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ÎN C. C. E. LA TENIS DE MASA FEMININ

fOINȚA BUCUREȘTI A ELIMINAT CU UN SCOR CATEGORIC
PE SPARTAK SOKOLOVO PRAGA: 5 0

Ella Cunstantinescu în plin atac.

Corespondență din Belgrad :
Ieri dimineață la ora 11 (ora Belgradului) 

a sosit în capitala Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia delegația de stat a Repu
blicii Populare Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care la invitația 
președintelui losip Broz Tito va vizita R.S.F. 
Iugoslavia.

Numeroși locuitori ai Belgradului s-au a- 
dunat în piața din fața gării pentru a-i în- 
tîmpina pe oaspeții romîni. Gara Belgrad a 
îmbrăcat haine de sărbătoare. Steaguri ro- 
mînești și iugoslave flutură deasupra clădirii 
gării și pe peronul central.

în întîmpinarea delegației R. P. Romîne a 
sosit losip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, secretar general al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia. De asemenea, au fost prezenți 
Edvard Kardelj, președintele Skupștinei Fede
rative, Petar Stambolici, președintele Vecei 
Executive Federative, Blajo lovanovici, Lazar 
Kolișevski, Svetozar Vukmanovici, lovan Vese- 
linov, membri ai Consiliului Federației R.S.F.

Iugoslavia, Ivan Goșniak, secretar de stat 
pentru problemele Apărării Naționale, Kocea 
Popovici, secretar de stat pentru problemele 
Afacerilor Externe, membri ai Vecei Executive 
Federative, ai Skupștinei Federative, generali 
și ofițeri ai armatei iugoslave, conducători ai 
organizațiilor obștești și ai instituțiilor centrale* 

Sînt prezenți membrii ambasadei R. P.: 
Romîne la Belgrad, șefi și membri ai misiuni-* 
lor diplomatice acreditați în capitala Iugoslav 
viei, numeroși ziariști iugoslavi și străini.

La ora 11 trenul oficial intră în gară. Din' 
tren coboară tovarășii Gheorghe Gneorghiu- 
Dej, Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Bîrlăaeanu, Corneliu Mănescu și 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii 
Populare Romîne la Belgrad.

Coboară de asemenea, Milos Minici, vice* 
președintele Vecei Executive Federative, și ce« 
lelalte persoane oficiale care au întîmpinat po 
înalții oaspeți romîni la frontieră.
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Spartachiada de iarnă a tineretului

O rodnică colaborare
Sîntem Ia Mărașu, în fața

Brăilei. Tinerii din această co
nună dobrogeană au azi oas- 
oeți din Nedemcu. din Zatna și 
Băndoiu, 
liîrșova, 
sărbători mult așteptata 
ihidere festivă a Sparlachiadei 
de iarnă a tineretului.

sa te
veniți aici pentru

ale raionului
a 

des-

In jurul saltelei de lupte ani
mație deosebită. Gh. Moraru, 
A. Nistor și N. Dobre din Mă- 
rașu deschid șirul succeselor 
localnicilor. Dar și oaspeții 
:uleg victorii. Gh. Tănăsescu și 
V. Iorga din Băndoiu, T. Gri- 
gore din’ Zatna „își dovedesc" 
partenerii de luptă și culeg și 
ei aplauze binemeritate. Ani- 
șoara Cristea e cea mai bună 
șahisfă, Gh. Potîrnache, Aurel 
Roșcan și V. Ghimbășanu stîr- 
nesc murmure de admirație

pentru dexteritatea și forța cu 
care ridică halterele, iar la 
tenis de masă Rodica Cambaș- 
teanu și Stan Pană sînt mereu 
primii care adună 21 de puncte.

In încă o comună a început 
Spartachiada de iarnă...

Ca urmare a colaborării 
strînse diptre activiștii U.T.M. 
și cei ai UCFS. în interval de 
numai o săptămînă au pornit 
întrecerile în întreg raionul. 
Cum se manifestă această co
laborare?

Ea pornește de la nivelul 
raionului (prim-secretar al co
mitetului raional U.T.M. Gh. 
Berbeacă; președinte al consi
liului raional UCFS Florin

RADU URZICEANU
Hirșova, 22 noiembrie
(Continuare In pag. a 2-a)

Aseară, spectatorii prezenți 
în sala Floreasca pentru a 
asista la întîlnirea interna
țională feminină de tenis de 
masă contînd pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni", Voința 
București — Spartak Sokolovo 
Praga, au aplaudat o frumoa
să și categorică victorie a for
mației romîne. Intr-adevăr, 
Voința a eliminat din compe
tiție pe Spartak Sokolovo cu 
scorul de 5—0. In urma a- 
cestui succes, echipa romînă 
s-a calificat pentru semifinală, 
unde se va. întîlni cu campioana 
R. D. Germane, Einheit 
Dresda.

După festivitatea de deschi
dere, la masă au rămas* Maria 
Alexandru și Jitka Karlikova, 
care urmau să-și dispute pri
mul meci. Avînd aproape în 

permanență avantajul scorului, 
sportiva noastră a cîștigat am
bele seturi cu 21-13. jitka Kar
likova a acționat curajos, mai 
ales cu lovitura de atac din 
dreapta, însă ea nu a putut 
trece de jocul mai închegat al 
adversarei salg.

Cea de a doua partidă a 
adus față în față pe Ella Con- 
stantinescu și Jarmila Karli
kova. Calmă și dirijînd mai 
bine mingile, Ella Constanti- 
nescu a ieșit învingătoare cu

C. COMARNISCHI
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FLORIN GHEORGHIU

FLORIN GHEORGHIU — campion mondial 
de șah

Aseară, la Vrnjacka Banja, 
s-a jucat ultima partidă a me
ciului Gheorghiu — Janata 
pentru desemnarea campionului 
mondial de șah la juniori. Cu 
o zi înainte fusese reluată par
tida neterminată de miercuri, 
în care campionul romîn deți
nea un pion în plus. Ca și în

la juniori
precedentele întrerupte și aîcî 
cuvîntul hotărîtor și l-a spus 
analiza poziției. Ea arătase că 
avantajul material al albului nu 
este suficient pentru victorie, 
fiind compensat de resurselede 
apărare ale adversarului. Florin

(Continuare în pag. a 8-a)

Actualitatea sportiva
REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMI MEI A PLECAT 

IERI IN ITALIA

Ieri la amiază a părăsit Ca
pitala pe calea aerului — în- 
drcptîndu-se spre italia — re
prezentativa de fotbal a Romî- 
niei, care, după cum se știe, va 
susține joi 28 noiembrie, la 
Torino, cel de al treilea meci cu 
Danemarca, în cadrul prelimina
riilor olimpice.

Au făcut deplasarea : Mîndru,

Adamache, Popa, Caricaș. 
Koszka, Ivan, C. Dan, Greavu, 
Seredai, Petru Emil, Constantin, 
Pîrcălab, Sasu, Voinea, Creini- 
ceanu, Varga, Ion lonescu și 
Dridea I.

Fotbaliștii romîni vor susține 
astăzi un meci de antrenament 
cu formația secundă a clubului 
Torino.

ECHIPA DE HOCHEI 
A CAPITALEI JOACA AZI 

LA BERLIN
Hocheiștii noștri fruntași își 

vor continua pregătirile în ve
derea J.O. de la Innsbruck 
printr-un lung turneu de jocuri 
de verificare în R.D. Germană, 
Austria, Iugoslavia și R.F. Ger
mană.

Primul joc al turneului are 
loc azi la Berlin, unde selec
ționata orașului București în- 
tîlnește echipa Berlinului, care 
— de fapt — este reprezen
tativa R.D. Germane. Mîine la 
Dresda: revanșa acestui joc.

SPECTACOL PE GHEATĂ 
PENTRU COPII

Tinerii patinatori artistici ai
Toamna în Cișmigiu...

I I I

Strada Bateriilor nr. 50. Atelierul 
sculptorului Eugen Ciucă.

„Ileana Cosînzeana" (mozaic de 
majollcă, 4 metri înălțime) ne intîm- 
pină in curte, zimbind Ungă fruntea 
nucului palid.

„Pace Hiroșimei", „Getica", „Monu
mentul muncii", „Cinste siderțirgiști- 
lor", „Dante" (50 de acuarele, guașă 
și pictură pe sticlă, 20 de sculpturi 
lemn-piatră), 15 marmure, citeva zeci 
de compoziții împodobesc atelierul.

Ceas de amiază. Soare. îmi vin In 
minte verswi din „Paradisul" r 
...„Și am văzut lumina în chip.de apă, 
curgînd în fulger prin mijlocul a două 
maluri..." (Dante: cintul XXX — 
„Riul de lumină"). Decor baroc...

O primă senzație: piatra și lemnul 
vorbesc.

Atelierul este un amfiteatru In care 
se consumă, mereu inedit, un dialog 
discret între noblețea marmurei și sim
plitatea vegetală a crengii devenită 
idee.

Concluzia se detașează singură: o- 
pera lui Eugen Ciucă face parte din- 
tr-o categorie de frumos care trece 
dincolo de prima impresie a culorii și 
impozanței. Piatra dacică, smulsă din 
poteca începutului de istorie, a fost 
logodită aici cu alunul intr-o izbind.ă 
urând pînă la certitudinea artistică. 
Comentariul ideii este simplu, convin
gător. fără improvizații.

— Și de ce tocmai piatră și lemn ?

Ileana Cosînzeana
— O mai veche preferință pentru ex

presia clară, spune artistul.
— Turismul, așadar, este cel dinții 

moment al elaborării. Piatra și lemnul 
trebuiesc, doar, căutate I

Un 2Îmbet, — un... album și dis
cuția despre sport nu mal are ne
voie de introducere.

— „Cinste siderurgiștilor" s-a năs
cut dintr-un trunchi de stejar, „Geti
ca" dintr-un fragment de stîncă...

— ... și cele peste 40 de lucrări 
cu subiect sportiv, îndrăznim.

— Din cele mai dragi amintiri.
— Inclusiv „Gimnasta" ?
— zis fi preferat să vorbesc despre 

„Aruncătorul de suliță", despre „Să
ritorul de garduri"...

— ,t. .despre jucătorul de hochei 
nu ?

— Regret dar...
— Nu ne-am referit la lucrare, ci la 

fostul căpitan al echipei de hochei 
Universitatea Cluj, jucător la Juventus. 
C.S.M. București și „Textila" Buliuși

— Mulțumesc...
— Gimnastul lipsește de asemenea.
— Dintre lucrări da. Din album în

să nu. 1932—1938, titular în unica e- 
chipă de gimnastică a Romîniei acelor 
ani.

Vicecampion național la sol.
— Adversari direcțî ?
— Albin Morariu și... dificultățile 

materiale. Dar în primul rind dificul
tățile. Albin îmi eră prieten.

— Scrimerul ?
— Mai sînt încă dator și scrimeru- 

lui din album și tenismanului și atletu
lui și înotătorului...

— Dar fotbalistului?
— Fotbaliștii ne sînt ei mereu da

tori, din păcate...
— Cincizeci de ani nu sînt mulți, to

tuși pe cînd...?
—- N-am mai avut niciodată pofta 

de lucru de acum. O datorez vigorii 
adunate într-o viață trăită sincer pe 
stadion. Mă va ajuta să-mi onorez 
obligațiile și noua mea calitate de 
membru în comisia de propagandă a 
UCFS.

Asa incit...

clubului Dinamo vor prezenta 
mîine seară pe patinoarul „23 
August" premiera unui pro
gram pentru copii, intitulat 
„Varietăți pe oglinda gheții".

FINALA CAMPIONATULUI 
DE CICLOCROS — 
MÎINE ÎN CAPITALA

Cicliști din Cluj, Brăila, 
Ploiești, Brașov, Tg. Mureș și 
București se vor întrece mîine

In finala campionatului repu
blican de ciclocros, la urmă
toarele probe: seniori — 24 km/ 
juniori cat. I — 15 km; ju
niori cat. a Il-a — 10 km. 
Traseul a fost ales în împreju
rimile șoselei Pantelimon (la 
capătul liniilor de tramvai nr. 
7, 14. 23, 24). Primul start se 
va da la ora 9,30.

Conferința de medicină a culturii fizice

★

.. .Pe masă, citeva reproduceri: o 
piază de Tonitza intitulată simplu 
„Șah", „Discobolul" lui Mtjron, un 
Palidam sugrumînd leul și o schiță în 
creion: Herodot citind la lumina flă
cării olimpice fragmente din ciuturile 
închinate Atenei.

Pe un carton lucios, o zgirietură de 
cărbune: „Nici nu vă puteți închipui 
cît de mult este stimulată acțiunea 
minții de mișcările fizice".

— Plini tist
— Este la fel de înțelept ca și Iu- 

venal: „Mens sana în corpore sano..."

TEOFIL BÂLAJ

>\\

In zilele de 21 și 22 noiembrie 
s-a desfășurat în Capitală Con
ferința de medicină a culturii 
fizice, organizată de Societatea 
de medicină a culturii fizice din 
cadrul Uniunii societăților de 
științe medicale din Romînia.

La deschidere au fost prezenți 
Voinea Marinescu, ministrul să
nătății și prevederilor sociale, 
acad. Ștefan Milcu, președintele 
Uniunii societăților de științe me
dicale din R.P.R., Costin Nădej
de, adjunct al ministrului învăță- 
mîntului, Aurel Duma, președin
tele Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport. In sală se aflau peste 200 
de medici specialiști, profesori 
de educație fizică, antrenori- ac
tiviști ai organizațiilor sportive.

Lucrările Conferinței au fost 
deschise de conf. dr. Andrei Ilies
cu, președintele Societății de me
dicină a culturii fizice, care a 
prezentat raportul la prima temă 
a ordinei de zi, „Aspecte medi
cale actuale ale educației fizice

și sportului la școlari". Materia
lul analizează o serie de proble
me legate de adaptarea organis
mului elevilor la efortul fizic, 
unele metode ale controlului me
dical și conținutul programelor 
de educație fizică școlară. Diti 
raport au reieșit succesele deo
sebite obținute în acest domeniu 
datorită măsurilor luate de par
tid și guvern, care se reflectă 
în îmbunătățirea considerabilă a 
tuturor indicilor somatometrici și 
fiziometrici la tineretul de vîrstă 
școlară. O statistică efectuată pe 
132.299 de copii și tineri între 7 
și 18 ani din școlile de cultură 
generală a arătat că un procent 
ae 72 pînă la 85 la sută de copii 
și tineri (unul dintre cele mai ri
dicate din cîte se cunosc în lite
ratura medicală) sînt dezvoltați 
în mod armonios, prezintă o startț 
de sănătate dintre cele mai bun%

[Continuare în pa^. a 8-a)
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La 1 decembrie o nouă etapă Miine, cinci jocuri in categoria A
In „Cupa

Duminică 1 decemhrie este progra
mată o nouă etapă în „Cupa R.P.R." 
De data asta intră în competiție și 
formațiile din categoria B. Jocurile se 
vor desfășura după următorul pro
gram:

A. S. Șiretul — O. F. R. 
-Pașcani, Feroviarul Cîmpuiung Mol
dovenesc—Foresta Fălticeni, Moldova 
lași—Dinamo Bacău, Victoria P. 
Neamț—Chimia Onești, Minerul Co- 
mănești—Ceahlăul P. Neamț, Ancora 
Galați—Rulmentul Bîrlad, Mecaniza
torul Făureni—Laminorul Brăila, Stu
ful Tulcea — Știința Galați, Marina 
Mangalia—Metalul București, Victoria 
Giurgiu—Știința București, Prototipuri 
Otopeni—Tehnometal București, Fla
căra roșie București—Metalul Tîrgo- 
viște, Dinamo Victoria București— 
Flacăra Moreni, Rapid Mizil—Poiana 
Gîmpina, Carpați Sinaia—Tractorul 
Brașov, Mineral Sotînga—Muscelul 
Cîmpuiung, Metalul Pitești—Unirea 
Rm. Vîlcea, Răsăritul Caracal—C.F.R. 
Roșiori, Progresul Balș—Știința Cra
iova, Drubeta Tr. Severin—Electro
motor Timișoara, Metalul Tr. Severin 
—C.S.M. Reșița, Siderurgistul Hune
doara—Minerul Lupeni, Minerul Deva

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

RAPID A JUCAT JOI LA ROȘIORI

ROȘIORI, 22 (prin telefon). — Joi 
după-amiază s-a disputat în localitate 
■partida amicală dintre C.F.R. Roșiori 
și Rapid București, încheiată cu re
zultatul de 0—0. Meciul a fost viu dis
putat, cu multe faze frumoase. Bucu- 
reștenii au avut inițiativa în primele 
45 de minute, pe ciad în cea de a doua 
parte a jocului, C.F.R. Roșiori a atacat 
insistent, dar înaintașii au ratat multe 
ocazii.

T. Negulescu-coresp.

ORA DE ÎNCEPERE A JOCURILOR 
DE CAMPIONAT Șl CUPA

Toate întîlnirile programate în cam
pionatul categoriei Ă vor începe la 
ora 14,15.

In privința jocurilor de cupă, F. R. 
Fotbal a fixat ora de începere pentru 
13,30, întrucît s-a calculat și even
tualitatea prelungirilor.

Mîinc, Ia Dinamo

„Cupa de toamnă"
Consiliul orășenesc UCFS Bucu

rești organizează duminică diminea
ța pe stadionul Dinamo „CUPA DE 
TOAMNA" la care au fost invitate să 
participe echipele bucureștene de fotbal 
Dinamo, Progresul, Rapid și Steaua. 
Primul joc va avea loc la ora 9,45: 
Dinamo—Steaua; in continuare, de la 
11,30 se va disputa partida Rapid— 
Progresul.

Este interesant modul de departajare 
a echipelor, în caz că cele două me
ciuri se vor încheia la egalitate: se vor 
executa cîte 10 lovituri de la 11 m pen
tru stabilirea cîștigătoarei trofeului.

Frămîntări la Știința Timișoara
Turul campionatului republican se 

apropie de sfirșii. Fiecare echipă mai 
are de disputat cîte trei partide și speră 
Să-și consolideze sau să-și amelioreze 
poziția în clasament. Printre formațiile 
care se găsesc în zona codașelor se 
numără și Știința Timișoara, care 
ocupă locul 13 cu 6 puncte după 10 
etape. O situație care a nemulțumit 
profund pe inimoșii săi suporteri. De 
altfel, mulți dintre ei au renunțat să 
mai susțină echipa.

Cauzele care au dus la această si
tuație sînt mai multe și au fost scoase 
Ia iveală cu prilejul unei recente ana
lize. Ele se referă atît Ia activitatea 
necorespunzătoare a antrenorilor și a 
jucătorilor, cit șî la cea a biroului 
secției de fotbal a clubului. Ultimul 
antrenor, N. Reuter, care a demisionat 
de vreo zece zile, nu a pregătit bine
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R. P. R.“
—Jiul Petrita, C.F.R. Arad—A.S. Cu- 
gir, Minerul Bihor—Flamura roșie 
Oradea, Unîo Satu Mare—Recolta 
Cărei, Foresta Sighet—A.S.M.D. Satu 
Atare, A.S. Aiud—Ind. Sîrmei C. Tur
zii, Cimentul Turda—C.S.M. Cluj, 
C.I.L. Blaj—Gaz Metan Mediaș, Ra
pid Tg. Mureș—Arieșul Turda, Texti
la Sf. Gheorghe—Mureșul Tg. Mureș, 
Faianța Sighișoara—C.S.M. Sibiu, 
Măgura Codlea—Chimia Făgăraș.

Meciurile Teba Arad—C.F.R. Timi
șoara și Olimpia Dej—Minerul Baia 
Mare se vor disputa la 4 decembrie, 
întrucît la 1 decembrie va avea loc 
restanța Minerul Baia Mare—C.F.R. 
Timișoara.

Pregătiri pentru Turneul U.E.F.A.—ediția 1964

Fază din meciul Petrdlul—Selecționata A de juniori.

Joi după amiază, 27 de tineri fotba
liști veniți din toate colțurile tarii au 
evoluat în fața antrenorilor și a publi
cului. A început astfel selecția celor 
care vor fi chemați să îmbrace tricoul 
național în primăvara viitoare, cu 
prilejul Turneului U.E.F.A. dirt Olan
da. Acesta a fost scopul trialului de 
joi de pe stadionul Progresul din Ca
pitală. Mai precis, după cum ne spu
nea un antrenor, a fost vorba de „ve
rificarea capacității la efort a juniorilor 
selecționați pentru U.E.F.A., și a posi
bilităților de rezolvare a sarcinilor pe 
posturi în fața unor adversari de va
loare".

Cum au răspuns juniorii la acest 
examen? In general bine. Și cind 
spunem aceasta ne referim în special 
la al doilea joc, cel dintre selecțio
nata A de juniori și Petrolul, în care 
ploieștenii au pierdut cu 4—0 (3—0). 
Tinerii fotbaliști au meritat victoria 
chiar la acest scor sever pentru că 
au jucat deosebit de frumos, fiind a- 
plaudați în repetate rînduri, Ei ș-au 
apărat cu succes, au condus bine ba
lonul în fața unor adversari — în mod 
firesc — mai bine dezvoltați fizic de
ed ei și au șutat la poartă cu mai 
multă adresă decît jucători de cate
goria A, cum au fost Mocanu, Dridea 
II, Moldoveanu, luhas etc. Sistemul 
1—4—2—4 (destul de bine aplicat) 
și-a lăsat și el amprenta pe buna or

echipa. Treptat, autoritatea antrenoru
lui a scăzut. S-a ajuns ca jucătorii 
să nu respecte indicațiile pe care Ie 
primeau înainte de meci. Unii dintre 
ei (Mihăilă, Remus Lazăr, Igna) au 
opus rezistență față de volumul și in
tensitatea antrenamentelor sau au dat 
dovadă de indolență (Ciosescu). 
Această stare de lucruri a dus la 
schimbări dese, formația fiind mereu 
diferită, de la o întîlnire la alta, astfel 
că nu s-a putut omogeniza echipa. 
S-a ajuns chiar la situația bizară ca 
într-un meci (cu Rapid Bucureștii 
Lereter să joace pe trei posturi, iar 
Igna pe două 1 La acestea, trebuie 
adăugată și automidțumirea manifestată 
de unii jucători, probabil în amintirea 
succeselor obținute în edițiile, trecute 
ale campionatului. De multe ori ei și-au 
subapreciat adversarii. Adoptind o ase
menea atitudine, „roadele" nu au în- 
tîrziat să apară : insucces după insuc
ces, iar în clasament — penultimul 
loc.

Cu toate că este incompletă (prin 
nedisputarea cuplajului interbucureș- 
tean) etapa a Xl-a a campionatului ca
tegoriei A își păstrează In mare mă
sură interesul. Reamintim cititorilor 
noștri că se vor disputa următoarele 
partide:

Steagul roșu (4) — Farul (5).
C.S.M.S. (10) - Petrolul (3). 
U.T.A. (11) — Știința Cluj (14).
Crișul (9) — Știința Timișoara (13) 
Siderurgistul (12)—Dinamo Pit. (8). 
(In paranteze au fost trecute locu

rile ocupate de echipe după a X-q. 
etapă ).

lată, în continuare, amănunte transmi
se de corespondenții noștri despre pre
gătirile unor echipe.

• STEAGUL ROȘU. Echipa și-a în
cheiat ieri antrenamentele. Joi a in- 
tîlnit în trei reprize a cite 30 de mi
nute formația Metrom Brașov din ca- 

ganizare a jocului. Desigur au mai fost 
șj lacune ca, de pfidă, cea observată 
de antrenorul Fr. Zavoda : numărul 
foarte mare de pase inutile la' cen
trul terenului, ceea ce a frînat atacu
rile și contraatacurile.

Ne-au plăcut în mod deosebit mij
locașul Dodu, fundașul Popa, porta-' 
nil Mircea Constantinescu, iar de Ta 
înaintare Bretan, Oblerr.enco și Lun
gii. Cele 4 goluri au fost realizate de 
Oblemenco (min. 3, 24 și 49) și Pa
nici (min. 25). Selecționata A a jucat 
în formația : M. Constantinescu—Za- 
haria (Aniței), Popa, Bîrsan—Dodu, 
Meresi—Bretan, Petrovici, Lungu, O- 
blemenco, Panici (Mușat).

In primul meci Progresul a între
cut cu 5—1 (2—0)' selecționata B de 
juniori, golurile fiind înscrise de Iancu 
(min. 15 și 44), Iofciulescu (min. 66 
și 78) și D. Popescu (min. 87) pentru 
Progresul, Stelea (min. 84) pentru 
juniori. Meciul n-a dat satisfacție, am
bele echipe — și în special juniorii — 
comportîndu-se slab. Din rîndul lor nu 
putem evidenția decît pe portarul Cu- 
ruț, cele două extreme (Aureljan și 
Podind) și centrul atacant Dobrin.

A jucat formația : Curuț—Dumitriu 
Ill (Biro), Timpănar, Greabu—Mora- 
ru, Alexia . (Stelea)—Aurelian, Opri- 
șan (Ion Constantin), Dobrin, Grozea, 
Podină.

O activitate necorespunzătoare a des
fășurat și fostul birou al secției de 
fotbal, în frunte cu Tiberiu Coracu — 
președinte, care a influențat în mod 
negativ munca.

O altă cauză este legată de creș
terea și promovarea juniorilor. Cu toaie 
că în orașul Timișoara și chiar în 
clubul Știința se găsesc multe elemente 
talentate, rare sînt cazurile cînd a- 
cestea au ajuns în prima garnitură.

Schimbarea antrenorului (noul an
trenor: Silviu Bindea), alegerea unui 
nou birou al secției fotbal (președinte: 
ing. Mihai Bilă), precum și celelalte 
măsuri luate, au insuflat optimism în 
rînduriie iubitorilor de fotbal din Ti
mișoara. „Acești băieți, dacă muncesc 
serios, pot cîștiga în fața oricărei 
echipe din țară, jucînd acasă sau în 
deplasare" — ne spunea un suporter 
al Științei. Deci, ultimul cuvînt îl au 
components formației din orașul de pe 
malurile Begăi.

P. V1NT1LA

tegoria C, in fața căreia stegarii au 
ciștigat cu 4—2. ■,.'!

(C. Gruia-coresp. reg.). J

CRIȘUL ORADEA. în săpțărhînt) 
aceasta au continuat cu asiduitate 
pregătirile în vederea meciului de du
minică, cu Știința Timișoara. Antre
norii Voroncovski și Zilahi au anali
zat împreună cu jucătorii comportarea 
frumoasă a echipei în meciul cu Farul 
Constanța t răgi nd concluzii prețioase 
pentru activitatea viitoare. (M. C.)

• DINAMO PITEȘTI. Miercuri 
Dinamo a întrecut Flacăra roșie Bu
curești (cai. C) cu 8—0. pentru dumi
nică anuntîndu-se formația care a jticai 
cu Petrolul, adică: Matache—Badea, 
Barbu, Stoenescu—Radu. Ilie Stelian— 
C. lonescu, Dobrin, f urcan, Dumitre
scu, David.

(1. Udrescu-coresp.)
• ȘTIINȚA TIMIȘOARA. Studenții 

au întîlnit joi formația Electromotor 
în fața căreia au ciștigat cu 2—0. Du
minică, la Oradea, vor prezenta for
mația : Urziceanu—Surdan, Lereter, 
Răcelescu—Mihăilă, Tănase—Igna, La
zăr, Manolache, Popa, Mițaru.

(Al. Gross-coresp. reg.)

Meciuri de mare interes
in categoria B

lată-ne înaintea ultimei etape a tu
rului categoriei B, competiție în care 
pînă acum s-au disputat 167 de me
ciuri (numărul impar de jocuri se 
daiorește restanței Minerul Baia Ma
re—C.F.R. Timișoara, ce va avea Ioc 
la 1 decembrie) și s-au marcat 441 
de goluri (226 în seria 1 și 215 în 
seria a II-a).

Punînd în paranteze locurile ocu
pate în clasament de fiecare echipă, 
reiese că din programul primei serii, 
Poiana Cimpina (3) — C.F.R. Paș
cani (2), Știința București (10) -!-■ 
■Tractorul Brașov (4), Foresta Făltl-i 
ceni (13) — Chimia Făgăraș ■ Ț11),: 
Dinamo Bacău (9) — Flacăra Mo-’ 
reni (6), Metalul Tîrgov.iște (1) —’ 
Știința Craiova (5), Ceahlăul -PT 
Neamț (12) — Metalul București (8) 
și. Unirea Rm. Vîlcea (7) — Știința. 
Galați (14), cele mai importante topuri 
se anunță Poiana Cîmpina — C.F.R.: 
Pașcani și Metalul Tîrgoviște — Știin
ța Craiova. Meciul Foresta FălMjCăiiij 
— Chimia Făgăraș se va juca la Su
ceava întrucît terenul echipei orga
nizatoare este suspendat.

In seria a II-a vor avea loc par
tidele: Mureșul Tg. Mureș (12) — 
Jiul Petrila (5), C.S.M. Cluj (9) 
A.S.M.D. Satu Mare (13), Arieșul 
Turda (14) — C.S.M. Sibiu (8), A. 
S. Cugir (6) — Minerul Baia Mare 
(1), C.F.R. Timișoara (2) — Ind. 
Sîrmei C. Turzii (4). C.S.M. Reșița 
(3) — Flamura roșie Oradea (10) șî 
Minerul Lupeni (11) — Gaz Metan 
Mediaș (7). Dintre ele, cele mai im- 
portante se profilează A.S. Cugir —’ 
Minerul Baia Mare (în care actualul 
lider are de dat un examen greu) și 
.C.F.R. Timișoara — Ind. Sîrmei r G. 
Turzii (în care feroviarii, căutînd 
să-și reocupe locul pierdut, vor avea 
de trecut pesle un adversar puternic).

O rodnică
(Urmare din pag. I)

Stroe). Zilele trecute, la casa de cul
tură djn Hîrșova s-a ținut o ședință 
comună . de instruire a secretarilor 
organizațiilor de U.T.M. și a preșe- 
<1 iuților de asociații sportive din în
tregul raion. Cu acest prilej au fost 
larg dezbătute toate problemele legate 
de, buna desfășurare a competiției. 
Fiecare dintre participantă la consfă
tuire s-a întors în comună știind 
limpede ce are de făcut. Dar, pentru 
ca treaba să meargă și mai bine, 
întreg activul salariat al raionului 
U.T.M. și al consiliului raional UCFS 
a studiat temeinic regulamentul de 
desfășurare a Spartachiadei. In aceas
tă săptămînă, activiștii U.T.M. și cei 
ai UCFS s-au împrăștiat în toate 
colțurile raionului, participînd în mod 
direct la acțiunile de popularizare a 
competiției.

In această perioadă în organizațiile 
de . tineret din S.M.T.. G.A.S., G.Ă.C., 
școli, instituții, se țin adunările de 
dări de seamă și alegeri. In dările 
de seamă, în discuțiile ce se poartă 
pe marginea acestora, problemele acti
vității sportive ocupă un loc impor
tant, iar în proiectele de măsuri adop
tate se prevăd sarcini concrete pri
vind atît Spartachiada de iarnă . a 
tineretului cît și Spartachiada Repu
blicană și Insigna de polisportiv. 
Angajamentele privind participarea la 
Spartachiada pe care și le-au luat

CONCURSURI, 
REZULTATE

. în ultimul timp în țară s-au orga
nizat mai multe concursuri de haltere 
care s-au încheiat cu rezultate fru
moase.
• După cum ne relatează cores

pondentul nostru Paul Lorinez, la 
Oradea asociația sportivă Rapid i 
organizat o întrecere între reprezen
tativele regiunilor Crișana și Cluj 
Concursul s-a încheiat cu victoria 
meritată a halterofililor clujeni cu 
42—25. Rezultatul cel mai valoros a 
fost obținut de sportivul clujean Fran- 
cisc Marton care, în limitele catego
riei semimijlocie, a stabilit două no’ 
recorduri republicane la juniori: 13E 
kg la aruncat și 345 kg la total. Iată 
rezultatele tehnice: cat. cea mai ușoa
ră: Iosif Lazăr (Cluj) — 230 kg; 
cat. semiușoară: Zakarias Anton 
(Cluj) 260 kg; cat. ușoară: Vasili 
Popa (Crișana) 285 kg; cat. semimij
locie: Francisc Marton (Cluj) 345 kg; 
cat. mijlocie: Iosif Mihelea (Crișana) 
280 kg; cat. semigrea : Ștefan Banyai 
(Cluj) 337,5 kg.
• La Petrila s-a organizat etapa 

regională a „Cupei orașelor" la care 
au participat halterofili din orașele 
Hunedoara, Deva, Petroșeni, Lupeni 
și Petrila. Iată campionii în ordine’ 
categoriilor: cat. cea mai ușoară: 
N. Pernea (Hunedoara), cat. semiu
șoară: A. Hotoș (Petrila), cat. u- 
șoară: I. Plopeanu (Petrila), cat. 

’semimijlocie: N. Dănilă (Deva), cat. 
mijlocie: O. Băran (Petroșeni), cat. 
semigrea I. Bucureșteanu (Petrila) și 
cat. grea: M. Gălățeanu (Petrila). 
După cum ne informează corespon
dentul nostru S. Băloi, inițiativa or
ganizării unui asemenea concurs me
rită, toată lauda, dar rezultatele înre
gistrate au fost slabe,, și aceasta da
torită faptului că secțiile de haltere 
din orașele respective neglijează an- 
țppnamentele tinerilor halterofili.

★

Mîine, cu începere de la ora 10, în 
sala Dinamo II, cei mai buni halte
rofili. juniori din București sînt che
mați la o frumoasă întrecere organi
zată de clubul Steaua. Așteptăm de 
la tinerii halterofili o comportare me
ritorie, superioară campionatelor de la 
Sibiu, unde, în general, rezultatele 
lor au fost slabe.

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

handbal în 7 feminin Rapid—Spar
tak Subotița contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni", care va avea loc 
marți 26 noiembrie a.c. în sala Flo- 
reasca, biletele se pun în vinzare în- 
cepînd de azi, sîmbătă 23 noiembrie 
a,c. la casele din str. Ion Vidu și agen
ția Pronosport din cal. Victoriei nr. 2.

colaborare
asociațiile sportive din comunele raio
nului au fost însușite și de către 
adunările organizațiilor U.T.M. Așa 
s-au petrecut lucrurile în aceste zile 
în comunele Băltăgești, Calfa, Pan- 
telimonul de Sus, Ciobanu.
, La nivelul comunelor, colaborarea 
dintre președinții asociațiilor sporti
ve și secretarii organizațiilor de 
U-T.M. se reflectă în succesul de care 
s-au bucurat deschiderile festive și 
primele starturi ale Spartachiadei de 
iarnă la Ciobanu, Războieni, Mărașu, 
Topologu, Sîmbăta, Făgărașu, Rah- 
mantt, Corugea, Casimcea, Tichilești, 
Tăcău, unde au fost angrenați pînă 
acum peste 1500 de tineri.

în perioada imediat următoare, în 
raionul Hîrșova este prevăzută o in
tensificare a acțiunilor privind Spar
tachiada.

Planul comun de activitate întocmit 
de U.T.M., UCFS și comitetul raional 
de arta și cultură privind organizarea 
de acțiuni cultural-sportive în comu
nele și satele raionului oferă din plin 
tinerilor din raion și prilejul de a-șî 
măsura forțele în cadrul Spartachia
dei.
: Deocamdată îi așteaptă mesele de 
tenis, șahurile, halterele, saltelele pen
tru trîntă, sălile de gimnastică, tra- 
-Seele de cros. Iar peste cîtăva vreme 
vom primi desigur primele vești și 
despre întrecerile de patinaj și să
niuțe...



Mai sînt lucruri
de pus la punct in jocul 

selecționatei masculine
Turmul masculin internațional, în- 

cheiat recent în Capitală, ne-a prilejuit 
revederea — după o perioadă de aproa
pe 9 luni — cu handbaliștii din lo
tul nostru reprezentativ, care după 
cum ați văzut au început de pe acum 
să se gîndească la întrecerile din luna 
martie de la Fraga, unde vor trebui 
să-și apere titlul de campioni mondiali.

Cele două partide desfășurate în 
compania reprezentativei R.P. Ungare, 
care a evoluat la București sub numele 
echipei Budapesta, au oferit o bună 
posibilitate de a trage cîteva concluzii 
asupra actualului stadiu de pregătite 
a lotului.

Este drept, selecționata noastră a 
înregistrat două victorii concludente.

NOTA

ca urmare a unui joc superior, bine o- 
rientat tactic. Dar. aceste rezultate nu 
trebuie să ne amăgească, pentru că 
handbaliștii maghiari n-au reușit să se 
situeze decît în postura unui sparing- 
partener, fără pretenții deosebite. Iar 
în al doilea rînd, în ciuda unor eviden
te calități, echipa pregătită de prof. 
Ioan Ghermănescu și antrenorul fede
ral Nicolae Nedef mai prezintă unele 
lacune — cunoscute — care i-ar putea 
pricinui multe dureri de cap. Insistăm 
mai mult asupra uneia din ele.

Dacă în ceea ce privește jocul „ta 9 
metri" lucrurile par a fi rezolvate 
(noile scheme tactice dau roade, iar 
noii promovați, Schmidt, Nica și — mai 
puțin — Gruia se încadrează destul 
de bine), continuăm să fim deficitari 
în jocul „la semicerc". Jucătorii noștri 
mizează încă prea mult pe forța lor de 
șut (ceea ce poate fi contracarată de 
către o echipă abilă), uitind adesea că 
în jocul de handbal, pivoții și extremele 
pot avea de multe ori tin fol determi
nant.

în altă ordine de idei, am mai avea 
de reproșat selecționabililor și scăde
rea interesului acordat unor jocuri do 
pregătire. Ne referim. în special, la 
partida lor din turneu cu selecționata 
Ploieștiului, unde în loc să urmeze in
dicațiile antrenorilor privind exersarea 
unor teme tactice, unii dintre jucători 
și-au permis cîteva exhibiții individua
le, care nu aveau nici un rost. Or, 
fiecare meci trebuie privit cu toată se
riozitatea și răspunderea. Pentru că, 
neacordlrtd atenție unor partide, așa- 
zise mai ușoare, jucătorii nu fac altce
va decît să zădărnicească propriile lor 
eforturi pe care le depun în cadrul an
trenamentelor. Și este păcat... (a. v.)

Viitorul campionat al categoriei A 
se va disputa după o nouă formulă

baza concluziilor trase 
ultimului campionat

pe mar- 
federația

In 
ginea 
noastră de specialitate a procedat la 
modificarea sistemului de desfășurare, 
noua formulă urmînd să intre în vi
goare în anul competiționat 1964—65.

Campionatul categoriei A, masculin 
și feminin, se va disputa din toamna 
anului viitor în cite două serii a 10 
echipe. Din prima serie vor face parte 
echipele clasate, la sfîrșitul campiona
tului 1963—64, pe locurile 1—5 din 
cele două serii. In seria a Il-a vor 
fi incluse: — echipele clasate pe locu
rile 6—8 în seriile actualului campio
nat (deci 6 echipe) : — echipele cla
sate pe locurile 1—2 în cele două 
grupe ale turneului final al campio
natului de calificare 1963—64 
total).

Așadar, două serii alcătuite 
criteriul valoric, echivalente cu 
goriile A și B de la fotbal, de

In ce privește sistemul de promo- 
vare-retrogradare, trecerea dintr-o se
rie în alta la sfîrșitul campionatului

(4 în

după 
cate- 

pildă.

Sesiune de comunicări științifice
în zilele de 25—26 noiembrie la 

Centrul de antrenament și pregătire 
științifică „23 August" din Capitală, 
va avea loc o sesiune de comunicări 
științifice în domeniul voleiului.

La sesiune vor lua parte toți an
trenorii de volei din Capitală, cadre
le de specialitate de la Institutul de 
Cultură Fizică, studenții anilor III și 
IV de la I C.F., cu specializarea volei, 
precum și cadrele de specialitate de ia

Corespondenții ne informează 
despre întrecerile din fără DiN CAPITALA

TIMIȘOARA. Au început întrecerile nerul Baia Mare 4 p; 3. Știința Cărei 
fazei orășenești a „Cupei Sportul popu- 3 p; 4 olimpia Satu Mare 0 p; FEMI- 
lar" la handbal în 7, rezervată echipe
lor de juniori și junioare. La această 
ediție participă 7 echipe feminine: 
S.S.E. 1, S.S.E. II, S.S.E. III, C.S.Ș. 
Banatul (seria I), Știința, Constructorul 
și Voința (seria a II-a), precum și 6 
formații masculine : S.S.E. I, S.S.E. II, 
Știința, Tehnometal, C.S.Ș. Banatul și
Șc. medie nr. 4.

BUZĂU. Pe stadionul „23 August" 
din localitate au luat sfîrșit întrecerile 
din cadrul campionatului regional de 
calificare. In turneul feminin primul loc 
a fost ocupat de S.S.E. Buzău, urmată 
de Știința Văleni și Unirea Azuga. 
Competiția masculină a fost cîștigată 
de Petrolul Ploiești. (Andrei Paul).

SF. GHEORGHE. Zilele trecute au 
avut loc ultimele întreceri din cadrul 
campionatului raional de handbal în 7. 
lată primele clasate: SENIORI: 1.
Recolta Hărman 26 p; 2. Recolta I Bod 
23 p; 3. Textila Preiner 22 p (au parti
cipat 8 echipe); SENIOARE: 1. Texti
la Sf. Gheorghe 26 p; 2. Făclia Sf. 
Gheorghe 24 p; 3. Recolta I Bod 16 p 
(au participat 8 echipe). (Z. Papp).

BRAȘOV. De curînd au început în
trecerile de handbal din cadrul „Cupei 
F.R.H." în regiunea Brașov. La Sibiu, 
participă echipe masculine (împărțite 
în două serii) și feminine din locali
tate, raionul Sibiu, Agnita, Sighișoara 
și Mediaș.

La Brașov, formațiile masculine au 
fost de asemenea împărțite în două se
rii : seria A: Dinamo, Tractorul, Recol
ta Hălchiu, Textila Sf. Gheorghe, Colo- 
rom Codlea și Chimia Făgăraș i seria 
B: Știința, Luceafărul, S.S.E., Recolta 
Sînpetru, Recolta Hărman. Echipele fe
minine Tractorul, Rulmentul, Partizanul 
roșu, S.S.E., Luceafărul. Voința Hăr
man joacă într-o singură serie. Câștigă
toarele fiecărei grupe se vor întrece în 
meciuri finale, care vor desemna echi
pele participante la faza finală. (V. 
Popovici și C. Diaconescu).

SIGHET. Patru echipe masculine și 
3 formații feminine au luat parte la în
trecerile campionatului de calificare la 
handbal în 7. Clasamente finale: MAS
CULIN — 1. Știința Sighet 5 p; 2. Mi- 

face în modul ur- 
clasate pe locurile 
Il-a vor promova 

I echipelor de pe

pe 1964—65 se va 
mător: — echipele i 
1—2 din seria a 
în prima, în locul 
locurile 9—10, care vor retrograda în 
seria secundă; — ultimele două echi
pe clasate în seria a II-a vor retro
grada în campionatul de calificare, 
iar în locul lor vor promova cîștigă- 
toarele celor două grupe din turneul 
final al campionatului de calificare.

Prin noua formulă, în campionatul 
categoriei A este cuprins un număr 
mai mare de centre handbalistice din 
țară, se creează un puternic stimulent 
în pregătire pentru echipele din se
ria a Il-a în scopul promovării lor 
în prima serie, se asigură echipelor 
din campionatul de calificare o treaptă 
intermediară pentru îmbunătățirea ca
lității jocului lor și, prin gruparea 
celor mai valoroase echipe în prima 
serie, se deschid reale perspective de 
creștere continuă a nivelului calitativ 
al campionatului. într-un cuvînt, se 
creează premisele unui progres mai 
accentuat în handbalul nostru.

Centrul de antrenament și pregătire 
științifică „23 August". Cu prilejul se
siunii o serie de antrenori vor pre
zenta referate asupra cercetărilor fă
cute și asupra muncii de pregătire 3 
jucătorilor, precum și unele concluzii, 
însemnări și kinograme de Ia recente
le campionate europene. Sesiunea va 
începe în ziua de 25 noiembrie, ore
le 18.

SÎMBĂTA
GIMNASTICA : sala F.R.G. ora 19,30: 

etapa regionala a campionatului R.P.R. 
de juniori și campionatul Capitalei.

BASCHET : sala Giulești, ora 19 : 
Steaua—Rapid, Dinamo—-Știința (meciuri 
în cadrul „Cupei Steaua').

BOX : sala Vulcan, ora 18 : campio
natul pe echipe al orașului București.

NATAȚIE : bazinul Floreasca ora 
19,30 : întîlnirea de înot și polo dintre 
C.S.S. Buc. și Telovychovna Jednota 
Gottwaldow.

NIN — 1. Flacăra Satu Mare 4 p; 2.
C.S.O. Baia Mare 2 p; 3. Victoria Si- 
ghet 0 p. (V. Miliali).

CONSTANȚA. Zilele trecute s-au des
fășurat întrecerile fazei regionale a 
campionatului de calificare (băieți și 
fete), precum și ale campionatului re
gional de juniori și junioare. După me
ciuri viu disputate, dintre care unele 
de nivel ridicat, au fost declarate cam
pioane următoarele echipe: Portul Con
stanța (seniori), Spartac Constanța (se
nioare), S.S.E. Constanța (juniori și 
junioare). (Prof. Tr. Bucovală, din co
misia regională de handbal).

RM. V1LCEA. Zilele acestea, la Rm. 
Vîlcea și la Pitești s-a disputat etapa 
regională a campionatului republican 
de juniori -și, respectiv, a campionatu
lui de calificare (seniori-senioare). 
Jocurile au prilejuit spectacole atracti
ve, de un nivel tehnic mulțumitor, în 
comparație cu anii trecuți. S-au remar
cat o serie de elemente de perspectivă 
ca: Dumitru Chirilescu, Nicolae Iri- 
mescu, Nicolae Ostache, Ilie Militaru, 
Ioana Meliță, Eugenia Endel, Maria 
Din, Maria Șerbănoiu etc. Iată echipele 
campioane regionale: Știința Slatina 
(juniori), S.S.E. Rm. Vîlcea (junioare), 
Știința Slatina (seniori) și Știința Dră- 
gășani (senioare). Au mai participai 
echipe din raioanele Pitești, Curtea de 
Argeș, Cîmpulung și Găiești. (Ilie 
Fețeanu).

INSTRUCTORII SPORTIVI DIN RINDUL ELEVILOR
COLABORATORI PREȚIOȘI IN MUNCA PROFESORILOR 

DE EDUCAȚIE FIZICĂ
Pe frumoasele baze sportive ale ce

lor aproape 1000 de asociații școlă
rești, zeci de mii de elevi și eleve 
practică zilnic exercițiile fizice, sub 
îndrumarea inimoșilor lor profesori de 
specialitate. Aproape că nu există 
școală în care să nu se fi organizat 
întreceri pentru trecerea normelor din 
cadrul „Concursului pentru Insigna de 
Polisportiv". Cu justificată nerăbdare 
sînt așteptate și tradiționalele campio
nate republicane școlare la care, an 
de an, tineretul studios își dispută 
cu ardoare întîietatea la atletism, gim
nastică, volei, baschet, handbal etc. 
„Republicanele" școlare ale actualei 
ediții sînt incluse în cea mai gran
dioasă competiție sportivă a anului 
1964, Spartachiada Republicană, în
chinată celei de a 20-a aniversări a 
Eliberării patriei.

Aceste importante evenimente spor
tive reclamă, desigur o susținută mun
că organizatorică și propagandistică 
în toate școlile. Oricîtă pasiune și pri
cepere ar avea cadrele didactice de 
specialitate nu pot cuprinde bogata 
activitate din cadrul asociațiilor spor
tive. Ele trebuie să fie ajutate, în pri
mul rînd de către elevi, de către cei 
mai buni sportivi din școală. Cu alte 
cuvinte, de instructorii sportivi, cola
boratori prețioși în munca profesorilor 
de educație fizică.

în acest sens, încă din primăvară, 
în numeroase școli au fost inițiate 
cursuri de instructori sportivi, selec
ționați din rindul celor mai buni elevi 
la carte și sport. Un prim bilanț al 
acestei frumoase inițiative poate fi 
concretizat printr-o cifră care vor
bește de la sine: peste 8 000 de 
instructori sportivi din rindul elevi
lor. In fruntea acțiunii de școlarizare 
a viitorilor instructori sportivi s-a si
tuat regiunea Galați, unde, 925 de 
elevi din școlile medii, tehnice și pro
fesionale au devenit instructori spor
tivi. Cu acest prilej s-au evidențiat 
o serie de profesori de educație fizică, 
printre care și Marla Efrim. Cti re
zultate bune se pot lăuda și regiunile 
București (836 de absolvenți). Argeș 
(496) etc. Este de semnalat faptul că, 
în munca de cuprindere a cit mai 
multor elevi la aceste cuistirî, Sec
țiunile de învățămînt și organele 
UCFS au primit un spriiln larg din 
partea organizațiilor U.T.M.

Nu același ecou a 
inițiativă, într-o serie 
Dobrogea (numai 82 
sportivi școlarizați). 
Bacău (246) ș.a.

Desigur, timpul nu 
perioada care a mai

a găsit această 
de regiuni ca 
de instructori 

Ploiești (202),

este trecut. In 
________ _ rămas pînă la 
vacanța de iarnă, este de dorit ca in 
fiecare școală, rnedie, pedagogică, pro
fesională sau tehnică, să fie organi
zate noi cursuri, în special cu elevi

DUMINICA
FOTBAL : stadionul Dinamo, ora 9,45: 

Dindmo—Steaua ; ora 11,30 : Rapid— 
Progresul (meciuri amicale în cadrul 
„Cupei de toamnă'): teren Politehnica 
ora 10 : Știința București—Tractorul Bra
șov (cat. B).

GIMNASTICA : sala F.R.G., ora 16,30; 
concurs de selecție la gimnastică artis
tică, in vederea concursului internațio
nal de la Budapesta.

HANDBAL : „Cupa F.R.H.', sala Flo
reasca ora 14: București juniori — Steaua 
(m) ; ora 15,10 : Dinamo—Spartac (m); 
ora 16,20 : București junioare—Electro
magnetica (f) ; ora 17,20 : Progresul— 
Confecția (f) ; ora 18,20 : Rapid—Raf. 
Teleajen (m) ; ora 19,30 : Rapid—Știința 
(f) ; ora 20,30 : Știința —I.C.F. (m).
„Cupa Sportul popular' (juniori—juni
oare), sala Dinamo, ora 8: C.S.Ș. — Bucu
rești II (f); ora 9: Dinamo—Steaua (m) ; 
ora 10,10 : S.S.E. nr. 2 — S.S.E. nr. 1 
(f) ; ora 11.10 : S.S.E. nr. 2 — S.S.E. nr. 
1 (m) ; ora 12,20 : București II juniori— 
Știința (m) ; »« «« -
(m).

NATAȚIE : 
întîlnirea de 
ționatele Clubului sportiv școlar Bucu-

ora 13,30 : Voința—Rapid

bazinul Floreasca, ora 17: 
înot și polo dintre selec-

Pe teme actuale

din clasele X și XI ale școlilor me
dii, anii V și VI ai școlilor pedagogice 
și anii II și III ai școlilor tehnice 
și profesionale. In ce privește cuprin
derea cursanților este recomandabil 
să aibă întîietate elevi buni la carte, 
care să facă parte din echipele școli
lor respective, sportivi cu clasificare 
în diferite ramuri sportive, elevi cu 
spirit organizatoric. Este de dorit, 
de asemenea, ca în selecționarea ele
vilor să se ceară și sprijinul organi
zațiilor U.T.M.

In privința cursurilor propriu-zise, 
se va studia cu precădere broșura 
„în ajutorul instructorului sportiv". 
Pregătirea viitorilor instructori se va 
face în cadrul orelor de activități 
sportive cuprinse în planul de învă- 
țămînt, concomitent cu desfășurarea 
primei etape pe clase și școală, a 
campionatelor republicane.

De felul cum vor fi angrenați în 
activitate viitorii instructori sportivi 
va depinde. în mare măsură succesul 
întrecerilor școlărești. Ceva mai mult, 
instructorii sportivi pot fi folosiți nu 
numai în concursuri și în competiții, 
ci și în alte forme de activitate ale 
elevilor, ca de pildă, gimnastica de 
înviorare ‘ în internate, recreația or
ganizată etc.

Pregătirea unui număr cît mai mare 
de instructori sportivi trebuie să fie 
o preocupare de seamă pentru fiecare 
asociație sportivă școlară. Cu acești 
prețioși colaboratori, profesorii de edu
cație fizică vor putea cuprinde cît 
mai mulți elevi în activitatea spor
tivă, formîndu-le încă de pe băncile 
școlii — așa cum prevede și Hotă- 
rîrea Conferinței pe țară a UCFS — 
deprinderea practicării cu regularitate 
a exercjțiilor fizice și sportului. V. POMPILIU

Timpul frumos a permis amatorilor de atletism să participe la întreceri da 
cros. Iată o fază din desfășurarea unei întreceri feminine care a avut la» 

ut pădurea Piutnurui,

rești și Telovychovna Jednota Gottwal
dow.

RUGBI : stadion Progresul : Combina
ta Grivița Roșie-Progresul — Combinata 
Gloria—Unirea (ora 9) ; lotul R.P.R. — 
Combinata Steaua-Dinamo (ora 10,30) 
— jocuri în „Cupa Progresul' ; stadio
nul din parcul Copilului : C.S.Ș. Bucu
rești—Știința Timișoara (ora 13) — fi
nala campionatului republican de ju
niori — Ancora Galați—Chimica Tîrnâ- 
venl (ora 14,15) în barajul pentru ca
tegoria A.

BOX : sala Vulcan, ora 10 : campio
natul pe echipe al orașului București.

PATINAJ : patinoarul 23 August, de 
la ora 19 : „Varietăți pe oglinda ghe- 
ții' — spectacol pentru copii.

CICLISM : șoseaua Pantelimon (capă
tul liniei tramvaielor 7, 14) de la ora 
9,30 : finala campionatului republican 
de ciclocros.

FAPT
DIVERS

Rodica Bain este studentă la Insti
tutul Pedagogic de 3 ani din Timișoa
ra, Facultatea de Cultură Fizică, a- 
nul II. îi place foarte mult handbalul 
în 7, de altfel, este una din jucătoa
rele de bază ale echipei Știința. Ta
lentată, cu multă putere de muncă, 
Rodica s-a afirmat repede, cucerind 
bune aprecieri atît din partea specta
torilor, cit și a specialiștilor. în scurt 
timp a fost selecționată in lotul de 
tineret al țării. Piuă aici, toate-s 
bune.

De aproape două săptămîni este 
foarte supărată. Motivul? Colegele 
sale de echipă Felicia Gheorghiță. Hed- 
viga Georgescu. Ana Șramco au fost 
chemate pentru cîteva zile în lotul 
de tineret al țării. Și ea trebuia si 
plece, dar a rămas acasă. De ce 7 
Cauza o arată Rodica: „Datorită sla
bei pregătiri nu am reușit să obțin me
dia corespunzătoare". Adică, a avut 
medii sub 6,50. Dar, s-a mai întîm- 
plai ceva. Să-i dăm din nou cuvmtult 
„O parte negativă a mea o constituie 
încăpățînarea și comportarea necores
punzătoare pe care am avut-o fațade 
conducerea echipei". Deci, infim urarea 
a luat locul modestiei, a atitudinii de 
respect față de antrenor, față de cei 
mai în vîrstă, cu o mai mare pregă
tire și cu o mai bogată experiență.

...Zilele au trecut. Rodica s-a gin- 
dit mult, și-a analizat comportarea 
și și-a dat seama c-a greșit. într-o 
zi a luat o coală de hîrtie și-a scris 
cele de mai sus. în încheierea scriso
rii adresată conducerii clubului Știin
ța, Rodica Bain iși ia angajamentul 
de a avea o comportare frumoasă, de 
a învăța bine, de a lupta cu toate for
țele pentru echipă.

• Un fapt mărunt, divers, din munca 
de educare și creștere a tinerei ge
nerații.



Calendarul sportiv, mijloc important de planificare 
și organizare a competițiilor sportive, constituie 
unul din documentele de bază ale activității or

ganelor și organizațiilor UCFS.
In realizarea sarcinilor reieșite din Salutul C.C. al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 
adresat Conferinței pe țară a UCFS din februarie 
1962 și a hotărîrilor acestei Conferințe, de cuprindere 
a unor mase din ce în ce mai largi de oameni ai 
muncii, a întregului tineret în practicarea organizată 
a exercitiilor fizice și sportului, de creșterea bazei de 
masă a ramurilor sportive și a nivelului performanțe
lor, calendarul sportiv are un rol deosebit de im
portant.

In acest scop, consiliile UCFS, pe baza calendaru
lui republican pe care îl publicăm, completat cu com
petițiile republicane școlare și universitare, vor întocmi 
propriile calendare regionale, raionale, orășenești și 
ale asociațiilor și cluburilor sportive. In vederea asi
gurării pregătirii continue a sportivilor și lărgirii bazei 
de masă a ramurilor sportive, aceste calendare vor 
prevedea un număr crescut de campionate și con
cursuri locale. De asemenea, sarcina prevăzută în 
tîotărîrea Conferinței pe țară a UCFS și anume : 
„campionatele orășenești și raionale vor trebui să se 
desfășoare în toate orașele și raioanele din țară la 
cel puțin 4 ramuri sportive din care să nu lipsească 
atietismul' va trebui să se îndeplinească în toate 
regiunile.

Calendarul sportiv republican pe anul 1964 urmează 
aceeași structură ca a celui din anul 1963, competițiile 
prevăzute desfășurîndu-se în majoritatea cazurilor pe 
baza regulamentelor publicate în broșura apărută în 
anul 1963.

La definitivarea calendarului republican s-au avut în 
vedere cele două mari acțiuni ale mișcării noastre de 
cultură fizică și sport din anul 1964 : Spartachiada 
Republicană și participarea la Jocurile Olimpice de 
la Tokio.

Spartachiada Republicană se organizează cu finală 
pe țară la atletism, baschet, box, ciclism, fotbal, gim
nastică, haltere, handbal, notație, lupte, motociclism, 
parașutism, planorism, zbor cu motor, tenis de masă 
și volei. La atletism, gimnastică, haltere, natație (înot 
și sărituri), lupte clasice și libere, motociclism, para
șutism și planorism, campionatele republicane la pro
bele individuale — în toate etapele — se vor desfășura 
în cadrul Spartachiadei Republicane, acordîndu-se în 
etapa finală cîștigătorilor, pe lîngă titlul de campion 
al Spartachiadei Republicane și titlul de campion 
republican la probele respective. în acest fel se va 
realiza o legătură și mai strînsă între sportul de mase 
și cel de performanță.

Competițiile prevăzute în calendar trebuie să consti
tuie, de asemenea, un prilej de trecere a probelor 
pentru obținerea Insignei concursului de polisportiv.

La sporturile olimpice, și în mod deosebit la atletism, 
consiliile UCFS și federațiile vor urmări îndeaproape 
ca un număr sporit de< sportivi să îndeplinească nor
mele de selecție pentru loturile olimpice ale R.P. 
Romîne.

Consiliile UCFS, federațiile și comisiile regionale 
pe ramură de sport vor trebui să asigure ca în cadrul 
concursurilor o masă cît mai mare de tineri și tinere 
să obțină clasificarea sportivă.

Pregătirea și participarea la concursuri trebuie să 
constituie un prilej de îmbunătățire a recordurilor pe 
asociație, raion, oraș, regiune și de descoperire de 
tineri talentați, de perspectivă.

Organele și organizațiile UCFS vor trebui să de; 
pună o muncă susținută pentru ca în anul primei ediții 
a Spartachiadei Republicane și al participării ia Jocu
rile Olimpice, calendarul sportiv republican să repre
zinte un mijloc puternic de mobilizare a unor mase 
cît mai largi în concursurile prevăzute, de creștere 
a nivelului întrecerilor și de verificare a muncii de 
instruire și educație desfășurată în secțiile asociațiilor 
și cluburilor sportive.

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

Etapa I pe asociații sportive 15.1X1963— 
25.1.1964

Etapa a 11-a pe grupe de asociații spor
tive 26.1—9. II.
Etapa a 111-a pe raioane (orașe)

10.11—1.III.

Crosul
„Să intimpinăm 1 Mai‘‘
Etapa I pe asociații 30.111—12.IV.
Etapa a I l-a pe grupe de asociații spor
tive și localități 12.IV—26.IV.
Orașul București organizează i
Etapa a H-a pe raioane 19.IV.
Etapa a HI-a orășenească 26 IV.

Atletism

Alpinism 2. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
ECHIPELOR DE CAT. A (masculin)

1. ALPINIADA REPUBLICANA

Etapa 1 de iarnă Masivul Făgăraș —
8-i6.ni.

Etapa I de vară Masivul Bucegi —
20—21.VI.

Etapa a 11-a de vară Cheile Bicazului
23—24.V11I.

Etapa a IlI-a finală Cheile Bicazului
2—6. IX.

Seria I
Tur
Retur
Turneu fina]
Seria a Il-a

1.X1I1.1963—9.11.1964
LIII—10V.

19—24V.

Tur 15.XII.1963-9.II.1964
Retur LIII—26. IV.

1. SPARTACHIADA REPUBLICANA 
ȘI CAMPIONATUL REPUBLICAN IN

DIVIDUAL AL SENIORILOR
Etapa I pe asociații (cluburi) 1.1II—31.V 
Etapa a Il-a pe raioane 12.VI.—15.VII. 
Etapa a IJI-a pe regiune 25—26VII. 
Etapa a IV-a finală București 19-24VII1
2 CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
CROS INDIVIDUAL SI PE ECHIPE

1963/1964
Etapa V-a finală Rm. Vîlcea 8.III.
3 CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
CROS INDIVIDUAL SI PE ECHIPE

1964/1965
Etapa I pe asociații (cluburi) pînă la ll.X 
Etapa a Il-a pe localități, centre de co
mune pînă la 18.X.
Etapa a IlI-a pe raioane 25.X.
Etapa a IV-a pe regiune și Oraș Bucu
rești l.XI.
Etapa a V-a finală Constanța 14.111.1965
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

JUNIORILOR
Etapa I pe asociații (cluburi) pină la 

30. IV.
Etapa a Il-a pe raioane (orașe)

pînă la 10.V. 
Etapa a IILa pe regiune și oraș Bucu
rești 6—7.VI.
Etapa a IV-a finală Timișoara

18— 19.VII.

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
PENTRU PROBELE DE DECATLON

Șl PENTATLON
Cluj 26—27. IX.
6. CONCURSUL DE PRIMAVARA AL

JUNIORILOR

București 11—12.IV.
7. CONCURSUL REPUBLICAN DE 

PRIMAVARA AL SENIORILOR

Oradea 16—17.V.

8. CONCURSUL REPUBLICAN DE
SALA AL SENIORILOR

București 22—23.11.
9. CONCURSUL REPUBLICAN DE

SALA AL JUNIORILOR
București.: 1—2. II,

Aviație sportivă

AEROMODELISM
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

AEROMODELE (Zbor liber)
Etapa 1 pe asociații (cluburi)

5V.—28VI.
Etapa a Il-a pe raioane (orașe)

28.V1—30.VI.
Etapa a IH-a pe regiuni

9.VI1I—ll.VIII.
Etapa a IV-a finală Buzău 11—13.IX
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

AEROMODELE (Zbor captiv)
Etapa I pe asociații (cluburi) 1—31.V. 
Etapa a Il-a pe raioane (orașe)

, 31.V—2.VI.
Etapa a Ill-a pe regiuni 5—7.V1I.
Etapa a IV-a finală București

14— 16VIII.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

MICROMODELE
Etapa I pe asociație (cluburi)

2.XII.1963—22.1.1964
Etapa a Il-a pe raioane (orașe)

22.11—24.11.
Etapa a IlI-a pe regiuni 5—7.IV.
Etapa a IV-a finală Slănic Ploiești

8—10.V.

PARAȘUTISM
1. SPARTACHIADA REPUBLICANA 
Șl CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I pe regiuni. Ploiești, 17—30.IV 
Etapa I pe regiuni, Galați, 3—16.V 
Etapa 1 pe regiuni, Iași 17—26.V
Etapa I pe regiuni, Cluj, 26V.—3.VI 
Etapa I pe regiuni, București,

15.III— 16.IV
Etapa a Il-a finală, Cluj 19—24.V1II.

PLANORISM

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
ECHIPELOR DE CAT. A. (feminine) 
Seria I
Tur l.XIi.1963—26.1.1964
Retur 9.11.—5. IV.
Turneul final 14—19.IV.
Seria a Il-a
Tur
Retur

15.XII 1963—261.1964
9.11.—22.111

4. CAMPIONATUL DE CALIFICARE 
(masculin și feminin) 

1963/1964
Etapa I pe asociații (cluburi) și etapa 
a Il-a pe raioane (orașe) pînă la 12.V11 
Etapa a lil-a pe regiuni 25—26VII 
Etapa a IV-a interregiuni 29—30VIII 
Etapa a V-a finală 4—6IX.
Etapa I. a Il-a și a IlI-a se desfășoa
ră In cadrul Spartachiadei Republicane.
5. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
JUNIORILOR (masculin și feminin) 

1963/1964
Etapa 1 pe asociații (cluburi)

l.IX—1X1 1963 
Etapa a Il-a pe raioane (orașe)

l.XI 1963—201.1964 
Etapa a IlI-a pe regiuni 20.1.—20.11. 
Etapa a IV-a pe zone 22—26.III 
Etapa a V-a finală 7—12.1V.
6. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 

ECHIPELOR DE CAT. A. 
(masculin și feminin) 

1964/1965

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN IN
DIVIDUAL AL SENIORILOR

Etapa I pe zone (Galați, Craiova, Cluj 
Timișoara) 12—17.V.

Etapa a Il-a finală București 29.V—2.VI
3 CAMPIONATUL REPUBLICAN IN

DIVIDUAL AL JUNIORILOR
Etapa I pe raioane 15—28.1.
Etapa a Il-a pe regiune 10—18.11,
Etapa a HI-a pe zone (C. Turzii, Giur
giu, Onești, Sf. Gheorghe) 3—8.111. 
Etapa a IV-a finală Brașov 24—29.111.

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
BOX PE ECHIPE

Tur 3—10—17.X.
Retur 31.X.7.X1.14.XI.
Turneul final 28X1.5—12—19XIL

Călărie
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 

CĂLĂRIE
Etapa I probă completă Sibiu 28—31.V. 
obstacole, dresaj București 11—14.VI. 
Etapa a 11-a probă completă Ploiești

16—19.VII. 
obstacole-dresaj Sf. Gheorghe 

30.V1L—2. VIII.
Etapa a 111-a finală-obstacole, dresaj 
București 27—30.VIII
proba completă Sibiu 10—13.IX

Ciclism
1. SPARTACHIADA REPUBLICANA

(biciclete de turism și curse)
Etapa I pe asociații l.III.—l.VI.
Etapa a Il-a pe raioane (cras)

2.VI.—12,VII.
F.tapa a Ill-a pe regiuni 25—26.V1I 
Etapa a IV-a finală București

19—24.VI1I
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

CONTRATIMP PERECHI
Etapa 1 pe regiuni 19. IV
Etapa a 11-a finală București 21.VI.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

CONTRATIMP PE ECHIPE
Etapa I pe regiuni 23.V.
Etapa a Il-a finală Brăila 24.V1I

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE
SEM1FOND

Etapa 1 pe regiuni 24. V.
Etapa a 11-a finală Brăila 26.VI1
5. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

CONTRATIMP INDIVIDUAL
Etapa I pe regiuni 3.IV.
Etapa a H-a finală Brașov 25.VI1I
6. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

FOND
Etapa I pe regiuni 5.IV.
Etapa a Jl-a finală Brașov 26.V11I
7. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

PISTA
Etapa I pe regiuni 3—10.V.
Etapa a Il-a finală București26.IX—4.X
8. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

CICLOCROS
Etapa I pe regiuni Ș.XI.
Etapa a Il-a finală București 22.XI.
9. CONCURSUL REPUBLICAN 
„CUPA REGIUNILOR" — JUNIORI ȘI

TINERET

Gimnastică
1. SPARTACHIADA REPUBLI 

ȘI CAMPIONATUL REPUBLIC/1 
DIVIDUAL CATEGORIA MA 

(feminin și masculin) 
Etapa I pe asociații l.III-
Etapa a Il-a pe raioane 2.VI.— 
Etapa a Ill-a pe regiuni 25—

Etapa a IV-a finală — București 
19—!

2. CAMPIONATUL REPUBLIC/1 
ECHIPE FEMININE (CATEC 
MAESTRE) SI ECHIPE MASCI 

(CATEGORIA I ȘI MAEȘTI
Etapa I
Etapa a Il-a
Etapa a HI-a
Etapa a IV-a

11—12.IV 1
9—10V. Ia

6-7.VI la Cor
14—15.XI. la Bu<

3. CAMPIONATUL REPUBLIC/1 
JUNIORILOR INDIVIDUAL Ș 

ECHIPE
Etapa I pe regiuni pînă la 5.1’
Etapa a 11-a finală 25—26.IV.
4. CONCURSUL REPUBLICAN 
GIMNASTICA PENTRU COPII

și băieți)
Etapa I pe localități pînă la 
Etapa a Il-a pe regiuni
Etapa a Ill-a finală Lugoj 27-
5. CONCURSUL REPUBLICAN

GIMNASTICA ARTISTICA
Etapa I pe localități pînă la 
Etapa finală Iași 19—

Haltere
1. SPARTACHIADA REPUBLI 
SI CAMPIONATUL INDIVIDUL

SENIORILOR
Etapa I pe asociații l.III
Etapa a Il-a pe raioane 2.VI— 
Etapa a Ill-a pe regiuni 25—' 
Etapa a IV-a finală București

19—2'
2. CAMPIONATUL REPUBLICA 
F.CHIPE — BUCUREȘTI 18—
3 CAMPIONATUL REPUBLICA 

JUNIORILOR
Etapa I pe orașe 15
Etapa a Il-a finală Cluj 21-

Handbal
1. SPARTACHIADA
Etapa i

Seria I
masculin tur 
feminin tur
Seria a Il-a
Masculin (tur) 
Feminin (tur)

11.X.-20.XII.
18.X.—13.XII

ll.X.—6.XII
18.X.29.XI.

7. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
(masculin și feminin)

1964/1965

Etapa a

m 7
REPUBLI 

(cluburi) 
l.III.

II- a pe raioane (orașe]
2.VI-

III- a regională 25—
IV- a interregională 7—
V- a finală

pe asociații

Etapa
Etapa
Etapa
2. CAMPIONATUL

ECHIPELOR DE
(masculin)

Returul
Turneul fina]
Tur—Suceava
Retur—Onești
3. CAMPIONATUL
ECHIPELOR DE CATEGORIA / 

minin) 1963—1964 
12.IV.-

19— 2
REPUBLICA 
CATEGORL 

1963—1964
12.IV.-

24-
29-

REPUBLICA

31 ,V.
5-

1. SPARTACHIADA REPUBLICANA 
ȘI CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I I.I.—31.V.
Etapa a Il-a 20—30.VI
Etapa a Ill-a finală, Iași, 19—24.VIII.

2. CONCURSUL PENTRU RECOR
DUL DE ÎNĂLȚIME — Brașov —

2—30.XI

Etapa I pe asociații (cluburi)
25.VIII—15.1X.

Etapa a Il-a pe raioane (orașe)
încep la 15.IX.

8. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
JUNIORILOR (masculin și feminin) 

1964/1965

Baschet

Etapa I pe asociații (cluburi) l.IX—l.XI
Etapa a Il-a pe raioane (orașe)

l.XI. 1964—20.1.1965

I. SPARTACHIADA REPUBLICANA 
(masculin și feminin)

Etapa I pe asociații (cluburi) și eta
pa a Il-a pe raioane (orașe)

pînă la 12.VIL 
Etapa a IlI-a pe regiuni 25—26VII. 
Etapa a IV-a pe grupe de regiuni

7—9VIII. 
Etapa a V-a finali 19—24VIII

Box

1. SPARTACHIADA REPUBLICANA 
(PE ECHIPE DE REGIUNI)

Etapa I pe raioane (orașe) l.III—l.VI.
Etapa a Il-a pe regiune 2.VI—12.VI1
Etapa a Ill-a pe grupe de regiuni

25—26.VI1
Etapa a IV-a finală 19—24.VI1I.

Etapa I Ploiești 25—26.IV.
Etapa a Il-a Tg. Mureș 6—7.V1.
Etapa a Ill-a Cluj 11 —12.VII
Etapa a IV-a București 8—9.VIII
Etapa a V-a Brașov 5—6; IX.
Etapa a Vî-a Brăila 10—ll.X.

10. CUPA F. R. CICLISM
ȘOSEA București 24—26.IV.
PISTA București 26.IV.

Returul
Turneul final 
Tur—Arad
Retur—Craiova
4 CAMPIONATUL DE CALIFI

(masculin și feminin) 1963— 
Etapa interregională 18—19.IV și 
E*apa finală 15-
5. CAMPIONATUL REPUBLICA 
JUNIORILOR (masculin

1963—1964
Etapa interregională
Etapa finală 
masculin—Baia Mare 
feminin—Sf. Gheorghe.
6. „CUPA DE IARNA"

fei

5-
8-

Fotbal
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN CA

TEGORIA A — 1963/1964
retur 8.III—13.VII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN CA
TEGORIA A — 1964/1965

tur 30.VIII—15.XII
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN CA

TEGORIA B — 1963/1964
retur 29.III—21.V1

4. CAMPIONATUL REPUBLICAN CA
TEGORIA B — 1964/1965

tur 6.1X—29.XI
5. CAMPIONATUL REPUBLICAN CA

TEGORIA C — 1963/1964
retur 29.111—7.V1

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN CA
TEGORIA C — 1964/1965

tur 6.IX—15.XI
7. CAMPIONATUL REPUBLICAN AB

JUNIORILOR — 1963/1964
retur 19.IV—31.V.

finală 5—19.VII
8. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

JUNIORILOR — 1964/1965
tur 4.X—8.XI

9. CUPA R.P.R. — l.III—26.V1I

plnă 1
pină 1. 

inter-cenire
8—9 și 15—IC

1—2 și 8-

F.R.H. 
culin și feminin)

Etapa I pe centre 
seniori 
juniori
Etapa a Il-a 
seniori 
juniori
Etapa a Ill-a finală 
seniori 
masculin Tg. Mureș 
feminin — Cluj 
juniori 
masculin București 
feminin Brașov
7. CAMPIONATUL REPUBLICA 

ECHIPELOR DE CATEGORY 
(masculin și feminin)

28.11-

21-

1664'1 S
Seria I și seria a Il-a
Tut 6.IX
8. CAMPIONATUL DE CALIFI 

(masculin și feminin) 1964/1!
Etapa I pe asociații (cluburi) 

pînă la t 
Etapa a 11-a pe raioane (orașe) 

30.VIII- 
Etapa a Ill-a pe regiuni 1-
9. CAMPIONATUL REPUBLICA

JUNIORILOR
(masculin și feminin) 1964'1! 

Etapa I pe raioane (orașe) 6.1X-



e republicane pe anul 1964
i 11-a pe regiuni 1—8.XI.
IPA DE IARNA" F.R.H. 

1964/1965
pe centre

Incepînd de Ia 22.XI

ochei pe gheată
PIONATUL REPUBLICAN AL 
ENIOR1LOR 1963—1964
pe regiuni 1.XII.1063—151.1964
II- a de calificare 25—30.1.
III- a finală București

25.11—l.III.
17—22 III-

PIONATUL REPUBLICAN 
JUNIORILOR 1963—1964

pe regiuni 1.X11.1963—31.1.1964 
:inală București 20—23.11.
PIONATUL REPUBLICAN AL 
ENIORILOR 1964—1965
pe regiuni l.XI 1.1964—

15.1.1965
PIONATUL REPUBLICAN AL 
UNIORILOR 1964—1965
pe regiuni l.XII. 1964—31.1.1965
A FEDERAȚIEI ROMINE DE 
HOCHEI—PATINAJ"

15-17.X1L

Lupte
1TACHIADA REPUBLICANA 
MP IGNATUL REPUBLICAN 
VIDUAL AL SENIORILOR 
și libere) LIII.—22.VJIJ
pe asociații (trîntă) LIII—LVL

II- a pe raioane (trîntă)
2. VI—27. VI.

i II-a pe raioane (clasice —
28.VI—12.VII

III- a pe regiuni (clasice —
25. VII—26.VII.

inală — clasice — București
17—19.V1IL

inală — libere — București
20—22.VJIL

’IONATUL REPUBLICAN PE 
, (clasice—libere) 22.111—6.XII 
ace 29.111; 12.1V; 26.IV; 24.V-.

e22. III; 5.IV; 19.IV; 3.V; 31.V. 
lasice 26.IX; 1 LX ; 15,XI;29XI;

bere 19.1X; 4.X; 14.XI; 28.X1;

’IGNATUL DE CALIFICARE 
IIPE (clasice — libere)

5.1V—3.V1II. 
inter-asociații 5—12 IV,
II- a zone 3.V.—12.VII
III- a finală Cluj 2—3.VII1.

DNCURS PE CATEGORII
7 și peste 97 kg (clasice și libe-

Ploiești 18—19.VII.
Iași 17—18.X.

VIPIONATUL REPUBLICAN 
)UAL DE JUNIORI (clasice) 

20.IX—22.XI 
pe raioane 20—27.IX
II-a pe regiuni 11—18.X.

inală Sibiu 20—22XL
VIPIONATUL REPUBLICAN 
>UAL JUNIORI (libere) 

22.III-17.V.
pe raioane 22—29.IIL
II- a pe regiuni 19—26.IV.

III- a finală Craiova 15—17.V

Motociclism
TACHIADA REPUBLICANA 
PIONATUL REPUBLICAN DE 
VITEZA PE CIRCUIT
pe asociații LIII.—l.VI
II- a pe raioane (orașe)

LVI—12.VII
III- a pe regiuni 25—26.VII.
IV- a finală București 22.V11I

’IONATUL REPUBLICAN DE 
MOTOCICLISM

Onești 17.V.
II- a București 24.V.
III- a Pitești 31.V.
IV- a Sibiu 14.VI.
V- a Brașov 24.VI

‘IONATUL REPUBLICAN DE 
DIRT-TRACK

București 6. IX.
II- a București 20.IX.
III- a București 4.X.
IV- a București 18.X.

F. R. M. — MOTOCROS
București 19. IV.
II-a București 26 IV.

Natatie
ÎNOT

TACHIADA REPUBLICANA 
VIPIONATUL REPUBLICAN

AL SENIORILOR
pe localități 13—14.VI.
II- a pe regiuni 25—26.VII.
III- a finală București

19—22.VII1

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN Ab 
JUNIORILOR

Ftapa I pe localități 13—14.VI
Etapa a H-a pe regiuni 11—12.VIL 
Etapa a 1 II-a finală București 10—13.1X.

3. CONCURSUL REPUBLICAN AL 
SELECȚIONATELOR DE REGIUNI

(seniori șl copii)
Etapa I Arad 18—19.VII
Etapa a II-a Tg. Mures 8—9.V111.
4. CONCURSUL REPUBLICAN DE

PR1MAVARA (la bazin acoperit) 
Etapa 1 pe localități 29.11—l.III 
Etapa a II-a București 4—5.IV.

POLO
1. SPARTACHIADA REPUBLICANA
Etapa I pe grupe de regiuni 18—19.VII 
Etapa a II-a finală București 19—22.VIII
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

ECHIPELOR DE CAT. A
Tur 3-31. V.
Retur I 7—12.VII.
Turneul final pentru locurile VI—XII 
Retur II 4— 9.V1II și 23-27.1X.
3. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
Tur 17.V—28 VI.
Retur 9.VIII- 27.IX.
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

JUNIORILOR
Tur 17.V—28.VI.
Zone: București, Timișoara, Cluj

22—26. VII. 
Turneul final București 12—16VIII.
5. CUPA FEDERAȚIEI ROMINE DB

NATATIE
Oradea 1—8 III

SĂRITURI
1. SPARTACHIADA REPUBLICANA 
ȘI CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

SENIORILOR
Etapa I pe localități 13—14.VI
Etapa a II-a pe regiuni 25—26.VIJ
Etapa a 111-a finală București

19—22 VIU
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

JUNIORILOR
Etapa I pe localități 13—14.VI.
Etapa a II-a pe regiuni 11—12.VH
Etapa a Ill-a finală Baia Mare 

31.V1I-2.VIIL
3. CUPA FEDERAȚIEI ROMINE DE

NATATIE
(cu invitații) Sibiu 18—19.VII.

4. CUPA DE PRIMAVARA
Etapa I pe localități 22—23.111.
Etapa a II-a finală Oradea 26.1V.

N avomodelism
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I pe asociații (cluburi)
31.III—28. IV

Etapa a II-a pe raioane (oraș) 25—26.V.
Etapa a 111-a pe regiuni 7—9.VII.
Etapa a IV-a finală Giurgiu 6—9.VIII

Oină
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN

Etapa I pe raioane (orașe) 5.IV.—24.V.
Etapa a II-a pe regiuni 7.VI—19.V1I.
Etapa a III-a interregională 6.IX—27.IX. 
Etapa a IV-a finală 15—18.X.

Patinaj
ARTISTIC

1 CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 
SENIORILOR ȘI JUNIORILOR

Etapa l 'pe regiuni pînă la 15.11.
Etapa a Il-a finală București 28.11—2.111.

2. CONCURS REPUBLICAN 
DE COPII

Etapa I pe regiuni pînă la 20.1.
Etapa a II-a finală Brașov 25—27.1.
3. „CUPA F.R.H.P." 3—5.1II.

ViTEZA
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 

SENIORILOR ȘI JUNIORILOR —
Etapa I pe regiuni pînă la 25.1.
Etapa a II-a finală Tușnad 1—5. II.

Pentatlon modern
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN — 
București 29.VL—5.VII.

2. CONCURSUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL DE PENTATLON

MODERN — București 20.—25.X.
3. CONCURS REPUBLICAN DE

TRIATLON
Etapa I pe raioane 15.VI—5.VII.
Etapa a II-a pe regiuni 25—31.VII. 
Etapa a III-a finală Mediaș 28—30.VIII.

Popice
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN PE 

ECHIPE (masculin și feminin) 
1963/1964

Etapa I pe raioane (orașe) — retur
1.1—31.III

Etapa a II-a regiuni 10—12.IV.
Etapa a 111-a interregională 25—26.IV;

2—3.V; 9—10.V; 16—17.V. 
Etapa a IV-a finală 29—31.V.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL (masculin și feminin) 

Etapa I pe asociații (club) LIV—31.V. 
Etapa a Il-a pe raioane (orașe)

15—30. VI. 
Etapa a Ill-a pe regiuni 4—7.VII. 
Etaîa finală 17—19.VII.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN PE 

ECHIPE (masculin și feminin) 
1964/1965

Etapa I pe raioane (orașe) 
Tur LIX— 15X11-

Radioamatorism
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE
UNDE SCURTE 28—29.111.
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 
UNDE ULTRA SCURTE 3-6.VII.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE

„VINATOARE DE VULPI"
Etapa I interregională Bacău, Cluj, Ti
mișoara, Ploiești 11—12.VII.
Etapa a II-a finală București

30.VII—2.VIII.
4. CAMPIONATUL REPUBLICAN

TELEGRAFIE VITEZA 16-18.X.
5 CUPA .30 DECEMBRIE"

Etapa I telegrafie 28—29.XI.
Etapa a II-a telefonie 5—6.XII.

Rugbi
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 

ECHIPELOR DE CATEGORIA A
Tur
Retur
2. CAMPIONATUL
Tur
Retur
Turneul final
Baraj
3. CAMPIONATUL

JUNIORILOR

16.111— 22.V1.
24.VIII—30.XI.

DE CALIFICARE
30.111— 25.V. 
14.IX-9.XI.

16.X1 și 23.XI.
7.XII. 

REPUBLICAN AL

Etapa I pe orașe (tur) 6.IV—l.VI
Retur 14.IX-9.X1.
Etapa a II-a turneul final 16, 23, 30.XI.

Schi
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL SENIORILOR ȘI JUNIORILOR 
Etapa I pe raioane pînă la 31.1.
Etapa a II-a pe regiuni pînă la 16.11. 
Etapa a III-a finală
Seniori alpine și nordice Poiana

4—8. III. 
Juniori sărituri Poiana 7.III.
Juniori fond Predeal 7—8.III
Juniori alpine Bucegi 28—31.III.

2. CUPA R.P.R. (echipe) 
Concursul I (alpine + nordice)

15—16 II. Poiana 
Concursul II (sărituri) 23.11 Poiana 
Concursul III (alpine-j-fond) 4—5.IV

Bucegi
3. CONCURSUL DE DESCHIDERE 

A SEZONULUI 5.1. Predeal
4. CONCURSUL REPUBLICAN AL 
CENTRELOR DE SCHI LUI. Predeal

5. CUPA FEDERAȚIEI ROMINE 
DE SCHI

Probe alpine 11—12.IV. Bucegi
Probe fond 11—12.IV. Fundata

Bob
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN SI 

CUPA FEDERAȚIEI
Bob 2 persoane 2—16.11. Poiana

Sanie-Skeleton
1. CONCURSUL REPUBLICAN DE 

SANIE SI SKELETON
Săniuță-Skeleton. Seniori și senioare

8—9.II Poiana

Scrimă
1 CAMPIONATUL REPUBLICAN 

INDIVIDUAL AL SENIORILOR
Etapa 1 orășenească 15.1—l.III.
Etapa a II-a zonă Brașov 21.111—24.111.
Etapa a Ill-a finală București

16.1—19.1V,
Etapa a IV-a finală București

2.VII—5. VII.
Etapa a V-a finală București l.IX—8.IX
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN PE

ECHIPE
Etapa I baraje București LII—2.11.
Etapa a II-a finală Ploiești 23.IV—26.IV. 
Etapa a Ill-a finală București

l.IX—8.IX.
3. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

JUNIORILOR
Etapa I pe orașe 15.1—l.III.
Etapa a II-a finală București

i4.ni—i7.iii.

Sporturi nautice
CAIAC - CANOE

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL
SENIORILOR

Etapa I pe oraș 20—21.VI.
Etapa a II-a finală Snagov 9—12.VII
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

JUNIORILOR
Etapa I pe orașe 25—26.VIL
Etapa a 11-a finală Snagov 13—16.VIII.
3 CAMPIONATUL REPUBLICAN AL 

TINERETULUI
Etapa 1 pe orașe 18—19.VIL
Etapa a H-a finală Snagov

30.VII—2.VIIL

CANOTAJ ACADEMIC
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

SENIORILOR
Etapa I pe orașe 27—28.VI.
Etapa a 11-a finală Snagov 16—19.VII,
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN AL

JUNIORILOR
Etapa I pe orașe 25—26.V1I.
Etapa a II-a finală Snagov 6—9.VIIL

IAHTING
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN
Etapa I pe orașe pînă la 9.VIII.
Etapa a II-a finală Mangalia 1—8.IX.

Șah

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL JUNIORILOR

Etapa I pe raioane (orașe)
15.VI-12.V1I

Etapa a Il-a pe regiuni 26.V1I—2.V1JI
Etapa a III-a finală — Sibiu 4—6.1X

1. CAMPIONATUL REPUBLICAN PE
ECHIPE MIXTE (inter-asociații)

Optimi de finală l.XII.1963—1.11.1964. 
Sferturi de finală 15.II—31.III.
Semifinale 1—18 IX
Finală Bacău 1—10.VII.

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL MASCULIN

Șasesprezecimi l.IX. 1963—l.XII. 1963 
Optimi de finală 15.XII.1963—15.III.1964 
Sferturi de finală 1.1V—31.V.
Semifinale 1—18.IX
Finala București 1—23.XII.

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN IN
DIVIDUAL FEMININ

Optimi de finală 
Sferturi de finală 
Semifinale
Finala Oradea

1.1-15.111.
1.IV-3.V.

12—27.VIIL
18.X.-4.XL

4. CAMPIONATUL 'REPUBLICAN 
PRIN CORESPONDETA (1961-1964)
5. CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 

DESLEGARI SI DE COMPOZIȚIE

Tenis
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL SENIORILOR

(cat. 1)
Etapa I pe orașe 15.VII—15.VIII
Etapa a II-a finală București 5—13 IX

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN
PE ECHIPE MIXTE 

4.V-18.X

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR

Ftapa I pe orașe l.VI—1.V1I
Etapa a II-a finală București

28.VIII— 4.IX

4. CONCURSUL REPUBLICAN 
INDIVIDUAL AL COPIILOR 

Etapa I pe orașe 18.VI—15.VII
Etapa a II-a finală București

28.VII—4.IX

Tenis de masă
1. SPARTACHIADA
Etapa 1

Etapa

Etapa
Etapa

a

a 
a

REPUBLICANA
pe asociații (cluburi)

l.III—l.VI 
(orașe) 
2.V1- 12.VII

25—26.VII
19—24.VIII

II-a pe raioane

III- a pe regiuni
IV- a finală

2. CAMPIONATUL 
INDIVIDUAL SI__________

AL SENIORILOR 
a — Campionatul individual 

I

REPUBLICAN 
PE ECHIPE

Etapa

a

Etapa 
Etapa
Concursul 
Concursul 
Concursul 
Concursul 
Concursul

a 
a

pe asociații (cluburi)
1.XII.1963—12.1.1964

II-a pe raioane (orașe)
26.1—2.II
16.11—l.IIIIII- a pe regiuni

IV- a finală
I — București
II — București
III — Cluj
IV — Suceava
V — București

b — Campionatul pe
Etapa I pe oraș
Etapa a II-a finală — București.

16— 17.XII

7—8.III
13— 15.III
24—26. IV
23—25.X

18—20.XII 
echipe 
l.III—l.XII

Tir
1. CAMPIONATUL REPUBLICAN IN
DIVIDUAL ȘI PE ECHIPE AL SE

NIORILOR
București 6—10.IX
2. CAMPIONATUL REPUBLICAN IN
DIVIDUAL ȘI PE ECHIPE AL JUNIO

RILOR
București 27—28. IX

3. CUPA FEDERAȚIEI ROMINE DE
TIR (armă sport)

Etapa I pe asociații (cluburi)
6.I.—26.1V 

Etapa a II-a inter-asociație pe raion
3-30.V 

Etapa a III-a interraioane prin cores
pondență 7.VI — 5.V1I
Etapa a IV-a pe regiuni prin corespon
dență 19.VII-2.VIII
Etapa a V-a finală București 16.VIII
4. CUPA PRIMĂVERII PRIN CORES

PONDENȚA (probe clasice)
22—24.111

5. CU'PA 1 MAI (prin corespondență
interregiuni, armă sport).

19. IV
6. CUPA 2 IULIE (prin corespondență 
— interorașe și intercluburi, probe

clasice)
21 -23. Vi

Volei
1. SPARTACHIADA REPUBLICANA 

(masculin și feminin)
Etapa I pe asociații (cluburi) și etapa 
a II-a pe raioane (orașe) pînă la 12.VII 
Etapa a III-a pe regiuni 25—26.V1) 
Etapa a IV-a pe gr ..pe de regiuni

7—9.VIII
Etapa a V-a finală 19—24.VIII

2. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CAT. A

(masculin)
1963—1964

Seria I
Tur (Cupa F.R.V.) 1.XII.1963—26.1.1964 
Retur (Campionat R.P.R.) 16.11—19.1V 
Turneul final (tur-retur) 24—30.IV

Tur 15.XI1.1963—9.II.1964
Retur l.IH—26.1V

3. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CAT. A

(feminin)
1963-1964

Seria I
Tur (Cupa F.R.V.) l.XII.1963—26.1.1964 
Retur (Campionatul R.P.R.)

16.11—12.IV
Turneul final (tur-retur) 16—22.IV 

Qp-rîa o
Tur 15.XII.1963—26.1.1964
Retur l.III—12.1V
4. CAMPIONATUL DE CALIFICARE

(masculin și feminin)
1963—1964

Etapa I pe asociații (cluburi) și etapa a 
II-a pe raioane (orașe) pînă la 12.VII 
Etapa a III-a pe regiuni 25—26.V1I 
Etapa a IV-a interregională

1—2.VIII și 15- 16.VIII 
Etapa a V-a finală 4—6.IX
Etapa 1, a II-a și a III-a se desfășoară 
în cadrul Spartachiadei Republicane

5. CAMPIONATUL REPUBLICAN
AL JUNIORILOR (masculin și feminin) 

1963-1964
Etapa I pe raion (orașe)

•8.IX.1963-13.IV.1964
Etapa a II-a pe regiuni 1—3.V
Etapa a III-a interregiuni

11—12.V1I și 17— 19.VII
Etapa a IV-a finală 24—26.VIII

6. CAMPIONATUL REPUBLICAN 
AL ECHIPELOR DE CAT. A 

(masculin și feinin) 
1964—1965

Seria I
Masculin — tur 
Feminin — tur

Seria a II-a 
Masculin — tur 
Feminin — tur

22.XI.1964—31.1.1965
22.XI. 1964-17.1.1965

22XL1964—17.1.1965
22.XI.1964—3.1.1965

7. CAMPIONATUL DE CALIFICARE
(masculin și feminin) 

1964—1965
Etapa I pe asociații (cluburi)

28. VI—l.IX
Etapa a II-a pe raioane (orașe)

6.IX—31.XII
8. CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL JUNIORILOR (masculin și feminin) 
1964—1965

Etapa I pe asociații (cluburi) 6.IX—4.X 
Etapa a Il-a pe raioane (orașe) 

11.X-31.XII



TLETI SM

De la start la... sosire
In pădurea Brținești (raionul Leh- 

liti) sa desfășurat recent faza regio
nală a campionatului republican de 
cros. Au participat peste 200 de tineri 
cîștigători ai fazelor interraionale din 
regiunea București. Iată învingătorii: 
juniori I: I. Teodorescu (Alexandria) î 
pe echipe: Giurgiu; junioare I: Anto
nica Mavrodineanu (Alexandria) ; pe 
echipe: Urziceni; juniori II: Mihai 
Toncec (Oltenița); pe echipe: Giur
giu ; junioare II: Maria Cazacu (Ale
xandria); pe echipe: Giurgiu; seniori: 
I. Măcărescu (Lehliu); pe echipe: 
Alexandria ; senioare : Petra Străulescu 
(Alexandria); pe echipe: Călărași.

lon Brăfeanu—coresp.

La Timișoara a fost organizată s 
frumoasă competiție atletică. Cu pri
lejul acestor întreceri s-au stabilit două 
recorduri regionale: G. Pikulski (Știin
ța) 65,25 m la suliță și ștafeta de 
juniori 4x200 m a clubului Știința 
compusă din C. Grangure, A. Curta, 
S. Kemecsei și I. Stefoane: 1:33.8.

Emil Grozescu și Li viu Micșau 
coresp.

Zilele trecute, pe aleile Crîngului din 
orașul Buzău s-a desfășurat tradițio
nalul cros de toamnă pe echipe și in
dividual, la care s-au întrecut peste 60 
de sportivi din 4 asociații. La indivi
dual s-au clasat pe primul loc — in 
ordinea categoriilor: Cornel Dumitru 
(S.S.E.), Valeria Ianculeasa (S.S.E.) 
și Elena Dănoiu (Voința). Pe echipe : 
Șc. sportivă de elevi, Asociația spor
tivă Olimpia și Asociația Voința.

Drapa Nicolae—coresp

Comisia regională de atletism, cer
cul pedagogic și școala sportivă de e- 
levi din Constanța au organizat dî 
curînd Cupa claselor a 
anilor I la atletism. La 
gat S.P.C., iar la băieți 
nr. 2. In cadrul acestui 
feta 4x100 m a S.S.E., 
Gheorghiu, Vișinescu, Fuior și Levonîan 
a corectat recordul republican de ju
niori II, realizînd timpul de 44,8. De 
asemenea, Vasile Cămin a stabilit un 
nou record regional de juniori la cio
can 6 kg cu o aruncare de 48.75 m.

G. Petre—coresp.

Vlll-a și a 
fete a cîști- 

Școala medie 
concurs, șta- 
formată din

r
Citiți revista „SPORT44 nr. 22

Incepînd de miine, la chioșcurile 
de difuzare a presei puteți găsi re
vista „SPORT“ nr. 22. In cuprins:

HOCHEI — Pregătiri la începu
tul sezonului.

CARNET ATLETIC: • CON
STANTIN DRÂGULESCU vizează 
70 de metri. • Meteorologul VA- 
LERIU JURCA. • Ultimul finiș al 
Iui ZAMFIRESCU.

DIN ACTIVITATEA SPORTU
LUI DE MASE : • Întreceri pentru 
insignă • Gimnastica în producție 
la Rm. Vîlcea, etc.

BULETIN OLIMPIC : • Taleris- 
tul ION DUMITRESCU se pregă
tește pentru J. O.

Patru pagini de FOTBAL : • Fo- 
tocronica meciului Dinamo Bucu
rești — Real Madrid. • Momente 
din istoria fotbalului. • Pentru al-

bumul dv.: Farul Constanța. • Por
tret — Mircea Dridea. • Prezen
tarea echipei Benfica Lisabona.

La rubrica de RUGBI : • Con- 
siderafiuni în preajma întîlnirii cu 
Franfa. • Mărgărit Blăgescu, că
pitanul echipei Steaua — cel mai 
vîrstnic jucător din categoria A. 
• Frații Nica. • Campionatul ilu
strat. • Ultimul antrenament al 
lui Paloșanu cu Șliinta Cluj.

Ciclism : • Viorel 
mereu mai sus...

Natație : • Schița 
Zoei Reznicenco.

Gimnastică: • Un 
fător.

Mai puteți citi în acest număr: 
două pagini de magazin sportiv, 
din activitatea sportului de mase, 
pagina corespondenților etc.

Burlacu urcă

de proiect a

start pronii-

Azi și miine, la bazinul Floreasca

Intilnirea dintre Clubul sportiv școlar București 
și Telovychovna Jednota Gottwaldov

Reprezentanții Clubului sportiv șco
lar București și ai Clubului sportiv 
Telovychovna Jednota Gottwaldov 
iși dispută azi și miine întîietatea în 
primul concurs internațional găzduit 
în acest sezon de bazinul acoperit Flo
reasca. La scurtă vreme de la încheie
rea activității competiționale în aer li
ber, unii dintre cei mai buni înotători 
și jucători de polo din țara noastră și 
din R.S. Cehoslovacă au prilejul să-și 
verifice stadiul de pregătire, să în-

va-cerce realizarea unor rezultate de 
loare în bazin de 33 de metri.

Oaspeții au deplasat un lot valoros, 
din care fac parte campioni și record
mani republicani de seniori și de ju
niori. Fără îndoială, cea mai valoroasă 
componentă a echipei din Gottwaldov 
este tînăra Maria Kocendova, care a 
doborit chiar în 1963 recordurile la 
200 m și 400 m liber, realizînd 2:27,8 
și respectiv 5:14,4. La 100 m liber, Ma
ria Kocendova a obținut în sezonul de

PHOGIIAMIII SERIEI I A CAMPIONATUIUI
REPUBLICAN EEMININ (TURUL)

Etapa I — 1 decembrie 1363
București : Știința — Știința Cluj 
București ; Voința — Voința Brașov 
Tg. Muieș : Voința — C.S.O. Crișana 
Oradea : Voința — Unirea București 
Tg. Mureș : Mureșul — Rapid București

Etapa a Il-a — 8 decembrie 1963
București : Voința — Voința Tg. Mureș 
București : Știința — Voința Brașov 
Oradea : C.S.O. Crișana — Voința Oradea 
Tg. Mureș : Mureșul — Unirea Buc.
Cluj : Știința — Rapid Buc.

Etapa a IH-a — 15 decembrie 1963 
București : Rapid — C.S.O. Crișana 
București : Unirea — Știința Buc.
Brașov : Voința — Știința Cluj 
Tg. Mureș : Voința — Mureșul Tg. Mureș 
Oradea : Voința — Voința București

Etapa a IV-a — 22 decembrie 1963 
București : Rapid — Voința Brașov 
București : Știința — Voința Tg. Mureș 
Oradea : C.S.O. Crișana — Voința București 
Tg. Mureș : Mureșul — Voința Oradea 
Cluj : Știința — Unirea București

Etapa a V-a — 29 decembrie 1963 
București : Unirea — Rapid Buc.
București : Voința — Mureșul Tg. Mureș 
Brașov : Voința — C.S.O. Crișana 
Tg. Mureș : Voința — Știința Cluj 
Oradea : Voința — Știința București

Etapa a VI-a •— 5 ianuarie 1964 
București : Știința — Voința București 
București : Rapid — Voința Tg. Mureș

Oradea : C.S.O. Crișana — Mureșul ' 
Mureș

Brașov : Voința — Unirea București 
Cluj : Știința — Voința Oradea

Etapa a Vil-a — 12 ianuarie 1964 
București : Unirea — C.S.O. Crișana 
București : Voința — Știința Cluj 
Tg. Mureș : Voința — Voința Brașov 
Tg. Mureș : Mureșul — Știința București 
Oradea : Voința — Rapid București

Etapa a VIII-a — 19 ianuarie 1964 
București : Rapid — Voința București 
București : Unirea — Voința Tg. Mureș 
Oradea : C.S.O. Crișana — Știința București 
Cluj : Știința — Mureșul Tg. Mureș 
Brașov : Voința — Voința Oradea

Etapa a IX-a — 26 Ianuarie 1964 
București : Rapid — Știința București 
București : Unirea — Voința București 
Cluj : Știința — C.S.O. Crișana 
Brașov : Voința — Mureșul Tg. Mureș 
Tg. Mureș : Voința — Voința Oradea

Tg-

vară 1:07,0. Remarcabil este și fap 
că Telovychovna Jednota deține rect 
durile R.S. Cehoslovace la 4x200 tn 
ber (9:19,3) și la 4x100 m m 
(4:38,8), înregistrate de asemenea 
1963. Dintre performanțele colori r
membri ai formației oaspe, sublinfc 
pe cele realizate la 100 m liber 
Walter (59,4), la 400 m liber de Kali 
(4:55,8) și la 100 m bras de Lite 
(2:52,2). Lotul de polo este alcăti 
din jucători țineri, considerați sperat 
ale primei reprezentative a R.S. Cel 
slovace.

Din echipa Clubului sportiv șco 
București nu vor lipsi Zoe Reznicen 
Monica Dimescu, Soptereanu, care 
cucerit în vara acestui an primele 1 
lori de campioni republicani la senir 
Lalarciuc, Georgescu, Morarii, Zag 
Cristina Balaban, Gabriela Tărnăuct 
nu. Anca Trohani, Gabriela Talpan, 
palmaresul cărora sînt înscrise rec> 
duri de seniori sau de juniori. La po 
îi vom vedea evoluînd pe B. Ionesi 
St. Kroner, Eugen Mohora, Gh. Zan 
rescu, P Frankl, C. Reithofer, 
Dumitra ș.a.

întrecerile primei zile se vor des 
șura de la ora 19,30, în următoai 
ordine: 400 m liber (b), 400 m lil 
(f), 100 m spate (b), 100 m spate 
100 m fluture (b), 100 m fluture 
4x100 m liber (b), 4x100 m liber 
joc de polo. Duminică, programul 

cuprinde probele < 
100 m liber (f), 1 
m bras (f), 266 
mixt (f), 4x100 

m mixt (f), joc

cepe la ora 17 și 
100 ni liber (b). 
m bras (b), 100 
mixt (b), 266 m 
mixt (b), 4x100 
polo.

Un premiu de 161175 lei la PRONOSPORT
Snccesul înregistrat la concursul 

PRONOSPORT de duminica trecută 
cînd „recordul" deținut de participan
tul Vasile ionescu a fost bătut de câști
gătorul ION BOLOCA din Petrila, ra
ionul Petroșeni, dă concursului PRO
NOSPORT de miine o și mai mare a- 
tracție

Programul concursului de miine este 
următorul:

I. C.F.R. Tim.—Ind. Sîrmei C. Turzll 
II. Mureșul Tg. M.—Jiul Petrila

III. C S.M. Reșița—FI. r. Oradea
IV. A.S. Cugir—Minerul B. M.
V. Foresta Fălticeni—Chimia Făgăraș

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

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

XI. Bologna—Lanerossi
XII. Lazio—Catania

— Atragem atenția participanțilorcă, 
întrucît terenul din Fălticeni este sus
pendat. meciul Foresta—Chimia Făgă-

V-afi cumpărat bilete Sportexpres?

Se apropie ultimul termen pînă la 
care mai pot fi cumpărate biletele pen
tru concursul special SPORT
EXPRES — Trimestrul IV. Așa cum 
s-a anunțat, închiderea concursului 
se face pe ziua de 8 decembrie. Nu 
pierdeți ocazia de a obține un pre
miu de valoare la un concurs care 
atribuie cîștiguri în valoare totală de 
4.500.000 leii

Premiul de categoria I a fost obți
nut de BOLOCA 1OAN din Petrila 
regiunea Hunedoara. Buletinul cîștigă- 
tor fiind un buletin combinat (colec
tiv), el a obținut de asemenea 8 pre
mii de categoria H-a și 25 premii de 
categoria 111-a revenindu-i în 
suma de 161.175 lei.

noiembrie 1963, au
urnă următoarele nu-

raș are loc la Suceava

Programul concursului PRONOSPORT 
nr. 43, din 1 decembrie 1963

I. Știința Cluj—Petrolul
II. Dinamo Buc.—Știința Tlm.

III. Farul—Progresul
IV. Crișul—Siderurglstul

V. Dinamo Pitești—Steagul roșu
VI. C.S.M.S. Iași—Rapid

VII. Barl—Bologna
VIII. Catania—Internazionale

IX. Fiorentina—Torino
X. Genoa—Lanerossi

XI. Modena—Sampdoria
XII. Spăl—Roma

Un premiu important pe buletin- 
abonament Pronoexpres.

Concursul PRONOEXPRES din 20 
noiembrie a oferit bulettnelor-abona- 
ment prilejul unui mare succes. Fiind 
vorba de buletine care se triază cen
tralizat la direcția generală LOTO- 
PRONOSPORT s-a putut constata îna
inte de omologarea întregului concurs 
care are loc luni 25 noiembrie, că pe 
unul dintre ele — cel aparținînd par
ticipantului MIHAIL T1MOFFEEV din 
București — se află o variantă cu 6 
din 8, deci o variantă de categoria 1 
Cum concursul din 20 noiembrie a 
beneficiat de un rar întîlnit report — 
239.882 lei — este aproape sigur că 
această variantă va obține plafonul 
maxim: 100.000 lei. Iată un motiv 
pentru toți participant de a juca și 
pe buletinele-abonament care pot fi 
procurate în aceste zile pentru toate 
concursurile PRONOEXPRES din luna 
decembrie.

REZULTATELE
CONCURSULUI

NR. 46 DIN 17 NOIEMBRIE
„PRONOSPORT"

1963
58 7 77

( 
(
(

Categ. I — 1
Categ. a Il-a 

lei.
Categ. a 111-a 

lei.

premiu x 66.012
11,1 premii x

— 78 premii x

lei
7.136

1.523

Fond de premii: 717.660 lei 
Tragerea următoare va avea 

București.

La tragerea LOTO-CENTRAL
ziua de 22 .................
extrase din
mere :

Premii suplimentare.:

20 79 68 88 2 54 9

16 46

loc în

Rubrica redactata de Loto-Pronosport.

Afoc/crne

ceasuri le

Oficiul Național de Turism „Carpați"
organizează

minunate excursii peste hotare în luna decembrie

Din bogatul program anunțat, extragem următoarele :

8 ZILE TN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ

Plecarea cu trenul din București la 20 și 22 decembrie. 3 zile ședer< 
la Praga, 2 zile la Budapesta. Costul excursiei 1 265 lei de persoane 
clasa I și 1 100 lei de persoană clasa a ll-a.

5 ZILE ÎN REPUBLICA SOCIALISTĂ CEHOSLOVACĂ

Plecarea din București la 20 și 22 decembrie. Transportul cu avionu 
pînă la Praga și înapoi. Prețul 1 130 lei de persoană.

7 ZILE ÎN REPUBLICA POPULARĂ POLONĂ

Plecarea cu trenul din București prin Vicșani. 3 zile ședere !< 
Varșovia și o zi ședere la Cernăuți. Prețul 1 100 lei de persoană clasa 
și 990 lei de persoană clasa a ll-a.

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

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



O repriză de fotbal

Popicarul Cristu VI- 
nătoru a întrecut pe 
fostul campion mon
dial Luther.

Nu a fost de loc ușor 
Cu asemeni adversari. 
Dar a „prins’' (fiind 

vînător !)
Un. . . vînat de zile mari ț

După excelenta com
portare din meciul cu 
Steaua, fotbaliștii de la 
Farul au pierdut la 
Constanța în fața Cri- 
șului.

Jocul lor de-i iei ca bază 
Poți să spui (căci ai 

motiv) :
Farul ăsta funcționează 
Cu. . . curent alternativ !

Ciclistul Dan Penes- 
cu a „scurtat'* de două 
ori traseul unui con
curs de ciclocros.

Pe cuvînt că nu vă mint 
Insă el așa mi-a spus : 
Cic-a fost cam suferind 
Si-a avut. . . program 

redus I
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...repausul forțat, atunci 
cînd nu e provocat de o 
necesitate, face să scadă 
energia și, dacă se repe
tă, predispune la trîndă- 
vie ?

Iată ce scria despre a- 
ceasta poetul latin Ovi
diu :

„Privește cum, neavînd 
ce face,

Se ruinează corpul leneș 
La fel cum se strică 

apa nemișcată 
A lacului...*.

★
...multe versuri au fost 

scrise preamărind som
nul ? în poezia sa „Som
nul**, Pușkin spune :

„Eu somnul cînt, dar 
scump al Iui Morfeu

Și-am să vă-nvăț simți
rea să se culce 

în calmul unui somn 
adînc și dulce".

Nu numai gimnastica 
este folositoare sănătății, 
ci și somnul suficient, ca 
și alimentația rațională.

★
...docherul Ivan Maxi- 

movici Poddubnîi era 
numit „campionul cam
pionilor" pe întreg glo
bul pămîntesc ? El este 
cel pe care Maxim Gorki 
l-a numit „întruchiparea 
forțelor poporului nos
tru".

I. M. Poddubnîi, a cu
treierat lumea întreagă, 
negăsind adversari pe mă
sura sa. Timp de 33 ani 
el a deținut centura de 
campion mondial de lup
te, abandonînd-o abia la 
70 de ani.

★
...celebrul filozof Avi- 

cena a scris : „Omul care 
practică moderat și la 
timp exercițiile fizice nu 
are nevoie de nici un tra
tament pentru îndepărta
rea vreunei boli" ?

de 35 de minute
nescu ne întreabă cum

oampio- 
al ora- 
fluierat 
reprize

minute mai 
din cauză

de-
că 

îna-

Un cititor, tov. Nicolae 
Ionescu, ne aduce la cu
noștință că arbitrul unui 
meci din cadrul 
natului de fotbal 
șului Onești a 
sfîrșitul primei 
cu 10 
vreme,
ceasul său... mergea 
inte J El nu și-a dat 
ma de acest lucru decît 
atunci cînd mai mulți 
spectatori i-au atras a- 
tenția că ceasul său nu 
merge bine. Intre timp 
însă, echipele plecaseră 
de pe teren...

Repriza a doua a a- 
vut durata reglementară: 
45 de minute (arbitrul 
avusese gri|ă să-și schim
be ceasul !?..).

După meci, comentîn- 
du-se cele întîmplate, s-au 
emis diferite păreri. Ast
fel, unii au susținut că 
cele 10 minute nejucate 
din prima repriză ar fi 
trebuit șă fie... adăugate 
celei de a doua reprize, 
iar

sea-

rea
alții au cerut rejuca- 
meciului de la început 
măcar a celor 10 mi-sau

nute buclucașe. Comisia 
de fotbal, luînd în discu
ție cazul, a considerat că 
meciul este reglementar 
chiar în aceste condi- 

țiuni.
Cititorul ț Nicolae 

---------------i------------

rînduri
Fotbalistul Pac (Știin

ța Galați) a fost elimi
nat de pe teren pentru 
lovire intenționată.

Pac era obișnuit 
De-a lovi necontenit 
Dar cum fusese remarcat A - - ...fost : pac !. . . eliminat l

I. CHIVU
Gimnaștii Petre Mi- 

haiuc, N. Berha și Co- 
stache Harisis. elevi la 
școala medie nr. 35 din 
Capitală, au note foar
te slabe.

Observăm fără ocol 
Că-n prezent elevii sînt 
Cu gimnastica la sol 
Si ' 'cu cartea la. .. pămînt.

Gherghina (Siderur- 
gistui Galați) a excelat 
în durități în meciul 
cu Rapid.

Nimenea nu îl iartă 
Pentru 
A tras 
Și des

comportare. 
rar ia poartă 
la. .. picioare.

V. D. POPA
e 

normal să se procedeze în 
cazul de mai sus ?

îi răspundem: așa cum 
a procedat comisia de 
fotbal, arbitrul fiind, po
trivit 
ment, 
tor și 
oului.
fi putut repara greșeala 
dacă și-ar fi dat seama de 
ea imediat și nu după 
ce echipele părăsiseră te
renul și se aflau acum la 
vestiare.

art. 5 din regula- 
singurul conducă- 
cronometror al jo- 
Firește că el și-ar

DE PRETUTINDENI
danezi 
juniori

Tinerii fotbaliști 
din echipa de 
Nobe Boldklub au reali
zat în acest sezon un re
cord neobișnuit. Ei 
cîștig'at toate cele 14 
duri din seria lor 
campionat, înscriind 
de goluri fără ca să 
mească vreunul!

La recenta ediție 
ffurală a 
canice la 
nin, cea

au 
me

de 
237 
pri-

inau- 
Bal- 

femi-
Jocurilor 
baschet 

mai înaltă ju
cătoare a fost iugoslava 
Sonja Mrak (1,94 m).

Doi cunoscuți jucători 
internaționali danezi, M. 
Olsen (KFUMS Aarhus) 
și L. Theilman (Helsin- 
gor) au realizat recent 
o performanță destul de 
rară în istoria handbalu
lui in 7: Olsen, în meciul 
cu Aarhus G.F. (20— 
16), iar Theilman în par
tida cu Universitet Co
penhaga (21—16) au 
marcat fiecare cel de al 
1.500-lea gol din cariera 
lor I

Din tată in fiu

Irina si
...Și în acest moment, 

arbitrul fluieră sfîrșitul 
meciului. Baschetbalistele 
de la „Caragiale* sînt a- 
plaudate puternic pentru 
victorie. Profesorul C. 
Morțun (antrenorul), feli
cită întreaga echipă in 
frunte cu că pit an a forma
ției, eleva Irina Zaharescu.

...Sîntem pe patinoarul 
artificial „23 August*. Pe
ste cîteva momente va în
cepe deschiderea oficială 
a acestui sezon sportiv de 
iarnă. Printre cei care vor 
evolua se află și tînăra J- 
rina Zaharescu de la clubul
Steaua, lat-o intrînd pe patinoar... 0 piruetă ele
gantă și apoi tînăra sportivă se avîntă, în tempo-ul 
muzicii, pe oglinda de gheață. Mișcării# îi sînt pline 
de grație, dezvoltă parcă „o idee poetică** — cum se 
exprima cu admirație un spectator...

Și spectatorul nu era departe de adevăr! Poezia 
a preocupat-o pe Irina Zaharescu încă de pe băncile 
școlii. La 14 ani, o întîlnim ca recitatoare la fru
moasele serbări cultural-sportive de la „Caragiale". 
Apoi, ca... însăși autoare de versuri, „începuturi ti
mide, cu versuri — totuși — curgătoare — vibrînd 
de entuziasm tineresc" — cum remarca academicia
nul George Călinescu, într-o „Cronică a optimistu
lui* din „Contemporanul**.

Ca pe mulți tineri poeți, marea, cu realitățile 
ei îneîntătoare a inspirat-o. Irina Zaharescu însă 
a „văzut** ceva mai mult, ca idee poetică: deosebirea 
dintre solitudinea lui Ovidiu, în exil, și viața 
clocotitoare de azi, a vechiului Tomis.

...Auzi cum
Pe fruntea
Ca o povară neagră coboară înserarea

Pe zbuciumul de ape și pe pustiul mal.

se frămîntă ? Auzi cum geme 
prea-ncruntată se-nfruntă val

marea ? 
cu val.

Aici, în vechiul Tomis, din aprigă poruncă
Te-au exilat. Ovidiu, poet neîntrecut!...
Dar încă speri, Ovidiu. De sus, din vîrf de stîncă 
Scrutezi cu încordare pustiul orizont.
Din navele ce veșnic pe ape se avîntă,
De-ar trece măcar una prin furtunosul Pont !

O, de-ai vedea, Ovidiu, nemărginita mare 
Pe care se perindă, în lung și-n lat, vapoare, 
Și de-ai privi aevea cum soarele adună 
Doar chipuri luminoase, pe plajă, dimineața, 
De-ai auzi mulțimea vibrînd de voie bună, 
Pe-un astfel de exil ți-ai da chiar toată viața f

Poezia de mai sus este una din numeroasele crea
ții literare ale tinerei baschetbaliste de la „Cara- 
giale**, azi în lotul republican de patinaj artistic. 
N-o mai reîntîlnim însă printre școlărițele de la 
„medie 7“, de pe Dorobanți, ci în aulele Universi
tății bucureștene, printre studentele din anul II al 
Facultății de limbă și literatură romîiiă.

'k

Sport, poezie, studiu... Trei frumoase activități 
aparent disociate. Aparent numai, fiindcă Irina 
Zaharescu, sportivă de performanță, poetă talentată 
și studentă fruntașă la învățătură, reușește să le 
înmănuncheze într-un singur buchet. Un buchet al 
tinereții, al frumuseții vieții pe care o trăim!

TIBER1LJ VASILE

de

POȘTA MAGAZIN
VASILE MIHAILESCU, BUCU

REȘTI. — Redactorul de box 
al ziarului nostru, Mihai 
Trancă, este una și aceeași

depersoanâ cu fostul boxei 
acum cîțiva ani.

IOAN PRICOPI, BLAJ.
Am reținut epigrama adre
sata fotbaliștilor de la Si- 
derurgistul Galați, care au 
jucat extrem de slab dumi
nica trecuta, în meciul cu 
Rapid :
Știm că vă grăbiți să dați 
Producția pe tot anul,
Dar cu fotbalul—scuzați !—■ 
Sînteți în urmă cu planul...

TOMA IONIȚA, ClMPINA.
— 1) In urma cu 25 de ani, 
Biâila a avut o echipa de 
fotbal în categoria A : Dacia 
Unirea, care a devenit apoi 
F.C. Brăila. — 2) Vasile An- 
ghel, fosta aripă dreapta a 
echipelor Dinamo București și 
Petrolul, nu joacă nicăieri în 
momentul de față. — 3) Pe-

trolul Ploiești a avut ca ad
versari în C.C.E. pe Wismut 
(R.D.G.), cu cale a susținut 
trei meciuri, și pe Wiener 
Sportclub .(Austria), cu care 
a făcut 0—0 la Viena și 1—2 
la... Ploiești 1

UN GRUP bE SALARIAȚI 
AI ÎNTREPRINDERII FBUCT- 
EXPORT CODLEA. — Cele 
mai mari stadioane ? Din 
lume: Marocana — Rio de Ja
neiro (circa 200.000 de locuri). 
Din Europa : stadionul din 
Glasgow (Scoția), cu cele 
150.000 de locuri ale sale, 
mare parte însă în picioare.

I. S. HUNEDOARA. — Cele 
două întîlniiț dintre Vasas 
și Real Madrid disputate în 
urmă cu cincf ani în cadrul 
Cupei Campionilor Europeni, 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : 2—6 la Budapesta 
și 0—4 la Madrid.

GHEORGHE MOLDOVAN, 
SIMERIA. — 1) Cea mai bună 
performanță a Iolandei Ba
laș realizată în 1963 : 1,88 
m, la trei centimetri de re
cordul ei mondial. Dintre ce
lelalte săritoare, cel mai 
bun rezultat l-a obținut fos
ta recordmană mondială, 
chinezoaica Cen Fen-iun : 
1,78 m. — 2) Campionul mon
dial de haltere la categoria 
mijlocie (82,5 kgr), maghia
rul Vereș Gyozo, este și de
ținătorul celei mai bune per
formanțe înregistrate în ca
drul acestei categorii : 485 
de kilograme la totalul ce
lor trei stiluri 1 Iată un om 
care n-are dificultăți cînd 
își duce valizele la gară 1...

VASILE HUTU, BARAGANU. 
— 1) Mazzola, care evoluea
ză acum în naționala Italiei, 
este fostul jucător brazilian 
de la campionatul mondial 
din 1958. — 2) Didi nu mai

joaca fotbal. A devenii 
irenor. — 3) Este greu 
spus care e cea mai buna 
echipă de club din; lume la 
fotbal. După rezultatul obți
nut în triplul meci din cadrul 
„Cupei Mondiale' ar fi San
tos. Dar, desigur, echipe ca 
Milan, Real Madrid, Benfica, 
Internazionale și chiar și al
tele pot aspira la acest titlu.

DAN MONOCH, IAȘI. — 1) 
Petre — .Penița' . — Mol- 
doveanu a jucat mjultă vre
me la C.C.A., de ' unde a 
trecut la Progresul, j A jucat 
aripa stînga și a ; fost un 
fin dribler. De 5 oii a de
ținut acest post și îin echipa 
naționala. Ultima (oara, în 
1952, în linia de atqc Palas-

Cu 30 de ani în urmă 
Ricardo Zamora a fost 
unul dintre cei mai re- 
numiți portari. Faima sa 
a făcut ocolul lumii în 
urma partidelor excepțio
nale pe care le făcea atit 
în reprezentativa Spaniei 
cît și în formația echipei 
Real Madrid.

Știți cine este portarul 
din fotografia alăturată 

care efectuează această 
săritură acrobatică ? Tot 
Ricardo Zamora! Citin- 
du-i numele veți spune 
că e o greșeală sau o fo
tografie de acum 30 de 
ani. Nu e nici o eroare!

Recorduri fotbalistice

Petschov- 
folosită în 

cu Cehoslovacia

chiva, Bodo, Vaczi, 
schi, Moldoveanu, 
meciurile ' '___ _____ ,
(3—1) și cu Polonia (1—0). 
Actualmente este antrenorul 
echipei Metalul Tîrgoviște. — 
2) Ion Ionescu,. centrul ata
cant al Rapidului, a urmat. 
I.C.F.

ION POSTASU 
Desene de N. CLAUDIU

Mic dicționar
fotbalistic

de actualitate
BARA — ghinion și 

providență.
CORNER 

deșartă.
CAREUL DE 16 M. — 

locul unde nu se întîmplă 
nimic.

HENȚ INVOLUNTAR 
— nevăzut, necunoscut.

PORTAR — pentru ori
ce eventualitate.

PLASA — ajutor tar
div.

speranță

CONST. BERCA 
— Urlați —

Ricardo Zamora din foto
grafia alăturată este fiul 
renumitului portar de odi
nioară, și apără buturile 
formației Valencia. Ziare
le vieneze au scris re
cent că Ricardo-junior a 
fost unul dintre cei mai 
buni de pe teren în me
ciul din „Cupa Orașelor 
tîrguri* cu Rapid Viena 
(0—0), fiind un demn 
urmaș al tatălui său.

Vorba proverbului, „Mă
rul nu cade departe de 
pom**.

• ÎN MECIUL de cate
goria C Textila Buhuși 
— Laminorul Brăila îna
intașul Raik de la Textila 
a înscris toate cele 3 go
luri ale partidei. Pînă a- 
cum nimic senzațional ; 
probabil că 3 goluri mai 
înscrisese și cu alte oca
zii. Numai că, de data 
astă, două goluri Ip-a mar
cat în poarta oaspeților 
și unul... în propria sa 
poartă !

• LA CÎMPIA TURZII, 
meci restanță din cate-

goria B, seria a II-a. Nici 
nu fluierase bine arbitrul 
începutul meciului, că a- 
tacantul Mureșan de la 
Cîmipia Turzii și introdu
sese balonul în poarta 
echipei dih Baia Mare. 
Urale de bucurie, îmbră
țișări în tribune, aplauze, 
dar de scurtă durată pen
tru că abia repusă la cen
tru, mingea, șutată de 
Sasu, a și poposit în poar
ta gazdelor. Nu se scurse
seră 60 de secunde din 
meci și tabela de marcaj 
arăta 1—1»..

Din „
Patinajul este aproape 

tot atît de firesc ca și 
mersul. încă acum 20 000 
de ani. oamenii se folo
seau de patine. Dr. Mar
cel Baudouin a descoperit 
o pereche de patine în 
timpul săpăturilor la Bas- 
Poitou. O altă pereche 
de patine, datînd aproxi
mativ din aceeași epocă,a 
fost găsită mai tîrziu, în 
1908, la Anvers, cu prile
jul unor lucrări terasiere 
efectuate în port.

istoricul “ patinajului
mai buni patinatori ai 
vremurilor sale.,.

Patinajul își are „leto- 
pisețuT* său : nu puțini 
poeți și oameni celebri au 
cîntat eleganța și frumu
sețile patinajului. Lamar
tine îl numea „fuga Nor
dului'* iar Goethe, potri
vit spuselor contempora
nilor săi, era unul din cei

Prima asociație a sporti
vilor patinatori a luat 
ființă în Scoția. în anul 
1742 a fost întemeiat clu
bul patinatorilor de la 
Edinburg. Se spune 
membrii 
patinau 
mitoare. 
engleze, 
susține 
exista încă în secolul al 
XlII-lea un club de „ska
ting0. Așadar, după toate 
sursele istorice, leagănul 
patinajului artistic 
tăzi, este Scoția.

că 
acestei asociații 

cu o eleganță ui- 
Autorul cronicii 
Fitz Stephen, 

că la Edinburg

apropiere de Kingsload. 
Suprafața acestui 
„cîmp de gheată“ 
fusese numit) nu era de- 
cit de 100 m.p. îngheța
rea se efectua cu ajuto
rul vaporilor de eter tre- 
cuți printr-un sistem de 
țevi.

prim 
( cum

de as-

Primul patinoar 
cial a fost deschis 
nuarie 1876 la Chelsea, în

artifi- 
în ia-

Primul concurs interna
țional de patinaj a avut 
loc în anul 1896 la Pe
tersburg. Aici, miinchene- 
zul Gilbert Fusch a fost 
recunoscut ca cel mai bun 
patinator din lume. în 
1897, locul său a fost luat 
de austriacul Gustav Hii- 
gel.

Numai că de atunci și 
pînă astăzi, s-au făcut 
mulți pași... pe gheață I

MIHAI TODEA



Sosirea la Belgrad a delegației de stat 
a R. P. Roiaîne

(Urmare din pag. I)

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne și președintele R. S. F. 
Iugoslavia își string cu căldură mîi- 
nile. Răsună salve de salut. Se into
nează imnurile de stat ale R. P- 
Romîne și R. S. F. Iugoslavia. Coman
dantul gărzii de onoare aliniate pe 
peron prezintă raportul. Președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, însoțit de 
președintele losip Broz Tito, trece în 
revistă garda de onoare.

Tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și celorlalți membri ai delegației 
romîne le sînt prezentate persoanele 
oficiale iugoslave venite în întîmpi- 
nare, precum și membrii corpului di
plomatic.

losip Broz Tito și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au rostit scurte cu- 
yîntări.

Membrii delegației romîne, înso
țiți de conducătorii iugoslavi se în
dreaptă spre ieșirea principală a 
Gării Belgrad. Cetățenii capitalei 
iugoslave strînși în piața gării îi 
întîmpină pe oaspeți cu căldură.

într-o mașină deschisă iau loc 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gh. Gheorghiu-Dej,
și președintele R. S. F. Iugoslavia,
I. B. Tito.

De-a lungul traseului, cetățenii
Belgradului salută prietenește pe 
conducătorii celor două țări care se 
îndreaptă spre Palatul Dedinie, re
ședința pusă la dispoziția delegației 
romîne.

La o oră și jumătate de la sosire, 
delegația de stat a țării noastre a 
vizitat noul cartier al Belgradului 
care se construiește pe malul stîng al 
Savei. Oaspeții romîni au fost însoțiți 
de Petar Stambolici, președintele 
Vecei Executive Federative, precum 
și de alte persoane oficiale iugo
slave.

A deyenît o tradiție pentru locui
torii Belgradului să invite pe cei 
mai de seamă oaspeți ai R.S.F. Iugo
slavia să sădească în amintirea vi
zitelor lor arbori în „Parcul priete
niei" din acest cartier al Belgradului. 
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a sădit în acest parc un tei ală
turi de arborii sădiți de alți șefi de 
state care au vizitat R.S.F. Iugoslavia. 
După sădire, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți membri ai 
delegației au semnat în cartea de 
onoare. Populația noului cartier, 
printre care se vedeau mulți pionieri, 
o făcut o caldă manifestație de sim
patie delegației romîne.

★

La amiază, președintele R. S. F. 
Iugoslavia, secretarul general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
losip Broz Tito, a oferit în clădirea 
Vecei Executive Federative, o masă 
de gală în cinstea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romîne, prim secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. In timpul mesei tovarășii 
losip Broz Tito și Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej au rostit toasturi. Masa a 
decurs într-o atmosferă caldă, priete
nească.

în cursul după-amiezii, membrii 
delegației romîne însoțiți de per
soane oficiale iugoslave s-au depla
sat în apropierea Belgradului, la 

AAonumentul Eroului Necunoscut de 
pe colina Avala. Acest monument, 
creație în granit și marmoră a ma
relui sculptor Ivan Mestrovici, situat 
la 20 km spre sud de Belgrad, pe 
muntele Avala, acoperit de parcuri 
și cringuri, domină peisajul înconju
rător Pe aceste locuri, în 1944 au 
avut loc mari bătălii împotriva o- 
cupanților fasciști pentru eliberarea 
Belgradului. Cariatidele sale înfăți
șează chipuri de tinere fete simboli-

zînd diferitele popoare ale Iugosla
viei.

Delegația romînă depune o co
roană de flori pe ale cărei panglici 
sînt scrise cuvintele : „Glorie veș
nică luptătorilor iugoslavi căzuți 
pentru libertate". După depune
rea coroanei, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a rostit : „Slavă ce
lor care s-au jertfit pentru eliberarea 
Iugoslaviei în lupta împotriva fas
cismului". Cei prezenți păstrează un 
moment de reculegere. Sînt intonate 
imnurile de stat aTe R. P. Romîne și 
ale' R. S. F. Iugoslavia. Membrii de
legației semnează apoi în cartea me
morial care se află în incinta mo
numentului.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre Monumentul Eliberatorilor 
Belgradului — 1944. Cinstind memo
ria celor căzuți în eroicele lupte din 
toamna anului 1944 pentru elibera
rea capitalei Iugoslaviei de sub 
jugul fascist, Monumentul evocă în 
basorelieful din piatra albă momente 
din acele zile de neuitat. Pe zidul 
de granit o inscripție amintește că 
în lupta pentru eliberarea orașului 
și-au dat viața 2 953 luptători ai 
Armatei Populare de Eliberare Na
țională a Iugoslaviei și 913 ostași ai 
Armatei Sovietice.

în acordurile imnului luptătorilor 
căzuți, delegația de stat a R._ P. Ro
mîne depune o coroană de flori pe 
a cărei panglică se află inscripția 
„Slavă eroilor eliberatori ai Belgra
dului". Se intonează imnurile de stat 
ale R. P. Romîne și R.S.F. Iugoslavia, 
iar garda militară de onoare salută 
pe eroii căzuți prin salve de armă. 
Se păstrează un minut de recule
gere.

Membrii delegației străbat apoi 
aleile cimitirului. Se semnează în 
Cartea memorials a Monumentului.

Vizitele pe colina Avala, la Mo
numentul Eroului Necunoscut și la 
Monumentul Eliberatorilor Belgradu
lui au constituit momente emoționante 
de omagiu adus luptătorilor căzuți 
în lupta pentru eliberarea Iugoslaviei 
de sub jugul fascist.

Prima zi a vizitei delegației de 
stat a R. P. Romîne a prilejuit ma
nifestarea prieteniei dintre cele două 
popoare legate prin țelurile comune 
ale păcii și socialismului.

★
Vineri după-amiază au început la 

Belgrad convorbirile între delegația 
R. P. Romîne, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat al R. P. Ro
mîne, prim-secretar al C. C. al 
P. M. R., și delegația R.S.F. Iugo
slavia, condusă de tovarășul losip ' 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, secretar general al U.C.I.

Din partea romînă au participat 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil Bod- 
năraș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Alexandru Birlădeanu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, și Aurel Mălnă- 
șan, ambasadorul R. P. Romîne la 
Belgrad.

Din partea iugoslavă au participat 
Edvard Kardeli, președintele Scup- 
știnei Federative, Petar Stambolici, 
președintele Vecei Executive Federa
tive, Bogdan Țrnobrnia, secretarul ge
neral al președintelui republicii, si 
Arso Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere și cordiali
tate.

★

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți membri ai delegației 
R. P. Romîne au făcut vineri aupă- 
amiază o vizită președintelui losip 
Broz Tito și soției sale.

Vizita a decurs într-o atmosferă 
prielenească.

Semnarea protocolului 
întîlnirilor sportive 
dintre R. P. Romînă

și R. S. f. Iugoslavia
Intre 18 și 20 noiembrie 1963 

avut loc la București o întîlnire între 
reprezentanții Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport din R. P. Romînă și ai 
Uniunii Organizațiilor de Cultură 
Fizică și Sport din R.S.F. Iugoslavia, 
în vederea stabilirii întîlnirilor spor
tive dintre cele două organizații pe 
anul 1964.

In cadrul discuțiilor purtate, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, părțile au constatat cu sa
tisfacție că legăturile sportive și cola
borarea dintre cele două organizații 
s-au dezvoltat și întărit.

Cu această ocazie, s-a semnat pro
tocolul întîlnirilor sportive dintre cele 
două țări pe anul 1964.

Din partea romină protocolul a fost 
semnat de Ion Balaș, vicepreședinte 
al UCFS, iar din partea iugoslavă 
de Kocea loncici, membru în Comite
tul executiv al uniunii sportive. La 
semnare au fost de față Aurel Duma, 
președintele 
UCFS, precum 
sărcinatul cu 
Ambasadei R.
București

Consiliului General 
și Ante Ciudina, 

a’aceri ad-interim 
S. F. Iugoslavia

a

al 
în-
al
la

( Ager preș )

Fotbaliștii noștri au ajuns la Torint
De la trimisul nostru special, V. Grădinarii

TORINO, 22 (prin telefon). Plecat 
la ora 15,30 din București, avionul 
special cu care au călătorit fotbaliștii 
romîni în Italia a aterizat pe aero
portul din Torino la ora 21, ora locală. 
Un autobuz ne duce apoi cale de 18 
km pînă în centrul orașului, unde 
sîntem găzduiți la hotelul Ambasador. 
Sîmbătă după-amiază (Ia ora 15) fot
baliștii noștri vor susține un meci a- 
mical cu echipa fabricii FIAT din 
Torino, pe stadionul Rivoli, situat la 
15 km de oraș.

Am aflat și ultimele noutăți lega 
de întîlnirea cu Danemarca. Parti 
va avea loc pe stadionul Filadclfia, d 
Torino, a cărui capacitate este 
30 000 de locuri. Ținînd seama de mî 
importantă, calificarea în turneul 
limpic de fotbal, meciul stîrnește a 
un interes major. Întîlnirea va fi cc 
dusă de trei arbitri italieni : Camț 
netti (la centru), Righetti și Polița 
(la tușe).

CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ DE ȘAH
PLOIEȘTI 22 (prin telefon). — în 

runda a 12-a a finalei campionatului 
republican feminin, în mai puțin de 
4 ore, 5 din cele 7 partide erau ter
minate. Și dacă Marieta Ioneșcu n-ar 
fi încercat zadarnic să reziste la Eleo
nora Gogîlea, cedînd abia la mutarea 
43, iar Elena Răducanu s-ar fi recu
noscut învinsă de Gertrude Baums- 
tarck mai înainte de mutarea 44, după 
ce fusese într-un dezavantaj material 
evident, porțile sălii coloanelor din Par
iatul Culturii s-ar fi închis cu o oră 
mai devreme.

Margareta Teodorescu și Elisabcta

Florin Gheorghiu — campion mondial
(Urmare din pag. I)

în plic mutarea 
47. Cf4, la care 
răspuns automat 
fusese minuțios 

cei doi jucători, 
au căzut de 
fără să mai

Gheorghiu înscrisese 
logică de continuare 
șahistul cehoslovac a 
47...Ce5. Varianta 
studiată în ajun și 
recunoscînd egalitatea, 
acord asupra remizei, 
continue lupta.

A trebuit deci și a . 
pentru a desemna pe canipionui mon
dial. Ea a avut loc ieri după-amiază. 
Michael Janata, cu albele, a adoptat 
sistemul de deschidere Reti, obținînd 
oarecare presiune în centru. 
Gheorghiu s-a apărat foarte exact. 
El a trecut apoi la contraatac, reușind 
să cîștige un pion. A rezultat un 
final de turnuri și nebuni de aceeași 
culoare, cu avantaj minim pentru 
negru. La mutarea 41. în momentul 
cînd și turnurile au fost schimbate, 
Janata a propus remiză. Florin Gheor
ghiu nu putea declt să accepte pro-

patra partidă

F lor in

punerea, dat fiind că in conformitate 
cu regulamentul intilnirii, 
egal, (2—2) titlul de campion mon
dial revenea reprezentantului țării 
noastre, care l-a invins pe Michael 
Janata in partida directă din tur
neul final disputat in luna septembrie.

IN FELUL ACESTA. TINARUL 
CAMPION DE SAH AL ROMINIEI, 
MAESTRUL INTERNATIONAL FLO
RIN GHEORGHIU ÎNSCRIE IN 
PALMARESUL SAU UN SPLEN
DID SUCCES, CUCERIND TITLUL 
DE CAMPION MONDIAL DE ȘAH 
LA JUNIORI. Decernarea titlului are 
loc astăzi dimineață, la Vrnjacka 
Banja, cînd arbitrul intilnirii, maestrul 
iugoslav Petronici, va pune pe umerii 
tînărului șahisț romîn cununa de 
a campionului lumii.

Campionul mondial de juniori, 
rin Gheorghiu, și antrenorul 
maestrul sportului Veniamin Urseanii, 
se întorc în țară marți pe calea 
aerului.

la scor

lauri

Flo- 
sătt,

Voința București a eliminat cu un scor categoric 
pe Spartak Sokolovo Praga: 5-0

(Urmare din pag. I)

21 —15, 22—20. In evident progres și 
insistînd în atac, jucătoarea ceho
slovacă a opus o vie rezistență, reu
șind adesea schimburi spectaculoase, 
încheiate cu lovituri decisive.

De la 2-0, Voința a ridicat scorul 
la 3-0 prin Geta Pitică, cîștigătoare a- 
supra campioanei R. S. Cehoslovace, 
Vendula Svarcova, cu 21-14, 21-18.
Cu acțiuni combinate, în care au pre
dominat cele ofensive, Geta Pitică 
a deținut mereu inițiativa în timp ce 
Svarcova s-a menținut mai mult în 
apărare.

In următoarele două meciuri nu s-au 
înregistrat lucruri deosebite, victoriile 
revenind conform așteptărilor sporti
velor noastre: Ella Constantinescu — 
Jitka Karlikova 21'15, 21-13, Maria 
Alexandru — Vendula Svarcova

Astfel, Voința cl.știgă la Spartak 
Sokolovo cu 5-0.

Victoriile jucătoarelor romînce sînt 
pe deplin meritate și ele ne bucură. 
Sperăm că debutul încununat de suc
ces în prima ediție a Cupei campioni
lor europeni să fie de bun augur pen
tru întreaga competiție. Pentru mai 
multă siguranță, mai ales că vom avea 
de înfruntat formații și mai puternice, 
este necesar însă ca procesul, de in
struire să fie continuat cu și mai 
multe străduințe. Avînd o pregătire 
temeinică, sportivele de la Voința vor 
putea acționa mai relaxat în executarea 
diferitelor procedee tehnice, mai ales 
în atac, pentru a evolua la adevăratele 
lor posibilități.

21-16, 21-16.

FOTBAL PE GLOB
REPREZENTATIVA 

ANGLIEI CONFIRMA...
în campionatul de fotbal inter-brita- 

nic s au desfășurat miercuri seară două 
jocuri. La Londra, pe stadionul VVem- 
blev. reprezenta!iva Angiiei a confir
mat forma bună in care se află în 
ultima vreme, surclasînd reprezenta
tiva Irlandei de Nord cu 8—3 (4—1). 
Din nou cel mai bun jucător al echi
pei învingătoare a fost Jimmy Greaves, 
care a marcat 4 goluri.

In jocul desfășurat la Glasgow, pe 
stadionul Han pden Park, reprezentati
va Scoției a întrecut cu 2—1 (1—0) 
echipa Țării Galilor.

In clasamentul inter-britanic după 
două etape pe primul loc se află echi
pa Angliei cu 4 puncte, urmată de Irlan

da de Nord și Scoția cu cite 2 puncte, 
Țara Galilor cu 0 p.
SURPRIZA LA LUXEMBURG

în „Cupa campionilor europeni", Jeu- 
nesse Luxemburg a dispus in primul 
meci cu 2—1 de Partizan Belgrad. Re
zultatul constituie o surpriză, dar în 
același timp el confirmă rezultatele bune 
din ultima vreme ale fotbaliștilor lu
xemburghezi. De altfel, echipa Luxem
burgului s-a calificat și în sferturile de 
finală ale „Cupei Europei".

IN „CUPA CUPELOR"

Un meci pasionant s-a desfășurat la 
Barcelona, intre echipa cu același nu
me și Hamburger S.V. Jocul s-a ter
minat la egalitate: 4—4 (2—2). Re

turul va avea loc la Hamburg Ia 11 
decembrie. A doua întîlnire între Spor
ting și Hapoel Nicosia (Cipru) a a- 
vut loc tot la Lisabona. După ce in 
primul joc gazdele au dispus cu... 
16—1, în cel de al doilea, victoria le a 
revenit doar cu... 2—0. Olimpique Lyon 
a dispus de Olympiakos Pireu cu 4-1 
(2—1) în primul meci.

ÎN
„CUPA ORAȘELOR TIRGURI"...

...s-a disputat o partidă : Real Sara- 
gosa a întrecut cu 3—0 (2—0) pe F.C. 
Lausanne.

ȘTIRI, REZULTATE

• In „Cupa Rappan": Standard 
Liege — Rapid Viena 2—0 (1—0).

DUPĂ CUM se știe. Uniunea eu
ropeană de fotbal a aprobat organi
zarea unui meci între reprezentativa 
Iugoslaviei și selecționata Europei. 
Această interesantă întîlnire fotbalistică 
se va disputa la 8 aprilie la Belgrad, 
pe noul stadion Steaua roșie, care are 
o capacitate de 110 000 de locuri. 
Uniunea europeană de fotbal va tri
mite federațiilor naționale instrucțiuni 
pentru recomandarea celor mai buni 
jucători care ar putea să facă parte 
din selecționata Europei.

• Meciurile disputate joi în „Cupa 
campionilor europeni" la baschet s-au 
soldat cu următoarele rezultate: mas
culin : P.U.C. (Franța) — Etzella 
Luxemburg 73—57 : Legia Varșovia — 
Alvik Stockholm 98—80: Antwerp 
Belgia — A.S. Casablanca 73—54.

Feminin: Steaua roșie Belgrad — 
Standard Liege 74—40; T.S.C. Berlin 
(R.D. Germană) — B.C. Geneva 72-35.

• Echipa de rugbi XV a Noii Zee- 
lande și-a Început turneul in F.u'opa 
jucind cu o combinată a orașelor

-v v r» tC r, „

Polihroniade au obținut victorii ușc 
re, la Maria Pogorevîci și rcspec 
Emilia Chiș, iar celelalte întîlniri t 
rundei s-au încheiat cu remiză: Pei 
voznic—Reicher, Manolescu— Urzic 
Simu—A. Teodorescu.

Vineri dimineața, o singură parti 
întreruptă a fost pusă pe tabla de j< 
După greșeli de ambele părți, Marg 
reta Teodorescu a reușit să cîștige 
naiul partidei cu Veturia Simu.

In runda 13-a, de vineri, s-a îm 
gistrat o surpriză, Margareta Teod 
rescu trebuind să cedeze o prețioa 
jumătate de punct Aurei Teodoresc 
De notat că partida s-a dat remi 
la mutarea 31, cînd ultima avea ' 
pion în plus .și poziție superioară, 
același timp, prin- victoria obțifr 
asupra Marietei Ioneșcu, frunt/șa cl 
samentului Alexandra Nicolau se d 
tanțează cu o jumătate de punct.

Celelalte rezultate: Baumstarck 
Perevoznic 0 1. Gogîlea — Răduca
‘/2—Vi. Celelalte partide s-au inti 
rupt. înaintea ultimelor două runc 
în clasament conduce Alexandra b 
colan cu 10'/? puncte, urmată de Mr 
gareta Teodorescu 10. Rodica Reich 
9 (1), Elisabcta Polihroniade 8’/2 (1 
Margareta Perevoznic și Eleonora G 
gilea 8.

PAUL D1ACONESCU 
maestru al sportulu

Conferința de medicin 
a culturii fizice

(Urmare din pag. I)

Multe din problemele cuprinse în i 
port au fost extinse și aprofundate 
comunicările făcute pe marginea a< 
leiași teme.

La punctul doi al ordinei de zî par 
cipanții la conferință au ascultat rap< 
tul prezentat de dr. Miron Georges, 
director al centrului de medicină sp< 
tivă, asupra „Problemelor medico-sp, 
live actuale ale antrenamentului spot 
vuliii de competiție". Abordînd un v, 
material teoretic, întocmit în lumina 
timelor cuceriri ale științei, raportul 
dezbătut multiplele aspecte ale ant 
nameniului modern, axate pe pract 
avansată a specialiștilor noștri.

Cu mult interes a fost urmărit simț 
zionul privind „Posibilitățile de exp 
rare a sistemului nervos în pract 
medico-sportivă". desfășurat sub fort 
unor discuții la masa rotundă, condi 
de prof. dr. Fl. C. Ulmeanu. Simpoz 
nul aduce o prețioasă contribuție la p 
cizarea locului pe care-1 ocupă inves 
gația sistemului neuro-psihic în pra< 
ca controlului rr.edico-sportiv.

Conferința s-a bucurat de particiț 
rea unui mare număr de medici, ant 
nori, profesori de educație fizică, me 
disti din țara noastră. Au fost prezer 
de asemenea, oaspeți din Bulgaria, f 
publica Democrată Germană. Polori 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

Glasgow și Edinburg. Sportivii r. 
Noua Zeelandă au obținut victoria 
scorul de 33—3 (16—0).

• Localitatea Bad Neuhenar (R.F.C 
găzduiește al doilea turneu zonal cc 
tind pentru campionatul mondial 
minin de șah. După 7 runde, în ac, 
turneu pe. primul loc se află șahis 
iugoslavă Vera Nedelkovici cu 5.5 pur 
te, urmată de compatrioata sa Jovar 
viei 4,5 puncte, Rinder (R.F.G.) 
puncte, Heerr.skerk (Olanda) 
puncte.

® Selecționata de hochei 
gheață a R.S.F. Iugoslavia va susț 
la 30 noiembrie și 1 decembrie dc 
partide internaționale cu reprezen 
tivele R.P. Romîne și Austriei. Prin 
meci va avea loc la Jesenice, iar 
de-al doilea la Salzburg. In vedet 
acestor îniîliiiri antrenorul iugosl 
Jovan Tomici a selecționat un lot 
17 jucători de la cluburile Olimpia 
Ljubljana Jesenice, Steaua ro 
Belgrad. O.H.K. Beograd, Medvesc 
Zagreb.
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