
Selecționata Capitalei a ciștigat 
urneai internațional masculin de handbal în 7
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In ultimul mcch victorie netă, cu 24-10, asupra reprezentativei Budapestei
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Cezar Nica (București) trage peste portarul echipei maghiare și înscrie un 
nou gol pentru echipa noastră.

Foto : T. Roibtt
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SPARTACHIADA DE IARNĂ A TINERETULUI

UCENICII TEXTILIȘTI
SI MEȘTERII TIPOGRAFI ÎN PREMIERĂ« a

I
!

Ultima etapă a turneului in- 
irnațional masculin de hand- 
al, disputat timp de trei zile 
i sala Floreasca, ne-a dat po 
ibilitatea să consemnăm două 
ategorice victorii ale selecționa- 
dor orașului București, ambe- 
; realizate ca urmare a unei 
vi^frte superiorități. Și, pen
ii ar reda cît mai fidel cititori- 

>r noștri desfășurarea întîlni- 
ilor de marți seara trebuie să 
punem că prima selecționată a

Rezultatele tehnice din ultima 
tapă : BUCUREȘTI (TINERET) — 
’LOIEȘTI 21—12 (9—8). Au
aarcat : Bădulescu (7), I. Po- 
tescu (3), Marinescu (3), Para- 
chiv (3), L. Popescu (2), Sa- 
aungi (2), Tipu (București) și 
lotaru (4), Neusatz (5), Laub, 
îaharia, Iliescu (Ploiești). A ar
bitrat Gh. Vișan. BUCUREȘTI — 
BUDAPEST A 24—10 (9—3) ; au
narcat : Iacob (6), Moser (5), Ni- 
a (3), Schmid (3), Ivănescu (3), 
Ițelea (2). Costache I, Hnat (Bu- 
urești) și Kovacs (3), Stiller (3), 
iesjar (2), Fenyo, Sudar (Bu- 
lapesta). A arbitrat corect Hans 
lardeland (R.F.G.).

CLASAMENT

. București A 3-3-0-0-62:33 6
București tineret 3-2-0-1-53:45 4

. Budapesta 3-0-1-2-40:57 1

. Ploiești 3-0-1-2-36:56 1

de a rr.ai comenta desfășurarea 
întîlnirii. Handbaliștii romîni 
s-au „detașat" de adversarii lor 
după 10 minute de joc, rnani- 
festînd o superioritate care i-a 
pus la adăpost de orice surpri
ză. Ceea ce a plăcut poate cel 
mai mult în evoluția echipei noa
stre a fost nu atît subtilitatea 
combinațiilor ofensive sau fer
mitatea și siguranța apărării, cît 
mai ales pofta de joc a handba- 
liștilor noștri fruntași. Ei au im
primat partidei, chiar de la pri
mele schimburi de mingi, un 
ritm foarte viu pe care 1-ait 
menținut, exceptînd o scurtă pe
rioadă din repriza secundă, pînă 
la fluierul final. Se putea ve
dea foarte ușor, urmărind evo
luția lor, că vor să joace bine. 
că doresc să închege acțiuni fru
moase, fînalizîiid alternativ, fie

prin șuturi de la distanță, fie 
prin angajarea pivoților sau pă
trunderile extremelor. Datorită 
acestui fapt, jucătorii maghiari 
— cu toate eforturile făcute (ci
neva remarca că tricourile oas
peților sînt „leoarcă", de parcă 
scorul ar fi egal I) —• ei nu au 
pittut să se ridice peste nivelul 
obișnuit al unui... partener de 
antrenament. Este de reținut, de 
asemenea, un element important 
din jocul echipei noastre. Ală
turi de verva manifestată de u- 
nii dintre jucătorii noștri mai 
cunoscuți (cum sînt llnat, Ivă- 
nescu, Moser) ne-a impresionat 
în mod plăcut forma bună. pe 
care au arătat-o cîțiva dintre

CALIN ANTONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi se deschide Conferința 
de medicină a culturii fizice

Capitalei s-a impus mai ușor în 
ața formației orașului Budape- 
;tă decît a reușit echipa de 
■'■’ret în fața handbaliștilor 
iloieșteni.

Sâ începem cu victoria echipei 
le seniori. Scorul (24—10) cu 
:are selecționata noastră — cu 
) comportare cu mult diferită de 
■ea de luni — a întrecut repre
zentativa maghiară ne scutește

Astăzi și mîine se va desfă
șura în aula Bibliotecii centrale 
universitare Conferința de me
dicină a culturii fizice, organi
zată de către Societatea de 
dicină a culturii fizice din 
drul Uniunii societăților 
științe medicale din R. P. 
mînă.

Lucrările Conferinței își 
xează tematica pe două 
bleme importante :

o) aspecte medicale actuale

me- 
ca- 
de

Ro-

a-
pro-

ale educației fizice și sportu
lui la școlari ;

b) probleme medico-sportive 
ale antrenamentului.

în programul lucrărilor Con
ferinței figurează numeroase 
comunicări prezentate de me
dici, antrenori și profesori. La 
Conferință participă invitați 
din țară și de peste hotare.

. Tradiționala competiție a timpu
lui geros și a zăpezii a poposit 
din nou printre brașoveni. Dar 
vremea dulce ca mierea a dat 
deocamdată... cuvîntul întreceri
lor care se mai pot practica în 
aer liber. Deci, la Brașov ca și in 
multe alte localități din țară, 
Spartachiada de iarnă a tinere
tului a început cu crosul. Și-așa 
am putut urmări pe primii con- 
curenți luni la prînz. .

Startul a fost dat pe aleea 
sub Tîmpa, între rezervorul 
apă și Bastionul țesătorilor, 
un traseu de 400 m străjuit 
fagi, carpeni și castani desfri 
ziți... melancolic, 
viitorii textiliști, elevii unei clase 
a școlii profesionale „Partizanul 
roșu". Mai bine zis viitoare tex- 
tiliste, pentru că procentul texti- 
listelor este covirșitor, dat fiind 
specificul acestei meserii. Minu
sculul grup al băieților juniori de 
categoria a doua, nu a dat prea 
mari emoții spectatorilor ocazio
nali. Ucenicul filator Victor 
Pop cu un finiș puternic, s-a im
pus fără discuție. Ne spunea că— 
„anul trecut la Ploiești, îiiaceeași 
competiție, am abandonat din 
cauză că... stadionul era prea 
mare pentru mine". Acum și-a 
luat revanșa. Și-i numai zîmbet. 
La mică distantă au sosit cole
gii săi Milică Niță, cel mai bun 
din clasă, după cum ne-a afir
mat „corul" prompt al fetelor, 
Aurel Androne, Nicolae Donciu, 
și prîslea „plutonului" Constan
tin Condrănțeanu. („Dar am să 
cresc eu marel"). Au urmat ju-

de
de
pe 
de 

un- 
Se întreceau.

nioarele mici, aproape 30 la rui- 
ruăr. După ce a condus mai bine 
din jumătate din traseu. Ana 
Vasilescu, concurenta cu părul 
tuns scurt, băiețește, și cu ochii 
vioi dar stipărați de insucces — 
așa cum am cunoscut-o la so
sire — a cedat locul unei fete cu 
cosițe blonde ca spicul. Cîșfigă- 
toarea este tot o Ană, dar Poro- 
jan. Gata, gata, să încurce tre
burile o altă codană, Etelca Se- 
kely. S-a mulțumit însă, din lipsă 
de ambiție, cu locul III.

Profesorul Adrian Simionescu, 
„dirijorul" acestei entuziaste di
spute inaugurale, este mulțumit 
de comportarea elevilor săi și 
totodată hotărît ca în cîtevazile 
să treacă toată școala (peste 500 
de elevi și eleve) pe la cros, a- j 
poi, pe îndelete, pe la alte spor
turi. în funcție de... barometru. 
Deocamdată ne dă cîteva pro
nosticuri în privința cîștigători- 
lor Spartachiadei printre acești 
„pui" de textiliști; Angela Țu- 
cu. Constanța Suditti, Maria 
Bufa, la cros, Elena Băricilă la 
schi, Niculina Ceampelea (sora 
sportivei-din lotul republican de 
tineret) la gimnastică ș.a.

După terminarea fazei pe cla 
să, vom vedea dacă a avut 
dreptate...

După-amiază. tot luni, am fost 
îndrumați la „antipodul Timpei", 
aproape de vechiul cartier Bar
tolomeu unde aveau să-și dispuți

N. MARDAN
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Oameni de artă, cultură și știință despre sport

Exercițiile fizice-o sursă 
de sănătate, vigoare și tinerețe

• 5

De vorbă cu prof, universitar ILIE GRĂMADA, direc
torul Teatrului Național „Vasile Alecsandri" din Iași

Prima noastră întîlnire cu 
prof. ILIE GRĂMADĂ n-a avut 
loc, cum ar fi fost firesc, la Uni
versitatea „Al. Ion Cuza“ din 
lași, unde deține catedra de fi*  
lozofie și nici la Teatrul Națio
nal „Vasile Alecsandri“ al că
rui director este, ci, sus, pe dea
lul Copoului, la capătul cetății 
universitare, pe stadionul „23 
August“... După aceea — în sala 
Voința. în sfîrșit, în mai multe 
rînd uri, în sălile de sport în care 
fee pregătesc sportivii din învăță- 
mîntul superior.

Deunăzi, o nouă întîlnire cu 
profesorul Grămadă, într-unul 
din foai erele primei scene moldo
vene. Discuție însuflețită despre 
lașul în vertiginoasă transfor
mare, despre viața cultural-ar- 
tistică a cehii mai important 
oraș moldovean și — nici nu se 
putea altfel — despre... sport.

— Prezenta dvs. pe stadioane 
trădează 
sportul...

— De 
un adept 
fizic. Am 
leită/i

afinități puternice cu

cînd mă știu am fost 
convins al exercițiului 
și practicat — fără ve- 

- tenisul de masă și 
schiul, iar mai încoace, turismul
Sînt gala totdeauna să port în 
spate rucsacul și îmi rezerv o 
părticică din timpul meu liber,

plăcutelor evadări în mijlocul 
naturii.

— Prin urmare, socotiți exer 
cițiul fizic foarte necesar, în di
feritele lui forme de manifes^ 
tare...

— Da, exercițiul fizic repre 
zintă o necesitate pentru orice 
om, indiferent de vîrstă sau de 
preocupări. Exercițiul fizic pro 
voacă un elan emoțional crea 
tor, o creștere a capacității de 
lucru, un simțămînt de bucuri» 
și de satisfacție, atît de nece 
sare în viața oamenilor, mai 
ales^ celor ce duc o viață seden 
tară. Exercițiile fizice și spoi
tul în genere, practicate cu mă 
sură, sînt totodată o sursă da 
sănătate și de frumusețe. Cît du 
des admirăm statuile create da 
genialii sculptori clasici ai Gre
ciei și Romei. Și cele mai multa 
opere ale sculptorilor din anti
chitate reprezintă un veritabil 
imn închinat nu numai frumu
seții ci și dezvoltării armonioase 
a corpului, perfecțiunii fizice.

Pe de altă parte, este știut, 
că, încă din vremurile cînd me-

(Continuare iu pag. a 3-a)
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Salt în gol.Dumitru F. Dumitru

„CUPA STEAUA 
BASCHET

Pentru iubitorii baschetului 
din Capitală, „Cupa Steaua* ’ 
oferă o adevărată avan
premieră a campionatului 
republican masculin.

lată programul întreceri
lor :

Vineri, sala Giulești de la 
ora 19: Steaua — Silința și 
Rapid — Dinamo; simbătă, 
sala Giulești, de la ora 19: 
Steaua — Rapid și Dina
mo — Știința; luni, sala 
Giulești, de la ora 19 : Di
namo — Steaua și Știința 
— Rapid.

CONCURS PENTRU
TINERII HALTERO

FILI

Din 
Steaua, 
ța, cu începere de la ora 
10, în sala Dinamo II se 
va organiza un concurs re
zervat tinerilor halterofili 
din Capitală. La întreceri 
vor participa halterofili ju
niori din echipele Dinamo, 
Progresul, Sirena, Grivița 
Roșie, Mătasea populară. 
Rapid, Olimpia, Viitorul si 
Steaua.

inițiativa clubului 
duminică diminea-

F IN ALA CAMPIONA
TULUI DE CICLOCROS

Cei mai buni ciclocrosiști 
din Buc., Cluj, Brăila, Tg. 
Mureș, Brașov și Ploiești vor 
participa duminică diminea-r 
ța la finala pe țară a cam
pionatului republican. la 
program figurează probe 
pentru seniori și juniori. 
Traseul finalei a fost ales 
în împrejurimile șoselei Pan- 
telimon (capătul liniilor de 
tramvai 7, 14, 23, 24).

„VARIETĂȚI
PE OGLINDA GHETII"

Secția clubului sportiv 
Dinamo prezintă sîmbătă 
si duminică, începînd de 
la ora 19, spectacolul pen
tru copii intitulat „Varietăți 
pe oglinda gheții". Interpre- 
ți sînt patinatori între 7-14 
ani. Cele două reprezenta
ții vor avea loc pe stadio
nul de iarnă din parcul „23 
Auaust",

ÎN „CUPA PROGRESUL"
LA RUGBI

Ieri după amiază, pe sta
dionul Progresul, s-a desfă
șurat — în cadrul „Cupei 
Progresul" 
Lotul R.P.R.
Gloria — Unirea, 
nabilii au învins, 
joc bun, cu scorul 
(15-3).

— jocul dintru 
și combinata 

Selecțio- 
după un 
de 40—8

CAMPIONATUL
TĂTORILOR JUNIORI

LUP-

Vineri, sîmbâtă și dumi- 
nică, la Baia Mare se vor 
desfășura întrecerile de lui-, 
te libere, din cadrul carn-> 
pionatului individual de ju
niori al R.P.R.

La această finală vor lua 
startul 143 de concurențî, ca
lificați din 14 regiuni ale 
țării.



CAMPIONATELE 1963-1964 SE VOR DESFĂȘURĂ
DUPĂ 0 FORMULA NOUA

Campionatele republicane de volei pe 
1963—1964 încep la 1 decembrie, după o 
formulă îmbunătățită. Astfel, întrecerile 
se vor disputa pe cîte două serii. La 
masculin, seria I va cuprinde 12 echipe, 
iar seria a II-a 10 echipe ; la feminin, 
seria I va fi alcătuită din 10 formații, 
iar a doua din 8.

Turul campionatului din seria I mascu
lin și feminin se va disputa sub denumi
rea de „CUPA F.R. VOLEI", iar punctele 
acumulate nu vor conta în retur, care 
ya fi de fapt campionatul oficial ce va 
desemna atît echipele participante la 
turneele finale, cît și pe cele ce vor re
trograda în seria a II-a. La turneele fi
nale vor lua parte numai echipele cla
sate pe locurile 1—4 în seria I. întrece
rea finală se va desfășura tur—retur, în 
clasament contînd și rezultatele obținute 
In campionat.

După cum se vede, noutățile viitoarei 
ediții a campionatelor republicane con
stă în apariția seriilor secunde și In or
ganizarea turului campionatului sub for
ma „Cupei F.R. Volei”. Aceasta întrucît 
la întrecerile din cadrul cupei nu vor 
participa sportivii și sportivele care se 
pregătesc în vederea turneelor olimpice 
de la Tokio. „Cupa F.R. Volei” constituie 
astfel un prilej foarte nimerit pentru 
utilizarea de către antrenorii noștri a e- 
lementelor tinere, talentate, de perspec
tivă, fără teama pentru echipe de a re
trograda, pentru că punctaiul realizat nu 
contează în campionatul propriu-zis. In 
același timp însă „Cupa F.R. Volei” tre
buie să însemne o întărire a muncii de 
pregătire și a interesului pentru parti
ciparea echipelor la această competiție.

întrecerea formațiilor din seriile se
cunde se va desfășura în mod. normal, 
țur-retur.

Echipele masculine și feminine clasate 
pe primul loc în turneele finale ale se
riilor I vor primi titlul de campioane 
ale R.P. Romîne pe anul 1963—1964. For
mațiile clasate pe ultimele două locuri în

(E. R.)

UCENICII TEXTILIȘTI
(Urmare din pag. I)

<1

y

organizează

minunate excursii peste hotare în luna decembrie

Din bogatul program anunțat, extragem următoarele :

8 ZILE ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ

Oficiul Național de Turism „Carpați

Aspect de la unul din crosurile desfă surate in Capitală cu ocazia deschiderii „Spartachiadei de iarnă a tineretului". 
Foto: T. Chioreanu

Șl MEȘTERII TIPOGRAFI IN PREMIERA
Intîietatea, tot la cros, maiștrii tipo
grafi. membri ai asociației sportive „Po
ligrafia", fruntași in toate acțiunile 
sportive de mase. Crosul lor, cu ple
carea și sosirea in parcul sportiv Dina
mo, a fost destinat seniorilor și a nu
mărat 100 de concurenți. Aici, victorie 
clară, prevăzută chiar de Ia început, 
cînd meșterul zincograf Adalbert Far 
rago s-a instalat la conducerea pluto
nului și nu a vrut să cedeze nici 
unui adversar. A cîștigat cu mai bine 
de un sfert de pistă, in urma lui au a- 
funs mecanicii N. Sîrbu, R. Kreuser 

merită să amintim că este frate
le uneia dintre primele cîștigătoare pe 
fără a Spartachiadei la schi — Gh. 
Găitănaru (de 46 de ani, deci un a- 
devărat veteran în alergări) și Traian 
'Munteanu deținătorul unui promițător 
12,7 pe suta de metri, în prima pro
bă pentru „Insignă". Printre partici- 
panți aceeași bună dispoziție și boga
te proiecte pentru viitor, proiecte ce 
'desigur vor prinde miine viață, pentru 
că Poligrafia are și ea un judicios plan 
de acțiune pentru Spartachiadă și un 
consiliu recunoscut ca foarte adio. 
Cei aproape 300 de membri UCFS 
după ce vor termina cu crosul, se vor 
întrece în sala de cultură, pentru a sta
bili campionii la șah și tenis de ma
să, la poligonul de sub Tîmpa pentru 
tir (unde s-a înregistrat un nou re
cord de înscrieri — peste 10O), vor 
străbate cu schiurile (coborire) și să
niuțele Grădina Scheiului, tot cu schiu- 
tile Poiana Mică, pentru probele de 
fond, își vor desfășura dibăcia in con
cursurile de orientare turistică, înspre 
cabana Poiana. „Iar în eurînd, ne-a 
declarat unul din activiștii asociației, 
Vom organiza și 
haltere pentru a 
petiției".

I-am lăsat pe 
’din nou poalele Tîmpei la clubul spor- 
tfiiQrășenesct unde președintele loan 

primele întreceri la 
întregi succesul com-

tipografi șî am suit

seria I vor retrograda în seria a n-a, lo- 
cui lor fiind ocupat de echipele clasate 
pe primele două locuri în seria a II-a, 
în timp ce formațiile de pe ultimele 
două locuri în seria a Il-a vor retro
grada în campionatele locale. Locul lor 
va fi ocupat de echipele clasate pe pri
mul loc în campionatul de calificare pe 
1963—1964.

în campionatul categoriei A pe 1963/1964 
vor lua parte :

MASCULIN, seria I : Rapid București, 
Dinamo București, Tractorul Brașov, 
Știința Cluj, Progresul București, știința 
Timișoara, Minerul Bihor, C.S.M.S. Iași, 
Steaua București, Petrolul Ploiești, știin
ța Galați, Farul Constanța. Seria a Il-a: 
Olimpia București, Minerul Baia Mare, 
C.S.M. Cluj, Dinamo Suceava, Ind. Sîr- 
mei C. Turzii, Constructorul Brăila, E- 
lectroputere Craiova, înainte Timișoara, 
Știința Petroșeni, Știința Brașov.

FEMININ, seria I : Dinamo București, 
Rapid București, Farul Constanța, 
C.S.M. Sibiu. Știința Cluj, Știința Bucu
rești, C.S.M. Cluj, Combinatul Poligra
fic București, Voința Craiova, Progresul 
București. Seria a Il-a: Metalul Bucu
rești, Voința Miercurea Ciuc, Partiza
nul roșu Brașov, Voința București, 
C.F.R. Timișoara, Penicilina Iași, Pro
gresul Tîrgoviște, Corvinul Deva.

In încheiere, iată datele de desfășurare 
a campionatelor republicane : MASCU
LIN, seria I : „Cupa F.R. Volei” între 
1 decembrie 1963 — 26 ianuarie 1964 ; 
campionatul propriu-zis : 16 februarie— 
19 aprilie 1964 ; turneul final : 24—30
aprilie 1964. Seria a II-a: turul între 15 
decembrie 1963 — 9 februarie 1964 ; retu
rul : 1 martie — 26 aprilie 1964. FEMI
NIN, seria I : „Cupa F.R. Volei", între 
1 decembrie 1963 _ 26 ianuarie 1964 ; 
campionatul propriu-zis : 16 februarie — 
12 aprilie 1964 ; turneul final : 16—22
aprilie 1964. Seria a II-a : turul între 15 
decembrie 1963 — 26 ianuarie 1964 ; 
turul : 1 martie — 12 aprilie 1964.

Chicomban (din familia binecunosettți 
lor maeștri ai pedalelor) ne spuriea 
că nu se lasă pînă cînd nu va spori 
cu încă 10 000, față de anul trecut, nu
mărul participanților brașoveni la e- 
diția 1963—1964 a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului.

Săptămîna aceasta se anunță star
turi foarte populate la Rulmentul

ETAPA I, 1 DECEMBRIE 1S63 
București : Știința — știința Craiova 
București : Dinamo — Dinamo Oradea 
Cluj : Știința — Politehnica Cluj 
Timișoara : Știința — Steaua Buc. 
Galați : Siderurgistul — Rapid Buc. 
Tg. Mureș : Știința — Steagul roșu 

Brașov.
ETAPA A n-a. 8 DECEMBRIE 1963 

București : Steaua — Siderurgistul Galați 
București : Rapid — Știința Buc. 
Cluj : Politehnica — Dinamo Oradea 
Cluj : Știința — Știința Timișoara 
Craiova : Știința — știința Tg. Mureș 
Brasov : Steagul roșu — Dinamo Buc

ETAPA A IH-a, 15 DECEMBRIE 1863 
București : Știința — Steaua Buc. 
București : Dinamo — Știința Craiova 
Timișoara : Știința — Politehnica Cluj 
Galați : Siderurgistul — Știința Cluj 
Tg. Mureș : Știința — Rapid Buc. 
Oradea : Dinamo — Steagul roșu Brașov

ETAPA A IV-a, 22 DECEMBRIE 1963 
București : Steaua — Știința Tg. Mureș 
București : Rapid — Dinamo Buc. 
Cluj : Știința — Știința Buc.
Cluj : Politehnica — Steagul roșu Brașov 
Craiova: Știința — Dinamo Oradea 
Timișoara : Știința—Siderurgistul Galați

ETAPA A V-a, 29 DECEMBRIE 1963 
București : Știința — Știința Timișoara 
București : Dinamo — Steaua Buc. 
Galați : Siderurgistul — Politehnica-Cluj 
Tg. Mureș : Știința — Știința Cluj 
Oradea : Dinamo — Rapid Buc.
Brașov : Steagul roșu — Știința Craiova

ETAPA A Vl-a, 5 IANUARIE 1964 
București : Rapid — Steagul roșu Brașov 
București i Steaua — Dinama Oradea

PLOIEȘTI 20 (prin telefon). — In 
runda a 10-ia, de marți, s-au jucat par
tide dîrze. Notă... discordantă au făcut 
Emilia Chiț și Aura Teodorescu, care 
la mutarea 13 au repetat poziția, re- 
clamînd remiză, după numai 20 de 
minute de joc...

Fruntașa clasamentului, Alexandra 
Nicolau a întreprins un puternic atac 
în centru, împotriva Gertrudei Baum- 
starck, creîndu-și un pion avansat câș
tigător, care i-a și adus victoria la mu
tarea 27. Tot printr-un atac în cen
tru a cîștigat fosta campioană Rodica 
Manolescu Ia Maria Pogorevici, caro 
după ce obținuse o poziție promițătoa
re în deschidere, a greșit în jocul de 
mijloc, fapt repetat la această jucă
toare de mai multe ori în cursul ac
tualei întreceri. Frumos a jucat Elisa- 
beta Polihroniade în partida cu Elena 
Răducanu. Printr-o combinație bazată 
pe un sacrificiu temporar de damă, ea 
a cîștigat o figură și partida la muta
rea 40. Rodica Reicher a cîștigat la 
Marieta lone seu, după ce mult timp 
rezultatul era greu de întrevăzut, iar 
Margareta Perevoznic a întrecut-o pe 
Tereza Urzică, jucînd mai bine fina
lul partidei. S-a întrerupt partida Ve- 
turia Simn—Margareta Teodorescu în- 
tr-o poziție aproximativ egală.

Miercuri dimineață au fost reluate 
întreruptele din rundele 8 ți 9. Rodi
ca Manolescu a fost învinsă de Marga
reta Teodorescu și a făcut remiză cu 
Veturia Simu. Tot remize s-au încheiat 
și partidele Perevoznic — Pogorevici, 
A. Teodorescu — Perevoznic și Iones- 
cu — Urzică.

Runda a II-a, de miercuri seara.

(cros, triate, haltere), Metalul (cros, 
tenis de masă, șah) etc.

După cum se vede, crosul consti
tuie un adevărat numitor comuti. Este 
și firesc pe o vreme atît de jrumoîsă. 
Pînă la nămeți, Brașovul își trimite 
tinerii și virstnicii (de ce nu?!) să 
cutreiere locurile pardosite cu frunze 
ale celei mai b’.ieide toamne.

Cluj : Politehnica — Știința Craiova 
Cluj : stiinta — Dinamo Buc.
Timișoara : Știința—Știința Tg. Mureș 
Galați : Siderurgistul — Știința Buc.

ETAPA A VH-a. 12 IANUARIE 1964 
București Știința — Politehnica Cluj 
București : Dinamo — Știința Timișoara 
Tg. Mureș : Știința—Siderurgistul Galați 
Oradea : Dinamo — Știința Cluj 
Brașov : Steagul roșu — Steaua Buc, 
Craiova : Știința — Rapid Bu«.

ETAPA A VIII-a, 19 IANUARIE 1964 
București : Steaua — Știința Craiova 
București : Știința — Știință Tg. Mureș 
Cluj î Politehnica — Rapid Buc. 
Cluj : Știința — Steagul roșu Brașov 
Timișoara : Știința — Dinamo Oradea 
Galati : Siderurgistul — Dinamo Buc.

ETAPA A IX-a. 26 IANUARIE 1964 
București : Dinamo — știința Buc. 
București : Rapid — Steaua Buc. 
Tg. Mureș : Știința — Politehnica Cluj 
Oradea : Dinamo — Siderurgistul 
Brașov : Steagul roșu—Știința Timișoara 
Craiova : Știința — Știința Cluj

ETAPA A X-a, 2 FEBRUARIE 1964 
București : Știința — Dinamo Oradea 
Cluj : Politehnica — Steaua Buc, 
Cluj : Știința — Rapid Bue„ 
Timișoara : Știința — Știința Craiova 
Galați: Siderurgistul—Steagul roșu Brașov 
Te. Mureș : Știința — Dinamo Buc.

ETAPA A Xl-a, 9 FEBRUARIE 1964 
Eucurești : Dinamo — Politehnica Cluj 
București : Rapid — Știința Timișoara 
București : Steaua — Știința Cluj 
Oradea : Dinamo — Știința Tg. Mureș 
Brașov : Steagul roșu — Știința Buc. 
Craiova ; Știința — Siderurgistul Galați

turnuri. 
Veturia

a fost cea mai liniștită dintre toate, 
patru partide îneheindu-se cu remiză: 
Polihroniade — Perevoznic, Baum- 
starck — Ionescu, A. Teodorescu — 
Manolescu ți Urzică — Chiț. Alexan
dra Nicolau a cîștigat o partidă fru
moasă la Eleonora Gogîlea, iar Rodica 
Reichcr a întrecut-o pe Elena Rădu
canu într-un dificil final de 
Maria Pogorevici a pierdut la 
Simu.

în clasament : Alexandra 
9* */ 2 (o partidă mai mult), 
Reicher 8%, Margareta Teodorescu 
7% (1), Elisabeta Polihroniade 7*/ 2, 
Eleonora Gogîlea și Margareta Pere
voznic &/2.

• Jocurile masculine au continuat 
luni și marți, cînd s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Dinamo — I.C.F. 
17—15 ; Steaua — Știința 19—15 ; Ra
pid — Spartac 28—16.

După două etape, 
prezintă astfel:

Rapid
Dinamo
Steaua
Raf. Teica jen
Spartac
București jun
Știința
I.C.F.
Menționam că echipele care dau ju

cători loturilor joacă fără ei.
• Rezultate din competiția feminină: 

Confecția — Fabrica de timbre 13—11, 
Rapid — Progresul 29—4, Știința — 
București junioare 8—

Plecarea din 
pînă la Praga și

PAUL DIACONESCU 
maestru al sportului

Nicolau -
Rodica

„Cupa F.R.H în București

clasamentul se

1.
2.
3.
4.

2-2-0-0-47:28 
2-2-0-0-30:25 
2-1-0-1-30:27 
1-1-0-0-12:11 
2-1-0-1-34:45
1- 0-0-1-17:18
2- 0-0-2-25:32 
2-0-0-2-27:36

4 
4
2
2 
2 
0 
0
0

Plecarea cu trenul din București la 20 și 22 decembrie. 3 zile ședere 
Praga, 2 zile la Budapesta. Costul excursiei 1265 lei de persoanăla „ .

clasa I și 1100 lei de persoană clasa a ll-a.

5 ZILE TN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ

București la 20 și 22 decembrie. Transportul cu avionul 
înapoi. Prețul 1130 lei de persoană.

7 ZILE TN REPUBLICA POPULARA POLONĂ

Plecarea cu trenul din București prin Vicșani. 3 zile ședere la Var
șovia și o zi ședere la Cernăuți. Prețul 1100 lei de persoană clasa I 
și 990 Iei de persoană clasa a ll-a.

De asemenea, la cererea colectivelor, agențiile O.N.T. „Carpați" 
organizează în luna decembrie excursii cu autocarele la Budapesta. 
Plecarea de la Oradea. Durata excursiilor 3 zile. Prețul 360 lei de 
persoană.

ÎNSCRIERILE SE PRIMESC LA AGENȚIILE O.N.T. „CAR
PAȚI" DIN TOATĂ ȚARA.

Telesport
Oare într-adevăr loviturile de la . 

11 metri nu pot fi apărate? Prin ■ 
intermediul peliculelor realizate la , 
întîlnirile de fotbal Italia — U.R.S.S. 1 
și Dinamo — Real, portarii celor ; 
două echipe, lașin și Araquistain, 
s-au străduit să ne convingă de ; 
contrariu. Și dacă cel de-al doilea . 
nu a reușit decît în mică măsură • 
(prea a tras Frățilă fără convinge- ' 
re), „extraordinarul lașin" a blocat 
cu siguranță — am putea zice cu , 
dezinvoltură — puternica lovitură ■ 
plasată de Mazzola, jos, în colțul ? 
din stingă al porții. Deci — dispu- ’ 
ta rămîne... deschisă, iar operatorii ■ 
cinematografici ai televiziunii ne / 
pot aduce argumente convingătoare 
pro sau contra. i

Pînă atunci semnalăm acurateța 
imaginilor prezentate de ultima emi- ’ 
siune Telesport, de la meciurile mai ' 
sus menționate, ca și cele din par- ' 
tidele Progresul — Steagul roșu și ’ 
Rapid — Siderurgistul (cu o men- ■ 
țiune specială pentru fazele de gol). 
Mai slabă înregistrarea de la Cluj 
(Știința — Steaua).

O notă bună și pentru secvențele 
realizate cu 
temaționale 
nin pentru 
rești".

Sporturile 
prezente prin deschiderea sezonului 
de patinaj la patinoarul „23 August" 
(cine au fost patinatorii care au 
evoluat ? Comentariul nu a pome
nit nimic despre ei) și prin antre
namentele schiorilor vest-germani 
pentru Olimpiadă.

Am mai putut viziona o frumoase- 
demonstrație a excelentei echipe 1 
australiene de rugbi în 13 și un pro- ] 
log al viitorului meci de box între ' 
Sony Liston și Cassius Clay care,1 
cu prilejul semnării contractului, < 
erau gata-gata să se încaiere în fața 
camerelor de luat vederi.

prilejul întîlnirilor în
de handbal în 7 femi- 
„Cupa orașului Bucu-

de iarnă au fost și ele



PREGĂTIRI ALE LOTULUI REPREZENTATIV 
ÎNAINTEA JOCULUI CE DANEMARCA

Cine va juca în categoria A?-

Dumitru, portarul gazdelor, este depășit de balonul urmărit de Voinea și Gh. tone seu.
Foto: T. Chioreanu

SEHIA I

1. PRECIZIA SACELE 14 13 1 0 216: 38 41
2. Cimentul Medgidia 14 £ 4 4 4S: 60 30

3 Constructorul Ploiești 14 5 5 4 50: 51 29
4 Petrolul Pitești 14 6 2 6 125: 81 27

5. Metalul Buzău 14 5 3 6 76: 50 27
6. Cimentul Brăila 14 4 3 7 41:134 24
7. U.S.A.S. Năvodari 14 3 1 10 39:100 21
8. Progr. Rm. Sărat 14 3 1 10 32:117 19

SERIA A II-A

1. ANCORA GALAȚI 12 9 1 2 94: 23 31
2. Laminorul Roman 12 8 0 4 105: 28 28
3. A. S. Tecuci 12 7 1 4 115: 42 27
4. Progresul Bacău 12 6 0 6 82: 67 24
5. Constr. TRC Suceava 12 6 0 6 67: 50 24
t. Viitorul Săvinești 12 4 0 8 31:107 20
7. Constr. IUT Iași 12 1 0 11 24:201 14

SERIA A III-A

1. CHIMICA TlRNAVENI 16 14 0 2 376: 36 44
2. Minerul Lupeni 16 13 2 1 221: 28 44
3. C.S.M. Sibiu 16 11 2 3 183: 24 38
4. C.S.O. Timișoara 16 8 2 6 124: 57 34
5. Electroputere Cr. 16 5 4 7 152: 96 28
8. Metalul Reșița 16 5 2 9 96:189 28
7. Metalul Tr. Severin 15 3 1 11 39:281 22
8. Minerul Vulcan 14 1 2 11 20:269 18
9. Sidevurgistul Hun. 15 1 1 12 21:260 17

ine dimineață echipa reprezenta- 
de fotbal a R. P. Romîne pără- 
țara pe calea aerului îndreptin- 
spre Torino, locul de desfășu- 

al celui de al treilea joc cu Da
rea, în cadrul preliminariilor 
ului olimpic.
tul nostru, remaniat după ultima 
ire internațională, a făcut două 
namente: marți și miercuri.

primul, efectuat pe terenul 
ia (fost Ghenceal s-a urmărit 
inerea pregătirii fizice speciale, 
ercuri, lotul a evoluat la Cîm- 

unde a întîlnit echipa locală de 
;oria B, Poiana. S-au jucat două 
ze a 45 de minute, încheiate cu 
il de 4—0 (4—0), prin punctele 
ise de Voinea (2), Varga și 
tantin. In această întîlnire s-a 
rit, pe de o parte, verificarea 
jucători, iar pe de altă parte o 
bună omogenizare a formației, 
repriza I, a fost folosit urrnăto- 

, 11 “: Mindru — Popa. C. Dan, 
au — Petru Emil, K.oszka —

Plrcălab. Varga, Voinea, Constantin, 
Creiniceanu.

In repriza a II-a au fost folosiți 
și jucătorii Adamache, Ivan, Seredai, 
Nunweiller III și Sasu.

Deși frecvența șuturilor la poartă 
a crescut în această parte a jocului, 
atacul n-a mai înscris nici un gol, 
deoarece precizia lor a fost mai 
slabă.

Formația gazdă s-a dovedit a fi o 
bună parteneră de joc; ea a făcut 
față ritmului destul de tare impus 
de selecționabili, reușind la rîndu-i 
o serie de acțiuni spectaculoase. Cîm-

i

Cum se duce munca de educație 
la Foresta Fălticeni

mi • știri • șTini
TECI AMICAL IN GIULEȘTI

țrucît cuplajul inferbucureștean 
trebuia să aibă loc duminică s-a 
at, echipele Rapid și Progresul 
or întîlni duminică dimineața cu 
>ere de la ora 11 pe stadionul 
:ști într-o interesantă partidă ami- 

Pe același stadion, cu începere 
a ora 9, va avea loc meciul de 
•ri între echipele acelorași cluburi.

CUPLAJ PE STADIONUL 
PROGRESUL

fazi, pe stadionul Progresul, se 
desfășura cu începere de la ora 
louă meciuri amicale în care vor 
ia echipele de categoria A Pro- 
11 București și Petrolul Ploiești 
unpania unor selecționate de ju-

ora 13 va avea loc meciul Pro-
11 — Selecționata B de juniori, 
la ora 14,45 partida Petrolul — 
:ționata A de juniori.

cele două echipe de juniori vor 
ia o serie de tineri fotbaliști, ta
ți, printre care: Ion Oblemenco, 
1 Bretan, Ion Constantin, Mircea 
tantinescu, B. Panici, Florian 
.tantinescu, Viorel Petrovici, Va- 
Gaboraș, Dumitru Dumitriu etc.

M1NICA UN SINGUR JOC ÎN 
CAPITALA

ngtirul meci care se va disputa 
inică în Capitală, partida de cate- 
5 B Știința București — Tracto- 
îrașov, va avea loc pe terenul Pa
nica, de la ora 10.

tAPID BUCUREȘTI VA JUCA 
LA TIRANA

irmația bucureșteană Rapid, parti- 
ntă la turneul balcanic, va susține
12 decembrie, la Tirana, prima 
șă a întîlnirii cu Dinamo Tirana, 
adrul turneului balcanic. Este po-

ca duminică 15 decembrie fero- 
ii să evoluieze la Sofia, în compa- 
echipei Levski, în cadrul aceleiași 
petiții.

După 12 etape Foresta Fălticeni 
ocupă al 13-lea loc în clasamentul 
primei serii din categoria B. Fap
tul supără pe numeroșii susținători 
ai acestei echipe care ar dori — bi
neînțeles — să o vadă cît mai sus 
în clasament, cît mai departe de ulti
mul loc. Echipa a încercat „totul" 
pentru a obține rezultate cît mai 
bune, dar valoarea actuală a for
mației este scăzută și locul din cla
sament reflectă reala ei valoare. Ce 
se înțelege însă prin „totul" ? Fot
baliștii de la Foresta înțeleg prin 
aceasta lovirea jucătorilor echipelor 
adverse, în multe rînduri, țapul is
pășitor fiind socotit nu jocul de sla
bă calitate practicat de ei, ci ar
bitrajul.

Să vă dăm cît ev a exemple : cu 
prilejul meciului Foresta — Meta
lul București, disputat la 27 octom
brie la Fălticeni, jucătorul Pavel 
Mihai (Foresta) l-a lovit cu bruta
litate ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA 
MECIULUI pe jucătorul bucur eș- 
tean Buzatu, incit acesta nici n a 
mai putut intra pe teren, fiind în
locuit. Cu prilejul partidei susținu
te tot la Fălticeni în compania for
mației Dinamo Bacău, portarul Ta-

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

In programul concursului Prono
sport din această săptămînă își dau 
întîlnire sase dintre cele mai echilibra
te partide ale campionatului categoriei 
B, alături de șase meciuri din cam
pionatul italian. Aruncîndu-ne o privi
re asupra acestui program, nu putem să 
nu recunoaștem, că avem de a face cu 
unul dintre cele mai „tari” concursuri 
organizate în acest sezon. Iată de ce 
ne-am gîndit să-i cerem părerea jucă
torului NICOLAE OAIDA, unul din 
componenții de bază ai echipei Pro
gresul București.

Iată pronosticurile iui pentru concursul 
de duminică :

1. C.F.R. Timișoara — Ind. Sîrmei 1
2. Muresui — Jiul 2, X
3. C.S.M. Reșița—FI. roșie Oradea 1
4. A.S. Cugir—Minerul Baia Mare X, 2
5. Foresta — Chimia Făgăraș 1
6. Metalul Tîrg. — Șt. Craiova 1
7. Milan — Juventus 1, X
8. Fiorentina — Roma 1. X
9. Messina — Internazionale 2

10. Mantova — Genoa 1
11. Bologna — Lanerossi 1, X
12 Lazio — Catania l.X

Lista cîștigătorilor la Loto-Central a 
crescut considerabil în ultima vreme. 
Astfel, în afara premiilor omologate la 
ultima tragere (din 15 noiembrie a.c.), 
publicate mai jos, vă reamintim că la 
tragerea specială din 8 noiembrie au fost 

pinenii au folosit echipa : Dumitru — 
Cruceru, Gh. Ionescu (Postolache), 
Banu — Dumitrașcu, Mărculescu — 
Dumitrache (Țuțică), Nanu (Nisi- 
peanu), Popescu (Szilaghi), Gogoașe 
(Ionescu ), Matei.

★

Din Copenhaga se anunță că fede
rația daneză de fotbal a hotărît să 
alinieze în meciul de baraj cu echipa 
Romînieî, programat la 28 noiembrie 
la Torino, aceeași formație care a 
jucat la 3 noiembrie la București.

camas (Foresta) l-a lovit pe unul 
din jucătorii băcăoani, fără ca aces
ta să. fi avut balonul. Cu prilejul 
aceluiași meci, unii spectatori au 
căutat să se „răzbune" și ei pe ju
cătorii oaspeți.

Cunoscînd toate acestea întreba
rea din titlu devine firească: cum 
s-au preocupat conducerea asocia
ției și a biroului secției de edu
cația jucătorilor ? Ce măsuri s-au 
luat pentru ca astfel de situații (ju
cătorii de la Foresta sînt recidiviști) 
să nu se mai repete ?

Comisia de disciplină din cadrul 
F. R. Fotbal luînd în discuție repe
tatele abateri de la disciplină ala 
jucătorilor de la Foresta a hotărît 
o serie de sancțiuni : suspendarea 
lui Tacamas pe trei etape și a lui 
Pavel Mihai pe 6 etape pentru lo
virea adversarului și suspendarea 
terenului pe trei etape pentru lip
să de pază la jocul cu Dinamo Ba
cău.

Tot în această ședință, a fost sus
pendat pe timp de o etapă terenul 
echipei Rulmentul Bîrlad întrucîl 
n-au fost luate toate măsurile pen
tru a se asigura integritatea arbi
trului la meciul cu Unirea Botoșani.

1X2X1X21
obținute 4297 cîștiguri în bani și obiecte. 
Printre importantele premii atribuite 
remarcăm: 2 AUTOTURISME „Moskvici” 
obținute de RADU NAUMESCU din Bu
curești și MARIA SERIA din Onești.

Totodată, conform prevederilor pros
pectului, prin tragere la sorți s-au de
semnat și alți cîștigători la : premiile 
de la Grupa B. — ȘERBAN LUDOVIC 
din Oradea $i N. RADU din București ; 
premiile de la Grupa C. — BALOGH IU- 
LIU din Oradea și GHERBARU ION 
din corn. Fîlfani reg. Argeș; restul va
riantelor cîștigătoare la cat. I neieșite 
la tragerile la sorți pentru autoturisme 
și grupele B. și C. primesc obiectele pre
văzute la Grupa D. De asemenea, au.fost 
distribuite 57 excursii în Cehoslovacia 
și Ungaria cu petrecerea Revelionului 
Ia Praga?

Tot la tragerea specială din 8 noiem
brie, s-a obținut și un premiu în bani 
de 60.164 lei, care a revenit lui OCTA
VIAN HIRSCH din București.

întrebarea se referă, desigur, la e- 
chipele care vor ocupa cele două locuri 
în viitoarea ediție a campionatului ca
tegoriei A, locuri pe care — conform 
regulamentului — urmează să și le 
dispute 4 formații din campionatul de 
calificare și ultimele două clasate în 
ediția 1963 a campionatului republican.

Duminică au luat sfîrșit ultimele 
partide din calificare. Clasamentele 
respective arată astfel :

„Exercițiile fizice — o sursă 
de sănătate, vigoare și tinerețe''

(Urmare din pag*  I)

dicina era în leagăn, fondatorul ei, 
Hipocrat, care a trăit 104 ani, reco
manda nu numai un mod de viață cum
pătat ci și exerciții de gimnastică, 
plimbări în aer proaspăt, pe care le-a 
denumit « hrana vieții ». Cu aceeași 
autoritate au răsunat și cuvintele filo
zofului grec Platon, care a afirmat că 
exercițiul fizic este o parte integrantă 
a medicinii, în timp ce Aristotel declara 
că viața are nevoie de mișcare. De-a 
lungul diferitelor epoci istorice, oa
meni de știință, filozofi și scriitori de 
reputație mondială printre care Ibn 
Șina (Avicena), Jean Jacques Rous 
seau („să îmbini mintea înțeleptului cu 
forța atletului44), Lev Tolstoi („munca 
fără mișcare și exercițiu fizic este un 
chin curat44), Victor Hugo și mulți al
ții au fost adepți, fără rezerve, ai exer
cițiului fizic. Un caz tipic ni-l oferă 
și celebrul fiziolog rus, Ivan Pavlov, 
care la 60 de ani, nu numai că prac
tica zilnic exerciții fizice dar era pre
zent, vara și iarna, pe orice vreme, o 
dată pe săptămînă, la societatea de 
gimnastică a medicilor din Petersburg, 
pe care chiar el o organizase... Și 
exemplele ar putea continua. Din pro
prie experiență pot afirma că n-am 
reușit să alung o stare pronunțată de 
astenie decît prin exerciții fizice, prac
ticate zilnic, de mai multe ori

— Așadar...
— Eu aș recomanda tuturor exerci

țiul fizic, făcut cu măsură, în mod or
ganizat. In acest sens, apreciez ca sa
lutară inițiativa organizării diferitelor 
forme de practicare, la nivel de mase, 
a exercițiului fizic, cum ar fi, de pil
dă, gimnastica în producție. Este o ac
tivitate care, după cîte știu, și în ora
șul nostru a găsit un teren foarte pro
pice. După exemplul întreprinderilor 
din Iași, colectivul teatrului nostru 
practică și el, în cursul zilei, exerci
ții de gimnastică. De asemenea, gim
nastica de înviorare cu elevii din in

Ce alte premii va aduce tragerea de 
mîine ? Vom vedea !

Deocamdată vă reamintim că JOIA este 
ultima zi în care se poate juca la LOTO 
CENTRAL.

Aducem la cunoștința participan- 
ților că tragerea de mîine va avea 
Ioc în București, str. Ing. Saligny 
nr. 2, începînd de la orele 19.30.

REZULTATUL TRAGERII 
CONCURSULUI PRONOEXPRES Nr. 47 

din 20 noiembrie 1963

La tragerea Pronoexpres din seara zilei 
de 20 noiembrie 1963 au lost extrase din 
urna următoarele numere :

30' 25 1 37 24 31
Numere de rezervă : 20 14

• Au rămas de disputat jocurile: 
Minerul Vulcan—Siderurgistul Hune
doara și Minerul Vulcan—Metalul Tr. 
Severin, care nu mai pot influența însă 
prima parte a clasamentului.

Așadar, pentru barajul care începe 
duminică, s-au calificat următoarele e- 
chipe — cîștigătoare de serii: PRECI
ZIA SACELE, ANCORA GALAȚI si 
CHIMICA TTRNAVENI. Cea de a pa
tra echipă din calificare — este după 
cum se știe — RAPID BUCUREȘTI. 
Aceste patru formații vor susține jocuri 
între ele după următorul program : Ra
pid București—Precizia Săcele (la Cim- 
pina) și Ancora Galați—Chimica Tir- 
năveni (pe stadionul din Parcul Copi
lului, de la ora 14,15). Ambele partide 
au loc duminică. învingătorul primului 
meci va întîlni Știința Timișoara, iar 
cel din al doilea va juca cu Farul Con
stanța — partide care se vor desfășura 
la sfirșitul săptămînii viitoare

Aceasta este, deci, „filiera" care va 
selecționa cele două formații care vor 
juca anul viitor ‘ în primul campionat 
al țării.

• Duminică, pe stadionul din Parcul 
Copilului (la ora 13,00) va avea loc și 
finala campionatului republican de ju
niori în care se întîlnesc echipele Clubul 
sportiv școlar București și Știința Timi
șoara.

• In „Cupa Progresul", două parti
de importante.: Combinata Grivița Ro
șie—Progresul va juca cu combinata 
Gloria—Unirea, iar Lotul R.P.R. va în
tîlni combinata Steaua—Dinama.

ternate sau, problema tratată și de zia
rul dvs., „recreația organizată" cu ele
vii, sînt forme ideale de angrenare a 
maselor în exercițiile fizice.

— Ați uitat pe studenți...
— Gimnastica de înviorare cu stu

denții căminiști este și ea o activitate 
care se include în sfera acestei pro
bleme. Din păcate, dacă mă refer la 
căminele studențești din orașul nos
tru, nu prea se poate vorbi despre o 
astfel de activitate. Poate și pentru că 
programele n-au darul de a capta, exer- 
cițile au un caracter prea rigid. Mă 
gîndesc, de pildă, dacă aceste exerci
ții nu s-ar putea practica pe un fond 
muzical, ceva în genul programelor de 
la radio, dar pe specificul studenților. 
Este, desigur, doar o sugestie.

— Care ar fi, după dvs., modalități
le de generalizare a exercițiului fizic ?

— In anii puterii populare, carac
terul de mase al exercițiului fizic con
stituie o realitate palpabilă. Sute de 
mii de participanți la spartachiade și 
crosuri, tot mai mulți oameni ai mun
cii care practică gimnastica în produc
ție. Și totuși, s-ar putea face și mai 
mult. După mine, un mijloc eficient de 
a forma gustul pentru exercițiul fizic 
îl constituie drumeția. O excursie in 
mijlocul naturii, o zi în aer curat — 
ce poate fi mai frumos f Și ce nu se 
poate face într-o zi de excursie orga
nizată în colectiv : o partidă de șah, 
un meci de volei, o... „miuță" — cum o 
denumiți dvs. — de handbal sau fot
bal. Două, trei excursii sau drumeții 
intr-un sezon și, uite așa se formează 
gustul pentru exercițiul fizic.

Prin urmare, acțiuni turistice cît 
mai multe, cît mai interesante totoda
tă. De altfel, în Salutul partidului și 
guvernului adresat anul trecut primei 
Conferințe pe țară a sportivilor, turis
mului de mase i s-a acordat un loc 
preponderent.

închei repetînd un adevăr care de 
fapt nu-mi aparține : exercițiul fizic 
organizat este necesar. El constituie 
o sursă permanentă de sănătate, de 
vigoare și de frumusețe...

Premii suplimentare : 37 26 15 38 42
Fond general de premii : 687.441 lei.
Tragerea următoare va avea loc în 

București la data de 27 noiembrie 1963.
i 

PREMIILE LOTO CENTRAL 
la tragerea din 15 noiembrie 1S63

La tTagerea Loto-central din 15 noiembrie 
1963 au lost atribuite următoarele premii în
tregi și sferturi :

Categoria a II-a suplimentar 1 premiu a 
7.566 lei și 3 premii a 1.891 lei > categoria 
I, 5 a 12.138 lei și 4 a 3.034 Iei; categoria a 
II-a 9 a 4.937 leî și 23 a 1.234 lei ; catego
ria a IlI-a 21 a 1.427 lei și 36 a 606 lei ; 
categoria a IV-a 40 a 1.421 lei și 45 a 355 
lei ; categoria a V-a 63 a 901 lei și 71 a 
225 lei ; categoria a Vl-a 107 a 525 lei și 
126 a 131 lei ; categoria a VII-a 149 a 358 
lei și 216 a 89 lei ; categoria a VIII-a 88 a 
647 lei și 98 a 161 lei.

REPORT LA CATEGORIA I 
SUPLIMENTAR 66.208 LE!

Termen de contestație 7 decembrie 1963.
Tragerea următoare va avea loc în Bucu

rești la sala din sti. Ing. Saligny orele 19, 
în 22 noiembrie 1963

Rubrică redactată de Loto-Pronosport



Fliinc. In sala Horească Concursul internațional

In C.C.E. la tenis de masă feminin:
,Vointa București—Spartak Praga
Sala Floreasca, locul de desfășurare 

a atîtor competiții, va găzdui vineri 
după-amiază, de la ora 18,30, o nouă 
și interesantă întrecere sportivă inter
națională. Este vorba de întîinirea fe
minină contînd pentru sferturile de fi
nală ale C.C.E. Ia tenis de masă, din
tre echipele Voința București și Spartak 
Sokolovo Praga. Jucătoarele ceho
slovace Vendula Svarcova, Jarmila și 
Jitka Karlikova au sosit marți in Ca
pitală și miercuri au făcut un antrena
ment de acomodare. Cu acest prilej, 
dr. Zdenek l’reissig, antrenorul naționa
lei cehoslovace și a formației Spartak, 
care însoțește echipa oaspe, ne-a făcut 
următoarea declarație: „Sintem foarte 
bucuroși de această vizită și de primi
rea care ni s-a făcut. Două din jucă
toarele noastre, surorile Karlikova, sînt 
tinere și ele vor avea multe de învă
țat de la valoroasele adversare, spor
tivele romlnce, care au prima șansă"

Tot în legătură cu partida de mîi- 
ne, antrenorul echipei Voința, 1. Pop, 
ne-a spus printre altele: „Am încredere 
in posibilitățile jucătoarelor noastre.

Privim cu toată seriozitatea și răspun
derea participarea in C.C.E. Sintem 
hotărîți să nu precupețim nici un efort 
pentru a ne îndeplini obiectivul pro
pus : ciștigarea primei ediții a acestei 
importante competiții. In ceea ce pri
vește adversara de vineri, consider că 
Spartak este una din cele mai puter
nice echipe din actuala ediție".

Lotul formației bucureștene cuprinde 
pe Maria Alexandru, Ella Constant:-, 
nescu, Geta Pitică, Marta Tompa și 
Eleonora AMhalca. Sintem convinși că 
cele trei jucătoare care vor fi selec
ționate vor lupta cu toată dirzenia 
pentru a se califica în turul următor 
al C.C.F..

f Urmare din pag. I)

proaspeții componenți ai lotului repre
zentativ. Ne referim în mod deosebit 
la Nica și Iacob, precum și la Bogolea 
și Oțelea, ultimii fiind de multă vre
me „rezerve" și confirmînd în jocul 
de marți seară că pot face față cu suc
ces, atunci cînd este nevoie, în prima 
garnitură.

Firește că valoarea jocului prestat 
de handbaliștii noștri fruntași in în
tîinirea cu selecționata Budapestei poa
te comporta și alte comentarii. Insă, 
ne aflăm abia la începutul sezonului 
și... greul urmează de acum incolo.

In deschidere, echipa de tineret a 
Capitalei a întîlnit în formația orașu
lui Ploiești un adversar dificil, pe care 
nu l-a putut depăși decit în . repriza 
secundă.. Ploieștenii au jucat curajos, 
combinînd frumos în atac, cu aglome
rări pe o parte, urmate de schimbări 
rapide de direcție a atacului, fapt care 
a făcut ca în toată repriza întii scorul 
să se mențină echilibrat. După pauză 
însă, echipa de tineret s-a apărat rnai 
bine, a contraatacat'mai mult, măcinînd 
încet forțeie formației din Ploiești. In 
cele din urmă victoria a revenit la o 
diferență serioasă echipei noăstre de 
tineret (21—12).

SCORUL ESTE 1-1 ȘI 0 PARTIDĂ ÎNTRERUPTĂ
în localitatea balneară Vrnjacka 

Banja din Iugoslavia continuă meciul 
de șah Gheorghiu — Janata pentru 
titlul mondial de juniori.

In cursul zilei de marți au fost re
luate primele două partide ale con
fruntării. Analizele minuțioase făcute 
în prealabil de cei doi competitori și 
de secundați: lor, maeștrii Veniamin 
Urseam: și Fr. 
concluzia certă
partide șansele sînt absolut echiva
lente și nu se 
nimic care să schimbe cursul jocului, 
lată de ce adversarii au căzut de

Pithart, au dus la 
că în ambele aceste

mai poate întreprinde

Sini bată și duminica, la bazinul riorcasca

Competiția internațională (le înot și polo
organizată de Clubul sportiv școlar bucurești

Simbătă de la ora 19,30 și duminică 
de la ora 18, bazinul acoperit Floreasca 
găzduiește prima competiție de amploa
re, în cadrul căreia se vor întîlni îno
tătorii și jucătorii de polo ai clubului 
Telovychovna Jednota din Gottwaldov 
și ai Clubului sportiv școlar București.

Clubul sportiv școlar București, or
ganizatorul întrecerilor, a stabilit ur
mătorul program: ziua 1: 400 m li
ber (b), 400 m liber (f), 100 m spate 
(b), ................................
(b).
(b), 
ziua 
liber
(f), 266 m (8 lungimi) mixt (b), 266 
m mixt (f), 4x100 m rnîxt (b), 4x100 
m mixt (f), joc de polo. Clubul bucu- 
reștean va fi reprezentat în probele de 
înot de Zager, Georgescu, Moraru. 
Soptereanu, Malarciuc, Bota, G. Tro- 
hani, Cristina Balaban, Gabriela Tal- 
pan, Anca Trohani, Zoe Reznicenco. 
Marina Marin, Smaranda Lupuțiu, Mo
nica Dimescu și Gabriela Tărnăuceanu.

Din lotul oaspeților, cea mai valo
roasă performanță o are junioara Ma
ria Kocendova care deține recorduri
le R.S. Cehoslovace la 400 m liber 
(5:14,4) și 200 m liber (2:27,8). La 
100 m ea este creditată cu 1:07,0. Din 
echipa Telovychovna Jednota mai fac 
parte Walter (59,4 — 100 m liber),
Kalina (4:55,8 — 400 m și 20:02,4 — 
1500 m liber). Litera (2:52.2 — 200 m 
bras), Kouril (2:45,2 — 200 m fluture), 
Vaphata (2:35,2 — 200 m spate), Va- 

. louskova (3:10,6 — 200 m bras), Ho-

lenova (1:20,1 — 100 m fluture), Ila- 
velkova (1:23,1 — 100 m spate). Pre
cizăm că Telovychovna Jednota deți
ne și recordurile la ștafetele 4x100 m 
mixt (4:38,S) și 4x200 m liber (9:19,3), 
realizate în 1963.

acord asupra remizei în amîndottă 
partidele, fără ca să mai reia lupta.

Ieri după-amiază, Florin Gheorghiu 
și Michael Janata s-au întîlnit pen
tru a treia oară. Cu albele a jucat 
campionul romîn. El a căutat de la 
început să imprime jocului un carac
ter animat, chiar în liniștita apărare 
Indiana Damei, aleasă de șahistul 
cehoslovac. Janata a reușit însă să 
închidă jocul pe flancul damei, pă- 
rînd că dorește din nou egalitatea. 
In acest moment al partidei, însă, 
Janata a găsit posibilitatea de a 
trece brusc la contraatac pe flancul 
regelui, sacrificînd pentru aceasta un 
pion. A fost rîndul lui Gheorghiu să-și 
arate forța in apărare. El a rezistat 
acțiunilor ofensive ale adversarului și 
la întrerupere, în finalul de 
ușoare, păstrează un pion în 
Iată această poziție :

Alb (Gheorghiu): 
Pb4, c5, e3, g5, hl.

Negru (Janata ) : 
Pb5, c6,

Albul a înscris în
Partida va fi reluată azi, iar mîine 
este programată ultima partidă a me
ciului.

e4, h7.

Rhl, Ncl,

RI7,

piese 
plus.

Cg2.

Cg4,

plic mutarea 47.

de călărie din R.P. Bulgari
Timp de trei zile, în localitatea B 

tan, regiunea Vracza din R.P. Bt 
garia, s-au desfășurat întrecerile d 
cadrul concursului internațional de c 
lărie — probă completă — la care : 
participat sportivi din R.P. Bulgar 
(cu 2 echipe) și R.P. Romînă. în p: 
ma probă — dresaj — reprezentan 
noștri s-au comportat excelent ocupi: 
primele 3 locuri prin Virgil Bărbuce 
nu (cu Stejar), Enache Boiangiu ( 
Keops) și Recer Oscar (cu Greet 
precum și locurile 5—6 prin C. VL 
(cu Neron) și V. Fleischer (cu J 
guar). A doua zi s-a desfășurat pro! 
de fond — 22 km — pe care sporii' 
romîni — cu excepția lui Fleischer (e 
minat la obstacolul 9) și Bărbttcea: 
(care a căzut la obstacolul 11)— . 
terminat-o fără penalizare, cel mai b1 
rezultat fiind realizat de Oscar Rece 
locul III. Ultima zi a concursului i 
ternațional de probă completă p> 
gramat proba de obstacole; In aîa 
de C. Vlad care a terminat proba fă 
penalizare — ocupînd astfel locul 1 
in clasamentul general — ceilalți spe 
tivi romîni au dărîmat cîte o ba 
(10 puncte penalizare). După termin 
rea acestor ultime probe, Oscar Rec 
și-a menținut locul III în clasament 
general individual, iar echipa noast 
a ocupat locul II.

FOTBAL PE
100 m spate (f), 100 m fluture 
100 m fluture (f), 4x100 m liber 
4x100 m liber (f), joc de polo; 
<7 11-a: 100 ni liber (b), 100 m 
(1), 100 m bras (b), 100 mbras

IERI IN COMPETIȚIILE EUROPENE ȘTIRI, REZULTATE

IN TIMPUL desfășurării Jocurilor Olimpi- 
ce da la Tokio, vizitatorii vor putea cum
păra, printre alte amintiri, medalii-suvenir 
din aur și argint. O înțelegere in acest 
sens a fost realizată între comitetul de or
ganizare a Olimpiadei și ministerul japo
nez de finanțe.

LA LONDRA s-a anunțat că în timpul des
fășurării turneului final al campionatului 
mondial de fotbal din anul 1966 va func
ționa un comitet special de disciplină al
cătuit din președintele F.I.F.A. și patru 
membri ai comitetului de organizare. Comi
tetul va avea puterea absolută de a sus
penda sau a descalifica orice jucător, ar
bitru sau oficial care a comis greșeli grave 
în cursul meciurilor. Hotărîrile vor fi defi
nitive. neexistînd nici o comisie de apel

DUPĂ propunerea federației de speciali
tate cehoslovace cu privire la organizarea 
unei „Cupe a campionilor europeni" la ho
chei pe gheață, iată că acum federația 
suedeză a propus. Ia rîndul ei, organiza
rea unui campionat european la acest sport. 
Suedezii susțin că acest campionat ar tre
bui să se desfășoare după sistemul „Cupei 
Europei" inîeițări la fotbal, la întreceri 
urmind să participe cele mai bune echipe 
de club din U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă. 
Suedia si din aite târî.

FEDERAȚIILE de fotbal din R.S.S. și Ita
lia au căzut de acord ca, începînd din 
anul viitor,^ echipele reprezentative ale ce
lor două tari să se întîlnească anual.

COMITETUL de organizare a Jocurilor O- 
limpice de vară de la Tokio a anunța! că 
a trimis invitații de participare celor șapte 
țări noi membre ale C.I.O. : Iordania, Se
negal, Camerun, Mali, Rodezia de nord. 
Nepal si Coasta de Fildes.

ZIARIȘTII sportivi ©nglezi 
pe campionul mondial de

Jim Clărk, și pe sprintera' Dorothy Hyman, 
drept cei mai buni sportivi ai anului 1963 
în Anglia. Clărk a cîștigat „Marile Pre
mii' ale Franței, Olandei, Angliei, Mexicu
lui, Belgiei și Italiei, iai Hyman, neînvinsă 
anul acesta în probele de sprint la care 
a participat, a obținut trei victorii la re
centa repetiție generală a Jocurilor Olimpi
ce de la Tokio

NU DE MULT, la Innsbruck a fost inaugu
rată sala în care vor avea loc întîlnirlle de 
hochei din cadrul Jocurilor Olimpice. Cu 
acest prilej a fost interpretat, în primă au
diție, imnul J. O. de iarnă de la Innsbruck, 
melodia aparținînd unui compozitor austriac 
din secolul al XV-lea.

DUBLA CAMPIOANA olimpică la sărituri 
de pe trambulină, sportiva germană Ingrid 
Krammer, s-a căsătorit recent cu studentul 
Heinz Engel, în vîrstă de 23 de ani. Heinz 
Engel este un halterofil cunoscut în R.D 
Germană

S-AU ÎMPLINIT 10 ani de la înființarea 
Institutului de cultură fizică și sport din 
Praga. în primul an de învățămînt (1953) 
Institutul a avut IDS studenți, iar azi nu
mărul studenților se ridică la 955.

PINA IN PREZENT la comisia de organi
zare a J. O. de la Tokio au fost înregis
trate 750.000 de cereri de bilete pentru pri
ma zi de întreceri. Distribuția biletelor nu 
constituie o treabă prea ușoară pentru co
mitetul de organizare, deoarece aproape 
650.000 de cereri vor trebui refuzate 1

ANUL ACESTA atieții japonezi au stabilit 
20 de recorduri naționale (13 masculine și 
7 feminine). Atletismul se bucură de tot 
mai multă popularitate în rîndurile tinere
tului japonez. Numărul atleților legitimați 
a depășit cifra de 290.000. în cadrul pre
gătirilor pentru Olimpiadă, în vara anului 
viitor o selecționată japoneză de atletism 
va întreprinde un turneu de șase săptă- 
mîni în Europa. ProgramLil prevede, deocam
dată, competiții in U.R.S.S., R.F.G. și An
glia.

IN DECURSUL carierei sale de 20 de ani 
de experimentare a parașutelor, sportivul 

au desemnat sovietic Nikolai Sukov a executat 2073 de. 
automobilism, sărituri, a experimentat peste 50 de tipuri

In „Cupa campionilor europeni": 
DUKLA FRAGA - GORNIK ZABRZE 
4—1 (2—.O). Golurile au fost marcate 
de Kucera (2), Masopust, Jelinek, res
pectiv Szoltnyk. Dukla cu Masopust 
centru atacant a jucat excelent și în 
min. 48 conducea cu 4-0. Astfel, cam
pioana Cehoslovaciei care pierduse pri
mul meci cu 2—0, s-a calificaț în sfer
turile de finală cu un golaveraj de 
4—3.

In „Cupa orașelor tîrguri" : UJPESTI 
DOZSA — LOKOMOTIV PLOVDIV 
0-0 și PATRICK THISTLE GLASGOW 
— SPARTAK BRNO 3—2 (2-0) în 
primele meciuri.

In „Cupa cupelor" : MOTOR ZWIC
KAU — M.T.K. BUDAPESTA 1—0 
(0—0). Returul va avea loc la 30 no
iembrie la Budapesta.

In preliminariile turneului olimpic : la 
Istanbul: TURCIA — ITALIA 2—2 
(1—0) în,primul meci.

® Un rezultat surprinzător: echipa 
Sunderland, care activează in liga a 
doua a campionatului englez, a dis
pus cu 5—3 de cunoscuta formație por
tugheză Benfica Lisabona.

• Federațiile daneze și cea din Lu
xemburg au stabilit de comun acord 
ca meciurile dintre reprezentativele ce
lor două țări din cadrul „Cupei Euro
pei" să se dispute încă in acest an. 
Astfel, primul joc dintre Danemarca și 
Luxemburg din cadrul sferturilor de fi
nală va avea loc la Luxemburg la 4 
decembrie, iar revanșa șase zile mai 
tirziu, la Copenhaga.

GLOB
X

Im campionatul unional de fotb 
disputat la 18 noiembrie trei înt 
Spartak Moscova, una din lideri

e
sau 
nici, 
clasamentului, a învins pe teren propr 
cu 1—0 pe Ararat Erevan. Celei», 
două partide: Moldova Chișinău 
T.S.K A. și Torpedo Kutaisi-Neftean 
Baku s-au încheiat cu același rezulți 
0—0.
In clasament conduce Dinamo Mc 

cova cu 50 de puncte, urmată de Soc 
tak Moscova — 50 puncte și'uo 
jocuri mai mult disputate. Pînă la sf. 
șitul campionatului, Dinamo mai a 
de susținut 4 partide cu Lokomol 
Moscova, Șahtior, Kairat, Tor pe. 
Kutaisi, în timp ce Spartak are de j 
cat cu Nefteanik și Pahtakor.

PE SCURT» PE SCURT ©PE SCUR

de parașute și a stabilit 8 recorduri mon
diale. Pentru performanțele sale excepțio
nale, el a fost decorat cu „Ordinul Steagul 
Roșu’.

O ANCHETA în rîndurile iubitorilor spor
tului din R.S. Cehoslovacă a stabilit ca tit
lul de cel mai bun sportiv al anului i se 
cuvine discobolului Danek care, cu un re
zultai de 60,97 m, deține cea mai bună 
performanță europeană a anului la aceas
tă disciplină.

PETER SNELL nu-și va apăra titlul olim
pic al, probei de 800 m plat pe care l-a 
cucerit la Roma. Și aceasta pentru simplul 
motiv că neozeelandezul a ales pentru J. O. 
de la Tokio cursa de 1500 m unde, după 
părerea sa, are șanse mai mari. Dar... 
chiar în prima cursă din acest sezon (în 
Noua Zeelandă sezonul de atletism începe 
în luna noiembrie) el a fost învins într-o 
probă de o milă de compatriotul său David 
și australianul Clarck.

CONDUCĂTORII sportului francez au ho- 
tărît să trimită la Jocurile Olimpice de la 
Tokio un lot de 130 de sportivi : 30 de at- 
leți, 10 înotători, 15 scrimeri, 20 canotori, 
15 cicliști, echipele de baschet și volei dacă 
se vor califica, urmînd ca restul de 16 
locuri să fie rezervate gimnaștilor, halte
rofililor, călăreților și boxerilor.

CUNOSCUTUL fotbalist sovietic Eduard 
Dubinski a suierit pentru a doua oară un 
accident la gleznă. Din acest motiv el nu 
a evoluat în meciul revanșă dintre repre
zentativele U.R.S.S. și Italiei. Dubinski a 
fost accidentat pentru prima oară la cam
pionatele mondiale din Chile în meciul cu 
Iugoslavia, iar recent la aceeași gleznă 
el a suferit o fractură în meciul Ț.S.K.A 
Moscova-Zenit Leningrad.

• Selecționata de hochei pe ghea
ță a U.R.S.S. a susținut o nouă în- 
tîlnire la Moscova cu echipa cana
diană „Windsor Bulldogs". Ca și în 
meciul discutat duminică, hocheiștii 
sovietici au arătat o superioritate 
netă, obținind victoria cu scorul de 
8—1 (1—0; 3—0; 4—1). Punctele au 
fost marcate de E. Maiorov (2), Ra- 
guiin, Kiselev, L. Volkov, I. Volkov. 
Firsov si B. Maiorov. Pentru oaspeți 
a marcat Irving Cross.

• Echipa olimpică de box a R. P. 
Ungare a întîlnit la Dublin repre
zentativa Irlandei. Pugiliștii maghiari 
au repurtat victoria cu scorul de 
14—6.

• După trei runde, în campionatul 
unional feminin de șah conduce tînăra 
șahistă Valentina Kozlovskaia cu 2,5 
puncte. Turneul de la Baku a început 
sub semnul surprizelor. In runda a 
3-a Rimma Kuzmina din Celiabinsk 
a învins-o în 38 de mutări pe fosta 
campioană mondială Elisabeta Bî- 
kova. Zvetlana Ivanova a cîștigat la 
Kira Zvorîkina, Ludmila Kantorovici

Reprezentativa de baschet masculin 
(tineret) a țării noastre pleacă azi di
mineață la Tbilisi, unde va participa 
la un turneu internațional. La aceas
tă competiție vor mai fi prezente for
mațiile Dinamo Tbilisi și cîte o se
lecționată din R.P. Bulgaria și R.D. 
Germană.

a învins-o pe Liubov Madula 
lovskaia pe Maia Rannik.
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Egitir

• Jntr-un meci conțină 
„Cupa campionilor europeni" 
chet feminin, echipa M.T.K. 
pesta a învins cu scorul de 
(42—14) echipa turcă „Gări 
Ankara. Revanșa jocului va avea l 
la 29 noiembrie la Ankara.

• Di cadrul „Cupei campionilor c 
ropeni"
O.F.K. Beograd a învins cu 
de 68—61 (31—27) formația Acac 
mik Sofia.

la baschet masculin, echi,
SCOI

(Agerpres). — < 
internațional de ș 
luat sfîrșit cu vie 

Smîsk

Smislov a cîștigat 
turneul internationa 

de șah de la Moscow
MOSCOVA 20. 

de-al 5-lea turneu 
de la Moscova a
ria marelui maestru Vasili 
care a totalizat 11,5 puncte din 15 ț 
sibile. Pe locurile următoare s-au c 
sat Tal (URSS) 10,5, Gligorici (lut 
slavia) — 10 puncte, Antoșin (URS
— 9,5 puncte, Vladimirov (URSS) 
9 puncte, Keres și i.ieberson. (URS
— 8,5 puncte. Șahistul sovietic Via 
mir Antoșin, clasîndu-se pe locul 4 
îndeplinit norma de mare maestru 
ternațional.

In ultima rundă s-au înregistrat 
zidtatele: Smislov — Szabo renii: 
Gligorici — Pîdevski 1—0; Kuppc
— Antoșin remiză; Vladimirov — 
menez 1—0; Uorth — Keres remi; 
Tal — Pietsch remiză.
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