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nouă săptărnînă 
adus zilnic seri- 
mai îndepărtate

A trecut o 
Poștașul ne-a 
•ori din cele 
-olțuri ale țării. Deși sînt din 
«calități diferite, majoritatea 
corespondențelor au un conți- 
lut asemănător : folosirea din 
tlin a timpului prielnic pentru 
organizarea întrecerilor în aer 
iber. Tema preferată .- compcti- 
iile pentru trecerea probelor 
.Insignei de Polisportiv".

„Peste 4000 de tineri și ti- 
tere din satele și comunele ra- 
onutui nostru, ne relatează ION 
LLÎj (Lugoj), au participat pînă 
icum la întrecerile insignei". In- 
r-adevăr, buna organizare a 
,Concursul pentru Insigna de 
°olisportiv“ stă în centrul ateu- 
’iei tuturor forurilor din I.u 
;oj-

Corespondentul nostru D. MA
ICI (Sinaia) subliniază că un 
tumar de 250 membri UCFS 
n-au îndeplinit, în cadrul unei 
reușite „duminici sportive", o 
, de norme ale Insignei de 
'olisportiv. „Asociațiile Știința, 
Voința și Garpațî vor mai orga- 
liza întreceri pentru obținerea 
nsignei", ne informează Iov. D. 
Matei.

Și astfel de exemple, în care 
inerii și vîrstnicii participă cu 
nsuflețire la multiplele între- 
-eri sportive, se pot da din toa 
e colțurile țării. Corespondentul 
4. ABRAMOVICl (Botoșani) ne 
ransmite că 136 de fete și bă- 
eți și-au disputat intiietatea în 
concursul de atletism dotat cu 
trofeul ..Cupa pionierului", 
■LIE GIIIȘÂ (Oradea) ne scrie 
-ă 9 echipe au luat startul in- 
r-un concurs de orientare tu- 
■istică de gradul 3, iar NICU 
SBUCHE i (Hațeg) ne vorbește 
lesprc pasionantele meciuri de 
fotbal din cadrul „Cupei de 
.oamuă".

Din păcate însă sînt și acti
viști sportivi care nu profită de 
uleie neobișnuit de însorite ale 
icestui noiembrie. De pildă, 
.embrii comisiei de handbal a 
onsiliultti regional UCFS Ba- 
'ău, au aminat —- după cum ne 
esizează prof. C. CRICOPOL — 
nlrecerile echipelor de juniori 
le pe 2—3 noiembrie la Onești, 
te 9—10 noiembrie la Bacău,
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• ASEARA, BUCUREȘTI (TINERET) A DISPUS DE BUDAPESTA 
.......... ..............“.......... CÎȘTIGATOARECAPITALEI VIRTUALA
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CU 19—16 • PRIMA ECHIPA 
A TURNEULUI

A

A doua competiție internațio
nală de handbal în 7 din acest 
început de sezon în sală, turneul 
masculin interorașe, se încheie 
azi în sala Floreasca, o dată cu 
disputarea partidelor:

2 O 1
2 O 1 

situație

1
1

1 30:33
1 24:35 
s-a ajuns 
disputate

3. Budapesta
4. Ploiești

La această 
în urma partidelor 
aseară și care s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate :

3—1 (min. 7). Bucureștenii 
egalat, au preluat inițiativa

au
---- , — r------------- ,____  și 

de la 5—4 s-au distanțat trep
tat, în special după pauză, men- 
ținînd constant o diferență de 
6—8 goluri, iar în final cîștigînd

Samungi (București tineret), bine angajat la semicerc, șutează la poartă. Fază din 
partida București tineret — Budapesta 19—16.

Perechea Cristina Patraulea -—- Radu Ionian în timpul progra
mului prezentat sîmbătă seara

REÎNTÎ LNIRE....
Sîmbătă a avut loc pe pati

noarul „23 August" deschiderea 
oficială a sezonului 1963/1964, 
Pe gheața artificială (la plus 15 
grade...) sportivii au defilat în 
costume multicolore. Imaginea 
ne-a fost familiară : alături de 
consacrați, o puzderie de fete și 
băieți care și-au pus în gînd să 
devină mari patinatori. Printre 
ei am recunoscut vechi cunoș
tințe, care au mai „îmbătrînit" 
cu un an, dar și mulți copii 
care au învățat de curind să 
alunece pe gheață. Și unii și 
alții au lucrat intens aproape o 
lună de zile la pregătirea pro
gramului festiv de sîmbătă 
seară

SELECȚ1UNI PE CHEAIVJ

DEMONSTRAȚII,
DEMONSTRAȚII...

Ora 17.45 : București tineret 
— Ploiești

Ora 18.45: București A — Bu
dapesta.

Meciurile „vedete" sînt înca
drate cu intilniri din „Cupa 
R.P.R." (seniori-senioare) și 
„Cupa Sportul popular" (juniori, 
junioare), care încep de la ora 
14.15 și 20.

Desigur că punctele de atracție 
ale programului de astăzi le con
stituie meciurile interorașe și în 
special cele dintre reprezentati
vele București A și Budapesta, 
care se întîlnesc din nou la un 
interval de patru zile, de data 
aceasta în cadrul unui turneu.

Clasamentul se prezintă astfel:
1. București A 2 2 0 0 38:23 4
2. Buc. tineret 2 1 0 1 32:33 2

BUCUREȘTI A — PLOIEȘTI 
21—10 (10—5). Joc strîns doar 
în primul sfert de oră cînd plo- 
ieștenii au opus o rezistență 
dîrză și au și luat conducerea cu

cu 11 puncte avans. Intîlnirea 
însă n-a satisfăcut din punct de 
vedere tehnic. Ea a purtat dese-

(Continuare în pag. a 8-a)
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NOI MAESTRI 
Al SPORTULUI

u*
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Ieri a avut loc, la se
diul Consiliului General al 
UCES, decernarea titlu
lui de maestru al sportu
lui unui număr de cinci 
rugbiști fruntași. Au pri
mit titlul de maestru al 
sportului jucătorii : Patd 
Ciobănel și Cristache 
Preda (Steaua), Ion Teo- 
dorescu, Teodor Rădulescu 
și Radu Demian (Grivita 
Roșie).

SPORTIVI ROMÎNI 
LA CAMPIONATELE

INTERNATIONALE 
DE TENIS DE MASĂ 
ALE R.P. POLONE

Tn zilele de 6, 7 și 
decembrie vor

8 
avea loc 

la Varșovia campionatele 
internaționale de tenis de 
masă ale R.P. Polone. 
Alături de reprezentanții 
altor țări, va lua parte și 
un lot de jucătoare și ju
cători romîni

co

<o eu cn

”T3

100 DUMINICI 
CULTURAL-SPORTIVE

3U

23

Ecouri după „Cupa

orașului
București"

CONGRESUL FESTIV 
AL F.I.S.

uuj
6—*

W. Ticici, antrenorul reprezentativei
feminine

TITLUL 
ÎN CELE
este

MONDIAL SE
MAI BUNE

AFLĂ
19

Cu prilejul sărbătoririi 
semicentenarului Federa
ției Internaționale de 
Scrimă (F.I.S.), in zilele 
de 29 și 30 noiembrie va 
avea loc la Paris un 
congres festiv.

La acest congres, țara 
noastră va fi reprezentată 
de tovarășul 
1ONESCU. 
Federației 
scrimă

mult interes, 
consiliul ra
il atra Doritei 
un număr de 

cultural-

>*•?

» ACTUALITATEA

VASII.F. 
președintele 

routine ,de

In raionul Vatra Doinei, 
regiunea Suceava, dumi
nicile cultural-sportive se 
bucură de 
Pînă acum, 
ional UCFS 
a organizat
100 duminici 
sportive cu o participare 
de aproape 15000 de ti
neri și tinere. Printre co
munele fruntașe in această 
acțiune se află Cindeni. 
Neagra Șarului, Panachi 
etc.

•1

SPORIIH • ACTUALITATEA SPORTIVĂ •

Așadar, trofeul cu care 
dotată competiția „Cupa orașu
lui București" va rămîne încă un 
an în Capitală. Handbalistele 
bucureștene s-au impus catego
ric, cucerind pentru a 4-a oară 
consecutiv primul loc în aceas
tă tradițională întrecere interna
țională.

Făcînd o comparație cu victo
riile anterioare (bineînțeles, ț(- 
nînd seamă și de valoarea ad
versarilor), vom ajunge la con
cluzia că cel mai meritoriu suc
ces al reprezentativei Capitalei 
este legat de această ultimă 
ediție. Și cînd afirmăm acest 
lucru ne gîndim nu numai la 
jocul foarte bun prestat de 
handbalistele bucureștene, ci și 
la proporțiile scorurilor (14—3 
cu Belgrad și 16—9 cu Buda
pesta), care se înscriu Ia un loc 
de frunte în palmaresurile întîl- 
nirilor respective. Iar dacă vom 
sublinia faptul că în meciul de 
sîmbătă diferența de 11 goluri 
cu care au cedat jucătoarele bel- 
grădence constituie cea mai se
veră înfrîngere a unei selecțio
nate iugoslave în ultimii 5 ani, 
meritele echipei bucureștene vor 
ieși și mai bine în evidență.

„Am condus multe jocuri ale 
echipelor feminine romînești — 
ne declara cunoscutul arbitru ce
hoslovac lan Dolezal. Nicioda
tă nu am fost însă impresionat 
atit de puternic de jocul hand
balistelor dv. O remarcabilă vo
ință de a învinge, dublată de 
o foarte bună pregătire tehnico- 
tactică, iată ce a dus, după pă
rerea mea, și de data aceasta pe 
handbalistele bucureștene la vic
torie. Intr-adevăr, o echipă cu 
asemenea calități este foarte 
greu de învins."

Foarte interesantă și deosebit 
de semnificativă ni s-a părut de- 

, __ ..im Ticici, autre-

norul 
care a însoțit echipa 
lui (cu 7 jucătoare internaționa
le) la București : „Desigur, în- 
fringe rea grea suferită din par
tea bucureștencelor ne afectează 
foarte mult, mai ales că făcu
sem această deplasare cu mul
te speranțe. Este drept că ulti
mele confruntări dintre echipe
le 
in

reprezentativei iugoslave, 
Belgradu-

larilor noastre s-au încheiat 
favoarea romîncelor dar nici-

(Continuare în pag. a 8-a)

Respcctînd tradiția, primele 
figuri au fost desenate pe lu
ciul glieții de Roxana Constan- 
tinescu (cinci ani și jumătate ..), 
care a evoluat pentru prima oară 
în fața publicului. Apoi și-a 
prezentat repertoriul micul an
samblu al clubului Unirea: 
Adriana Turcu, Grecu Paul, 
Sandu Dragoș, Mariana Ioniță, 
Imola Seivarth, Irina Zaharescu, 
Radu Ionian ș.a. In fruntea tu
turor insă s-a situat Beatrice 
Huștiu, care a cules cele mai 
multe aplauze. Despre această 
micuță patinatoare se va vorbi 
mult în actualul sezon: a exe
cutat un program variat, cu fi
guri și sărituri grele pentru cei 
șase anișori ai ei.

Secția de patinaj de la clu-— 
bul Dinamq nc-a rezervat o sur
priză plăcută : in partea a doua» 
a spectacolului, sportivii dina—• 
moviști au prezentat selecțiunlț 
dintr-o revistă pe care o pregă-v 
tesc sub regia antrenorului B— 
llorosz. Citeva numere gustate*  
de public: „Macul roșu" (Cris-- 
tina Oanea), „Marinarul" ( \n—* 
ca Schreiber), Dans romînesc# 
(Cristina Formagiu), „O plint-*  
bare în cosmos" (Radu Marines-» 
cu), „Dansul săbiilor" (Mihaîf 
Stoenescu) etc. Și încă o rentar—t 
că pozitivă: costumele frumoa-ț 
se purtate de interpreți și textulu 
prezentării bine alcătuit de prof.l 
N. Gliga.

REINT1LNIRE 
CU CAMPIONII

Cu mult interes a fost aștep-. 
tată ultima parte, rezervată# 
campionilor republicani de jti-« 
niori și seniori. La reîntilnireav 
cu spectatorii, patinatorii noștrif 
fruntași au ținut să apară cur 
un repertoriu mult înoit. Elenat 
Moiș, Crenguța Cumbari, Au
rica Ion, N. Belu, C. I Ierți, ști 
perechea Cristina Patraulea—Ri 
Ionian ne-au îneîntat privirile» 
cu un program în care au foști 
introduse piruetele combinate șiT 
sărituri dificile ca : Axei—Paul
sen, dublu Salchow, dublu Rit
tberger etc.

Festivitatea s-a încheiat ctft 
un carnaval pe gheață, care ai 
durat pînă la miezul nopții, o— 
ferind astfel iubitorilor acestuO 
frumos sport să petreacă o sea-~ 
ră deosebit de plăcută.

1. TR\I\N ’

2-a relatările trimișilor jCitiți in1 pag. a 
noștri speciali la întrecerile

Spartachiadei de iarnă a tineretului

5 minute de vorbă cu

Vechi prieteni ai gimnasticii în producție
expli- 
infor-

După ce am 
cat la Biroul de 
ntații al Fabricii de 
confecții Oradea pe ce 
„linie" am venit, am 
fost îndrumați la Ma
tei „baci", președinte
le asociației sportive.

Ne-a întîmpinat un 
om cărunt, insă sprin
ten ca un tînăr.

— Așadar, vreți să 
stați de vorbă cu 
prieteni ai gimnasticii 
în producție? D-apăi, 
tovarășul secretar Ba- 
giu de la clubul oră
șenesc u-o îndrumat 
bine. Aici îs cei mai 
vechi prieteni din 
oraș, ba chiar din re
giune. La noi s-o în
ființat gimnastica asta 
iutii și-ntii.

— Și cum a fost?
— Păi, a fost 

bine... Prima dată or 
venit specialiști de la 
UCFS și doctori de 
la Policlinică și or 
stat de vorbă cu to-

la
n-or mărs

— E drept că 
început 
toate ca pe roate. Cu 
cei mai virstnici mai 
ales, care ziceau că 
la anii lor... mai bine 
merg să mai tragă o

REPORTAJUL NOSTRU

varășii din fabrică, 
explicîndu-le că la 
ce-i bună gimnastica 
în producție. Era prin 
1959.

Ne poflește să 
luăm loc și-și deapă
nă mai departe gîn- 
durile. Nu-1 deranjea
ză carnetul, de însem
nări reportericești, nici 
nu caută vorbe mari.

țigară în timpul ăsta. 
Și mai erau 
maiștri care 
c-o să întîrzie

— Și n-o 
Matei-baci?

— Pe naiba! Că ce 
pierzi în cele cinci 
minute ciștigi de zece 
ori, că lucră oamenii 
mai cu chef după aia.

Ullii 
ziceau 
treaba. 

întîrzie,

Și în timpul ăsta, 
aerisim bine și ate
lierele, că deschidem 
larg ferestrele, fie 
vară, fie iarnă.

— Se schimba des 
exercițiile? întrebăm.

— 0 dată pe lună.
— Și instructori...?
— Păi azi avem 32, 

care jac ca model în 
fața oamenilor, 'ar 
comenzile se dau prin 
statia de amplili' are. 
Responsabil ii tovară
șul Popa Andrei.

— Ni s-a 
despre un 
fon...

spus ceva 
magneto-

COSTEAMIRCEA
Oradea, 15 noiembrie 

(Continuare în pag. 2)
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Vechi prieteni ai gimnasticii 
în producție

(Urmare din ' pag. 1)

in-

)u- 
di-

Și

— Răi da. exercițiile-s imprimate 
pe bandă. Sau poate ziceți de cel 
mic?

— Ei da. de cel mic, întrebam.
— Acela o fost bun la vremea 

lui. Merpeam cu el prin secții la în
ceput, cînd abia introduceam gimnas
tica in producție și pe deasupra 
n-aveam nici instructori. Acum însă 
te face și la schimbul doi

■— Dar direcțiunea ?
— Adică cum ?
— Știi, mă refeream la sprijin, 

varășe Matei.
— Așaaa ?! Direcțiunea ? (se 

minează la față). Păi și tovarășa 
rect oare Ileana Vleșco ne ajută, 
comitetul de partid. Că nu-i ședință 
de analiză, de producție or sindicală, 
să nu se arate că cei ce fac ca lu
mea gimnastica au mai mult spor la 
lucru. Mi-amintesc (și zîrrbește) că,' 
mai de mult, maistrul Rezso sau Pop 
Bartolomeu ziceau că se pierde tim
pul. știți dv... dar au fost criticați 
și la direcfie și in ședință și azi nu 
mai gindesc așa.

— Dar poate se mai intimplă să 
rămînă cîte o secție în 
oul, către sfîrșitul lunii

Tovarășul Matei ride
— Asta nu se prea 

cine poate crede că 
lună îl poți prinde din 
cinci minute cit durează gimnastica.

Li dăm dreptate și pornim la șeful 
producției, toV. Tiberiu Micaș, să-i 
«ren părerea.

— Gimnastica in producție? La noi 
e un lucru intrat in obișnuință, des
pre care aproape nici nu mai discu

urmă cu pla- 
— îndrăznim, 
de-a binelea. 

intimplă. Dar 
planul pe-o 

urmă in cele

In aceste zile frumoase 
de toamnă tirzie

(Urmare din pag. I) 
tcind au fost— din nou amiuale, de. 
'dala aceasta... fără termen. „Vă rugăm 
să aruintiți comisiei de specialitate ;i 
•nnsiliului regional UCFS că are da
toria să respecte calendarul competi- 
țional, pentru că altfel s-ar putea că 
ți actualul campionat regional să aibă 
eoarta celui de anul trecut, care, de 
asemenea, a fost amînat ți până la 
usmă au s-a mai ținut", își încheie 
scrisoarea profesorul din 'Piatra Neamț.

Mergînd pe urmele acestei corespon
dențe am constatat că cei vizați ,,s-au 
trezit" în ceasul al 12-lea și au pro
gramat, bineînțeles în pripă, sâmbă
tă și duminică la Moinești, faza, re
gională a campionatului de juniori. 
iVremea a ținut cu tinerii handbalifti.

Tov. IL1E FEȚEANU (Pitești) ne 
semnalează o situație curioasă. Deși 
tn aceste zile au loc multe întreceri, 
pe terenuri întilnești foarte rar o spor
tivă. De exemplu, la recentul campio
nat regional de handbal rezervat ju
nioarelor, orașul Pitești nu a fost re
prezentat. Și cînd stai și te gîndești 
că in această localitate există Uzinele 
textile, trei școli medii, altele profe
sionale și de meserii, multe întreprin
deri și instituții în care predomină'

SPORTUL POPULAR
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se ivește vreo dejec-

să ne reprezentați 
gimnasticii ia spori-

să 
alte

tăm decit dană 
țiune.

— Ați putea 
cifric contribuția 
rea producției ?

— Încă nu ne-am propus un ase
menea studiu, dar important este că 
ceea ce se „pierde", ca să zic așa, 
nu nurpai că se recuperează dar 
creează bună dispoziție oamenilor la 
jumătatea zilei de lucru și asta se 
simte din plin. După exercițiile de 
gimnastică atentia și puterea de mun
că sînt din nou proaspete.

Mulțumim și plecăm in secții 
completăm reportajul nostru și cu 
păreri.

Maistru] de schimb Sebeni: „După 
trei-patru ore de lucru la mașina de 
cusut tot se ridică omul să-și mai 
îndrepte oasele și dacă nu-i... pro
gram 1 Așa că azi răspundem aces
tei necesități cu o metodă studiată, 
științifică, ale cărei roade le vedem 
și pe chipurile oamenilor și în cali
tatea și numărul produselor".

Fiper Liviu — rihtuitor, 24—25 
de ani, lucrează chiar lîngă ușă: 
„Cînd fac eu semn se oprește lucrul 
și începe gimnastica. Dacă e bună ? 
E tare bună 1“

Căutăm cu privirea o muncitoare 
la o a doua tinerețe. Este tovarășa 
Cornelia Tomaș, lucrătoare la mașina 
de cusut: „Exercițiile de gimnastică 
te fac mai vioi, te-ntineresc. La noi 
in secție, ca și în celelalte, practi
căm cu plăcere gimnastica 
ducție și dacă intr-o zi nu s-ar 
am simți că ne lipsește ceva".

Așadar, in Fabrica de confecții 
dea gimnastica în producție are 
teni vechi și buni.

in pro-
face

Ora- 
prie-

vă

elementul feminin nu poți înțelege de 
ce Clubul sportiv orășenesc și conduce
rile asociațiilor nu se ocupă de atra
gerea fetelor in diversele competiții.

In comuna Petra, raionul Vînju 
Mare, regiunea Oltenia, tinerii colecti
viști așteaptă ca cineva să se ocupe 
de activitatea sportivă. Tractoristul 
FLORIN SAVA ne informează că de 
mult timp consiliul asociației spor
tive, în fruntea căruia se află tov. 
N. Florea, este ca și inexistent. In a- 
ceastă situație era de așteptat ca ac
tiviștii consiliului raional UCFS să-i 
ujute pe colectiviști în organizarea ac
tivității sportive. Dar cînd l-am între
bat pe instructorul Octavian Nohaiu de 
activitatea din Petra, acesta ne-a spus:

— Am auzit că aici sînt rezultate 
slabe. Eu nu am reușit încă să ajung 
în această comună iar tovarășul pre
ședinte n-a mai fost de mult pe la 
asociația din Petra. Așa că nu 
pot spune mai mult.

Nu știm cînd tovarășii de la con
siliul raional. UCFS au de gînd să 
se deplaseze pe teren. Sîntem însă con
vinși că tinerii colectiviști nu vor aș
tepta prea mult și vor porni singuri 
să șe pregătească pentru sezonul de 
iarnă. ’ -v> ’■ <

★

Iată cîteva scrisori din noianul de 
plicuri primite în cursul săptămînii tre
cute.

Duminică dtipă-amiază, in fața Că
minului cultura] „Nicolae Bălcescu*  din 
comuna Cătane, raionul Băilești, se 
sirînseseră aproape toți colectiviștii. 
Sala căminului, deși destul de încă
pătoare, nu a putut găzdui decit o 
mică parte dintre cei care ar fi vrut 
să participe la deschiderea Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. Alături 
de cei din Cătane se aflau și sportivii 
din Bistrețu, veniți în vizită cu prilejul 
acestei sărbători.

...Ne facem loc cu greu în sala cămi
nului. Președintele asociației sportive. 
Ion Dianu, vorbește colectiviștilor des
pre impetuoasa dezvoltare a culturii 
fizice și sportului in țara noastră ca 
urmare a sprijinului acordat de partid 
și guvern. Se prezintă apoi regulamen
tul actualei ediții a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, după care cei peste 
100 de tineri și tinere — primii înscriși 
pe listele de participare la Sparta- 
chiadă — se prezintă la startul com
petițiilor.

Vremea este splendidă. Soarele cald, 
ca de primăvară, permite programarea 
întrecerilor în aer liber. $i tinerii abia 
atît așteaptă I Numeroșii spectatori 
prezenți în această după-amiază pe 
terenul de sport al comunei asistă la 
înfocate meciuri de trîntă, la disputa 
celor puternici (halterofilii), la com
petiția de cros și la evoluția ansam
blului de gimnastică al școlii de 8 ani, 
pregătit de prof. Al. Gubăuțean. In 
final, o partidă amicală de fotbal între 
echipele din Cătane și Bistrețu.

In timp ce competițiile erau în toi 
arh stat de vorbă cu președintele con
siliului raional Băilești al UCFS. D. 
Dochia. Acesta mi-a relatat printre 
altele faptul că atît la asociația spor
tivă din comuna Cătane cit și la cele
lalte din raion a fost folosită din plin 
perioada de pregătire a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului și pentru con
solidarea organizatorică a organiza
țiilor sportive. Astfel, numai la Cătane 
au fost înmînate in ultimele zile 200 
de carnete noilor membri UCFS, au 
luat ființă secții pe 
și au fost legitimați 
momentul de față la 
peste 900 de membri

întrecerile actualei 
chiadei de iarnă a tineretului au atras 
încă din primele zile numeroși parti
cipanți. Sîntem convinși că, datorită 
muncii pe care o desfășoară consiliile 
asociațiilor sportive, 
primei etape în raionul 
realiza un nou record

ramură de sport 
noi sportivi. In 
Cătane activează 
ai UCFS.
ediții a Sparta-

pînă la fineie 
Băilești se va 
de participare.

PRIMELE STARTURI LA BIfAZ...

Bicazul in zi de sărbătoare... Pe 
străzile străjuite de blocuri moderne, 
oameni veseli, îmbrăcați elegant, se 
plimbă ca pe arterele marilor orașe. 
Pe șoseaua largă circulă — intr-un 
amețitor du-te-vino — zeci de autobuze 
și mașini, majoritatea înțesate cu tu
riști care merg să admire uriașul baraj 
și marea alpină. Deasupra Bicazului 
strălucește un soare primăvăratic și 
din. Chei viului aduce — spre uimirea 
tuturor — valuri de aer cald. Timpul 
frumos a făcut ca cochetul stadion din 
Bicaz să se umple de tineri și tinere. 
Amatorii de sport din asociațiile Viito
rul, Volafrid și Rapid s-au întrecut 
în pasionante concursuri.

Peste 100 de viitori conducători auto 
și un mare grup de tineri de la școala 
medie din localitate și-au disputat in- 
tiietatea în concursul inaugural al

regulamentul Insignei pentru 
la cat. 16—23 și 23—31 ani. 
fete s-au remarcat tinerele 

la școala medie. Ana Todirel,

Spartachiadei. Printre cei mai buni 
alergători în proba de 1000 m cros 
s-au numărat tinerii Gh. Pavul 
(3:14,0), D. Vintu (3:15.0), ambii de 
la Volanul și D. Măciucă (3:11,0), de 
la Viitorul. Proba de cros a scos in 
evidență ambiția tinerească a partici
pant Hor de a obține un timp care să 
le asigure și îndeplinirea normei din 
cadrul „Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv". Rezultatul: toți concu- 

... renții, peste 100. au par curs. 1000 m 
intr-un timp mai bun decît acela pre
văzut in 
gradul 1

Dintre 
atlete de
Valeria Țifui. Veronica Săpunaru șl 
Anesia Grigoruț. Așa cum se obișnu
iește, încheierea „duminicii" sportive 
a fost marcată de un meci de fotbal 
cu reprize scurte (2x30 minute): Viito
rul — Volanul 2—1.

Trebuie să relevăm și contribuția 
adusă la buna organizare a acestor ma
nifestații sportive de către activiștii 
sportivi, profesorii de educație fizică 
C. Tăbăcaru — președintele asociației 
Viitorul, 1. Rățoiu — președintele aso
ciației Volanul. P. Botez — directorul 
școlii de conducători auto, P. Covrig 
— de la consiliul raional UCFS 
P. Neamț.

★

Dintre celelalte asociații sportive 
care au organizat primele întreceri din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a tine
retului se numără: V oința P. Neamț 
(întreceri de șah, haltere și tenis de

Relatări telefonice ale trimișilor 
noștri speciali :

RADU URZICEANU, TO
MA RABSAN, ROMEO 

CALÂRĂSANU

masă). Constructorul P. Neamț (șah. 
tenis de masă, triată). Sănătatea Bi- 
sericani (tenis de masă). Bistrița din 
satul Bistrița (concurs de orientare tu
ristică ). Victoria Bărgăoani (cros, șah). 
Biruința Negrești (cros. șah. tenis de 
masă) ș.a.

Pentru sfîrșitul acestei săptămini s'mt 
programate alte întreceri în majorita
tea asociațiilor sportive de pe frumoasa 
vale a Bistriței.

PE MELEAGURILE DOBROGEI

fost 
re- 
pe 
în 

ac- 
in- 
în-

La ora actuală cuvîntul de ordine 
în toate asociațiile sportive din raionul 
Hirșova este acela de a se organiza 
cit mai multe întreceri în cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. Con
siliu] raional UCFS. in colaborare cu 
comitetul raional U.T.M., a alcătuit 
un judicios plan de acțiune privind 
popularizarea întrecerilor, amenajarea 
bazelor sportive, recondiționarea echi
pamentului sportiv, precum și achizi
ționarea unor noi materiale și echipa
mente sportive. De asemenea, a 
acordată o importanță deosebită 
partizării instructorilor voluntari 
asociații sportive în așa fel incit 
fiecare comună, în fiecare sat să 
tiveze un număr corespunzător de 
structori. Multe dintre punctele 
scrise în acest vast plan de acțiune 
au și fost puse în practică. Mărturie 
sînt terenurile sportive gata pregătite 
pentru a găzdui întreceri, entuziasmul 
cu care tineretul participă chiar din 
primele zile la competițiile Spartachia
dei de iarnă a tineretului.

O acțiune lăudabilă este aceea că 
organele și organizațiile sportive din 
raionul Hirșova îmbină întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretului cu 
cele ale „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv". In acest fel partici
pant la întrecerile de cros — de pil
dă — își dispută titlul de învingător 
pe asociație în cadrul Spartachiadei 
și obțin, in aeelași timp, norma de 
cros pentru Insigna de Polisportiv.

La 15 noiembrie 250 de tineri și 
tinere de la asociația sportivă Dună

a subliniat — d 
Spartachiadei î: 
de mase din țar 
fost prelucrat re

rea de pe lîngă G.A.C, din comun: 
Ciobanu au participat la deschidere, 
festivă a actualei ediții a Spartachia 
dei de iarnă. Tov. Andrei Oprișan. in 
structor raional U.T.M., le-a vorbi 
tinerilor despre importanța majoră p 
cate o are practicarea culturii fizic 
și sportului în întărirea sănătății oa 
menilor muncii. El 
asemenea — rolul 
activitatea sportivă 
noastră. După ce a
gulamentul întrecerii s-a dat starti 
în competiții. Întrecerile de trîntă a 
atras atenția spectatorilor. Printre c< 
mai buni s-au dovedit colectiviștii E 
Holban și Ion Buriu care au și făct 
la sfirșit o interesantă demonstrați 
de lupte libere. Au urmat probe ath 
tice și o interesantă partidă de fotb; 
între Dunărea din comuna Ciobanu ! 
echipa colectiviștilor din comuna Raț;

Duminică a avut loc prima intri 
cere a Spartachiadei de iarnă la as< 
ciația sportivă Flacăra din satul Răi 
boieni. Aici s-au desfășurat de asemi 
nea interesante întreceri in cadrul cî 
rora tinerii și-au putut obține și o si 
rie de norme ale „Concursului pentr 
Insigna de Polisportiv". La cros s- 
remarcat in mod deosebit colectiviști 
Gh. Beîcă, iar ia lupte tinerii V„ a 
Sularu și Mihai Pitici. Printre cei 15 
de participanți, instructorii volunta 
au depistat numeroși tineri talenta 
care vor fi îndreptați spre secțiile f 
ramură de sport ale asociațiilor spoi 
tive din comunele respective.

Tot în aceste zile au mai avut Ic 
primele starturi in întrecerile Spart; 
chiadei de iarnă a tineretului în as< 
ciațiile sportive din comunele Topi 
logu, Mărașu, Saraiu. Casimcea 
Tichilești.

ELEVII ȘI-A® DESEMNAT

PRIMII ÎNVINGĂTORI

Aces

Sîmbătă după amiază cîieva su 
de elevi de la grupul școlar de al 
inentație publică au venit pe stadion: 
Unirea din Capitală pentru a part 
cipa la deschiderea festivă a Spart: 
chiadei de iarnă a tineretului, 
frumoase întreceri populare — ne sp 
nea prof. Ion Cosma — au un r 
deosebit de important in cuprinderi 
unor mase cit mai largi de tineri și 1 
nere in practicarea sportului. Știm: 
lentul pe care îl oferă calificarea 
fazele superioare constituie un impo 
tant îndemn pentru participanți. [ 
asemenea întrecerile Spartachiadei i 
oferă prilejul de a depista elemente 
talentate in diferite ramuri sportiv 
Chiar cu prilejul acestor prime intr 
ceri am reușit să selecționez citii 
tineri cu aptitudini pentru probele a 
letice. Tocmai de aceea vom progran 
în fiecare săptămînă competiții i 
cros, trîntă, șah, tenis de masă, gir 
nastică etc.".

Am asistat la disputele elevilor 
ne-a impresionat seriozitatea cu ca 
s-au pregătit pentru aceste întrece: 
Mulți dintre ei au realizat performan 
bune care oglindesc o sîrguincioa: 
participare la antrenamente. Ceea 
am mai remarcat a fost și ardoan 
cu care și-au disputat șansele de ca 
ficare în etapele viitoare. Este tocm 
stimulentul despre care vorbea pr< 
Ion Cosma și care contribuie la c 
prinderea unui număr sporit de 
neri în practicarea sportului. la 
acum și cîieva nume de învingătc 
desemnați, cu prilejul acestor prin 
întreceri desfășurate în cadrul Spart 
chiadei de iarnă a tineretului: Elei 
Tudorică, Florica Năstase, Maria Sol 
Maria Stanciu, Ion loniță. Ion Nic 
lae, Constantin Lorinț.

Acesta este numai un exemplu 
participare a elevilor la întrecer: 
Spartachiadei. Din relatările pe ca 
le-am primit de la corespondenții nț 
iri voluniari am aflat că în majorii 
tea școlilor din Capitală au încep 
să se desfășoare întreceri în cădi 
marii competiții a sezonului de iarr
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Desfășurarea unei temeinice munci e- 
ducative cu sportivii în cadrul pro
cesului de antrenament, formarea și 

dezvoltarea la aceștia a unor înalte cali
tăți morale, constituie una din principalele 
sarcini ce revin antrenorilor. In dorința 
de a contribui la generalizarea unor me
tode și mijloace eficiente de influențare 
morală a sportivilor, la generalizarea ex
perienței înaintate în domeniul muncii edu
cative, am invitat la redacție, la o discuție 
pe această temă, clțiva antrenori cunoscuți 
și profesori de educație fizică din Capitală, 
Iată principalele probleme și concluzii re
ieșite din această discuție.

ITTUDINEA SOCIALISTĂ FATA DE MUNCĂ SI ÎN
VĂȚĂTURĂ - O ÎNALTĂ ÎNDATORIRE

A SPORTIVILOR

Tinerei noastre generații, educată de partid, îi este caracteristic 
votamentul pentru cauza poporului muncitor. Și e firesc să 

așa. Nici o generație nu s-a bucurat în trecut de aseme- 
a condiții de viață, muncă și învățătură. Pentru fiecare ce- 
ean al patriei noastre — tînăr sau vîrstnic — munca în 
ijba cauzei luminoase a construirii socialismului este o 
estiune de onoare, de glorie și eroism.
în activitatea lor cotidiană, antrenorii, profesorii de educație 
ică s-au convins pe deplin că numai pe baza unei partici- 
ri conștiente a sportivilor la munca desfășurată în pro- 
cție saiî în școală se pot forma și dezvolta la aceștia trasă
ri morale înalte, pot fi obținute rezultate bune în instruirea 
orlivă.
Antrenorul ȘT. IORDACHE de la clubul sportiv Progresul 
-a împărtășit aspecte deosebit de instructive din experiența 
gata acumulată de el și de colegul său, L. POPESCU, în 
mea educativă desfășurată cu tinerii boxeri ai clubului. S-au 
t multe exemple concrete care au confirmat pe deplin faptul 

performanțele sportive se obțin în condiții cînd sportivul 
e o înaltă conștiință, cînd are o bună comportare în toate 
Xcjurările, în producție, la școală, în familie. Unul din 
este exemple este tînărul boxer Gheorghe Stăncuț.

— Atît timp cît a urmat cursurile școlii profesionale „Elec- 
imagnetica", Stăncuț nu a constituit o problemă pentru noi, 
itrenorii. Era un element disciplinat și conștiincios, prezent 
ereu la antrenamente. Iată însă că după absolvirea școlii,
ăncuț, scăpat din mină și de părinți și de. noi, nu s-a inca- 
at în producție, preferind o viață ușoară, intr-un anturaj de 
ieri preocupați exclusiv de petreceri. încet, încet, au început 

lipsurile de la antrenamente, superficialitatea în instruirea 
lortivă. Și pe deasupra, o comportare nedemnă in familie și 

societate. Aceasta a constituit un semnal de alarmă pentru 
ți cei ce ne ocupam de acest băiat, l-am cerut cu fermitate 
i intre în producție, condiționînd de aceasta însăși activitatea 
i pugilistică. la care desigur, Stăncuț. îndrăgostit de box. nu 
începea să renunțe. Intre părinți, antrenori, conducerea admi- 
istrativă și organizația U.T.M. a întreprinderii de distri- 
jîre a gazelor București (unde Stăncuț lucra ca lăcătuș) s-a 
atornicit o strînsă colaborare. Și, cu ajutorul acestora, tînărul 
Jxer a intrat pe făgașul cel bun. Iar performanțele n-au în- 
rziat să apară : la recentele finale ale campionatului republi- 
»n de box. Stăncuț a fost la un pas de titlul republican. Acum 
e mîndrim cu tînărul pugilist de a cărui educație ne vom 
:upa și în continuare, cu același simț de răspundere
Intervine în discuție antrenorul ION POPA:
— Printre tinerii pe cart îi pregătesc în cadrul centrului de 

ntrenament „23 August" se afla, pînă nu de mult, și boxerul 
etre. Niculescu. Poate vi-1 reamintiți... A cîștigat titlul de 
ampion la juniori în 1962. Talentul și perseverența la antre- 
umente mă făceau să-i prevăd un viitor frumos. Căpătasem 
icredere în el. A intervenit însă un fapt neașteptat: a rămas 
jpetent. Mai mult decît atit, a refuzat să mai continue cursurile 
colii profesionale „23 August" unde era înscris, pe motiv că 
u-i place să învețe. Și-a manifestat în schimb dorința să intre 
1 producție. Atît eu cît și părinții lui am acceptat soluția im- 
usă de Niculescu și am considerat că o dată încadrat in pro- 
ucție putem să nu ne mai facem nici un fel de griji. Astfel, 
e-ain trezit în fața unei noi surprize neplăcute — am aflat că 
'etre Niculescu nu se mai duce nici la lucru... Am greșit, așa- 
ar, că nu ne-am ocupat în mod continuu de educarea iui și 
u l-am urmărit în permanență cum se comportă la locul de 
roducție. învățămintele se impun de la sine: atenție deosebită 
omportării sportivilor la locul de muncă. în fabrică sau în 
coală.

— Aceleași concluzii se impun și în ceea ce privește situația 
i învățătura a elevilor — completează profesorul ROMULUS 
•P1RESCU, dir. adjunct al Școlii sportive de elevi nr. 2. Atît 
u cit și ceilalți profesori de la școala noastră, ne-am convins 
ă pentru a obține rezultate bune în instruirea sportivă trebuie 
ă asigurăm, înainte de toate, o comportare corespunzătoare a 
levilor în familie și în școală, rezultate bune la învățătură, așa 
um este cazul elevilor Virgil Poroian. Dinu Pistolu, Margareta 
icarciu ș.a.

Urmărind îndeaproape situația la învățătură a tinerilor noștri 
portivi și colaborînd permanent cu părinții și școlile de bază, 
im ajuns să obținem rezultate dintre cele mai bune.

Aceste cîteva fapte relatate . desigur că reamintesc antreno- 
ilor, profesorilor de educație fizică numeroase exemple ase- 
nănătoare din propria lor activitate. Concluzia se impune de 
a sine: pentru a forma sportivi fruntași, care să se bucure 
le încrederea și aprecierea oamenilor muncii, trebuie desfă- 
■urata o temeinică și continuă muncă de educație astfel îneît 
iceștia să fie, în primul rînd, muncitori de vază în fabrici și 
izine, primii la învățătură în școli și în universități. Iată dar 
:ît de grav greșesc acei antrenori și activiști sportivi care ne- 
țlijează munca educativă, muncesc ca niște practicieni înguști, 
ezumîndu-se doar la instruirea sportivă a tinerilor pe care 
i antrenează.

»ENTRU O COMPORTARE EXEMPLARĂ ÎN TOATE 
ÎMPREJURĂRILE

Oamenii muncii din țara noastră așteaptă de la sportivi nu 
lumai performanțe de valoare, ci și o comportare demnă în so- 
lietate, în familie, pe terenurile de' sport. Ei urmăresc cu aten
te pe sportivi, se bucură de succesele lor însă, pe bună drep- 
ate, își manifestă nemulțumirea atunci cînd rezultatele și com
portarea tmora nu sînt pe măsura condițiilor create mișcării 
sportive, a cerințelor puse în fața acesteia de partid și guvern.

Antrenorii și profesorii de educație fizică, în marea lor ma

joritate au înțeles din aceasta că le revine o răspundere deo
sebită pentru educarea multilaterală a sportivilor.

Dintre numeroase exemple care au ilustrat aceasta, reținem 
unul deosebit de edificator. Acum cîțiva ani, în secția de fotbal 
a Școlii sportive de elevi nr. 2 activa și tînărul Mircea Bîlă. 
Era un băiat talentat, îndrăgostit de fotbal, care se pregătea 
totdeauna sîrguincios. Antrenorul lui nu avea ce să-i reproșeze. 
Mai mult, presupunea că Mircea Bilă avea aceeași comportare 
și în afara școlii. Dar nu era de loc așa. In familie și în 
societate, Mircea Bilă nu avea o comportare demnă. însăși 
mama acestuia, pe umerii căreia apăsa în întregime răspunde
rea creșterii și educării lui, a fost nevoită să se plîngă condu
cerii școlii. Profesorii și în primul rînd antrenorul au discutat 
în nenumărate. rînduri cu tînărul Bîlă, sfătuindu-1 să se în
drepte. Colectivul, de asemenea, a luat atitudine, criticîndu-l 
pentru modul greșit de comportare. Toate acestea nu l-au de
terminat pe Mircea Bîlă să se corijeze decît intr-o foarte mică 
măsură. Considera că talentul său îi asigura fără emoții un 
loc în echipă. Nu a fost însă de aceeași părere conducerea 
școlii și antrenorul. Hotărît să facă din el un tînăr disciplinat, 
antrenorul nu i-au trecut cu vederea nici o abatere. Urmărin- 
du-i fiecare pas, sfătuindu-1, pretinzîndu-i să se comporte ca și 
ceilalți elevi, colegi de ai lui, antrenorul a reușit în cele din 
urmă să-l readucă pe drumul cel bun. Munca antrenorului a 
fost grea, dar plină de satisfacții. Intr-una din zile, la o ședință 
c.u părinții, muncitoarea Maria Bilă i-a mulțumit călduros pen
tru transformarea radicală în bine a fiului ei. Astăzi, Mircea 
Bîlă este un exemplu de disciplină și comportare pentru toată 
secția de fotbal.

— Da, într-adevăr, așa stau lucrurile, a intervenit în discu
ție antrenorul de .fotbal V. STANESCU de la clubul sportiv 
Rapid. Atît eu cît și colegul meu V. STÂNCULESCU, am avut 
de rezolvat cazuri de acest fel. Bineînțeles că asemenea ati
tudini nu caracterizează pe sportivii secției noastre de fotbal 
care în marea lor majoritate au o comportare demnă de toată 
lauda, atit pe terenurile de sport cît și la muncă și învățătură, 
în familie, in societate.

Iată, spre exemplu, pe I.anga și Macri, sportivi îndrăgostiți 
în egală măsură de fotbal și de meseria lor de ingineri pe 
care o practică cu pasiune. Și nu sînt singurii. Același lucru 
se poate spune despre tehnicienii Georgescu — căpitanul echi
pei, Greavu și Ozon.

Desigur, mulți iubitori ai fotbalului s-au întrebat de ce Năs- 
turescu, un jucător talentat, nu a mai apărut, in ultima vreme, 
în formația clubului Rapid, deși echipa a avut de trecut multe 
examene dificile în campionat, lată explicația : promovat in 
prima echipă, Năsturescu, în loc să privească cu mai mult simț 
de răspundere îndatoririle ce îi reveneau ca sportiv fruniaș, s-a 
înfumurat, a început să dovedească neseriozitate în pregătire, 
o comportare ușuratică în societate, lnconjurîndu-se de un grup 
de „prieteni" el s-a lăsat influențat în rău. Pentru comporta
rea sa necorespunzătoare, colectivul l-a criticat aspru, de ne
numărate ori. Năsturescu nu a înțeles cum se cuvine acest 
ajutor tovărășesc. Auzise el că la Rapid se mai tolerase, în 
trecut, și altor jucători „de neînlocuit", abateri asemănătoare. 
Dar Năsturescu și-a făcut socoteli greșite. Deși util echipei, 
el a fost suspendat de la jocuri pînă se va îndrepta. Măsura 
l-a ajutat. La aceasta a contribuit și colectivul secției de lăcă- 
tușerie de pe lingă Ministerul Transporturilor și Telecomunica
țiilor unde lucrează. Acum, Năsturescu participă cu regularitate 
la antrenamente unde se străduiește să obțină o formă sportivă 
cît mai bună, nu lipsește din producție și a început să aibă o 
comportare frumoasă și în viața sa particulară. Munca educa
tivă dusă cu el și măsura luată l-a readus în rîndurile echipei, 
de care, sperăm, nu se va mai despărți...

Exigența manifestată la timp față de unele abateri ale lui 
Năsturescu a dat roade. Din păcate, în alt caz, cel al lui Todor, 
nu. s-a procedat la fel. Nenumăratele sale abateri de la disci
plina sportivă și de la regulile de comportare cetățenească au 
fost trecute prea ușor cu vederea. A fost criticat uneori fără să 
se ia însă măsurile disciplinare care se impuneau. Neînțelegînd 
ajutorul tovărășesc pe care colectivul i l-a dat de nenumărate 
ori, Todor a continuat să nesocotească îndatoririle sale de spor
tiv fruntaș și de cetățean. Conducerea secției de fotbal a clu
bului Rapid a fost nevoită, în cele din urmă, să hotărască 
excluderea lui de la Rapid.

Iată, așadar, cît de necesar este ca antrenorul să se ocupe 
în permanență de educarea sportivilor, să manifeste la timp 
exigență față de abaterile pe care aceștia le săvîrșesc, să cre
eze în rîndurile colectivului pe care-1 pregătește o opinie sănă
toasă, un climat favorabil pentru folosirea largă a criticii și 
autocriticii.

li AT SCURT POPAS...
Și apoi din nou la drum. Zi
lele însorite ale acestei 
toamne neasemuit de fru
moasă îndeamnă miile de iu
bitori ai drumeției să stră
bată cărările munților pa
triei.

In fiecare săptămînă, tot 
mai mulți turiști, cu rucsa
cul în spate, se avîntă spre 
culmile semețe, de unde pri
vesc panorama minunatului 
peisaj de toamnă.

SA DEZVOLTĂM LA SPORTIVI SPIRITUL ATITUDINII 
COMUNISTE FATĂ DE COLECTIV, FAȚA 

DE SOCIETATE

Practica activității sportive a arătat că acolo unde sportivi? 
țin la prestigiul echipei din care fac parte, respectă colectivul 
și se ajută între ei, se obțin rezultatele dorite. Manifestările 
individualiste, de vedetism, lipsa de modestie influențează ne- 
mijlocit și rezultatele instruirii sportive, ale activității compel 
tiționale.

In această privință, prof. GII. CFIIOSE, antrenor la cltN 
bul sportiv Știința, ne-a relatat un caz elocvent. Recent, cu 
ocazia campionatelor republicane de gimnastică de la Reșița, 
echipa Știința a fost pusă într-o situație critică. Și aceasta' nu 
atît de către echipele adverse, ci de una din sportivele sale —• 
gimnasta Iulia Podoreanu. Aceasta fără motive întemeiate a lipsit 
din concursul de la Reșița, pr.ejudiciind în acest fel rezultatul ce-1 
sconta clubul și echipa sa. Faptul este cu. atît mai grav, cu 
cît Podoreanu, ca jucătoare la Știința, îmbrăcase riu mai puțin 
de trei ori tricoul de campioană a țării, ceea ce ar fi trebuit, 
în mod firesc, să o facă să iubească cu și mai multă pasitina 
echipa sa, să lupte cu hotărîre alături de colegele sale, pentru 
prestigiul echipei. Formația Știința a învins la Reșița și fără 
aportul lui Podoreanu. Dar, pe bună dreptate, colegele sale și 
conducerea secției nu i-au trecut cu vederea această atitudine^ 
A fost pusă în discuția colectivului, criticată aspru de cole
gele sale Elena Leuștean, Anastasia lonescu, Elena Tutan și 
altele, și sancționată de conducerea clubului. Sîntem convinși 
că gimnasta Iulia Podoreanu a avut de învățat din aceasta șt 
se va gîndi cu mai mult simț de răspundere la prestigiul 
echipei.

Exemplul dat de prof. Gheorghe Chiose a fost urmat de 
multe altele aduse în discuție de ceilalți antrenori și profesori 
participanți. Din cele mai multe exemple a reieșit faptul că 
sportivii dovedesc tot mai mult atașament față' de cluburile 
și echipele lor și nu-și precupețesc eforturile pentru a apăra 
prestigiul acestora în competițiile sportive. -In acest fel, ei își 
manifestă și respectul față de public oferindu-i un spectacol 
sportiv de bună calitate.

Au fost însă și unele exemple care se aseamănă Cu cel al 
gimnastei Iulia Podoreanu. Iată, de pildă, cazul fotbalistului 
Octav Dumitriu de la Rapid, relatai de cei doi antrenori ai săi, 
Valentin Stănescu și Victor Stănculescu. Supraapreciindit-și ca
litățile fotbalistice și considerînd locul în echipă ca un drept 
ce-i revine de la sine, Dumitriu, cu cîtva timp în urmă, a în- 
ceput să dovedească o slabă disciplină la antrenament și în 
joc, permițîndu-și să nesocotească indicațiile tehnice date de 
antrenori șî aventurîndu-se, în multe meciuri, într-un joc indi
vidualist, cu excese de dribling. Bineînțeles că aceasta a adus 
multe prejudicii echipei sale și nemulțumiri îndreptățite din par
tea colegilor de echipă și a publicului spectator. Critica ce I 
s-a făcut în cadrul colectivului nu a reușit să-l îndrepte, de- 
oarece continua să creadă că echipa nu se poate lipsi de apor
tul lui, chiar dacă va continua să procedeze în același mod. 
De-abia în momentul cînd a ajuns în situația de a privi de 
pe tușă întîlnirile în care evolua echipa sa, Dumitriu a început 
să se' gîndească mai serios la îndatoririle ce le are, la res
pectul ce trebuie să-l acorde echipei și spectatorilor. E foarte 
adevărat că nici în prezent acest jucător nu s-a... lecuit în 
întregime de tendința către joc individualist, totuși comporta
rea sa s-a schimbat mult în bine. Antrenorii și colegii de 
echipă îl vor ajuta, desigur, și în continuare să se încadreze în 
jocul colectiv al echipei, să renunțe definitiv la manifestările 
de vedetism care mai izbucnesc din cînd în cînd.

Dezbătind asemenea probleme importante, deosebit de inte
resante, din care au avut de învățat toți cei care au participat 
la această utilă discuție organizată de ziar, orele au trecut 
pe nesimțite.

Faptele relatate sînt concludente. Și acestea sînt doar cîtcva 
din noianul de exemple ce l-ar putea da fiecare antrenor, pro
fesor de educație fizică sau activist sportiv.

Ziarul va continua și pe viitor să vină în ajutorul celor care 
se ocupă nemijlocit de organizarea și conducerea procesului 
de antrenament, de educația sportivilor noștri, să generalizeze 
experiența pozitivă dobîndită în munca de educație cu sporti
vii. Așteptăm în această privință o participare activă a antre
norilor, activiștilor sportivi, profesorilor de educație fizică, 
care-și pot împărtăși reciproc, prin intermediul ziarului, cele mai 
eficiente metode și mijloace folosite în munca educativă, ex
periența ce au acumulat-o in acest domeniu.

Pagină redactată de Virgil ALBESCU, Tiberiu STAMA 
și Vasile TOFAN.
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Peste 300 de copii 
la primul concurs al sezonului 

Prima etapă
in „Cupa Progresul**,  la polo

Duminica dimineața micii înotători 
tu participat la primul concurs progra
mat în acest sezon la bazinul acoperit 
de la Floreasca. întrecerile organizate 
de Școala sportivă de elevi nr. 7, cu 
sprijinul comisiei orășenești de specia
litate, s-a bucurat de un deosebit sue
des. La startul probelor s-au prezen
tat peste 300 de concurenți.

De notat faptul că în urma acestui 
concurs au fost îndeplinite 148 de nor
me de clasificare sportivă la copii.

Iată rezultatele înregistrate: BĂIEȚI, 
CAT. I : 50 m liber — Valentin Cos- 
tea (Dinamo) 29,3 ; 50 m bras — Ion 
Kende (C.S.S.) 35,2; 50 m spate — 
Ion Preda (C.S.S.) 36,7; 50 m delfin 
fon Kende (C.S.S.) 33,9. CAT. A 1I-A: 
50 m liber — Mihai Virgil (S.S.E. 2) 
34,5 ; 50 m bras — Peter Wachter
(Steaua) 43,9 ; 50 m spate — Sebastian 
Călin (Progresul) 41,0; 50 m delfin — 
Mihai Virgil (S.S.E. 2) 42,8. FETE, 
CAT. I : 50 m liber —■ Agneta Șterner 
(C.S.S.) 33,8; 50 m bras — Maria Vi- 
chi (S.S.E. 2) 42,7 ; 50 m spate — 
Sanda T ud ora (S.S.E. 2) 39,9 ; 50 m 
delfin — Viorica Petcu (S.S.E. 2) 41,8. 
CAT. a II-A : 50 m liber — Georgeta 
Niculescu (S.S.E. 2) 39,1 ; 50 m spate 
— Anca Isbășoiu (S.S.E. 1) 45,4 ; 50 in 
bras — Mihaela Ionescu (C.S.S.) 43,0; 
50 m delfin — Georgeta Niculescu 
.(S.S.E. 2) 45,8.

*

Tot la bazinul acoperit Floreasca s-a 
'desfășurat prima etapă în cadrul „Cu*  
pei Progresul" la polo, competiție re
zervată echipelor de copii. Iată rezul
tatele : Progresul — Steaua 6—5 ;
Clubul sportiv școlar — Școala spor
tivă de elevi nr. 1 6—1 ; Școala spor
tivă de elevi nr. 2 — Rapid 9—1.

G. CIORANU — coresp.

COLTUL SPECIALISTULUI

La invitația Federației franceze de 
rugbi, federația noastră de specialitate 
a trimis doi reprezentanți la cursul de 
antrenori — pe semnatarul acestor rîn- 
duri și pe D. Manoileanu — organizat 
Ia Paris în cadrul I.N.S.

Programul a cuprins lecții teoretice, 
practice și prezentări de filme — prin-

taptruo»

’.lOKijui rvHOSCor

r-in. i.
ire care turneul echipelor Marii Brita
nii și Franței în Noua Zeelandă etc.

Din suita lecțiilor practice, am reți
nut următoarele acțiuni tehnico-tac- 
iice:

1. La grămada ordonată. Pentru o 
friai bună tragere a balonului, trăgă
torul se așază cu piciorul de sprijin 
pe linia stîlpilor. In momentul intro
ducerii balonului de către mijlocașul 
la grămadă, urmează o împingere cu 
piciorul menționat mai sus; linia a 
doua de pe partea piciorului care este 
aruncat pentru jalonare, împinge jucă
torul respectiv, iar trăgătorul execută 
o răsucire amplă din regiunea lombară. 
Piciorul de sprijin ia și el parte prin 
împingere (Fig. 1).

Ftg. 2.
'Acest procedeu face ca spațiul de 

lacțiune al trăgătorului să ciească cu 
peste 40 cm spre grămada adversă, 
exact porțiunea de așezare a piciorului 
sting (în exemplul nostru, notat cu a).

2. Jocul liniei a treia în atac, din 
grămada ordonată este și el mult îm
bunătățit, avînd ca sarcină: a) menți
nerea liniei a treia adverse lingă gră
madă și b) crearea unui atac supra- 
tnmieric.

Loturile reprezentative la lucru
Pentru hocheiștii noștri fruntași, 

membri ai lotului reprezentativ, pe
rioada imediat următoare înseamnă o 
nouă etapă de pregătire în vederea 
obiectivului final : turneul olimpic de 
anul viitor de la Innsbruck. Echipa 
Capitalei va pleca zilele acestea intr-un 
turneu peste hotare, pentru a susține 
o serie de jocuri care au un caracter 
de pregătire și verificare a potențialu
lui reprezentativei. Timpul scurs de 
la ultimele întîiniri internaționale a 
fost folosit de antrenorii echipei (M. 
Flamaropol și 1. Tiron) pentru antre
namente mai asidue.

Un astfel de meci a avut loc du
minică seară pe patinoarul „23 August", 
în care lotul reprezentativ a primit 
replica selecționatei de tineret, parte
nerul obișnuit din ultimul timp. Cu 
acest prilej, după cum ne spuneau 
antrenorii, lotul a vădit progrese în 
pregătire și în joc, în comparație cu evo
luțiile precedente. Se remarcă — în 
stadiul actual de pregătire — mai multă 
precizie și siguranță in acțiuni, viteză 
sporită, pase în forță și șuturi din 
orice poziție. Toate acestea au fost 
vizibile în ultimele două reprize ale 
meciului de duminică, adică atunci 
cînd jucătorii lotului au acționat cu

—=

toată capacitaiea lor. Urmarea s-a 
văzut și in rezultatele reprizelor : 5—> 
în a doua și 5—0 în ultima. Asta 
după ce prima se încheiase la un scor 
strîns : 2—1,

In partida de duminică au fost fo
losiți jucătorii:

LOTUL A: Dumitraș (Crișan, 
Crihan) — Ionescu, Czaka (Țiriac) — 
Varga, Făgăraș — Szabo I, Ferencz. 
Szabo II — Pană, Andrei, Biro — 
Naghi, Florescu, Takaci.

LOTUL DE TINERET: Crihan 
(Sofian, Dumitraș) — Petrescu. 
Scheau — Oprea, Suliman (Cordu- 
ban) — Stefanov, Varadi, Tarei — 
Niță, Antal, Corduban — lanovici. 
Calamar, Mihăilescu.

Mîine seară, de la ora 18,30, lotul A 
va susține un ultim joc de antrena
ment. Apoi, jucătorii noștri vor pleca 
în turneu, urmînd ca simbătă și du
minică echipa Capitalei să evolueze 
la Berlin și Dresda, în compania se
lecționatei Berlinului. De aici, ei vor 
pleca în Iugoslavia, Austria etc. La 
înapoierea în țară, lotul A va susține, 
la 14 decembrie, o partidă cu Ț.S.K.A. 
Moscova. O zi mai tîrziu va avea loc 
meciul Steaua — Ț.S.K.A.

n U G JB I

După z €
S-a consumat o nouă etapă (a 10-a) 

în campionatul primei.categorii-; o eta
pă, care deși a apropiat și mai mult 
echipele de sfirșitul primului tur, n-a 
adus clarificări clasamentului.

Și totuși, sînt permise unele consi
derații. Astfel, din grupul fostelor pa
tru fruntașe (Dinamo București, Pro
gresul, Farul. Petrolul), cea mai bună 
performanță a realizat-o formația dina- 
mopistă, singura care a părăsit tere
nul cu ambele puncte, singura dintre 
ele care jucase în deplasare.

Pe linia ultimelor evoluții, Progresul 
a făcut din nou o partidă bună, dar a 
avut... ghinionul să dea peste o echi
pă (Steagul roșu) redutabilă și pe te
ren „străin". Cu punctul acumulat. Pro
gresul se menține mai departe in ur
mărirea liderului.

zultatele echipei să sufere, 
trivă...

Puncte prețioase pentru act' 
viitoarea configurație a clasa 
au acumulat Rapid și Steaua, 
de mijlocul clasamentului, în 
tul de față, dar care mai au 
un cuvint în lupta pentru șefie.

U.T.A. (acasă), C.S.M.S.-u 
derurgistul (in deplasare) au 
învinse terenul de joc; arăde 
fruntea sus, pentru că jucaseri 
(e drept, mai mult în prima 
ofensiv, constructiv, ieșenii și 
nii, nemulțumiți (credem) de 
arătaseră pub'icului. Aplicînd - 
pur defensivă, C.S.M.S. (echif 
bișnuise cu „altceva") și Side

ÎN CÎTEVA
© La Timișoara. în turneul final al 

campionatului republican de juniori s-a 
disputat meciul Știința Timișoara — 
CSS Cluj. Partida s-a încheiat cu un 
scor alb : 0—0.

© Intr-una din cele mai importan
te partide din campionatul de califi
care, Chimica Tîrnăveni a întrecut du
minică pe Minerul Lupeni cu 3—0 
(3—0).

® Rapid București și Ancora Ga
lați, echipe calificate pentru barajul în 
vederea ocupării celor două locur? 
în categoria A, au susținut duminică

RÎNDURI...
o partidă amicală. Rezultat : 14—9
(6—9) pentru Rapid.

® Astă-seară, de la ora 19, va avea 
loc Ia sediul UCFS, oraș București 
un referat pe marginea cursului de 
antrenori care s-a desfășurat recent la 
Paris. Sînt invitați toți antrenorii de 
rugbi din Capitală.

® Mîine, pe stadionul Progresul, de 
la ora 15,00 se va desfășura o nouă 
partidă din cadrul „Cupei Progresul44: 
Lotul R.P.R. — Combinata Gloria- 
Unirea.

Noutăți tehnico-tactice 
în jocul înaintării și treisiertnrilor

In fig. 2, jucătorul nr. 6 trece în lo
cul mijlocașului la deschidere, iar nr. 
8 în stingă acestuia, cu fața spre 
grămadă, pe unde urmează să intre 
mijlocașul la grămadă. Pasa urmează 
să fie făcută către jucătorul-aripă de 
linia a treia nr. 6, care se găsește în 
fața mijlocașului la deschidere advers 
și, spre care urmează să se îndrepte. ~

în fig 3, balonul este ramasat de că
tre jucătorul nr. 7, care intră foarte 
aproape de grămadă și ia contact cu 
adversarul, protejind balonul care-1 o- 
feră colegului său de linie nr. 8. La 
rîndul său, acesta ia „jumătate" con
tact cil adversarul, urmînd ca și nr. 6 
să facă aceiași lucru. O dată ce adver
sarul a fost fixat, urmează ca pasa să 
se facă direct mijlocașului ia deschi
dere, pentru a se depărta de apărătorul 
său. Mijlocașul la grămadă ia și el 
parte la această acțiune, intercalîndu-se

în linia de treisfetturi (a doua sau 
a treia oară se poate face grămadă 
deschisă).

3. In legătură cu jocul în margine, 
se poartă ample discuții privind ju
cătorii care nu iau parte la grămezile 
deschise sau la joc, în general.

In fig. 4 sînt create două culoare 
pe care vor alterna atacurile în față 
și pe fund. Cind balonul este prins 
de nr. 7, jucătorul nr. 1 urmează să 
intre pe lingă acesta și să continue 
cu nr. 4, apoi cu ceilalți coechipieri.

Un atac asemănător se poate realiza 
și prin culoarul din față, unde acțio
nează tot jucătorul cu nr. 1.

4. Jocul liniilor dinapoi este legat, 
în special, de jocul înaintării. Preocu
parea principală în atac trebuie să se 
orienteze pe: crearea atacului supra- 
numeric, menținerea lui și finalizarea.

Problema principală este menținerea 
triunghiului de joc, foarte important în 
atac și cu precădere în pregătirea con
traatacului. El trebuie să fie format 
din 3 piuă la 14 jucători. In fig 5 este

redată așezarea Întregii echipe pentru 
un eventual contraatac.

★
Din filmele vizionate, am reținut u- 

neie aspecte ce diferă de școala rug
bi ului francez:

a) Înaintașii nu întorc spatele ad? 
versatului decît foarte rar și aceasta 
numai la margine.

b) în „22”-ul advers se folosesc lb: 
vituri de picior foarte înalte, pe bu
turi, începînd de la mijlocașul la des
chidere, după ce ajunge cel puțin la 
linia avantajului.

c) Liniile dinapoi stau aproximativ în 
mică adîncime, strîns și se desfac cu 
repeziciune în atac.

d) Așezarea în margine este strînsă 
și scurtă, iar aruncarea se face pe ul
timul om care deschide direct mijlo
cașului la deschidere, pentru a scoate 
din joc restul jucătorilor.

e) Schimbări dese ale sensului de 
atac, a ie mijlocașilor, înainte ca îna
intașii să se poată desfășura din gră
mada ordonată sau șpontană.

Jată, pc scurt, ce am reținut la 
cursul de la Paris. Desigur că învăță

mintele trase dc aici vor fi împărtășite 
antrenorilor noștri in cadrul unui ciclu 
special.

prof. AUREL BARBU 
din colectivul de antrenori al 
fotului republican de rugbi

Ilie Stelian (Dinamo Pitești) respinge un atac al petroliștilor. Dridea I 
trolul) și C. Ionescu (Dinamo Pitești) așteaptă deznodămîntul fazei j 

a interveni (Petrolul Ploiești — Dinamo Pitești 0—0)
Foto : M. Pop«

Mai slab s-au comportat Farul și 
Petrolul. Constănțenii, prea încreză
tori în forțele lor, după victoria obți
nută în dauna echipei Steaua, s-au 
trezit abia în cabine după dușul rece 
servit de Crișul Oradea. Prea tîrziu 
insă: ei coborisera două locuri în cla
sament, în timp ce formația oaspe ur
case de la locul 12 la locul 9. Rezul
tatul de egalitate (0—0) consemnat la 
Ploiești poate fi considerat ca un in
succes pentru formația gazdă. Petro
liștii încearcă diferite formule în linia 
de atac, dar, după cum se observă, fără 
succes. Compartimentul lor ofensiv n-a 
mai marcat gol de la meciul cu 
Steaua, dovedind incohercnță în ac
țiuni, insuficientă forță de pătrundei» 
si finalizare.

Mult schimbată în bine se prezintă, 
Dinamo Pitești. Mtmca antrenorului 
Virgil Mărdărescu a început să-și a- 
rate roadele. Bine intenționat și ferm 
V. Mărdărescu a renunțat la vedetele 
mofturoase și recalcitrante (Constan- 
tinescu, Vasile Alexandru, Valcan) 
dînd un justificat credit juniorilor D[>- 
brin și Badea. Măsurile energice, cu
rajoase, au avut ca prim rezultat însă
nătoșirea atmosferei in secția de fotbal 
a clubului Dinamo Pitești, fără ca r»--

și-au anulat singure, prin acea 
temă, orice șanse.

In sfîrșit, cele două Științe, 
mișoara și Cluj, și-au mai a„ 
porterii cu punctele ciștigate di 
Sînt deci speranțe de evadare c 
lanternei și aceasta constituie 
ele, în momentul de față, un 
prețios în munca de pregătire..

G. NICOLA)

lată, în continuare, cîteva 
cieri din foile observatoriloi 
rali:

ION BALĂNESCU (observ 
meciul U-T A-—Dinamo) : „V 
început jocul în ritm susținut 
țiuni desfășurate în viteză și bi, 
iate. Prin execuții tehnice coreei 
continua mișcare a jucătorilor ! 
zat o bună circulație a mingii. A 
plică superioritatea gazdelor k 
cui terenului ca și nivelul te 
jocului destul de valoros. Arăde 
avut însă suficientă forță în , 
re fiind lipsiți și de o rezistent 
fică necesară în cele 90 de nu 
joc. Din această cauză ritmul

S U P E R L A r.
• Cel mai bun meci al etapei : Progre

sul—Steagul roșu Brașov. In special repri
za a Il-a a acestei partide a lost deose
bit de spectaculoasa și palpitanta, pînă 
în ultimul minut de joc neștiindu-se de 
partea cui va înclina victoria.

$ Cel mai slab meci : Rapid—Siderur- 
gistul. Deși rapidiștiî au învins cu 3—1. 
ca jac ei și-au dezamăgit suporterii. Side
rurgie tul a venit cu „lecția" învățată de 
acasă : să se apere cu orice preț. Lecția 
învățată neiiguirînd în nici un manual mo
dern de fotbal, nu le-a folosit gălățenilor.

• Cel mai dramatic meci : Știința Cluj— 
Steaua. Mai erau 44 de... secunde de joc 
și mingea se afla la... Petescu, cînd s-a 
produs faza care avea să aducă lovitura 
de la 11 metri prin care Știința Cluj a 
egalat situația. Este interesant de arătat

că e pentru a doua oară, 5n iniei 
săptătnînă, cînd Știința dă mari e 
poiterilor ei, învingînd (în meciul 
șui) sau egalînd situația (în pc 
Steaua) în., ultimul minut de joc 
lovitură de la 11 metri. Nu aduce 
aduce... minutul 90 1

® Cel mai inspirat portar : J 
(Steagul roșu). Datorită întervenți 
decisive din repriza a Il-a, Prog 
reușit să lructifice insistenta dom 
ritorială din finalul întilnirii.

® Cel mai slab portar : Liviu 
(U.T.A.) Cele două intervenții gr 
sale din repriza a 11-a au dat „c 
ră’ dinamoviștilor bucureșteni căi 
rie.

• Cel mai periculos adversar p 
pid ; Motroc 1 A marcat un gol



3 e t a p e...
jocului prestat de U.T.A. a scă- 
repriza secundă. S-au compodat 
nivel superior Țirlea și Floruț. 

.lab au jucat Coman. Pecican și 
țu.
amoviștii au avut in general ca
rtea de a se mobiliza pe par- 
! jocului pentru a rejace handi- 
și pentru a jorța victoria. Spre 

hire de adversar insă trecerea din 
re in atac s-a făcut lent cu în- 
i de transmitere a mingii. fnsu- 
'ă a fost și preocuparea pentru 

la poartă de la semidistanță 
tanță. Au dat un randament mai 
Pircălab, Ene, Varga. Popa și 
în nota obișnuită, iar Daicu, 
eiller III, Frățiiă și Nunweiller 
b nivelul posibilităților
tCEA DAVID (observator Ia jo- 
tiința Timișoara—C.S.M.S. lași): 
ța Timișoara a jucat intr-un tempo 
ut pe toată durata meciului. Din 

de vedere tehnic jucătorii au 
:at un fotbal destul de bun cu 
scurte, pe jos, cu adresă. Au 
insă uneori din punct de ve- 

tactic, abuzind de combinații in 
porții adverse in dorința de a 
i „zidul" apărării supranumeri- 
oaspeților. Extremele au fost prea 
jolosite, trasul la poartă a iă- 

? dorit. Ieșenii au practicat în 
repriză un joc pur de apărare, 

■tirul la jumătatea terenului pe 
și Pop ca upirjuri" de atac. Au 

lat ia această tactică după primi- 
irimului gol. Altfel oaspeții au 
at cu multă dîrzenie arătind o 
pregătire morală și de voință.

Dr. ROMULUS BAI.ABAN (obser
vator la meciul Petrolul—Dinamo Pi
tești) : „Petroliștii au jucat contuz.cu 
acțiuni lerde. ia care majoritatea jucă
torilor au participat defectuos, nuscin- 
du-se puțin, inghesuindu-se pe centru. 
Compartimentul defensiv s-a dovedit 
uneo-i nesigur rezolvind distructiv 
majoritatea situațiilor. Apărătorii au 
greșit și in momentele de dominare 
a echipei venind in atac și producing 
astfel o înghesuială și mai mare. Pe
trolul s-a mișcat g^eoi, majoritatea ju
cătorilor comtțînd numeroase greșeli 
tehnice. Dinamo Pitești a acționat ca 
o echipă „proaspătă", jucătorii ei fiind 
mereu primii la minge. Echipa a pres
tat un joc bun, organizat, aglomerat 
în apărare și cu acțiuni simple, in vi
teză în atac. Jucătorii cunosc destul 
de bine sarcinile pe posturi și com
partimente în sistemul cu patru fun
dași. Dobrin, Barbu și David s-au do
vedit buni tehnicieni

ȘT. COVACI (observator la meciul 
Știința Cluj — Steaua) : „A fost un 
joc de o factură superioară. Ambele 
echipe s-au depășit in străduința de a 
da tot ce pot. S-a acționat deschis pe 
toată durata jocului, foarte rapid, cu 
pase pe jos. Steaua a acționat prin 
combinații subtile și foarte derutante 
Ia care Știința a răspuns prin elan, 
printr-un joc în adincime. Rezultatul 
este echitabil. S-au remarcat: Ivan- 
suc (foarte bun), Cîmpeanu, Popescu, 
Adam. Szabo și Marcu de la gazde 
șl Rakși, Creiniceanu, Voinea (toii 
foarte buni), Constantin, Jenei și Za- 
voda II.

ȘTIRI
LOTUL R. P. ROMÎNE PENTRU 

AL TREILEA MECI Cl£ DANE

MARCA, DE LA 28 NOIEMBRIE

Analizînd comportarea jucătorilor 
noștri în etapa de duminică și tră- 
gînd o serie de concluzii după ulti
mele întîlniri internaționale, F.R. Fot
bal a procedat Ia unele remanieri în 
lotul din care va fi alcătuită echipa 
Romîniei în vederea meciului decisiv 
cu Danemarca din cadrul preliminări- 
ilor olimpice, programat la Torino în 
ziua de 28 noiembrie a.c.

Antrenorii s-au oprit asupra urmă
torilor jucători : portari: Adamache, 
Mîndru ; fundași : Popa, Nunweiller 
III, Ivan,*  Greavu ; mijlocași : Petru 
Emil, Koszka, Seredai, C. Dan ; îna
intași: Pîrcălab, Varga, Voinea (Steaua),
I. Ioneseu, Dridea I, Constantin Sasu, 
Creiniceanu

■■SI LOTUL DANEZ

Federația de specialitate din Dane
marca a comunicat ieri telegrafic Iotul 
de 20 de jucători pe eare-I va deplasa 
la Torino : L. Soerensen, K. Johansen,
J. J. Hansen, B. Hansen, J. Madsen, 
J. Petersen, C. Berthelsen, K. Thorst, 
O. Madsen, O. Soerensen, J. Danielsen,

• ȘTIRI • ȘTIR!
M. Meoller, B. Larsen, J. Amdisen, A. 
Dyremose, S. A. Rask, K. Hansen, W. 
Soerensen. E. K. Christiansen, J. Bje- 
regard.

Față de jucătorii care au fost la 
București sînt doar trei nume noi : 
S. A. Rask. W. Soerensen, J. Bjeregrad.

ARBITRUL ROMÎN ANDREI

RADULESCU A CONDUS

DOUĂ MECIURI ÎN GRECIA

La cererea federației de fotbal din 
Grecia de a desemna un arbitru romîn 
pentru a conduce meciuri de campionat, 
F.R.F. a delegat pe Andrei Radulescu. 
El a arbitrat săptămîna trecută me
ciurile Egyon — Panathinaikos Atena 
(1—1) și Olimpiakos Halebida — 
A.E.K. (0—4) primind calificative ex
celente.

PROGRAMUL ETAPEI

DE DUMINICĂ A CAMPIONA

TULUI CATEGORIEI A

Avînd în vedere întâlnirea inter
națională cu Danemarca de la 28 no
iembrie, F.R. Fotbal a hotărît unele 

modificări în programul etapei de du
minică a turului campionatului republi
can. Se vor disputa meciurile : U.T.A. 
— Știința Cluj, Crișul — Știința Timi
șoara, Siderurgistul — Dinamo Pitești, 
Steagul roșu — Farul și C.S.M.S. — 
Petrolul, urmînd ca jocurile Rapid — 
Dinamo București și Steaua — Pro
gresul să fie aminate.

CUPLAJ FOTBALISTIC,

JQl PE STAD|QNUL

PROGRESUL

Iubitorii fotbalului din Capitală vor 
putea urmări joi un interesant cuplaj 
fotbalistic. Astfel, pe terenul Progre
sul se va desfășura, cu începere de Ia 
ora 13, întîlnirea dintre echipele Pro
gresul București și Selecționata B 

de juniori.
în continuare, de la ora 14,45, Pe

trolul Ploiești va primi replica Selec
ționatei A de juniori.

Cele două echipe de categorie A, 
Progresul și Petrolul, vor întâlni două 
selecționate puternice în rândul cărora 
vor apare o serie de juniori cunoseuți, 
cum sînt : Mircea Constantines cu, Va- 
sile Gaboraș, Florian Const an tine seu, 
Dumitru Dumitriu, Ion Constantin, 

Sorin Bretan, Viorel Petrowici, B. Pa
nici, Ion Oblemeneo- ete.

€u o etapa înaintea încheierii turului categoriei B
trii ambelor serii învinși! Iată „lovitura de teatru" 
>ei disputată duminică în categoria B, această com- 

de mare regularitate care a menținut trează și in 
ă toamnă atenția amatorilor de fotbal. Prin reor- 
îrea pe două serii, întrecerea a cîștigat în calitate 
iminică de duminică, corespondenții noștri ne seni
lă multe meciuri de bună factură tehnică.
aiul Tirgoviște a pierdut ambele puncte la Galați, 
ța codașei clasamentului, echipa locală Știința, în 
ce C.F.R. Timișoara, care pînă mai ieri conducea 
tar plutonul echipelor din seria a 11-a, a fost între
cu 4—0 de Gaz Metan Mediaș, o echipă care pînă 

avusese o comportare medie, ieșind cu prilejul 
ii rezultat din anonimatul în care se complăcea, 
m că este nimerit să arătăm cu acest prilej că fero- 
din Timișoara se află la prima înfrîngere și că s-au 
timp de opt etape pe primul loc în clasament. In- 
rea liderilor n-a adus modificări pe treaptă cea mai 
; a clasamentului decît în seria a Il-a, unde. Minerul 
Mare, confirmînd îorma bună în care se află, a 
pe primul loc la două puncte de C.F.R. Timișoara.

In cealaltă serie, Metalul Tirgoviște se menține pe primul 
loc la un punct diferență de altă echipă feroviară, C.F.R. 
Pașcani, care în întrecerea din această toamnă a avut o 
comportare dintre cele mai frumoase.

Etapa a XH-a a oferit amatorilor de fotbal o serie 
de meciuri disputate, de o bună calitate așa cum au fost 
C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. Neamț, Știința Craiova — 
Dinamo Bacău (în prima serie). Minerul B. Mare — 
Arieșul Turda, Jiul Petrila — C.S.M. Reșița, A.S. Cugir — 
C.SM. Cluj, Gaz Metan Mediaș — C.F.R. Timișoara, 
Industria Sîrmei C. Turzii — Mureșul Tg. Mureș (în a 
doua serie). Excepție au făcut partidele Știința Bucu
rești — Unirea Rm. Vîtcea, Tractorul Brașov — Poiana 
Cîmpina, Chimia Făgăraș — Metalul București, C.S.M. 
Sibiu — Minerul Lupeni, în care jocul a fost de slabă 
factură tehnică. Recunoscuta inconstanță a echipelor 
noastre a ieșit în evidență și duminică: la numai o 
săptămînă după victoria cti categoricul scor de 8—2 în 
fața Mureșului Tg; Mureș, C.S.M. Sibiu a prestat un joc 
sub orice critică în partida cu Minerul Lupeni, terminată 
cu pn scor alb.

SERIA I

'NȚA GALAȚI - METALUL 
OV1ȘTE (2—0). Desigur, un re- 
surpriză pentru cei ce n-au urmă- 
rtida : ultima clasată a reușit să 
că pe liderul clasamentului 1 Cu 
acestea, pe teren lucrurile au 
toarte normale. Gazdele au avut 

mpul inițiativa, au jucat simplu 
:is, pe cînd oaspeții, nervoși, au 
un joc obstructionist. Arbitrul Gh. 
he (București) i-a eliminat pe 
rii Pac (Știința) și Mihăilescu 
Iul) pentru lovire reciprocă. Go- 
au fost marcate de Militam în 

28 și 30. S-au remarcat: Manta, 
ru, Neagu (Știința), Chirilă și 
>an (Atetalul).
N. Critică și S. Ccnstantinescu 

coresp.

INȚA CRAIOVA—DINAMO BA- 
(2—0). Jucătorii de la Știința 

7a au dominat majoritatea tim- 
expediind numeroase șuturi spre 

i oaspeților. Dinamo Bacău a 
doar in repriza a doua o scurtă 
dă de dominare. Spectatorii au

E...
Siderurgistul. Cînd s-a marcat al 
gol. Georgescu, autorul lui, I-a luat 

pe după gîț pe Motroc și J-a sărutat, 
cum i-ar fi spus : „lasă că eu am 
rijă să marchez în... poarta cealaltă 1' 

el mai bun arbitraj : Al. Pîrvu (Bucu- 
la meciul Farul — Crișul .,

el mai slab arbitraj : Alexandru Toth 
a) la meciul U.T.A. — Dinamo Bucu- 

ei mai buni jucători, care pot alcătui
X. SAPTAMINII, au fost următorii ;
ur : ADAMACHE (Steagul roșu).
ași ; POPA (Dinamo București), SOLO- 
(Crișul), IVAN (Dinamo București), 
cași : PESCARU (Steagul roșu) și C. 
Rapid)
tași : PÎRCALAB (Dinamo București), 
'ANTIN (Steaua), VOINEA (Steaua), 
JESCU (Rapid), CREINICEANU (Steaua). 

fost mulțumiți de joc și in special de 
faptul că el s-fi desfășurat intr-un 
ritm foarte rapid. Au marcat : Ganga 
(min. 42) și Dumitrescu (trim 77, din 
11 m, dictat de arbitru la un fault 
comis de Cincu asupra lui Ganga).

T. Ștejănescu — coresp.

TRACTORUL BRAȘOV - POIANA 
C1MPJNA (3—0). Localnicii s-au miș
cat în general bine și au reușit să-și 
asigure o victorie comodă. Au marcat 
Pop (min. 4) și Oană (min. 23 și 78).

C. Gruia — coresp. reg.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI — UNIREA 
RM VILCEA (2—2). Ambele echipe 
s-au străduit cit au putut să nu se 
„deranjeze" una pe alta și au jucat în 
consecință, adică șters, fără convin
gere, cu foarte multe greșeli (pase 
date cit se poate de senin la adver
sar) și au mers pe principiul : „înscriem 
noi, marcați și voi", in așa fel ca toa
tă lumea (ne referim firește la „lumea" 
celor două echipe) să fie mulțumită. 
Studenții au avut multe ocazii de a 
marca însă de nenumărate ori centră
rile extremelor nu găseau pe nimeni 
în careul advers, iar atunci cînd ata- 
canții s-au trezit singuri in fața porții, 
ori au așteptat să le fie luată mingea, 
ori au tras în brațele portarului. Ace
leași considerații și pentru echipa oas- 
pe care n-a mai reușit jocul bun din 
meciul cu Știința Craiova.

Cele patru goluri au fost înscrise în 
ordine de Ene (Știința) în minutul 43, 
Cazacu (Unirea) în minutul 49, Tusz 
(Știința) în minutul 75 și Mihăilescu 
(Unirea) în min. 79. Arbitrul jocului, 
Gh. Comănescu (Cîmpina), a condus 
fără greșeli un meci care, de altfel, nu 
i-a pus prea multe probleme.

C. DUMITRIU

CHIMIA FAGARAȘ — METALUL 
BUCUREȘTI (1—0). După un meci 
în care accentul s-a pus pe apărare 
și deci a fost lipsit de spectaculozitate, 
Chimia a reușit să-și depășească la li
mită adversarul. Oaspeții s-au organi
zat cu cîte 7 și 8 oameni, făcind și pe
riculoase incursiuni pe contraatac. Go

lul a fost marcat în min. 28 de Ma
xim.

B. Stoicu—coresp.

C.F.R. PAȘCANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ (3—0). Pe linia actualei 
comportări bune, feroviarii au obținut 
o victorie pe deplin meritată în dauna 
formației Ceahlăul. Au marcat: Bîr- 
jeoanu (min. 3), Atanasiu (min. 5) si 
Rozorea (min. 62).

C. Enea—zcresp.

FLACARA MORENI — FORESTA

Tusz (Știința București), care nu se vede în fotografie, a tras puternic fi 
mingea zboară spre plasă, pe lingă portarul Bumbescu (Unirea Rm. Vilcea) 

Foto : Șt. Petrică

FĂLTICENI (3—0). Jocul a început 
în nota de dominare categorică a gaz
delor și după golurile înscrise în min. 
1 de Frîncu și in min. 14 și 25 de 
Bontaș, se părea că scorul va lua pro
porții. Dar gazdele au jucat în con
tinuare fără interes, astlel că meciul 
s-a terminat cu scorul de 3—0. In min. 
80 Frîncu (Flacăra) a fost eliminat de 

arbitrul V. Drug (București) pentru 
lovirea adversarului.

R. Săvulescu—coresp.

SERIA A ll-A

FL. ROȘIE ORADEA — A.S.M.D. 
SATU MARE 3—0. Meciul n-a plăcut 
decît in cea de a doua parte cînd Bodo 
și Szucs, în principal, adueîndu-și par
că aminte că au fost jucători de „A“, 
au construit cîteva acțiuni foarte fru
moase. Două dintre acestea au prile
juit de altfel și înscrierea de goluri: 
min. 48: combinație reușită între Bodo 
și Szucs și șut al ultimului la colț. 
Min. 63: Bodo a făcut cîteva schim
buri cu Szucs și Dulgheru, apoi s-a ho
tărît, dintr-o dată, să șuteze la poartă, 
dintr-un unghi aproape imposibil. Ba
lonul jucînd o festă apărătorilor de la 
A.S.M.D (inclusiv portarului) a intrat 
în spațiul porții, prin colțul sting, a 
traversat-o aerian, ieșind prin cel drept. 
In acest timp, portarul A.S.M.D. aș
tepta calm, cu fața spre teren, neob- 
servind nitr.ic 1... Min. 90: fundașul 
Boroș participă la un atac pe partea 
stingă, centrează la semi-înălțime și 
și Benic, lovind mingea cu fruntea, o 
trimite în plasă, printre doi apărători 
sătmăreni...

Orădenii, au meritat victoria chiar și 
la acest scor. Ei au jucat mai hotă
rît, mai clar. A.S.M.D. a rezistat prima 
repriză, dar a cedat complet la reluare,

V. PAUNESCU

GAZ METAN MEDIAȘ-C.F.R. TI
MIȘOARA 4—01 In cel mai frumos 
meci desfășurat în orașul nostru, echi
pa locală a întrecut la scor pe lidera 
clasamentului. Meciul s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic. Oaspeții au fost sur
prinși de jocul energic, în permanentă 
mișcare ai fotbaliștilor de la Gaz Me
tan, care au înscris de patru ori prin 

Chezdi (min. 3 din 11 m), Zanca 
(min. 44), Pascal (min. 47), și din nou 
Zanca (min. 70). In min. 45, Talpoi 
(C.F.R.) a ratat un 11 m. Bun arbi
trajul Iui Al. Popa (Buc.)

Dan Viniilă și Z. Rișnoveanu 
coresp

MINERUL BAIA MARE - ARIE
ȘUL TURDA 3—0. Pînă în min. 47 
cînd Soo a înscris primul gol, jocul a 
fost oarecum egal. Înaintarea echipei 
gazdă nu și-a desfășurat jocul obiș
nuit. Totuși, către sfîrșitul meciului, 
Minerul mai înscrie de două ori prin 
Al. Pop (min. 74) și Trifu (min. 77). 
Oaspeții au jucat bine în cnnp, dar 
n-au reușit să finalizeze nici una dii» 
ocaziile avute. Excelent arbitrajul lui 
E. Martin (Buc.).

V. Săsăranu—coresp. regional

JIUL PETRILA — C.S.M. REȘIȚA 
2—0. Prima repriză a aparținut Jiului 
care a dominat clar, dar a șutat insu
ficient la poartă. In min. 25: Osan 
(C.S.M.) respinge — de pe linia porții 
— un șut puternic al lui Libardi. 
Oaspeții contraatacă periculos pe ex
treme, Scinteie mai ales fiind foarte 
activ. In min. 65: Libardi centrează 
în careu, Apro lovește mingea cu mina 
și... 11 m. Cazan înscrie. Oaspeții ies 
la atac ratînd o mare ocazie (min. 73) 
prin Varga. Sînt de semnalat une,e 
durități din partea echipei reșițene. 
Min. 82: Csutac venit în viteză șu- 
tează la colț. A condus corect, T. Bur
lan (Buc.)

1. Zamora și N. Tăutu, coresp.

1ND. ȘIRMEI — MUREȘUL TG. 
MUREȘ 4—2. După o primă repriză in 
care oaspeții au jucat excepțional, la 
reluare gazdele se organizează mai 
bine, atacă mai sigtir și marchează 
mai mult. Autorii golurilor: Muresart 
(min. 49 din J1 m), Drăghici (min. 60), 
Mateescu (min. 66) și Dărăban (mim 
87) pentru localnici, respectiv Balintl. 
(min. 26) și Vegh (min. 50).

P. Țonea-coreap.

C.S.M. SIBIU — MINERUL LU
PENI 0—0. Gazdele an practicat un 
joc sub orice critică, pierzînd în a- 
eest campionat primul punct pe teren 
propriu. Oaspeții au făcut un joc de 
apărare (cu 8—9 jucători), cu multe 
obstrucții și... proteste la deciziile ar
bitrului, din care cauză Seneși (Mine
rul) a și fost eliminat (min. 77). Bun 
arbitrajul lui C. Petrea (Buc.).

7. lonescu-coresp.

A.S. CUGIR — C.S.M. CLUJ 0—0 
Joc de bună factură tehnică, disputat 
în limitele sportivității. înaintarea echi
pei gazdă, ineficace, a ratat cel pu
țin 4 ocazii (Deac, Baban, Crăciun 
etc.). Oaspeții au avut o „bară" (mm. 
16) prin Lungu. Rezultatul este echi
tabil.

M. Vîiceanu, coresp.



Un reușit concurs 
de ciclocros: 

„Cupa Steaua”
Vremea ține cu ciclocrosiștii. Și al 

patrulea concurs din actualul sezon, 
dotat cu trofeul „Cupa Steaua", s-a 
desfășurat duminică dimineața pe un 

| timp admirabil. La întrecerile disputa- 
l te pe un traseu ales în împrejurimile 
stadionului Steaua, au participat pes- 

1 te 60 de alergători de toate categoriile.
In cea mai importantă probă a pro- 

gramului, cursa seniorilor, s-au între
cut 25 de concurenți. La start au fost 
prezenți toți specialiștii acestui gen de 
alergări, deoarece „Cupa Steaua• ** con
stituie o ultimă verificare în vederea 
finalei pe țară a campionatului repu
blican. Traseul, presărat cu numeroa
se porțiuni extrem de dificile (gropi, 
arătură și mult teren de mers pe jos), 
i-a triat pe cicliști după stadiul pre
gătirii lor. Campionul țării, C. Du
mitrescu, a cîștigat întrecerea dispu
tată de-a lungul a 6 ture (un tur ~ 3,800 
km). Principalul lui adversar, C. Ba
ciu, a avut o defecțiune mecanică în 
turul II, ieșind astfel din luptă. O fru
moasă comportare au avut Gh. Rădu 
lescu și Alex. Mitef care au reușit în 
ultima parte a cursei, să refacă mult 
teren și astfel să se claseze pe locuri 
fruntașe. Iată ordinea sosirii : 1. C. 
Dumitrescu (Olimpia), 2. Gh. Rărdulescu 
(Olimpia) la 4 sec ; 3. Alex. Mitef (Vo
ința) la 6 sec ; 4. I. Braharu (Voința) 
la 37 sec; 5. P. Simion (Steaua) la 
54 sec.

• Concursul Pronoexpres de mîine. 
20 noiembrie este al treilea din seria 
celor ce beneficiază de premii supli
mentare pentru participanții posesori 
de bilete Sportexpres. Fiind prezenți cu 
cîte un bilet Sportexpres pentru fie
care variantă Pronoexpres ei pot ob
ține, în afara premiilor obișnuite în 
bani, și pe cele suplimentare oferite 
din fond special și atribuite pe baza 
unei extrageri suplimentare de 5 nume
re din 49.

Premiile suplimentare constau din : o 
motocicletă ,.Jawa“ de 350 cmc, tele
vizoare „Rubin 102“, frigidere „Fram“, 
aparate de radio „Darclee" cu picup, 
etc.

• Cel mai mare premiu Pronosport 
înregistrat în actualul sezon a fost în- 
mînat duminică pe stadionul Republi
cii. cu ocazia cuplajului fotbalistic de 
categoria A. Cum se știe, participantul 
Vasile lonescu din București a reali
zat importantul premiu în valoare to- 
lală de 116.942 lei la concursul Pro
nosport din 3 noiembrie, folosind un

iată rezultatele în celelalte probe : 
juniori cat. I (3 ture) : 1. Gh. Radu 
(Olimpia) ; 2. C. Grigore (Voința) ; 3. 
C. Ivan (Dinamo) ; juniori cat. a 11-a 
(2 ture) :7. C. Constantine seu (C.P.B.),
2. M. Beșleagă (Dinamo) ; 3. C. Predes- 
cu (Dinamo) ; biciclete de semicurse 
(1 tur) : 1. V. Culomfirescu (S.S.E. 
nr. 1); 2. V. Josanu (Voința) ; 3. N. 
Constantin (Lehliu) ; biciclete de tu
rism : 1. C. Apostolescu (Voința) ; 2.
I. Dinu (Olimpia); 3. I. Popa (Olim- 
pia).

Un record pînă
Asociația sportivă a școlii medii Nr. 7 

„I. L. Caragiale“'din Capitală a reali
zat recent un record unic în felul lui: 
toți elevii școlii au trecut probele de 
atletism din cadrul fazei pe școală a 
campionatului republican rezervat ele
vilor. De asemenea, în plină desfășu
rare se afla și întrecerile din cadrul

Despre comportarea sportivelor noastre 
la „internaționalele" R. P. Romine

Materialele publicate pînă acum în 
presă pe marginea recentelor campio
nate internaționale ale R.P. Romîne, 
cum e și firesc, nu au putut cuprinde 
toate aspectele și concluziile desprinse 
după această importantă confruntare 
internațională. Pentru antrenori, cam
pionatele internaționale au constituit 
cel mai sever examen al muncii des
fășurată în anul 1963 și un punct de 

EMILIA L1ȚÂ

plecare pentru planificarea pregătirii 
pentru anul viitor, olimpic. Tocmai de 
aceea, considerăm că este necesar să 
insistăm asupra unor probleme, pentru 
ca anul viitor gimnastele noastre să 
se poată prezenta în fața aparatelor 
de concurs în plenitudinea forțelor și 
posibilităților lor.

Fără îndoială, campionatele inter
naționale ale țării noastre au fost în
treceri de mina întii, ele bucurîndu-se 
de participarea unor gimnaste, membre 
ale loturilor reprezentative sau olim
pice din diferite țări ale Europei. 
Această întrecere ne-a dat posibilitatea 
de comparare a interpretării exercițiilor

acum neegalat
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv". Primii purtători vor fi cu- 
noscuți la începutul lunii viitoare.

Pentru frumoasele rezultate obținute 
pe plan spoptiv de această școală me
rită a fi evidențiați profesorii de specia
litate Ion Oprescu, Adalgiza Radu, Vio
rica Banciu și Camil Morțun ca și or
ganizațiile U.T.M. ale tuturor claselor.

IVINRSTICR

impuse, cu care se va concura la Jocu
rile Olimpice, precum și a nivelului 
tehnic pe diferite aparate atins în unele 
țări europene. Pentru gimnastele noas
tre concursul a constituit un excelent 
prilej de „rodare“ a întregii echipe 
într-o întrecere de mare anvergură in
ternațională, în condițiile unui arbitraj 
neutru, care a funcționat, în general, 
bine.

Ne bucurăm, firește, că cele mai 
multe dintre concluziile desprinse după 
„internaționale" sînt pozitive. Gim
nastele desemnate să reprezinte țara 
noastră au dovedit că munca desfășu
rată în ultimul an a dat roade. Astfel, 
comparînd comportarea gimnastelor 
noastre cu a celor mai bune partici
pante străine, putem afirma că inter
pretarea exercițiilor impuse este, în 
general, bună, iar execuția satisfăcă
toare. In anul care a mai rămas pînă 
la Jocurile Olimpice de la Tokio, se vor 
putea face unele retușuri din punct 
de vedere tehnic, astfel ca gimnastele 
noastre să se prezinte in viitor bine 
pregătite la toate aparatele.

In ce privește exercițiile liber alese, 
aici mai avem incă de lucru. Va tre
bui, în primul rînd, să lucrăm la îm
bunătățirea compoziției exercițiilor 
liber alese, prin alegerea unor noi să
rituri, prin completarea exercițiilor la 
paralele inegale cu 2—3 combinații 
originale, prin introducerea unor sări
turi dinamice, a 1—2 elemente acro
batice grele și, în general, ingreuierea 
combinațiilor la birnă. La sol, intro
ducerea unor torente acrobatice grele, 
dinamice precum și definitivarea mu
zicii, prin alegerea, de pildă, a unei 
bucăți romînești. La exercițiile liber 
alese va trebui, de asemenea, să mun
cim serios pentru perfecționarea exe
cuției, indeosebi in ce privește ritmul 
(la sărituri, paralele și birnă), a ex

presivității (bîrnă și sol) și a ținutei 
generale (la toate aparatele).

Desigur, gimnastele nu au o pregă
tire uniforma la toate aparatele. Sări
turile, deși în progres, nu se ridică 
încă la cele mai bune realizări pe 
plan internațional; paralelele inegale 
nu sînt încă puse complet la punct din 
punct de vedere al continuității, teh
nicii și chiar compoziției; Ia bîrnă, 
am observat încă execuții lente, fără 
desprinderi valoroase, și cu combinații 
insuficient de variate și grele; unele 
exerciții la sol sint lipsite încă de to
rente acrobatice, dinamice, grele, iar 
uneori execuția artistică lasă de dorit.

Avem în față o perioadă scurtă, pînă 
la J.O. de la Tokio. Stadiul actual de 
pregătire a celor mai bune gimnaste 
din țara noastră, ca și condițiile create 
la cluburi pentru o temeinică pregătire 
în viitor, ne dau speranțe într-o com
portare bună în viitoarele concursuri 
internaționale și, în special, în între
cerea olimpică din capitala Japoniei

MARIA IONF.SCU
antrenoare federală

De la Consiliul Științific 
al UCFS

Recent a avut loc, sub președinția 
a-cad. prof. dr. Grigore Benetato, șe
dința lărgită a Biroului Consiliului Ști
ințific al UCFS.

Ordinea de zi a lucrărilor a cuprins 
următoarele :

1. Prezentarea tematicii de cercetări 
științifice în domeniul culturii fizice 
pe perioada 1963—1968.

2. Stabilirea sarcinilor care revin 
responsabililor de comisii și colective 
în urma editării tematicii.

3. Prezentarea tematicii de cer 
ce tare olimpică.

In urma dezbaterilor ce-au avut loc 
Biroul Consiliului Științific al UCFS 
a stabilit orientarea pentru definiți 
va rea planului de cercetare științifi
că pe anul 1964, în cadrul comisiilor și 
colectivelor, s-au elaborat măsuri con 
crete de sprijinire a activității de pre 
gătire a loturilor olimpice și s-au de 
finitivat acțiunile practice ce le vs 
întreprinde Consiliul în perioada ime 
diat următoare

1X2X1X21 PRONOEXPRES
239 882 lei REPORT la PRONOEXPRES!
o ȘANSE MULTIPLE DE PREMIERE LA PRONOEXPRE SUL DE MÎINE • A FOST ÎNMÎNAT CÎSTIGUL DE
116.942 LEI LA PRONOSPORT • ULTIMELE ZILE LA PREMIILE SPORTEXPRES — TRIMESTRUL III'

buletin zecimal acoperit 10%. In acest 
fel el și-a asigurat o suită de cîștiguri 
care au dus la valoroasa sumă-record 
a sezonului.

Fiecare participant îl poate imita pe 
cîștigătorul din București jucînd la 
concursul Pronosport de duminică 24 
noiembrie care prezintă următoarele 12 
partide :

I. C.F.R. Timișoara—Ind. Sîrmei C. T.
II. Mureșul Tg. Mureș—Jiul Petrila

III. C.S.M. Reșița—FI. r. Oradea
IV. A.S. Cugii—Min. B. Mare
V. Fsresta Fălticeni—Chimia Făgăraș

VI. Met. Tîrgoviște—Șt. Craiova
VII. Milan—Juventus

VIII. Fiorentina—Roma
IX. Messina—Inter.
X. Mantova—Genoa

XI. Bologna—Lanerossi
XII. Lazio—Catania

O Nu uitați concursul special Sport
expres al trimestrului IV care se pre
zintă sub auspiciile foarte convingă
toare ale gruccesului repurtat de con
cursul trimestrului III. Acesta a acor
dat nu mai puțin de 13 autoturisme și 
alte zeci de mii de premii în obiecte 
și bani.

Și fiindcă vorbim de Sportexpres, vă 
atragem atenția să verificați din nou 
biletele concursului trimestrului Ill 
pentru că ultimul termen pentru ridi
carea premiilor în bani de la casele 
raionale și agențiile CEC este 20 no
iembrie, adică mîine.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES 
Nr. 46 DIN 13. XI. 1963

Categ. a Il-a 2 variante a cîte 28.225 lei 

Categ. a III-a 65 variante a cîte 935 lei 
Categ. a IV-a 195 varinte a cîte 400 lei 
Categ. a V-a 1.151 variante a cîte 67 lei 
Categ. a Vl-a 3.860 variante a cîte 28 lei 

Report pentru categoria I la concursul 
următor : 239.882 lei.

PREMII SUPLIMENTARE ACORDATE 
PARTICIPANȚILOR POSESORI DE BILETE 

SPORTEXPRES TRIM. IV

Categoria a Il-a 5 variante
Categoria a III- 11 variante

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

e’ito in

SEMEHBC

in orice sezon
Se organizează tabere pentru elevi, 

studenți și salariați. Informații — 
I.G.O. Reșița, str. Fintînilor nr. 1. tel 
16 si l.G.R. Caransebeș. tel. 278.

FABRICA 
DE CONfECIII 

„TEXTILA Cll)C“- 
MIERCUREA CIUC 

produce 
costume bărbătești 

cu croială modernă 
și elegantă
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Echipa feminină Voința București debutează în C.C.E. 
în compania campioanei cehoslovace 

Spartak Sokolovo Praga
Aflată în al patrulea an de desfășu

rare la echipe bărbați, importanta și 
interesanta competiție internațională 
„Cupa campionilor europeni" progra
mează în 1963, pentru prima oară, și 
întrecerea celor mai bune echipe fe
minine de club de pe continent.

Pină acum s-au și disputat patru 
taiflniri : intr-un tur preliminar. Spar
tak Sokolovo Praga a eliminat. la 
Bruxelles, pe La Palette cu ,5—2, iar 
în sferturile de finală. Einheit Dresda 
a cîștigat la PSV Wien. ȚTK Kiel la 
AC de Boulogne Billancourt, iar Voros 
Meteor Budapesta la Slavia Sofia. O 
trăsătură comună acestor trei partide: 
toate s-au încheiat cu același scor : 
5—2.

Ultimul joc din sferturile de finală, 
va avea loc vineri seara in sala FJo- 
rehsca din Capitală, cind Voința Bucu
roșii va prind replica formației ceho
slovace. Spartak Sokolovo din Praga:

Echipa oaspe care este așteptată să 
sosească in cursul zilei de azi, cu
prinde în rîndurile sale sportive cti- 

noscute cum sint campioana R.S. Ce
hoslovace, Vendula Svarcova și suro
rile Jitka și Jarmila Karlikova. Prima 
este o jucătoare matură, cu o buna 
apărare. Cit privește pe surorile Kar- 
iikova, Jarmila a eliminat-o pe engle
zoaica Shannon la campionatele mon
diale de la Praga, fiind apoi învinsă 
de Ella Constantinescu. Tot la Praga, 
in intilnirea pe echipe, Ella Constan
tinescu a cîștigat și la Jitka, iar, de 

jcurînd, la Ljubljana, aceasta a fost 
întrecută de Maria Alexandru.

Lotul din care va fi alcătuită echipa 
Voința București are in componența 
sa pe Maria Alexandru, Ella Constan
tinescu, Geta Pitică. Marta Tompa și 
Eleonora Mihalca.

Intilnirea cu Spartak Sokolovo se 
anunță interesantă și sportivele noas
tre. evoluind la valoarea posibilităților 
lor. au cele mai bune șanse de a se 
califica in semifinale, unde adversară 
va fi formația Einheit Dresda.

Ora de începere a meciului a fost 
fixată pentru 18.3(1

ÎNAINTEA FINIȘULUI.
Cine va fi nona campioană de șah 
țării ? întrebarea devine foarte sc
ală, acum cind doar 5 runde ne mai 
spart de epilogul finalei de la Plo- 
jti. Iar răspunsul... întîrzie, 
R-;'i^tașa clasamentului este mae6tra 
<crnațională Alexandra Nicolau. (Jn 
Ier așteptat, dar nu și autoritar, care 

plus beneficiază de o partidă mai 
uit față de urmăritoarele sale cele 
ai apropiate, Margareta Teodorescu și 
adiea Reicher. Prima are o întreruptă 
n runda a 9-a cu Rodica Manolescu,
i care dacă o cîștigă, ajunge și ea pe 
imul loc al clasamentului, la egaîi- 
te.
De altfel, aceste trei jucătoare — Ale- 
ndra Nicolau, Margareta Teodorescu
Rodica Reicber — sînt pină acum 

ngurele neînvinse în turneu. Ele par 
fi cele mai indicate în pronosticul 

j care l-am „risca**  pentru desemna- 
a viitoarei campioane. Și totuși... Re- 
ităm, distanțele între fruntașe sînt 
inime, așa cum ne arată următorul 
asament „pe scoruri4*,  adică pe pune- 

cîștigate și pierdute : Alexandra Ni-' 
>lau 7V2—I1/?- Margareta Teodorescu

In urma acestor rezultate, „Cupa Olim
pia*1 a revenit mărșăluitorilor de 6, 
asociația sportivă PTT.

• Peste 80 de sportivi și-au dispu
tat primele locuri în cadrul fazei oră
șenești a campionatului republican de 
cros. Rezultate : junioare II : 1. Ele
na Măndică (SSE), 2. Elisabeta Constan
tin (Petrolul). 3. Ana Gurzău (SSE). Pe 
echipe : 1. SSE, 2. Petrolul, 3. Locomo
tiva ; juniori II : 1. T. Popescu (SSE).

2. AL Axente (Petrolul), 3. S. Mahera 
(Șc. prof. Auto). Pe echipe : 1. Șc, 
prof. Auto, 2. SSE I ; junioare I : Ale
xandrina Stoica ; juniori I : 1. I. Mi
hai (SSE), 2. Gh. Grigore (Locomo
tiva), 3. P. Spătaru (Locomotiva). Pe 
echipe : 1. Șc. prof. Auto, 2. Loco
motiva, 3. Uzina 1 Mai ; seniori : 1. I. 
Dăndărău (Prahova), 2. C. Ștefănescu 
(Prahova), 3. V. Puiulet (Prahova). Pe 
echipe : 1. Prahova, 2. Locomotiva ; se
nioare : 1. Stefania Mihăilescn (Locomo
tiva), 2. Elena Popaniche (Locomoti
va), 3. Teodora Dinu (Locomotiva). 
Pe echipe : 1. Locomotiva.

Tot în orașul Ploiești a avut Ioc, în 
organizarea asociației sportive Locomo
tiva, un reușit concurs de atletism pen-

Duminică s-a încheiat în Capitală în
trecerea feminină de baschet dotată cu 
„Cupa Voința**. Această competiție, care 
a întrunit 8 formații bucureștene, a 
oferit echipelor participante o bună 
ocazie de verificare a forțelor înain
tea începerii campionatului republican.

In meciurile finale s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Unirea — Mă
tasea Dudești 54—-28 (21—14) ; Pro
gresul — l.G.F. 46—29 (14—10) ; Ra
pid — Olimpia 53—32 (25—-44) ; Știr 
inia — Voința 51—48 (22—22, 44 44). 
Această ultimă partidă, care a și de
cis de altfel pe cîștigătoarea cupei, a

Rodica *Reicher  6%—U/2*  Eleonora 
ogîlea 6l/2—2!/2, Elisabeta Polibronia- 
» 6—2, Margareta Perevoznic 4—2. Ul
uia are 2 întrerupte, care eventual o 
it aduce din nou în grupul fruntaș, 
ttre aceasta și al doilea grup există 
a decalaj prea mare de puncte (ur
ează Elena Răducanu cu 4—4) pen
ii a mai putea lua în considerare vreo 
tă jucătoare . în cursa pentru titlu. 
Deci, nimic definitiv în acest clasa- 
ent după 9 runde. Practic, numai 
jumătate de punct separă pe Elisa- 

îta Polihroniade de trioul fruntaș și 
îcasta se datorează înfrîngerii suferi- 
: în runda a 7-a din partea Eleono-
ii Gogîlea. Iar amîndouă pot promo- 
1, în cadrul finișului.
O indicație prețioasă în aprecierea 

inselor ne-o dă însă și programul run- 
elor următoare, din care extragem 
^dinea adversarelor pentru fiecare din 
icătoarele menționate mai sus. Ast- 
dî
Alexandra Nicolau mai are de ju- 

»t cu: Gertrude. Baumstarck, Eleo- 
ora Gogîlea, Marie ta Ionescu, Elena 
ăducanu și Margareta Perevoznic.

O reușită întrecere 
de junioare...

Zilele trecute, echipele de floretă-ju- 
ioare din 5 cluburi și asociații spor- 
ve bucureștene s-au intilnit, intr-un 
ușit concurs. Pe locul 1 s-a clasat 

chipa clubului sportiv Progresul (Ana 
he. Marina Stanca, Aurelia Duma, 
driana Morosan) urmată de Stiinta 

i S.P.C.
Cu acest prilej a fost întocmit și un 

lasament individual, în iruntea căruia 
-a situat Marina Stanca urmată de 
,na Ene și Manuela Chira (Știința).
Concursul a relevat buna pregătire 

i a altor floretiste, ca de pildă, Eu- 
enia Lupea și Cornelia Orfanu (Știin- 
»), Rodica Văduva, Alexandra Tudo- 
ache și Elena Petrisor (S.P.C.), Neli 
Hotar (A.V.S.S.).

...Șl DE COPII
Concursul masculin de floretă pen- 

ru copii dintre echipele S.P.C. și 
itiința a fost cîștigat de prima forma
le cu scorul de 7—5.

Iată și primii trei clasați la indivi
dual: Âl. Micloș (Știința), Vicențiu 
Constantin și Tudor Petruș (S.P.C.).

Margareta Teodorescu cn < Rodica 
Manolescu (întreruptă), Veturia Simu, 
Maria Pogorevici, Aura Teodorescu, Te
reza Urzică, Elisabeta Polihroniade.

Rodica Reicher cu : Marieta Ionescu, 
Elena Răducanu, Margareta Perevoznic, 
Emilia Chiș, Rodica Manolescu, Vetu
ria Simu. ■

Eleonora Gogîlea cu : Alexandra Ni
colau, Marieta Ionescu, Elena Răduca- 
nu. Margareta Perevoznic, Emilia Chiș.

Elisabeta Polihroniade cu : Elena Ră
ducanu, Margareta Perevoznic, Emilia 
Chiș, Rodica Manolescu, Veturia Simu, 
Margareta Teodorescu.

Margareta Perevoznic cu : Maria Po
gorevici și Aura Teodorescu (întrerup
te), Tereza Urzică, Elisabeta Polihra- 
niade, Rodica Reicher, Gertrude Baum- 
starck, Eleonora Gogîlea, Alexandra Ni
colau.

R. V.

Campionatul republican pe echipe

Etapa a IV-a a returului
Sîmbătă și duminică, sala uzinelor 

Vulcan a găzduit etapa a IV-a a cam
pionatului republican de lupte pe e- 
chipe. întrecerile au fost în general 
echilibrate, fapt care a contribuit la 
realizarea unor partide dinamice, spec
taculoase.

Echipa Progresul, datorită formei 
bune a luptătorilor de la, „libere" (an
trenor P. Vatrici). a reușit să cîștige 
toate întîlnirile susținute.

La „libere”. Progresul a Învins 
C.F.R. Timișoara cu 11—5. Metalul 
Buc. cu 14—2. C.S.O. Galați cu 13—3.

C.F.R Timișoara a învins C.S.O. 
Galați cu 10—4 și a terminai la ega
litate cu Metalul Buc. 8—8. Metalul 
Buc. s-a comportat sub posibilități.

Pe parcursul celor 3 tururi s-au evi
dențiat următorii luptători: D. Drago- 
mir și 1. Tobă (Progresul), P. Cernău 
(C.F.R.), S. Arjoca (Metalul), I. Cris- 
toiu (CS.O. Galați).

„Liberele” s-au situat și de data 
aceasta la înălțime față de clasice, din 
punct de vedere tehnic și spectacular.

La lupte clasice, Progresul, lipsită 
de reprezentant la categoria 87 kg, a 
cedat in fața gălățenilor cu 7—9 și la 
Metalul cu 6—10, dar a Învins 
C.F.R. Timișoara cu 11—3. Cea mai 
bună comportare, la „clasice", a a- 
vut-o Metalul Buc., care a cîștigat 
toate întîlniri|e: 10—6 cu Progresul, 
10—6 cu C.S.O. Galați și 14—2 cu 
C.F.R. Timișoara.

Am remarcat forma bună a luptăto
rilor: N. Manea, V. Vlădescu (Pro
gresul), I. Gabor (C.S.O. Galați) și 
S. Stanciu (Metalul). Rezultatele la 
„general” se prezintă astfel: Progre
sul—C.S.O. Galați 20—12; Progresul 
—C.F.R. Timișoara 22—8; Progresul— 
Metalul 20—12. Metalul—C.S.O. Ga
lați 18—14; Metalul—C.F.R. Timi
șoara 18—10. C.S.O. Galați—C.F.R. 
Timișoara 16—12.

Organizarea clubului sportiv Meta
lul nu poate primi calificativul „satis
făcător". Sala nu este cea mai indi
cată pentru organizarea unor astfel 
de concursuri. Dușurile lipsesc, iar 
luptătorii au fost puși în situația de a 
se deplasa cu hainele în brațe în cău-

HTLETBSM

DE LA START LA...
NOU RECORD DE JUNIORI

LA MARȘ

Duminică — o reușită competiție de 
mars organizată pe stadionul Tinere
tului de către clubul sportiv Olimpia. 
Cu prilejul acestor întreceri, campionul 
de juniori al probei de 3.000 m mars, 
Nicolae BRtNZAN (Metalul) a stabi
lit un nou record de juniori categoria 
a 11-a, realizînd 14:31,8 (v. r. 15:09,2 
îi aparfinea tot lui).

Proba seniorilor — 10 hm — a jost 
cîștigată de Ion Bogdan (Metalul) cu 
51:53,0, urmat de V. Mitrea (PTT) cu 
53:08,0 și D. Chiose (PTT) cu 54:26,0.

tarea... dușurilor, care se găseau la 
altă sală din apropiere.

M. TR.

ARAD (prin telefon). In etapa a IV-a 
la Arad s-au intilnit următoarele echi
pe : Dinamo Buc., Rulmentul Brașov. 
C.S.M. Reșița și Vagonul Arad. S-a 
impus categoric formația dinamovistă 
care a cîștigat toate întîlnirile. O com
portare meritorie a avut și echipa ară- 
d-ană care la libere a terminat la ega
litate cu Dinamo Buc.

lată rezultatele înregistrate: Dina
mo—Vagonul 21—9 (libere 7—7, cla
sice 14—2); Dinamo—C.S.M. Reșița 
26—2 (14—2, 12—0); Dinamo—Rul
mentul 27—5 (11—5. 16—0); Vagonul 
—C.S.M. Reșița 20-10 (12—2. 8-8); 
Vagonul—Rulmentul 16—8 (8—6, 8— 
2); C.S.M. Reșița—Rulmentul 16—12 
(4—12, 12—0).

ȘT. lACOB-coresp.

B. MARE (prin telelon) S-au impus 
prin comportarea lor bună, echipele 
Steaua și Steagul roșu. Sub posibi
lități au evoluat luptătorii de la Unio 
Satu Mare și Chimistul B. Mare. Ne- 
prezentarea arbitrilor 1. Sfaicu (Si
naia) și C. Cristof (Oradea) a îm
piedicat buna desfășurare a etapei.

Iată rezultatele. înregistrate : Steaua 
—Chimistul 24—0 (16—0 libere și 
8—0 clasice); Steaua—Unio Satu 
Mare 26—2 (14—0, 12—2); Steaua— 
Steagul roșu 22—4 (12—0. 10—4); 
Steagul roșu—Chimistul 20—8 (12— 
4, 8—4); Steagul roșu—Unio Satu 
Mare 20—8 (10—6. 10—2); Chimis
tul—Unio Satu Mare 14—10 (6—6, 
8—4)

V. SASARANU-coresp.

TG. MUREȘ (prin telefon). In ca
drul etapei a IV-a a returului în sala 
I.M.F. au evoluat formațiile : Voința 
Tg. Mureș, A.S.M. Lugoj, Rapid Bucu
rești. Electroputere Craiova nu s-a 
prezentat.

lată rezultatele: Voința Tg. Mureș— 
A.S.M. Lugoj 18—12 (14—2 libere și 
4—10 clasice); Voința Tg. Mureș— 
Rapid Buc. 14—10 (10-4, 4—6);
A.S.M. Lugoj- Rapid Buc. 18—14 
(8—8, 10—6).

ION PAUȘ-coresp.

Viorel Rotaru (Sighișoara) câștigătorul probei de înălțime din cadrul con
cursului desfășurat în localitate.

ȘTHNIA A ÎNVJSS VOINJA ÎN PRllUNGIHI (51-48) 
CUCERIND „CUPA VOINJA”

SOSIRE
tru copii și începători. Au participat 
59 de tineri atleți și atlete.

Florian Aibu, cores».

• Cu prilejul întrecerilor de atle
tism organizate la Mediaș de clubul 
sportiv muncitoresc, au fost obținute 
cî te va rezultate bune. Sergiu Lazăr a 
stabilit un nou record orășenesc la 
triatlon : 1,384 p, la aceeași probă
rezervată juniorilor de categoria II Al- 
dea Tiberiu a îmbunătățit, de aseme

nea, recordul orașului, realizînd 1,325 p. 
Un alt rezultat bun — record orașe- 
nesc : 1:14,8 realizat la 500 m plat de 
Iosif Klein la juniori categoria a II~a.

Dan Vintilă, coresp.

• Pe stadionul din Sighișoara au 
avut loc recent întreceri în cadrul cu
pei memoriale „Emil Pandrea4*.  Au par
ticipat sportivi din 7 raioane. Victo
ria pe echipe a revenit formației re
prezentative a raionului Sighișoara care 
a totalizat 102 p. Pe locurile urmă
toare : 2. raionul Sf. Gheorghe 80 p;
3.-4.  Făgăraș și Tg. Secuiesc 68 p ; 5. 
Sibiu 49 p ; 6. Mediaș 30 p ; 7. Ru
pea 29 p.

C. Moldovan, coresp

fost deosebit de interesantă. Voința a 
făcut „presing" pe toată durata me
ciului, avînd inițiativa în permanență. 
Mai experimentate însă baschetbalis
tele de la Știința au reușit să ega
leze spre sfîrșitul întîlnirii și apoi să 
cîștige greu în prelungiri.

Iată clasamentul final : 1. Știința, 
2. Voința, 3. Rapid, 4. Olimpia, 5. Pro
gresul, 6. I.C.F., 7. Unirea și 8. Măta
sea Dudești.
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Buletinul „C.C.E.“ la handbal feminin in 7

Nc vizitează o vcchc cunoștință 
Spartah Subotița

Două echipe, Union Sportive d'Ivrv 
(Franța) și KSV Swift Roermond 
(Olanda), au deschis, zilele trecute, 
a lV-a ediție a „Cupei campionilor 
europeni” la handbal în 7 feminin. 
Curînd se vor disputa alte meciuri în 
cadrul primului tur. Printre ele și 
acela, de debut al Rapidului Bucu
rești, în noua ediție a competiției: la 
26 noiembrie, la București, campioana 
țării noastre va primi replica cunos
cutei formații iugoslave, Spartak din 
Subotița (cu care Știința București a 
jucat în ediția 1960—61).

Campioana Iugoslaviei a încheiat 
prima parte a campionatului 1963—64 
pe locui al doilea, cu 7 victorii, un 
meci nul și o înfrîngere, mareînd 91

de goluri și primind 54. Totalul punc
telor acumulate: 15 (cu două mai 
puțin decît Lokomotiva Zagreb, liderul 
campionatului, și cu unul mai mult 
decît Slavonska Nova Gradișka). In 
formația sa de bază activează cîteva 
internaționala (notate cu majuscule): 
ZEMKO—GOJNICI, Eke. Feieș, Telik, 
JURCIAK, Balaș, JAKOVETICI, I1E- 
GEDUS, Preiei și Nincevici. Jucăloa- 
rea cu cea mai mare eficacitate este 
Jakovetici, de altfel, golgetera campio
natului iugoslav (a înscris 32 de go
luri). De asemenea, pe primele locuri 
ale acestui clasament figurează și 
Preiei cu 20 goluri. Echipa iugoslavă 
a anunțat că va sosi în București luni 
dimineață.

TITLUL MONDIAL SE AFLĂ ÎN CELE MAI BUNE MilNI..."
pentru desăvîrșirea pregătirii (atenție 
la declanșarea eît mai promptă a con
traatacului și menținerea permanentă 
a unui ritm susținut în circulația din 
atac) vom putea privi cu încredere ac-

(Urmare din pag. 1)

odată nu am pierdut atît de categoric. 
Acest lucru mă convinge însă și mai 
mult că titlul mondial se află în cele

de echipa noastră

Antoancta Ofelea încearcă să spargă blocajul apărătoarelor maghiare, trăgînd 
cu putere spre poarta adversă. Fază din meciul București — Budapesta cîștigat 

cu scorul 16—9

Recordul feminin la 800 m 
a coborit sub 2 minute!

Telegramele de presă ne-ati adus 
recent vestea unor noi rezultate ex
cepționale ale atletei coreene Sin 
Kim Dan, prima femeie din lume 
care coboară sub 2 minute în cursa 
de 800 m I

Considerate multă vrerr.e ca o 
granița aproape de neatins pentru 
vreo atletă, cele 120 de secunde au 
fost, în sfîrșit, învinse. Sin Kim 
Dan a acoperit săptămîna trecută 
cele două ture ale pistei în 1:59,1, 
performanță superioară cu 2,1 sec. ac- 
tualului record mondial deținut de 
australiarica Dixie Willis. La nu
mai 24 dc ore după această memo
rabilă cursă, reprezentanta R.P.D. 
Coreene a dat din nou de lucru 
cronicarilor și statisticienilor. La 
sfîrșitul unei alergări pe distanța 
de 400 m, acele cronometrelor au in
dicat pentru Sin Kim Dan 51,4 sec. 
performanță care pulverizează pur 
și simplu actualul record mondial 
deținut de englezoaica Joy Grie- 
veson (53,2). Iar pe 200 m. Sin Kim 
Dan a „scos” cu ușurință și un 23,5. 
Trebuie să rețineți însă că la a- 
ceastă probă, care nu constituie o 
specialitate a coreencci, doar 4 at
lete au reușit rezultate superioare 
în acest an: australiencele Mar
garet Burvill 23,1, Joyce Bennett
23.4, englezoaica Dorothy Hyman 
23,2. și . sovietica Galina Popova
23.4.

Sin Kim Dan este cîștigătoarea 
probelor de 400 . m și 800 m la ul

ii imele 3'ediții ale marelui concurs 
atletic „Memorialul fraților Zna- 
menski”, care se desfășoară în fie
care an la Moscova. Iată evoluția 
performantelor sale: 1959: 54,4 și 

i 2:09,7 : I960 : 53,0 și 2:04,5; 1961: 
-53,3 și 2:01,2; 1962 : 51,9 și 2:01,4; 
1963: 51,4 și 1:59.1.

Primele partide ale meciului
Gheorghiu—Janata au fost întrerupte

La Vranscka Banja, în Iugoslavia, 
a început duminică meciul Gheorghiu 
— Janata pentru desemnarea cam
pionului mondial de juniori la șah.

Prima partidă a avut o desfășurare 
deosebit de animată. Campionul ro- 
mîn, avînd albul, a jucat I.e2-e4, 
adversarul săli răspunzînd cu rar uzi
tata apărare Caro—Kann. Florin 
Gheorghiu a obținut inițiativa și a 
cîștigat un pion. Intr-un moment de 
tensiune deosebită a partidei, el a în
cercat .' ■■■ - ■
ficarea calității. Aceasta a complicat 
lupta, dar a oferit șahistului ceho
slovac .
acțiuni care a avut drept urmare echi
librarea șanselor.

Partida s-a întrerupt 
greu de apreciat în care 
ține avantajul material, 
Gheorghiu are o piesă 
ceea ce pare a-i asigura egalitatea.

o acțiune decisivă prin sacri-

posibilitatea unei contra-

lată aceasta poziție
Alb (Gheorghiu) — 

Ph3, g4, j2.
Negru (Janata) —

Ph7, j6. e4.
In această 

negrul.
Aseară 

meciului, 
ția de la 
știrea că 
rupt, cu egalitate materială și pozi 
nală.

Ambele partide se reiau astăzi, 
treia partidă a meciului va avea 
mîine.

poziție,

de întrerupe 
Rg2, Dc5, C

RgS, De6, T

la mutare e

doua partidăs-a jucat a
La ora cînd închidem c 
Vranscka Banja ne parv 
și această partidă s-a în

într-o poziție 
Janata men- 
dar Florin 
mai activă.

Intîlnirea internațională
de popice de la Ploiești

PARTICIPAREA DANEMARCEI
LA CAMPIONATUL MONDIAL 
DE FOTBAL ESTE INCERTĂ

COPENHAGA 18 (Agerpres). — 
Conducerea Uniunii daneze de fotbal 
a botărît ca echipa reprezentativă a 
Danemarcei să nu participe la viitorul 
campionat 
dacă va fi 
olimpic și 
țări. După 
daneză va întîlni în meciul decisiv al 
turneului preolimpic, la 28 noiembrie, 
la Torino, echipa Roinîniei, iar în pri
ma jumătate a lunii decembrie va sus
ține cele două meciuri cu echipa Lu
xemburgului în „Cupa Europei”.

mondial de fotbal decît 
eliminată din turneul pre- 
din „Cupa Europei” inter- 
cum se știe, selecționata

PLOIEȘTI, 18 (prin telefon de 
trimisul nostru). Intîlnirea interna 
nală de popice între jucătorii noștri 
cei din R. D. Germană s-a încheiat 
victoria oaspeților. Rezultate: fe 
Ecaterină Damo II — Rouni; 
Siegfried 377 — 390; Maria Rus 
Rippin Ursula 353 — 398; Elena Tr 
dafir — Hilde Beljan 396 — 408; S 
final : 2.371 — 2.287 pentru “ “ 
Băieți: Vasile Stancu —• W. 
450 — 439; D. Constantin 
Grohs 410 — 467; Dumitru C. 
— E. Luther 412 — 432.
2.619 — 2.526 pentru R.D.G. S-a 
cat la proba de 100 bile mixte.

R.D
I lole

Dumi 
Scor fin:

TR. ANDRONACHI

PE SllRI

DIN CALENDARUL ATLETIC INTERNATIONAL
mascu

Prag a :

bune rnîini. cînd fac această 
afirmație mă ghidez după faptul că 
in acest an am putut vedea la lucru 
(cu excepția danezelor) toate forma
țiile cu pretenții la supremație. Ei 
bine, nici o altă echipă nu m-a impre 
sionat atît de puternic cum au făcut-o 
de data aceasta handbalistele romîn- 
ce. Pentru un antrenor este o adevă
rată plăcere să lucreze cu asemenea 
sportive și, de aceea, pe bună drep
tate îi invidiez pe profesorii Constan
tin Popescu și Valeriu Gogîltan, ale 
căror merite sînt de necontestat".

Cuvintele oaspeților noștri sînt des
tul de elocvente și orice alte comen
tarii sînt de prisos. Intr-adevăr, for
ma manifestată de bucureștence la a- 
ceastă ..premieră* 4 internațională este 
bună. Iar dacă întreaga echipă nu-și 
va precupeți forțele și în continuare

tivitatea ei în actualul sezon interna
țional. Ne așteaptă alte înlîlniri difi
cile (meciuri interțări, „Cupa campio
nilor europeni”) și ar fi de dorit 
...să nu dezmințim părerile oaspeților 
noștri.

SOFIA 18 (Agerpres). Congresul fe
derației internaționale de atletism în
trunit Ia Sofia a stabilit calendarul 
competițiilor ce se vor desfășura în 
anul 1964. Tradiționalul meci dintre 
reprezentativele masculine și feminine 
ale S.U.A. și U.R.S.S. 
zilele de 25 și 26 iulie 
Jocurile balcanice de 
desfășura la București 
septembrie.

Alte concursuri importante ale anu
lui olimpic : 16—18 mai, concurs in
ternațional pe stadionul „White City”

va avea loc în 
la Los Angeles, 
atletism se vor 
între 11 și 13

din Londra ; 28 mai : concurs inter
național masculin și feminin, la Inns
bruck ; 2 iunie : meci triunghiular uni
versitar Italia — Franța —- U.R.S.S., 
la Torino ; 6—7 iunie : concursul or
ganizat de ziarul „Narodna Mladej” din 
Sofia ; 26—27 iunie : cea de a 13-a edi
ție a Memorialului Rosicki, la Praga ; 
4—5 iulie : Memorialul fraților Zna- 
menski, la Moscova , 1—2 august :
reuniune internațională la Bruxelles ; 
3—4 august : concurs internațional la 
Oslo ; 22—23 august : memorialul 
„Kusocinski” Ia Varșovia.

• Turneul internațional 
studențesc de volei dc la 
încheiat cu victoria echipei R.P. B 
garia. Aceasta datorită infringe 
neașteptate pe care echipa studenți 
cehoslovaci a suferit-o cu 1—3 
fața reprezentativei U.R.S.S. Alte i 
zultate din ultima zi a competiți 
R.P. Bulgaria—Franța 3—1; R.P. 1 
lonă—R.P. Romînă 3—2 (11 — '

; 15—1; 10—15; 15—5). C
i final: 1. R. P. Bulgaria:

Cehoslovacă; 3. U.R.S.S
P. Romină; 5. R.

6. Franța:

17—15; 
sament 
R. S.
4. R. 
lonă; 1

• în cadrul unui conciirs 
tere, desfășurat la Moscova, 
Lopatin a depășit două recorduri mc 
diate in limitele categoriei ușoară. , 
stilul „îmnins" Lopatin a ridicat 
halteră in greutate de 139,5 kg. i 
la „smuls" a realizat 131,5 kg.

P. 1

de Iu 
Sergl

O O

azi. Clasament: Monaco, St. Etîeni 
Toulouse cile 14 p. etc.

STEAUA
LA A

ROȘIE BELGRAD
10-A VICTORIE

Iu etapa a

HONVED—FERENCVAROS
7—2!

Celelalte rezultate: Spăl— 
3—1, Roma—Torino 3—0.

Turneul internațional masculin 
de handbal în 7 ia sfîrșit astăzi

(Urmare din pag. I)

ori amprenta unui joc specific de 
plouat, cu multe neregularități și 
„mici răfuieli” de ambele părți, 
au făcut ca scopul partidei să nu fie 
întrutotul atins. Ambele echipe s-au 
comportat sub nivelul evoluțiilor ante
rioare. Au marcat: Schmidt 5, Iaeob 
4, Moser 4, I luat 3, Ivănescu 2. Cos- 
tache I 2 și. Costache It 1, respectiv 
Iliescu 3. Rotaru 3, Brașovcanu 2 și 
Gli. Iconaru 2.

BUCUREȘTI TINERET — BUDA
PESTA 19—16 (13—9). Tînăra noas
tră echipă a jucat, în general, bine și 
a obținut un succes frumos, în fața unui 
adversar rutinat. Jocul a fost viu dis
putat, uneori chiar prea disputat, ca un 
adevărat meci de campionat, notă im
primata mai ales de oaspeți, pentru a 
opri acțiunile insistente ale jucătorilor 
noștri și pentru a forța rezultatul. Echi
pa noastră, însă, după ce a fost con
dusă in primele minute, a egalat și a 
luat conducerea pentru a nu o pierde 
pînă la sfîrșit. Autorii golurilor : Gru
ia 5, Bădulescu 4, I. Popescu 3, Nica 
3, Marinescu 2 și Goran 2, Baranyai 6, 
Kovacs 5, Marosi 2, Sudar, Kresjar și 
Stiller. A arbitrat corect Jan Dolezal 
(R. S. C.) (p. g.).

cam- 
unele 
care

In etapa a 13-a a campionatului iu
goslav, Steaua roșie din Belgrad a 
obținut cea de a 10-a victorie. Dumi
nică, în derbiul etapei, ea a cîștigat 
cu 1—0 meciul cu Partizan. Singurul 
gol a fost înscris în min. 5 de Prlin- 
cevici. Meciul s-a disputat pe noul sta
dion Steaua roșie din Belgrad în fața 
a 70 000 de spectatori. Celelalte re
zultate : Novi Sad—Vardar Skoplje 
2—1, Ilajduk Split — Vojvodina Novi 
Sad 1 ' j
Treșnevka Zagreb — O.F.K. Beograd 
2—3, Sarajevo—Velej 4—1, Radnicki 
Niș—Dinamo Zagreb 2—0. în clasa
ment conduce Steaua roșie c * 
urmată de O.F.K. Beograd 
Dinamo Zagreb și Sarajevo 13 p., Par
tizan ~ '

In campionatul maghiar s-au înre
gistrat duminică numeroase surprize. 
Fruntașa clasamentului, Ferencvaros, a 
fost surclasată cu 7—2 de Honved, a 
doua clasată ; Komlo a pierdut pe te
ren propriu cu 2—0 la Csepel, M.T.K- 
a fost învinsă cu 2-0 la Szeged, iar 
Vasas 
Ujpesti Dozsa. Alte rezultate; Debre
țin „ .
banya 2—0 și Gyor—Pecs 3—1. In 

0. Rijeka — Jeleșnicear I—1,' clasament conduc: Ferencvaros, Komlo 
și Gyor cu cîte 15 p. urmate de Hoo- 
ved 14 p.. M.T.K. 13 p. etc..

la Mesina.
Sampdoria
Modena—Catania 0—0, Genoa—Ata- 
lanta 0—0. In clasament conduce In- 
temazionale cu 14 p. urmată de Milan 
(cu un joc mai puțin) și Lanerossi eu 
13 p., Juventus 12 p. ele.

Belgrad 10 p. etc.

a cîștigat la scor (4—1) cu

Diosgyor 1 — 1, Dorog—Tata-

cu 16 p, 
cu 14 p,

VORWĂRTS BERLIN 
PE PRIMUL LOC

Liderul campionatului R.D. Germane, 
Vorwărts Berlin, a obținut duminică, 
in etapa a 10-a, o nouă victorie: 2—1 
cu Lokomotive Stendal, Motor Jena a 
realizat o surprinzătoare victorie în de
plasare : 4—1 cu Chemie Dalie. Cele
lalte meciuri s-au terminat la egalitate: 
Wismut Karl Marx Stadt — Chemie 
Leipzig 0—0, Turbine Erfurt—Dynamo 
Berlin 1—1, Aufbau Magdeburg — 
Wismut Aue 0—0, Motor Zwickau — 
Empor Rostock 1-1, Clasament: Vor- 
wârts 16 p., Rostock 15 p., Chemi» 
Leipzig 14 p.

IN CAMPIONATUL AUSTRIAC

Etapa a X-a din campionatul aus
triac a consemnat rezultatele: Gra
zer A.C.—L.A.S.K. 0-1, W.A.C. — 
Vienna 0—0, Schwechat—Rapid 1 — 1, 
Austria—Kapfenberg 2—0, S.V.S. Linz 
— Wiener Sport Kltib 1—1, Wiener 
Neustadt—Dornbirn 3—0, Simmering— 
Admira 1—2. Clasament: Rapid 16p., 
W.S.K. 14 p., Schwechat 13 p., Austria 
și Admira cite 12 p. Pe ultimele locuri 
se află Kapfenberg și Dornbirn.

PATRU MECIURI NULE 
IN CAMPIONATUL ITALIAN

Cunoscutele formații Internazionale 
și Juventus deși au jucat pe teren pro
priu, n-au reușit ieri decît meciuri nule. 
Internazionale—Bologna 0—0 și Juven
tus—Mantova 2—2. Valoroase sînt 
victoriile obținute în deplasare de La
zio, 2—0 la Bari, și Fiorentina, 3—0

REAL MADRID VICTORIOASA 
CU 3—0 IN DEPLASARE

Duminică, Real Madrid a jucat in 
deplasare cu Murchia, pe care a în
vins-o cu 3—0. In fruntea clasamentu
lui a trecut F.C. Barcelona, care a 
dispus cu 2—1 de Oviedo, în timp ce 
fostul lider, Betis Sevilla, a fost în
vinsă cu 3—2 de Valladolid. Alte re
zultate: Sevilla—Levante 2—0, Sa- 
ragosa—Atletico Bilbao 0—2, Atletico 
Madrid—Elche 2—1, Pontevedra—Cor
doba 2—1, Valencia—Espanol 2—1, 
Clasament: Barcelona 15 p., Betis, 
Real Madrid cite 13 p., Elche 12 p. etc.

CAMPIONATUL ENGLEZ
Rezultatele etapei de slmbătă : Ast> 

Villa—Manchester United 4—0, Blac 
pool—Birmingham 3—0, Blackpool 
West Bromwich Albion 1—0, Chels
— Arsenal 3—1, Liverpool—Fulha 
2—0. Nottingham—Everton 2—2. B< 
ton—Sheffield United 1—0, Stock Ci
— Sheffield Wednesday 4—4, Totte 
ham—Burnley 3—2, Westham Unit
— Leicester 2-2, Wolverhampton—1[ 
wich 2—1. Clasament: Sheffield Ur 
ted 24 p., Liverpool 23 p. — cu 1 
joc mai puțin —, Tottenham 23 p. e
DERBIUL CAMPION ATU LU 

R. F. GERMANE
In ultima etapă s-au întîlnit echip 

le fruntașe F.C. Koln și Hamburger S 
Victoria a revenit cu 4—1 primei 
chipe care și-a consolidat astfel prim 
loc în clasament. Campioana țarii, B 
russia Dortmund, a surclasat formaț 
F.C. Kaiserslautern cu 9—3. Alte r 
zultate: Braunschweig — Meiderii 
0—0, Sttutgart—Niirnberg 1—0, Mii 
chen 1860—Karlsruhe 1—0, Saarbr 
cken—Preussen Munster 1 — 1, Schalcl 

Herta 1—0, Werder Bremen- ■ 
Franckfurt 4—1. Clasamer 

p., Borussia Dortmund 
cite 15 p.etc

04
Eintracht 
Koln 17 
Sttutgart

MONACO IN FRUNTEA 
CLASAMENTULUI

PROGRAMUL
INTERNAȚIONAL DE MÎIN

In etapa a Xi-a din campionatul 
Franței, Racing a obținut o victorie 
categorică la Nîmes (5—0), în timp 
ce restul partidelor s-au încheiat cu 
rezultate strînse: Reims a fost învin
să de Sedan cu 2—0, Angers a cîști- 
gat în deplasare cu 3—1 la Vaiien- 
ciennes, Rennes a dispus de Rouen cu 
2—1, Nantes de Lens cu același scor, 
iar Toulouse a cîștigat la Lyon c.u 
1—0. Celelalte partide s-au terminat 
la egalitate : Strasbourg—Stade Fran- 
cais 1—1 și St. Etienne—Nice 2—2. 
Partida Monaco—Bordeaux se dispută

Mîine se dispută mai multe meciu 
internaționale (interțări și interclubur 
în cadrul unor competiții oficiale. 1 
campionatul interbritanic echipa Angli 
întîinește selecționata Irlandei dc Nor 
iar Scoția pe Țara Galilor. In „Cuf 
campionilor europeni" Jeunesse Luxen 
burg întîinește în primul meci pe Pa 
tîzan Belgrad, iar la Fraga, Dttk 
susține partida revanșă cu Gorn 
Zabrze (0—2 în primul meci). In ,.Ci 
pa cupelor” au loc două meciuri 
Motor Zwickau—M.T.K. și F.C Ba 
cetona—Hamburg S.V. (primele jocuri

X X Redacția șl administrația: str, Vasile Conta nr. 16, telefon 11.16.05, Interurban 72, nr. 1—2. Întreprinderea Poligrafică .lnformafia*,  sir, Brezoianu 23—25. 4035<


