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Astă-seavă, Ia 3*Ioreasea

Rapid București ia un nou start 
n C.C.E. la handbal in 7 feminin
RAPID BUCU

REȘTI ia astăzi 
- pentru a 3-a 
ară consecutiv — 
tartul în cea mai 
nportantă compe- 
ție cu caracter in- 
jrnaționâl, rezer- 
ată echipelor de 
lub, „Cupa cam- 
ionilor europeni", 
■orții i-au desem- 
at, d,. ''stă data, 
a aavețbarâ în 
rtmul tnr pe cam- 
ioana R.S.F. lu- 
oslâvia, Spartak 
ubotița. Și, ast- 
il, iubitorii hand- 
a Iu lui vor avea 
rile iul să urmă- 
ească după-amia- 
ă, începînd de la 
ra 18,30, în sala 
•'loreasca, prima 
rraașă a întîlnirii 
finire cele două 
ormații.
Jocurile dintre echipele femi- 

ine romînești și iugoslave au 
iceput să aibă o adevărată 
radiție în cadrul „C.C.E.". Pe 
îttd, Știința București (de două 
ri) și Rapid au avut ca ad- 
ersare în primele tururi echipe 
rgoslave ca Spartak Subotița, 
>.F.K. Beograd și Lokomotiv 
iagreb. Pînă în prezent, scorul 
î această întrecere ne este fa- 
orabil Formațiile noastre au 
bțirm' calificarea de două ori, 
tr ude iugoslave o singură 
ată, Iată deci, un punct de 
tracție în plus pe care îl pre- 
intă partida de astăzi.

Bucure.ștencele s-au pregătit 
u multă grijă în săptămîna 
'ecută. Ele a,u susținut ultimul 
reci de verificare duminică, în 
adrul „Cupei F.R.H.", unde 
u întrecut puternica formație 

Științei cu scorul de 9—6. 
ucătoarele noastre sînt hotă- 
îte să-și îmbogățească palma- 
esiil cu încă o victorie fru- 
aoasă. Și echipa iugoslavă, 
are a sosit în Capitală luni 
limioeața, pare să dețină o 
armă bună. Sîmbătă, în semi- 
inalele „Cupei Iugoslaviei" 
•partak a întrecut pe Slovan 
■jubljana cu scorul de 11—4 
4—0).
De altfel, imediat după so

Rîndul de sus : Irina Hector, Marin Constantinescu, 
(Rapid),

Antoaneta O/elea 
jos : Vajnici, lacovetici fi Zemko (Spartak).

Văzute de NEAGU RADULESCU

sire. Erne Benedek (care an
trenează de doi ani formația 
din Subotița) ne-a declarat: 
„Echipa noastră este în formă 
bună. In acest an ea nu a 
pierdut încă nici un meci in
ternațional (9—9 cu Goldber- 
ger, la Budapesta ; 12—5 cu
aceeași echipă la Subotița și

18—4 cu echipa olandeză Atena 
la Haga). Dar știm că jocul 
nostru cu formația Rapid, a 
cărei valoare o cunosc foarte 
bine, este dificil, fn orice caz 
sper că va fi o partidă inte
resantă".

Meciul de astăzi va fi condus 
de austriacul J. Hruschka.

I

VIZITA DELEGAȚIEI DE STAT
ZENIȚA, 25. De la trimișii speciali Agerpres, 

S. Strujan și P. Popa :
Luni dimineața delegația de stat a R. P. 

Romîne, condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului 
Stat al R. P. Romîne, prim-secretar al 
al P.M.R., a vizitat în orașul Saraievo 
fiere de locuințe și monumente istorice, 
peții romîni au fost însoțiți de Miloș Minici, 
vicepreședinte al Vecei Executive Federative, 
Mirko Tepavaț, adjunct al secretarului de stat 
pentru afacerile externe, Arso Milatovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, 
general-maior Petar Babici, Djuro Pucar, se
cretar ai C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Bosnia și Herțegovina, Hasan Brkici, președin
tele Vecei Executive republicane, Rudi Kolak 
și Raiko Blagovici, vicepreședinți ai Vecei 
Executive republicane, Radko Teușan, secretar 
republican pentru industrie și construcții.

Membrii delegației, însoțiți de Djuro Pucar, 
secretar al C.C. al Uniunii Comuniștilor din 
Bosnia și Herțegovina, Rato Dugonici, pre
ședintele Skupștinei republicane, și de cele
lalte persoane oficiale iugoslave, s-au în
dreptat apoi spre combinatul metalurgic de

DISCUȚO DESPRE
PORTAREA
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car- 
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la Zenița, unul din centrele importante ala 
industriei Iugoslaviei. Orașul Zenița, situat în 
pitoreasca vale a riului Bosna, este cunoscut 
încă de pe vremea ilirilOr. în zare se contu
rează furnale, coșuri de fabrici și siluetele 
noilor blocuri de locuințe. După anul 1245 la 
Zenița au fost întreprinse mari lucrări de re
construcție și sporire a capacității de produc
ție a uzinei. Valorificînd zăcămintele bogata 
de cărbuni din apropiere și minereul de fier 
de la Bareț, combinatul și-a lărgit continuu 
producția. O dată cu combinatul s-a 
formar și orașul Zenița. Tn locul unei
vechi de tip oriental, aflată în ruină, a apă
rut un oraș nou, luminos, modern, cu 
confortabile

Locuitorii Zeniței au făcut oaspeților ro
mîni o primire entuziastă, tovărășească.

Pe o lungime de mulți kilometri de-a lun
gul traseului străbătut de coloana de auto
mobile, peste 30 000 din cei 50 000 de locui
tori ai acestui important centru muncitoresc 
și-au manifestat sentimentele de prietenia 
față de oaspeții romîni, aplaudînd, fluturind

trans-
așezări

locuința

(Continuare in pag. a 8-a)

Hgfewl in jurai

RECENTELE CAMPIONATE EUROPENE SI DESPRE COM
ETH IPELOR NOASTRE DE-A LUNGUL COMPETIȚIEI
a se fi stins, încă mai rețin atenția și 
tuturor iubitorilor de sport ecourile pal- 
ediții a „europenelor" de volei organi-Departe de 

interesul 
pitantei

zată la noi intre 22 octombrie și 2 noiembrie și cele 
ale răsunătorului succes obținut de reprezentativa mas
culină a țării noastre, prin cucerirea titlului suprem 
în ierarhia continentală.

In mod firesc, cronicile noastre nu au putut reda 
toate aspectele oferite de cele 130 de meciuri ale cam
pionatelor, 82 în competiția masculină și 48 in cea 
feminină. Cit despre învățămintele trase cu acest prilej, 
ne-ar trebui pagini întregi. Pentru a le sintetiza, am 
ales formula „mesei rotunde". In jurul acesteia, am 
invitat să ia loc pe cîțiva dintre aceia care au stat în 
focul pregătirilor și apoi al luptei sportive. Așadar, pe 
NICOLAE SOTIR și ȘTEFAN ROMAN, antrenorii re
prezentativei noastre masculine, pe medicul lotului, doctorul 
GABRIEL CHEREBEȚIU, pe căpitanul acesteia, 
HORAȚIU NICOLAU, pe antrenorul echipei feminine 
a țării, NICOLAE MURAFA, și pe SONIA COLCERIE, 
căpitana formației in majoritatea întîlnirilor.

Ultima rundă, ultima zi de 
întrerupte, ultima partidă... A 
trebuit să fie făcută pe tablă și 
ultima mutare în acest cam
pionat, pentru ca să ne convin
gem că învingătoarea este 
maestra internațională Alexan
dra Nicolau. Cu cele 12 puncte 
ale sale, culese din 14 partide
— scor remarcabil (85 la sută !)
— ea n-a mai putut fi ajunsă 
de urmăritoarea sa de-a lungul 
întregii finale, Margareta Teo
dorescu, nevoită să accepte la 
limită remiza cu Elisabeta Po- 
lihroniade, în fața căreia avu
sese avantaj pozițional la în
trerupere.

Câteva din scrisorile săptămânii
Avem în față mai multe scri

eri sosite la redacție în cursul 
ăptămînii trecute. Dintre ele 
m ales cîteva. Desigur că îl 
urioașteți pe harnicul nostru 
orespondent ALEXANDRU 
AOMETE (Pitești). Ne comu
nică fapte la care, în calitate 
'.e activist sportiv, a fost și el 
■ărtaș: „Peste 2 000 de tineri 
i tinere au participat la între- 
erile inaugurale din cadrul 
ipartachiadei de iarnă".

Alexandru Momete, care stră- 
•ate adesea comunele regiunii 
Lrgeș pentru a ajuta pe săteni 
i organizarea activității spor- 
ive, evidențiază munca depusă 
le consiliile asociațiilor din 
toiana Lacului, Izvoru, Leleas- 
a, Urși ș.a. în acțiunea de 
tragere a cit mai mulți concu- 
enți la prima etapă a Spar- 
achiadei. In cadrul 
or, s-au remarcat 
aente talentate ca 
teica (Leleasca), 
Bărăști de Vede), 
«licolae Badea (Izvoru). Nicolae 
onescu (Urși) ș.a. iar un nu-

concursuri- 
multe ele- 
Iulian Bo- 

lon Florea
Ion Cincu,

măr de 700 de tineri au reușit 
să îndeplinească o serie de nor
me ale „Insignei de Polispor
tiv". „Merită a fi subliniat, își 
încheie scrisoarea coresponden
tul nostru din Pitești, aportul 
pe care l-au adus profesorii de 
educație fizică: Gh. Buzescu, 
Florea Tudoroiu, Elena Nicola, 
Eufrosina Gentea și Dumitra 
Pavel la buna desfășurare a 
întrecerilor din satul sau co
muna lor“.

Vorbind despre competițiile de 
mase trebuie să amintim și de 
corespondențele trimise 
PAUL BOCSANU (Re.sita), N. 
SBUCHEA (Hațeg), 
MARINOIU (comuna Rîureni, 
raionul Rm. Vîlcea) etc. 
fraze simple, dar cuprinzătoare, 
ei arată însuflețirea cu care ti
nerii și vîrstnicii participă în 
aceste zile la întrecerile Spar- 
tachiadei și la concursurile pen
tru trecerea probelor „Insignei 
de Polisportiv11.

TR. IOANIȚESCU 
(Continuare în pag. a 3-a)

Noua campioană ne dispen
sează de o prezentare amplă. 
Este dc fapt o. reintegrare... 
Alexandra Nicolau a mai fost 
campioană a țării în 1960 și 
1961. S-a prezentat la startul 
finalei după două succese de 
prestigiu: locul doi în clasa
mentul individual al ultimei O- 
limpiade și victorie la turneul 
internațional de la Amsterdam.

De altfel, tocmai în această 
verificare, necesară, a valorilor 
noastre în șah, constă meritul 
principal al turneului încheiat 
la Ploiești. Confirmări din par
tea Margaretei Teodorescu și 
Rodicăi Reicher. șah iste cu meri
tuoase state de serviciu. Reve
nire utilă a Elisabetei Polihro- 
niade, care șterge astfel rezul
tatul nefavorabil din semifinală. 
Iar învingătoarea sa „constan
tă", Eleonora Gogîlea face do
vada că își are locul printre 
fruntașe. In sfîrșit, fosta cam
pioană Margareta Perevoznic 
încheie acest prim grup din

— Cîfeva cuvinte despre 
valoarea competiției femi
nine și a echipelor care au 
luptat în turneul final pen
tru locurile 1—8.

N. MURAFA : Socotesc că ac
tuala ediție a campionatului fe
minin a fost de o valoare bună, 
superioară campionatului din 
1958 de la Praga. Rezultatele 
au fost mai strînse și aceasta 
datorită echilibrului de forțe 
dintre echipele participante. Ca 
o ilustrare a disputei echilibrate 
la care am asistat, să amintesc 
numai un caz: întilnirea Bul
garia — Cehoslovacia, care la 
trecutele ediții nu reprezenta nici 
o problemă pentru formația 
cehoslovacă, de data asta s-a 
încheiat cu un rezultat favorabil 
sportivelor din Bulgaria. Un salt 
însemnat a făcut echipa noas
tră, obținînd rezultate mult mai 
bune decît la ediția precedentă...

:— înainte de a vorbi de 
echipa Romîniei, vă rugăm 
să faceți o scurtă 
zare a formațiilor

N. MURAFA: M-a 
nat în special echipa
care, într-o altă alcătuire decît 
cea cunoscută, a avut o apărare 
foarte bună și un atac foarte pu-

ternic. Are un număr mare de ju
cătoare valoroase, ceea ce i-a adus 
succesul final. Dintre acestea

s-au impus Antonina Rîjova, • 
excelentă coordonatoare de joc, 
și Marita Katnșeva, o excelentă 
trăgătoare. In ce privește echipa 
Poloniei, care a depășit-o pe 
noua campioană a Europei în 
atac, neavind însă rtscît 6 jtt- 
cătoare de clasă ridicată, nu a 
putut face față eforturilor -im
puse de duritatea unui asemenea 
turneu. Dintre poloneze s-au re
marcat Danuta Kordaczuk, pre
miată ca cea mai completă ju
cătoare a turneului feminin, și 
Josefa Ledwig, o atacantă de 
mare segularitate. La echipa 
R.D. Germane mi-a plăcut 
atacul prin forța și varietatea 
sa, evidențiindu-se Dorit Plehse. 
iar la formația Bulgariei —< 
jocul în apărare, remarcabil prin 
plasamentul jucătoarelor, cea 
mai bună părindu-mi-se Țvetaua

de

COSTEA

In

(Continuare în pag. a 7-a)

caracteri- 
străine.
impresio- 
sovietică

Spectacol pe
Alături de micii spectatori am luat și 

noi loc duminică seara în tribunele pati
noarului „23 August", pentru a asista la 
spectacolul dat, pe gheața artificială, de 
copii pentru copii.

Titlul spectacolului: „Varietăți pe 
oglinda gheții". Interpreți : patinatorii ar
tistici ai clubului Dinamo, toți între 7 
și 14 ani. Scenarist: antrenorul Bella 
Horosz. Autorul textului prezentării : prof. 
Florin Gămulea.

Această reprezentație, care a durat o 
oră și 15 minute, s-a bucurat de succes, 
deși era vorba de un spectacol cu copii 
care au învățat să alunece pe gheață doar 
de 2—3 ani. Scopul —- popularizarea pa
tinajului printre copii — a fost însă atins;

gheață
dat de copii
pentru

(Continuare in pag. a 4-a) 1

Perechea Liliana Georgescu — Dan Săveanu face progrese de la 
o zi la alta. Iat-o în programul de duminică seara efectuînd o 

săritură perfect sincronizată
Foto : Teodor Roibucopii

acest lucru s-a simțit
„Vînzătorul de mărțișoare" (Eugen Tău- 
jan), „Macul roșu" (Cristina Oană), „Fi
gurine pe gheață" (perechea Liliana Geor
gescu — Dan Săveanu), „Cosmonautul" 
(Radu Marinescu), „Dansul săbiilor" (Mi
hai Stoenescu) și mai ales evoluțiile 
campioanelor noastre Elena Moiș și Cren-

din plin în tribune. guța Cumbari, au convins pe numeroșii 
spectatori de frumusețea acestui sport. 
Spectacolul a avut și o dificultate : emoția 
firească a debutului, dovedită de unii 
dintre micii „artiști ai gheții". Sîntem con
vinși însă că ei o vor învinge la viitoarea 
reprezentație.

ir. Uoâi



întreceri și pregătiri la Stejarul

Invitație...

La asociația sportivă Hidroener- 
gia Stejarul, raionul Piatra 
Neamț, s-a constituit o comisie 

■He organizare a Spartachiadei de iarnă, 
în care au fost incluși activiști obștești 
de pe toate șantierele întreprinderii 
care au dat dovadă de spirit organiza
toric cu ocazia desfășurării diferitelor 
competiții de mase.

Au și fost programate întreceri la 
grupele sportive care funcționează pe 
lingă șantierul de pe valea Bistriței. 
Pe listele de participanți întocmite 
ide organizatorii de grupe sportive s-au 
înscris pină în prezent numeroși ti
neri. Astfel, la tenis de masă vor con
cura 100 iar la șah 98.

Joi seara, în sălile de șah și tenis de 
masă ale șantierelor s-au organizat 
„repetiții generale". Zeci de perechi 

îine, la aceeași oră, ne întîlnim 
în curte I
Pe Constantin. Toader — secreta

ra! asociației sportive de la fabrica de 
pielărie și încălțăminte „Flacăra roșie 
— l-am găsit in mijlocul unui numeros 
grup de muncitori sportivi. Invitația 
se adresa colectivului de la sectorul 
încălțăminte programat pentru trece
rea probelor din cadrul „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv".

.. .Cercul de aruncări fi sectorul de 
sărituri erau pur fi simplu asaltate de 
concurenți. Disputele erau palpitante 
și suporterii se înflăcăraseră. Cuid erau 
alaiuri de cei care aruncau greutatea, 
cind lingă sportivii care își disputau în- 
liietatea la săritura în lungime.

Secretarul asociației, ne-a mărturisit

In comuna Rast

Tinerii din comuna Rast, raionul 
Băilești, s-au prezentat la star
tul primelor întreceri din cadrul 

Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Cinstea de a inaugura marea competi
ție de mase a revenit elevilor și ele
velor de la școala de 8 ani din comună. 
După cum ne-a spus tov. Gh. Lulă, 
secretar al consiliului asociației spor
tive, ceilalți tineri —colectiviștii— vor 
intra în competiție la începutul săptă- 
mînii viitoare. Deocamdată, deci, au 
cuvîntul elevii. Pentru început s-au

Toți sportivii fruntași!
0 i în dimineața aceea, ca în 

oricare alta, pe coridoarele
* clubului sportiv Crișana era 

mn „du-te-vino“ neîntrerupt. Acti
viști salariați și obștești ai clubu
lui sau din asociații intrau din- 
tr-un birou într-altul, se așezau pe 
cite un scaun fard să-și scoată haina, 
rezolvau problemele ce-i interesau și 
apoi plecau să-și vadă de treburi. A- 
proape fiecare avea ceva de discutat 
în legătură cu întrecerile Spartachia
dei de iarnă, competiție la ordinea 
zilei pentru toți sportivii orădeni.

Iată de ce și subiectul convorbirii 
noastre cu tov. Alexandru Bagiu, se
cretar cu problemele organizatorice al 

ftheorghe Jiloveanu, unul din participanții la con
cursul de haltere organizat în cadrul Spartachiadei 

de iarnă in comuna 30 Decembrie

s-au antrenat la cele două . discipline 
Ia care se vor întrece mîine. Con
cursurile de pe șantiere vor dura două 
săptămîni, după care primii patru cla
sați se vor întrece într-o finală pentru 
desemnarea campionului asociației Hi- 
droenergia la Spartachiada de iarnă. 
Cele mai bogate participări sînt pre
văzute la șantierele Bîtca Doamnei 
(organizator sportiv T. Morovan) și 
Costișa (organizator C. Creangă). De 
pregătirea tinerilor începători se ocu
pă o serie de sportivi cunoscuți de la 
Hidroenergia cum sînt Ion Hărjet (la
borant betoane la Roznov II) un bun 
jucător de tenis de masă și M. Tară 
(mecanic la șantierul de la Pingărați) 
un talentat fotbalist și jucător de te
nis de masă 

că peste 190 de sportivi vor avea in cu- 
find toate normele trecute și încă cu 
performanțe demne de luat in seamă.

Tocmai atunci se anunțau rezultatele. 
La greutate: Petre Marinescu — 8,86 
m, Gheorghe Prodea — 8,72 m. In 
cursa de 100 m a ciștigat detașat 
Petre Marinescu cu un rezultat promi
țător: 12 secunde.

In închiderea concursului tov. Ion 
Bîrchi —președintele asociației spor
tive — ne-a spus:

— Cucerirea Insignei de Polisportiv 
a trezit un deosebit interes în rîndurile 
amatorilor de sport din fabrica noa
stră. Sîntem convinși că la întrecerile 
programate de această frumoasă com
petiție de mase vor participa mulți, 
foarte mulți salariați ai fabricii.

organizat întreceri de șah, cros și gim
nastică. îndeosebi la cros disputele au 
fost foarte aprige. La fete cea mai iute 
de picior s-a dovedit a fi Cornelia Lulă, 
iar la băieți Ștefan Macamete. La jo
cul de șah cei mai buni cunoscători au 
fost Petre Paiu, Ion Ghiță, C-tin Ma- 
teescu. Teodor Lulă, iar ca... arbitru 
prof. Stănculescu care ș-a dovedit pri
ceput atît la gimnastică cît și la ce
lelalte ramuri sportive incluse pe pro
gramul Spartachiadei de iarnă.

clubului sportiv Crișana, a fost tot 
Spartachiada de iarnă a tineretului, 
desfășurarea ei în sălile și pe terenu
rile de sport din orașul de pe malul 
Crișului.

— încă din după-amiaza zilei de 15 
noiembrie — a început tov. Bagiu — 
numeroși tineri și tinere din asociațiile 
sportive din orașul nostru s-au prezen
tat la startul întrecerilor. La F.C.O., 
Tractorul, Școala medie nr. 4, Sinteza, 
Rapid ș.a. primele concursuri au stîrnit 
un interes major. Numai la tir, pe 
paturile de tragere au fost prezenfi 
peste 600 de concurenți. La F.C.O. 
participant ii la Spartachiadă și-au dis

putat întîietatea la tenis 
de masă și șah. Asociația 
Rapid a inițiat competi
ții de cros...

— Ne-ar interesa să a- 
flăm ce măsuri a luat 
clubul pentru buna orga
nizare a întrecerilor spor
tive cu caracter speci
fic de iarnă.

Practic, noi avem in 
Oradea trei patinoare : 
două ale clubului și unul 
al asociației sportive Vo 
ința. Avînd în vedere nu
mărul mare de tineri care 
și-au manifestat dorințu 
de a participa la proba 
de patinaj am luat încă 
de pe acum măsuri pen
tru folosirea judicioasă a 
acestor baze sportiue, sta- 
bilind un program precis 
pentru fiecare asociație. 
De asemenea, am dat in
dicații tuturor asociațiilor, 
care au posibilități, să se 
pregătească din timp pen
tru amenajarea de pati
noare simple. O altă mă
sură privește problema 
schiurilor. In anii trecufi 
din lipsă de schiuri, mul
te asociații sportive n-au 
putut organiza probele 
prevăzute de regulamen
tul Spartachiadei. Acum 
am luat măsuri pentru a 
pune la dispozi-ța asocia

Foto; St. Cioiluș (iilor peste 300 de pe-

O pasionantă partidă de șah între doi participanți la Spartachiad 
lui ianuarie astfel

rechi de schiuri. Un alt obiectiv care 
stă în atenția noastră este angrenarea 
sportivilor fruntași și a celor mai buni 
tehnicieni din club și asociații la orga
nizarea întrecerilor Spartachiadei. Și 
în iarna trecută am mobilizat, pentru 
asigurarea unui nivel superior al în
trecerilor, o serie de sportivi clasi
ficați. Halterofilii asociației Rapid, de 
pildă, au efectuat nenumărate demon
strații în mijlocul participanților din 
diferite asociații sportive. Adeseori ei 
au ajutat în mod concret pe începă
tori, corijîndu-le chiar în timpul con
cursurilor execuțiile tehnice. Anul a-

Luptătorii de la „Cimentul4* Bicaz in mijlocul 
sportivilor de la sate

La asociația sportivă Cimentul Bi
caz întrecerile Spartachiadei de 
iarnă sînt in toi. S-au confec

ționat mese de tenis fi s-au procurat 
noi jocuri de șah. Incepînd din această 
săptămînă se vor organiza întreceri de

șah, trîntă, haltere, tir, tenis de masă 
orientare turistică și popice. Concursu
rile se vor desfășura pe grupe. Pină 
acum cei mai mulți participanți s-au

haltere. Printre comunele unde se vor 
deplasa luptătorii de la Bicaz figurea
ză Hangu, Ceahlăul. Barca. Bicaî 
Chei etc.

In raionul Tur nu Măgurele...

Vremea — care se menține 
prielnică organizării întrecerilor 
de cros din cadrul Spar

tachiadei — a fost folosită cu 
succes atît în orașul Turnu Măgu
rele cît și în satele și comunele din 
raion. Astfel, zeci de tineri și tinere 
s-au aliniat la startul concursului or
ganizat în comuna Rîioasa, Primele 
locuri au fost ocupate de Ioana Bîrjan 
(la fete) și Marin Paraschiv (la bă
ieți ). întreceri reușite au avut loc și 
la trîntă unde Panait Catană și Marin 
Burcea au oferit' o „finală" viu aplau
dată, cîștigată de către primul concu
rent. La gimnastică, printre primii 
concurenți au fost și elevii Școlii de 
8 ani, unde profesorul losif Miirănescu 
se dovedește un bun organizator al 
întrecerilor Spartachiadei de iarnă a

Un reușit concurs pentru
la Salonta

Recent, la Salonta, pe stadio
nul „23 August" s-a des
fășurat un reușit concurs 

pentru „Insigna de Polisportiv". 
Peste 320 de tineri și tinere, bine 
pregătiți, și-au trecut o parte dintre 
normele necesare obținerii acestui tro
feu. La concurs au participat asociațiile 
sportive Steaua roșie. Progresul. Cen
trul școlar agricol și Școala medie, 
toate din localitate.

Au avut loc întreceri la probele de 
60 m. 100 m, săritura în lungime și 
aruncarea greutății. Printre cele mat 
bune rezultate subliniem: 60 m băieț:: 
loan Bejușca 7.8 sec; 60 m fete: Eca- 
terina Szekelghidt 9,4; 100 m băieți • 

de momente vor abunda în
cesta toți tehnicienii noștri și sportivii 
fruntași au fost repartizați, de la în
ceput, în asociațiile sportive din oraș. 
Ei vor lucra aici pînă la încheierea 
primei etape a Spartachiadei de iarnă 
și-i vor asista, din punct de vedere 
tehnic, pe concurenții care au cîștigat 
întrecerile pe asociație în etapele su
perioare. Trebuie să adaug că spre 
deosebire de edițiile trecute acum a- 
ceastă experiență a fost extinsă și 
sportivii de la secțiile de atletism, tir, 
gimnastică etc. vor fi, de asemenea, în 
mijlocul începătorilor pentru a le da 
sfaturi competente.

înscris ta haltere (250). Secția de 
lupte (antrenor E. Finkelstein) va de
plasa luptători în comunele din apro
pierea Bicazului, unde vor face — in 
fața tinerilor sportivi de la sate — de
monstrații de trîntă, lupte libere ft 

tineretului. Și în alte comune din ra
ionul Tr. Măgurele, concursurile se 
află în plină desfășurare. Astfel, la 
Salcia s-au întrecut peste 100 de par
ticipanți, la Uda-Clocociov peste 120. 
In orașul Tr. Măgurele, asociațiile 
sportive Unirea, Cetatea, Energia sînt 
doar cîteva dintre cele care au și or
ganizat întreceri în cadrul primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului. 
Sprijinul larg pe care îl dau cadrele 
de antrenori, profesori și instructori 
contribuie la buna organizare a con
cursurilor. Se cuvine menționată mai 
ales activitatea depusă de P. lonescu 
(școala medie Unirea), Gh.- Capac 
(corn. Salcia), S. Caragea (Tr. Măgu
rele), N. Filipescu (corn. Seaca) și 
D. Protopopescu (corn. Ciuperceni)

„Insigna de Polisportiv**

Nicolae Cană 12,1; lungime fete: Ma
ria Dragoș 3.68.’ lungime băieți: Hx- 
rea Ti’ban 5.30 in; greutate băieți: 
Dan Tudor 10.20 m; greutate fete: 
Anica Soliom 7.25 m.

La reușita acestui concurs au con
tribuit in mod deosebit profesorii ae 
educație fizică Andrei Grip și Mihai 
Modoș.

de iarnă. De acum și pînă aproape de sfirșitr 
viața sportivă a asociațiilor noastre

Citeva însemnări
Duminică dimineață am avut îi 

o dovadă că vremea, capriciile ei, 
pot fi o stavilă pentru cei ce înd 
gesc sportul. Deși mercuru’ *ermoi 
trului coborîse spre 0 grade, numei 
tineri din secțiile pe ramură de Sf 
ale asociațiilor Argeșul și Liberia 
din comuna 30 Decembrie erau j 
zenți pe terenul de sport. Nici 
puteau lipsi 1 Avea loc everiimer 
sportiv cel mai de seamă din achit 
sezon: deschiderea întrecerilor Sp 
tachiadei de iarnă a tineretului, 
comuna lor.

★
Și de această dată am consent 

ca trăsătură dominantă a acestui 
de întreceri sportive entuziasmul 
forma sa cea mai curată. Poate 
tractoristul Ion Dcac, electricia 
Viorel Hațeganu Sau mecanicul Tu 
Stoef nu s-au gîndit niciodată si 
facă o „specializare" din probele 
alergare, dar în dimineața aceasta 
parcurs distanța regulamentară 
cros cu îndîrjirea și pasiunea u 
oameni hotăriți să obțină cele mai bi 
rezultate in această ramură sporii 
„Timpii" realizați nu i-am notat, i 
locurile ocupate în clasament da : 
2 — 3, in ordinea în care i-am amin

★
De multă vreme sala Căminu c 

tural găzduiește pasionante disp 
șahiste între amatorii din comună. ( 
racterul oficial al partidelor din z 
aceasta a creat o atmosferă cu tc 
deosebită. Gh. Banu, Vladimir Si 
sap Gh. Vasile n-au mai „schimb; 
la repezeală, piesele ca în jocui 
amicale ci au chibzuit îndelung la 
care mutare, la fiecare schimb, ier 
nînd învingători. Spartachiada 
iarnă este o competiție de prestigiu 
dacă te califici într-o fază superio; 
înseamnă că ai realizat o performar

★
înainte de a ne despărți. Mi 

Opreanu, secretarul consiliului asot 
ției sportive Argeșul, ne spun; 
„Săptămînă viitoare vor avea ioc 
treceri la haltere și trîntă. La r 
în comună, Spartachiada de iarnă 
tradiție și nu sînt puțini „veterar 
sau „debutanții" ce vor să-și însc 
numele pe foile de concurs ale ace: 
îndrăgite competiții. Așa că vom a’ 
de lucru...".

★
Pe același stadion era programat, 

duminica aceasta, meciul de fot' 
dintre echipele Argeșul și Danubia 
contînd pentru campionatul raior 
Nu ni se pare lipsit de importanță 
menționăm faptul că printre pri: 
care s-au înscris la probele Spar 
chiadei au fost chiar fotbaliștii. P 
zența lor — sportivi consacrați 
comună — a constituit un adevă 
stimulent pentru majoritatea tineri 
aflați pe terenul de sport.

Materialele au fost redactate d 
trimișii ziarului: TOMA RABSAb 
VALENTIN PÂUNESCU, ROMEI 
CALARAȘANU, A. PEAGU și d 
colaboratorii noștri FR. SZEL. f 
GHEORGHIU și A. CRIȘAN.
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Echipa Clubului sportiv școlar București — 
campioană de juniori pe 1963!

Echipa Clubului sportiv școlar București — campioană republicană de juniori pe anul 1963, la cîteva minute după 
victoria repurtată în fața Științei Timișoara (9—0).

Foto : St. Petrică

Cu victoria de duminică, Clubul 
xportiv școlar cucerește pentru a doua 
oară consecutiv titlul de campioană 
republicană de juniori, performantă 
pentru care se cuvine să adresăm fe
licitări atît jucătorilor, cit și celor 
care s-au ocupat de pregătirea lor, 
antrenorului Cornel Munteanu și pro
fesorului J. Pugliese.

Campionii alcătuieso o formație 
deosebit de talentată al cărei joc 
modern, cu pase la mină, s-a dovedit 
nu numai spectaculos, ci și foarte 
eficace. Ne reamintim, astfel, că în 
cele 18 jocuri susținute în campiona
tul orășenesc. Clubul sportiv școlar 
a înscris... 611 puncte, primind nu-

Cîteva din scrisorile 
săptămîniî

(Urmare din pag. I)

Corespondenții noștri semnalează și 
alte fapte care merită să fie con
semnate. Din scrisoarea lui MIRCEA 
VLADOIANU am aflat că motocicliștii 
secției asociației sportive Voința din 
Sibiu și-au amenajat, în orele lor li
bere, un atelier mecanie. VASILE 
MIHAI (Sighet) ne aduce la cunoș
tință că recent a fost dată în folo- 
sir. T o frumoasă bază sportivă cu te
te; de fotbal, tenis, volei și bas
chet, iar 1L1E GHIȘA (Oradea) a- 
nunță deschiderea unui curs de ini
țiere în alpinism.

Cu ochi de buni gospodari, cores
pondenții noștri sesizează și o serie 
de deficiențe. „Din cauză că arenei 
de popice Chimistul din Baia Mare, 
ne semnalează VASILE SASARANU, 
nu i se fac micile reparații de care 
are nevoie, întrecerile campionatului 
republican — faza orășenească — se 
desfășoară într-o aglomerație de ne- 
descris pe singura pistă corespun
zătoare din oraș, care aparține aso
ciației Minerul".

Mergînd pe urmele acestei scrisori 
am constatat că membrii consiliului 
asociației sportive Chimistul nu se 
ocupă de buna întreținere a arenei.

— Noi, ne-a spus tov. Ștefan Huța, 
de la C.S.O. Baia Mare, am prevăzut 
reamenajarea acestei baze, însă pen
tru anul 1964. Pînă atunci...

Pînă atunci „felicităm" conducerea 
asociației Chimistul pentru modul cum 
înțelege să îngrijească acest bun ob
ștesc.

în însemnările de săptămîna tre
cută arătam că sînt și activiști care 
se împotmolesc la mijlocul drumului. 
Din nou sîntem nevoiți să aducem 
în discuție asemenea cazuri. Astfel, 
corespondentul nostru V. VASILIU 
ne informează că după ce s-a reușit 
să se introducă gimnastica în pro
ducție în cele trei mari unități din 
Vaslui, la două din ele și anume la 
fabrica Textila și la întreprinderea 
economică „Vaceastă 
activitate a fost abandonată. Să nu 
credeți cumva că apropierea zilelor 
friguroase ar fi dus la sistarea pauzei 
de gimnastică la unitățile mai sus 
menționate. Nu 1 Tov. D. Andronache, 
tehnicianul consiliului raional L’CFS 
Vaslui, dă toată vina pe instructori. 
Dar tovarășii de la consiliu n-au nici 
o vină ? Noi sperăm că cei vizați au 
luat notă și în curînd vor fi reluate 
exercițiile de gimnastică.

Asemenea scrisori sosesc zilnic la 
redacție. Fiecare își aduce contribuția, 
la continua dezvoltare a activității' 
sportive din comuna sau orașul celor 
care ni le trimit. 

mai... 3 (la o lovitură de pedeapsă 
în meciul cu Școala sportivă nr. 1 
București). Așadar, o medie de 34 de 
puncte înscrise la fiecare meci, re
cordul în materie fiind stabilit în 
partida cu Unirea pe care a între
cut-o cu 87—01

Fără îndoială, comportarea echipei 
Clubului sportiv școlar din București 
în actuala ediție a campionatului re
publican de juniori este îmbucurătoa
re, privită din punctul de vedere al 
necesității de a crea un cit mai va-

LOTUL DE JUCĂTORI 
FOLOSIT DE ECHIPA 

CAMPIOANĂ

St. lonescu. Roșu Traian, N. A- 
lexandrescu, Liviu Stoichițescu, C. 
Ristea, N. Pășelan, M. Cristea, Gh. 
Mandu, EmanoiI Ene, Adrian lo
nescu, Emanoil Belu — înaintași; 
I. Radulescu, A. Cristache. M. 
Ghețu — mijlocași; Preotu Zefir
— căpitanul echipei —, V. Mîrza, 
D. Mărășescu, Gh. Ibraș, A. Flo- 
rea, Gh. Simion, L. Constatinescu
— jucători în linia de treisfer- 
turi; M. Drăgan, Marin Mircea — 
fundași.

loros „schimb de mîine“ al rugbiuiui 
nostru. In plus, trebuie consemnată 
disciplina jucătorilor care alcătuiesc 
formația campioană. Antrenorul echi
pei, Cornel Munteanu, ne spunea îna
intea finalei de duminică, lucruri îm
bucurătoare despre conștiinciozitatea 
în pregătirea jucătorilor, despre do
rința și entuziasmul acestora de a-și 
însuși fiecare procedeu, de a se în
cadra într-un joc colectiv.

Sînt calități care, dacă însoțesc — 
așa cum de altfel s-a văzut — o bună 
valoare tehnică, conduc spre victorie, 
spre titlul de campioni ai țării. Aș
teptăm, cum este și firesc, ca jucă
torii de la Clubul sportiv școlar să 
dovedească și în viitor aceeași măies
trie și frumoasă comportare pe te
renurile de rugbi.

DAN GIRLEȘTEANU

Concurs interregional 
de orientare turistică

La Dimbtil Morii s-a desfășurat un reușit concurs de orien
tare turistică dotat cu „Cupa de toamnă". Au participat 22 
de echipe masculine și 8 feminine din regiunile București, 
Brașov, Cluj, Timișoara, Banat, Bacău, Ploiești. Baia Mare 
și din orașul București. Concurența au avut de parcurs, in 
două etape consecutive — de zi și de noapte — trasee separate 
pentru echipele masculine și feminine (masculin: traseul de 
zi — 10 850 ni și 719 m diferență de nivel; traseul de noapte
— 9100 m și 600 m diferență de nivel ; feminin : traseul de 
zi — 9 890 m și 610. m diferență de nivel; traseul de noapte
— 7 000 m și 400 m diferență de nivel).

Rezultate masculin — 1. Echipa or. Brașov I. 2. Echipa
AS. Construcția-Buc., 3. Echipa C.S. Voința-Buc.; feminin: 
1. Echipa C.S. Olimpia-Buc.. 2. Echipa AS. T AROM Buc., 
3. Echipa A.S. Victoria M.I.A. Buc.

Concursul de noapte a fost dotat cu „Cupa Carpaților" ofe
rită de C.S. Flacăra Buc. Ea a revenit la masculin — echipei 
Flacăra l Buc. și la feminin — echipei Olimpia Buc.

O notă bună pentru organizatori: Comisia de Turism-Alpi
nism a Consiliului orășenesc UCFS București.

Timpul frumos a contribuit și el la reușita acestui interesant 
concurs.

G.BRAȘOVEANU

Concursurile de orientare turistică poartă pe participant 
în locuri pitorești, pline de farmec. Un moment dintr-o 
întrecere desfășurată la Cheile Turzii.

Foto: P, Romosan

PATRU ECHIPE IN LUPTA 
PENTRU... DOUA LOCURI!

După emoții și surprize, întrecerea 
din barajul pentru categoria A a în
ceput să simplifice lucrurile. Infrin- 
gerea Rapidului, la Cîmpina, a des
chis larg echipei din Săcele drumul 
spre categoria A. In cealaltă partidă 
— disputată la București — Ancora 
Galați, echipă cu evidente posibilități, 
a obținut o victorie meritată în com
pania formației din Tîrnăveni. Așadar, 
următoarele patru echipe continuă 
lupta pentru cele două locuri în vi
itoarea ediție a campionatului catego
riei A: Precizia Săcele, Știința Timi
șoara, Ancora Galați, Farul Constanța. 
Cele patru echipe se vor întîlni, du
minică : Precizia Săcele cu Știința Ti
mișoara, iar Ancora Galați ’ cu Farul 
Constanța. învingătoarele vor intra în 
categoria A.

MIINE IN „CUPA PROGRESUL"

Miercuri, în „Cupa Progresul", Lo
tul R.P.R. va susține o nouă partidă 
în care vom avea posibilitatea să 
urmărim evoluția jucătorilor selecțio
nați pentru partida de la Rovigo (1 
decembrie) și pentru meciul cu na
ționala Franței (15 decembrie, la 
Toulouse). Selecționabilii vor întîlni 
combinata.. Grivița Roșie — Progresul. 
Meciul va avea loc pe stadionul Pro
gresul, de la ora 15.

NOTA: DE CE N-AU JUCAT JU
NIORII DIN BÎRLAD

In turneul final al campionatului 
republican de juniori, echipa Rulmen
tul Bîrlad n-a jucat decît un meci: 
cu A. S. Tecuci, terminat cu 0—0. re
zultat care îi dădea drept la calificare 
pentru etapa următoare. Și, totuși, la 
București a venit echipa din Tecuci. 
Explicația are la bază pierderea, prin 
contestație, a jocului de către echipa 
Rulmentul Bîrlad, care a substituit 
doi jucători în întîlnirea de la Te
cuci. Ce părere are despre acest lu
cru — pe care l-a admis și l-a încu
rajat — antrenorul Dumitru Vlad ?

ELIADE SOLOMON, coresp.

Perioada de tranziție in antrenamentul boxerilor
In antrenamentul sportiv perioada 

de tranziție este de o foarte mare 
importanță. în special la boxeri, unde 
în perioada competițională se depune 
mult efort fizic și nervos, perioada de 
tranziție trebuie să fie astfel alcătuita 
încît să asigure refacerea organismu
lui, în vederea activității ce urmează.

Sistemul nervos central al boxerilor 
de performanță fiind intens solicitat 
în perioada marilor concursuri, este 
primul care dă semne de oboseală. 
Oboseala sistemului nervos, transmi- 
țîndu se în întreg organismul, face ca 
boxerul să nu mai poată da întreg 
randamentul, să simtă nevoia odihnei.

Cu prilejul concursurilor de amploa
re, cu mai multe meciuri consecutive 
într-un interval relativ scurt de timp, 
nu o dată i-am auzit pe boxeri spunînd 
că... abia așteaptă terminarea con
cursului, pentru a se putea odihni. Nu 
era oare acesta efectul oboselii sis
temului nervos central, în urma unei 
îndelungate încordări nervoase ? So
licitarea în timp a acelorași grupe 
musculare duce la menținerea într-o 
stare de excitație a acelorași zone din 
scoarță, corespunzătoare grupelor de 
mușchi care lucrează. Această stare 
de excitație îndelungată a zonelor res
pective din scoarță duce la oboseala 
ei. Impulsurile nervoase care pleacă 
la mușchi, scad în intensitate, scade 
deci capacitatea de efort. Acest fapt 
ne duce la concluzia că boxerilor cu o 
categorie superioară de clasificare, în 
special celor care fac parte din lotul 
reprezentativ, le este foarte necesară 
perioada de tranziție.

Înțelegînd oboseala boxerilor ca o 
oboseală nervoasă și nu fizică, siste
mul nervos este acela care trebuie să 
se odihnească, nu sistemul osteomus- 
cular. Pentru acest fapt în perioada de 
tranziție nu este indicată odihna to
tală, ci odihna activă, care favorizează 
și grăbește refacerea sistemului ner
vos și menține pregătirea fizică.

Prin odihnă activă se înțelege an
grenarea în activitate a altor grupe 
musculare decît cele solicitate intens 
în ramura de sport respectivă, deci 
alte sporturi, alte activități. Angre- 
nînd în mișcare alte grupa musculare»

Campionatul pe echipe al orașului București
Apreciem ca pozitivă inițiativa con

siliului orășenesc UGFS București de 
a organiza această competiție, în 
scopul angrenării unui număr cît mai 
mare de tineri pugiliști. Felul în care 
a fost concepută și organizată această 
competiție, este însă necorespunzător, 
deoarece într-o singură reuniune nu pot 
avea loc 28 de meciuri. Sîmbătă seara, 
de pildă, au fost programate două în- 
tîlniri: selecționata Dinamo + Voința 
— Progresul și selecționata Viitorul -ț- 
Metalul — Avîntul -f- Unirea. în mod 
normal, fiecare întîlnire trebuia să cu
prindă un număr de 14 meciuri : 7 
de juniori și 7 de seniori. în total, 
reuniunea trebuia să se desfășoare cu 
28 de meciuri, dintre care însă n-au 
avut loc decît 16. Duminică dimineața, 
în întîlnirea dintre Olimpia și Rapid, 
dintre cele 14 meciuri cîte erau pro
gramate, au avut loc numai 6 întîlniri 
oficiale. Rapid a pierdut 6 meciuri 
prin neprezentare iar Olimpia două.

Considerăm că trebuia găsită o altă 
formă de organizare a concursurilor, 
care să „rodeze44 pe tinerii boxeri, pen
tru a nu face loc formalismului, într-o 
asemenea competiție. 

în scoarță vor apare alte zone de excit 
tație decît cele specifice sportului res-. 
pectiv, iar apariția lor va duce la o 
inhibiție mai puternică a celorlalte 
zone și deci, la odihna lor. în perioadă 
de tranziție, timp de 1—2 săptămîni, 
boxerii pot participa și la una, sau 
două demonstrații de box și cîteva an\ 
trenamente tehnice ușoare, mult re-: 
duse ca număr și intensitate. Se va 
lucra cu precădere pentru dezvoltarea 
fizică generală cu multe elemente din 
jocuri, sub formă distractivă.

Perioada de tranziție face parte in
tegrantă din antrenamentul boxerilor, 
deci în această perioadă boxerii vor 
trebui să fie în continuare suprave- 
gheați și îndrumați de antrenori și nu 
lăsați liberi, într-o odihnă totală.

Odihna totală duce la pierderea in
dicilor ridicați de pregătire, obținuți 
în ciclul anterior, astfel că reluarea 
antrenamentului trebuie să se facă 
de la un nivel de pregătire scăzut.

Folosind perioada de tranziție în mod 
corespunzător, lucrînd în mod știin
țific, boxerii își vor păstra pregătirea, 
vor fi odihniți la reluarea antrenamen
telor sportive și astfel vor putea crește 
evident în valoare de la an la an.

Cu totul alt aspect capătă problema 
perioadei de tranziție pentru boxerii 
începători. După părerea noastră, ei 
ne fiind folosiți în concursuri de mar a 
răspundere, sistemul lor nervos nu este 
atît de intens solicitat și, deci, nu ne-, 
cesită o perioadă de tranziție. La a- 
ceastă categorie de boxeri, perioada 
pregătitoare se întinde pe întreg cu
prinsul anului, iar micile concursuri 
la care ei participă fac parte inte
grantă din pregătirea lor. Asigurînd 
o pregătire multilaterală tinerilor 
boxeri, aceasta va face posibilă o ac
tivitate continuă pe un timp mai în
delungat, asigurîndu-se astfel posibi
litatea acumulării de cunoștințe. 
Timpul care se scurge între două an- 
trenamente este suficient pentru re- 
jacerea organismului lor, așa incit, la 
fiecare nou antrenament, organismul 
lor este complet refăcut.

MIIIAI TRANCĂ

Sîmbătă seara, selecționata Dinamo 
i+ Voința a învins cu scorul do 
32—21 pa ProgresuL Iată rezultatele 
meciurilor care s-au disputat : juniori: 
Gh. Ene (Dț-ț-V) b.p. Fl. Obretin (P); 
M. Ciocan (P) b.p. Gh. Constantin 
(D+V) ; A. Constantin (D+V) b.p. 
Gh. Sebe (P) ; I. Sabău (P) un tînăr 
cu multe posibilități b. ab. a Il-a P. 
Hrițcu (D+V) ; IV. Simion (Dț+V) 
un boxer cu multe calități fizice b.p. 
M. Cristea (P).

Seniori: V. Nifoi (P) b.p. I. Tufaru 
(D+V) ; O. Gavrilă (D.-ț-V) b.p. Gh. 
Lupu (P) ; M. Niculescu (D+V) b.ab. 
a III-a M. Diaconu (P) ; M. Telefon 
(P) b.ab. a II-a A. Niculescu (D+V) ; 
S. Banea (P) b.K.O. I C. Neaga 
(D+V) ; M. Neacșu (D+V) b.p. M. 
Constantinescu (P).

în întîlnirea dintre selecționatele 
Viitorul + Metalul și Avîntul + Uni
rea nu s-au disputat decît patru me
ciuri : A. Maxim (A+U) b.p. Gh. 
Cristea (V+M) ; C. Stanciu (A+U) 
b.p. Gh. Balcă (V+M) ; M. Obretin 
(V|+M) b.p. S. Dumitrescu (A+U) ; 
V. Bădoi (V+M) b.ab. a II-a C. Du
mitrescu (A+U).

Calculîndu-se și neprezentările, în
tîlnirea a luat sfîrșit cu scorul de 
23—18 în favoarea selecționatei Viito
rul t+ Metalul.

Duminică dimineața, Olimpia, prezen- 
tînd boxeri Ia mai multe categorii, a 
învins Rapidul cu scorul de 32—16.

Iată rezultatele celor șase întîlniri 
oficiale disputate : T. Jerdea (O) b.ab. 
r. I A. Constantin (R) ; C. Negoescu 
(O) b.p. R. Alexiu (R) ; I. Barbu (R) 
b.p. D. Diaconescu (O) ; Ilie Ion (R) 
b.ab. a II-a V. Siteanu (O) ; A. Ște- 
fănescu (O) b.ab. a II-a Șt. Novac 
(R) ; C. Stancu (R) b.p. N. Hoanfă 
(O).

M. Tr.

„Cupa orașului București'*
Miercuri seara, ora 19, în sala Casei 

de cultură a raionului Tudor Vladimi-t 
rescu din str. Turturele nr. 44, va 
avea loc prima reuniune de box din 
cadrul „Cupei orașului București".

La această competiție vor participa 
boxeri de categoria I și a II-a de la 
cluburile Dinamo, Steaua, Progresul, 
Rapid, Metalul, Olimpia, Voința, Uni
rea, Pasteur.
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licrkowska. O decepție a constituit 
echipa Cehoslovaciei, cu cea mai ri
dicată medie de vîrstă, de aceea 
greoaie, fără perspective. O echipă 
care în viitor va da de furcă tuturor 
este cea a Ungariei, alcătuită din ele
mente tinere, cu calități fizice deose
bite și mare putere de luptă.

— tar echipa noastră ?...
N. MURAFA : A confirmat rezultatul 

obținut anul trecut la campionatul 
mondial de la Moscova, realizîndu-și 
de data aceasta obiectivul fixat : ca
lificarea la J.O. E o performanță fru
moasă, obținută la capătul unor între
ceri foarte disputate, întrucit majori
tatea echipelor — lăsind la o parte 
U.R.S.S. și Polonia, deja calificate — 
vizau și ele locul rămas vacant pentru 
Tokio, f.cliipa noastră a jucat în ge
neral bine, dar ar fi putut juca și mai 
bine dacă, pe de o parte nu s-ar fi 
accidentat două jucătoare de bază, 
Sonia Colceriu și Doina Ivănescu, și 
dacă, pe de altă parte, independent 
de aceste accidente, echipa n-ar fi ma
nifestat anumite deficiențe și fluctuații 
In comportarea apărării, precum și din 
punct de vedere al orientării tactice.

SONfA COLCERIU: Tactica este în
totdeauna in funcție de pregătirea teh
nică a jucătoarelor. Și de data asta, 
■coastă pregătire a prezentat unele la- 

Nicolae Sotir, Horațiu Nicoiau, Ștefan Roman, Nicolae Murafa, Sonia Colceriu și Gabriel Cherebețiu 
(de la stingă spre dreapta), văztiți in jurul mesei rotunde de Neagu Rădulescu.

cttne. Ca urmare a lor și a defectelor 
;de ordin tactic, noi jucăm în genere 
țșabion, cu maximă prudență, ceea ce 
a redus și din eficacitatea atacului.

N. MURAFA : Vorbind despre atac, 
-idespre varietatea lui în acțiuni, tre- 
ibuie să o remarc, tocmai pentru că 
iîn genere am jucat șablon, pe Natalia 
"Todorovschi, care i-a dat ofensivei o 
notă de fantezie. Principala noastră 
realizatoare în atac a fost însă Lia 
Vanea, care a suplinit-o cu mult succes 
pe Doina Ivănescu. Despre celelalte: 
'Alexandrina Chezan —- bună coordo
natoare : Ana Mocanu a fost „omul 
de legătură", de surpriză; Ileana Encu- 
lescu — foarte bună în atac, dar 
slabă în apărare; Doina Po
pescu — inegală, putea să aducă un 
aport mare, ca și Elisabeta Goloșie ; 
Sonia Colceriu s-a comportat totdeauna 
■bine atunci cînd a jucat; Viorica 
țMirion, Elena Florescu și Cornelia 
^Morarii II — utile, iar Doina Ivănescu 
ta avut un merit substanțial în obți- 
țnerea victoriei asupra R.D. Germane.

— Ați vorbit de anumite defi
ciențe în jocul echipei. Acestea, 
fără îndoială, sînt legate de unele 

• scăderi în pregătire. Ce ne puteți 
spune despre aceasta ?

1 SONIA COLCERIU: Dacă în pri- 
•vința pregătirii fizice noi am realizat 
lîntr-adevăr progrese importante, în 
ischimb la capitolul tehnicii, progresul 
ai fost cam lent. De pildă, avem și 
acum imprecisă primirea serviciului. 
Aceasta din cauză că încă nu ne-am 
ameliorat suficient preluarea. Poziția 
noastră este prea statică, nu ne de
plasăm suficient. De asemenea, nici de 
îmbunătățirea blocajului nu ne-am 
preocupat suficient în pregătirea 
noastră.

— Dar pregătirea morală și de 
voință ?

*dN. MURAFA: Spre deosebire de 
Campionatul mondial feminin de la 
Moscova — 1962, unde din acest punct 
ide vedere echipa noastră feminină a 
jnrălucit, de astă dată factorul moral 
h fost deficitar. Ca dovadă, întîi și 
Mtî-i. demobilizarea jucătoarelor după 
Accidentarea Doinei Ivănescu, care n-a

jucat nici un meci în turneul final.
Trebuie să spun că n-a existat su

ficientă grijă pentru coeziunea colec
tivului, componentele lotului nelucrind 
împreună întreaga perioadă de pregă
tire, ci doar in ultimele două luni. 
Pe lîngă aceasta, au mai existat și 
cazuri de indisciplină (Lia Vanea, 
Alexandrina Berezeanu), față de care 
colectivul a luat atitudine abia spre 
sfîrșit, la inceput componentele lotului 
menajîndu-se între ele.

— Bineînțeles, sint lipsuri care 
nu vor mai exista în viitor.

N. MURAFA : Fără îndoială. Folo
sind experiența dobîndită cu prilejul 
actualelor campionate europene, ne 
vom strădui pe viitor să realizăm o 
pregătire corespunzătoare, care să facă 
posibilă îndeplinirea obiectivelor pro
puse. Și, înainte de toate, pentru ca 
echipa să se prezinte la Tokio cu o 
mult mai mare putere de luptă, cu un 
bagaj tehnico-tactic la nivelul voleiu
lui mondial. Pentru aceasta, va fi ne
voie să ne îndreptăm atenția și spre 
unele elemente tinere, talentate, capa
bile de progres, care să înlocuiască 
pe unele dintre componentele actualu
lui lot.

SONIA COLCERIU: Cred că vom 
reuși să realizăm cele spuse de tov. 
Murafa. Dar, in loc să imităm anu
mite scheme tactice practicate de cele 
mai bune echipe din lume, care fără 

îndoială nu trebuie neglijate, ar tre
bui să încercăm noi înșine a găsi arme 
tehnice și tactice corespunzătoare spe
cificului nostru, pregătirii și calități
lor native ale jucătoarelor noastre. Să 
contribuim și noi la introducerea în 
arsenalul procedeelor tehnice din vo
leiul mondial a unor elemente noi, 
care să constituie caracteristici noi, de 
surpriză, ale școlii voleiului romînesc.

— Vă gînditi la ceva anume ?
SONTA COLCERIU: Deocamdată 

n-am găsit, dar sîntem hotărîte să 
căutăm și să le aflăm, urmînd exem
plul băieților, care prezintă de pildă 
o excepțională împletire a forței cu 
finețea în atac.

— Da, e un exemplu demn de 
urmat. .Și, fiindcă a venit vorba 
de băieți, să le dăm cuvîntul. 
Pentru inceput însă, tovarășe Ni- 
colae Sotir, vă solicităm și dv. 
o privire de ansamblu asupra 
campionatului la care ați parti
cipat.

N. SOTIR : Se pare că-î unanim a- 
cordul că „europenele" de la Bucu
rești au atins valoarea unui campionat 
mondial. In orice caz, întîlnirile au 
depășit cu mult nivelul celor din ediția 
1958 a campionatelor europene de Ia 
Praga. Cit privește caracterizarea 
echipelor, cred că e firesc să încep 
cu Bulgaria, al cărei joc mi-a plăcut 
îndeosebi, ea acționînd la un nivel 
înalt în toate meciurile. Apoi, echipa 
Ungariei, care s-a prezentat mult mai 
bine ca altădată, remarcîndu-se în 
special prin judicioasa dozare a efor
turilor, în funcție de descompletarea 
lotului în urma accidentării lui Molnar, 
dar și în funcție de adversari. Echi
pele U.R.S.S. și Celioslovaciei, pre- 
zentind vechile lor caracteristici, au 
realizat în unele întîlniri jocuri la un 
nivel neatins de mulți ani, pentru ca 
în altele să comită considerabile erori 
tehnice și tactice, inegalitatea în com
portare explicînd locurile 3 și 5 ocu
pate de ele. Inconstanța i-a costat și 
pe polonezi, ca și pe iugoslavi care, 
cu o echipă împrospătată și cu jucă
tori valoroși, nu puteau totuși obține 
mai mult cu pregătirea lor, în mod 

evident deficitară. Mare progres la 
echipa Franței, care abordează toate 
elementele tehnicii și tacticii și ma
nifestă o sănătoasă orientare prin fo
losirea curajoasă a tinerilor.

— Ne face impresia că aveți de 
făcut completări, tovarășe Roman.

ȘT. ROMAN : Da. Mai întîi. că 
sporul de valoare in voleiul european 
n-a fost ilustrat numai de primele 8 
echipe, ci și de plutonul format din 
reprezentativele R.D. Germane, Olan
dei. Turciei și Italiei, care anunță că 
au inceput și ele asaltul spre un loc 
de frunte. In viitor deci lupta va fi 
cu mult mai strînsă iar nivelul „eu
ropenelor" incă și mai ridicat. Apoi, 
vreau să adaug ceva cu privire la 
practica pregătirii și a folosirii oame
nilor de schimb, a creșterii potențialu
lui solicitat așa-ziselor „rezerve". Ma
joritatea echipelor au făcut apel la 
experiența unor jucători mai vechi, 
remarcabil fiind intre acestea felul 
cum a fost utilizat in echipa Bulgariei 
Boris Ghiuderov, bine încadrat de ti
neri. S-a văzut în schimb că o for
mație alcătuită numai din astfel de 
jucători. vîrsțnici, Cehoslovacia, nu 
poate ține cadența. Foștii campioni nu 
și-au schimbat de peste 6 ani echipa 
și, ca urmare, bat pasul pe loc. Suc
cesul a fost și va fi în continuare al 
echipelor care vor putea arunca în 

luptă 12 oameni de valori apropiate 
și egal pregătiți.

— Cine sînt jucătorii care v-au 
plăcut cel mai mult ? Poate că 
încercați să alcătuiți cu ei a 
echipă a campionatului ?

N, SOTIR : Intr-o astfel de echipă 
eu i-aș selecționa pe Mihaly Tatar 
(Ungaria), Simion Srîndev (Bulgaria), 
Horațiu Nicoiau și Aurel Drăgan 
(Romînia), Ivan Bugaenkov (U.R.S.S.), 
și Dimităr Karov (Bulgaria)...

ȘT. ROMAN: ...Cărora eu le-aș 
adăuga un „6“ alcătuit din Dmitri 
Voskovoinîkov (U.R.S.S.), Zozisfan 
Ambroziak (Polonia), luliu Szocs. 
și Gh. Fieraru (Romînia), Bogdan 
Tomaszewski (Polonia) și Karel Paulus 
(Cehoslovacia).

— Care sînt după părerea dv. 
explicațiile victoriei obținute de 
echipa Rotnîniei ?

N. SOTIR: In primul rînd, schim
barea concepției de pregătire în ceea 
ce privește volumul antrenamentelor, 
acesta crescînd sensibil față de trecut. 
In al doilea rînd — omogenitatea lo
tului nostru, diferența minimă sau 
aproape inexistentă între primii 6 ju
cători și următorii 5 mai mult folosiți. 
Și s-a văzut că de cîte ori am intro
dus în formație o așa-zisă „re
zervă", jucătorul respectiv s-a înca
drat imediat in joc și n-a fost cu ni
mic mai prejos decît titularul înlocuit. 
Deseori, chiar dimpotrivă. In al treilea 
rînd — dîrza dorință de victorie, pu

CONCLUZIILE NOASTRE: La urma urmei, cele mai multe din apre
cierile de mai sus au valoare de concluzii. Trecînd peste cele care rte-au 
vorbit despre nivelul valoric al campionatelor și despre caracteristicile 
formațiilor participante, se cuvine totuși a extrage esențialul în ceea ce 
privește echipele noastre. Iar esențialul, după părerea noastră, constă în 
faptul că in cadrul ambelor reprezentative comportarea lor - și victoriile 
obținute au fost temeinib și serios analizate, cu multă principialitate și; cu 
deosebită grijă pentru perspectivă, pentru J.O. de la Tokio in primul rînd, 
fără pic de înfumurare. Este, acesta, cel mai bun semn că, în viitoarea lor 
pregătire voleibalistele și voleibaliștii noștri fruntași vor depune și mai cu 
tărie decît pînă acum strădaniile necesare pentru a-și crește continuu măies
tria, pentru a putea astfel reprezenta cu cinste patria, mișcarea sportivă 
din tara noastră, si la Jocurile Olimpice din capitala Japoniei.

O anchetă realizată de CONSTANTIN FAUR, CONSTANTIN 
ALEXE și MIRCEA TUDORAN.

ternic educată la toți voleibaliștii, 
voința colectivă, spiritul de intr-aju
torare reciprocă, mulțumită căruia au 
fost suplinite unele deficiențe ivite pe 
alocuri (accidentarea lui Plocon, îm
bolnăvirea lui Derzei). In al patrulea 
rînd — o pregătire fizică superioară, 
care ne-a permis să jucăm aproape 
în același ritm de la început și pînă 
la sfîrșit. In al cincilea rînd — stu
dierea temeinică a jocului adversaru
lui, în baza căreia am putut folosi îm
potriva fiecărei echipe, pe lîngă ma
niera noastră obișnuită de joc, și anu
mite variante tactice.

ȘT. ROMAN : Trebuie să adaugă ca 
foarte pozitiv și faptul că de astă dată 
în pregătirea noastră ne-am axat în 
mod mai înțelept decît altă dată pe 
principalele elemente de tehnică și 
tactică deficitare in anii trecuți în jocul 
nostru : preluarea în general, primirea 
serviciului și pasa a doua. După aceea, 
vreau să-l completez pe tov. N. Sotir 
cu mențiunea că, datorită pregătirii 
superioare a echipei noastre și a ob
servațiilor făcute asupra joctdui adver
sarilor, am reușit de fiecare dată ca, 
îmbinînd forța cu subtilitatea in atac 
să ne impunem jocul și să-i forțăm 
pe adversari să joace după cum... 
le-am cîntat noi!

H. NICOLAU : Un adaus la una din 
explicațiile victoriei: forța colectivu
lui. S-a văzut clar că de astă dată 
toate acțiunile au fost bine înțelese 
de noi toți, că toți am gîndit și am 
acționat unitar. Intr-un cuvînt, am 
avut un colectiv bine sudat, fără fisuri.

N. SOTIR : Intr-adevăr, iar forța 
colectivului s-a vădit cu mult înainte 
de campionat, cînd componenții lotu
lui au luat solidar atitudine față de 
cei care se eschivau de la îndeplinirea 
programului de pregătire, care nu de
puneau suficient interes.

Ei au simțit din plin răspun
derea și încrederea ce li s-a
acordat și ca atare au lucrat cu tra
gere de inimă, pasiune, fără pic de 
menajamente. Trebuie să remarc în 
această privință pe Horațiu Nicoiau, 
Davila Plocon. Eduard Derzei. Mihai 
Grigorovici, Aurel Drăgan, Gheorghe 
Fieraru, iar dintre cei tineri pe luliu 
Szbcz, Mihai Coste, Wilhelm Schrei- ' 
ber, precum și faptul că în aceste stră- j 
danii sporite pentru o cît mai bună 
pregătire, un foarte bun și permanent 
exemplu le-au fost, celor mai tineri, 
consacrații. Rezultatul muncii depuse 
în pregătire de o serie de voleibaliști 
mai tineri, ca M. Grigorovici, I. Szocs, 
M. Coste și W. Schreiber a fost con
sacrarea lor pe plan internațional cu 
prilejul acestor campionate europene.

O prețioasă contribuție la succes 
a adus-o medicul lotului, dr. Gabriel 
Cherebețiu. El a desfășurat întreaga 
sa activitate in strînsă legătură și 
colaborare cu noi, antrenorii, iar roa- î 
dele muncii sale s-au văzut.

— Tovarășe doctor, ca fost, piuă 
mai ieri, coleg de echipă cu cei ! 
care au cucerit titlul european și 
ca participant la cele mai multe | 
din trecutele campionate europene 
și mondiale, ce aveți de adăugat i 
despre jocul echipei noastre ?

G. CHEREBEȚIU : Cred că una | 
dintre explicațiile victoriei noastre a 
constituit-o și faptul că rezolvarea tac- , 
tică a diverselor stiluri individuale ale 
jucătorilor noștri a fost mult superioară , 
față de aceea exprimată la alte com
petiții, varietatea atacului fiind remar- ! 
cabilă în jocul nostru. Și cred că asu- I 
pra acestei alternări a atacului în forță . 
cu cel moale, liftat și cu mingi „puse", ! 
va trebui în continuare să insistăm 
tot mai mult, spre folosul echipei.

— Vorbind despre viitor, tova
rășe Sotir, la închiderea discuției, 
aveți din nou cuvîntul, pentru a 
ne împărtăși cîte ceva despre : 
perspectivele echipei noastre.

N. SOTIR : Obiectivul principal : 
Tokio. Titlul pe care l-am cîștigat ne 
obligă, mai mult ca niciodată, și cu 
totii dorim să ne apărăm prestigiul, 
să ne păstrăm locul în ierarhia voie- I 
iului mondial. Pentru cucerirea meda
liei de la Tokio, nu avem altă cale 
decît continuarea pregătirilor cu aceeași 
seriozitate, cu aceeași forță, perfec- ! 
ționîndu-ne elementele de tehnică,
mulțumită cărora să putem realiza la 
J.O. un joc și mai variat. Va trebui 
să ne îmbunătățim în continuare și 
mai mult preluarea, făcînd ca ea să j 
ajute chiar și atacurilor din prima 
pasă și să creștem totodată măiestria 
serviciilor noastre, dîndu-le și lor mai 
multă varietate și eficacitate ofensivă. ■ 
In același timp, bazîndu-ne pe actualele j 
cadre ale echipei, să ne preocupăm și J 
de formarea altora, noi, mai ținere, I 
talentate, de perspectivă și care, la 
nevoie, să-i poată suplini în mod efi- I 
c.ient pe cei din prima formație.

Programul 
„Cupei F.B. Volei" 

FEMININ, SERIA I
ETAPA I, 1 DECEMBRIE

Dinamo București — Voința Craiova
Rapid București — Farul Constanța
Știința București — C.S.M. Sibiu 
C.S.M. Cluj — C.P. București 
Știința Cluj — Progresul București

ETAPA A Il-a, 8 DECEMBRIE

Progresul București — știința București 
C.P. București — Farul Constanța 
C.S.M. Sibiu — Rapid București 
C.S.M. Clui — Dinamo București 
Voința Craiova — Știința Cluj

ETAPA A IlI-a, 15 DECEMBRIE
Rapid București — Progresul București 
Dinamo București — C.P. București 
Știința București — Voința Craiova
Știința Cluj — C.S.M. Cluj
Farul Constanța — C.S.M. Sibiu

ETAPA A IV-a, 22 DECEMBRIE

C.P. București — C.S.M. Sibiu 
Progresul București — Farul Constanța 
Dinamo București — Știința Cluj 
C.S.M. Cluj — Știința București 
Voința Craiova — Rapid București

ETAPA A V-a, 29 DECEMBRIE
Știința București — Dinamo București
Rapid București — C.S.M. Cluj
Știința Cluj — C.P. București 
Farui Constanța — Voința Craiova 
C.S.M. Sibiu — Progresul București

ETAPA A Vl-a, 5 IANUARIE
C P. București — Progresul București 
Dinamo București — Rapid București 
Stiinta Cluj — Știința București 
C S.M. Cluj — Farul Constanța 
Voința Craiova — C.S.M. Sibiu.

ETAPA A vil-a, 12 IANUARIE
Știința București — C.P. București 
Rapid București — știința Ciuî 
Progresul București — Voința Craiova 
Farul Constanța — Dinamo București 
C.S.M. Sibiu — C.S.M. Cluj.

ETAPA A VITI-a, 19 IANUARIE
Știința București — Rapid București 
C.P. București — Voința Craiova 
Dinamo București — C.S.M. Sibiu 
C.S.M. Cluj — Progresul București 
Știința Cluj — Farul Constanța.

ETAPA A IX-a, 26 IANUARIE
Rapid București — C.P. București 
Progresul București — Dinamo București 
Farul Constanța — Știința București 
C.S.M. Sibiu — Știința Cluj
Voința Craiova — C.S.M. Cluj.

MASCULIN, SERIA I

ETAPA I. 1 DECEMBRIE

Dinamo București — Rapid București 
Progresul București — C.S.M.S. Iași 
Steaua București — Minerul Bihor 
Știința Galați — Petrolul Ploiești 
Știința Timișoara — Farul Constanța 
Tractorul Brașov — Știința Cluj

ETAPA A IL-a, 8 DECEMBRIE
Știința Cluj
Steaua București 

Tractorul Brașov 
Știința Timișoara

Ptapid București — Știința Cluj
Dinamo București — Progresul București 
C.S.M.S. Iași - ------
Farul Constanța 
Petrolul Ploiești z
Minerul Bihor — Știința Galați.

ETAPA A IlI-a, 15 DECEMBRIE
Progresul București — Rapid Bucure.*? ■ 
Steaua București — Dinamo București 
Știința Galați — C.S.M.S Iași 
Știința Timișoara — Minerul Bihor 
Tractorul Brașov — Petrolul Ploiești 
Știința Cluj — Farul Constanța

ETAPA A iv-a, 18 DECEMBRIE
Progresul București — Steaua București 
Rapid București — Farul Constanța 
Dinamo București — Știința Galați 
Petrolul Ploiești — Știința Cluj 
Minerul Bihor — Tractorul Brașov 
C.S.M.S. Iași _ Știința Timișoara

ETAPA A V-a, 22 DECEMBRIE

Steaua București — Rapid București 
Știința Galați — Progresul București
Știința Timișoara — Dinamo București 
Tractorul Brașov — C.S.M.S. Iași 
Știința Cluj — Minerul Bihor.
Farul Constanța — Petrolul Ploiești.

ETAPA A VI-a, 29 DECEMBRIE
Rapid București — Petrolul Ploiești 
Dinamo București — Tractorul Brașov 
Progresul București — Știința Timișoara 
Steaua București — Știința Galați 
Minerul Bihor — Farul Constanța
C.S.M.S. Iași — Știința Cluj

ETAPA A Vil-a, 5 IANUARIE

Știința Galați — Rapid București 
Știința Timișoara — Steaua București 
Tractorul Brașov — Progresul București 
Știința Cluj — Dinamo București
Farul Constanța — C.S.M.S. Iași
Petrolul Ploiești — Minerul Bihor

ETAPA A VIII-a, 12 IANUARIE
Rapid București — Minerul Bihor 
Dinamo București — Farul Constanța 
Progresul București — Știința Cluj 
Steaua București — Tractorul Brașov 
C.S.M.S. Iași — Petrolul Ploiești 
Știința Galați — Știința Timișoara.

ETAPA A IX-a, 15 IANUARIE
Știința Timișoara — Rapid București 
Farul Constanța — Progresul București 
Petrolul Ploiești — Dinamo București 
Știința Cluj — Steaua București 
Minerul Bihor — C.S.M.S. Iași 
Tractorul Brașov — Știința Galați

ETAPA A X-a, 19 IANUARIE

Pvapid București — C.S.M.S. Iași 
Dinamo București — Minerul Bihor 
Progresul București — Petrolul Ploiești 
Steaua București — Farul Constanța 
Știința Galați — Știința Cluj
Știința. Timișoara — Tractorul Brașov

ETAPA A Xl-a, 26 IANUARIE
Tractorul Brașov — Rapid București 
Petrolul Ploiești — Steaua București 
Minerul Bihor — Progresul București 
C.S.M.S. Iași — Dinamo București 
Farul Constanța — Știința Galați 
Știința Cluj — Știința Timișoara.



ai două etape înaintea 
încheierii turului

.i trunchiată, prin amînarea cu
tii interbucureștean, etapa con 
ă duminică în campionatul cale

A ne invită la unele constatări 
d configurația clasamentului, 
fel, prin victoria obținută in dajt- 
eagului roșu. Farul a revenit prin- 
untașe, revendicînd, din nou, un 

zona superioară, la sfirșitul pri 
tur. Cit de îndreptățite silit da

de jucătorilor constănțeni ne vom 
da Seama abia duminică seara, 

jocul pe care îl au de disputat ft,-< 
•esul, 'clasată pe locul secund, 
tă echipe au pierdut insă „metri" 
•și in cursa' de urmărire a lidera 
Petrolul și Steagul roșu. Prin în- 
trea suferită duminică in fața echi- 
l.S.M.S. lași, petroliștii confirmă 
de formă In care se află carii de 

etape. Cît privește pe Steagul 
formația brașoveană a pierdut pe 
propriu, anulind, dintr-un condei, 

eea ce scrisesem (atit de fru- 
despre ea, după jocul susținut, la 

rești, cu Progresul. De pe urma 
zimților manifestate de Steagul 
și Petrolul Ploiești vor putea pro 
echipele bucureștene Rapid fi 

ia, care au și cite un joc mai pa- 
'isputat.

ipicuiri
teagul roșu Brașov s-a comportat 
» slab la toți factorii: fizic, teh- 
tactic și moral-volitiv.
greșit insă, fundamental în repri- 
Il-a cind, pentru o singură schim- 
de jucător (Zaharia in locul lui 

oi) antrenorul a făcut modificări 
tai multe posturi. Astfel, fundașul 
ii a trecut de pe dreapta pe stingă, 
no din fundaș a devenit mijlocaș, 
ie Pescarii l-a trecut din linia de 
•c în cea de atac. S-a modificat 
•Iul acesta organizarea întregii e- 
> fapt care a avut repercusiuni a- 
1 desfășurării jocului. De pe banca 
velor înaintașii Mesaroș și Necula 
•au la jocul desfășurat la intim- 
• de componența liniei ofensive, 
irul a avut o așezare în teren mai 
nală.-Constănțenii au acoperit mai 

centrul terenului, au jucat cu 
ă prudență în prima repriză și au 
raatacat periculos. După pauză, 
ația oaspe a acționat în atac cu 
iiimăr mai mare de jucători, per
lă și apărătorilor să acționeze pe 
ipațiu mai larg.

din foile observatorilor federali

HALTERE [

Cupa Steaua", o competiție reușită
EMIL RAȚIU A STABILIT UN NOU RECORD AL ȚÂRII

mai prinlr-o pregătire temeinică poți obține rezultate 
se! lată-l pe noul recordman la „aruncat", Emil Rațiu, 

la antrenament
Foto : T. Roibu

Duminică dimineața s-a desfășurat în sala Dinamo II 
o frumoasă competiție rezervată tinerilor halterofili, 
la care au participat 54 de echipe de juniori din Capitală, 
întrecerile au oferit dispute pasionante pe categorii, rele- 
vînd o serie de elemente tinere, cu frumoase perspective.

în viitor, am dori ca asemenea inițiative să pornească 
și din partea altor mari cluburi din București, pentru 
că în felul acesta li se asigură tinerilor halterofili o par
ticipare continuă în competiții oficiale și o pregătire 
temeinică. întrecerile s-au desfășurat însă într-o sală 
mica, necorespunzătoare, iar spectatorii dornici să urmă
rească : întrecerile au fost nevoiți să privească disputele... 
de afară,' prin geam, pentru că pur și simplu-nu au. mai 
găsit un loc în sala de concurs. Sugerăm ca în . viitor să 
fie mai judicios folosite posibilitățile existente și ase
menea întreceri să aibă loc în săli corespunzătoare, în 
întreprinderi, la cămine culturale, în școli etc... unde con
dițiile organizării unui concurs ar fi cu mult mai priel
nice, și, în plus, popularizarea sportului cu halterele ar 
fi cu mult mai eficientă.

Vorbind despre rezultate trebuie să relevăm,. în primul 
rînd, recordul obținut de tînărul student al l.C.F.-ului, 
Emil Rațiu, care în limita categoriei mijlocie a reușit 
la stilul „aruncat" să ridice o bară de 160 kg. El a 
întrecut astfel cu 2,5 kg recordul republican' deținut de 
Lazăr Baroga din 1960. Considerăm că Emil Rațiu are 
mari posibilități de progres, și că, în curînd, el ne va 
mai aduce numeroase satisfacții prin corectarea și a 
altor recorduri (la total, împins și smuls).
î Pe echipe, primul loc a fost ocupat de Steaua cu, 12 p. 

Pe locurile următoare s-au clasat.halterofilii .de la Olimpia 
cu 23 p, urmați de cei de la Viitorul cu 24 p. Pe cate
gorii, victoriile au revenit următorilor halterofili: cat.
cocoș: Cristian Dinescu (Viitorul) 195 kg; cat. pană:
losif Piri (Steaua) 257,5 kg; cat. ușoară: V. Grigore 
(Steaua) 262,5 kg; cat. semimijlocie: Dan Mihăilescu
(Steaua) 270 kg; cat. mijlocie: A. Brana (Steaua)
322,5 kg; cat. semigrea: Gh. Steinbach (Steaua) 225 kg; 
cat. grea: Gh. Mincu (Dinamo Obor) 370 kg. De men
ționat că juniorii clubului Steaua (antrenor Gh. Mănă- 
ilescu) au avut o excelentă comportare, (i.o.).

Puncte prețioase au obținut Crișul 
Oradea, C.S.ÂLS. Iași, U.T.A. (toate 
„acasă") și Dinamo Pitești fzn depla
sare).

Fruntașă ctndva, în clasament, echi
pa Siderurgistul Galați se află 
acum pe locul 12. Fotbaliștii gălățeni 
n-au mai cîștigat nici un joc de 7 eta
pe (au acumulat doar două puncte 
prin două rezultate egale pe teren pro
priu ), au înscris în această perioadă 
doar 4 goluri: primind 17. Spre ei și 
numai spre ei se îndreaptă, deocam 
dată, speranțele „Științelor", din Timi
șoara și Cluj, rămase și după etapa a 
Xl-a pe locurile (13 și 14) pe care stă 
'scris: retrogradare...

In sfirșit. această a Xl-a etapă ridi
că din nou PROBLEMA l.NCONSTAN- 
ȚEl la echipele noastre fruntașe (în
deosebi la Farul și Steagul roșu) ca f 
pe aceea a jocului steril, sărac în șuturi 
pe. pomtă și deci și în... goluri mar
cate: 5 din 5 jocuri, adică in medie 
meciul și. . . golul.

Ce aveți de spus, tovarăși antrenori? 1 
Se lucrează suficient la acest imnor- j 
tant capitol al finalizării ? Noi credem . 
că nu.

G. NICOLAESCTI

Colabormd excelent cu „tușierii" ar 
bitrul Iosif Riter a condus foarte bine". 
(1LIE SAVU — observator la meciul 
Steagul roșu—Farul).

„Joc de slabă factură tehnică la i 
Galați. Echipa locală, Siderurgistul, a •. 
început bine, dar nereușind să fructifice. • 
a acționat, în continuare, nervos, ma- \ 
nifestind predilecție pentru jocul in 
forță, cu pase lungi, trimise mai mult 
spre înaintașii centrali. Gălătenii n-au \ 
șutat decît de două trei ori mai pericu- \ 
jos la poartă

Dinamo Pitești și-a organizat mai . 
bine jocul. A pus accentul pe apărare, | 
dar a ieșit cu ușurință la atac. Un \ 
prețios aport l-a adus din nou juniorul 
Dobrin care, bun tehnician și clarvăză- ! 
tor, a acționat cu iscusință la mijlo
cul terenului făcînd legătura între apă- | 
rători șl cele două „virfuri", C. Ionescu \ 
și Țurcan. Jucătorul piteștean C. Du- \ 
mitreseu a fost eliminat (min. 82) în \ 
mod nejustificat". (G1I. BĂRBULES- \ 
CU — observator la meciul Siderur
gistul — Dinamo Pitești).

Sfirșit de „stagiune" în
Cu excepția restantei de duminică 

de la Baia Mare, cînd Minerul Baia 
Mare și C.F.R. Timișoara se întilnesc 
într-un meci hotăritor în ceea ce pri
vește stabilirea echipei care va deține 
pînă la primăvară titlul simbolic de

lui Buzatu (Metalul) este reluată cu capul tie către Malschi la 
din jocul Metalul București — C.F.R. Pașcani

Foto : T. Chioreanu

O centrare
poartă. Fază

! ■ f„campioană de toamnă", pînă la 29 
martie 1964, data -cind a fost fixată 
reluarea campionatului, nu vom mai 
vedea meciuri de categoria B.

Lăsînd la o parte restanta de mai 
sus, ce se poate spune acum, la în
cheierea oficială a primei jumătăți a 
întrecerii echipelor din categoria B ? 
Cîteva constatări se impun de la bun 
înțeput: majoritatea echipelor au în-, 
țeles să, lupte pentru practicarea unui 
fotbal de cît mai bună calitate, pentru 
jocuri cît mai bune; trebuie scos în 
evidență și faptul că o serie de echipe 
tinere au avut o comportare dintre 
cele mai frumoase în această primă 
jumătate de campionat; în al treilea 
rînd, trebuie să amintim — o latură 
negativă; a întrecerii — de comportarea 
slabă a . celor trei echipe retrogradate 
din categoria A (Dinamo Bacău în se
ria 1, Minerul Lupeni și Flamura roșie 
Oradea în seria a Il-a).

Nu de puține ori corespondenții și 
trimișii noștri au avut numai cuvinte 
frumoase despre, calitatea bună a fot
balului practicat de formații ca Meta
lul Tîrgoviște (antrenor P. Moldo
veanul, Poiana Cîmpina (antrenor 
Gică Petrescu), C.F.R. Pașcani (an
trenor Marin Alexandru), Minerul Baia 

Mare (antrenor Ad. Balogh"), C.F.R. 
Timișoara (antrenori losif Covaci și 
Vasile Gain)’, C.SiM. Reșița (antrenor 
I. Reinhardt), Gaz Metan Mediaș (an
trenor P, Rădulescu). Acești antrenori 
— și ca ei mulți alții — au căutat să 

imprime echipelor lor o concepție nouă, 
modernă de joc, să insufle jucătorilor 
respectul pentru. arbitri și adversari. 
Nici nu e de mirare deci că multe 
dintre aceste echipe ocupă locuri de 
frunte în cele două clasamente.

Cu riscul de a ne repeta, trebuie să 
arătăm că turul categoriei secunde a 
scos în evidență o serie de echipe ti
nere : Metalul Tîrgoviște (mai țineți

SUPERL
• Cea mai mare surpriză a acestei.., 

sernietape : înfrîngerea suferită pe te
ren propriu de Steagul roșu, în fața 
Farului, care cu o săptămînă înainte 
pierduse „acasăil partida cu... Crișul. 
Se spune că „balonul este rotund". Nu 
știm ce vrea să sublinieze această 
zicală : forma mingii sau... inconstanța 
jucătorilor ? Rezultatul de la Brașov 
pledează pentru ultima ipoteză.

• Cel mai bun arbitru : I. Ritter- 
Timișoara, conducătorul meciului de
la Brașov. O remarcă și pentru cei
doi tușieri: Retezan și Ferenczi, am
bii foști jucători, ca și Ritter, la 
C.F.R. Timișoara.

• Cel mai slab joc : Siderurgistul 
Galați — Dinamo Pitești. A fost, cum 
se spune, un meci nul... din toate punc
tele de vedere.

• Intîlnirea cea mai disputată : Iacob (Crișul).

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI» » »
A DOUA PARTIDĂ DINAMO 
BUCUREȘTI — REAL MADRID

Cele două cluburi au căzut de acord 
asupra datei de disputare a returului 
jocului Dinamo București — Real Ma
drid. Meciul va avea loc la 18 decem
brie, la Madrid

STEAUA PLEACĂ JOI 
IN R. D. VIETNAM

Echipa bucureșteană Steaua pleacă 
joi 28 noiembrie în R. D. Vietnam unde 
va lua parte la campionatul de fotbal 
al armatelor prietene. Sportivii romîni 
sînt în aceeași serie cu cei din R. D. 
Vietnam și R.D. Germană.

Meciurile pe care Steaua le avea 
de jucat cu U.T.A. și Dinamo Pitești 
au fost amînate. Cel cu U.T.A. se va 
disputa la 21 decembrie, iar cel cu Di- 
uamo Pitești la 25 decembrie.

ARBITRUL MIHAI POPA — 
IN BULGARIA

Miercuri va avea loc la Plovdiv par
tida Lokomotiv Plovdiv —- Ujpest Bu
dapesta, în cadrul „Cupei orașelor 
tîrguri". Jocul va fi condus de arbitrul 
internațional Mihai Popa.

categoria B
minte cîți „senatori de drept" au ple
cat de la această echipă la începutul 
campionatului? Ei au fost înlocuiți 
numai cu elemente tinere). C.F.R. Ti
mișoara (medie de vîrstă: 22 de ani), 
C.F.R. Pașcani (în luptă aproape toi 
timpul pentru locul 1, această forma
ție a constituit, prin rezultatele obținu
te. o adevărată surpriză)-, Tractorul 
Brașov (din candidată la Categoria C. 
devenise la un moment dat „capul" 
seriei I 1). C.S.M. Reșița („adversarul 
din umbră" al ceior două candidate la 
șefie. Minerul Baia Mare șr C.F.R. Ti
mișoara), A. S. Cugir (echipă de regu
laritate, fără nume sonore; dar unde 
se „simte" mina antrenorului I. Pet- 
chovski) etc.

în schimb au deziluzionat — în 
privința calității jocului — o serie de 
formații cu vechi state de serviciu în 
categoria B cum stilt Flacăra' .Moreni, 
Foresta Fălticeni, .Mureșul Tg. Mureș, 
A.S,M.D. Satu More. ca și' Metalul 
București, Ind. S.îrmei C. Turzii. C.S.M. 
Sibiu, C.S.M. Cluj, Arteștil Turda, a- 
cestea din urmă echipe fruntașe în edi
ția trecută, acum aproape ■ toate pre
zente in a doua jumătate a clasamen
telor respective.

O categorie aparte o formează cele 
trei echipe care în primăvară au căzut 
din A. Toate trei, ținind seama de com
ponența loturilor lor și de experiența 
jucătorilor, și-au înșelat suporterii. 
Astfel, Dinamo Bacău aproape că și-a 
obișnuit susținătorii cu.......una caldă,
una recel" (dacă nu și două! ) devenind 
o echipă oarecare a seriei (să nu ui
tăm că în primăvara aceeași jucători, 
în cursă pentru evitarea retrogradării 
au fost pe locul al doilea .în clasamen
tul separat al returului categoriei A), 
ca și Minerul Lupeni. Ce să mai spu
nem despre Flamura, roșie Oradea, 
aflată direct în razele lanternei roșii? 
Să sperăm că cele patru lurți de pauză 
le vor prinde bine.

M. TUDORAN

ATIVE...
C.S.M.S. — Petrolul. Deși au fost do
minați în majoritatea timpului, plo- 
ieștenii n-au lăsat să li se marcheze 
decît un singur gol și acesta abia spre 
sfirșitul meciului. Este interesant de 
arătat că în 11 meciuri Petrolul n-a 
primit decît 7 goluri. Dacă ne uităm 
însă în clasament și la rubrica golu
rilor înscrise vom conchide că Petro
lul nu prea primește goluri dar... nici 
nu dă.

• In baza rapoartelor primite de la 
observatorii federali, iată care au fost 
cei mai buni jucători ai etapei, din 
care s-ar putea forma „echipa săptă- 
mînii" :

Matache (Dinamo Pitești) 
Georgescu (Crișul), Dumitru Nicolae 

(Petrolul), Deleanu (C.S.M.S.).
Stancu (Farul), Vornicu (C.S.M.S.) 
Tomeș (U.T.A.), Tufan (Farul), Țîr- 

lea (U.T.A.), Dobrin (Dinamo Pitești).

PROGRAMUL DE DUMINICĂ 
DIN CAPITALĂ

La sfirșitul săptămînii se vor dispu
ta în Capitală două meciuri din „Cupa 
R.P.R.". Partida Dinamo Victoria 
București — Flacăra Moreni va avea 
loc pe stadionul Dinamo cu începere 
de la ora 10, iar meciul Flacăra roșie 
București — Metalul Tîrgoviște este 
programat pe terenul Timpuri Noi, de 
la ora 11.

Singurul meci de categoria A din 
București, Dinamo — Șțiința Timișoa
ra, se va disputa pe stadionul Repu
blicii, de la ora 14.15.

JOI. UN MECI AMICAL
Pe terenul Timpuri Noi se va dispu

ta joi cu începere de la ora 14.15 parti
da amicală de fotbal dintre formațiile, 
bucureștene Flacăra roșie și Progresul 
București.

REPROGRAMAREA UNOR MECIURI 
DE JUNIORI

Comisia de competiții din cadrul 
F. R. Fotbal a reprogramat pentru 
duminică meciurile Metalosport Galați 
•— Rulmentul Bîrlad și Știința Galați — 
Chimia Onești, din cadrul campiona
tului republican de juniori.
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Activitatea în țară

Ediția din acest an a campiona
telor republicane de tir s-a bucurat de 
succes. Cînd spunem acest lucru, ne 
referim la faptul că pe standurile de 
tragere au luat loc aproape 300 de 
concurenți, care s-au străduit să obțină 
performante cît mai valoroase. Pe 
lingă trăgătorii din 19 secții de per
formantă, au evoluat și multe elemente 
tinere, talentate, care au avut o com
portare destul de bună. Remarcăm în
deosebi evoluția lui St. Caban (C.S.M. 
Cluj), care a înregistrat un rezultat ex
cepțional ce depășește ca valoare ac
tualul record mondial și recordul repu
blican, M. Grosaru (Steaua roșie Ba
cău), care a realizat un excelent re
zultat la pistol precizie, deși practică 
tirul abia din primăvara acestui an, 
1.. Giușcă (Olimpia), care a modificai 
recordul țării la pistol calibru mare, 
și alții. De asemenea, au realizat per
formanțe bune Margareta Enache 
(Steaua), care a egalat recordul repu
blican la armă 3x30 focuri poziția în 
genunchi, Eda Baia (Știința), cîștigă- 
toarea tricoului de campioană la armă 
liberă 60 focuri culcat senioare, I. Du
mitrescu la talere aruncate din șanț, 
Șt. Petrescu la pistol viteză, I. Pieptea 
la pistol precizie, Șt. Popovici și B. 
Marinescu la skeet ș.a.

Remarcăm cu acest prilej munca 
deosebit de conștiincioasă care se des
fășoară în unele secții de tir. In mod 
special, ne referim la secțiile de la 
clubul Steaua care a cucerit 18 titluri 
republicane față de cele 10 din anul 
trecut, Olimpia 4 față de două, Știința 
4 și Dinamo Obor 3. Am lăsat la urmă 
secția de la Dinamo București, care 
în ultima vreme este de nerecunoscut. 
O secție de performanță care a dat ti
rului nostru elemente de valoare, a 
ajuns în prezent printre secțiile cu ac
tivitate slabă, o secție care nu reușește 
în multe concursuri să prezinte numă
rul necesar de trăgători pentru a for
ma echipă. Cel mai concludent exem-

Au fost desemnați campionii de juniori
BAIA MARE 24 (prin telefon). In 

sala Sporturilor din localitate s-a 
desfășurat sîmbătă și duminică după- 
amiază, finala campionatului republi
can de lupte libere pentru juniori. 
La întreceri au participat 135 de 
sportivi, care s-au străduit să ofere 
publicului spectator întreceri dinamice 
și spectaculoase. Disputele de la Baia 
Mare au dovedit buna pregătire 
a tinerilor noștri luptători, care au 
primit foarte puține avertismente pen
tru lupta pasivă. Mulți dintre cei care 
au evoluat cu acest prilej au intrat 
în atenția antrenorilor pentru loturile 
republicane. Arbitrajele au corespuns. 
Iată noii campioni: cat. 49 kg: T. 
PATRAȘCU (Metalul Tîrgoviște); 
cat. 52 kg: GH. STAN (Unîo Satu 
Mare) ; cat. 55 kg: P. VENȚER 
(C.S.M. Reșița); cat. 59 kg: ALEX. 
MARMARA (Steaua); cat. 63 kg: 
GH. C1OA41RTAN (Dinamo Buc.) ; 
cat. 68 kg: T. BALAȘ (C.F.R. Ti
mișoara); cat 73 kg: N. ENE (Pe
trolul Ploiești) ; cat. 79 kg: I. POP 
(Chimistul Baia Mare); cat. 85 kg: 
GH. UREfANU (St. roșu Brasov) ; 
cat. peste 85 kg: ST. CORDONEANU 
(C.S.O. Galați).

De la comisia de motociclism 
a Consiliului orășenesc al UCFS
Astăzi, la ora 18, va avea loc în 

sala Dinamo din șos. Ștefan cel Mare, 
o consfătuire organizată de către co
misia orășenească de auto-moio, la 
care sînt invitați toți sportivii, antre
norii și arbitrii din București. Vor fi 
prezentate trei referate ale antrenorilor 
N. Sădeanu (Dinamo), M. Sărățeanu 
tMetalul) și Gh. Zdrinca (Voința).

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

handbal în 7 feminin din cadrul C.C.E. 
dintre echipele
RAPID BUCUREȘTI - SPARTAK 

SUBOTIȚA IUGOSLAVIA
ce va avea loc în sala Floreasca azi 
26 noiembrie 1963 orele 18,30 biletele 
se găsesc de vînzare la casele din str. 
Ion Vidu, Pronosport calea Victoriei 
nr. 2 și la casele sălii Floreasca, 

piu ni-1 oferă faptul că sportivii de la 
Dinamo au cucerit anul trecut 14 titluri 
de campioni ai țării, iar anul acesta 
numai 6. Ce părere are despre acest 
lucru conducerea clubului respectiv? 
încă de anul trecut s-au preconizat 
unele măsuri, dar ele au rămas pe 
hîrtie. Considerăm că este timpul să 
se treacă la remedierea situației ară
tate.

Campionatele republicane ediția 1963 
s-au bucurat de o organizare perfectă 
la care și-a dat contribuția întregul 
corp de arbitri ca și administrația po
ligonului Tunari. Pozitiv a fost și fap
tul că. pentru prima dată, au fost or
ganizate campionate republicane la 
talere și skeet și pentru juniori.

Acestea au fost părțile pozitive scoa
se în evidență cu prilejul desfășurării 
campionatelor republicane. Au existat 
însă și. multe lipsuri asupra cărora 
vom insista în rîndurile de față, de
oarece parte din ele se referă mai ales 
la comportarea trăgătorilor fruntași, 
componenți ai lotului olimpic. Aceștia, 
cu excepția lui I. Dumitrescu (talere). 
Șt. Petrescu (pistol viteză), I. Sîrbu 
(armă liberă 60 de focuri culcat și ar
mă calibru mare), s-au comportat ne- 
permis de slab. Dacă vremea ar fi fost 
nefavorabilă, am fi spus atunci că 
poate valoarea scăzută a performanțe
lor s-a datorat intemperiilor naturii. 
Dar așa, nu ne rămîne decit să apre
ciem că față de condițiile excelente de 
pregătire pe care le-au avut trăgătorii 
din lotul olimpic, rezultatele lor sînt 
sub posibilitățile de care dispun. Iată 
și cîteva exemple care ne arată scăde
rea manifestată Ia probele clasice de 
armă față de cifrele realizate anul 
trecut, deși întrecerile au avut loc cu 
mult mai devreme, adică în luna au
gust Proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri a revenit în 1962 
concurentului Tr. Cogut (C.S.M.S. 
Iași), cu 1140 p. Anul acesta, aceeași 
probă a fost cîștigată de un trăgător

Federația de specialitate a premiat 
cu acest prilej pe unii dintre antre
norii care s-au evidențiat în pregă
tirea sportivilor. Printre aceștia se 
află A. Ahmet (Tîrgoviște), O. We
ber (Satu Mare), I. Tucaci (Baia 
Mare), I. Mureșan (Brașov) ș.a.

V. SASARANU — coresp. reg. 

«EZULT4TE EXCEPTIONAL^

FLEXIBIL 
REZISTENT

• PERLAN alb dgmtpu ȚGțÂTuui oiw lină,mătase 
NIATUPALĂ Și FÎB0E SINTETi’cG 

•PERLAN ALBASTRU pekjtpu țesătuoî oiHÎN.BuiuBAC 
$i CÎKIEPÂ

„La aceeași cantitate de articole pentru spălat se folosește o cantitate 
mai redusă de Perlan in comparație cu ceilalți delergenți".

PREțUL UNEI CUTII DE „PERLAN" ESTE DE 2,50 LEI

din afara lotului olimpic cu 1133 p. 
Cu totul surprinzător este faptul că 
din cele 4 titluri de campioni republi
cani ai acestei probe, nici unul nu a 
revenit componenților lotului nostru 
olimpic, 1. Sîrbu, N. Rotaru, T. Ciulu, 
Tr. Cogut, I. Olărescu și M. Ferecatu. 
Am stat de vorbă cu unii din acești tră
gători, am cerut părerea antrenorilor, 
dar aceștia nu au putut să explice 
cauzele rezultatelor slabe obți
nute la aceste campionate. După „mon
dialele" de anul trecut, de la Cairo, fe
derația de specialitate a luat măsuri 
de lichidare a lrpsurilor care s-au ma
nifestat în anul 1962 și acestea nu tre
buiau să se mai repete. Dar, iată că 
și de data aceasta unii trăgători au 
manifestat aceleași deficiențe semna
late cu un an în urmă, deficiențe de or
din tehnico-tactic (T. Ciulu, I. Olăres
cu, M. Ferecatu), ca și lipsuri în pre
gătirea morală și de voință (I. Tripșa, 
T. Jeglinschi, V. Atanasiu etc.).

Considerăm că aceste lipsuri au fost 
generate de faptul că pe poligoanele 
de tragere se muncește încă insufi
cient, iar antrenorii nu manifestă su
ficientă exigență. Aceasta duce la 
un slab simț de răspundere al trăgă
torilor față de performanțele pe care 
trebuie să le obțină într-o anumită 
perioadă sau concurs.

Valoarea tirului nostru este recunos
cută pe plan mondial și avem nenu- 
mărați Jrăgători talentați. SIntem con
vinși că forul de specialitate, cadrele 
tehnice ca și trăgătorii selecționați în 
lotul olimpic vor fi în anul care vine 
la înălțimea așteptărilor și a încrederii 
de care se bucură.

V. GODESCU

193589 lei report la PRONOEXPRESUL DE MÎIN1
® 100 000 LEI PE UN ABONAMENT PRONOEXPRES ® PREMII SUPLIMENTARE SPORTEXPRE’ 

PRONOEXPRES
• Sînt multe motive ca să participați cu 

variante numeroase la concursul PRONO- 
EXPRES de mîine 27 noiembrie :

— concursul de mîine beneficiază de un 
report excepțional care ridica considerabil 
fondul de premii.

— se acorda premii suplimentare parti’ 
'cipanților la acest concurs, posesori de bi
lete Sportexpres.

— precedentele concursuri au acordat cu 
regularitate cîștiguri de mare valoare,, mai 
ales cînd au beneficiat și de reporturi.

Reportul concursului de mîine este ur
marea faptului ca la precedentul concurs 
PRONOEXPRES, cel din 20 noiembrie, deși 
s-a înregistrat un premiu de 100.000 lei, 
totuși, existînd un report de 239.882 lei, nu 
s-a epuizat în totalitate, oferind și con
cursului din 27 noiembrie o rezerva sub
stanțiala la cota categoriei.

Premiul de 100.000 lei, de care amintim, 
a fost obținut de participantul MIHAIL TI- 
MOFFEEV, pe care vi-1 prezentam în foto
grafia alăturată, pe un buletin-abonament. 
Acest buletin a avut singura varianta de 
categoria I a concursului. Cîștigul realizai 
de participantul bucureștean dovedește 
eficacitatea buletinelor-abonament. Și fiindcă 
vorbim de ele, vă atragem atenția cd bule- 
tinele-abonament pentru decembrie, bule
tine care va asigură prezența automata la

IAȘI. An luat sfîrșit întrecerile fazei 
regionale a campionatului de calificare 
la handbal în 7. Rezultate tehnsee s 
Feminin: Unirea Bîrlad — Progresul 
Pașcani 6—2 ; Unirea Bîrlad — Recolta 
P. Iloaiei 6—0; lnst. Politehnic Iași 
— Progresul Pașcani 7—2 ’ lnst. Poli
tehnic — Unirea Bîrlad 8—6. Mascu
lin: Gloria Bîrlad — Recolta Vaslui 
34—8; Moldova Iași — Recolta P. 
Iloaiei 35—13; Moldova Iași — Știința 
Pașcani 38—11; Știința Pașcani — Re
colta P. Iloaiei 6—O; Moldova Iași —- 
Gloria Bîrlad 18—11.

Titlurile de campioane au revenit for
mațiilor Moldova Iași (masculin) și 
lnst. Politehnic lași (feminin). (E. 
Ursu — coresp.).

M0INEȘT1. Titlurile de campioane 
regionale la handbal in 7 pentru echi
pele de juniori au fost cucerite în acest

In primul joc din

ȘTI1NJA BUCUREȘTI-H. S. V. HAMBURG 14-14 (11-1
Echipa masculină de handbal în 7 

Știința București a susținut duminică 
seara primul meci din turneul pe care 
îl întreprinde în R.P. Germană, întîl- 
nind în localitate formația H.S.V. Ham
burg. Meciul a luat sfîrșit cu un rezul
tat egal: 14—14 (11—8). Formația 
bucureșteană a condus cu 3—0. 7—4, 
11—7 și 14—13. fiind egalată în min. 
53. Golurile au fost înscrise de i Gruia 
4, I. Popescu 4, Samungi 2, Schmidt 2, 
Goran, Roșescu pentru Știința și Barth

toate concursurile lunii, pot fi procurate 
pîna la 3 decembrie, ajunul primului con
curs Pxonoexpres din decembrie.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEZPRES 
Nr. 47 din 20 XI 1983

Categoria I : 1 varianta a cîte 100 000 lei
Categoria a Il-a : 5 variante a cîte 11 638 

lei
Categoria a IlI-a : 46 variante a cîte 

1 362 lei
Categoria a IV-a 219 variante a cîte 367 

lei
Categoria a V-a : 1 035 variante a cîte 

77 lei
Categoria a VT-a : 4 249 variante a cîte 

26 lei 

an de formațiile Știința Moinești ( 
cutin) și S.S.E. Bacău (feminin) 
Tudor și F. Prisecaru — coresp.).

BRAȘOV. Primele rezultate 
„Cupa de iarnă". Feminin: Lucea 
Brașov — Voința Hărman 25 
Tractorul — S.S.E. 17—8; Partiz 
roșu — Rulmentul 11—10; Masei 
Dinamo Brașov — Colorom C< 
36—11; Tractorul — Chimia Fă^ 
24—18; Textila SI. Gheorghe — 
colta Hălchiu 27—39; Știința — 
colta Sînpetru 27—18. Luceafăru 
Recolta Hărman 37—32. (C. D 
nescu și V. Popov ici — coresp).

ORADEA. Primele două întilnir 
minine din „Cupa de iarnă" s-at 
cheiat eu următoarele rezultate : 1 
ța — F.C.O. 29—17; I.T.O. - Tr 
12—6. (I. Ghișa — coresp. regio

turneul in R. F. Germt

4, Maychrzak 3, Hansson 3, Ger 
Debbisch, Garrelts și Becker p
H.S.V.  Hamburg. Echipa Știința 
Juca miercuri la Duisburg, vine 
Essen și sîmbătă la Koln.

• Sîmbătă, la Hamburg reprezi 
tiva R.F. Germane, eare va întîla 
6 decembrie, la București, echipa 
Romîne, a întrecut formația Sp; 
cu scorul da 32—13 (11—5).

REPORT PENTRU CATEGORIA I LA C
CURSUL URMĂTOR : 193 599 LEI.

Premii suplimentare acordate pârtiei 
ților posesori de bilete SPORTEXPRES 
mestrui IV.

Categoria I î 1 variantă
Categoria a Il-a : 2 varianta
Categoria a III-a : 17 variante
Una motocicletă a obținut participe 

GHEORGHESCH GH. din Turnu Severin 
categoria I la extragerea suplimentara

Tragerea următoare va avea loc în B 
rești, str. Doamnei 2.

Rubrică redactată de Loto-Pr< 
sport.

A
< ■
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însemnări despre comportarea băieților 
la „internaționalele" R. P. Romîne

După turneul balcanic de la Belgrad

Lupta pentru... înălțime trebuie intensificată!
Prezența unor gimnaști valoroși din 
lunea Sovietică, R. D. Germană, 
P. Ungară ș.a., ca și participarea 
întreceri a celor mai buni sportivi

i țara noastră, au făcut ca cea de 
VI-a ediție a campionatelor inter
zonale ale R. P. Romîne să fie
concurs de bun nivel tehnic, în care 

>ta pentru primele locuri a fost de- 
‘bît de disputată. Fără îndoială, este 

merit al gimnaștilor noștri că îu- 
o asemenea companie ei s-au stra
it să obțină rezultate meritorii,
ii reușind să se claseze pe prime- 
locuri în concursul pe aparate și

Jtîud chiar cu șanse bune pentru 
cîielate la individual compus, în con- 
iile unui arbitraj internațional exi- 
nt.
Urmărindu-i timp de trei zile pe cei 
ste 20 de gimnaști în cadrul exer- 
iilor impuse și libere, am desprins 
ele aspecte privind însușirea, exe- 
ția și, în general, nivelul de pregă- 
e, acum, la mai puțin de un an de 
eurile Olimpice.
0 trăsătură comună pentru toți 
rticipanții la concurs este aceea ea 
ercițiile impuse nu sînt încă bine 
ipînite de gimnaști. îndeosebi la sol, 
ralele și inele, aparate la care și 
ercițiile sînt mai dificile, s-au făcut 
site greșeli, iar amplitudinea și rit- 
il de execuție nu se ridică încă la 
felul cerut. Am remarcat, de aseme- 
a, că, deși e destul de ușoară, să- 
ura nu a fost executată perfect de 
ci un concurent. Desigur, mulți din- 
e gimnaști mai lucrează încă la în- 
șirea și perfecționarea unor elemen- 

și combinații ale exercițiilor impn- 
, fapt reieșit, între altele, și din 
eea că interpretarea nu este unita* 

în toate țările.

Anton Cadar lucrînd la inele.

Cum e ți firesc, la „liber alese* 
incurenții e-au dovedit mai siguri 
s forțele lor, și mulți dintre ei s-au 
rezentat cu exerciții valoroase și 
>ectaeuloase. La sol, de pildă, am re- 
arcat o creștere evidentă a dinamis- 
ului și cursivității exercițiilor; Ia 
ll a crescut în mod considerabil di- 
cultatea, iar Ia inele, paralele și bară 
ineurenții s-au angajat în exerciții cu 
îmbina ții grele, dinamice, execuția 
ind, în general, precisă. La sărituri 
-. remarcă căutarea noutăților (spre 
« : săritura în echer pe eapătul de- 
irtat).
„Internaționalele" de gimnastică 

a constituit pentru unii dintre gim- 
aștii noștri fruntași un bun prilej de 
trificare a stadiului lor de pregătire, 
șa cum arătam mai sus, sportivii 
oștri au obținut unele rezultate re- 
larcabile. îndeosebi Orendi, Cadar și 
liclăuș, care s-au clasat pe primul loc
i bară, inele și, respectiv, sărituri 
Hiclăuș a cîștigat cu o săritură va- 
iroasă, apreciată cu 9,55). Primii doi
ii luptat de la egal la egal cu gim- 
aștii sovietici, pentru primul loc la 
tdividual compus, clasîndu-se în cele 
in urmă pe locurile 3 (Orendi) și 4 
Jadar), cu un punctaj superior nor- 
tei din acest an. In schimb Zamfir și 
ohăneanu, de la care așteptam mai 
mit, au avut o comportare nepermis 
e slabă, obținînd în final rezultate 
ecorespunzătoare.
Apreciem că evoluția gimnaștilor 

oștri putea fi mult mai bună, ca și 
icurile din clasament, de altfel. Une- 
5 slăbiciuni și lipsuri care mai dăi- 
uie în pregătire și care trebuie ime- 
lat înlăturate i-au împiedicat, însă 
ă obțină rezultate mai bune. Este a- 
evărat, Cadar, Miclăuș și Orendi 
-au prezentat în general cu exerci- 
ii grele, însă ei fie că au făcut gre
cii de execuție, fie că n-au evoluat 
n ritmul necesar sau au executat fără 

amplitudinea cerută. La inele, para
lele și bară, gimnaștii noștri au fost 
deficitari la „coborîri“, care 8-au si
tuat, de regulă, sub nivelul exercițiilor 
prezentate.

Analizînd, în mod individual, pe 
gimnaștii care au reprezentat țara 

noastră în acest important concura, 
ajungem la următoarele constatări. 
Orendi, în afara succeselor obținute 
(locul III la individual compus, locul 
I — bară, locul II — inele, locul II 
— sărituri), a manifestat nesiguranță 
în exerciții și neglijență în ținută la 
unele aparate, iar la cal cu minere a 
greșit exercițiul ; Cadar (locul IV — 
individual compus, locul I — inele, lo
cul III — bară) nu a putut executa 
la nivelul posibilităților sale săritura 
impusă — din cauza unui accident Ia 
un picior —, fapt care a influențat în 
mod direct locul ocupat la individual 
compus dar evoluția lui confirmă se
riozitatea cu care se pregătește ; Mi- 
clăuș (locul I la sărituri), trebuie să 
lucreze încă în mod susținut la bară 
unde continuă să fie „restanțier" și 
unde pierde, de regulă, puncte pre
țioase pentru el și echipă și... multe 
locuri în clasament. De asemenea, deși 
a realizat unele progrese, el are încă 
serioase lipsuri la capitolul „ținută". 
Succesul realizat la sărituri dovedește 
că el are posibilități de afirmare, dar 
numai de modul cum va ști să se pre
gătească depind viitoarele lui rezulta
te. Simion Marcel, la primul lui mare 
concurs internațional, s-a prezentat 
mulțumitor la unele aparate ; el tre
buie sa lucreze cu perseverență pen
tru îmbunătățirea mobilității, iar din
tre aparate, atenție principală solului. 
Tohăneanu a făcut greșeli de începă
tor, care trebuie să-i dea în mod se

rios de gîndit, iar Zamfir a manifes
tat mari deficiențe tehniee la sol, să
rituri și cal; de asemenea, el, ca ți 
Tohăneanu, s-a dovedit lipsit de ambi
ție, de dorința obținerii unui rezultat 
bun.

Fără îndoială, concursul internațio
nal de la București a constituit pri
lej de noi învățăminte, o verificare 
utilă pentru gimnaștii noștri, dîndu-ne 
posibilitatea să apreciem gradul lor 
de pregătire, subliniind domeniile în 
care va trebui 6ă se concentreze aten
ția în etapa următoare de pregătire.

prof. N1COLAE V1ERU 
CONSTANTIN MACOVE1

Alexandra Nicolau — pentru a treia oară 
campioană a țării

(Urmare din pag. 1) 
clasament, distanțat net (lâ 3 puncte) 
de restul concurentelor, în inferiori
tate vădită de forță și pregătire.

Aici, un semnal de alarmă I Oricît 
de satisfăcătoare ar fi comportarea 
primelor clasate, ea nu se poate răs- 
frînge asupra notei generale a cam
pionatului, care suferă tocmai de a- 
ceste diferențe prea mari între parti
cipante, punînd astfel în discuție în
săși utilitatea unor competiții atît de 
„mixte". Este necesar și de așteptat 
ea forțe noi să completeze rîndurile 
șahisteior noastre fruntașe, să creeze 
schimbul de miine al acestora, (rd. v.)

ULTIMELE REZULTATE
PLOIEȘTI 25 (prin telefon). —

Zilele trecute, reprezentativele R.P. Bulgaria, R S F. 
Iugoslavia, R.P Romînă și Italia (ca invitată oficială) 
și-au disputat în sala mică a Expoziției din Belgrad 
prima ediție a Jocurilor balcanice la baschet feminin.

Această primă ediție a revenit redutabilei echipe a 
R.P. Bulgaria. Selecționata R.P. Bulgaria (care a avut 
jucătoare de bază pe Voinova, Borisova, Vasilieva, Gos
podinova și Kuzova) a dominat datorită pregătirii teh
nice și tactice,, precum și mediei de înălțime ridicate. 
Toate acestea au fost evidente în special în meciul de
cisiv cu R.S.F. Iugoslavia.

Selecționata R.S.F. Iugoslavia a beneficiat de avantajul 
de a fi gazdă și de forma excelentă a Soniei Mrak 
(1,94 m), aflată în mare progres față de trecutele sale 
evoluții internaționale. Baschetbalistele iugoslave au în
vins echipele R.P. Romîne și Italiei și au cedat la numai 
un punct în fața cîștigătoarelor turneului balcanic. Va
loarea actuală a pivotului Sonia Mrak, precum și expe
riența unor jucătoare ca Radovanovici, Kalusevici, Meglai 
și Pesic au făcut ca reprezentativa R.S.F. Iugoslavia să 
cucerească pe merit medaliile de argint.

Dacă s-ar fi făcut un clasament pe baza scorurilor în
registrate în prima repriză, Italia ar fi ocupat locul 
secund: .18—19 cu R.P. Bulgaria, 24—16 cu R.S.F. Iugo
slavia și 31—17 cu R.P. Romînă. Dar, un meci de 
baschet durează două reprize. Or, în a doua, jucătoarele 
Italiei au avut căderi evidente, manifestînd o insuficientă 
rezistență. Această defecțiune, precum și lipsa unor ju
cătoare cu talie înaltă, au împiedicat realizarea unor 
rezultate mai bune, deși formația se află în evident pro
gres tehnic și tactic. Cele mai bune jucătoare: Nicoletta 
Perși, Nidia Pausich, Maria Luisa Geroni, Cirio Teressina 
și Giovanna Resta.

Reprezentativa țării noastre a ocupat locul trei. Punctul 
forte al echipei noastre a fost apărarea. Atacul a avut 
însă, fluctuații evidente în cursul aceleiași partide. După 
perioade de continuă circulație a omului și a balonului, 
în care blocajele, pătrunderile și aruncările de la semi- 
distanță au adus puncte prețioase, au urmat minute în 
șir de joc static, de pase „telefonate", imprecise, de 
nesiguranță în aruncările de la semidistanță și chiar de 
sub coș, pentru ca apoi echipa să-și revină. Tocmai aceste 
scăderi au permis echipelor R.P. Bulgaria și R.S.F. 
Iugoslavia să se distanțeze, iar Italiei să aibă la un 
moment dat un avans de 18 puncte, din fericire refăcut. 
O altă lacună a selecționatei noastre a fost imprecizia 
aruncărilor libere, mai ales în situațiile decisive. Meciul 
cu Italia ar fi putut fi cîștigat fără prelungiri, dacă nu 
s-ar fi ratat 5 aruncări chiar în ultimele minute.

Dar, ceea ce a împiedicat obținerea unor rezultate 
mai bune în turneul balcanic de la Belgrad, ca și în alte 
competiții desfășurate în acest an, a fost absența unor 
jucătoare-pivot cu talie, corespunzătoare baschetului 
modern. Cea mai înaltă jucătoare din echipa țării noastre 
are 1,80 (Elena Ivanovici), față de 1,94 cît măsoară 
Sonia Mrak și 1,85—1,86 cît au Nica Borisova, Ermila 
Popova, Todorha Vasilieva și Vania Voinova.

Cît de importantă este talia înaltă a unor jucătoare 
într-o echipă de baschet s-a demonstrat de nenumărate 
ori și practic și teoretic. In țara noastră au fost luate 
și unele măsuri menite să ducă la depistarea și creșterea 
elementelor cu talie înaltă. Rezultatele sînt însă necores
punzătoare șî pentru edificare e suficient să ne amintim

Duminică incep campionatele republicane
• JOCURILE DE VERIFICARE ALE ECHIPELOR DIN ORADEA SI TIMIȘOARA • OBLIGAȚII 

PREVĂZUTE DE REGULAMENT PENTRU TOATE PARTICIPANTELE

Apropierea 'începerii campionatelor 
republicane de baschet s-a făcut sim
țită din plin in ultima vreme, at it prin 
ritmul pregătirilor, cit și prin numeroa
sele competiții organizate de cluburi și 
asociații sportive pentru verificarea 
pregătirilor și a formațiilor. In Capi
tală, clubul Voința a organizat „Cupa 
Voința" pentru cele mai bune echipa 
feminine, iar Steaua a inițiat „Cupa 
Steaua" la care au participat cele mat 
valoroase formații bucureștene.

De la Oradea, corespondentul nostru 
Paul Lorincz ne scrie despre două par-

Luni dimineața au fost reluate par
tidele Urzică—Pogorevici și Polihro
niade—Teodorescu, întrerupte în ultima 
rundă. Maria Pogorevici a reușit să 
obțină victoria la mutarea 65, ceea 
ce o aduce pe locul 7 în clasament. 
In cealaltă partidă, după manevre 
poziționale de ambele părți, Margareta 
Teodorescu și Elisabeta Polihroniade 
au convenit asupra remizei la mu
tarea 71.

Pe primele locuri în clasament se 
găsesc: 1. Alexandra Nicolau 12 p. 
(din 14); 2. Margareta Teodorescu 
11 */2 p.; 3—4. Rodica Reicher și Eli
sabeta Polihroniade 11 p.; 5. Eleo
nora Gogîlea 9% P' 1 6. Margareta 
Perevoznic 9 p.; 7. Maria Pogore- 
viei 6 p.

de componența echipei de tineret în meciul cu R.S.F.S.R., 
precum și de loturile prezentate de toate echipele noastre 
fruntașe la finala ultimului campionat republican.

Problema înălțimii, considerată pe bună dreptate punctul 
nevralgic al baschetului de performanță dm țara noastră, 
este departe de a fi rezolvată. Și soluția un poate fi 
dată — după părerea noastră — decît de școlile sportive 
de elevi, de cluburile sportive școlare, de secțiile clubu
rilor și asociațiilor sportive, ai căror antrenori au datoria 
să se ocupe cu tot interesul de depistarea și creșterea 
jucătoarelor înalte. In felul acesta loful republican va 
avea posibilitatea de a selecționa baschetbaliste cu talie 
corespunzătoare (ne referim la pivoți) și astfel vor crește 
și șansele echipei noastre reprezentative de a realiza 
rezultate pe măsura efortului depus de jucătoare și a 
condițiilor create. Anca Racoviță, Eva Ferencz, Elena 
Ivanovici, Viorica Niculescu, Hanelore Spiridon, Cornelia 
Gheorghe, Dorina Suliman și Ecaterina Cherciov au 
muncit mult pentru o comportare cît mai frumoasă, dar 
diferența de talie a fost prea evidentă pentru a putea fi 
suplinită de tactică.

Iată de ce repetăm că problema de bază a baschetului 
nostru rămîne înălțimea și că pentru rezolvarea ei șe 
cere efortul permanent al tuturor celor ce lucrează în 
acest domeniu.

D. STANCULESCU

tide susținute de Dinamo din localitate 
in compania Științei Timișoara. In pri
ma întilnire, studenții timișoreni au ob
ținut victoria cu 65—53 (25-19), după 
un joc spectaculos, în viteză și cu 
aruncări precise. Ionescu și Leonte au 
fost cei mai buni echipieri timișoreni. 
Orădenii s-au comportat bine, dar nu 
au putut ține piept atacului formației 
Știința, aflat in mare vervă. In revan
șă. Dinamo s-a apărat mai bine 
lanslnd contraatacuri prompte, a în
vins cu 73—69 (35-40). In cele două 
meciuri au fost folosiți următorii ju

SPICUIND REGULAMENTUL
In afara modificării sistemului ds 

desfășurare a campionatului, despre 
care am scris ta timpul cuvenit, regu
lamentul 'întrecerilor care vor începe 
duminică prevede pentru echipele par
ticipante o serie de obligații menite să 
ducă la îmbunătățirea calitativă a jocu
rilor și la creșterea numărului baschet- 
baliștilor tineri și inalți.

Astfel, echipele masculine sînt obli 
gate a avea un jucător de talie de 
peste 2 m, pe care-l vor utiliza mini
mum 50 la sută din timpul global ejec 
tio de joc, pe toată durata campionatu
lui ; 2 jucători cu talie de peste 1.99 
m pe care ii vor folosi minimum 25 la 
sută; 2 jucători in vîrstă de maximum 
22 ani pe care ii vor utiliza cel puțin 
10 la sută. Formațiile feminine au obli
gația de a folosi cel puțin o jucătoare 
de 1,78 m (50 la sută din timpul glo
bal de joc pe toată durata cam
pionatului) și 3 jucătoare in vîrstă de 
maximum 22 de ani (20 la sută din 
timpul global de joc). 

cători: DINAMO: Vania, Hupoiu, 
Dolhan, Miheș, Suhai, Sebestien, Bre- 
jan, Nagy, Bodnar, Satmari; ȘTI1NTA; 
Holman, Pușcașu, Ionescu, Căpitan, 
Leonte, Spătaru, Ivanici, Chirluță, Vi
ciu, Martinovschi, Badea, Popovici.

Echipele feminine orădene Crișul si 
Voința au susținut o partidă încheiată 
cu victoria Crișului: 43—39 (23-22). 
Au jucat: Mihuț, Stamatiu, Schmidt, 
Kopeti, ■ Szabo. Munteanu, Firlinger 
(Crișul), Kohelka, Nagy, Dolhan, Va- 
moși, Iacobovici, Gyulai, Fese. Ciorne. 
Toth (Voința)

In plus, trebuie să amintim că toate 
participantele la campionatele republi
cane trebuie să aibă cite o echipă in 
campionatul de juniori și cite o echipă 
in campionatele locale de tineret.

In privința sistemului de alcătuite « 
clasamentelor se cuvine să facem ur
mătoarele precizări: fiecărei formații 
i se va acorda două puncte pentru joc 
cîștigat și zero puncte pentru meci 
pierdut. în caz că două echipe au acu
mulat același număr de puncte, ordinea 
lor în clasament va fi decisă de: 1. 
victoriile in intilnirile directe; 2. coș- 
aoerajul direct; 3. coșaverajul general. 
Dacă trei echipe obțin același număr 
de puncte, ele vor fi departajate de:
1. coșaverajul direct și 2. coșaverajul 
general.

SPORTUL POPULAR
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VIZITA DELEGAȚIEI DE STAT
A R. P. ROMINE IN R. S. F. IUGOSLAVIA
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stegulețe romînești și iugoslave, arun- 
cînd flori în calea lor. Tn apropierea 
combinatului, pe un arc de triumf, 
se afla o pancarta cu inscripția : 
„Să se întărească prietenia și colabo
rarea dintre popoarele celor douâ 
țări socialiste — Republica Popu
lara Romînă și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia". Deasupra 
pancartei două mîini unite simbolizau 
prietenia celor două popoare. So
sirea oaspeților a fost salutată de 
sirenele combinatului, care au sunat 
prelung în tot timpul trecerii pe stră
zile orașului.

Scurt timp după ora 10, coloana 
de automobile s-a oprit în fața com
binatului metalurgic. Mase compacte 
de muncitori, cetățeni ai orașului au 
salutat cu căldură pe membrii de
legației de stat a R. P. Romîne. înalții 
oaspeți au fost întîmpinați de pre
ședintele Skupstin,ei raionale Sara
jevo, Branko Mikulici, de directorul 
general al combinatului, Stanko To- 
mici, de conducători ai organelor lo
cale de stat și ai U.C.I. Directorul 
general al combinatului, Stanko To- 
mici, prezintă înalților oaspeți un 
scurt istoric al combinatului, sarcinile 
actuale și perspectivele sale de 
viitor.

Tnainte de cel de-al doilea război 
mondial exista la Zenița o uzină 
construită încă la sfîrșitul secolului 
trecut, al cărei vîrf de producție a- 
tinsese abia 72 500 tone fontă anual, 
între anii 1941—1944, uzina și-a în
cetat, practic, activitatea, ca urmare 
a luptei dîrze a partizanilor și a 
sabotajelor împotriva producției de 
război.

Din anul 1947 a început reconstruc
ția uzinei pe baze noi, în scopul in
dustrializării țării, a valorificării bo
gățiilor naturale și o capacității 
creatoare a oamenilor muncii.

în prezent, combinatul de la Ze
nița produce anual circa 600 000 tone 
fontă, 800 000 tone oțel, 650 000- 
700 000 tpne laminate, 700 000 tone

DINAMO MOSCOVA CONDUCE

Cu două etape înaintea terminării 
campionatului unional de fotbal, in 
-clasament conduce Dinamo Moscova 
eu 53 puncte, urmată de Spartak — 
51 puncte, Dinamo Minsk — 48, Di
namo Tbilisi — 46 etc. Pentru a cu
ceri titlu], Dinamo Moscova mai are 
nevoie doar de un singur punct. în ul
timele trei partide- dinamoviștii au în
vins eu 1—0. pe Torpedo, cu 2—0 pe 
Lokomotiv Moscova și au terminat la 
egalitate (0—0) cu Șahtior Donețk. Du
minică, la Chișinău, Moldova a în
trecut cu 1—0 pe Dinamo Kiev. To- 
talizînd 31 de puncte, Moldova Chi- 
șinău a ieșit din zona retrogradării.

PATRU PENALTIURI INTR-UN 
MECI DIN CAMPIONATUL 

IUGOSLAV I

în meciul dintre echipele Vojvodina 
Novi Sad și Treșnevka Zagreb, arbitrul 
internațional Nede’kovski a acordat 
nu mai puțin de 4 penaltiuri : 3 în 
favoarea gazdelor și unul pentru oas
peți. Toate cele 4 lovituri de la 11 m 
au fost transformate ! Pentru Vojvo
dina, loviturile de pedeapsă au fost 
executate de portarul Pantelici. Victo
ria a revenit formației Vojvodina cu 
5—1. La Belgrad, Steaua roșie a în- 
tîlnit în derbiul campionatului iugoslav 
pe O.F.K. Beograd. Terminînd la ega
litate (0—0), Steaua roșie continuă 
să conducă în campionat, fiind neîn
vinsă în cele 11 etape. Celelalte rezul
tate ale etapei de duminică : Dinam»» 
Zagreb — Novi Sad 1—0, Partizan — 
Radnicki 3—0, Vardar — Sarajevo 
2—0, Jeleznicear — Hajduk Split 3—2, 
Velej Mostar •— Rjeka 5—1. Clasa
ment : Steaua roșie 17 p-, O.F.K. Beo
grad, Dinamo Zagreb, Sarajevo cîte 
15 p„ Partizan 12 p. etc.

ÎN CAMPIONATUL MAGHIAR

Ultima etapă a turului campionatu
lui maghiar a adus în general rezultate 
strînse : Komlo — Honved 0—0 și 
M.T.K. — Dorog 1—1. Szeged a dispun 
cu 2—1 de Ferencvaros, Debrețin a 

cocs și alte produse. Combinatul 
continuă să »e dezvolte.

Oaspeții romîni au vizitat oțelăria 
nouă. Directorul tehnic al oțelăriei, 
Pero Kovacevici, a dat explicații 
cu privire la procesul de producție. 
Membrii delegației romîne s-au in
teresat de sortimentele de oțel pro
duse, de proporția oțelurilor înno
bilate în ansamblul producției.

Tn continuare, a fost vizitată sec
ția laminoare. Inginerul Schalici 
Ekrem a prezentat oaspeților insta
lațiile și agregatele care produc 
diferite profile laminate, printre care: 
șine de cale ferată, benzi, bare, 
sîrmă laminată și altele.

în marea hală a noii secții meca
nice a avut loc un miting în cinstea 
delegației de stat a R. P. Romîne, 
la care au participat peste 8 000 de 
muncitori ai combinatului. Cînd la 
tribună au urcat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ceilalți membri ai 
delegației de stat a R. P. Romîne și 
persoanele oficiale iugoslave care 
i-au însoțit, în hală au răsunat pu
ternice aplauze și ovații îndelun
gate.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și ceilalți oaspeți din R. P. Ro
mînă au fost salutați în numele oa
menilor muncii din Zenița de Hus- 
nije Berberovici, secretarul Comite
tului U.C.I. al Combinatului fnetalur- 
gic. Vorbitorul a caracterizat vizita 
delegației de stat a R. P. Romîne 
drept o expresie a bunelor relații 
dintre Iugoslavia și Romînia, care 
luptă în comun pentru construirea 
socialismului.

Primit cu ovații îndelungate a 
luat cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R. După ce a 
prezentat participanților la miting 
pe membrii delegației de stat a 
R. P. Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a rostit o amplă cu
vin tare.

Cuvîntarea a fost subliniată în re
petate rînduri cu aplauze îndelun

învins cu 3—2 pe Tatabanya. Ujpesti 
Dozsa a cîștigat cu 3—1 în fața for
mației Diosgyor. Partidele Gyor — 
Csepel și Vasas — Pecs au consemnat 
victoria primelor echipe cu 2 -0. în 
clasament : Gyor 17 p., Komlo 16 p., 
Ferencvaros 15 p. (cu două jocuri mai 
puțin), Honved 15 p. etc.

EMPOR ROSTOCK PE PRIMUL
LOC

In etapa a Xl-a a campionatului 
R.D. Germane, fruntașa clasamentului, 
Vorwărts Berlin, a fost învinsă de 
Motor Steinach cu 1—0, cedînd pri
mul loc formației Empor Rostock, care 

doba — Murchia 2—1, Betis — Valen
cia 2—0, Espanol —- Pontevedra 3—3. 
Clasament : Barcelona, Real Madrid, 
Elche și Betis cîte 15 p.

a dispus de Motor Karl Marx Stadt 
cu 1—0. Celelalte rezultate : Dynamo 
Berlin — S.C. Leipzig 5—1, Wismul 
Ane — Turbine Erfurt 1—1, Motor 
Jena — Aufbau Magdeburg 4—1, 
Chemie Leipzig — Motor Zwickau 
1—1, Lokomotiv Stendal — Chemie 
Halle 3—0. în clasament : Empor Ros
tock 17 p., Vorwărts 16 p., Chemie 
Leipzig 15 p., Aufbau Magdeburg 12 
p. etc.

DERBIUL DE LA MILANO
în campionatul italian, cel mai im

portant joc s-a desfășurat la Milano 
între echipa locală Milan și Juventus 
din Torino (întîlnirea Milan—River 
Pla ta nu s-a mai disputat). După un joc 
palpitant, meciul s-a terminat la egali
tate: 2—2. Milan a condus cu 1—0 prin 
golul marcat de Mora (min. 35), apoi Ju
ventus a avut o puternică revenire, 
înscriind doua puncte prin Nene (min. 
56) și Sivori (min. 70). Milanezii au 
egalat în min. 81 prin Fortunato. Ce
lelalte rezultate ale etapei : Interna- 
zionale — Messina 1—0, Bologna — 
Lanerossi 3—0, Atalanta — Modena 
1—1, Fiorentina — Roma 0—0, Lazio 
— Catania 0—0, Mantova — Genova 

gate și ovații. Minute în șir metalur- 
giștii de la Zenița au manifestat cu 
entuziasm, scandînd lozinci în cinstea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, în cinstea tovarășului Tosip 
Broz Tito, pentru prietenia dintre 
Republica Populară Romînă și Repu
blica Socialistă Federativă Iugo
slavia.

★

ZAGREB, 25 (Agerpres). —
Delegația de stat a R. P. Romîne, 

condusă de tovarășul , Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., a sosit 
luni seara la Zagreb, capitala 
R S. Croația.

Pe peronul gării Zagreb, împodo
bită cu drapelele de stat romînești 
și iugoslave, delegația a fost întîm- 
pinată de Ivan Kraiacici, președin
tele Skupștinei R. S. Croația, Mika 
Spiliak, președintele Vecei Executive 
a R.S. Croația, dr. losip Hrncevici, 
președintele Tribunalului constituțional 
al R.S. Croația, Antun Biber, președin
tele Comitetului Central al Uniunii 
socialiste a poporului muncitor din 
Croația, Marian Țvetkovici, secre
tar organizatoric al Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Croația, Milutin Baltici, președin
tele Consiliului republican al sindica
telor, și alte persoane oficiale, pre
cum și de numeroși oameni ai mun
cii.

Tn cinstea oaspeților răsună sal
ve de salut. Se intonează imnurile 
de stat ale R. P. Romîne și R.S.F. 
Iugoslavia. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, împreună cu Ivan 
Kraiacici trec în revistă compania 
de onoare. Un grup de copii oferă 
buchete de flori membrilor delega
ției.

în piața din fața gării și pe stră
zile orașului, Împodobit sărbăto
rește, zeci de mii de locuitori au sa
lutat cu multă căldură pe solii po
porului romîn.

0—0, Sampdoria — Bari 2—0, Torino 
— Spăl 2—0. Clasament : Internazio- 
nale 16 p., Milan 14 p. (cu un joc 
mai puțin) etc.

REAL MADRID DIN NOU 
ÎNVINGĂTOARE

Real Madrid a obținut o victorie 
categorică (5—1) în fața formației ma
drilene Atletico, fapt care o aduce 
acum în plutonul fruntaș al clasamen
tului. Liderul campionatului Barcelona, 
a fost învinsă la Bilbao de Atletico, 
cu 2—0. Celelalte rezultate : Ovicdo 
— Sevilla 1—0, Levante — Vallado
lid 1—0, Elche — Saragosa 1—0, Cor-

LIVERPOOL ȘI TOTTENHAM 
SE DISTANȚEAZĂ

Prin victoriile obținute de Liverpool 
(1—0 cu Manchester United) și de 
Tottenham (3—2 cu Ipswich), cele 
două echipe ocupă acum primul loc 
în clasament, totalizînd 25 de puncte 
din 18 partide, în timp ce Blackpool 
și Arsenal au tot 25 de puncte dar 
din 20 de meciuri. Rezultatele : Bir
mingham — Nottingham 3—3, Bol
ton — Wes I ham United 1—1, Burnley 
— Aston Villa 2—0, Everton — Stocke 
City 2—0, Fulham — Sheffield United 
3—1, Chelsea — Leicester 4—2, Shef
field Wednesday — Volwerhampton 
5—0, Blackpool — West Bromwich 
3—1.

REIMS RACING 1—4!
Cea mai mare surpriză a etapei a 

XH-a din campionatul Franței s-a în
registrat la Reims, unde echipa locală

A

înaintea mecidui R. P. Romînă-Daneman
Corespondența telefonica fie 1<i trimisul nostru special

fo Torino- V orăduiiirn
VU — PETRU EMIL, KOSZKAVă transmit de aici, de la Torino alte 

vești în legătură cu lotul de fotbal al 
țării noastre, care va întîlni joi pe sta
dionul „Filadelfia" în cel de al treilea 
meci, reprezentativa Danemarcei, pre
cum și cîteva aspecte despre vizita 
noastră în Italia. După cum am ară
tat în ziarul de luni sportivii romîni 
își continuă pregătirile. Acestea se fac 
pe baza indicațiilor ce le primesc spor
tivii din partea celor doi antrenori, 
Silviu Ploieșteanu și Gh. Ola. Dumini
că, o parte a lotului a vizionat la Mi
lano meciul de campionat dintre echi
pele Milan și Juventus din Torino, care 
s-a terminat nedecis : 2—2 (1—0). 
(Partida Milan — River Piața se va 
desfășura miercuri 27 noiembrie).

Luni lotul fotbaliștilor noștri a fă
cut un antrenament, nu pe stadionul 
„Filadelfia", așa cum s-a anunțat an
terior (din cauza ploii gazdele n-au 
mai permis accesul pe această bază 
sportivă) ci pe terenul de sport Cam- 
po-Moto Velodromo din centrul orașu
lui. Antrenamentul a ținut 100 de mi
nute și a avut drept scop menținerea 
nivelului de pregătire fizică și îmbu
nătățirea jocului din atac și apărare. 
După acest antrenament s-a cristalizat 
în general și echipa pentru meciul cu 
Danemarca. Ea este următoarea: 
MINDRU —POPA, CARICAȘ, GREA-

Campionatele de șah ale U.R.S.S.
• Cel de al 31-lea campionat unio

nal masculin de șah a fost deschis 
la 23 noiembrie la Leningrad. La 
acest campionat care va desemna 4 
calificați pentru turneul interzonal 
participă 10 mari maeștri: Averbach, 
Bronstein, Polugaevski, Bondarevski, 
Spasski, Taimanov, Korcinoi, Gheller, 
Stein, Holmov. Alături de ei vor 
lupta pentru titlul de campion maeș
trii internaționali Baghirov, Gipslis, 
Suetin, Furman, maeștrii Gufeld, Za
harov, Klovan, Ney, Novospașcin și 
Osnos. Tn fiecare săptărnînă se vor 
disputa 4 runde, două zile sînt rezer
vate partidelor întrerupte, iar sîmbătă 
este zi de repaus.

Tn prima rundă, marele maestru 
Holmov l-a învins pe maestrul Kio- 
van. S-au terminat remiză partidele : 
Korcinoi — Stein, Gheller — Spas
ski, Gufeld — Osnos și Gipslis —

a fost învinsă la scor (4—1) de Racing 
Paris. Celelalte rezultate : Lyon —■ Mo
naco 5—1 ț Lens — Strasbourg 2—1, 
Stade Francais — Sedan 3—2, Rouen 
—- Nantes 5—2, Rennes — Nice 2—0, 
Angers -—■ Toulouse 4—3, Nîmes — 
Vallenciennes 2—0, St. Etienne — Bor
deaux 3—2. Clasament : St. Etienne 
16 p., Monaco 16 p., Toulouse 14 p., 
Rennes 14 p. etc.

CAMPIONATUL R. F. GERMANE
în etapa a Xll-a a campionatului 

R.F. Germane s-au înregistrat multe 
meciuri nule. Hamburger S.V. — Stut
tgart 1—1, Meidericher S.V. — Bo
russia Dortmund 3—3, F.C. Niirnberg
— F.C. Koln 2—2, Preussen Miinster
— „Schalche 04“ 2—2, S.C. Karlsruhe 
—- Werder Bremen 1—1. Eintracht 
Frankfurt a obținut singura victorie 
la scor (5—2 cu Miinchen 1860), în 
timp ce celelalte formații au realizat 
victorii la limită : F.C. Kaiserslautern
— Braunschweig 2—1, Herta — Saar- 
briicken 3—2. Clasament : F.C. Koln 
18 p., Borussia Dortmund și Stuttgart 
16 p., Meidericher S.V. 15 p., „Schal
che 04“ 15 p., Hamburger S.V. 14 
p. etc.

MÎINE, ÎN COMPETIȚIILE 
EUROPENE

Ca de obicei, în fiecare miercuri 
sînt programate numeroase meciuri 
oficiale în competițiile europene. în 
„Cupa campionilor europeni" : Gala- 
tasarai — Zurich (în tur 0—2), Inter 
nazionale — Monaco (primul joc), 
Eindhoven — Spartak Plovdiv (în tut 
1—0), Partizan Belgrad — Jeunesse 
Luxemburg (în tur 1—2). In „Cupa 
cupelor"' : Sheffield — F.C. Koln (în 
tur 2—3). In „Cupa orașelor tîrguri" ; 
Tottenham — Manchester United (pri
mul joc), Valencia — Rapid Viena (în 
tur 0—0), Lokomotiv Plovdiv — Uj
pesti Dozsa (în tur 0—0).

• Federația poloneză de fotbal a 
luat în mod oficial hotărîrea de a în
scrie echipa R. P. Polone la cel 
de al 8-lea campionat mondial de fot
bal al cărui turneu final se va des
fășura in 1966 in Anglia. Totodată 
federația poloneză a confirmat parti
ciparea echipei de juniori la Turneul 
U.E.F.A., programat anul viitor în 
Olanda.

PIRCALAB, SASU, VO1NEA, CO 
TANT1N, CREINICEANU.

In edițiile de vineri și sîmb 
ziarele „Tutto Sport", „La Stamj 
ș. a. publică materiale în legătură 
sosirea formației romînești la Tor 
cu partida ce se va desfășura joi 
stadionul „Filadelfia". După me 
de antrenament disputat sîmbătă 
serie de ziare printre care 
Stampa" și „Tutto Sport" au înst 
cronici destul de ample privind jc 
echipei noastre și evoluția unor 
cători. La partida de antrenament 
sîmbătă au asistat și o serie de 
prezentanți și specialiști din pai 
federației italiene de fotbal, între, 
echipă Torino, în frunte cu antrenr 
echipei, fostul internațional Ro< 
Iată ce ne-a declarat acesta : „A 
plăcut jocul de ansamblu al echi 
romînești. Băieții voștri au o cond 
fizică bună" Arbitrul partidei, 
Liverani ne-a declarat următoare 
„Aveți o echipă atletică — bine 
dată. Jucătorii Pîrcălab, Sasu 
Mîndru mi-au făcut o impresie bun 
(Liverani a arbitrat și in țara no 
tră).

Meciul de joi este privit cu n 
interes de iubitorii fotbalului din 
calitate In mijlocul jucătorilor no 
domnește o atmosferă de optimism

Averbach. Celelalte jocuri s-au 
trerupt.

• In campionatul feminin de ș 
al„U.R.S.S. s-au desfășurat pînă act 
5 funde. Pe primul loc fără nici o 
frîngere, cu 4,5 puncte, se află mai 
tra gruzină Ala Ceaikovskaia. Lo< 
doi este ocupat de Valentina Kozk 
skaia cu -4 puncte.

In runda a 5-a, lidera clasament 
lui a învins-o în 26 de mutări 
Ludmila Postnikova, Ivanova a c 
tigat la Kantorovici, Borisenko a pit 
dut la Skeghina. S-a dat remiză pt 
tida dintre Ignatieva și Kazmina.

PE SCURT
• Tn turneul internațional debase! 

de la Tbilisi. Burevestnîk a dispus • 
scorul de 77-42 (34-27) de echipa de 
neret a RD. Germane. DinamoTbil 
a cîștigat cu scorul de 78—68 (38 
35) jocul cu echipa de tineret a R. 
Romine. Din echipa romină s-a t 
marcat Sava, care a înscris 24 
puncte.

• Cu scorul de 5—0 a cîștig 
echipa de tenis a Franței meciul de 
fășurat pe teren acoperit la Paris < 
echipa R. F. Germane. Pierre Barth 
l-a învins cu 8—6; 6—3 pe Wilhei 
Bungert, iar perechea Barthes Cont 
a întrecut cu 7—5; 6—3 pe Bungert - 
Stuck.

• Cu prilejul campionatelor de ha 
tere pe echipe ale R. P. Ungare, ca 
au avut loc la Budapesta, cunoscut 
sportiv Imre Foldi a depășit record 
mondial la cat. pană stilul „împins 
El a ridicat o halteră în greutate < 
125,500 kg, corectind cu 0,500 kg r 
cordul deținut de japonezul Fujisaw 
De remarcat că Foldi a realizat . 
cele trei stiluri 372,5 kg. / / (A dot 
performanță mondială din toate tin 
purile).

• La Salzburg a avut loc mecîi 
internațional de gimnastică artistic 
care a opus formației Austriei echiț 
Iugoslaviei. Gazdele au repurtat 
neașteptată victorie cu rezultatul c 
180,65—177,50 puncte.

• Proba de simplu bărbați di 
cadrul concursului internațional a 
tenis de la Sydney a fost ciștigat 
de Dennis Ralston (S.U.A.), care l- 
invins cu 6—8: 6—3; 6—4; 6—4 p 
Mike Sangster (Anglia). La jeminii 
victoria a revenit australiencei Mai 
garet Smith, 'învingătoare cu 6—i 
6—3 in partida cu Judy Tagei 
( Australia ).

• Desfășurat la Roma, meciul d 
gimnastică dintre selecționatele mas 
cuhne ale Italiei și R. P. Polone s- 
încheiat cu rezultatul de 560,95 - 
557,25 puncte în favoarea gazdeloi 
Pe locul întîi, la individual compus 
s-a clasat italianul Menichellt - 
114,85 puncte, urmat de polonezu 
Rokosa — 112,60 puncte, Cimangh 
—■ 112,60, Vicardi — 112,60 p., Car 
minucci — 111,60 p.

• Tn meci retur contînd pentru pri 
mul tur al „Cupei campionilor etirc 
peni" la baschet (masculin) O.F.K 
Beograd a învins cu 81—80 (36—33 
pe Akademic Sofia. Baschetbalist! 
iugoslavi s-au calificat pentru turn 
următor al competiției.
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