORTUL POPULAR
Pag. a 4-a Nr. 4338 

dominant, este de a pasa atunci cînd ad
versarul care ți se opune este mai aproape 
de tine decît de cel căruia tu îi trimiți 
balonul (Hg. 1). Pasînd mai înainte, adică 
atunci cînd adversarul care ți se opune 
direct se află la o distanță mai mare decît 
lungimea pasei (de la tine la cel căruia 
îi pasezi), acest apărător va avea timp 
să contribuie Ia întărirea apărării (fig. 2). 
In cazul unor asemenea pase rapide în 
mod pripit și deloc tactice, un singur apă
rător poate ține fără nici o dificultate doi 
atacatori, iar un atac supranumeric de 4 
contra 2 poate rata I Deci, pentru reuși
ta de ordin tactic a fazei, se cere a se 
pasa atunci cînd apărătorul ce ți se opune 
se află la circa 2 m, în cazul unei pase 
de 4—5 m. Jucătorul în posesia căruia se a- 
flă balonul, trebuie să-și moduleze frec
vența pașilor (nu să-și încetinească alerga
rea 1) astfel îneît, potrivindu-și pașii, să 
observe bine din față (sau ușor lateral 
— față) apărătorul ce i se opune, în 
scopul de a-1 atrage la distanța voită. O 
dată realizat acest lucru (atragerea apă
rătorului la distanță convenabilă : 2 m), se 
va pasa rapid și precis, jucătorul cu balo
nul trebuind întîî să vadă partenerul căruia 
îi pasează și apoi să i transmită balonul. 
O greșeală car» se întîlnește relativ frec
vent în aceste faze este aceea că purtătorul 
balonului pasează privind la cel ce vine 
spre el (teamă de placaj ?...) și în acest 
fel pasa este de multe ori ratată. In această 
fază se cere deci : 1. atragerea adversaru
lui ; 2. privirea spre partener și (imediat)
3. pasa.

FIXAREA ADVERSARULUI. Este o acțiune 
de tactică individuală specifică atacatoii- 

i

Fig. 2
lor cărora încă din depărtare (10—15 mj 
li se precizează adversarul direct : jocul 
om la om al centrilor și aripei pe ’/«. 
Pentru a reuși, fixarea adversarului nece
sită primirea balonului din vreme, astfel 
îneît fiind în posesiunea balonului ataca
torul să poată executa cîțiva pași de aler
gare spre adversarul său direct. Fixarea 
adversarului cuprinde următoarele momen
te succesive : 1. primirea balonului la o 
distanță de 10—15 m de adversarul di
rect ; 2. alergarea cu balonul direct spre 
adversarul ce i se opune (perechea anta
gonistă — tip în jocul 3/4 începînd de 
la primul centru) ; 3. Schimbarea bruscă o 
direcției de la 3-4 m de adversar. Semna
lăm aici faptul esențial că în marcajul om 
la om al centrilor liniei de 3/4, prin schim
barea direcției se realizează : a) o menține
re a inițiativei în fază pentru atacator ; 
b) o depășire în lateral cu 1,5—2 m (în 
funcție de amplitudinea pașilor și forța pi
cioarelor) și care trebuie menținută; c) 
cîștigarea unui timp de mișcare în plus 
pe noua direcție, față de apărătorul care 
— obligat la replică — face aceleași miș
cări dar cu un timp de mișcare după pur
tătorul balonului. Din fixarea adversarului 
se poate realiza fie depășirea directă prin 
viteză, fie demarcarea partenerului dintr-un 
culac inițial egal numeric, atunci cînd

nătățindu-și cele mai bune perfor
mante.

★
Privind rezultatele realizate in acest 

sezon, este ușor de constatat faptul că 
fetele au luat-o mult înaintea băieților. 
Cu excepția cîtorva probe (100 tn 
spate, 400 m. liber, 200 tn bras), îno
tătoarele noastre au corectat toate ce
lelalte recorduri. Reiese mai clar 
aceasta din tabelul alăturat, in care 
figurează recordurile obținute in acest 
sezon. In paranteză sînt trecute re
cordurile la sjîrșitul anului 1962.

100 m liber: 1:06,8 (1:07,8)
800 m liber: 11:24,8 (11:34.7) 
1500 m liber: 21:33,6 (22:13,9) 
100 m bras: 1:21,3 (1:23,2)
100 m fluture: 1:13,5 (1:16,6)
400 m mixt: 5:49,8 (5:59,3) 
4x100 m liber: 4:34,7 (4:47,4) 
4x100 m mixt: 5:05,6 (5:08,0) 
Dintre recordurile stabilite anul 

acesta, cel mai valoros este cel din 
proba de 100 tn bras (1:21,3). Zoe 
Reznicenco, posesoarea acestui record, 
are numai 15 ani. Pe viitor ea este 
capabilă să coboare sub 80 sec., cifră

în același timp cu schimbarea direcției e- 
fectuată de centrul doi, aripa acestuia va 
face același lucru (fig. 3).

PERCUȚIA INDIVIDUALA. Este una din 
acțiunile ofensive cele mai moderne, în fa
zele de joc în care purtătorul balonului, 
la iminentul contact cu un adversar, nu-1 
evită (alergare care face jocul lateral), 
ci din contra îl caută, îl fixeaxă și-i dă un 
puternic șoc (percuție) în momentul con
tactului, ferind balonul. In acest fel, ata
catorul caută ca între balonul ce-1 poartă 
și adversarul ce i se opune să-și pună 
propriul său corp drept paravan și face 
acest lucru conștient, curajos și cu fermi
tate. Atacatorul cu balonul în palme, in- 
tenționînd să percuteze el apărătorul ce 
i se opune, păstrează inițiativa în joc și 
la cea mai mică greșeală a apărătorului 
(ezitare în placaj sau placaj greșit) poate 
scăpa * el însuși sau pasa bine balonul 
(realizînd aici o ideală fixare a adversaru
lui și o bună pasă din placaj). De notat câ 
împotriva jocului de percuție cel mai buD 
remediu este de a placa puternic și fără 
greșeală 1 Ca momente succesive, percu
ția cere în primul iind apropierea în vite
ză de adversarul care ți se opune și nici
decum oprirea alergării, întoarcerea spate
lui și căutarea partenerului căruia să-i treci 
sarcina prea grea de a ține balonul. Urmă
torul moment este interpunerea din miș
care a propriului corp între balon și apă
rător, pentru ca, in fine, ultimul moment 
să fie acela al percuției propriu-zise, efec
tuată puternic cu corpul, balonul însă cît 
mai liber cu putință pentru a fi jucat con
form cu faza.

Am prezentat aceste trei procedee speci
fice jocului modern de atac în intenția ca 
jucătorii noștri să le cunoască nu numai 
pentru a se apăra împotriva lor, ci și 
pentru a le pune în practică ei înșiși în 
atac. Sînt convins că rugbiștii romîni po
seda reale calități și aptitudini de a trece 
de la un excelent joc de apărare la un 
bun joc de atac, simplu și eficace, care 
avînd la bază apărarea remarcabilă subli
niată mai sus, trebuie să constituie depă
șirea actualului stadiu valoric (apărarea 
fără greșeală) și să realizeze apărare ex
celentă și atac.

Proî. NICULAE PÂDIJREANU 
antrenor al lotului R.P.R. maestru al 

sportului

MARTUCA ROTARU CRISTINA BALABAN

care consacră definitiv o brasistă. Tn 
proba clasică de 200 m, Zoe Rezni
cenco a realizat in acest sezon timpul 
de 2:58,2, apropiindii-se la 1,2 sec. de 
norma olimpică. In real progres se 
află și Măriuca Rotarii. Ea a corectat 
simțitor recordul probei 100 tn fluture, 
aducîndu-l, deocamdată la 1:13,5 — 
timp cu care a realizat norma olimpi
că (1:14,0). Și Măriuca Rotaru este 
capabilă de noi salturi calitative. Pen
tru aceasta va fi însă necesar să 
aducă îmbunătățiri stilului, întrucit, in 
momentul de față. între mișcarea bra
țelor și cea a picioarelor nu există 
o bună cooidonare. Măriuca Rotaru 
trebuie să știe că un stil defectuos 
înseamnă o risipire a forțelor, în
seamnă cîteva bune secunde în... 
minus.

Un exemplu de conștiinciozitate, de 
dorință permanentă de a se depăși, 
îl constituie Cristina Balaban. Inotă- 
toarea dinamovistă a debutat furtunos 
în acest sezon, corectind cu foarte 
multe secunde recordurile probelor 800 
m și 1500 m liber. Speram atunci (in 
luna iunie) că și recordul probei 400 
m liber (5:14,2 din 19 septembrie 
1959) nu mai are mult de trăit. Cris
tina Balaban s-a apropiat doar la 3.1 
sec. de el, realizînd mult mai mult la 
400 m mixt indm'dttal, probă, de ase
menea, clasică. De la 5:59,3 Cristina 

H RUGBI : Stadionul Progresul, ora 
= 15,00 : Progresul — Gloria.
= TIR : Poligonul Dinamo : ul- 
= tima etapă a Campionatului Ca- 
E pitalei, seniori și senioare pe 
= echipe, la probe speciale.
= FOTBAL : Stadionul Republicii, 
= ora 12,45: Dinamo Victoria — 
Ș Unirea Răcari ; ora 14,30 : Di- 
= namo — Petrolul (cat. A).
E LUPTE : Sala Giulești, ora 10, 
= etapa a lll-a a Campionatului pe 
= echipe

DUMINICA

H RUGBI : Stadionul Steaua, de la 
IE ora 9 : Dinamo — Știința Timi
zi șoara și Steaua — C.S.M.S. lași.
— Stadion Progresul ora 11,30: 
= Rapid — Știința I.C.F. (finala 
= camp, orășenesc de calificare).
= TIR: Poligonul Dinamo, ora 9,00: 
= ultima etapă a Campionatului Ca- 
= pitalei, seniori și senioare, pe 
E echipe la probe speciale.
= Poligonul Tunari, ora 9,30 : Di- 
Ș namoviada.
= ATLETISM : Stadionul Tineretului, 
= ora 10,00: etapa a ll-a a cam-
— pionatelor universitare pe anul 
= 1963—1964.
= Stadionul Voința, ora 9,00 : 
§ Campionatul R.P.R. de cros pe 
= echipe, faza orășenească.
= HANDBAL : Teren Dinamo, de 
= la ora 8,00: turneu-fulger (2 re- 
= prize a 15 minute) pentru echipe 
= de juniori. Participă : două se- 
E lecționate ale Capitalei, Dinamo,
TiiinînnniwnnimiiniiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiniiiiimiiniiiiiînnHiiinniiiiiiiimiiiiiiiiiiiii

FLORETISTA MARIA
ESTE NOUA CAMPIOANĂ

(Urmare din pag. I)

sale adversare și ripostează prompt. 
In cele din urmă Vicol, superioară sub 
raport factic, și mai calmă în momen
tele decisive, punctează consecutiv și 
cîștigă asaltul cu 4—1...

Noua campioană a țării pe anul 
1963, Maria Vicol a realizat 6 meri
tate victorii : 4—2 cu Stanca, 4—3 cu 
Grieb și 4—1 cu Ene, Ștefănescu, 

a „sărit" la 5:54,4 (cu prilejul Dina- 
moviadei) și acum la 5:49,8 un rezul
tat apreciat în ierarhia europeană.

Nu este vorba doar de cîteva nume, 
de cîteva rezultate izolate. Zoe Rez- 
nicencc este „urmărită" îndeaproape 
de înotătoarea din Tg. Mureș, Maria 
Clos, Măriuca Rotaru are o serioasă 
concurentă in Nicoleta Ștefănescu, 
fosta recordmană a probei. Eleva an
trenorului Constantin Vasiliu a prins 
din nou încredere in forțele sale și. 
după un 1:15,3 (obținut la penultima 
competiție internațională) a reușit 
simbătă, 1:14,5. timp la numai 5110 
sec. de norma olimpică.

Progresul, ceva mai masiv ca în 
anii trecuți, este demonstrat și de re
cordurile înregistrate la cele două șta
fete (4:34,7 la 4x100 m liber și 5:05,6 
la 4x100 m mixt) ca și de numeroa
sele recorduri personale,

★
Ce-au făcut băieții in acest timp: 

au îmbunătățit și ei cîteva recorduri 
(foarte puține), dar în general s-au 
mișcat mai greoi, nereușind să dea 
tot ceea ce se aștepta de la ei. Au 
pierdut — este clar — întrecerea cu 
colegele lor și lucrul acesta ar trebui 
să-i pună pe gloduri...

G. NICOLAESCU

S.S.E. nr. 2, Rafinăria Teleajen și 
Petrolul Ploiești.

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 12,45: Steaua — Viitorul 
Electronica (camp, orășenesc de 
copii) ; ora 14,30 : Steaua — Farul 
(cat. A); teren Gloria, ora 10: 
Metalul — Flacăra Moreni (cat. 
B) ; teren Timpuri Noi, ora 10 :

Flacăra Roșie — Victoria Giurgiu 
(cat. C); teren Veseliei, ora 11 : 
Dinamo Victoria — Farul Cons
tanța : Stadionul Giulești, ora 10 : 
Rapid — Tehnometal ; Stadionul 
Dinamo, ora 11,45 : Dinamo 
Buc. — Portul Constanța ; Teren 
23 August II, ora 9 : Metalul — 
CI. sp. școlar; Teren Știința Tei, 
ora 11 : Știința Buc. — Victoria 
Giurgiu ; Teren Steaua, ora 12,30: 
Steaua — Progresul Buc. (meciuri 
în cadrul campionatului republican 
de juniori).

VICOL (PROGRESUL) 
A TĂRII PE ANUL 1963
Dragoș și Iencic. De relevat frumoas 
comportare a floretistei Ecaterina Ier 
cic, în vădit progres, ca și revenire 
Anei Ene. Merituoase și evoluțiile c< 
iorlalte, a Suzanei Oiajos mai alt 
(victorie cu 4—1 asupra campioanei! 
In schimb, total necdilicatoare pr< 
zența Marinei Stanca care n-a real 
zat, în finală, nici o victorie.

O notă bună pentru organizare ; 
arbitraj (Cornel Georgescu, Gh. Mate 
Tănase Mureșan si E. Meșter).

CLASAMENT GENERAL: 1. Mari
Vicol (Progresul) 34 p; 2. E. lenei 
(Unto Satu Mare) 30 p; 3. A. En 
(Progresul) 24 p; 4. S. Oiajos (S.S.I 
Satu Mare) 24 p; 5. L. Grieb (Steaua 
21 p; 6. Gl. Ștefănescu (Progresul 
17 p; 7. M. Lutki (Unio Satu Mar 
p; 8. G. Sachelarie (Steaua) 1(

Punctajul este stabilit prin adițiune 
victoriilor realizate de cele 8 fint 
liste, în ambele manșe ale finalei.

In întrecerea pe echipe desfășurat 
vineri, formația clubului sporfi 
Progresul a ocupat locul I. Pe locuri) 
următoare: Unio Satu Mare, Steau 
și Petrolul Ploiești.

Astăzi, In aceeași sală au loc îr 
trecerile din cadrul probei de spadî 
individual. Miine, in ultima zi a î 
naletor, proba de spadă pe echipe.

Astăzi și miine, la Zilina: 
Cehoslovacia-Rominia

După cum am mai anunțat, reprczci 
tativele de natație ale Cehoslovaciei i 
llomîniei se întîlnese astăzi și miine î 
orașul Zilina. Timp de două zile se v< 
desfășura (în bazinul acoperit dc 50 1 
din localitate) întreceri de înot, săritul 
șî polo pe apă.

La înot, selecționata tării noastre v 
alinia următorul lot : MASCULIN : Em 
Foiai, Cornel Georgescu, Mircea Căprt 
rescu, Ștefan Kroner, G. Ligner (în pr< 
bele de liber), Dumitru Caminschi, Mila 
Potoceanu (spate), Alex. Popescu, Nici 
lae Tiu (fluture), Alex. Schmaltzei 
Aurel Zahan, Angliei Soptereanu (bras- 
D. Naghi (400 m mixt individual) 
FEMININ: Ingrid Ungur, Vasilica R< 
taru, Cristina Balaban, Măriuca Rotar 
(liber), Monica Diniescu, Anca Trohai 
(spate), Măriuca Rotaru, Nicoleta Șh 
fănescu (fluture), Zoe Resnicenco, M< 
ria Klos (bras), Cristina Balaban (40 
m mixt individual). La sărituri, (ar 
noastră va fi reprezentată de Pantelimo 
Decuseară, Ion Gonea, G. Ungureant 
iar la polo pe apă de o echipă alcătuit 
din jucători tineri: Ciser, Mărculesci 
Uenghel, Gruia Not-ac, Gh. Zamfiresct 
V. f'ăranu, I. Popa cic.



LE

Cîteva din explicațiile victoriei noastre
Cu prilejul recentei ediții a campionatelor 

uropetie de volei a funcționat în cadrul comisiei 
le organizare a marii competiții și o subcomisie 
le studii și documentare. Sarcina ei principală 

constituit-o obținerea unor observații precise, 
it mai obiective asupra jucătorilor, jucătoarelor 
i echipelor noastre reprezentative, precum și 
ceea a cunoașterii cît mai temeinice a viitorilor 
dversari din turneul olimpic de la Tokio.
Pentru aceasta, 3 cadre didactice și 12 studenți 

'e la Facultatea de educație fizică a Institutului 
'edagogic de 3 ani din București au alcătuit o

grupă, în aparatul Subcomisiei de studii și docu- putînd afirma că sub acest aspect am 
mentare, care a operat înregistrări pe fișe spe- realizat, mulțumită și serioaselor ame- 

capitolul pregătirii morale 
cea mai însemnată schim- 
față de comportarea 
din 1962, unde din

dale, la toate jocurile turneului final. Operațiile 
de totalizare, de comparare și de interpretare a 
datelor înregistrate în fișe vor constitui, îm
preună cu celelalte metode și mijloace folosite 
de subcomisie, obiectul unei lucrări de specia
litate ce va fi pusă în timpul cel mai scurt la 
dispoziția federației de volei și a factorilor care 
se ocupă și răspund direct de pregătirea echi
pelor noastre reprezentative pentru turneele de 
volei de la J.O.

uneori greșeli care. în asemenea con
diții, nu mai pot surprinde).

Timpul scurt care s-a scurs de la 
;rminarea campionatelor nu ne-a dai 
osibilitatea efectuării tuturor opera- 
iilor. Dar și așa, prin folosirea par
afă a datelor încă nu total centrali- 
ate, o serie de concluzii se impun, aju- 
indu-ne deocamdată, în articolul de 
iță, în mod sumar, să explicăm și să 
preciem Ia justa ei valoare victoria 
chipei noastre masculine, cîștigătoarea 
itlului de campioană a Europei. Ne 
om opri numai asupra cîtorva obser- 
ații teluiico-taeticc și de ordin general 
in comportarea echipei R. P. Romîne. 
bservații pe care însă, concluziile ce 
e vor trage în baza totalizării datelor 
bținute din înregistrări nu vor face 
ecît să le întărească.
Studierea, chiar și incompletă, a fișe- 

■>r îngăduie din capul locului o afir
mație, categorică : TITLUL DE CAM- 
■IOANA EUROPEANA LA BĂIEȚI A 
OST CUCERIT IN MOD IND1SCU- 
ABIL DE ECHIPA CEA MAI BINE 
’REGATITA. Atit rezultatele, cît și 
omportarea formației noastre au ară- 
at înainte de toate că pregătirea des- 
ășurată după campionatele mondiale 
le la Moscova din 1962 a fost bună, 
n conformitate cu învățămintele, cu 
oncluziile trase în urma ședințelor de 
naliză a comportării avute în confrun- 
area mondială de acum un an

și ne scutește de comentarii : 30 de pri
miri imprecise și 15 greșeli (ceea ce 
vorbește pe de altă parte și de buna 
execuție a serviciilor echipei noastre).

JOCUL VARIAT — 
CHEIA SUCCESULUI

Ca
marcate mai sus, echipa romînă a prac-

urmare a îmbunătățirilor re-

orientări în atac, în funcție de adver
sar, ceea ce de asemenea a contribuit 
la succesele echipei reprezentative. Spre 
exemplificare, iată partida cu Ceho
slovacia, împotriva căreia (ea fiind re
cunoscută ca o echipă cu un plasament 
excepțional al jucătorilor) loviturile de *or’>- 
atac „puse" au fost mult mai puține 
— numai 8 — decît, în meciul cu 
U.R.S.S., preferîndu-se lovitura în forță.

liorări de la 
și de voință, 
bare în bine 
„mondialele" 
punct de vedere am fost una 
echipele slabe. Iată astfel fișa 
de la meciul cu U.R.S.S., fișă care no
tează că, din cele 56 de mingi preluate 
de apărare din atacurile adverse, numai 
18 n-au mai putut fi păstrate în joc. 
Un aspect deosebit de pozitiv îl con
stituie faptul că mingile din atacul ad
vers nu au mai fost preluate ca în 
trecut numai de Fieraru și Drăgan, ci 
sarcina primirii lor a început să fie 
împărțită aproape egal între toți jucă-

de la 
acest 

dintre 
nr. 6

„REZERVE" DE VALOAREA 
„TITULARILOR"

RIMIREA SERVICIILOR —IN MARE 
PROGRES

Ir. primul rînd, pentru a se putea 
tinge în atac un nivel de joc pe ma
ura posibilitățHor superioare ale jucă
rilor, s-a luptat pentru asigurarea 
nei primiri cit mai corecte a servici- 
or. Pentru a o dovedi, nu avem decît 
ă privim, de pilită, fișa nr. 2, care 
e referă la primirea serviciului, și 
nume, la aceea din meciul nostru cu 
chipa U.R.S.S. Reprezentativa Romî- 
iei a efectuat în total 134 de primiri 
e serviciu, din care 128 de jos și 6 
e sus. Din acestea, de 97 de ori jucă- 
arîi noștri au trimis precis mingea Ia 
idicători, de 9 cri ea a fost expediată 
irect pentru atac, iar 21 de preluări 
u fost ceva mai puțin precise, făcîn- 

' doar 7 greșeli, dintre care 2 
i cînd primirea serviciului a fost 

xecutată de sus. Și să ne amintim 
j echipa U.R.S.S. a servit în partida 
U noi constant bine și foarte puternic, 
ir dacă privim, comparativ, fișa for- 
lației sovietice, diferența este evidentă

In apărare, o dată cu preluarea min
gilor trase de adversari, o îmbunătă
țire a marcat și blocajul, cu toate că

Concluzii statistice la campionatele europene
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiH'ininniiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiijmiifii

ticat în genere linul din cele mai va
riate jocuri; în privința combinațiilor 
cu pase scurte, lungi și peste cap a 
existat un sensibil echilibru. In meciul 
eu echipa Cehoslovaciei, de pildă, re
prezentativa țării a întreprins 59 de 
combinații cu pase scurte, 65 cu pase 
lungi și 30 cu pase peste cap, iar 10 
din totalul de 154 — cu pase din sări
tură. Totodată, varietatea ofensivei 
noastre s-a bazat și pe aportul consi
derabil al ridicătorilor în executarea 
loviturilor de atac. Să analizăm, de 
exemplu, fișa nr. 4 de la întîlnirea cu

Dacă, în fine, mai adăugăm și faptul 
că multe combinații variate au fost fo
losite și In situații de joc mai dificile, 
ne apare clar că una din carențele mari 
din trecut ale echipei noastre mascu
line, șablonismul, a fost în largă mă
sură înlăturat

MĂIESTRIA APĂRĂRII

Studiul fișelor speciale întocmite de-a 
lungul campionatului ne ilustrează că 
reprezentativa a manifestat, de aseme
nea, și în apărare o bună pregătire,

el nu s-a prezentat la fel de bine pus 
Ia punct ca și celelalte compartimente. 
Este o parte a potențialului nostru care 
încă se mai cere ameliorată. (Ca și 
aceea a primirii serviciului, care se 
exercită în prea mare majoritate a ca
zurilor de cei doi ridicători principali, 
Fieraru și Drăgan, ceea ce face ca, 
prin solicitările fizice și nervoase la 
care aceștia sînt supuși, randamentul 
lor să scadă atunci cînd ajung la fileu 
și sînt chemați să ridice, să organizeze 
atacul sau să-1 încheie, ei comițind

In sfîrșit, pentru a ne explica și mai 
bine succesul echipei noastre mascu
line, să subliniem că au existat de astă 
dată în componența lotului (spre deo
sebire de multe cazuri din trecut) jucă
tori „de rezervă" valoroși și la fel de 
bine pregătiți ca și „titularii" pe care 
deseori (ei fiind cu curaj folosiți) i-au 
înlocuit cu succes maxim, așa cura 
fișele o arată extrem de limpede. Exem
plele oferite în acest sens de Coste, 
Szocs, Chezan și Schreiber nu vor face 
decît să dea și mai mare soliditate afir
mațiilor.

CÎTEVA CONCLUZII...

Iată suficiente argumente pentru ca 
rezultatul victorios al reprezentativei 
noastre masculine de volei să se ex
plice intrutotul, ca el să fie privit cu 
încredere în perspectivă și în măsură 
să dovedească tuturor că titlul de cam
pioană europeană il deține astăzi echipa 
care, din punct de vedere tehnic, tactic, 
fizic, moral și de voință, s-a dovedit 
a fi într-adevăr cel mai bine pregătită.

Cît privește lipsurile încă existente, 
dintre care cîteva au fost amintite aci, 
ele desigur nu trebuie trecute cu vede
rea, ci tratate cu toată exigența, astfel 
incit timpul rămas pînă la marea între
cere olimpică de la Tokio să ne ser
vească din plin la totala lor eliminare 
și, astfel. Ia obținerea succesului cel 
mai înalt la J.O.

Prof. VICTOR SURUGIU
U.R.S.S. și vom vedea că, în vreme 
ce Fieraru șî Drăgan au efectuat peste 
30 de atacuri, ridicătorii sovietici Mon- 
dzolewski și Poiarkov au finalizat nu
mai 13 acțiuni ofensive.

Nu putem încheia capitolul combina
țiilor ofensive fără a aminti și de va
rietatea loviturii de atac utilizate de 
jucătorii noștri. Este suficient pentru 
aceasta să cercetăm alte cîteva fișe ale 
echipei masculine a Romîniei și, com- 
parindu-le cu ale altora, să aducem 
unele precizări și în privința aceasta. 
Tot meciul cu U.R.S.S. nc arată că 
peste 30 de lovituri de atac ale forma
ției noastre au fost „puse" sau plasate 
în terenul advers.

O BUNA ORIENTARE IN ATAC

In același timp este cazul să vorbim 
aci și despre varietatea bunei noastre

NOI MAEȘTRI EMERITI ȘI MAEȘTRI AI SPORTULUI

F OTB n L < a

Campionatul categoriei A se reia astăzi cu o partidă ȘTIRI...
de mare atracție: Dinamo-Petrolul

(Urmare din pag. 1) 

siderurgistul), care cedează greu ne 
ren propriu. Antrenorii Dincă Schi- 
ru și Cornel Drăgușin vor apela 
line la următorul unsprezece: Mîn- 
■u, loniță, Caricaș, Colceriu — I. Po-

Etapa a IX-a programează ur
mătoarele jocuri: Dinamo — Pe
trolul (astăzi, ora 14,30 pe stadio
nul Republicii), Steaua — Farul 
(miine, ora 14.30 pe stadionul Re
publicii), Siderurgistul — Progre
sul, C.S.M.S. — Steagul roșu, Di
namo Pitești — U.T.A., Știința Ti
mișoara — Rapid și Știința Cluj — 
Crișul.

■seu, Iancu — Oaidă, Mateianu, 
Jinea, D. Popescu, Stoicescu.
Al doilea meci care se desfășoară
Capitală (mîine, pe stadionul Re- 

iblicii) opune, de asemenea, două 
hipe aflate la egalitate de puncte: 
eaua și Farul. Formația gazdă por- 
:ște însă ca favorită, deoarece bene- 
:iază de avantajul terenului, ca și 
... o linie de atac mult mai eficace 
cît cea a constănțenilor. înaintașii 
ilitari au înscris pînă în prezent 25

de goluri, ceea ce n-a mai reușit 
(după opt etape) nici o altă echipă 
din campionatul nostru. Steaua va a- 
pare în următoarea formație: Suciu 
— Georgescu, Petescu, Cojocaru — 
Jenei, Koszka — Creiniceanu, Constan
tin, Voinea, Raksi, Tătaru.

Foarte interesant se anunță și me
ciul de la Iași dintre C.S.M.S. și Stea
gul roșu Brașov, amîndouă echipe de 
mijlocul clasamentului. Pentru meciul 
de mîine C.S.M.S. va alinia următoarea 
formație: Constantinescu II — V. Po
pescu, Moțoc, Dragomirescu — Humă, 
Vornicu — Constantinescu I, Pop, 
Matei, Voica, Milea. Brașovenii nu s-au 
fixat asupra formației.

O partidă echilibrată al cărui rezul
tat este greu de prevăzut este aceea 
dintre Dinamo Pitești și U.T.A. Vom 
acorda totuși șanse în plus piteșteni- 
lor care se descurcă mai bine în jocu
rile disputate acasă.

In sfîrșit, cele două Științe, din Ti
mișoara și Cluj, primesc vizita echi
pelor Rapid și, respectiv, Crișul. Din
tre ele, o sarcină mai ușoară o au stu
denții clujeni, care nu se pot împăca 
cu gîndul că ocupă ultimul loc...

ARBITRUL MIHAI POPA A 
PRIMIT ECUSONUL F.l.F.A.

La Federația romînă de fotbal a 
sosit zilele trecute o adresă cu 
ștampila F.l.F.A. prin care i se con
feră arbitrului nostru Mihai Popa 
ecusonul internațional. Mihai Popa 
este primul arbitrul romîn care pri
mește această distincție.

Insigna și ecusonul internațional 
au fost înmînate arbitrului Mihai 
Popa, aseară, intr-un cadru festiv.

C.F.R. PAȘCANI — CHIMIA 
FAGARAȘ 3—1 (1—0)

PAȘCANI 8 (prin telefon). — Joi 
s-a disputat în localitate partida res
tantă dintre C.F.R. Pașcani și Chimia 
Făgăraș. Feroviarii au jucat bine și, 
la un moment dat, au condus cu 3—0 
prin punctele înscrise de Vasile Panait 
(min. 42), Rozorea (tnin. 47) și Plu- 
garu (min. 68). Oaspeții nu s-au demo
bilizat însă. Ei au atacat periculos reu
șind ca în min. 75 să reducă diferența 
prin Maxim și să rateze apoi alte ocazii 
favorabile.

Arbitrul Al. lonescu — București a 
condus satisfăcător.

C. ENEA-coresp.

ȘTIRI...
SIDERURGISTUL GALATI LA 

RACARI

Luni 4 noiembrie, Siderurgistul Ga
lați a întllnit la Răcari formația locală 
de categoria C, Unirea. Superioară c.i 
joc, Siderurgistul a cîștigat cu 3—0 
(0—0). Au înscris David (min. 65), 
Gheorghe Ion (min. 80) și Matei (min. 
88). Unirea a dat o replică dîrză în 
special în prima parte a partidei, gălă- 
țenii impunîndu-se de-abia în repriza 
a doua

D. TANCU-coresp.

De aici se reia camp>iona Iul catego-
riei A :

1. Petrolul 8 4 3 1 15: 5 11
2. Dinama Buc. 8 5 t 2 24:10 11
3. Progresul 8 4 3 1 19:15 11
4. Steaua 8 5 0 3 25:15 10
5. Farul 8 5 0 3 13:13 10
6. Steagul roșu 8 4 1 3 15:10 9
7. C.S.M.S. 8 4 0 4 16:15 8
8. U.T.A. 8 3 2 3 9:10 8
9. Rapid 8 3 2 3 14:18 8

10. Siderurgistul 8 3 1 4 8:15 7
11. Crișul 8 2 3 3 7:16 7
12. Dinamo Pitești 8 3 0 5 8:14 6
13. Știința Timișoara 8 2 0 6 9:16 4
14. Știința Cluj 8 1 0 7 5:15 2

Alături de Horațiu Nicolau, pînă la 
campionatul european din acest an sin
gurul dintre componența reprezen
tativei masculine aflat pe treapta cea mai 
de sus a clasificării sportive din țara 
noastră, echipa națională are acum cinci 
noi maeștri emeriți ai sportului. Iată-i 
în fotografia din stingă pe foștii maeș
tri ai sportului AUREL DRAG AN, 
EDUARD DERZEI, DAVILA PLOCON, 
MIHAI GRIGOROVICI și GIIEOR- 
GIIE FIERARU (de la stingă la 
dreapta), cărora, in urma îndeplinirii 
de către ei a normei și răsplătind va
loroasa lor comportare în recentul cam
pionat european, Biroul Consiliului Ge
neral al UCFS le-a decerna* într-un 
cadru festiv cea mai înaltă distincție 
sportivă din Republica Populară Ro- 
mină.

O dală cu decernarea titlului de nines-• 
tru emerit al sportului celor cinci din 
prima fotografie, altor trei voleibaliști 
din echipa națională a țării noastre, 
cuceritoarea titlului de campioană a Eu
ropei, le-a fost acordat titlul de maestru 
al sportului. Aceștia, pe care t>î-î pre
zentăm în ilustrația din dreapta, sînt: 
WILHELM SCHREIBER, MIHAI COSTE 
și IUL1U SZOCS (de la stingă spre 
dreapta ).

Foto: P. Romosan
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Au fost desemnați campionii Capitalei la juniori

Duminica trecută pe poligonul Di
namo și-au dat întîlnire cei mai buni 
juniori din Capitală, pentru a-și disputa 
întîietatea la probele de armă liberă 
3x30 și pistol sport 30+30 focuri.

Acest concurs a constituit pentru 
tinerii trăgători un prilej de a se afir
ma, iar lupta pentru cucerirea titluri
lor de campioni ai Capitalei a fost 
foarte disputată la fiecare probă. De 
exemplu, la băieți lupta a fost deosebit 
de strînsă atît pe poziții cît mai ales pe 
cele trei poziții. După terminarea pro
bei de 3x30 un număr de trei sportivi:
I. Olteanu (Dinamo), M. Axente 
(Olimpia) și E Alșani (Steaua) to
talizaseră cite 806 p și astfel ordinea 
în clasament s-a stabilit ținîndu-se 
cont de rezultatul de la poziția culcat.

La junioare, cu excepția poziției cul
cat, care a fost cîștigată de M. Anto
nescu (Dinamo — 289 p) celelalte tit
luri i-au revenit lui Maria Ignat (Ști
ința), care a cîștigat detașat (la po
ziția în picioare 264 p, iar la 3x30 
818 p).

La proba de pistol sport lupta pen
tru locul I s-a dat între M. Roșea 
(Dinamo) și N. Vlad (Olimpia). 
Avînd mai multă experiență de con
curs, M. Roșea a cîștigat, dar, cu un 
rezultat modest. 561 p.

Pe echipe, cu excepția probei de 
pistol sport care a fost cîștigată de

De la I. E. B. S.
Pentru întilnirea internațională de 

fotbal DINAMO BUCUREȘTI - 
REAL MADRID ce va avea ioc 
miercuri 13.XI.a.c. ora 14.15 pe stadio
nul „23 August" sînt valabile urmă
toarele permise UCFS :

— roșii și maro în piele la tribuna 
I, sectorul „0“

— verzi în dermatin însoțite de 
delegații vizate și în limita locurilor 
repartizate la masa presei

— albastru și verde în dermatin. 
Intrarea prin bd. Muncii, tunelul II de 
la pavilionul sportivilor .

★

— In legătură cu organizarea întîl- 
nirji internaționale de fotbal DINAMO 
BUCUREȘTI — REAL MADRID de 
miercuri 13,XI.a.c. ora 14,15 de pe 
stadionul „23 August" se aduce la cu
noștința publicului următoarele:

— cota de bilete rezervata publicului 
sc pune în vînzare în ziua de luni 11.XI. 
oca 14 la casele din str. Izvor ale sta
dionului Republicii.

— Accesul publicului în stadion se 
face începînd de la ora 11 și numai prin 
intrările specificate pe bilete.

Respectarea numerotării locurilor este 
obligatorie.
iiimmiiniiiimimiiiminiimimiiiiiiimmiimiiiiiimmiiiiiimmiiiiiimimmiminiiiiimiiiiiiiiimiimmmiiimiiiiiimmmiimmmmumimmmimmmmmi
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Atractivele concursuri Sportexpres 

continuă. După ce la concursul Sport
expres al trimestrului 111 s-au anunțat 
pînă în prezent 13 cîștigători de auto
turisme, zeci de motociclete și alte 
zeci de mii de premii, un nou con
curs Sportexpres vine să ofere o gamă 
importantă de premii.

Alte 18 autoturisme, 51 motociclete, 
zeci de excursii în străinătate pe dife
rite itinerarii, magnetofoane, frigi
dere, aragazuri, peste 34.000 premii 
în valoare de 4.500.000 sînt oferite de 
concursul Sportexpres trim.1V ale cărui 
bilete se află în vînzare.

Nu lipsiți de la acest interesant și 
bogat concurs.

Și dv. puteți fi cîștigătorul unuia 
din aceste premii,

Procurați-vă din timp biletele I

FOARTE IMPORTANT!
Participanții la concursul. Pronoex- 

pres din 13 noiembrie, posesori de bi
lete Sportexpres trim.IV, concurează 
și la atribuirea unor importante premii 
suplimentare, oferite gratuit dintr-un 
fond special ca : o motocicletă „Jawa" 
de 350 cmc., televizoare, frigidere, a- 
parate de radio etc.

Retinefi I Șanse multiple de cîștig 
pentru posesorii de bilete Sportexpres 
trim. IV. Procurați-vă bilete Sportex
pres trim. IV și jucați la concursul 
Pronoexpres din această . săptămînă.

PREMIILE LA CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 44 din 3 noiembrie 1963

Categoria I 0,10 variante a 98 794 lei 
Categoria a Il-a 2,70 variante a 22 024 lei 
Categoria a IlI-a 59,30 variante a 1.504 lei
PREMIUL DE 98 794 lei A FOST OBȚINUT 

DE IONESCU VASILE DIN BUCUREȘTI.

MOTOCICLETA,JAWA 350<-<.frigidere tele vizoare,etc

PREMII- " - L,
SUPLIMENTARE
PENTRU PARTICIPANT!! La '
PRONOEXPRES

Olimpia, toate probele le-au cucerit 
trăgătorii dinamoviști, care au avut 
un lot mai omogen.

Primii trei clasați: JUNIORI — 
30 focuri, poziția culcat: 1. I. Oltea
nu (Dinamo) 291 p ; 2. G. Chiraly
(S.S.E.) 290 p ; 3. N. Sahaidac (Me
talul) 289 p. 30 foc. poz. genunchi:
1. E. Alșani (Steaua) 280 p> 2. R. 
Wainerich (Știința) 273 p; 3. D. Be- 
cea (Știința) 272 p. 30 foc. poz. în 
picioare : 1. N. Sahaidac 250 p ; 2. M. 
Fota (Dinamo) 250 p; 3. G. Chiraly 
249 p. 3x30 focuri: 1. I. Olteanu 
806 p î 2. M. Axente 806 p; 3. E. 
Alșani 806 p. JUNIOARE — 30 foc. 
poz. culcat: 1. M. Antonescu (Dina
mo) 289 p; 2 M. Ignat (Știința) 
288 p; 3. D. Mitrofanovici (Știința) 
282 p. 30 foc. poz. în genunchi: 1. M. 
Ignat 266 p ; 2. R. Popescu (Dinamo) 
263 p; 3. M. Antonescu 254 p. 30 foc. 
poz. în picioare: 1. M. Ignat 264 p ;
2. M. Antonescu 237 p ; 3. M. Micu- 
lescu (Olimpia) 236 p. 3x30 focuri: 
1. M. Ignat 818 p ; 2. M. Antonescu 
780 p; 3. M. Niculescu 771 p. Pistol 
sport (30+30) : 1. M. Roșea (Dina
mo) 561 pî 2. N. Vlad (Olimpia) 
560 p; 3. I. Olărăscu (Știința) 548 p.

Pe echipe: armă liberă (juniori) : 
1. Dinamo 28 p; 2. Olimpia 12 p;
3. Metalul 12 p. Armă liberă (junioare): 
1. Dinamo 34 p; 2. Știința 28 p; 3. 
Olimpia 16 p. Pistol sport juniori: 1. 
Olimpia 8 p j 2. Dinamo 6 p ; 3. Știin
ța 4 P-

V. PANȚURU 
maestru al sportului

Mîine apare 
revista ilustrată 
SPORT Nr. 21
• CAMPIONI AI EUROPEI LA VOLEI

— un amplu fotoreportaj al victoriei.
• Cei zece campioni de box în fața 

obiectivului
• ȘASE PAGINI DE FOTBAL : Portret 

Știrbei A Ursul auriu din Jena * Netto
— 300 de jocuri a Duelul Pele — A- 
marildo • Cele două generații ale lui 
Real-Madrid * „Meciul secolului" în 
imagini & Selecționerul Franței — Ver- 
riest — plînge etc. â Campionii olim
pici învinși la București Escală ne
prevăzută în drumul spre Tokio (foto- 
cronicile meciurilor Romînia — Iugo
slavia și Romînia — Danemarca).

• Concursuri pentru Insigna de Poli
sportiv.
• De la corespondenții noștri
• Magazin sportiv
• O plimbare în Bucegi, etc.

TUR DE ORIZONT
Handbalul în 7 se află înaintea unei 

bogate activități de iarnă, internă și 
internațională, care stîrnește un viu 
interes atît printre jucători și ju
cătoare, cît și printre iubitorii acestui 
spectaculos sport. „Cupele de iarnă", 
„Cupa orașului București" la handbal 
feminin, debutul echipei Rapid în 
noua ediție a „Cupei campionilor eu
ropeni", meciurile internaționale ale 
reprezentativelor noastre masculină și 
feminină — sînt tot atîtea puncte de 
atracție ale acestui sfîrșit de an atît 
de bogat în evenimente handbalistice

PRIMELE JOCURI ÎN „CUPELE 
DE IARNĂ"

Aceste competiții, devenite tradi
ționale, asigură de fapt baza activi
tății în timpul iernii, continuitatea 
în pregătire și joc a echipelor de di
ferite categorii. Ele vor începe la sfîr- 
șitul săptămînii viitoare. In București, 
unde turneele au o valoare mai ridi
cată prin prezența unor echipe frun
tașe, prima etapă urmează să se des
fășoare între 15 și 17 noiembrie. Co
misia orășenească de handbal a al
cătuit programul. Prima etapă pre
vede jocurile i

Campionatul pe echipe al B.P.B.
înaintea etapei a IlI-a

Sîmbătă și duminică, în patru orașe 
din țară, în cadrul etapei a 111-a a retu
rului campionatului republican de lupte 
pe echipe, sînt programate următoarele 
întîlniri:

Grupa 1 la Brașov: A.S.M. Lugoj, 
Rulmentul Brașov, Steagul roșu Bra
șov, Metalul București; grupa a 11-a la 
Satu Mare: Unio Satu Mare, C.S.O. 
Galați, Voința Tg. Mureș, Dinamo 
București: grupa a 111-a la București: 
Progresul București, Steaua Bucu
rești, Vagonul Arad, Rapid București; 
grupa a IV-a la Reșița: C.S.O. Re
șița, Electroputere Craiova, C.F.R. Ti
mișoara, Chimistul Baia Mare.

In urma etapei a doua a returului 
și a disputării meciului restanță dintre 
cele două „favorite" în lupta pentru 
titlu: Steaua și Dinamo București, cla
samentul a suferit unele modificări. In-
frîngerea, puțin așteptată, suferită de 
dinamoviști, a făcut ca ei să piardă 
„șefia" clasamentului și să o cedeze 
învingătorilor lor, formației Steaua. 
Iată cum arată clasamentul înaintea
etapei a 111-a a returului:
1. Steaua București
2. Dinamo București
3. Steagul roșu Bv.
4. A.S.M. Lugoj
5. C.F.R. Timișoara
6. Rapid București
7. Rulmentul Brașov
8. Voința Tg. Mureș

20 20 0 0 498: 78 60
20 19 0 1 539: 81 58
21 18 0 3 472:136 57
21 12 1 8 299:293 46
21 8 4 9 294:334 41
21 6 6 9 278:370 39
21 8 1 12 273:359 3S
21 8 1 12 254:374 38

REZULTATELE TRAGERII SPECIALE 
LOTO-CENTRAL 

din 8 noiembrie 1963
La tragerea specială Loto-Central din 8 

noiembrie 1963 au fost extrase din urnă 
următoarele numere :

Pentru premiile obișnuite în bani î
56 19 15 29 40 70 1 39 84 11

PENTRU PREMIILE SUPLIMENTARE î
21 64 82

PENTRU PREMIILE SUPLIMENTARE 
IN OBIECTE ȘI BANI :

Extragerea I : 24 37 38; Extragerea a II-a : 
57 76 40; Extragerea a IlI-a : 70 63 45 42; 
Extragerea a IV-a : 56 59 6 30; Extragerea 
a V-a: 59 74 24 10; Extragerea a Vl-a : 13 
9 50 69 27; Extragerea a VII-a : 61 5 74 67 55; 
Extragerea a VIII-a : 82 48 41 4 23; Extrage
rea a IX-a : 11 66 35 12 10; Extragerea a 
X-a : 66 29 8 50 38

Fond general de premii : 1.203.045 Iei.
Termen de contestație 29.XI.a.c.
Tragerea următoare va avea loc la 15 

noiembrie în București.

Se aduce la cunoștința participan- 
ților că în programul concursului 
Pronosport nr. 46 etapa din 17 no
iembrie a. c„ intervin următoarele 
modificări față de afișele și flutu- 
rașii de concurs : meciul I : Știința 
Cluj — Steaua se înlocuiește cu 
Petrolul — Dinamo Pitești; meciul 
X : Lanerossi — Milan se înlocu
iește cu Bari — Lazio.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
6port.

SENIORI : Rafinăria Teleajen — 
Steaua, Sel. de juniori a Capitalei,
— Spartac, Rapid — I.C.F. și Dinamo
— Știința.

SENIOARE: Rapid — Sel. de ju
nioare a Capitalei, Știința — Fabrica 
de timbre și Confecția — Electromag
netica (Progresul stă).

JUNIORI („Cupa Sportul popular")
— Seria I: S.S.E. nr. 2 — Set. II 
de juniori a Capitalei, S.S.E. nr. 1 — 
Știința ; Seria II: Dinamo — Voința, 
Steaua — Rapid.

JUNIOARE („Cupa Sportul popu
lar") ; S.S.E. nr. 2 — Rapid, S.S.E. 
nr. 1 — C.S.S., Progresul — Sel. II 
de junioare a Capitalei.

O înțiativă bună a comisiei orășe
nești : alcătuirea a patru selecționa
te de juniori și junioare

ÎN „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI"...

...participarea se anunță valoroasă. 
După cum am mai scris, în afara se
lecționatelor feminine (A și tineret) 
ale Capitalei, vor lua parte reprezen
tativa Budapestei și o echipă iugo
slavă. Forul de la Belgrad a comuni-

9. Progresul Buc.
10. Metalul București

11. Chimistul B. Maro
12. C.S.O. Galați
13. C.S.O. Reșița
14. Unto Satu Mare
15. Electroputere Cv.
16. Vagonul Arad

21 8 1 12 237:387 38
20 659 266:336 37
21 6 3 12 239:351 36
21 6 2 13 262:362 35
21 5 4 12 246:358 35
17 7 1 9 240:241 32
20 4 4 12 202:394 32
19 5 1 13 212:356 30

Nu uitați câ de la 21 no
iembrie deTine obligatorie 
purtarea căștilor de protec
ție.

Procuxați-vă din timp căști 
de protecție de la magazine
le și raioanele cu articole de 
sport din Capitală și pxo- 

Lvincie. Se găsesc toate mă
rimile de căști de protecție, 
cu cozoroc și fără.

dulapurid^anestudiomese^.
s iu pus zi vîwri p/fff sfparau

• Programul primelor jocuri în 
„Cupele de iarnă" în București
• O puternică reprezentativă
iugoslavă la „Cupa orașului Bucu
rești" • Cînd se vor juca parti
dele Rapid — Spartak Subotița 
în „C.C.E." ? • Primele jocuri

interțări ale sezonului

cat că această formație va fi echipa 
orașului Belgrad, care cuprinde nume
roase jucătoare internaționale, lată de 
altfel, totul comunicat: F. Gacîk și 
L. Smiljanici (portari), R. Radunovici, 
O. Vicentici, M. Jasici, V. Bielici, Z. 
Ljeliak, B. Jovancevici, G. Gajicici, 
V. Markovici, R. Dragosavaț, L. Nîn- 
kovici. Radunovici, Jasici, Bielici, 
Dragosavaț, Ninkovici și Smiljanicî 
sînt membre ale lotului reprezentativ. 
Echipa belgrădeană va sosi la 14 no
iembrie.

PREGĂTIRILE ECHIPEI RAPID

Echipa feminină a Rapidului va de
buta în „Cupa campionilor europeni" 
— după cum se știe — în compania 
formației iugoslave Spartak Subotița. 
Deocamdată, datele celor două meciuri 
nu au fost fixate (Rapid a propus 25 
sau 26 noiembrie pentru primul joc 
și începutul lunii ianuarie pentru al 
doilea). Pregătirile campioanei aoa- 
stre însă, se desfășoară intens în a- 
ceasta perioadă. O parte din jucătoare 
fac antrenamente în cadrul lotului 
orașului București, iar restul la club 
sub conducerea antrenorului A. Zugră- 
vescu. Jucătoarele privesc cu toatl 
seriozitatea meciurile cu Spartak, cart 
este o echipă valoroasă, cunoscută dit 
meciurile cu Știinja București, în ca 
drul aceleiași competiții, acum tre 
ani. Paralel cu aceste pregătiri au to 
și antrenamentele lotului masculin Î1 
vederea meciurilor cu R.F.G. (6 de 
cembrie la București) și Austria (1 
decembrie la Viena). în capitala Aus 
triei va evolua și reprezentativa noa 
stră feminină.
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Real Madrid
Echipa de fotbal Real Ma

drid a luat ființă în anul 
1902. Culoarea ei sportivă 
este cea albă, atît tricouri* 
le cît și chiloțll fiind albi.

Un amănunt interesant : 
Clubul Real Madrid a figu
rat printre cei 7 membri fon
datori ai F.I.F.A., în anul 
1904. A fost exclus din acea
stă organizație în 1906, de 
cînd s-a hotărît că membri 
ai F.I.F.A. nu pot fi decît 
federațiile naționale de fot
bal.

In cele 60 de ediții alo 
Cupei Spaniei disputate în 
perioada anilor 1902—1963. 
Real Madrid a avut un rol 
de sedmă, terminînd învingă- 
toSY9> de 10 ori (în 1905, 
1908, 1907, 1908, 1917, 1934, 
1936, 1946, 1947, 1962) și fiind 
finalistă de 12 ori. In ultimii 
15 ani, în schimb, echipa a 
reușit s-o cucerească doar 
o singură dată, fiind însă de 
3 ori finalistă (în 1958, 1960 
și 1961). In ediția din acest 
an a Cupei Spaniei, Real a 
ajuns în „semifinale', piei- 
zînd în prima manșă cu 0—4 
la Saragosa. Scorul de 3—0 
cu care a cîștigat, apoi, la 

insuficient

Tn 1957 la Madrid, 2-0 cu
Fiorentina

In 1958 la 
cu AC Milan

In 1959 la
cu Stade de

Etimologie sportivă in 4 rinduri

Madrid a fost
pentru calificarea în finală. 

Alături de FC “___ I___ ,
echipa madrilenă a activat 
numai în prima ligă. Din cele 
32 de titluri disputate între 
anii 1929 și 1963 Real Madrid 
a cîștigat cele mai multe 
(9). Urmează F.C. Barcelona, 
cu 8, Atletico Bilbao cu 6 
și Atletico Madrid cu 4 titluri. 
In ultimii 12 ani, cu ex
cepția anului 1956 cînd At
letico Bilbao a devenit cam
pioană, toate titlurile au fost 
împărțite de Real Madrid 
(în 1954, 1955, 1957, 1958,
1961, 1962 și 1963) și FC Bar
celona (în 1952, 1953, 1959 și 
1960).

Adevărata faimă a echipei 
nu se leagă însă de com
petițiile spaniole ci de acel 
șir de rezultate internaționale 
care au situat-o

în fruntea
;lub de pe

«na succesele 
mai importante :

Barcelona,

ani de-a 
formațiilo! 
continent, 
ei cele

Două finale ale Cupei Latine*

In 1955 la Paris, 2—0 cu 
Stade de Reims.

In 1957 la Madrid, 1—0 cu 
Benfica Lisabona

Șase finale ale Cupei Cam
pionilor Europeni :

In 1956 la Paris, 4—3 
Stade de Reims

cu

— La Madrid
— In deplasare
— Pe teren neutru

— total

Avantajul terenului propriu 
a fost, în general, hotărîtor 
în succesele lui Real. Din 
cele 24 de partide jucate a- 
casă, ea a pierdut numai 
una si în alte două a ter
minat la egalitate. In depla
sare, în schimb, palmaresul

SPORTUL ȘI
Atît întîrzierea proce- 

îului de îmbătrînire eît 
și prelungirea duratei de 
viață a omului, au fost 
și rămîn preocupări prin
cipale ale oamenilor de 
știință.

Bogomoleț spunea că: 
.Frînarea procesului de 
mbătrînire este posibilă 
irin dirijarea gîndirii și 
.'ieții. Cel dinții principiu 
11 unei vieți judicioase 
iste munca. întregul or
ganism și 
ui trebuie 
muicii".

Dar nu 
ictivează 
ii sportul 
:ică. Sportul contribuie 
nult la întărirea organis- 
nului și la păstrarea să- 
îătății.

Satirizînd pe cei care 
luc o viață sedentară,

toate funcțiile 
să se supună

numai munca 
organismul ci 
și cultura fi-

Manchester

Stutgart, 
Reims

Bruxelles,

DI STEFANO

Cupe)Finala primei Ediții a
Intercontinentale

Fr. MOISES
—Rupea—

Tn 1960 Ia Glasgow, 
cu Eintracht Frankfurt

In 1962 la Amsterdam, 
cu Benfica Lisabona.

pld Viena (1—3) in 1956/57, 
Vasos Budapesta (0—2) în 
1957/58, Atletico Madrid (0—1) 
în 1958/59, O.G.C. Nice (2—3) 
în 1959/60, F C Barcelona 
(1—2) în 1960/61, Juventus To
rino (0—1) în 1961/62 (singu
ra înfrîngere pe teren propriu 
și Anderlecht Bruxelles (0—1) 
în 1962/63. La Madrid a ter
minat nedecis cu F C Barce
lona (2—2) și Anderlecht 
(3—3), iar în deplasare cu 
Manchester United (2—2), 
FC Sevilla (2—2), Beșiktaș 
Istanbul (1—1) și Wiener — 
(0-0).

SK

Zilnic pronunțăm unele 
cuvinte, dar nu știm întot
deauna care este origina 
acestora și ce înseamnă 
în limba din care au fost 
luate. Dăm mai jos expli
cația etimologică a cîtorva 
termeni sportivi de mare 
răspîndire :

Atlet, vine de la cuvînt ni 
grec „athleta", care însem
na premiul de luptă dat 
acelora care luau parte la 
luptele gimnastice în între
cerile publice ce se orga
nizau în toate orașele din 
Grecia Antică.

Olimpiadă, vine de la 
numele orașului Olumpia 
din Elada, în care se cele
brau jocurile olimpice, la 
fiecare 4 ani. Grecii antici 
au adoptat acest interval 
pentru socotirea timpului, 
începînd de la prima olim
piadă, ce a avut loc în 
anul 776 î.e.n. și au con
tinuat astfel pînă în anul 
396 al erei noastre, adică 
în total timp de 1172 de 
ani. în acest sistem crono
logic se zicea, de pildă : 
„Socrate s-a născut în al 
4-lea an al celei de a 77-a 
olimpiade și a murit în 
anul 1 al celei de a 95-a“. 
Anul olimpic începea la 
luna nouă care urma sol
stițiului de vară și cuprin
dea cîte 6 luni din 2 ani, 
adică ultimele 6 luni ale 
anului în curs și primele

6 luni din cel următor. Din 
cele de mai sus putem de
duce ce mare însemnătate 
aveau olimpiadele, și în 
general sporturile, la vechii 
greci.

Maratonul, își trage nu
mele de la localitatea Ma
rathon, lîngă care grecii, 
conduși de către Miltiade, 
i-au învins pe perși în anul 
490 î.e.n. Atunci, un sol
dat fiind trimis la Atena 
ca să anunțe victoria, a 
alergat într-un suflet pînă 
acolo și ajungînd nu a 
mai avut decît puterea 9ă 
strige „Victorie — că- 
zînd apoi mort jos. De la 
acest fapt și de la numele 
localității unde a avut loc 
bătălia vine numele pro
bei atletice moderne 
iioscută sub numele 
„maraton".

Sport, deși este un cu- 
vînt răspîndit în întreaga 
lume de către englezi, de 
fapt derivă din vechea lim
bă franceză, în care exista 
cuvîntul : „desport", de 
verbul „desporter", ce 
semna a exersa, ceea 
este de altfel propriu 
turor sporturilor.

Tenisul, sport ce a 
de asemeni răspîndit 
englezi, care

co
de

la 
în- 
ce 

tu-

fost 
de 

îl numesc

tennis, nu este totuși tui 
cuvînt englezesc, ci pro
vine tot din vechea limba 
franceză, în care era cu- 
vfatul „tenelz (tenez)“, ce 
însemna linefi, primiți. 
Acest cuvînt era folosit la 
sportui eu mingea practi
cat de către francezi și 
numit „Jeu de paume“ 
(sau „courte paume"). Nu 
mele vine de la faptul că 
mingea trebuia să fie de 
o mărime care să poată fi 
cuprinsă în podul palmei — 
paume fa franțuzește, spre 
a putea fi aruncată către 
parteneri, — ceea ce nu
mim noi astăzi „serviciu". 
Inspirîndu-se de la acest 
joc francez, maiorul englez 
Wingfield a inventat teni
sul, în anul 1873, pe cînd 
se afla în India, numără
toarea la tenis fiind de 
altfel la fel ca la „jeu de 
paume".

Tenis 
ducerea 
oficiale 
acestui 
nis“. Cuvîmtul 
scamnă poiană, 
că la început 
juca pe iarbă, 
sau poieni de

de cimp, este tra- 
actualei 

în limba
sport :

denumiri 
engleză a 
„lawn-len- 
lawn în- 

știut fiind 
tenisul se 
în parcuri 

pădure.

P. V.-L.

Adunate de la „europenele" de volei...

In 1960 cu Penarol, 
pîoana Americii de 
0—0 Ia Montevideo și 
Madrid.

, cam-
Sud :

5—1 la

singuraReal Madrid este _____
formație care a participat la 
toate edițiile Cupei Campio
nilor Europeni, cîștigînd-o de 
5 ori consecutiv și ajungînd 
o dată în 
două ediții 
ea a fost 
mul tur de
Iona și, respectiv, Anderlechl 
Bruxelles.

Redăm palmaresul reali
zat de madrileni în această 
competiție

...scrima are o vechime 
de aproape 5 000 de ani ? 
Originea sa trebuie căutată 
fa Japonia, (ară fa care 
scrima se practică și azi. 
Numai că în loc de lame 
sfat folosite bețe din bam
bus. In același timp, fa 
R.P. Chineză, scrima care 
are de asemenea o tradi
ție milenară, folosește nu 
mai puțin de 14 tipuri de 
arme!

...celebrul explorator nor
vegian Fridjof Nansen a 
fost un sportiv reputat 1 
Campion de patina] viteză 
al țării sale (la vîrsta 
17 ani), el a participai 
numeroase concursuri 
ternaționale de patinaj 
schi. Afinitățile sale 
sportul explică fatr-o bună 
măsură marea performanță 
realizată în 1888, cînd a

traversat pe schiuri Groen
landa, parcurgînd peste 600 
de kilometri, pe un traseu 
cu mari variații de teren, 
uneori avînd de escaladat 
înălțimi de peste 2000 m î

Epitafuri...

finală. In alte 
(1960/61 șl 1962/63 
eliminată în pri- 
către F C Baice-

(1956—1963) :

2 1 97:15
4 8 38:31
0 1 20:12

este ieșit din comun. Re
n-a

nu ___ —_____________
marcăm că Real Madrid 
reușit niciodată să termine 
neînvinsă Cupa Campioniloi 
Europeni, pierzînd în țața 
următoarelor formații : Parti
zan Belgrad (0—3) și A C 
Milan (1—2) în 1955/56, Ra

SANATATEA
care evită mișcările, ma
rele poet A. S. Pușkin, 
scrie :

„Ce

...Uitați-vă

încărunțit,

Stă toată

trebuie ? Mișcare 
domnii mei !... 
la Klim, el în

tre perne 
ferit mereu, 

bolnav, 
viața trist, cu 

reumatismel"

Iată și 
adresate 
să scape 
tuație : 
„Prieteni dragi 1 Luați-vă 

bastonul, 
Duceți-vă-n pădure, vă 

plimbați. 
Să obosiți umblînd pe 

culmi de dealuri, 
Și-n noaptea lungă veți 

dormi adine"...

versurile lui 
celor care vor 
din această si-

Echipa 
binatulul 
Capitală 
a treia 
titlul de 
publicând.

de oină a Com- 
Poligrafic din 

a cucerit pentru 
oară consecutiv 

campioană re-

ta ---------------
Culesul e automat ; 
Mumai acest recent succes 
De

tipografi în „Combinai"

mina lor a fost... cules.

Fotbaliștii de la Poiana 
Cîmpina au învins în de
plasare pe Metalul Bucu
rești.

Vâzînd câ e o zl cu soaie, 
Fe al gazonului smarald 
Au respectat o zicăloar-* 
Sâlînd... Metalul cît o cedd.

Meciul de fotbal din 
categoria C dintre Lami
norul Biăila și Unirea 
Botoșani nu s-a disputai 
deoarece oaspeții n-au 
prezentat carnetele de 
legitimare.

Cel delegat să arbitreze 
E vinovat de întîmplare. 
Că n-a vrut să-i legitimeze 
Pe bază de... cuvînt de-

o no are

Din cei peste 5000 de 
•tudenți care locuiesc în 
căminele Universității 
din București nici o trei« 
me nu practică gimnasti
ca de înviorare.

După această constatare. 
Acum, mal mult ca niciodată. 
Gimnastica de-nvlorare 

trebui... înviorat#Ar

V. D. POPA
Tînărul P. Mircescu este 

primul boxer din Buhuși 
care a cucerit un titlu 
republican.

de 
la 

in- 
ți 

cu

NICOLAE BUJOR, CO
MUNA ADUNAȚI—COPA- 
CENI. 1. Romînia a parti
cipat la campionatele mon
diale de fotbal din 1930, 
1934. 1938, 1954 si 1958. 2. 
Lui Suciu îi puteți scrie pe 
adresa clubului Steaua : 
București, str. Plevnel nr. 
113, raionul 16 Februarie.

NICU BILCAN ȘI IAN- 
CU CIRCIU, TELEGA. 1. 
Gheorghe Negrea a aban
donat boxul. 2. Cel mai tî
năr campion de box la se
niori pe care l-a avut țara 
noastră a fost Lucian Po
pescu. In 1929, cînd a de-

venit campion al Romîniel 
Ia categoria muscă, el n-a- 
vea decît 16 ani. Un an 
mai tîrziu, învlngîndu-1 
prin K.O. pe francezul Kld 
Oliva, Lucian Popescu a 
cucerit titlul de campion 
european la această cate
gorie.

ION PETRE, COMUNA 
BUCIUMENI. 1. Nu există 
nici o legătură de rudenie 
între Tătaru (Steaua) șl 
Tătaru (Siderurgistul). 2. 
Vreți să știți daca în cam
pionatul categoriei A la 
fotbal din acest an există 
vreun înaintaș care nu a 
înscris pînă acum nici un 
gol ? Să vă spun drept; pe 
noi ne-au interesat cei care 
au marcat nu cel care n-au 
marcat nici un gol I Dar

UNUI CICLISȚ 
E-ntîia oară cînd nu are 
Nici un prilej de... eva

dare !
UNUI MOTOCICLIST 

I s-a-mplinit expresia-i 
sadea: 

„Motocicleta este... moar
tea mea!“ 

UNEI REZERVB 
Pe-acest loc, clar 
E... titular I

TIT1 GHEORGHIU
— Vaslui —

• Pentru Ferenc janost 
șî Tibor Florian din echfc 
pa R. P. Ungare jocul din 
ultima zi, cu Polonia 
(3—0), a constituit cel 
de-al ICO-lea meci inter
național, din activitatea 
lor. Tot cu prilejul cam
pionatelor europene au 
sărbătorii jubileul celui 
de-al 100-lea meci in

ternațional voleibalistele 
Gabriele Orth, Kristine 
Meyrich, Ruth Korn (toate 
din echipa R.D.G.).

$ In ziua meciului 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 
(turneul final) ziaristul 
Otto Janke din R.D.G. a 
împlinit 39 de ani. Cîțiva 
ziariști acreditați la 
București l-au sărbătorii 
și i-au tăcut cadou o 
sticlă de țuică... bătrînă.
• Finlandezul Mikkola 

Frederic, care a făcui 
oarte din juriul seriei de 
la București, n-a fost dai 
lipsă la... apel de la 
nici un meci, care s-a 
jucat în sala Floreasca. 
întrebat în acest sens el 
a declarat : „Este păcat 
să faci un drum așa de 
lung de la Helsinki și să 
nu vezi absolut toate 
partidele, minunatele 
echipe de volei euro
pene”.

• Cel mai tînăr sdoi- 
tiv al campionatelor a 
fost totuși belgianul Vei- 
looy : 16 ani. El a pri
mit și un premiu special 
în acest sens

• Printre jocurile dan
sate de sportivi și spor
tive, cel mal frumos a 
fost acela jucat la ca
bana „Capra Neagră" 
din Poiana Brașov, de 
sportiva turcă OSDEN 
YILDIRAL. La fiecare 
piruetă 1 se punea pe 
fruntea dansatoarei mo
nede de 25 bani și 1 leu. 
Și a adunat o... avere 1
• La Sibiu, echipele 

participante au făcut 
jocuri demonstrative de 
volei, mult apreciate de 
public. Sportivii au sus
ținut aceste partide în 
timpul lor liber.
• Majoritatea sportivi

lor și sportivelor au pre
ferat dintre mîncărurile 
rominești — înainte de 
toate... sarmalele.
• Cele mai... frumoase 

jucătoare au fost decre
tate Maria Golimowska 
(Polonia), Eleonora Don
ner (Austria), Iutka 
Schlegl (Ungaria) și 
Doina Popescu (Romînia).

Cred că, mulfumiți acuș. 
Textili știi din Buhuși
Și-or fi zis incetinel t 
Zău că are... stofă-n el 1

Portarul echipei Științe 
Galați, Manta, a execu
tat o lovitură de la 11 m. 
și a... ratat-o

El fără-ndoială 
Știe o zicală >
.Ce țle nu-ți place 
...Altuia nu-1 face 1"

La Craiova echipa Elec- 
troputere a pierdut me
ciul cu Vagonul Arad la 
scorul de 6—0.

Din Ciaiova, garnitura 
Cînd porni, să vezi figura 
Câ rămase pe peron
Plin cu goluri... un vagon 1

I. CHIVU

Cel mai bun: Greaves

poate câ ar fi necesară și 
o astfel de... evidență 
(i-am ambiționa, poate, pe 
cei în cauză : Sorin Avram 
-Steaua, A. Munteanu-Pe- 
trolul, C. Ionescu și Con- 
stantinescu-Dinamo Pitești, 
Suciu și Marcu-știința 
Cluj, BGkossi-Farul, Igna- 
Stiința Timișoara și chiar 
pe Manolache care n-a 
marcat decît un gol !).

BOMBONEL VOINEA, 
MOLDOVENI. 1. Voinea 
(Steaua) a jucat pentru 
prima oară în categoria A, 
acum doi ani, în linia de 
atac a Petrolului. A și 
marcat un goi în poarta 
echipei... Steaua, în par
tida de la București înche
iată cu scorul de 6—2 în 
favoarea Petrolului. Totuși, 
vă asigur că cei de la 
Steaua nu-i poartă pică 
din cauza asta. 2. Pîrcălab 
a debutat la „Tînărul dina- 
movist” și cum s-ar spune, 
s-a întors „acasă”. 3. Clu
bul Steaua a luat ființă la 
1 august 1947, sub denumi
rea de asociația sportivă 
„Armata” (A.S.A.), iar în 
anul următor a fost pre
zentă în campionatul ca
tegoriei A. Din prima for
mație au făcut parte Lăză- 
reanu, Panait, Cernea, Gică 
Popescu, Mladin, Jivan, FI. 
Marinescu, Marin Apostol 
etc.

VALERIU MĂNAILA, 
BUCUREȘTI. In 1954. par- 
tieipînd pentru prima oară 
la campionatul mondial de 
hochei pe gheață, echipa 
Uniunii Sovietice a cucerit 
titlul de campioană mon
dială. învingînd în meciul 
decisiv Canada cu 7—2. A- 
ceastă ediție a campionatu
lui mondial de hochei pe 
gheață s-a disputat la 
Stockholm.

IULIAN DIMA, COMU
NA GIUVAREȘTI. 1. Cine 
a marcat cele trei goluri 
ale noastre în meclu] cu 
Polonia, disputat în 1959 la

Varșovia și încheiat cu vic
toria noastră cu 3—2 ? Dri- 
dea 1 Parcă nu ștlati acest

mai din muzica de dans ? 
Vreți să se supere pe dv. 
întreg Tecuciul ?i

ALEXANDRU SZANTO. 
BAIA MARE. — Recordul 
mondial în proba de 200 m, 
cu turnantă, este deținut 
de atletul american de cu. 
loare Henry Carr, cu per
formanța da 20,3 secunde. 
Mal există un record mon
dial la această probă, în 
linie dreaptă : 20,0 sec. — 
Dave Sime.

Răspunzînd întrebării 
„Cae a fost cel mai bun 
fotbalist in meciul Anglia 
—Restul lumii", selec
ționerul echipei „lumii", 
Fernando Riera a indicat 
următoarea ordine : Grea
ves, Charlton, Law, lașin, 
Di Stefano.

In același timp, un re
ferendum organizat prin
tre ziariști de ziarul „Dai
ly Mail" a ajuns la cla
samentul de mai 
Greaves, lașin, 
Charlton, Armfield.

Tot pe Greaves, în
te, urmat însă de Smith, 
Law și Paine îl indică zia
rul belgian „Les Sports".

jos 1 
Law,

ION POȘTAȘU

Desene de
N. CLAUD1U

(run-

calucru ? Dar _ 
Petrolului așa 
comandați, ați

suporter al 
cum vă re- 

_______ _ vrut să vă 
fac o plăcere ! 2. Dacă la 

executarea unei lovituri li
bere indirecte mingea se 
lovește de arbitru și Intră 
în poartă se acordă... aut 
de poartă, arbitrul fiind 
asimilat în asemenea ca
zuri cu bara sau cu stea
gul de colț. Mingea tre
buia. în prealabil, să fi 
fost atinsă de unul din 
jucătorii celor două echipe. 
In orice caz, arbitrii au 
grijă să se plaseze ast
fel, îneît să nu Intre tn 
asemenea buclucuri. Au și 
așa destule !

ADRIAN DRAHNEA, TE
CUCI. Dv. întrebați dacă 
nu e cu putință ca du
minica, la ora 22,20, cînd 
se transmite emisiunea 
„Sport” să se comunice șl 
rezultatele meciurilor din 
categoria C. în această pri
vință răspunsul nu-i poate 
da decît Radiodifuziunea 
noastră. Soluția pe oare o 
dați dv. „dacă nu e timp, 
să se taie cinci minute din 
muzica de dans", nu ni se 
pare cea mai fericită. Toc-

RADIOREPORTERUL: Tn ring nu a existat 
decit un singur boxer — Popescu 
moment este declarat învingător 
tarea adversarului I

— care in acest 
prin... neprezen-

Desen de AL. CLENCIU



Reprezentativa feminină a r. p. romîne Răsfiohtd presa străină

Învingătoare in campionatele internaționale 
DE TENIS DE MASĂ ALE R. S. F. IUGOSLAVIA

Aprecieri la adresa voleibaliștilor romini
(Urmare din pag. 1)

Maria Alexandra.! a depășit-o pe cunos
cuta Diana Rowe ca 2—1 (—11, 16, 
,J5), După un început ceva mai slab. 
/Maria .Alexandru a evoluat la adevă
rata ei valoare. atacind în pearmanen- 
'tă. de pe ambele părți. A doua partidă 

adus victoria Eliei Constantinescu 
tn fața talentatei Mary Shannon : 
2—O (13, 19). Succesul" ronilncei se 
datorează apărării sale sigure și nu
meroaselor contraatacuri prin sur
prindere. Ia dublu, Alexandru, Con- 
stMitinescu -— Vow. Shannon 2—1 
(—14, 19, 16). în urma acestei fru- 
moașe victorid, reprezentativa feminină 
a R. P. Romine a primit trofeul „Cupa 
Iugoslaviei". La ora cînd s-a efectuat 
convorbirea telefonică a început lauda 
eefa pelcr masculine.

★

întrecerile formațiilor lerriinine au 
fost dominate de reprezentativele Ro- 
mî<riei și Angliei, calificate, de altfel, 
în finală. Echipa tării noastre, aică- 
<uitS din Maria Alexandra și Ella Con- 
staiatinescu, a eliminat în sferturi de 
finală selecționata Cehoslovaciei (Mar
ta Luzova, Jit-ka Kartikova) iar în 
semifinală reprezentativa R. E. Ger
mane (Inge Harst, Heide Daup
hin). în prima partidă romîn- 
cele au dispus de sportivele ceho
slovace cu scorul de 3—1: Alexandru 
— Karlikova 2—I (14, —10, 13), Con- 
stantinescu — Luzova 0—2 (—15, 
—12). Alexandru, Constantinescu — 
Luzova, Karlikova 2—1 (—14, 19,
11), Alexandru — Luzova 2—1 (13, 
—20, 12). Deși a acționat uneori prea 
crispat, Maria Alexandru și-a depășit 
adversarele prin lovituri foarte tăiate 
și mingi bine dirijate. Ella Constanti
nescu, însă, încălzindtt-se mai greu, cu 
toate că a folosit o tactică judicioasă, 
a fost învinsă de Marta Luzova prin 
atacuri tari, precise și în serie. Tn 
schimb, în meciul de dublu, ca și în 
semifinala 'cu R. F. Germană, Ella 
Constantinescu a înregistrat o reve
nire, jucînd Ia posibilități mai apro- 

; piate de valoarea ei. lată, de altfel, și 
’ rezultatul acestei întîlniri : Rominia— 
; R. F. Germană 3—0: Alexandru — 
' Dauphin 2—0 (1'5, 7), Constantinescu 
; — Harst 2—1 (—17, 13, 17); Alexan
dru. Constantinescu — Harst, Dauphin 
2—0 (14, 18). Maria Alexandru a
marcat și ea o îmbunătățire, folosind 

, fopspinuri eficace și atacuri decisive.
1 Un rezultat neașteptat ca scor s-a 
înregistrat joi în cealaltă semifinală 
feminină unde Anglia a dispus deta
șat de Ungaria, cu 3—0: Diana Rowe 

,— Eva Fold! 2—1, ShaMon — Hei- 
ritz 2—0, Rowe, Shannon — Foldi, 

. Lukacs 2—0.
Dar eele mai mari surprize s-au 

produs la probele rezervate formațiilor 
! masculine. Echipa secundă a Iugo
slaviei, alcătuită din tinerii Korpa și 
Vecko, s-a calificat Tară emoții în se- 

(mifmală, în dauna redutabilei repre
zentative a Ungariei, formată din cu- 

Pregătirile bochaiștiloT intră intr-o nouă etapă
— De vorbă cu antrenorul M. FUmarapol, despre turneul Iu R. F. G.

și concluziile lui -
î Hocheiștii noștri fruntași s-au Înapo
iat zilele acestea din R.F.G., unde 
— după cum se știe — au susținut două 

: întîlniri. Despre acest turneu și conclu
ziile lui am stat de vorbă ieri cu 

{Mihai Flamaropol, unul din antrenorii 
lotului nostru reprezentativ (antrenor 
secund: I. Tiron).

Prima noastră întrebare s-a referit 
■la scopul celor două jocuri susținute 
la Fiissen și Bad Toltz :

— In primul rînd —ne-a răspuns 
antrenorul Flamaropol— acest turneu 
ci urmărit să asigure lotului nostru 

\ jocuri ca echipe din grupa A a hocheiu
lui mondial. în al doilea r'tnd, ca eta
pă de pregătire in cadrul programului 
general de pregătire in vederea Jocuri
lor Olimpice, cele două partide tre
buiau să ne ofere posibilitatea unei pri
me verificări a stadiului atins de lot.

■— Cum apreciați acest turneu?
— Jocurile ne-aa folosit foarte mult 

pentru că jacînd -contra unei echipe, 
aflate in pregătire pe gheață încă din... 
oară, ne-am dat mai bine seama de 
ceea ce am realizat pină acum și. mai 
ales, de ceea ce mai atent de făcut. 
Am tras concluzii prețioase, care vor 
sta la baza viitoarelor antrenamente.

— Cum s-a comportat echipa ?
— Deși învinsă și în ciuda scorurilor, 

ea s-a comportat — în general — la ni
velul adversarului. Au fost perioade de 
joc de la egal la egal, mai cu seamă 

■nnscuțli Berceik și Roszas. Scor : 3—0 
pentru Iugoslavia II (Korpa —Roszas 
.2—1, Vecko — Berczik 2—0, Korpa, 
Vecko — Berczik, Roszas 2—0).

Din păcate din seria rezultatelor 
surprinzătoare face parte și înfrîngerea 
echipei noastre ta fața selecționatei 
Uniunii Sovietice (scor : 2—3) ta pri
mul tur al competiției. Este adevărat 
că Amelin și Novikov au jucat foarte 
bine — fiind siguri în loviturile ofen
sive șl de tqpspin — dar Radu N'egu- 
lescu și mai ales Dorin Giurgiucă ru 
au nici o scuză. Lipsiți parcă de con
vingere ei nu au avut continuitate în 
acțiuni, nu au insistat suficient în mo
mentele hofărîtoare și au greșit supă
rător de mult atît în atac cît și în 
apărare. Rezultate individuale : Novi
kov — Negutescu 1—2 (16, —15, 
—14), Amelin — Giurgiucă 2—1 (16, 
—14, 21) — în ultimul set Giurgiucă 
a condus cu 20—18; Novikov, Amelin 
— Negulescu, Giurgiucă 1—2 (21.
—16, —22), Novikov — Giurgiucă 
2—1 (—17, 1'0, 19), Amalia — Negu
lescu 2—0 (17, 14).

f. I. f. Â.
campionatului mondial

ZURICH 8 (Agerpres). Federația in
ternațională de fotbal a dat publicității 
regulamentul campionatului mondial de 
fotbal, al cărui turneu final va avea 
loc în Anglia în 1966. Acest regula
ment a fost aprobat de comitetul exe
cutiv al F.IJF.A., cu prilejul reuniunii 
ținute la 20 octombrie ia Londra.

Federațiile naționale vor trebui să 
completeze formularele de înscriere 
pină la 15 decembrie 1963. Cel de al 
8-lea campionat mondial de fotbal va 
comporta, ca și precedentele campio
nate o competiție preliminară, ta fie
care grupă, alcătuită din minimurn 
două echipe, meciurile se vor disputa 
tur-retur, iar clasamentul se va face 
pe puncte. In caz de egalitate Intre 
două sau mai multe echipe, se vor 
disputa meciuri de baraj pe terenuri 
neutre. Dacă și aceste meciuri se vor 
termina la egalitate (după prelungirile 
regulamentare de o jumătate de oră)

„Cupa Carpați
BRAȘOV 8 (prin telefon). Vineri au 

început in .noua sală de sport din loca
litate întrecerile celei de a 111-a ediții 
a competiției de baschet dotată cu 
„Cupa Carpați". In jocurile feminine 
s-au înregistrat rezultatele: Sibiu — 
Mediaș 29—28 (16—16), Sf. Gheorghe 
— Brașov (junioare) 38—22 (15—16).

La băieți, Steagul roșu a dispus de 
Politehnica Cluj cu 71—66 (29—28).

in al doilea meci, in care am condus 
au 2—0 pină la finalul reprizei a doua.

— Totuși, scorul reprizei a IlI-a a 
fost n’.are în ambele jocuri...

— Da, și iată care sînt cauzele după 
părerea mea: lipsa de experiență a ti
nerilor noștri portari, Crihan și Du- 
mitraș. care — inconstanți — au reali
zat și lucruri bune dar au și primit go
luri. parabile i organizarea jocului de 
apărare (coordonarea acțiunilor dintre 
poriar și fundași, ca și între fandași și 
atacanți) a slăbit pe parcursul (ocultei. 
In final: acțiunile bine mehegate nu 
au fost finalizate. Subliniind aceste lu
cruri, nu fpc — de fapt — altceva de
ed să arăt principalele deficiențe și di
recția in care ne vom îndrepta pe viitor 
atenția in pregătirile Malul. Desigur 
insă, că nu vom pierde din vedere îm
bunătățirea procedeelor tehnice, mai 
ales pasa și șutul, a pregătirii tactice 
(scheme de pătrundere în zona de atac, 
circulația centrilor inauii-ași in fata 
porții).

— în concluzie?...
— Cred că in viitoarea etapă de 

pregătire, fmbinind antrenamentele ca 
jocurile care vor urma, vom realiza 
mai mult, asigurind baza unei compor
tări bune la turneul olimpic.

Ceea ce, firește, este dorința tuturor 
iubitorilor acestui sport

Interviu luat de
P. GATU

Presa sportivă internațională continuă să comenteze pe larg 
recentele campionate europene și succesul echipei de volei a 
Paommiei

Cotidianul sportiv francez „L'EQUL 
PE“ scrie sub semnătura trimisului său 
special, Michel Constantin : „Selecțio
nata romînă a arătat o pregătire fizi
că, tehnică, tactică și morală puțin 
comună echipelor de volei. Dar după 
părerea noastră atu-ul său principal au 
fost rezervele, jucători de mare clasă 
care în mod real puteau să înlocuiască 
pe oricare titular din sextetul major. 
Tinerii: Szocs, Schreiber, Coste. Gan- 
ciu, au jucat tot așa de bine, dacă nu 
chiar mai bine decît titularii. Este pen
tru prima oară intr-o competiție inter
națională cînd vedem realizîndu-sa 
visul tuturor antrenorilor : să dispună 
de un lot în care toți jucătorii să aibă 
aceeași valoare".

publicat regulamentul 
de fotbal din 1966

se va recurge Ia golaveraj, și tn ultimă 
instanță, învingătorul va fi desemnat 
prin tragere la sorți.

Toate meciurile din turneu! prelimi 
nar vor trebui jucate pină la 31 decem
brie 1965. La turneul final vor lua 
parte 16 echipe, care vor fi împărțite 
în 4 grupe de cîte 4, clasamentul efes- 
tuîndu-se prin adițiune de puncte. In 
caz de egalitate va decide golaverajul. 
Dacă două echipe se clasează pe pri
mul loc în grupă și au același gol
averaj, ordinea Tocurilor va fi decisă 
prin tragere la sorți. Federația engleză 
de fotbal a propus ca turneul final să 
se desfășoară între 12 și 30 iulie 1966. 
Se așteaptă ca la actuala ediție a cam
pionatului mondial să se înscrie echipe 
din peste 80 de țări. Sînt calificate din 
oficiu ta turneul final Braztlia, câștigă
toarea ultimului campionat al lumii, și 
Anglia ca țară organizatoare. Stabili 
rea grupelor in turneul preliminar va 
avea loc la începutul anului 1964.

“ la baschet
La ora înclriderii ediției se joacă par
tida Cfaemie Halle (R. D. Germană) 
— Voința Tg. Mureș, Tot vineri a avut 
loc și întîlnirea amicală dintre echipa 
de tineret Chemie Halle și Tractorul 
Brașov. Oaspeții au învins cu 79—58 
(42—24).

întrecerile pentru „Cupa Carpați" 
continuă sîmbătă și duminică în sala 
Armatei. Echipele masculine joacă 
după următorul program : simbătă : 
Steagul roșu — Voința Tg. Mureș, Che
mie Halle — Politehnica Cluj; dumi
nică : Politehnica — Voința, Steagul 
roșu — Chemie Halle.

GH, CORCOOEL și P. DUMITRESCU
■coresp.
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FOTBAL PE GLOB
Și această să'ptămînă a fost deosebit 

de bogată în evenimente fotbalistice in
ternaționale. Au început jocurile din 
cadrul optimilor de finale ale „Cupei 
campionilor europeni”, s-au programat 
datele de desfășurare în optimile C.E.C., 
au continuat, meciurile din cadrul pre
liminariilor turneului olimpic, meciurile 
din „Cupa orașelor tîrguri” și în fine, 
au avut loc o serie de meciuri -interna
ționale amicale. Iată pe scurt relatarea 
acestor partide.

BENFICA ÎNVINGĂTOARE 
LA LIMITĂ

Finalista ultimei ediții a „Cupei cam
pionilor europeni” a întîlnit pe teren 
propriu în primul meci al optimilor din 
C.C.E. formația vest-germană Borussia 
Dortmund. Portughezii au învins la limi
tă cu 2—1 fO—0), ceea ce prevede un 
meci pasionant în returul de la Dort
mund la 4 decembrie,

fată, de altfel, programul optimilor de 
finală din C.C.E. : Dinamo București— 
Real Madrid la 13 noiembrie șt 4 decem
brie, Internazlon ale Milano—A..S. Monaco 
27 noiembrie și 4 decembrie, Spartak 
Plovdiv—Elndhoven Olanda 13 și 27 no
iembrie, F.V. TAIrich—Galata saray Istan
bul 13 și ,27 noiembrie, Gornik, Zab'rze— 
Dukla Praga 13 și 20 noiembrie, Jeunes- 
se Larembrug—Partizan Belgrad 20 și 27 
noiembrie. Meciul Milan—Norkoping nu 
a fost încă fixat. U.E.F.A. a stabilit ca 
în eventualitatea unui al treilea meci 
între Dinamo București și Real Madrid 
acesta să aibă loc la 11 decembrie pe un 
teren neutru.

TREI MECIURI
TN „CUPA ORAȘELOR TTRGURI"

La Viena, deținătoarea trofeului, Va
lencia (Spania) a terminat la egalitate

Corespondentul ziarului italian „GAZ- 
ZETTA DELLO SPORT" prezent la 
București, relevă de asemenea valoarea 
formației romîne, omogenitatea sa, forța 
și iscusința unor jucători ca Horațiu 
Nicolau, Edttard Derzei, Aurel Drăgan, 
Szocs.

les sports
Sub titlul „Rom«i ia campioană a Eu

ropei fără nici o înfrîngere" ziarul „LES 
SPORTS" din Bruxelles subliniază: 
„Rom in ia a cucerit așadar titlul de 
campioană a Europei. De multi ani noi 
i-am considerat pe romini, pe planul 
voleiului pur. ca echipa nr. 1. Dar tot
odată de multi ani încoace romini! 
ratau consacrarea ce li se cuvenea. 
Iată însă că acum ei cîștigă titlul eu
ropean fără a fi cunoscut înfrîngerea. 
Echipa Romîniei a învins și pe cam
pioana lumii și pe aceea a Europei, 
astfel că triumful său este deplin". •

„SOVI.ETSKI SPORT" scrie: „Echi
pa de volei a Romîniei este un partener 
foarte greu de întrecut. In meciul c« 
aceasta formația U.R.S.S. nu a jucat 
rău — remarcă maestrul sportului Se
dov. Jucătorii noștri au avut însă o 
scădere în setul decisiv și romînii au 
obținut o remarcabilă victorie".

Ziarul „NEPSPORT" din Budapesta, 
publica la loc de cinste declarația an
trenorului rotn'îii N. Sotir în care se 
spime printre altele : „După ce am cîș- 
figal „Cupa campionilor europeni", iată-

Pe scurt ® Pe scurt
• Turneul internațional feminin de 

baschet de la Diep|>e (Franța) a fost 
cîștigat de echipa Franței, care în me
ciul decisiv a întrecut selecționata 
Italiei cu 53—39. în meciul pentru 
locurile 3—5, Belgia a învins Olanda 
cu 40—38.

• Selecționata de polo pe apă a Iugo
slaviei a sosit la Moscova pentru a 
susține trei partide cu diferite selecțio
nate sovietice. In primul meci, echipa 
iugoslavă a întrecut cu S—4 (2—I i 
2—2 : 0—1 ; I—0) reprezentativa 
U.R.S S.

• La Kaunas se desfășoară tm 
turneu internațional masculin de hand
bal la care partfcipâ reprezentativa 
U.R.S.S., o formație cehoslovacă, echipe 
din Kaunas și Vilnius. O mare surpriză 
a realizat echipa Atletas din Kaunas, 
cfetigsnd cu 24—18 meciul cu reprezen-

(0—0) cu Rapid. O altă echipă spaniolă,, 
■Saragosa a cîștigat la Lausanne cu for
mația locală : 2—1 (2—1). La Koln echipa 
cu același nume a dispus cu 3—2 (3—0) 
de formația engleză Sheffield Wednesday.

ÎN PRELIMINARIILE OLIMIPICE

La Malorca {Spania) s-au întîlnit echi
pele olimpice ale Spaniei și Elveției. Fot
baliștii spanioli au învins cu 6—0 (3—0). 
și după ce în primul joo cîștigaseră cu 
1—0 s-au calificat pentru turui următor 
în oare vor întîlni echipa olimpică a 
Ungariei. Cîștigătoarea acestui joc va 
primi dreptul de a participa în turneul 
final de la Tokio.

MÎINE LA ROMA : 
ITALIA — U.R.S.S.

în optimile de finală ale „Cupei Euro
pei” a mai rămas să se dispute un sin
gur joc : mîine la Roma echipa Italiei 
întîlnește în meci revanșă reprezentativa
U.R.S.S. Misiunea echipeft gazde nu este 
de loc ușoară, întrucît în primul meci 
echipa U.R.S.S. a cîștigat cu 2—0. în ve
derea acestei partide decisive ambele 
echipe au făcut pregătiri speciale. în 
Italia de mai mult timp s-a întrerupt 
campionatul, iar reprezentativa U.R.S.S. 
a susținut miercuri seara la Toulouse 
un meci de verificare în compania echi
pei cu același nume, formație fruntașă 
în campionatul francez. Fotbaliștii sovie
tici au cîștigat cu 3—2 (2—0) prin golurile 
marcate de Voronin (min. 20), Malafeev 
(min. 26), Husainov (min. 7iJ), și respec
tiv Mahis (min. 75) și Barraze (min. 89). 
De menționat că din lotul echipei 

ne la al doilea succes — și cred p 
deplin meritat — cucerirea titlului d' 
campioni europeni. Nivelul acestor cam 
planate a crescut mult și cînd spui 
acest lucru mă refer la progresele ju 
caturilor maghiari și bulgari, la form 
constantă a echipei sovietice, precum ș 
la progresele tuturor echipelor finalist! 
mai puțin reprezentativa Cehoslovaciei*

Ziarul „DEUTSCHES SPORT ECHO 
din Berlin după ce relevă interes! 
deosebit manifestat de spectatorii buci 
reșteni, subliniază faptul că echipa Re 
mîniei a cîștigat fără drept de apt 
titlul de campioană a continentulu 
Acest lucru se putea prevedea încă di 
primele zile ale întrecerii, dar în sp< 
cial după ce jucătorii romini i-au îr 
trecut cu 3—2 pe campionii mondial 
„Echipa Romîniei a arătat o formă « 
celentă, un joc atletic, o variație și 
tactică de joc potrivită, în funcție d 
adversar, trectad cu brio de momentel 
grele din unde partide. Ea a fost d 
departe cea mai bună echipă a can 
pionafeior"

Referindu-se fa succesul echipei re 
mine, ziarul „NARODNA MLĂDIU 
subliniază că „buna comportare și re 
zultatul remarcabil realizat de volefbr 
listai romini își are explicația in joci 
lor rațional, inspirat și eficace".

La rîndul său, ziarul „NAlfODu! 
SPORT" scrie următoarele despre ech 
pa masculină a R. P. Romîne.: „Romi 
nia a aliniat fără discuție, cea mr 
bună echipă La a VI-a ediție a can 
pionafeior europene de volei. Voleibr 
liștii romini au știut să susțină mecit 
rile în același ritm de-a lungul întreg 
competiții, fără a cunoaște înfringere. 
Echipa dispune de jucători de mar 
clasă ca Nicolau, Drăgan. Fierari 
Szocs. Apărarea a fost întotdeauna sta 
bilă iar atacului cu greu î s-a puți 
face față. Victoria rominiior aduce u 
element de varietate pe lista „monotc 
nă“ a campioanelor Europei, unde pîn 
acum își înscriseseră numele num; 
formațiile UJÎ.S.S. și Cehoslovaciei' 

S
tafiva U.R.S.S. Formația cehoslovac
T. J. Gottwaldov a întrecut cu 20—i 
echipa J. B. Vilnius.

• Doi foști campioni mondiali, Smîs 
Iov și Tal, s-au întîlnit în cea mai k 
teresantă partidă din runda a 7-a 
turneului internațional de salt de 1 
Moscova. In descinderea Reti, 
maestru Smîslov, cu albele, a 
avantaj pozițional pe care l-a fruc,<,«.« 
după aceea, cîștigînd calitatea. Tal s- 
apăraf însă foarte bine și, la intrerr 
pere, are contra șanse.

Partidele Szabo — Matanovici, Hoi 
— Kupers, și Jimenez — Antosin.. P 
devski — Lieberson s-au terminat r< 
miză. Vladimirov a cîștigat la Pietzscl 

In clasament conduce Smîslov cu 
puncte și o partidă întreruptă, urm, 
de Antoșîn 5 puncte, Tal 4,5 puncte ; 
o partidă întreruptă.

U.R.S.S. lipsesc -titularii lașin, N^etto, V 
Ivanov și Ponedelnik.

ALTE MECIURI INTERNAȚIONALE
• La Sofia reprezentativa secundă 

Bulgariei (în care au evoluat și cîțiv 
jucători din prima reprezentativă) a dis 
pus la scor de echipa B a Italiei : 5— 
(3—1), prin golurile marcate de Iakimo 
(2), Kotkov (2), Vasilev, respectiv Bari 
zon.
• La Glasgow echipa Scoției a între 

cut în meci amical selecționata Norvc 
giei : 6—1 (2—1). Scoțianul Denis Lai 
(care a jucat recent în echipa lumii) 
fost unul din cei mai buni de pe tere 
mareînd 4 goluri.

S în „Cupa Rappan” Slovan Bratislav 
a terminat la egalitate (1—1) cu forms 
ția Goteborg. învingătoare în prirm 
joc (1—0) Slovan s-» calificat în final 
competiției.

ALTE MECIURI INTERNAȚIONALE
• Joi, în cadrul Campionatului 

ghiar, Ferencvaros a învins cu 5—1 p 
Pees, iar M.T.K a întrecut cu 2—1 p 
Vasas. Alte rezultate înregistrate : Hor 
ved—Debreczen 3—0 ; Csepel—Dozsa U: 
post 3—1 ; Szeged—Gydr 0—8 ; Komlo 
Dorog 3—1 (2—0) ; Tatabanya—Diosgye 
2—0.

în clasament conduce Komlo — 1 
puncte, urmată de Ferencvaros — 1 
puncte, Dozsa Ujpes't — 12 punch
Gyor — 12 puncte, M.T.K, — 12 punch 
Tatabanya — 12 puncte, Honved — 1 
puncte etc.

(®. La Tei Avlv s-au întîlnit într-u 
meci amical echipele de juniori ale Ii 
raelului și Turciei. Gazdele au repurta 
victoria cu sc-orul de 2—0 (0—0).
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