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TORINO 28 NOIEMBRIE : AL TREILEA
MECI ROMÎNIA DANEMARCA

OLGA OR3AN-SZABO INVITATA
PARISLA

)rgan al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.Romînd

Federațiile de 
fotbal din Roma
nia și Danemarca 
au căzut de acord 
asupra locului și 
datei celui de al 
treilea meci Ro- 
mînia — Danemar
ca din cadrul pre-

liminari i lor 
pice. Jocul, 
de data

olim- 
care 

aceasta 
va avea loc pe un
teren neutru, se va 
disputa Ia 28 no
iembrie la Torino, 
în Italia.

La invitația Fe
derației Internațio
nale de Scrimă — 
care își va sărbă
tori, la sfîrșitul a-
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In toată tara au început

întrecerile Spartachiadei de iarnă
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VOINȚA BUCUREȘTI — 
SOKOLOVO PRAGA ÎN 
TUR AL C.C.E. LA TENIS

FEMININ

După cum s-a 
mai anunțat, în ca
drul primului tur
„CUPA STEAUA'
LA CICLOCROS

Cicliștii bucu- 
reșteni vor partici
pa miine dimineață 
la ultimul concurs 
de verijicare în ve
derea finalei pe țară 
a campionatului re
publican. întrece
rile. dotate cu „Cu
pa Steaua", vor 
avea loc pe un tra
seu ales in împre
jurimile bazei spor
tive din bd. Ghen- 
eca (capătul tram
vaielor 3, 8 și 11). 
tn program sint 
cuprinse probe pen
tru toate categori
ile de alergători. 
Primul start se va 
da la ora 9,30 din 
incinta stadionu
lui Steaua.

SPARTAK
PRIMUL 

DE MASĂ

La acest inedit 
concurs, reprezen
tanta țării noastre, 
campioană mon
dială la ediția de 
anul trecut, de la 
Buenos Aires, vg 
evolua în compa
nia floretistei ma
ghiare Ildiko Rej- 
td, cîștigătoarea 

competiții 
—1 de la

>
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H
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al Cupei campioni
lor europeni, în 
competiția femini
na, echipa Voința 
București va întîl- 
ni formația ceho
slovacă Spartak 
Sokolovo din Fra
ga. Partida va a- 
vea loc vineri 22 
noiembrie în sala 
Floreasca din Bucu
rești.

teslei luni, un se
micentenar de exis
tență — maestra e- 
merită a sportului, 
Olga Orban-Szabo 
va participa Ia Pa
ris, la un intere
sant concurs. Pro
tagoniști: 4 foști 
și 4 actuali cam
pioni mondiali.

to, 
marii 
din acest an 
Gdansk.

Cu acest 
vor urca pe 
șă, floretiștii 
nikov ('' '
și Magnan (Fran
ța), spadasinii
Kauss (R. P. Un
gară) și 
(Austria) și 
rii Horvath 
Ungară) si 
(U.R.S.S.).

prilej
plan-
Sves-

(U.R.S.S.)

Lossert 
sabre- 
(R.P. 
Rîlski

FOT-ECHIPA DE
BAL STEAUA 

PLEACA IN R.D. 
VIETNAM

MIRCEA 
DE

FINESCU A OBTINUT CEL 
AL TREILEA DIĂMANT

în cadrul linei 
tentative de record, 
maestrul sportului 
Mircea Finescu a 
atins (cu un planor 
monoloc) altitudi
nea de 7 760 in 
(ciștig de înălțime 
6 200 m) — nou re
cord republican. Cu 
prilejul acestei fru
moase performanțe 
el a obținut cel de

.11 treilea diamant 
la insigna interna
țională de aur pe 
care o deține.

Au mai decolat: 
maestrul sportului 
Emil Iliescu — 5 700 
ni cîștig de înălți
me — rezultat care 
i-a adus al doilea 
diamant, și Ion A- 
lexa —• 4 800 m cîș
tig de înălțime.

t-a 28 noiembrie 
echipa de fotbal 
Steaua pleacă in 
R. D. Vietnam, 
unde, la 4 decem
brie va începe cam. 
pionatul de fotbal 
al cluburilor milita
re ale armatelor 
prietene Echipa 
Steaua va fi Itpsită 
de aportul jucători
lor selecționați în 
echipa reprezentati
vă, care la 28 no
iembrie va susține 
a treia întîlnir.e cu 
Danemarca.
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Veștilor sosite din cu pri 
re la primeje competiții desfă 
irate în cadrul actualei ediții a 
partachiadei de iarnă a tinere- 
ilui pe care le publicăm în 
Tgina a II-a a ziarului nostru 

adăugăm cîteva aspecte de la 
ntrecerile care au avut loc vi- 
2ri după-ainiază la „Semană- 
>area“. La haltere, șah. trintă 

tenis de masă au participat in 
rima zi peste 150 de muncitor» 
n uzina, lata și cîteva rezulta- 

■. Trîntă: Surcea Stan l-a în 
ecut pe TăiicTse Ștefan, iar Ion 
gapie a dispus de Ion Turtoi. 
Ialiere : mecanicul Gh. Alecu, 
icătușii Constantin Manea și 
tefaii Tanase skit primii învin- 
ători. Tenis de masa: în prima 
rupă a cîștigat forjorul Alexan- 
fu Frîneu. întrecerile continuă.
In fotografie : un aspect de la 

... .șceriie de haltere.

JOCURI SPECTACULOASE ÎN „CUPA
Inaugurarea sezonului de 

handbal în 7 în sală s-a fa-cut, 
aseară, sub frumoase auspicii, 
întrecerile feminine din cadrul

și Budapesta, completate cu în- 
tîlniri pentru „Cupa F.R.H.“, au 
furnizat spectacole atractive, de 
bună calitate.

Tineri și tinere!

PARTICIPAT! CU TOȚII

LA „CONCURSUL PENTRU

INSIGNA DE POLISPORTIV"

Șl SPARTACHIâOA DE IARNĂ!
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ORAȘULUI BUCUREȘTI” 1Ă HANDBAL
ționează bine de ambele părți. 
Timp de 15 minute tabela de 
marcaj rămîne albă, deși Floro- 
ianu (min. 9) avusese ocazia să

nu mai greșește și transformă 
de 1a 7 m : 1—0. Va rezista se
lecționata de tineret și după 
pauză ? Se părea că da, mai ales 
că în min. 22 a egalat prin Kas- 
pari, care a marcat din lovitură 
de la 7 m. In continuare însă. 
București A preia inițiativa, ata
că mai decis, folosește mai bine 
contraatacul și în min. 25 sco
rul este 4—1 (Oțelea și M. 
Constantineseu 2). Echipa de ti
neret are o zvîcnire dar, lipsi
tă de trăgătoare de la 9 m, nu 
reușește decît un singur gol și 
acela din 7 m (prin Dobîrce>a- 
nu, în min. 29 : 4—2). Apoi, sub 
presiunea atacului advers, cedea
ză din ce în ce mai mult în apă-

• BUCUREȘTI Și BUDAPESTA 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI
• ECHIPA MASCULINĂ A CA
PITALEI A REUȘIT O FRU
MOASA VICTORIE ASUPRA 
BUDAPESTEI • ÎNTRECERILE 
CONTINUĂ AZI Șl MÎINE ÎN

SALA FLOREASCA

Maria Consiantinescu (București), M. Juna (Budapesta), B. fovancevici (Belgrad) fi Aurora 
I .conte (București).

Văzute de Neaga Radulescu

celei de a V-a ediții a „Cupei 
orașului București" și partida a- 
micală dintre reprezentativele 
masculine ale orașelor București

PRIMELE PROTAGONISTE : 
reprezentativele Capitalei noas
tre, A și tineret. Joc strîns în 
primat repriză. Apărările func-

deachidă scorul în favoarea pri
mei echipe ; dar, portarul Buzaș 
apără lovitura de la 7 m. Șase mi
nute mai tîrziu însă, Floroianu

Caligrafi e...
Sala Floreasca a arborat din nou, 

la sfîrșitul săptămînii trecute, steagu
rile festive ale unei importante întîl- 
niri sportive : a Vl-a ediție a cam
pionatelor internaționale de gimnas
tica ale Romîniei.

Cu... biletele pentru meciul cu Real 
Madrid în buzunar, prietenii sportu
lui au umplut și de astă dată tribunele 
care încep să devină prea strimte, 
de la Floreasca.

Caligrafiate elegant pe portativul 
paralelor inegale sau pe foaia netedă 
a covorului, viitoarele „medalii” de 
la Tokio (cine știe ?) au strălucit într-o 
demonstrație căreia i-a fost proprie 
înainte de toate poezia : o poezie 
densă, simplă, fără inutilități și ale 
cărei imagini ascund, fiecare, luni și 
poate ani de sîrguință. Castagnetele 
inelelor și partiturile pianistului Fili- 
pescu au compus „decorul sonor" al 
acestui recital de grație și frumusețe.

De la înălțimea izbînzii Săniei lo- 
van, o scurtă retrospectivă condensată 
într-o strîngere de mînă : stau de vor
bă maestrul emerit al sportului ALBIN

MORARU și sculptorul EUGEN CIU- 
CĂ. S-au reîntîlnit doi dintre colegii 
din ecbipa de gimnastică a Clujului 
din anul 1932. Aplaudă împreună ge
nerația de girnnaști.a anului 1963.

Campionul absolut al Romîniei la 
gimnastică (1926—1932), maestrul e- 
merit al sportului Albin Moraru pro
mite autorului „GETICII" ot „ILENEI 
COSINZENE" și al „MONUMENTU
LUI MUNCII" o vizită la atelier.

Acolo, printre monumentele de mar
moră policromă și lemn, vor fi aplau
date cele peste 40 de lucrări cu su
biect sportiv ale maestrului Ciucă.

Aici, la Floreasca se aplaudă con
dițiile strălucite create tineretului 
nostru.

— Iți amintești Albin cîți spectatori 
aveam noi ?

— fi puteai număra pe degetele 
de la o mînă...

— Sau ce echipament...
— Sau...
Discuția am reținut-o ca motto pen

tru eventuale rînduri închinate celor 
54 de școli sportive din țară cu 154

de secții pe ramură de sport, care 
antrenează în activitatea sportivă 
peste 17 000 de elevi.

Sonia lovan, Lenuța Leuștean, Ata- 
nasia lonescu. Emilia Liță și nu nu
mai ele, vor înțelege mai bine de ce 
s-au aplaudat atît de îndelung ara
bescurile și șpagatele lor.

Ne mindrim cu fiecare victorie.
Aplauze și iarăși pe cel mai înalt 

piedestal.
La numai o săptămînă după „euro

penele de volei", o nouă speranță ca
ligrafiată apăsat, pentru Tokio: GIM
NASTICA.

Să scriem cît mai multe nume ale 
sportivilor noștri în fiecare rubrică 
a izbînzilor.

Caligrafia succeselor s-a obișnuit 
de-acum cu majusculele noastre. „RO- 
MÎNIA" și „BRAVO" se scriu tot mai 
des împreună.

Să le scriem mereu...

TEOFIL BALAJ

mat 40 de minute de handbal 
spectaculos, cu multe faze Jeo- 
sebit de „gustate-1 de publicul 
spectator, o pasionantă evolu
ție de scor și... un final drama
tic. Formația iugoslavă, ca ur
mare a unor acțiuni ofensive 
mai clare și continuu orientate 
pe poartă, a dominat clac în pri
ma repriză. Cu Radmila Drzgo- 
savac în excelentă formă de șut, 
handbalistele iugoslave au con.

Markovici (Belgrad) a depășit-o cu ușurință pe lona (Buda
pesta) și oa marca pentru echipa sa un gol clasic din poziția 
de extremă. Fază din meciul Budapesta —• Belgrad ciștigat ele 
prima echipă cu 10—8.

rare și București A termina în
vingătoare cu 8—2 (Hedeșiu 2; 
Oțetea și Nemeț). A arbitrat 
bine C. Căpățînă. (p. g.)

LA FLUIERUL ARBITRULUI 
Gh. Popescu — care a condus 
bine — s-au aliniat pentru me
ciul vedetă al „cupei* echipele 
Budapesta și Belgrad. Au ur-

Foto: T. Ctiioreaou 

dus cu 4—1 (min. 8) și 6—2 
(inin. 15), lăsînd impresia că 
vor cîștiga cu ușurință. De-abia 
spre sfîrșitul reprizei, cînd Joou 
și-a intrat „în mînă“, formația 
maghiară a reușit să mai reducă 
din handicap : 4—6 (tnin. 20): 

După pauză, întrecerea de vino 
din ce în ce mai echilibrată^

(Continuare in pag. a S-0%
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Ca la comanda unei uriașe baghete — ieri, în 
toată țara, au început întrecerile entuziastei 

competiții tinerești SPARTACHIADA DE IARNA. Zeci 
de mii de tineri și tinere, de la orașe și sate, s-au 
prezentat la startul competițiilor chiar din prima zi. 
Veștile care ne-au sosit la redacție ne arată că „pulsul11 
acestei mari întreceri sportive de mase bate în ritm 
loarte susținut. Deocamdată tinerii și tinerele se întrec 
la cros, șah, gimnastică ș.a., dar cînd neaua va aco
peri meleagurile țării consiliile asociațiilor sportive îi 
vor invita și la competițiile sporturilor specifice iernii . 
schiul, patinajul, săniușul.

în Capitală consiliile asociațiilor sportive nu s-au 
lăsat mai prejos. Intr-un sondaj-fulger am aflat că 
in prima zi a competiției, numeroase consilii ale aso-

La „Electroputere66 Craiova: Primele întreceri de tenis de masa 
la asociafia 'sportivă Sănătatea

L.......................................................... .

Start la Beiuș
" tlEflfș 15 (prin telefon de la trimi

sul nostru). în localitate ca și « 
întreaga țară — au început întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Pregătirile intense care s-au făcut in 
ultimul timp in marea majoritate a a- 
■sociațiilor sportive au stîrnit un viu 
interes in rîndul amatorilor de sport.

Joi. in frumoasa sală a cooperativei 
meșteșugărești „Muncitorul", a avut 
loc deschiderea festivă a Spartachia
dei de iarnă a tineretului. Din partea 
conducerii cooperativei, tov. vicepreșe
dinte Elisabeta Clepcea — care este și 
membră a consiliului asociației sporti
ve Voința— a vorbit despre importan
ța activității sportive și despre rolul 
Spartachiadei de iarnă in angrenarea 
oamenilor muncii, a întregului tineret, 
în practicarea exercițiilor fizice și 
^sportului. Tov. Elisabeta Clepcea a sub
liniat — de asemenea — importanța <i- 
aestei competiții in pregătirea primei 
Spartachiade Republicane.

Au urmat apoi întreceri de șah și 
tenis de masă la care au participa* 
peste 50 de concurenți. întrecerile vor 
continua de două ori pe săptămînă 
«stjel că sînt create premise pentru 
mobilizarea unui mare număr de tineri 
și tinere la startul primei etape a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului.

Spartachiada de iarnă a tineretului 
« început și in asociațiile sportive Lu
ceafărul și Oțelul 
asociația sportivă 
Dr. Petru Groza.

Profitîndu-șe de 
organizat întreceri 
ri'e sportive prevăzute în regulamentul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului ci 
și la volei, fotbal și la o serie de probe 
atletice cum sini: alergări de viteză, 
sărituri, mâncări etc.

din Beiuș ca și ui 
Viitorul din Orașul

timpul frumos s-au 
nu numai la ramu-

MIRCEA COSTEA

SPORTUL POPULAR
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„Electroputere"...
Uzină mare, cu renume nu numai 

în țară, ci și peste hotare. In spațioa
sele și luminoasele hale, mii de miinci- 
' tori cu o înaltă calificare profesională 

luhrează cu însuflețire. Un panou mon
tat lîngă fabrica de transformatoare 
îmi atrage atenția. Este panoul de 
onoare al sportivilor fruntași în mun
că și in sport.

...în sport. Intr-adevăr, de mulți 
ani, Ia Electroputere-Craiova sportul 
a devenit un bun prieten al muncitori
lor. Echipa de lupte a uzinei, partici
pantă la campionatul categoriei A, cea 
de fotbal din „C“, echipele de box, 
tenis de masă, șah etc sînt angajate în 
întreceri dificile. Dar dificultățile sînt 
absolvite mai ușor atunci cînd lîngă 
sportivi se află puternica „galerie" a 
tovarășilor de muncă I

Acum, principala problemă de care 
se ocupă consiliul asociației sportive 
este organizarea temeinică a întreceri
lor Spartachiadei de iarnă a tinere
tului. Trebuie spus că consiliul aso
ciației, in frunte cu președintele aces
tuia, I. Amărășteanu, are o bogată 
experiență în organizarea competițiilor 
de inave.

— Cu/n ne pregătim ? în primul rind 
—■ ne relata tov. Amărășteanu — am 
întocmit un plan de acțiune în care 
sînt cuprinse toate obiectivele noastre. 
Organizatorii sportivi și responsabilii 
sportivi U.T.M. știu de acum ce au de 
făcut. La actuala ediție a Spartachiadei 
vrem să angrenăm 2500 de muncitori, 
și tocmai de această problemă se vor 
ocupa în principal organizatorii spor
tivi și responsabilii sportivi ai U.T.M.

La loc vizibil este afișat graficul de 
desfășurare a întrecerilor astfel alcă
tuit incit există oricînd o situație clară 
a desfășurării Spartachiadei. Afișeie 
din secții, precum și stația de radioîi- 
care a uzinelor ajută, de asemenea, 
efectiv la angrenarea unui număr cit 
mai mare de tineri și tinere.

Pentru ca întrecerile primei șî celei 
mai importante etape să se desfășoare 
în cît mai bune condițiuni, consiliul 
asociației sportive acordă o atenție 
deosebită revizuirii materialelor de con
curs, pregătirii locurilor de desfășurare 
a întrecerilor. In prezent, echipamentul 
și materialele sportive sînt refăcute 
(bineînțeles, acolo unde a fost nevoie).

Ca Ia orice asociație sportivă care 
se... respectă, și la Electroputere des
chiderea întrecerilor Spartachiadei de

ciațiilor sportive au dat startul în întreceri. Astfel Ia 
Vulcan, Vestitorul, Semănătoarea, Confecția, Alarochi- 
năria, Avîntul, Decorativa, Zefirul, Sănătatea — arbi
trii au și consemnat 
concurs. Și întrecerile 
liile sportive angrenînd 
de oameni ai muncii.

Un lucru important:
petițiilor consiliile asociațiilor sportive au datoria să 
organizeze sub directa supraveghere a antrenorilor, in
structorilor voluntari și șportivilor fruntași ședințe de 
pregătire a participanților la Spartachiada de iarnă a 
tineretului. In acest fel se va contribui direct la ridi
carea nivelului întrecerilor, la depistarea elementelor 
talentate.

primele rezultate pe foile de 
vor continua în toate asocia- 
în desfășurarea lor mase largi 

paralel cu desfășurarea com- 

iarnă se va face în mod festiv. Luptă
torii fruntași Mihai Martinescu, Marin 
Bădiță, Constantin Simionescu, jucă
torii de tenis de masă V. Ploscarti, Dan 
Boiangiu, candidatul de maestru — 
șahistul Eugen Nistorescu precum și 
șahiștii de categoria I L. Papazov și 
Gh. Cernea, vor participa la întreceri 
demonstrative, după care se' va da 
startul în întrecerile propriu-zise: în 
prima „tr.anșă" se vor disputa între- 

pe grupe sportive (la Electropti- 
există 12 grupe sportive), iar în 
de-a doua cîștigătorii „subetapei" 
grupe) își vor disputa; întîietatej 

în finala pe
-Pregătirile

ceri 
te re 
cea 
(pe

asociație.
sînt, de'-âcum, încheiate.

R. CALARAȘANU

avut loc deschiderea fes-, 
deci startul în :competiția-

P.S. Ieri a 
tivă. S-a dat 
care va angrena peste 2 500 de tineri 
șî tinere de la Electroputere Craiova.

R. C.

Inițiative

Pentru continua îmbunătățire 
a procesului

Consiliul orășenesc UCFS București, 
în colaborare cu Institutul de Cul
tură Fizică, organizează în prezent » 
sesiune de referate, comunicări meto
dice și lucrări științifice. La această 
importantă acțiune de perfecționare a 
cunoștințelor activului tehuic iau parte 
peste 400 de antrenori și tehnicieni 
sportivi. Aceștia vor prezenta o Sea
mă de lucrări a căror tematică va fi 
strîns legată dc problemele actuale ale 
teoriei, metodicii antrenamentului și 
pregătirii sportive.

Din referatele ce vor fi prezentate 
amintim: „Obținerea și menținerea for
mei sportive în anul prcolimpic și 
olimpic" — antrenor loan Soter, „Unele 
concluzii cu privire la specializarea 
timpurie în gimnastică" — prof. Petre 
Dungaciu, „Lucru cu îngreuere in bas
chet" — antrenor C. Herold, „Metode 
de urmărire a evoluției sportivilor in 
competiții" — antrenor de volei V. 
Constantinescu, „Aprecieri asupra ni
velului de dezvoltare și pregătire fizică antrenori, urmată de o sesiune pe Că
ci studenților din anul I al Universi- pitală va permite să se tragă concluziile 
tatii București" — prof. M. Ionescu. 
Alte lucrări vor fi prezentate de an-

.. r-'■ a dintre cele mai importante com- 
de mase ce se desfășoară în

Una 
petiții 
momentul de față în țara noastră este, 
fără îndoială, „Concursul pentru In
signa de Polisportiv". Tinerii amatori 
de sport din regiunea noastră au pri
mit cu entuziasm introducerea acestei 
frumoase întreceri sportive. „Concursul 
pentru Insigna de Polisportiv" atrage 
tineretul îndeosebi prin multilaterali
tatea preocupărilor sportive pe care o 
impune. De aceea, chiar din primele 
zile ale introducerii concursului, în 
toate raioanele regiunii noastre au și 
fost organizate întreceri. Aproape 
20 000 de iubitori ai sportului și-au 
trecut o parte din norme sub supra
vegherea antrenorilor, instructorilor și 
arbitrilor. La asociația sportivă Unirea 
Dej peste 500 de tineri și tinere au 
trecut pînă acum între 3 și 6 norme, 
la Clubul sportiv școlar Cluj 3 044 de 
elevi au participat la diferite întreceri 
organizate în cadrul 
tru Insigna de Po
lisportiv", la asocia
ția sportivă Rapid 
Cluj numai într-o 
singură secție a Fa
bricii de pielărie și 
încălțăminte 400 de 
muncitori și muncitoare și-au trecut 
cite 2—3 probe.

Această mare competiție sportivă de 
mase se bucură de adeziunea iubitorilor 
sportului și pentru faptul că orga
nele și organizațiile sportive din re
giunea noastră au creat participanților 
condiții optime de concurs. Prin co
misiile regionale și raionale pe ramură 
de sport, prin birourile secțiilor din 
cadrul asociațiilor sportive au fost a- 
sigurate baze, material și echipament 
sportiv, precum și cadre de speciali
tate care să-i îndrume pe concurenți 
înainte și in timpul desfășurării între
cerilor. Succesele obținute pînă acum 
crează largi premize pentru ea „Con
cursul pentru Insigna de Polisportiv" 
să devină o întrecere a întregului ti 
neret. Pe baza angajamentelor asocia 
fiilor sportive și a consiliilor raionale 
UCFS se poate spune încă de pe acum 
că pînă la sfîrșitul acestui an peste 
10 000 de oameni ai muncii din regiu
nea Cluj vor deveni purtători ai In
signei.

In munca de organizare și desfășu
rare a întrecerilor Concursului, consi
liul nostru regional a mobilizat toate 
forțele. Cu toate acestea trebuie să 
spunem că a fost uitat un important 
pion : sportivii fruntași. In regiunea 
Cluj activează 4 maeștri emeriți, 62 
de maeștri ai sportului, 428 de spor
tivi de categoria I și 1860 de sportivi 
de categoria n Il-a. în total 2354 de 
sportivi fruntași. Avem deci o im
portantă categorie de cadre sportive 
pe care nu am folosit-o încă în mă
sura cuvenită. Ținind seamă de faptul 
că fiecare dintre acești sportivi frun
tași lucrează într-o întreprindere sau 
studiază în institutele și facultățile 
centrului universitar este clar faptul 
că și-ar fi putut aduce o importantă 
contribuție la mobilizarea și pregă
tirea participanților la „Concursul pen
tru Insigna de Polisportiv". împreună 
cu antrenorii și instructorii .volun
tari, acești sportivi ar fi putut parti
cipa la numeroase ședințe de pregă
tire în care să ajute cu cunoștințele pe 
care le au într-o ramură sportivă sau 
alta tinerii participanți în inițierea 
lor în sport, în pregătirea prealabilă 
pentru realizarea unor performanțe cît 
mai bune în timpul întrecerilor. Fără 
îndoială că în acest fel numărul par
ticipanților ar fi crescut considerabil, 
iar pregătirea lor ar fi fost superioară.

„Concursului pen-

„Concursul pentru Insigna
de Polisportiv^

ca i

Cultură

și pre- 
în cea 
pe ex- 

și con-

de pregătire
trenori cu o vastă experiență 
J. Ponova (volei), C. Popescu (de Ia 
Șc. sp. nr. 2), P. Cosmănescu (rugbi), 
R. Huțan — N. Navasart (canotaj). 
Lucian Popescu (box), precum și de 
către catedrele Institutului de 
Fizică și de medici sportivi.

Autorii lucrărilor au adunat 
lucrat un bogat material care 
mai mare măsură se bazează 
periența proprie. Aprecierile 
cluziile vor constitui un început de 
preocupare științifică al antrenorilor 
noștri. Se vor discuta probleme dintre 
cele mai importante, se vor face schim
buri de păreri în ceea ce privește or
ganizarea pregătirii tehnice, tactice și 
fizice a sportivilor care, generalizate 
și însușite, vor duce la obținerea de 
rezultate bune.

Desfășurarea primei sesiuni de re
ferate, comunicări metodice și lucrări 
științifice a cabinetelor metodice ale 
cluburilor și colegiilor orășenești de 

necesare îmbunătățirii procesului in
structiv educativ cu sportivii.

Consiliul regional UCFS Cluj, c 
liile raionale UCFS și cluburile spo 
din regiunea noastră au neglijat i 
aspect. O dovadă elocventă ești 
faptul că acești sportivi nu nunta 
nu au ajutat la mobilizarea și pre 
rea participanților la concurs, 
n-au oferit nici un bun exemplu 
sonal. Astfel, din cei 400 de spo 
ai clubului Știința nici unul nu 
trecut pînă în momentul de față 
normă. Biroul consiliului clubului s 
tiv Știința Cluj s-a orientat greși 
tunci cînd a planificat trecerea no 
lor de către sportivii fruntași ni 
după terminarea competițiilor ofi< 
Este știut faptul că pregătirea și 
cerea normelor concursului nu ni 
că nu dăunează pregătirii unui s 
tiv, ci dimpotrivă îl ajută efectiv, 
în această situație, este clar ci 
timpul care a mai rămas, sportivi 
la Știința au datoria să participe li 
trecerile pentru obținerea norm 

Insignei, La Cl< 
sportiv muncite 
Cluj din cei
te 650 de spo 
legitimați și-au 
cut o parte din 
me 312 sportivi 

tletism — 65, fotbal — 30, bot 
16, tenis de masă — 9 e 
Firește, faptul că mai puțin de 
la sută din numărul total al Sj 
tivilor de la C.S.M. Cluj sînt an 
nați în desfășurarea concursului coi 
tuie o lipsă a conducerii clubului.

Trebuie spus că la ambele ciul 
cifrele de sportivi care și-au trecut î 
mele sînt de fapt altele. Pârtieiț 
la diferite competiții acești spor 
au îndeplinit unele norme ce 
regulament, dar antrenorii au negi 
pur și simplu să le treacă în evide. 
Este aici vorba de o omisiune c 
constituie o serioasă lipsă în act 
tatea antrenorilor acestor cluburi

Așadar marea majoritate a spo 
vilor noștri fruntași n-au oferit p 
acum un exemplu edificator pen 
iubitorii sportului din regiunea C 
Slaba lor participare la între 
rile Concursului se datorește îndeos 
lipsei de preocupare a conduceri 
cluburilor și asociațiilor sportive, ; 
cum și antrenorilor și profesorilor 
educație fizică care n-au conlucrat 
birourile secțiilor pe ramură de sp 
pentru organizarea și desfășurarea 
trecerilor.

Dacă la ora actuală aceasta este 
tuația în ceea ce privește cuprinde 
sportivilor fruntași în acțiunea de t 
cere a normelor și de folosire a 
în mobilizarea și pregătirea parii 
panților, fără îndoială că în perim 
care urmează trebuie să facem și în 
ceastă privință o serioasă cotitu 
Consiliile raionale UCFS au dato 
să mobilizeze toți sportivii fruntași 
desfășurarea întrecerilor. Prin cor 
liile cluburilor și asociațiilor sporii 
cu ajutorul birourilor secțiilor pe 
mură de sport este necesar să se a 
cute cu sportivii fruntași pentru a 
vedea în care zi a săptămînii au tii 
liber, spre a veni în mijlocul p 
ticipanților. Ei vor trebui folosiți 
ca propagandiști activi în atrage/ 
oamenilor muncii la pregătirea și p 
ticiparea la întrecerile Insignei. ' 
ajutorul centrelor de inițiere în sp> 
— în care sportivii fruntași au, de a 
menea, un rol important — consili 
cluburilor și asociațiilor sportive t 
buie să cuprindă în aceste concurși 
cît mai mulți participanți. Trebuie 
nut seama de faptul că în această / 
rioadă timpul este încă propice peni 
desfășurarea unor probe cum sîn 
triatlonul, ciclismul, crosul, turism 
Spre aceste întreceri trebuie să-și I 
drepte atenția în momentul de față ‘ 
ganizatorii întrecerilor.

Rămîne ca o sarcină permanentă 
tuturor organelor și organizațiilor sp* 
tive din regiunea Cluj ca în desfăț 
rarea întrecerilor din cadrul „Ce 
cursului pentru Insigna de Polisporti 
să folosească din plin aportul spor 
vilor fruntași atît în pregătirea cc 
curenților cît și în mobilizarea li 
în organizarea întrecerilor. în aci 
fel angajamentul pe care ni l-am In 
de a avea în acest an 10 000 de pi 
tători ai Insignei va fi fără îndoit 
depășit.

PETRU SILAGHI 
vicepreședinte al consiliul 

regional Cluj al UCFS



Textilistii din Cisnădie»

au îndrăgit turismul
l

Cunoașterea frumuseților patriei a 
levenit o pasiune pentru majoritatea 
talariaților Uzinei Textile din Cisnă 
lie. La fiecare sfîrșit de săptămînă 
iute de tineri și vîrstnici pornesc in 
Irumcție spre obiectivele turistice apro
piate sau spre altele aflate la sute de 
rilornetri. De curînd, au fost organiza- 
:e excursii la Timișoara, Cluj, Ploiești 
stc. Au fost vizitate locuri istorice, 
nuzee, monumente ale arhitecturii pre- 
:um și cartierele noi în care linia mo
dernă a construcțiilor se îmbină cu 
frumusețea parcurilor și grădinilor în
conjurătoare. Un mare grup de ex
cursioniști au vizitat Muzeul Doftana, 
unde au trăit parcă aevea pagini ne
muritoare din trecutul de luptă al par
tidului, al celor mai iubiți fii ai săi.

Nu a fost uitată nici Valea Praho
vei, cu minunatele „perle" înșirate de-a 
lungul șoselei ce leagă Cîmpina cu 
Brașovul. Au fost făcute popasuri la 
Sinaia, Bușteni și Predeal. Bucegii au 
fost „bătuți" pas cu pas. Frumusețea 
masivului muntos, maiestuoasa pornire 
spre înălțimi a stîncilor, pădurile cu 
miros de rășină au încîntat sutele de 
excursioniști de la Uzina Textilă din 
Cisnădie

Excursioniștii din Cisnădie au vizi
tat și importante obiective industriale. 
De curînd, peste 40 de textiliști, printre 
care se aflau fruntași în producție ca 
lăcătușul Constantin Cîrstea, maiștrii 
Ion Ivan și Dumitru Petrașcu, filatoa
rele Maria Moldovan, Ana Munteanu 
și .Maria Aniculesei, tehniciană Eva 
Pop și alții, au mers la Bicaz. Ei au 
făcut popas la Brașov, Bacău, Săvi- 
nești și au admirat frumusețea de pas
te! a Lacului Roșu, înconjurat de păduri 
în care petele ruginii ale stejarilor al
ternează cu verdele-brun al brazilor. 
Peste tot, frumusețile patriei i-au în- 
tîmpinat pe harnicii textiliști de la 
Cisnădie. Ei an petrecut astfel clipe 
de neuitat, despre care au vorbit cu 
entuziasm — la înapoiere — tovarăși
lor lor de muncă.

Tn oricare anotimp, drumeția oferă 
satisfacții și bucurii deosebite. Iată 
de ce vara sau iarna, toamna sau pri
măvara, turismul atrage mereu mai 
mitlți tineri și vîrstnici, iubitori ai dru
meției din Cisnădie.

AUREL CRIȘAN — coresp.

ÎNSEMNĂRI

Mai multă dragoste pentru învățătură
Se apropie sfirșitul primei etape 

de învățătură. Din acest trimes
tru a mai rămas doar o lună, și apoi... 
bucuriile vacanței: excursii, tabere la 
munte pentru amatorii de schi, cursuri 
de inițiere și perfecționare în patinaj 
etc.

„Colecționarii" de note bune pri
vesc, încă de pe acum, mica vacanță 
de sfîrșit de trimestru, ca pe un ecran 
de televizor. Cei mai mulți se și văd 
urcind, în pas voios, spre cabane, 
printre brazi încărcați de zăpadă, par- 
ticipind la focuri de tabără, la șeză
tori, la zeci de concursuri sportive...

Pentru unii însă, pttoreștile secvențe 
ale vacanței se suprapun cu... filele 
cataloagelor. Apariția cite unui 3 sau 
4 întrerupe filmul minunat al primei 
„recreații mari“ din acest an de in- 
vățămint. Se suprapun parcă într-a- 
dins, pentru a le aminti că pînă la în
cheierea trimestrului, mai au timp 
să-și îndrepte notele spre a putea să 
„vadă" și ei vacanța, in imaginile cele 
mai frumoase!

I -am găsit în fața acestui închipuit
• ecran pe cîțiva dintre cei mai cu- 

noscuți școlari sportivi din Capitală. 
In primul rind de... bănci, trei gini- 
naști: Petre Mihaiuc, Nicolae Berha 
și Costache Harisis. Vi-i mai amin
tiți?... Desigur! I-ați aplaudat, de multe 
ori, în primăvară, fie la Dinamo, fie 
la Floreasca. cu prilejul atîtor con
cursuri școlare și de juniori. Lucrau 
frumos, cu ambiție. Tocmai aceasta 

' ne-a mirat: de ce perseverență doar 
la cal sau la inele î Oare, la Matema
tică și Fizică, de pildă, nu-j vorba 
tot de o întrecere î...

Răspunsul ni l-a dat directorul Șco
lii medii nr. 35. prof.' Gh. SimiOnescu:

— Mihaiuc, Berba și Harisis au luat 
. un start slab în acest an școlar:

— Noi ii știam de elevi silitorii?'
— Așa au și fost. Anul acesta însă,
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După campionatul pe 1963 DESPRE COMPORTAREA ECHIPELOR...
Am început — cum era și firesc — retrospectiva asupra campionatu

lui republican de rugbi cu prezentarea învingătorilor și o vom continua cu 
aprecierile privind comportarea celorlalte 11 echipe.

Dinamo — echipă căreia trebuie 
să-i adresăm felicitări pentru con

tribuția adusă la promovarea jocului 
modern — a ocupat locul secund în 
clasament, înregistrînd în acest an un 
evident progres. Jucătorii antrenați de 
maestrul emerit al sportului Titi Io- 
nescu au cules deseori aplauze pentru 
jocul lor spectaculos. Caracteristici prin
cipale : o excepțională pregătire fizică 
și o foarte bună tehnică individuală. 
Mai slab este uneori realizată cola
borarea între înaintare și linia de trei- 
sfertnri, ceea ce a îngreuiat în oare
care măsură eforturile depuse de an
trenor în vederea asigurării varietății 
de joc, în aplicarea cu succes a unor 
scheme tactice noi, îndrăznețe — în 
special în jocul la margine;

Trebuie subliniată în mod deosebit
preocuparea pentru continua întinerire 
a echipei, promovarea curajoasă — e 
drept, mai mult in linia de treisferturi 
— a elementelor tinere, talentate.

Campionii de anul trecut — Gri
vița Roșie — au trebuit să se 

mulțumească cu locul III. Cauzele sînt 
multiple : subaprecierea unor partide, 
lipsa temporară de formă a unor ju
cători de bază și... hotărîrea — mai 
fermă — a principalilor adversari, 
Steaua și Dinamo, de a ocupa primele 
două locuri în clasament. Grivița Roșie 
a dovedit însă pe parcursul campiona
tului că a rămas o echipă redutabilă 
care știe să acționeze tactic cu multă 
claritate și care are mari resurse. Fo- 
losindu-le deplin, echipa va reintra, cu 
siguranță, în lupta pentru cucerirea 
titlului în viitoarea ediție a campiona
tului.

Cea mai mare surpriză a campio
natului a furnizat-o, fără îndo

ială, formația metalurgiștilor bucu- 
reșteni, clasată pe locul IV în... ultima 
etapă. Fără „nume mari", dar cu o 
putere de luptă deosebită, Gloria a in
trat in „plutonul fruntaș", succes pen
tru care, atit jucătorii cit și antrenorul 
Toma Moldoveanu, merită cu prisosință 
felicitări.

Progresul n-a fost în... progres. 
Locul V este sub posibilitățile și 

valoarea jucătorilor. Sobrietatea jocului 
acestei echipe — axat aproape total 
pe înaintare, pe forța recunoscută a 
acestui valoros compartiment — nu 
poate asigura decît o prezență modestă 
intr-o competiție in care jocui modern, 
deschis, cu pase la mină, cîștigă tot 

spre surprinderea noastră, s-au lăsa! 
pe tînjeală. Au devenit superficiali — 
și la carte și la antrenamente. In pre
zent, toți trei au note foarte proaste. 
Din această cauză, profesorul lor de 
specialitate, Nicolae Vieru, cu care tre
buia să lucreze la categoria maeștri, 
s-a hotărît să le amîne pregătirea spor
tivă, pînă la îndreptarea notelor.

Catalogul de școală: Și pe mine mă lăsafi chiar așa la sub-sol ?

's— Și care a fost reacția' lor ?
— Bineînțeles, măsura nu' le-a con

venit. Altfel însă, nu se; poate 1. De 
altfel, doi dintre ei, Berha ;și Harisis, 
în vară vor" susține* și examenul de 
maturitate. Noi nu vrem ca acești elevi 
care ‘ne-ău’reprezentat de attteâ ori 
cu' cinste școala, să nu ia cu brio 

mai mult teren. Este drept că, în ciuda 
unor rezultate inegale, a unor fluctuații 
de formă, Progresul rămîne echipa de 
care se „teme" oricare altă formație, 
un adversar foarte greu de depășit. 
Pentru a putea privi — mai îndreptățit 
decît pînă acum — ...fruntea clasamen
tului, Progresul trebuie să se gîndească 
serios la o înnoire a concepției de joc, 
la o adaptare totală la cerințele jocu
lui modern.
Fără discuție, cea mai valoroasă 

formație din provincie, echipa 
Știința Cluj a încheiat campionatul cu 
un rezultat bun. Studenții au fost — 
uneori singurii — care au făcut „zile 
grele" primelor echipe în compania 
cărora au demonstrat marile posibilități 
ale formației. Clujenii au fost la un 
pas de a termina campionatul pe 
locul V.
Echipa ieșeană, C.S.M.S., pregă

tită în ultima vreme de antre
norul Al. Carnabel, este în prezent în 
plină... metamorfoză. F.ste vorba de în
cercarea de a schimba radical stilul 
de joc: trecerea la ofensivă, care va 
fi însă realizată numai în anul viitor. 
De pe acum s-au observat unele re
zultate bune. Echipa C.S.M.S. Iași, care 
în prima parte a campionatului a rea
lizat o singură încercare și avea cele 
mai puține puncte marcate (urmare a 
unui joc strict defensiv), a înscris în 
retur... 11 încercări.

Știința Petroșeni a manifestat se
rioase fluctuații de formă și, în 

general, s-a prezentat în regres. Cele 
cîteva absențe din formația care a evo
luat anul trecut s-au resimțit serios. 
Atunci cînd au vrut, studenții din 
Petroșeni au știut însă să se mobilizeze 
și să realizeze partide bune.

Rulmentul Biriad — scăpată de re
trogradare în ultima etapă — 

este o echipă cu reale posibilități, dar 
în viitor procesul de pregătire tehnică 
trebuie să fie însoțit permanent de o 
temeinică muncă educativă. Spunem 
aceasta deoarece evoluția — sub acest 
aspect— a bîrlădenilor a lăsat mult 
de. dorit.

Heconvingătoare evoluția echipei 
' Unirea, de la care toți așteptam 

mai mult. Formația a pierdut cîteva 
elemente valoroase și altele încă nu 
s-au afirmat.

Știința Timișoara și Farul Con
stanța, care vor trebui să încerce 

în baraj, recîștigarea locurilor in ca-

„maturitatea" și să nu pășească, ca 
și ceilalți elevi de la noi, în învăță- 
mîntul superior.

Exigența celor de la „35“ este fi
rească. Ne aflăm într-o școală medie 
cu program special de educație fizică 
dar în care preocuparea pentru învă
țătură rămîne pe primul plan. Lucrul 
acesta l-a înțeles marea majoritate 

a elevilor de aici. Alexandru Pop, Mi- 
haela Dumitriu, Laura Ch ir iță ‘ și alți 
sportivi fruntași ai școlii sint printre 
primii și ta învățătură. ■ ■

Grija pentru carte este caracteris
tică tuturor școlilor cu profil sportiv. 
Iată un exemplu, din multe altele, o- 
ferit de Școala medie nr. 2 „Mihail

0 intîlnire între Dinamo și Grivifa 
în edifia din acest an a

Roșie, echipe clasate pe locurile 2 și 3 
campionatului republican.

Foto: T. Roibu

tegoria A, nu s-au ridicat decît rareori 
la valoarea adversarilor. Mai convin
gătoare — în special sub aspectul jocu
lui înaintării — ni s-a părut evoluția 
constăntenilor

★

A șadar, campionatul s-a încheiat.
Observațiile, destul de sumare, 

privind comportarea echipelor, trebuie 
însoțite de cîteva concluzii pe care — 
.sîntem convinși — tehnicienii noștri 
nu le vor neglija în analiza actualei 
ediții a campionatului republican. 
Constatări îmbucurătoare privesc, de 
exemplu, organizarea mai bună a jocu
lui înaintărilor, nivelul tehnic în creș
tere al partidelor și, în general, un mai 
evident echilibru valoric între formații. 
Consemnăm și sportivitatea pe care 
echipele — cu unele excepții — au do
vedit-o de-a lungul competiției. Prezența 
unui număr tot măi mare de specta
tori la partidele de campionat reflectă 
de asemenea interesul iubitorilor de 
sport penfru jocul de rugbi care atunci 
cind este practicat așa cum trebuie oferă 
unul din cele mai frumoase spectacole 
sportive. Dar, pentru că am ajuns aici, 
trebuie să spunem că, din păcate, nici 
acest an nu ne-a adus mult așteptata 
și atit de utila orientare generală spre

Eminescu* din lași. O singură cifră 
arată, in mod grăitor, preocuparea ele
vilor de aici pentru învățătură: 
81,57 la sută din școlarii de la „Emi
nescu" au medii peste 71 Cîteva nu
me : Gh. Catrinescu, Violeta Ciobanu, 
Georgeta Rubică, toți atleți. cu fru
moase rezultate și perspective.

De altfel, tradiția acestei școli ieșene 
este, ca la absolvire, toți elevii să 
meargă, mai departe, în institute și 
facultăți. Seria care a absolvit școala, 
in primăvară, a intrat, integral, in in- 
vățămîntul superior. Acum. sportivi 
cunoscuți ca Viorel Suciu (recordman 
republican de juniori la garduri). 
Magda Idriceanu, Cornelia Mocanu, 
M. Samson și V. Costache (compo
nent ai lotului republican de juniori 
la baschet) etc se numără printre stu
denții centrului universitar din dealid 
Copoului.
Vorbeam la început de „imaginile* 

vacanței. Desigur, fiecare elev și 
le dorește cît mai frumoase. Pentru 
aceasta, elevii care mai au „proble
me" de rezolvat primesc mult sprijin 
din partea cadrelor didactice, organi
zațiilor U.T.M. și colegilor lor. Orele 
de consultații, reexaminările vin să-i 
ajute din plin. Este însă și de datoria 
celor in cauză să privească cu mai 
multă seriozitate și simț de răspundere 
această îndatorire.

Am amintit cele de față, din dorința 
de a-i revedea în apropiata vacanță 
de iarnă, veseli, entuziaști, pe pîrtiite 
albe de schi, pe oglinda lucie a pa
tinoarelor, în săli de sport, întrecin- 
du-se la handbal și volei, la baschet 
și tenis de masă. Așa cum ne-am obiș
nuit. Iar la acestea să participe TOȚI 
elevii de la „liceele sportive".

Fără discuție că se poate 1 Cu puțin 
efort, se înțelege. Așa-i, băieți ?...

GABRIEL DUMBRAVA 

jocul modern. Au fost făcute încercări, 
dar izolat, cu timiditate. Desfășurarea 
campionatului a subliniat, de asemenea, 
nepermise fluctuații de formă, „căderi* 
inexplicabile, lipsa de orientare tactică 
a unor formații, slaba legătură dintre 
compartimente. Adesea, spectatorii ur
măresc partide de slabă calitate, lipsite 
de forța, frumusețea și eficacitatea jocu
lui colectiv.

Aceste laturi negative au însoțit — 
în mai mică sau mai mare măsură — 
evoluția tuturor echipelor,. astfel încîi 
exemplificările sînt de prisos. De altfel, 
aceste deficiențe sînt cunoscute antre
norilor și sîntem convinși că ei vor ști 
să tragă concluziile necesare din des
fășurarea acestui campionat. Concluzii 
ce se vor reflecta —și așteptăm acest 
lucru — în pregătirea echipelor pentru 
viitoarea ediție a campionatului repu
blican, care trebuie să marcheze tm 
nou și substanțial progres al rugbiului 
diu țara noastră.

DAN GIRLEȘTEANU '

Programul jocurilor 
din „Cupa Progresul**

Inițiată in scopul asigurării continui
tății in activitatea conipetițională și 
pentru a crea jucătorilor fruntași posi
bilitatea să se pregătească cil mai bi
ne. „Cupa Progresul" programează du
minică primul joc dintre combinatele 
Steaua—Dinan.o și Grivița Roșie— 
Progresul In continuare, programul 
competiției este următorul : miercuri 
20 noiembrie: combinata Gloria—Uni
rea cu lotul R.P.R. ’ duminică 24 no
iembrie : combinata Grivița Roșie — 
Progresul cu combinata Gloria—Unirea 
și Lotul R.P.R. cu combinata Steaua— 
Dinamo ; miercuri 27 noiembrie : Lo
tul R.P.R. cu combinata Gloria—Pro
gresul : duminică 1 decembrie: combi
nata Steaua—Dinamo cu combinata 
Gloria—Unirea.

• In turneul final al campionatului 
de juniori, două partide : Clubul sportiv 
școlar București — A. S. Tecuci și 
Știința Timișoara — Clubul sportiv 
școlar Cluj

ANUNȚ
Examenele sesiunii a ll-a la 

cursul fără frecvență pentru califi
carea antrenorilor la categoria a 
IV-a vor avea loc la 25 noiembrie 
a.c.

Restanțierii din sesiunea I se vor 
prezenta pentru reexaminare la 21 
noiembrie a.c.

Examenele se vor ține în centrele 
București, Cluj. Iași și Timișoara.

Informații suplimentare se pot că
păta de la Consiliile regionale 
UCFS din localitățile unde se' vor 
da examenele.



DESCHIDEREA FESTIVĂ A SEZONULUI 1963-1964

Număr comic din programul unui spectacol prezentat pe patinoarul 
„23 August44 în sezonul trecut.

Etapa a IV-a a campionatului republican
Sîiubătă și duminică, în orașele Bucu

rești, Tg. Mureș, Baia Mare și Arad, 
se’ vor desfășura întrecerile de lupte din 
cadrul etapei a IV-a a campionatului 
republican pe echipe.

La București sala Vulcan va găzdui 
sîmbătă de la ora 10 și duminică de la 
ora 9 întîlnirile din cadrul grupei a 
]II-a între echipele: Progresul Bucu
rești, C.S.O. Galați, C.F.R. Timișoara 
și Metalul București. La Tg. Mureș 
etapa a IV-a programează următoarele 
echipe: Voința Tg. Mureș, A.S.M. Lu
goj, Electroputere Craiova, Rapid Bucu
rești. La Baia Mare se întîlnesc echi
pele : Chimistul Baia Mare, Unio Satu 
Mare, Steaua .și Steagul roșu Brașov.

La Arad sînt programate: Vagonul 
Arad, C.S.O. Reșița, Rulmentul Brașov, 
Dinamo București.

După etapa a treia a returului, cla
samentul se prezintă astfel :
1. Steaua 23 23 0 0 590: 80 69
2. Dinamo Buc. 23 22 0 1 625: 90 67
3. Steagul roșu Brașov 24 21 0 3 541:157 66
4. A.S.M. Lugoj 24 12 1 11 331:345 49
5. C.F.R. Timișoara 24 10 4 10 345:371 48
6. C.S. Rapid București 24 7 7 10 310:430 45
7. Metalul București 23 8 5 10 310:382 44
8. C.S.O. Reșița 24 8 4 12 307:381 44
9. Progresul București 24 9 2 13 271:447 44

10. Rulmentul Brașov 24 9 1 14 306:418 43
11. C.S.O. Galați 23 7 2 14 282:402 39
12. Voința Tg. Mureș 21 8 1 12 254:374 38
13. Chimistul Baia Mare 24 5 4 15 263:411 38
14. Unio Satu Mare 20 8 1 11 266:299 37
15. Electroputere Craiova 23 4 5 14 234:444 36
16. Vagonul Arad 22 5 1 16 240:420 33

DE LA START LA SOSIRE

acest oraș. Dintre

• Baza sportivă din Poiana Brașov 
a găzduit un frumos concurs de atle
tism, organizat de clubul sportiv șco
lar Luceafărul Brașov. S-au întrecut 
atleți și atlete de la S.S.E. Brașov, 
Cetatea Brașov, .Știința Codlea și Lu
ceafărul Brașov. Participanții au do
vedit o bună pregătire, obținînd unele 
performanțe valoroase. Printre acestea, 
trebuie amintit noul record republican 
de juniori categoria a doua realizat 
de Eugen Ivan la suliță: 58,80 m pre
cum și cele cinci recorduri regionale 
ți două recorduri regionale egalate.

C. Gruia — coresp.

• Elevii școlilor medii și profesio
nale din orașul Mediaș s-au întîlnil 
într-uu concurs de atletism Ia care 
au participat sportivi de la Școala me
die nr. 2, Școala de meserii, Școala 
d'e sticlărie etc. Iată cîteva rezultate: 
fete categ. I junioare, 100 m plat: 
Doina Suciu 14,6; 500 m. plat: Ma
riane Adam 1:58,7; disc: Marieta
Schuster 30,10 m; băieți categ. I ju
niori — lungime: Marius Lupoiu 5,70; 
greutate: N. Mitachescu 10,85 m; suli
ță: Ion Bustan 44,36 m.

Dan Vintilă — coresp.

• La Caransebeș s-a desfășurat etapa 
Raională a campionatului republican de 
cros la care au participat patru echipe 
de juniori I și II și trei echipe de fete, 
•tleți și atlete de la asociațiile spor
tive Știința Oțelul Roșu, Tinărul side- 
rurgist Oțelul Roșu, Brădișor, Știința 
ți Foresta Caransebeș. Iată ciștigătorii 
individuali: junioare I: Livia lambor 
(Știința Caransebeș) junioare II: Eli- 
sabeta Marinca (Brădișor Caransebeș); 
juniori II: Gh. Izverceanu (Știința Oțe
lul Roșu).

Mihai Mutașcu — coresp.

• Printre noile seeții de atletism 
înființate în ultima vreme la Iași se 
numără și cea de la asociația „Penici
lina". De curînd a avut Ioc și primul 
concurs la care în afară de atieții de 
Ia Penicilina au participat și sportivi 
de Ia C.S.M.S., Școala Sportivă de 
Elevi și Școala medie nr. 2. Rezultate: 
seuiori 100 m. plat: V. Suciu (Penici
lina) 11,7; lungime: V. Suciu 6,01 m; 
greutate: A. Gagea (C.S.M.S.) 15,21 m 
— nou record regional; senioare 100 ni 
plat: Virginia Melnic (Penicilina) 13,5; 
lungime: Elena Zaharia (S.S.E.) 5,16 m 
-— nou record regional de junioare ca
teg. a Il-a și de copii; greutate: Yirgi- 

nia Melnic 7,92 m; înălțime: Maria 
Stănescu (Penicilina) 1,40 m.

Gh. Vasiliu — coresp.

• „Cupa de toamnă" organizată la 
Ploiești de către cercul pedagogic în 
colaborare cu Clubul sportiv orășenesc 
a prilejuit o frumoasă întrecere a ti
nerilor atleți din 
participant! s-au remarcat în mod de
osebit I. Crețu, C. Stănescu, Gabriel 
Mihalache, Gh. Drăgulinescu, Daniela 
Ungureanu, Crueeru Gheorghița, Elena 
Iordănescu etc. Un fapt negativ: ab
sența de la slartul întrecerilor a atle- 
ților din școlile elementare 1,2, 3, 10, 
15, 19 și din școlile medii 1,3,4 și 5.

Albu Florian — coresp.

Partide dîrze în întrecerea șahistelor
a

Numai 6 întrerupte în prima treime 
finalei feminine I Numai 7 remize 

dintr-un total de 40 de partide l lată 
fapte cu totul neobișnuite pentru o fi
nală de campionat republican. Să în
cercăm a da o explicație, pentru a în
țelege mai bine ambianța in care se 
desfășoară întrecerea din acest an a 
șahistelor noastre fruntașe.

Intr-adevăr, se joacă dirz, decis, nu
mărul egalităților (reale sau presupu
se) se anunță mai mic ca aricind. Este, 
fără îndoială, o confirmare a celor ser.- 
se în avancronica celei de a AV-rz 
ediții, în care prevedeam că lupta 
pentru titlu se va dă sub semnul unei 
combativități și a unui echilibru de 
șanse fără precedent.

Dar, mai e și altceva... Venind 
parcă exact la timp ca să contribuie 
la caracterul animat al întrecerii, la 
Ploiești se aplică — pentru prima oară 
în țara noastră — și. o schimbare de 
regulament, foarte importantă, priit 
care este accelerat ritmul de joc: 
45 de mutări în 5 ore. Este o modifi
care preconizată de Federația interna
țională de șah. experimentată și la re
centa Olimpiadă, de la Split. Se asigu
ră prin aceasta o cursivitate sporită 
a partidei, jocul poartă un carnete' 
mai deschis, posibilitatea întreruperi
lor este simțitor limitată. Desigur, este 
destul de greu de a aprecia imediat

A intrat in. tradiția patinoarului ar
tificial „23 August" din Capitală, ca 
in fiecare an să găzduiască festivitatea 
deschiderii oficiale a sezonului de pa
tinai.

Astă-seară. frumosul nostru stadion 
de iarnă va fi din nou gazda primi
toare a sportivilor și numeroșilor iu
bitori al reuniunilor de patinaj. In 
vederea acestui eveniment, sportivii iși 
pregătesc de aproape o lună de zile 
repertoriul pe care îl vor prezenta. 
Antrenorul Gh. Roncea, unul din mem
brii colectivului de specialiști care s-a 
ocupat de pregătirea spectacolului 
inaugural, ne-a spus că programul 
se compune din două părți. în prima 
va avea loc defilarea sportivilor și 
demonstrația patinatorilor artistici și 
de viteză. In cadrul unor exerciții li
ber alese vor evolua micuța Beatrice 
Huștiu, Aurica Ion, Sandu Dragoș, 
Gabriela Manta, Imola Seivarth, N. 
Belu, Carol HertI, perechea campioană 
Cristina Patraulea—Radu Ionian etc. 
După pauză, patinatorii clubului Di
namo vor prezenta o revistă pe gheață. 
Interpreți: Elena Moiș, campioana 
țării, Crenguța Cumbari, Cristina 
Oană, Letiția Păcurarii, Anca Schrei
ber, Mihai Stoenescu, Radu Marinescu, 
perechea Liliana Georgescu—Dan Să- 
veanu și alții.

Programul se va Încheia cu un car
naval pe gheață care va dura piuă la 
miezul nopții. Era să uităm: patinajul 
pentru public programat astăzi, intre 
orele 17—19 se suspendă. Nu-i insă 
motiv de întristare pentru amatorii de 
patinaj pentru că ei vor putea parti
cipa la frumosul carnaval pe gheață.

Festivitatea de inaugurare a noului 
sezon va începe la ora 19.

Noutăti din activitatea loturilor

valoarea acestei inovații de regula
ment, dar ea pare a corespunde întru 
totul cerințelor moderne ale șahului.

Revenind la cifrele de pe tabel, tre 
buie să notăm scorul ridicat obținut 
în prima treime a concursului de un 
grup de jucătoare care tind să se 
distanțeze in clasament. Dat fiind nu
mărul impar de concurente, este dificil 
de urmărit diferențele reale de punc
taj. Mai edificator este un clasament 
pe puncte pie'dute, care după 6 runde 
ar arăta astfel: Nicolau și Polihrb
niade '/2 (cite o singură remiză), M. 
Teodorescu, Reicher și Gogîlea 1, Pe
revoznic 7'/2, Răducanu 2, Baum
starck și Simu 3'/2 etc.

Deci, diferențe minime în virfttl ta
belei, apoi distanțe tot mai mari față 
de restul concurentelor. Dar regrupări 
se pot produce orieînd. de aici încolo. 
Sintem încă la început...

Rd. V.

★

PLOIEȘTI 15 (prjn-telefon). An run
da a 6-a, disputată joi. Margareta. Pe- 
revoznic, după ce a forțat trecerea în- 
tr-tin final de pioni cîștigat, a comis i- 
mediat o greșeală gravă, permițîndu-i 
Veturiei Simu să cîștige la mutarea 34. 
Prima infringeie a suferit-o și Elena 
Răducanu, în fața Margaretei Teodores-

AZI

LUPTE: Sala Vulcan, de la ora 
10: Etapa a lV-a a campionatului 
republican pe echipe.

HANDBAL: Sala Floreasca, de 
la ora 18: București tineret—Bu
dapesta și București—Belgrad in 
cadrul „Cupei orașului București' 
(f). De la orele 14,30 și 20 meciuri 
in cadrul „Cupei F.R.H." și „Cupei 
Sportul popular".

POPICE : Arena Unirea (șos 
lancului), de la ora 17: R.P.R — 
R.D.G. (fete).

PATINAJ: Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 19: Festivitatea 
de deschidere a sezonului 1963— 
1964.

M1INE

LUPTE: Sala Vulcan, de la ora 
9: Etapa a IV-a a campionatului 
republican de lupte pe echipe.

GIMNASTICA: Sala F.R.G., ds 
la ora 9: Finala pe Capitală a 
campionatului republican pentru 
copii.

RUGBI: Stadionul Tineretului, 
teren IV, de la ora 9,30: Combin? 
ta Steaua-Dinamo cu Combinata 
Grivița Roșie-Progresul; ora 11,30, 
C.S.Ș. București — AS. Tecuci (ju
niori).

POPICE: Arena Unirea (șos. 
lancului), de la ora 8: R.P.R —
R. D.G. (masculin).

NATATIE : Bazinul Floreasca, de 
la ora 9,30: Concurs organizat de
S. S.E. 1; ora 11,30: Meciuri de 
polo (copii) în cadrul „Cupei Pro
gresul".

FOTBAL: Stadionul Republicii,

Activitatea de pregătire 
a hocheișlilor continuă. 
Dacă însă, în țară spor
tivii se antrenează, ca să 
spunem așa, pe uscat, 
pînă cînd vor avea la dis
poziție gheață, in schimb 
cei ilin București se află 
înlr-un stadiu avansat. 
Patinoarul artificial „23 
August" le dă posibilita
tea să atingă un nivel 
ridicat de antrenament.

Desigur că această a- 
preciere se referă în pri
mul rînd la jucătorii clin 
loturile reprezentative (A 
și tineret), care se află 
in preajma unor noi în
treceri internaționale și 
care doresc să aibă o 
comportare foarte bună. 
De aceea apar cît se 
poate de firești pregăti- 

cu, care a obținut ușor victoria în 45 
de mutări. Elisabeta PolihrOniade a ob
ținut un nou succes, cîșligind în 28 de 
mutări la studenta timișoreană Gertru 
de Baumstarck. De asemenea, Alexan
dra Nicolau a învins-o pe Aura Teodo- 
rescti, cu toate eforturile depuse de a- 
ceastă de a restabili echilibrul material, 
după un joc inexact în deschidere. Tn 
aceeași rundă, Eleonora Gogîlea a cîș
tigat la Tereza Urzică, după întreru
pere

Alte rezultate de la jticarea partidelor 
întrerupte: Baumstarck—A. Teodores- 
cu 1—0, Reicher—Urzică 1—0, Gogî
lea—A. Teodorescu 1—0. De remarcat 
că în ultima partidă, Aura Teodorescu 
a pierdut prin depășirea timpului de 
gîndire (la mutarea 59) deși avea po
ziție ciștigată.

Rezultate din runda a 7-a : Simu— 
Chîș 0—1, M. Teodorescu—Perevoznic 
'/a—'/’, Pogorcvici——Răducanu 1—0, 
Reicher—Baumstarck 1—0, Urzică—Ni
colau 0—1, A. Teodorescu—lonescu

■1—^0, Polihroriiade—Gogîlea într.
Conduce

p., urmată 
5'A p.

Alexandra Nicolau cu 6’ț\ 
de Margareta Todorescu cu

PAUL DIACONESCU
maestru al sportului 

de la ora 12,30 : Rapid—Sidcrurgis- 
tu)( categ. A) : ora 14,15: Progre
sul—Steagul roșu Brașov (categ. 
A). Teren Știința (fost C.A.M.), 
ora 8,15 : Știința—Rapid (jun.) ; 
ora 10 : Știința Buc.—Unirea Rm 
Vilcea (categ. B).

HANDBAL: Sala Floreasca, de 
la ora 16,15: București—București 
tineret (m). Ploiești—Budapesta

(m). București tineret—Belgrad (f) 
și București—Budapesta (f) — me
ciuri în cadrul turneului internațio
nal masculin și „Cupa orașului 
București". De la orele 14 și 20,45 
jocuri in cadrul „Cupei Sportul 
popular".

BASCHET: Sala „I. L. Caragia- 
le“, de la ora 16: Meciurile finale 
din cadrul „Cupei Voința" : Măta
sea Dudești—Unirea, I.C.F.—Pro
gresul, Rapid—Olimpia și Știința — 
Voința.

HOCHEI : Patinoarul „23 Au
gust", de la ora 18,30 : Lotul A— 
Lotul de tineret (meci în cadrul 
pregătirilor loturilor reprezentative).

de 
sue- 
din

rile intense din ultima perioadă 
timp, după meciurile cu echipa 
deză Fărjestads B. K. și cele 
R.F.G.

• Jucătorii din lotul reprezentativ 
au susținut, de pildă, vineri seară un 
meci de antrenament în compania lo
tului de tineret, care a constituit un 
bun partener de joc. Lotul A (care a 
înscris 7—8 goluri, față de unul pri
mit) a adus pe gheață pe următorii 
jucători: Crișan (Dumitraș, Sofian) — 
Făgăraș (Tiriac), Varga. lonescu, 
Czaka—Szabo I, Ferenț, Szabo II— 
Biro, Andrei (Calamar), Pană—Naghi 
(Mihăilescu), Florescu, Tacaci (loa- 
novici).

In continuarea pregătirilor, lotul 
reprezentativ va disputa și niîine seară 
un asemenea joc și tot in compania 
echipei de tineret, iar miercuri scară 
va fi probabil, ultima verificare, înain
tea plecării în turneu peste hotare 
(R.D. Germană, Austria, Iugoslavia, 
R.F.G.).

• Paralel au loc și antrenamentele 
lotului de tineret, în vederea sezonu
lui oficial și mai ales în vederea re
vanșei cu echipa corespunzătoare a 
R.P. Polone, din ianuarie ia Bucu
rești. Partida aceasta urmează să fie 
precedată de un meci de verificare în 
compania echipei elvețiene Le Locle 
(18 decembrie la București). Tinerii 
hocheiști (antrenați de B. Petrovici 
și maestrul sportului N. Zografi) vă
desc îmbunătățiri în pregătire și joc 
pe zi ce trece, remareîndu-se în spe
cial Corduban, Laurențiu, Stefanov. 
Barbu etc.

• Separat de lotul de tineret, antre
norii Petrovici și Zografi se ocupă 
și de un lot de 20 de juniori din Bucu
rești, în afara antrenamentelor pe 
care tinerii jucători le fac la clubu
rile și asociațiile lor. Ei se întîlnesc, 
în pregătire comună, de două ori pe 
săptămînă. Antrenorii pun accent în 
mod deosebit pe tehnica patinajului și 
a hocheiului, pe însușirea elementelor 
de bază ale acestui sport. Este o ini
țiativă bună, care dovedește grijă față 
de tinerele elemente și care este me
nită să creeze cadre bine pregătite.

In fotografie: Imagine din meciul 
de hochei R.P.R. — R.D.G. desfășurat 
in sezonul trecut la București.



te, etapa a X-a în campionatul categoriei A
JPLAJ INTERESANT PE STADIONUL REPUBLICII • LIDERUL 
LUEAZĂ ÎN DEPLASARE ® CODAȘELE STIINTA CLUJ S!

ȘTIINȚA TIMISOARA JOACĂ „ACASĂ"'

După partida

:e, în campionatul categoriei A 
rogramate jocurile etapei a X-a; 
ț>ă interesantă în primul rînd 
tceea că vestește formațiilor 
rea finișului după 
ora" în care toate 
14, își mobilizează 
simțind... linia de 
în dorința de a-și 
echipele de mijloc, pentru...

ferită de griji, codașele, pentru 
încerca evadări de ultim mo-

a- 
primul tur. 
echipele, de
și mai mult 
sosire; frun- 
menține po-

posibilitatea să se reabiliteze în fața 
publicului ploieștean. Pentru aceasta, 
însă, băieții lui llie Oană vor trebui 
să privească jocul cu toată seriozitatea, 
mai ales că Dinamo Pitești a înregis
trat o cotitură spre bine prin întineri-

perspective le oferă tuturor a 
a X-a etapă ?

t ne referim în primul rînd la 
iile aflate în zona superioară 
•meniului vom vedea că în afara 
ui (Dinamo Buc.), care joacă în 
ire, celelalte fruntașe, Progresul, 
Petrolul, au o sarcină ceva mai 
și deci și posibilitatea să acu- 
noi puncte. De pe urma unui 
dinamoviștilor, la Arad, ar pro- 

ai întîi Progresul și apoi Farul, 
din str. dr. Staicovici este ne

i de opt etape și are avantajul 
ă mîine, nacasău, meciul cu Stea- 
șu. Dar Steagul roșu a devenit 
mul timp o specialistă a meciu- 
ucate în deplasare. Intr-adevăr, 
ușoara, Cluj și la Iași echipa n 

cu rezultate bune sistemul,

ETAPA A X-A PROGRAMEA
ZĂ JOCURILE :

Rapid — Siderurgistul (stadio
nul Republicii, ora 12,30).

Progresul — Steagul roșu (sta
dionul Republicii, ora 14,15).

Petrolul — Dinamo Pitești
Farul — Crișul
Știința Timișoara — C.S.M.S.
Stiinta Cluj — Steaua 
U.T.Â. — ~Dinamo București

cu juniorii Dobrin țirea formației 
Badea.

învingători 
mișoara, feroviarii bucureșteni așteaptă 
încrezători în forțele lor întilnirea cu 
Siderurgistul, programată în deschidere 
pe stadionul Republicii. Rapidiștii vor 
lupta mîine pentru o victorie la un 
scor ridicat, care să le îmbunătățească 
și golaverajul, în momentul de față 
negativ.

asupra Științei din Ti-

Iubitorii fotbalului continuă să co
menteze frumosul meci de miercuri, de 
pe stadionul „23 August", dintre Real 
Madrid si Dinamo București. Intr-un 
meci cu miză. în care principalul ac
cent este pus pe rezultat, am putut 
vedea totuși un joc de bună factură 
tehnică, cu faze interesante, dinamice, 
deseori aplaudate de spectatori.

Real Madrid a confirmat poziția 
fruntașă pe care o deține de ani și 
ani in fotbalul mondial. Jucătorii ma
drileni au practicat un fotbal de bună 
calitate, au impresionat prin tehnica 
lor individuală, prin ușurința cu care 
controlau balonul în plină viteză. Fot
baliștii de la Real Madrid, jucători 
profesioniști cu o îndelungată expe
riență, multi aduși de la alte cluburi 
din lume, au dovedit că sînt, într-ade- 
văr, maeștri ai jocului cu balonul ro
tund. Jocul pe care ei îl practică este 
pe cît de simplu pe atît de eficace, 
bizuindu-se pe o mișcare continuă, pe 
o mare elasticitate care permite echi
pei să fie „gata" aproape în aceeași 
clipă pentru atac și pentru apărare 
(exemplu: faza care a dus la marca
rea celui de al doilea gol de către Di 
Stefano).

Un capitol important din jocul vă
zut la Real Madrid este marcajul și 
demarcajul, elementele care hotărăsc 
în ultimă instanță soarta propriilor 
acțiuni, buna lor desfășurare, ca și 
replica pe care o poate da adversarul.

Real Madrid-Dii

Foto : P. Stan
trecut

Haidu lămurește o situație critică Ia poarta sa. Fază din meciul Progresul— 
roșu Brașov, disputat în campionatul

Golul nostru din meciul cu Real Madrid : 
scoate mingea

In această direcție trebuie de arătat 
că o serie de acțiuni ale echipei noas
tre au fost oprite încă de la început 
prin jocul excelent de intercepție al 
fotbaliștilor spanioli, prin plasamentul 
lor precis. De multe ori jucătorii de 
la Dinamo aproape că alcătuiau un 
tot cu adversarul direct, păreau lipiți 
ca un timbru de scrisoare. In ceea ce 
privește latura opusă, demarcajul, și 
aici oaspeții ne-au arătat lucruri de 
reținut: jucătorul cu mingea este pro
tejat de ceilalți coechipieri, nici un 
jucător nu stă locului, nelăsîndu-te să 
întrevezi la cine va ajunge mingea, 
cine va întreprinde acțiunea. La toate 
acestea se adaugă tăria și precizia 
șuturilor. Fără îndoială că Datcu 
pe conștiință primul gol, cînd i 
tras de la 30—35 de metri. Dar, 
cele întîmplate se pot trage și alte 
vățăminte și în primul rînd acela
trebuie tras la poartă din orice pozi
ție, cît mai tare, de aproape și chiar 
de la distanță. A căuta la infinit cu
loare libere, unghiuri favorabile sau 
un... coechipier care să-și ia răspun
derea șutului reprezintă cea mai mare 
greșeală în jocul de fotbal. Și, din 
păcate, această greșeală săvîrșită de 
Dinamo, este caracteristică și celor
lalte echipe de fotbal din țara noastră.

au ți- 
porții, 
altul, 
multe 

fața

are 
s-a 
din 
în
că

reni nd prompt și precis la balon.
Steagul

r, I-—4—3—3, ceea ce o va de- 
i să încerce același lucru si lu 
iii.
are o sarcină dintre cele mai 
După victoria obținută dumi- 
dauna echipei Steaua, la Bucu- 

nstănțenii primesc vizita forma- 
șui Oradea. Forma bună mani- 
de echipa antrenată de Petre 

ch o îndreptățește să spere la 
uă punctele puse în joc, cu care 
iuta 14 puncte.

înfrîngerea suferită în fața 
oiștilor bucureșteni, Petrolul are

In sfîrșit, au mai rămas de comentat 
două jocuri: Știința Timișoara —
C.S.M.S. Iași și Știința Cluj —Steaua. 
Importanța acestor partide pentru echi
pele studențești reiese din simpla lec
tură a clasamentului. Obținînd victoria 
acum, în ultimul ceas, atît timișorenii 
cît și clujenii pot să mai spere la îm
bunătățirea situației. Sarcina lor nu 
este însă de loc ușoară, pentru
atît C.S.M.S. cît și Steaua vor și ele 
să se reabiliteze în fața suporterilor lor 
de pe urma înfrîngerilor suferite dumi
nica trecută pe teren propriu.

că

CURIER UL
lingă multe scrisori din Ba- 

i primit și una din Turda care 
iă de aceeași problemă: rolul 
e care l-a avut pînă acum 
joria B, seria I, fosta divizio
Dinamo Bacău. „După atîtea 

tchipa din Bacău, care cred 
cel mai valoros lot din cate- 
', se află aproape de periferia 
ntului și foarte departe de aș- 

suporterilor ei", ne scrie tov. 
iPRIOARA. în încheiere, citi- 
>stru propune o serioasă ana- 
activității secției de fotbal de 
mo Bacău. O măsură care nu 

decît binevenită.
:pre echipa de juniori Progre- 
haia ne-a scris de curînd co- 
:ntul nostru GH. DOBREANU. 
e arată că, , sub conducerea 
ului Ion Robu, formația de 
a reușit ca în ultimii ani să 
re în plutonul fruntaș al cărn
ii regional, corespondentul 
icrie: „Anul acesta echipa de 
i fost lăsată să-și desfășoare 

la voia întimplării, orele de

NOSTRU
antrenament. Și : urmarea s-a văzut : 
în noul campionat juniorii au pierdut 
multe partide, fie că erau disputate 
acasă fie în deplasare". Pentru 
curmarea aces.lei situații, conducerea 
asociației sportive Progresul a încre
dințat de curînd echipa de juniori 
instructorului voluntar Iulian Vărgatu. 
Prima acțiune a și avut loc: s-a or
ganizat o selecție printre copiii din 
oraș, cei mai buni fiind opriți în echi
pa de juniori.
• „Cu prilejul meciului de categorie 

C dintre Unirea Botoșani și Moldova 
lași (1—0), spectatorii au asistat nu 
numai la un joc frumos, dar și la 
un arbitraj excelent prestat de arbitrul 
bucureștean Constantin Caramitu", ne 
informează corespondentul nostru TI I. 
UNGUREANU. La terminarea meciu
lui, conducerile ambelor echipe — se 
mai întâmplă — l-au felicitat căl
duros, 
fotbal 
cît de 
corect

Mîine, echipele din categoria C 
debutează în ,,Cupa
Cu toate că duminica trecută e- 

chipele din. categoria C au disputat 
ultima etapă a turului, ele nu-și vor 
pune... bocan-ii in cui. Mîine, cele 
48 de formații din categoria C vor 
lua startul în „Cupa R. P. R.“, în- 
tîlnind echipele participante, în cam
pionatele orășenești, raioanele și re
gionale calificate în această etapă. 
Cu acest prilej 
de ncciuri.

Viitoarea etapă 
fost pro'grarnată 
cînd vt>r intra în competiție și for- 

canipiortatul 
la 15 decern-. 
încă o etapă

se vor disputa 41

a „Cupei R.P.R." a 
pentru 1 decembrie

mațiîle . participante în 
categorici B. La 8 sau 
brie se va maî dispută 
de ctipă. ■ ■

l-au felicitat
Cu acest prilej, amatorii de 

din Botoșani și-au dat seama 
mare este rolul ținui arbitraj 
în desfășurarea unei partide.

industria Sîrmei
CIMPIA TURZII 15 (prin telefon). Joi s-a 

disputat în localitate partida restanta din
tre Ind. Sîrmei și Minerul Baia Mare (cate
goria B. .seria a Il-a) în care victoria a 
revenit echipei oaspe cu 2—1 (1—1). Jocul 
a început furtunos și chiar în min. 1 tabela 
de marcaj indica... 1—1. Scorul îl deschi
sese Mureșan (Ind. Sîrmei) pentru ca Sasu 
(Minerul) sa egaleze în acelqși minut. Tot 
el înscrie golul victoriei oaspeților în min. 
81, în urma unui contraatac- In general, 
chipa locala a avut inițiativa în majorita ■ ' 
tea timpului și un rezultat de egalitate era 
mai echitabil.

Miercuri, jucătorii dinamoviști 
nut prea mult mingea în fața 
s-au căutat prea mult unul pe 
au șutat imprecis, de cele mai 
ori prea tirziu, cînd zona din
porții era împăienjenită de apărătorii 
adverși.

Hotăril lucru că un rol foarte im
portant, in fotbal ca și in alte domenii, 
il joacă talentul. Și jucătorii de la 
Real, fără doar și poate că sînt ta- 
lentați. Dar numai pe baza talentului 
ei n-ar fi putut ajunge la măiestria 
pe care au atins-o. Aceasta este ur
marea unei pregătiri intense, a unor 
antrenamente serioase. Jucătorii Rea
lului ca și ai altor echipe profesioniste 
știu că altfel nu-și pot menține locul 
în formație, că un alt jucător mai bine 
pregătit ii poate lua locul 
noapte.

Referindu-ne Ia felul cum se 
tesle Real Madrid, reproducem
rația pe care ne-a făcut-o miercuri. 
dt:pă meci, dl. Augustin Dominguez, 
secretarul general al acestui club:

„Jucătorii echipei noastre se antre
nează în fiecare zi (în afară de

peste

pregă- 
decla-

a tras / îrcovnicu și Anaquistain 
din plasă.

cînd fotbaliștii sînt supuși unui con
trol medical,' și siiiibătă... atunci cînd 
echipa se află în deplasare), timp de 
aproximativ 2-—3 ore. Joi echipa sus
ține un meci amical, sau un antrena
ment pe teren redus la două por(i cu 
participarea tuturor membrilor lotu
lui. Antrenamentul jucătorilor noștri 
este individualizat. Intensitatea cu 
care se lucrează este determinată de • 
pregătirea, forma și vîrsta jucătorilor. 
Cu Di Stefano, Santamaria, Gento etc 
— jucători trecuți de 30 de ani — se 
lucrează oarecum mai puțin, pentru că 
un antrenament prea intens i ar obosi 
și le-ar influenta în mod negativ for
ma sportivă. La aceștia noi urmărim 
menținerea pregătirii fizice și tehnice, 
în schimb cu jucătorii mai tineri, care 
mai au multe de învățat, antrenamen
tul este intens, în funcție de pregă
tirea și de numărul de meciuri pe care 
le-a susținut fiecare, cerîndu-li-se des
tul efort. Cea mai bună pregătire a 
unei echipe constă în efectuarea 
antrenament serios, asiduu, în 
tinerea cit mai multor partide 
cale".

Iar Miiller, urmi din mijlocașii 
lului, a ținut să precizeze:

„Dacă nu m-aș antrena cu 
seriozitatea, n-aș rezista nici o zi în 
echipa Realului. Și de acest lucru ne 
dăm seama fiecare dintre jucători".

întrebați despre jucătorii de la Di
namo, oaspeții au avut cuvinte elo
gioase, și nu spuse din politețe, pen
tru unii dintre ei și în special, pen
tru Popa, Pircălab și Varga. După 
meci, la masa prietenească, Di Stefano 
i-a felicitat pe dinamoviști pentru jo
cul pe care I-au prestat în anumite 
perioade și le-a vorbit despre pasiunea 
lui pentru fotbal, despre felul cum se 
pregătește și cum poate ca la cei peste 
37 de ani ai săi să facă față celor 
mai grele meciuri, să fie prezent pe 
tot terenul, în funcție de fazele de joc.

Și în fotbalul nostru sînt multi ju
cători (atentați, care pot contribui la 
ridicarea calitativă a acestei disci
pline. Ei trebuie însă să muncească 
serios, să nu se bizuie numai pe ta
lent, această floare ale cărei petale se 
scutură ușor, să-și perfecționeze ne
încetat măiestria sportivă. In mintea 
tuturor fotbaliștilor, ca și a celorlalți 
sportivi, trebuie să se întipărească 
ideea că PE DRUMUL MĂIESTRIEI 
SPORTIVE ÎNTOTDEAUNA TRE
BUIE SA FACI UN PAS IN PLUS.

unuî 
sus- 
ami-

Rea-

toată

tuni
V. GRADINARU

J. BERARIU

------------—i
Mulțumim gazdelorO

La plecarea din tară a echipei 
Madrid, dl. JOSE DE LA RUBIA — 
conducătorul lotului fotbaliștilor spa-

Real
noastre"
declarat următoarele f 
excelent în Romînia.

C. lunii-Minerul Boia Marc 1-2 (1-1)

• Reamintim cititorilor noștri câ restanța 
Minerul Baia Mare —; C.F.R. Timișoara se 
va disputa la 27 noiembrie.

In uima acestui rezultat clasamentul CV
rată astfel :

1. C.F.R. Timișoara 10 5 5 0 16: 5 15
2. Minerul Baia Măre 10 7 1 2 15: 8 15
3. C S.M. Reșița n 6 2 3 19: 9 14
4. Ind. Sîrmei C. Turzii 11 5 1 5 23:16 11
5. Jiul Petiila 11 3 5 3 10:15 11
6. A. S. Cugir 11 4 3 4 11:20 11
7. C.S.M. Sibiu n 5 0 6 14:12 10
8 C.S.M. Cluj ii 4 2 5 11:11 10
9. Minerul Lupeni n 4 2 5 13:17 10

10. Gaz Metan Mediaș ii 3 3 5 13:12 9
u. Mureșul Tg. Mureș ii 2 5 4 15:19 9
te. Arieșul Turda n 3 3 5 12:16 9
13. A.S.M.D. Satu Mare n 4 1 6 16:22 9
14. Flamura roșie Oradea ii 3 3 5 9:15 9

nioli — ne-a 
„Ne-am simțit
Pretutindeni am fast înconjurați de 
amabilitatea și ospitalitatea gazdelor. 
Mulțumesc pe această cale conducă
torilor clubului Dinamo și Federației 
routine de fotbal pentru atenția deo
sebită pe care ne-atț acordat-o. Vă 
spun sincer că ta București m-aș fi 
simțit ca acasă dacă aveam alături 
copiii și soția. Terenul de joc, am
bianța in care s-a desfășurat partida 
au fost excelente. Vom face tot posi
bilul ca ta Madrid să ne revanșăm în 
ceea ce privește găzduirea și condițiile 
oferite la București".

P. ȚONEA — coresp.
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CUM St VÂ DtSfA$UBA EDIȚIA 1963-1964 A CAMPIDNATEIOR REPUBLICAN
Recent, la Oradea, a avut loc întîlnirea 

de box dintre echipele Crișui Oradea și 
Vagonul Arad. Iată rezultatele înregistrate : 
cat. hîrtie: N. Orășanu (Crișui) m.n. Gh. 
Busu (Vagonul); cat. muscă: F. Codeuș 
(C.) b.p. Gh. Codreanu (V); cat. cocoș: I. 
Roman (V) b. k.o a Il-a C. Szabo (C), I. 
Szapanos (C) b.ab. I C. Farkaș (V); cat. 
pană: D. Constaniinescu (V) b.desc. a Il-a 
T. Semenescu (C); cat. semiușoară: Șt. Tri- 
fa (V) b.p. F. Szabo (C), P. Nyri (C) b.p. 
P. Rîpan (V); cat. ușoară: L. Opreanu (V) 
b.ab. I E. Zoldi (C), P. Dragalina (V) b.p. 
t3t. To th (C); cat. semimijlocie: M. Busu 
(C) b.p. A. Toth (V); cat. mijlocie: 
Koncsag (C) b. ab. I V. Pușa (V); cat. 
migrea: S. Șchiopu (C) b.ab. a Il-a V. 
curaru (V).

< în vederea popularizării sportului
mănuși, secția de box a C. S. Oradea a 
organizat zilele trecute două gale de box 
demonstrative în localitățile Sălard și Dio- 
sig. Antrenorul Tiberiu Acs a dat explica
ții publicului spectator în legătură cu re
gulamentul de box. La demonstrații au luat

c.
se-
Pâ-

cu

parte boxerii ; C. Koncsag, P. Ghîurcâ, Fiu 
Cerbu, P. Nyri, I. Nyri, A. Teodorescu ș a.

I. GHIȘA șl A. JILÂU — coresp.

0 In orașul muncitoresc Onești sub în
drumarea antrenorului Victor Alexandru, se 
desfășoară o activitate pugilistică susținută. 
Echipa Combinatului Chimic Onești a sus
ținut recent o tnlîlnire de box cu selecțio
nata Steagul roșu Brașov, pe care a în
vins-o cu categoricul scor de 15—1. Iată re
zultatele : cat. cocoș: C. Sasu (Onești) m.n. 
Gh. Constantin (Brașov); cat. pană: FI. Oni- 
sei (O) b.p. Gh. Vlad (B); cat. semiușoară: 
Gh. Mihaiache (O) b.p. Șt. Sipoș (B); Gh. 
Seliri (O) b.p. L. Berteloti (B); cat. ușoară: 
M. Circiumaru (O) b.p. F. Peter (B), S. 
Slarcu (O) b.p. E. Bindu (B); cat. semimi- 
jlocie: N. Erighin (O) b.p. Gh. Sigismund 
(B); cat. mijlocie mică: C. Constantin (O) 
b.p. N. Giăvan (Brașov).

GH. GRUNZU — coresp

Aceste echipe se vor întrece, în ca
drul seriilor respective, tur-retur. Atît 
la bjjjeți, cît și la fete, primele patru 
formații din seria I vor mai susține 
un turneu tur-retur (într-un oraș ce 
va fi desemnat ulterior de federație) 
în urma căruia vor fi desemnate cam
pioanele țării. Clasamentele acestor 
turnee finale" vor fi alcătuite ținîndu-se 
seama de toate rezultatele înregistrate 
pînă atunci. Ultimele două clasate în 
seria [ vor-retrogradă în seria alia, 
iar primele două clasate în seria a 
Il-a vor promova în seria 1. Ultimele 
două din seria a Il-a vor retrograda 
în campionatul de calificare, iar locul

lor va fi luat de primele două clas 
în campionatul de calificare.

Datele de desfășurare a campio 
telor sînt următoarele: MASCUI 
SERIA I; turul: 1 decembrie 1963 
9 februarie 1964, returul: 1 ma 
— 10 mai; turneul final: 18—24 n 
MASCULIN SERIA a Il-a : tur 
15 decembrie 1963 — 9 februarie U 
returul: 1 martie — 26 aprilie: 1 
MININ SERIA I: turul: 1 decern 
1963 — 26 ianuarie 1964, returul 
februarie — 5 aprilie, turneul fit 
13—19 aprilie; FEMININ SERIA 
II-a : turul: 15 decembrie 1963 — 
ianuarie 1964, returul : 9 februarie 
22 martie.

Peste două săptămîni, cele mai bune 
echipe masculine și feminine de bas
chet din țara noastră vor debuta în 
ediția 1963—1964 a campionatelor re
publicane, al căror sistem de desfă
șurare este modificat față de ultimii 
ani. Noul sistem asigură creșterea ca
litativă a baschetului (prin gruparea 
celor mai valoroase echipe în seria I), 
crearea unui stimiTent puternic în 
pregătire pentru echipele din Seria a 
Il-a (în scopul promovării lor în seria 
1), crearea de posibilități pentru echipele 
din campionatele de calificare de a 
participa la o treaptă intermediară 
pentru creșterea măiestriei sportive. 
In plus, noua formulă angrenează în- 
tr-o activitate îndelungată și perma
nentă un mai mare număr de centre 
baschetbalistice din întreaga țară.

La ediția 1963—1964 a campiona
telor republicane de baschet vor lua 
parte 22 de echipe masculine și 18 
echipe feminine, împărțite 
rele serii:

MASCULIN, 
curești, Știința 
iova, Dinamo 
radea. Știința 
Știința Timișoara, Siderurgistul Galați, 
Rapid București, Știința Tg. Mureș, 
Steagul roșu Brașov : SERIA A ll-a : 
Progresul București, Aurul Brad, 
Voința Tg. Mureș, Voința lași. Con
structorul lași, Farul Constanța, A.S.A. 
Roman, Voința Satu Mare și încă 
două echipe care vor fi desemnate de 
F.R. Baschet.

FEMININ, SERIA I : Știința Bucu
rești, Știința Cluj, Voința București, 
Voința Brașov, Voința Tg. Mureș, 
Voința Oradea, Crișui Oradea, Unirea 
București, Mureșul Tg. Mureș, Rapid 
București; SERIA A ll-a: Olimpia 
București, I.C.F., Progresul București, 
Mătasea Dudești București, S.S.E, Con
stanța, Știința Timișoara, A.S.A. Cluj, 

I C.S.M.S. Iași.

în următoa-

Steaua Bu- 
Știința Cra- 
Dinamo O-

prevede probe numai pe
50 m iar copiii vor ti 

două categorii de vîrstă :

SERIA I :
București, 
București,
Cluj, Politehnica Cluj,

IN ORICE OCAZIE

•* W fa

ACTUALITĂȚI

ceasurile

ROOiH*

■Rubrică redactată de Loto-Pronospart

a 1 La : 232,8 variante =

a IlI-a: 2246,3 variante

.CUPA PROGRESUL" PENTRU 
ECHIPELE DE COPII

finalele campionatelor republicane

Măsuri ale Federației romine de box
Analizînd abaterile grave de la re

gulamentul de arbitraj, săvîrșite în 
timpul finalelor campionatelor republi
cane de box de către unii oficiali, care 
au dat decizii eronate dovedind in
competenta și necinste, biroul F.R.B. 
a luat următoarele măsuri:

1. Destituirea din calitate de mem
bru al biroului F.R. Box fi suspenda
rea pe timp de un an din activitatea 
de oficial a arbitrului I. Cetățeanu- 
Craiova, pentru abatere gravă 
regulament în decizia dată la 
Gheorgltioni—Mariufan.

2. Excluderea din corpul de
a arbitrilor Gh. Grosu-Bueurești fi Z. 
Felber-Cluj, pentru repetate decizii ero
nate fi lipsă de corectitudine în deci- la nivelul cerințelor actuale.

de la 
meciul

pentru mărirea simțului de răspundere, 
pentru promovarea spiritului sportiv 
și a corectitudinii în muncă.

Antrenorii și comisiile regionale vor 
trebui să privească cu mai mult simt 
de răspundere munca de pregătire a 
boxerilor. Antrenorii vor trebui să 
adopte linia boxului modern, să pro
moveze elementele cele mai capabile 
și să-și ridice necontenit nivelul cu
noștințelor tehnice, pedagogice și po
litice, pe care să le transmită elevilor 
lor. Numai în acest fel vor putea să

arbitri contribuie la creșterea continuă a ni
velului sportului cu mănuși din țara 
noastră, sport care trebuie să se ridice

zia meciului Gheorgltioni—Mariuțan.
3. Suspendarea pe timp de un an 

din activitatea de oficial a arbitrului 
I. Niță-București, pentru abateri în 
arbitraj și indisciplină la consfătuirea 
arbitrilor. Suspendarea, de asemeni, 
pe timp de un an a arbitrului O. Or- 
ban-Tg. Mureș pentru decizii- eronate 
și părăsirea consfătuirii arbitrilor.

4. Suspendarea pe timp de 6 luni a 
arbitrului V. Pope seu-Bucur ești pen
tru abateri de la regulamentul de ar
bitraj.

5. Suspendarea pe timp de 3 luni 
a arbitrilor l. Boamfă, E. Sava-Brașov 
și N. Matei-București, 
traje necorespunzătoare.

6. Se dă avertisment 
Tonitza din Craiova și
din Reșița pentru greșeli de arbitrzj 
care insă nu au influențat rezultatele.

I ... . *
Comisiile regionale de box, antre

norii și arbitrii au datoria să lupte

CONCURS DE ÎNOT PENTRU COPII

****•♦«♦»»

pentru arbi-

arbitrilor P.
N. Brînzeanu

Primul concurs programat în acest 
sezon la bazinul acoperit de la Fto- 
reasca este rezervat celor mai mici 
înotători. Aceștia vor participa mîine, 
de la ora 10, la întrecerile organizate 
de Școala sjtorlivă de elevi nr. 1 cu 
sprijinul comisiei orășenești de spe
cialitate.

Concursul 
distanța de 
împărțiți în
copii născuți în 1949—1950 (cat. i) și 
copii născuți după 1951 (cat. a ll-a).

lată programul: 50 rit liber băieți 
cat. I, 50 in liber băieți cat. a Il-a, 
50 m liber fete cat. I, 50 m liber fete 
cat. a Il-a, 50 ni bras băieți cat. I,

50 m bras băieți cat. a H-a, 50 m 
bras fete cat. [, 50 m bras fete eat. 
a Il-a, 50 m spate băieți cat. I, 50 m 
spate băieți cat. a Il-a, 50 m spate 
fete cat. I, 50 m spate fete cat. a 
ll-a, 50 ni fluture băieți cat. I, 50 m 
fluture băieți cat. a Il-a, 50 m flu
ture fele cat. I, 50 m fluture fete 
cat. a li-a.

1

Pronosport •
ULTIMELE ZILE 

LA SPORTEXPRES 
TRIMESTRUL IV !

Popularul concurs SPORTEXPRES, 
I organizat pe trimestrul IV, se apropie 

de faza finală, adică de data cind urna 
va indica biletele ciștigătoare ale celor 
18 AUTOTURISME, 51 MOTOCICLE
TE, 91 EXCURSII în străinătate și ale

fa D

Tot la bazinul Floreasca sint pro
gramate miine de la ora 11,30 primele 
jocuri de polo din cadtul „Cupei Pro
gresul" rezervată ecjiipelor de 
copii. Iată ordinea jocurilor: Progre
sul—Steaua, Clubul sportiv școlar— 
Școala sportivă de elevi nr. I, Școala 
sportivă de elevi nr. 2 — Rapid.

Pronoexpres • Pronosport
celorlalte zeci de mii de premii in va
loare de 4.500.000 lei.

Aceasta înseamnă că trebuie să vă 
grăbiți cu procurarea biletelor pentru 
a nu ajunge, cumva, în situația de a 
nu putea concura la atribuirea cîștigu- 
rilor cuprinse in impresionanta listă.

Dar, nu numai acesta este motivul 
pentru care trebuie să vă grăbiți. Ast
fel, pentru a crea avantaje deosebite

posesorilor de bilete SPORTEXPRES 
trimestrul IV care joacă la PRONO- 
EXPRES, acestora li se acordă. în mod 
suplimentar, importante premii în o- 
biecte, printre care: ) motocicletă
„Jawa" de 350 cmc, televizoare „Ru
bin 102“, frigidere „Fram“, aparate 
de radio „Darclee" cu picup, aparate 
de radio cu tranzistori etc.

Așadar, mi uitați să vă procurați bi
lete SPORTEXPRES trimestrul IV și 
să jucați la concursul PRONOEXPRES 
din 20 noiembrie a.c.

LOTO-CENTRAL
La tragerea din ziua de 15 noiem

brie au fost extrase din urnă urmă
toarele numere:

61 37 22 81 33 79 59 73 41 1 
Premii suplimentare: 29 71

Fond de premii; 661977 lei.
Tragerea următoare va .avea |oc în 

București.
Cele două autoturisme „Moskvipi" au 

fost obținute, in urma tragerii la 
sorți de :

Seria Maria din Onești și 
Naumescu Radu din București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 45

10 noiembrie 1963
I: 9,6 variante = 4.955

AUTOTURISME

PHîjHi din
Categoria 

lei.
Categoria 

245 lei.
Categoria

— 38 lei.

Nu uitat* ca de la 21 no
iembrie devine obligatorie 
purtarea căștilor de proiec
ție.

Procurați-vă din timp căști 
de protec|ie de la magazine
le șl raioanele cu articole de 
sport din Capitală și pro
vincie. Se găsesc toate mă
rimile de căști de protecție, 
cu cozoroc și fără.



îndemnuri la drumeție
Dr. N. MINOVICI

J. J. ROUSSEAU

Cei 
pașii 
neasa, 
blițe
toarele îndemnuri •

în meciul de lupte 
Steaua-Vagonul Arad 
toți arădanii au pier
dut prin tuș în pri
mele minute.

Știu de ce-au căzut așa 
Toți cu spatele-n saltea 
Se crezură negreșit
In... vagonul de dormit.

I. CHIVU

încet, departe

Fosta divizionară A 
Corvinul Hunedoara 
este amenințată să 
cadă și din categoria 
C,

Parcurgînd „planificat” 
Literele-n campionat
Parcă-i văd jucînd la
In categoria... x !

Regretatul dr. N. Mino- 
vici se număra printre cei 
care propovăduiau umble
tul pe jos. Astfel, prin
tre altele, a instalat pe 
șoseaua Kisseleff, pînă la 
Răneasa, numeroase bănci 
și fîntîni, care să stea la 
dispoziția excursioniștilor, 

care își îndreptau 
spre pădurea Bă- 
puteau citi pe tă- 
indicatoare urmă-

„Umblă pe jos,
Da vrei să fii sănătos"

în cadrul campionate
lor republicane de scri
mă elementele 
s-au comportat 

bine.

Culmea leneviei : 
„Pînă se-ncalță 
Poarele se-nalță t 
Pînă se gătește 
Soarele — asfințește"

Nu e un lucru de
Și-am înțeles ca. nimeni 

altul
Sînt tineri. Deci la con

sacrare
Ei au ținut... să dea asaltul.

In 4 rînduri
în timp ce natația 

feminină înregistrează 
progrese, la băieți se 
constată o rămînere în 
urmă :

POȘTA MAGAZIN

fix

tinere 
foarte

mirare

„încet, 
ajungi".

,,0 oră 
prețuiește 
prinzi

de dimineața 
cit trei după

Știați că...
Salamanov 

m și 72 kg).

Sînt cavaleri din cale-afară 
Si nimenea nu îi dezminte. 
In măiestrie ei lăsară
Pe fete... să le ia-namte.

Portarul echipei de 
fotbal știința Craiova a 
primit cinci goluri la 
Rîmnicu Vîlcea.

Povața ce-o dăm cu plăcere 
E de învățăminte plină : 
Pe lingă lecții, i se cere 
Și

MIRCEA DAVID, CLUJ. De... 
acord cu epigrama adresată 
jucătorului Vlad I, căpitanul 
echipei Crișul-Oradea,

Ști-

arbitri :

la sfîrșitul meciului 
inta Cluj, a... refuzat 
mtna cu

cu , 
să deamingile.., să rețină.

...Șl ÎN 2 RÎNDURI
Epitaful unui trăgător:

...Alexandr 
(20 ani, 1,76 
actualul fundaș dreapta 
al reprezentativei bulgare 
de fotbal, a fost multi
plu campion al Bulgariei 
la schi. El a reprezentat 
tara sa la ultimul cam
pionat mondial de schi și 
a concurat chiar Ia Poia
na Brașov la una din 
edițiile „Cupei speranțe
lor". Interesant mai este 
de reținut că Salamanov 
joacă fotbal numai de un 
singur an la clubul Sla
via Sofia 1

...Shigeyoshi Nagasaki 
(50 ani și 1,80 m), noul 
antrenor de volei al națio
nalei franceze, a fost unul 
din cei mai buni jucători- 
japonezi. El era <le altfel 
supranumit „Yulclio—tu
nul" pentru excepționala 
tărie a loviturilor sale de 
atac. înainte de a veni în 
Franța, Nagasaki a con
dus timp de 6 ani pre
gătirile reprezentativei 
masculine a Japoniei, în
soțind echipa sa la cam
pionatul mondial de la 
Rio de Janeiro

Marele scriitor francez 
Jean-Jaques Rousseau a 
fost unul dintre cei mai 
entuziaști adepți ai mer
sului pe jos.

Iată cîteva rînduri ale 
lui Rousseau scrise în 
„Emil" :

„Eu nu concep decît un 
singur fel de a călători 
mai plăcut decît călare și 
anume de a umbla pe jos. 
Pleci după socotința ta, 
te oprești cînd vrei, faci 
exercițiul umblatului pe a- 
lese: mai puțin sau mai 
mult. Cercetezi toate ce-ti 
plac, stai pe loc să ori- 
vești.

A călători pe jos este a 
călători ca Thales, Platou 
și Pitagora.

Cite plăceri deosebite 
culegi, cînd călătorești pe 
jos / Mai socoti 
firea sănătății și 
rea drumețului.'

Cînd vrei să 
intr-un loc ia o 
dar cînd vrei să călăto
rești, umblă pe jos".

Iată ce ne mai spune

J. J. Rousseau, în „Con
fessions" :

„Umbletul mă însufle
țește, îmi ascute ideile : 
nu pot cugeta cînd stau 
nemișcat; spiritul meu 
pornește, cînd trupul se 
nune în mișcare. Îmi pla
ce să umblu pe jos, pe 
vreme frumoasă, intr-un 
ținut frumos, fără zor șl 
să am ca țel al plimbă
rii ceva plăcut, iată din 
toate chipurile de trai cel 
care mă incintă mai 
mult..."

Și-n viață ei a excelat
Tot la poziția... culcat !

GIUSEPPE NAVARRA

5sc câ au greșit, 
in cînd l-au numit, 
la Cluj, ne-a dovedit, 
soldat... neinstruit 1

WILHELM MULLER, SIBIU. 
1. Raymond Kopa a împlinii 
în octombrie 32 de ani. 2. 
Boxerul negru Rlay Sugar Ro
binson are 43 de ani. El a 
susjinut 170 de meciuri, cîș- 
tigînd 152 dintre ele.

M. DIMIAN, CRAIOVA. Mo- 
troc, stoperul echipei Rapid, 
n-a jucat niciodată la Petro
lul Ploiești. înainte de a veni 
la Rapid, a deținut același 
post la Dinamo București.

CONSTANTIN DANCIU, LU- 
PENI. In meciul disputat la 
25 octombrie pe stadionul din 
Luton (Anglia) cu echipa lo
cală Luton Town, Steaua 
(C.C.A.) a reușit performan
ța de a întoarce soarta par
tidei de la... 0—3, terminînd 
învingătoare cu 4—3. Faptul 
că Onisie a marcat un gol 
printr-un șut care a rupt 
plasa a făcut ca acest meci 
să aibă un și mai mare ră
sunet. Iată și formația aii- 
niată atunci

emușcări
In timp ce conducea 

un meci de fotbal, arbi
trul brazilian Miguel 
Santana din orașul Can- 
teira (statul Recife), s-a 
trezit deodată cu o sti
clă aruncată în capul lui. 
Lovitura a fost atît de 
puternică încît meciul a 
trebuit să fie întrerupt 
pînă ee arbitrul și-a re-

„Muzica e viața mea!“

și intă- 
i/wese

ajungi 
trăsură!

Iată-1 pe ION IONESCU, centrul atacant al 
Rapidului (golgeterul ediției de anul trecut a 
campionatului de fotbal), în trei ipostaze necunos
cute spectatorilor. După cum arată- cu elocință 
aceste imagini, fotbalul (și în cadrul lui driblin
gul...) nu reprezintă singura pasiune a asisten
tului Ion Ionescu de la Institutul de științe eco
nomice. • /

„Muzica e viața mea!" pare să spună talentatul 
înaintaș al feroviarilor. Și-și demonstrează multi
lateralitatea. Iată-1 pe Ion Ionescu rînd pe rînd 
la acordeon, apoi în fața pianului și. în sfîrșit, 
mînuind arcușul. O întreagă... orchestră 
prin mîinî. Ce-i dorim ? Să fie și pe teren 
vioara

îi trece 
mereu...

venit în simțiri. După 
terminarea meciului, San
tana a primit în vestiar 
un bilețel în care un 
medic se oferea să-l în
grijească gratuit pînă la 
vindecarea lui completă. 
Bandajat la cap, arbitrul 
s-a dus la locuința me
dicului căruia i-a mul
țumit cu căldură pentru 
simpaEa

— Ați 
dv. în
— a 
Santana 
a clătinat capul negativ.

— Dar sînteți un mare 
iubitor al sportivilor, a 
spus arbitrul. Din nou 
medicul a clătinat capul 
negativ. x

— Atunci nu înțeleg 
de ce mă tratați pe gra
tis ? — și-a ieșit puțin 
din fire arbitrul contra
riat.

— fntrucît doriți să 
știți neapărat, a răspuns 
medicul, aflați că eu sînt 
acela care am aruncat 
sticla în capul dv. 1

arătată.
fost desigur și 

tinerețe arbitru ? 
întrebat Miguel 
pe medic. Acesta

R. CRISTIAN, BUCUREȘTI. 
1. Vreți să știți dacă un 
meci de baschet se poate 
termina la egalitate ? Dacă e 
amical — da 1 Și iată cel 
mai recent exemplu : parti
da dintre echipele feminine 
ale R.P.R. și R.S.F.S.R., dis
putată la Cluj și încheiată cu 
scorul de 58—58. In meciu
rile oficiale însă intervin pre
lungiri de cîte cinci minute, 
în număr nelimitat, care cla
rifică situația, meciul luînd 
sfîrșit cu victoria uneia din 
cele două echipe. 2. Care ar 
fi cea mai bună selecționată 
ce s-ar putea alcătui din toți 
fotbaliștii care au evoluat, 
de-a lungul anilor, la Dina
mo București ? Să vă spun 
drept, nu-mi place rolul de... 
selecționer. Nu vreau să 
merg pe urmele lui... Riera. 
care a fost criticat 
felul cum a alcătuit 
Lumii.

Toma — Zavoda II, Apolzan, 
V. Dumitrescu (Ivănescu) — 
Onisie, Bone — Cacoveanu 
(V. Moldovan), Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tă- 
taru.

Steaua :

pentru 
Echipa

Z1MNI-VIOREL 
CEA. 1. 
originară 
12 decembrie va împlini 27 
de ani. De cîte ori a sărit 
1,91 m ? O dată 1 Credeți că 
este atît de ușor ? 2. „Dacă 
scriu unui sportiv, credeți că

PANTILIE, . ...
Iolanda Balaș este 
din Timișoara. La

vă 
răs- 
caz, 

Dacă sufeiiți vreo 
scrieți-mi, ca și

M. TEODOR, CLUJ. 1. Echi
pele de fotbal Real Madrid 
și Dinamo Moscova nu s-au 
întîlnit niciodată. 2. Mingea 
de fotbal trebuie să aibă 
circumferința de cel mult 71 
cm și cel puțin 68 cm. Ea 
va cîntări, la începutul par
tidei, cel mult 453 de grame 
și cel puțin 396 de grame și 
nu va putea fi schimbată în 
decursul jocului decît cu au
torizația arbitrului.

ION POSTAȘU

Desene de
A. BUICULESCU

PRIMELE ÎNTRECERI
DE SCHI

Roibu

îmi va răspunde ?". Nu 
pot da asigurări. Unii 
pund. Alții nu. In orice 
încercați. *x- - 
decepție, scrieți-mi, ca 
pînă acum, mie. Eu vă răs
pund 1

MARCEL BALO1U, BALȘ. 1. 
Meciul de rugbi Romînia — 
Franța se joacă la 15 decem
brie, la Toulouse. 2. In fi
nala turneului UEFA din 1960
— 1—2 cu Ungaria, la Viena
— noi am aliniat următoareq 
formație : Florea — Ivan, 
Ilie Stelian, Andrei — Radu 
Surdan — 
năilă, Gane,

GEORGE . .
GIURGIU. 1. Dv. spuneți că, 
de mic „țineți' cu clubul 
Steaua (echipa de fotbal) și 
că atunci cînd echipa pierde 
toată ziua sînteți trist și nici 
de mîncare nu vă arde. Deh 1 
Cine v-a pus să țineți cu 
echipa de fotbal ? Dacă e- 
rați suporterul echipei de... 
rugbi ați fi avut acum o 
poftă grozavă de mîncare 1 
2. înainte de a juca la 
Steaua, Georgescu, noul fun
daș dreapta al acestei echi
pe, a făcut parte din forma
ția Științei Timișoara

Pîrcălab, Nâftă- 
Badea, Iacob.

DOROBANȚU,

Primul coricurs <fe schi' 
înregistrat a fost o cursa 
disputată' în Norvegia pe 
un traseu de o lungime 
nestabilită, în anul 1843 ! 
Este interesant de știut că 
printre primii organizatori 
ai concursurilor de schi au 
fost, în 18531.. australienii 
în 1864 finlandezii au or
ganizat primul concurs de 
schi pentru tineretul șco
lar, în 1868 s-a sărit pe 
schi pentru prima oară- 
în S.U.A., iar în 
organizat prima 
fond în Rusia.

In Africa s-a 
pentru 
schi i 
Cupei Atlas.

1888 s-a 
cursă de

concurat 
i prima oară pe 
în 1906, în cadrul

în prima searăPovestea a început
de plimbare eu Valy (de fapt o chema 
Valerica, dar colegele de birou i-au 
spus „Valy" fiindcă — ziceau ele — 
așa este mai frumos!)

Vorbeam despre căsătorie și ea mi-a 
spus, visînd cu ochii deschiși spre a- 
dineul cerului: „Eu, cînd am să mă 
mărit, vreau să iau neapărat un mare 
campion /"

Fiecare cu felul lui de a înțelege via
ța, am gîndit. Valy vroia să fie nevastă 
de campion /

Totuși, am întrebat-a;

Marele campion...
SCHIȚĂ —

Dar de ce numaidecit cu un 
" campion 7 Unul mai mic crezi 

că nu ți s-ar potrivi 7
M-a privit cu o vizibilă urmă de dis

preț în. ochi.
-- Habar n-ai ce-nseamnă un „mare 

campion" I și a continuat dînd drumul 
precipitat șuvoiului de cuvinte: „Poze 
în toate ziarele, comentarii, glorie, in
vidia prietenelor, admirația tuturor co
piilor din cartier... mă rog, un mare 
campion este un tip formidabili

Acesta a fost începutul și din seara 
aceea mi s-a tras tot necazul: eu 
m-am îndrăgostit de Valy, vroiam să 
mă însor cu ea. în timp ce ea visa mai 
departe la „marele campion".

In ceea ce mă privește, nu am nici 
o calitate de a deveni un sportiv cu fai
mă. In primul rînd, fiindcă nu făcusem 
sport niciodată în viața mea, iar în al 
doilea... sînt mai multe: aveam 1,67 m 
înălțime (la recrutare) acum am nu
mai 1.65 deoarece am pierdut 2 cm 
in favoarea... circumferinței: aveam 61 
kg. (tot la recrutare), dar de atunci 

n-am prea ținut regim așa încît am 
trecut de 80, ceea ce — se pare — 
este destul de multi

Așa stînd lucrurile, am trecut la ur
mătoarea selecție: ce sport aș putea 
face, în care să mă consacru drept un 
campion, în care să-mi apaiă poza în 
ziar iar copiii din cartier să mă admi
re, arătîndu-mă cu degetul.

Atletism ? Nu, imposibil. Cu silueta 
mea nu pot alerga peste garduri și cu 
atît mai puțin sări cu prăjina, mai fi
les de cînd se folosesc „bețele" acelea 
flexibile, de sticlă, se pare.

Baschet 7 Box 7 Canotaj 7 (cînd mă 
plimbam cu barca în Cișmigiu linia de. 
plutire dispărea mult sub nivelul apei 
dîndu-mi să înțeleg ce s-ar fi întîmplai 
într-un caiac!).

Selecția nu m-a dus la nimic bun 
Eram disperat. îmi dădeam seama că 
nu sînt în stare să fac nici un sport - 
chiar așa de „doamne-ajută" — dw 
pasămite să ajung un campion mare, 
cum vroia cu toi dinadinsul Valy.

Singura soluție — pe care mi-o dă
duse tehnicianul asociației sportive din 
uzina noastră era: să fac dimineața 
gimnastică — după radio — apoi să 
nu mănînc nimic; si nu trag chiulul 
de la gimnastică în producție (ce groa
ză, tocmai sub ochii. visători ai lui 
Valy 1); să gust ceva la masa de 
prim, să „sar" peste cea de seară, iar 
dimineața următoare să nu mărimi' 
nimic.

Și așa... timp de cîteva luni. 
Apoi...

Apoi au început drumurile la croitor: 
întîi mi-am strîmtat pantalonii, după 
aceea hainele, cămășile, — în sfîrșit 
paltonul...

După o lună de „tratament" eram da 
nerecunoscut.

Colegii de la uzină mă ironizau, iar 
Valy — pentru care făcusem toate astea 
— nici măcar nu vroia să se mai plim
be cu mine. Ce. să mai vorbim de că
sătorie! Ajunsesem la capătul răbdă
rii, cînd, într-o dimineață o văd pe 
Valy că-mi iese in întîmpinare zîmbin- 
du-mi prietenește, și mă întreabă ce 
program am in seara aceea. Am btl- 
bîit cîteva cuvinte care vroiau să spu
nă că nu am nici un program si ea. 
rîzîrid. îmi zise:

— Nu știam că ești un adevărat cam
pion !

M-am roșit, evident jenat, crezînd că 
face ori o ironie ori o confuzie. Eu 
campion 7...

— Nu ai văzut ziarul de azi-dimi- 
neață? m-a întrebat și scoțînd din 
geantă un ziar, mi-a arătat un titlu: 
„Un adevărat campion" ! Iar dedesubt 
fotografia mea...

Poza mea în ziar, la un articol în 
care se vorbește despre un campioni. 
Am simțit că-mi îngheață sîngele în 
vine, apoi am început sa citesc cu în
frigurare articolul. Era vorba despre o 
metodă pe care o foloseam eu în pro
ducție pentru eliminarea timpilor morți, 
iar ziaristul mă numise — ce înseam
nă imaginația — „un campion al re
ducerii timpilor morți 1"

— Bine, dar nu-s campion sportiv, 
am îngînat eu cu destul de multă 
tristețe.

—- Da. dar ce contează?... Poza la 
ziar, comentarii...

— Știu! Admirația copiilor din car
tier, am adăugat.

— Exact t s-a bucurat Valy. Nu vrei 
să mergem diseară la cinematograf 7,

Mai încape vorbă! Vroiam II
Am mers și la cinematograf, și la 

restaurant, ne-am și plimbat apoi, mai 
tirziu, ne-am căsătorit.

După cîtăva vreme a venit la mine 
tehnicianul asociației sportive.

N-ai vrea să devii instructor voluntar 
pentru gimnastică în producție — ni-* 
întrebat. Ești nelipsit de la exerciții și 
se pare că te descurci binișor

Parcă puteam să-l refuz.
Mi HAI 1OUEA



A treia intîlnire R.P. Pomina-P.D. Germană la popice de tenis de masă ale R P. Ungare
Iată un eveniment așteptat cu mult 

interes de iubitorii jocului de po
pice: dubla partidă dintre reprezen
tativele feminine și masculine ale 
R.P. Romine și R.D. Germane, care 
începe azi după-amiază și continuă 
-miine dimineață pe arena Unirea din 
Capitală. Sportivii români și germani 
se întîinesc, cu acest prilej, pentru a 
treia oară, fn meciurile anterioare ei 
și-au împărțit victoriile: la Bautzen 
in 1958. R.D G —R.P.R. (f) 2414—
2359 p.d.; R.D.G.—R.P.R. (m) 5494— 
5045 p.d. : București 1959, R.P.R.— 
R.D.G. (f) 2248—2238 p.d.; R.P.R.— 
R.D.G. (m) 4999—4041 p.d. De la 
ultima confruntare și piuă acum, po
picarii din cele două țări s-au mai 
îutîlnit. dar nu bilateral, ci cu ocazia 
campionatelor mondial și european.

Sportivii germani — sosiți joi seară 
— an făcut vineri după amiază un 
antrenament de acomodare. Antrenorii 
G Korner și O. Bleib ne-au anunțat 
următorul iot : Hilde Belian. fostă 
campioană mondială, Helga Thiltmann, 
Atviemarie Prelter. Ingrid Meinhold. 
1 latelor? Cebtilla. Sigrid Ron uger. Ur
sula pippin (f), K. Beier, //. Brauti- 
gam. G. Grohs. L. Herold. IF. /Zo 
/ctf'.q. Luther, fost campion mon
dial si D. Seifert (b). Din aceștia 
vor fi alese cele șase jucătoare și 
tot atâția jucători pentru meciurile 
de azi și mâine. Antrenorii noștri. Gh. 
Frumeti și F. Popescu s-au stabilit 
asupra următoarelor echipe: FEMI
NIN — Elena Lupescu. Cornelia Mol- 
doneanu. Maria Stanca, Cr'sta Szacs. 
Tiaca Balaban, Ileana Gearfaș. Re

JOCURI SPECTACULOASE
„CUPA ORAȘULUI BUCIIREȘII” IA HANDBAL

fl 'rmare din pag. I)

Jucătoarele din Budapesta, mai a- 
tente în apărare și cu mai mul
tă precizie în atac pornesc în- 
tr-o adevărată cursă de... egala- 
re a situației pe tabela de marcaj. 
In aceiași timp, handbalistele iugosla
ve. deși slăbesc evident în apărare, 
reușesc să-și mențină avantajul dato
rită unor acțiuni izolate prin Drago- 
savac și Iasici. Și aceasta pînă în min. 
35 (8—7 pentru Belgrad). In acest mo
ment, Dragosavac este eliminată pen
tru două minute și Lengyel, proaspăt 
introdusă în formație, înscrie — în- 
tr-un minut —- două goluri de toată 
frumusețea, inversînd situația pe ta
bela de scor : 9—8 pentru Budapesta. 
Trei minute mai tîrziu, Jona mar
chează printr-un șut puternic, pecet
luind scorul final de 10—8 (4—6). Ul
timele minute găsesc formația iugosla
vă în atac, dar toate mingile se opresc 
la F.rzsebet Pasztor, care a apărat cu 
succes poarta echipei maghiare în re
priza secundă, (a. v.)

★

,^Cupa ‘ continuă astăzi cu meciurile 
București tineret — Budapesta Bucu
rești — Belgrad și se încheie mîine cu 
partidele București tineret — Belgrad 
și București — Budapesta.

UN DEBUT PROMIȚĂTOR

Primul joc internațional ai selecțio
natei noastre masculine a coincis cu o

SE VA ORGANIC
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI- 

LA HOCHEI PE GHEAțĂ?
PRAGA 15 (Agerpres). — Federa

ția cehostovacă de hochei pe gheață 
propune organizarea unei „Cupe a 
campionilor europeni".

Hocheiul, care este un sport atît de 
popular în multe țări, merită să aibă 
și et o competiție de anvergură euro
peană așa cum există ta fotbal, bas
chet. handbal, volet și alte sporturi, 
a declarat reprezentantul federației 
cehoslovace M. Szubrt.

„Cupa campionilor europeni" la ho- 
cliei pe gheată ar urma sa se desfă
șoare in fiecare an ’ la sftrșttul lunii 
decembrie, cu participarea a 6 sau 
7 echipe din diferite (ari europene. 
Se așteaptă răspunsul Ligii interna
ționale de hochei pe gheafă la această 
interesantă propunere.

Delegația sportivilor popicari din 
lului

R.D.G. fotografiată în fața hote- 
Ambasador,

zervă: Elena Trandafir. MASCULIN 
— /. Micoroiu, T. Szemani. P. Purje, 
C. Vinătoru. C. Soos. D. Dumitru, Re
zervă ; /. Popescu.

Programul dublei întilniri : sîmbătă. 
de la ora 17, R.P.R.-R.D.G. (I) ; 
duminică, de la ora 8: R.P.R.—R.D.G, 
(m). Ambele partide vor Ii conduse 
de arbitrul maghiar Janos Heide, aju
tat de H. Bartclt (R.D.G.) și D. 
Stoica (R.P.R).

frumoasă victorie realizată în fața 
echipei orașului Budapesta, de fapt re
prezentativa R. P. Ungare. Handba- 
liștii noștri s-au dovedit în progres, 
mai ales sub raport tehnic și tactic. 
Echipa maghiară a constituit o surpri
ză plăcută, dînd o replică viguroasă și 
de un ridicat nivel tehnic-tactic. Echi
pa București a început foarte bine în 
fiecare repriză, imprimind un ritm 
foarte accelerat și realizînd combina
ții de o rară spectaculozitate. Datorită 
acestui fapt handbaliștii noștri au con
dus cu 7—2 î» prima repriză (min. 20) 
și cu 15—8 după pauză (min. 46). Din 
păcate însă, în finalul ambelor reprize 
ei au slăbit ritmul, permițind oaspeți
lor să revină și să reducă din handi
cap. Rezultat final : 18—-13 (8—7). 
Bun arbitrajul lui V. Pelenghian. (c. a.)

BUCUREȘTI : Redl — Moser (3), 
Oțelea (1), Costaehe I, Costache II 
(1), Nodes (3), Gruia (1), Iacob (2), 
Ivănescu (5), Hnat (2).

BUDAPESTA : Kovacs — Marosi (1), 
Bartocs, Szentgati, Fenyo (1), Kovacs 
(6), Sudar (1), Kesjar (3), Stiller, Ba- 
ranyai (1), Tasnadi.

• Aseară în „Cupa F.R.H.“, feminin: 
Știința •—- Fabrica de timbre 13—8 
(5—6) ; masculin: Rafinăria Teiexjea— 
Steaua 12-11 (6—7).

REVANȘA tN „CUP4 MONDIALA* 
E.C. SANTOS — MILAN 4—2

RIG DE JANEIRO 15
Stadionul Maracana din Rio de Ja
neiro, cel mai mare din lume, a găz
duit joi seara în fața a 200 000 de 
spectatori, meciul retur pentru „Capa 
Mondială", între echipele F.C. Santos 
și A.C. Milan. Jucînd fără Peîe și con
dusă cu 2—0 la pauză, formația bra
ziliană și-a luat o strălucita revanșă 
cu scorul de 4—2. Cum echipa italiană 
cîștigase cu același rezultat primul 
meci, sîmbătă, tot la Rio de Janeiro 
se va disputa al treilea joc.

După cum transmite corespondentul 
Agenției France Presse, pe plan pur 
tehnic, întîinirea de la Rio de Janeiro 
nu s-a ridicat la nivelul așteptat. Jocut 
a fost însă palpitant, datorită evoluției 
scorului și acțiunilor individuale ale 
jucătorilor brazilieni. Santos a domi
nat de o. asemenea manieră în repriza 
a doua îneît jucătorii italieni nu reu
șeau sa treacă de centrul terenului.

Milan a jucat foarte bine în prima 
jumătate de oră. Scorul a fost deschis 
în minutul 12 de centrul atacant Al- 
tafini, in urma unei pase de la Ama- 
rildo. în minutul 18 Mora a ridicat 
scorul ia 2—-Q. Brazilienii n-au izbutit 
în prima repriză să depășească apărarea 
milanezilor în care Trapattoni și Mal-' 
dini s-au dovedit foarte siguri. Aspec
tul jocului se schimbă complet în re
priza a doua. Santos atacă fără între
rupere, și în minutul 50 extrema stin

Ieri au început lu Belgrad 
Jocurile balcanice la baschet feminin

Prin tdcion de la trimisul nostru special, B Slânculcscu
BELGRAD 15. Vineri seara au înce

put în sala mică a Expoziției din loca
litate întrecerile primei ediții a Jocu
rilor balcanice la baschet feminin, la 
care participă reprezentativele Bulgariei 
Iugoslaviei, italiei și Romîm’ei. In par
tida inaugurală, echipa țării noastre a 
întâlnit formația țării gazdă. Baschet
balistele iugoslave au cîștigat acest meci 
cu scorul de 50—40 (24—17).

Echipa iugoslavă a condus în perma
nență, avînd la un moment dat un avan
taj de 17 puncte (min. 28: 38—21). In 
continuare însă, romîncele reușesc să 
reducă din handicap, dar numai atît... 
Cum poate fi explicată această înfrin- 
gere ? In primul rind, atacul nostru a 
fost lipsit de inițiativă, nu a folosii 
arme tactice cum ar fi blocajele sau 
pătrunderile individuale, iar puținele 
aruncări de la semidistanță nu și-au a- 
tins ținta. In plus, echipa, romină a 
resimțit destul de mult — îti atac — 
lipsa Vioricăi Nitul eseu, care este bol
navă. In apărare însă, se poate spune 
că jucătoarele noastre și-au făcut da
toria deși aveau de făcut față unei evi
dente superiorități de înălțime a pivo- 
ților adverși (cea mai in formă Julia 
Mrak 1,94 ni). Dar un meci nu se poa
te cîștiga numai cu un joc bun în apă
rare.

Punctele au fost marcate de : Ka- 
lușevici 16, Kaleniet 8. Saranovici 
1, Meglaj 4, Tomaș 4, Pesiei 4, Mrak 
8. Buljan 5, pentru echipa iugoslavă și 
Spiridon 9, Ivanovtci 4, Ferenț 5, Ha- 
ralaiuliie 2, Racovițâ 13 și Sutiraan 8, 
pentru formația noastră.

Cel deal doilea meci, dintre echi
pele Bulgariei și Italiei, a prilejuit un 
joc slab, cu multe greșeli de natura

gă Pepe, cu un șut fulgerător «par-, 
chează la „păianjen". După 4 minute, 
Almir, care a jucat pe postul lui Pele, 
egaleată. Santos preia conducerea în 
minutul 64 cînd Lima demarează > de 
la centrul terenului,, trece de toți apă
rătorii italieni și de la 10 m înscrie 
imparabii. încurajați de puMic jucă
torii de la Santos continuă ofensiva, 
în minutul 67, Pepe execută o lovitură 
liberă, și portarul Ghezzi nu poate 
reține mingea care intră în plasă.

Arbitrul argentinean Juan Brezzi a. 
condus următoarele formații:

F. C. SANTOS: Gilmar-Ismael, Mau- 
ro-Haroido, Dalcna, Lima-Mengalvio, 
Dorval, Cutinho, Almir, Pepe.

A. C. MILAN: Ghezzi-David, Treb- 
bi-Pelagalli, Maldini, Trapaltoni-Moia, 
Lodetti, Altafini, Rivera, Amarildo.

ÎN „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI*

în primul meci din cadrul optimilor 
de finală ale C.C.E., la Ziirich,. echipa 
locală cu același nume a întîlnit pe

BUDAPESTA 15 (prin telefon). — 
Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R. P. Ungare, la care 
participă cei mal buni jucători din 
10 țări, au început cu probele pe echi
pe. O comportare frumoasă au avut 
sportivii romîni Giurgiucă, Ncgulescti 
și Reti care au format echipa romină. 
Reprezentativa țării noastre a învins 
pe rind formațiile R. P. Polone, R. F, 
Germane și R. P. Ungare, clasîn- 
du-se în finala competiției. Rezultate 
tehnice: echipe bărbați, turul 1:
R. P. Romină — R. P. Polonă 3—0: 
Giurgiucă — Calinski 2—0, Reti — 
Kusinski 2—0, Giurgiucă, Negulescu 
— Calinski, Kusinski 2—0, sferturi 
de finală: R. P. Romină — R. F. 
Germană 3—-2 : Giurgiucă — Scliollcr 
2—0, Negulescu — Ness 1—2, Giur
giucă, Negulescu — Schollcr, Ness 
2—0, Negulescu — Scholler 0—2, 
Giurgiucă — Ness 2—0, semifinale: 
R. P. Romină — R. P. Ungară 3—0 : 
Negulescu — Berczik 2—0, Giurgiucă 

tehnică. Au învins jucătoarele bulgare 
cu scorul de 45—28 (19—18).

Sîmbătă se desfășoară partidele Ita
lia — R.S.F. Iugoslavia și R.P. Romină 
— R.P. Bulgaria, iar duminică meciu
rile- Italia — R.P. Romină și R.S.F. 
Iugoslavia — R. P. Bulgaria.

Pe scurt ® Pe scurt ® Pe scurt
LA PRAGA a început turneul inter 

național masculin studențesc de volei. 
In prima zi echipa R.P. Bulgaria a 
învins cu scorul de 3—0 (16—14; 16— 
14; 15—8) echipa R.P. Romine. R.S. 
Cehoslovacă a intrecut cu 3—2 R.P. 
Polonă, iar U.R.S.S. a învins cu 3—0 
echipa Franței.

DOUA MĂRI SURPRIZE au fost 
înregistrate în turneul internațional de 
tenis de c'unp de la Sydney. Denis 
Ralston (S.U.A.) l-a învins cu 10—8; 
11 —9; 8—6 pe cunoscutul jucător aus
tralian Roy Emerson, iar Mike Sang- 
ster a cîștigat cu 12—10; II—9; 3—6; 
6—4 în fața australianului Fred Sterile, 
finalist la Wimbledon.

LA 9 DECEMBRIE la Helsinki cam
pionul european de box la cat. cocoș. 
Mimoun Ben Aii, își va pune titlul 
în joc în fața șalangerului său, fin
landezul Risto Luukonen.

IN CEEA CE PRIVEȘTE meciul 
pentru titlul european al cat. mijlocie, 
s-a stabilit ca deținătorul centurii, 
maghiarul Laszlo Papp, să-t intîineas- 
că la 4 decembrie ia Madrid pe spa
niolul Folleda

CU TREI RUNDE . înaintea termi
nării turneului internațional de șah de 
ia Moscova pe primul loc se allă raa-

Galatasarai Istanbul. Victoria a reve
nit fotbaliștilor elvețieni cu scorul de 
2—0 (1—0) prin punctele marcate de 
Martinelli (min. și Stiirmer (min.
82>.

ÎN „CUPA CUPELOR1 Șl „CUPA 
ORAȘELOR TÎRQURr1

Pe teren propriu Fenerbahce Istan
bul a cîștigat primul joc cu F. C. 
Liufield (Irlanda de Nord) cu scorul 
de 4—1 (2—0>, avînd mari șanse de 
calificare în sferturile de finală.

La Lisabona, Sporting, a realizat un 
scor neobișnuit în meciul cu Hapoel 
Cipru: 16—1 (6-1) ! î !

*
în „Cupa orașelor tîrguri“ Arsenal 

și F. C. Liege au terminat Ia egalitate: 
1—1.

ALTE MECIURI INTERNAȚIONALE

• în „Cupa Rappan“ formația fran
ceză F. C. Rouen a dispus cu 4—2

— Rozsas 2—0, Giurgiucă, Negulesc 
—• Berczik. Harcsar 2—0 ; Suedia - 
R. S. F. Iugoslavia 3—1. Echipe ft 
mei, sferturi de finală: R. P. Rc 
mină — R. D. Germană 3—0: Ale 
xandru — Legler 2—0. Constantinesc
— Lemke 2—0, Alexandru, Constant 
nescu — Lemke, Legler 2—0, semi 
finale: Anglia — R. P. Romină 3—1 
Shannon — Constantinescu 2—(
Rowe — Alexandru 1—2, Row 
Shannon — Alexandru, Constantine: 
cu 2—0, Shannon — Alexandru 2—< 
Jucătoarele noastre au greșit mu 
în apărare și au ratat numeroas 
mingi trimise prin loviturile de top: 
pin ale lui Shannon. R. P. U. - 
R. S. C. 3-1.

In finală, echipa masculină a Suedi 
a întrecut cu 3—1 reprezentativa R. 
Române. La femei : Anglia — R. 
Ungară 3—2.

Breviar olimpic
• Casele de filme din Japonia v' 

prezenta un film după J. O. de 
Tokio, care va avea o durată de c. 
de minute.

• La Tokio se pregătește editare 
unui dicționar sportiv ilustrat care v 
constitui un foarte bun ghid penii 
fiecare participant.

• încă nu s-a stabilit care va 
uniforma sportivilor japonezi la J. ( 
Pînă în prezent, casele de mad1"1 A, 
capitala Japoniei au prezentat ItX. Su 
dele de costume. Din acestea, o eoni 
sie specială va hotărî, care din mode 
va fi uniforma sportivilor.

rele maestru sovietic Vasili Stnislr 
cu 10 puftcle. El este urmat de T 
— 9 puncte, Antoșin — 8 puncte, Gl 
goriei — 7.5 puncte. Vladimirov 
Lieberson — cite 7 puncte. Smîslr 
a cîștigat partida întreruptă cu J 
menez. S-au încheiat remiză partide 
Keres—Pietzsch și Kupers—Matan
viei.

ÎN CAMPIONATUL DE HOCIH 
pe gheață al R.S. Cehoslovace, Tes 
Pardubice a terminat la egalitak 
5—5 (1—3; 3—1; 1 — 1) cu Duh 
Jihlava. Alte rezultate înregistrați 
Ciiz Litvinov—Spartak Risen 2— 
Slovan Bratislava—Dukla ' Ljtomerii 
4—2; „Te“ Gotwaldov—Sonp Kladr 
I—8; Vjkg—Vtj Homutov 6—1.

ATLETA Sin' Kim Dan din R P.l 
Coreeană care a obținut cea mai bin 
performanță mondială la 80(1 tn pt<* 
timpul de 1:59,1 a cîștigat încă doi 
probe în concursul atletic de la Dj 
karta. La 400 in plat, Sin Kim Di 
a realizat timpul de 51.4, cea mai hui 
performanță mondială a tuturor Iii 
purilor pe această distanță. Record 
oficial al lumii deținut de atleta engie 
Joy Grieveson este de 53,2. (n prrt 
de200 m pl:<* Sin Kim Dati a marc 
timpul de 23,5.

(3—2) de Bayern Miinchen, oalifieî 
du -se astfel pentru semifinale.

® Reprezentativele orașelor Nu 
Sad și Budapesta au terminat la eg 
litate 2—2 (2—0). Golurile au f<
marcate de Pavlic, Takacs pentru i 
goslavi și, respectiv, Komora și Sviu 
revici (autogol). Meciul a-a jucat 
Novi Sad.

• Selecționata orașului Rîjeka a î 
tîlnit pe teren propriu reprezentati 
olimpică a R.P. Ungare. Meciul s-a i 
cheiat cu un scor egal: 1—1 (1— 
prin punctele marcate de Zadel 
respectiv Povazaai.

ȘTIRI, REZULTATE

• în campionatul Italiei, în meci r< 
tanță Internazionale din Milano a î 
vins cu 3—1 echipa Torino.

în turul ai doilea din „Cupa Italiei 
Genoa — Alessandria 4—3, Bologna 
Verona 1—0, Spăl — Padova 6— 
Fiorentina ?— Prato 4—1, A. S. Roma 
Napoli 5—0, Foggia — Catanzaro 2— 
Caligari — Parma 2—1 etc.

® în campionatul Greciei, du 
disputarea a opt etape, pe primul I 
în clasament se găsește Qlimpiak 
Pireu cu 23 de puncte. în ordine t 
mează: Panathinaikos Atena cu 
puncte și P.A.O.K. Salonic cu 20 pui 
te. Subliniem că în campionatul Gi 
ciei se aplică un sistem de punctaj < 
ferit de cei obișnuit la noi: se acer 
3 puncte (la victorie), 2 (la meci nt 
și 1 punct (la înfrîngere).
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