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Ședința festivă consacrată 
sărbătorii naționale a popoarelor Iugoslaviei

<i Torino, după un meci de mare luptă,
Rominia—Danemarca 2-1 (1-0, 1-1)

Corespondență telefonică de la trimisul nostru special,
ipă meciul de la București, 
pe stadionul „23 August", 
>le din Copenhaga scriau 
ire altele: „Selecționata da- 

a avut un start fabulos, 
rifă căruia a învins cu 
. Jocul excelent al lui Jolm 
sen, Bent Hanssen, Ole 
nsen și Jens Petersen, în- 
eebipă în care toți cei 11 

foci au evoluat remarcabil, 
adus (n.r. pentru Dane- La ora 14.30 

ja) victoria**. Intr-adevăr, 
?a Danemarcei se pregătise 
>c-po2jrii meciul retur cu se- 
ona. -. R. M Romîne, iar la 
ir<iști fotbfiiștii oaspeți au 
ficat un joc excelent, 
n menționat toate acestea 
ru că și pentru partida de 
'orino, decisivă pentru am- 

formații, danezii au luat 
s măsurile (chiar șl declara- 

pe care unii membri din 
gația daneză le dăduseră 
ai italiene în ajunul parti- 
lăsau să se întrevadă fap- 
că echipa Danemarcei do- 
: cu orice preț calificarea 
ru etapa următoare a preli- 
ariilor olimpice).

Și iată-ne în ziua întîlnirii. 
Miza celui de al treilea meci era 
extrem de importantă.

Gazdele, iubitorii fotbalului 
din Torino, cunoscînd această 
situație dar și din curiozitate, 
au venit să vadă pentru prima 
oară la ei acasă „la lucru" două 
echipe olimpice străine. De a- 

spectatorilor a 
mare s
(ora locală) la 

fluierul arbitrului Campanatti 
(Milano) s-au alinat la centrul 
terenului formațiile:

R. P. ROMI NA .• Mîndru — 
Popa, Caricaș, Greavu — Petru 
Emil, Koszka — Pîrcălab. Sasu, 
Voinea, Constantin, Creiniceanu.

DANEMARCA i L. Sorensen 
— K- Johanssen, J. Hansen, 
Bent Hansen — J. Madsen, J. 
Peterssen — K. Bhertelsen, K. 
Thorst, Ole Madsen, Ole Soren
sen, J. Danielsen.

Echipa noastră se așează pe 
teren în formula 4—2—4, în 
timp ce formația daneză își re
trage extremele, împingînd însă

ceea, numărul 
fost destul de

înainte, ca vîrfuri de atac, pe 
Thorst și Ole Madsen. Chiar din 
primul minut rominii atacă dez
lănțuit, apărarea daneză fiind 
nevoită să respingă în aut. Se 
joacă în viteză deși terenul, a- 
coperit cu talaș, este totuși foarte 
mocirlos. In min. 9 Creiniceanu 
șutează prin surprindere, dar 
peste bară. După trei minute, la

V. Grădinarii
un contraatac al echipei noastre, 
Creiniceanu este pus în poziție 
bună de șut. El ezită însă cîte
va secunde dîndu-i posibilitate 
lui Johansen să degajeze tere
nul. Apărarea rornînă, în frunte 
cu Popa, vine și ea în ajutorul 
înaintării. între minutele 14 și

(Continuare tn pag.a 5-a)

5 minute după meci
,O VICTORIE PE DEPLIN MERITATĂ" - SPUN ÎN 

UNANIMITATE SPECIALIȘTII
3BE SCHWARTZ, președin- 
federației de fotbal din Da
ca, conducătorul delegației 
■ze la Torino, vicepreședinte 
F.4 ".A.: „Mă simt obligat 
el’--’' echipa rornînă, care în 
tuirea' de aici a fost mult 
bună și a jucat mult mai 
decit la București. A me- 
cu prisosință victoria. Cal- 
stăpînirea de sine a jucă- 

ar au fost factorii care au 
s ta primul rtad succesul".
RBITRUL CAMPANATTI: 
a plăcut jocul practicat de 
>a rornînă, care fete o for- 
e atletică, bine sudată. A 
un meci dificil dar, în ge- 

1, s-a desfășurat 
tivității. Rominii 
;iarie meritată".

culorile țării, mă voi dărui la fel 
ca astăzi și în partidele vii
toare".

PAUL PETERSSEN, antre
norul reprezentativei Danemar
cei : „A fost un meci dramatic. 
A învins echipa care a dovedit 
mai multă rezistență de-a lun
gul celor 120 de minute de joc 
După părerea mea, fotbaliștii 
romîni au jucat astăzi mult mai

(Continuare tn pag.a 5-a)
Atac la poarta daneză. Constantin și Voinea în plină acțiune.

Telefoto Agerpre»

BELGRAD, 29 (Agerpres). —
Belgradul, ca si întreaga Iugoslavie, trăiește cu un sentT- 

ment de intensă bucurie marea sărbătoare națională — împli— 
pirea a 20 de ani de la nașterea noului stat iugoslav.

Vineri dimineața a avut loc la Belgrad în marea sală ai 
Casei Sindicatelor o ședință festivă comună a Skupstinei Fe— 
derative a R.S.F. Iugoslavia și a Comitetului Federativ aii 
Uniunii Socialiste a poporului muncitor consacrată zilei re
publicii. în sală se aflau conducători ai R.S.F. Iugoslavia,; 
deputați, generali și ofițeri ai Armatei Populare Iugoslave, 
șefii misiunilor diplomatice acreditați la Belgrad.

La ședință a luat parte delegația de stat a R. P. Romîne r 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, conducătorul delegației, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Emil Bodnăras și. 
AL Bîrlădeanu, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Aurel Mălnășan, 
ambasadorul R. P. Romîne la Belgrad.

La ora 10, participantă la ședință aplaudă îndelung in
trarea în sală a membrilor delegației romîne, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a tovarășului losip Broz Tito și a> 
celorlalți conducători iugoslavi. Tovarășii losip Broz Tito și 
Gheorghe Gheorghiu-Dej răspund cordial aplauzelor prelun
gite, iau loc apoi împreună cu tovarășul Ion Gheorghe Maurec. 
și conducătorii iugoslavi în primul rînd al sălii.

înainte de începerea ședinței, asistența a păstrat un mo
ment de reculegere în amintirea celor căzuți pentru eliberarea! 
Iugoslaviei.

în cuvîntul de deschidere a ședinței festive, Edvard KardeliȚ, 
președintele Skupștinei Federative, a spus : „La această festivii 
tate consacrată celei de-a 20-a aniversări a nașterii Republicii} 
noastre Socialiste participă și membrii delegației de stat aj 
Republicii Populare Romîne, în frunte cu tovarășul Gheorghe* 
Gheorghiu-Dej.

Tovarășe și tovarăși, permiteți-mi ca în numele dv. al tu— 
turor, să salut cu cordialitate pe oaspeții noștri romîni, p»‘ 
șeful delegației Republicii Populare Romîne, Gheorghe» 
Gheorghiu-Dej, și pe ceilalți membri ai delegației. Ne bucu
răm cu toții că tovarășul Gheorghiu-Dej și membrii delegației} 
sînt alături de noi la sărbătorirea celei mai însem
nate date din istoria revoluției noastre și a statului so-» 
cialist. Sîntem convinși că vizita lor în Iugoslavia va consti
tui un imbold puternic în dezvoltarea pe mai depărta 
a colaborării prietenești dintre cele două țări ale noastre.

(Continuare în pag. a 8-a)

Florin Gheorghiu a primit titlul 
de maestru emerit al sportului

în dimineața zilei de joi, 
la sediul Uniunii de Cultu
ra Fizica și Sport a avut 
loc festivitatea decernării 
titlului de maestru emerit al 
sportului șahistului Florio

in limitele 
au obținut

□NSTANT1N:
tră echipă a fost animată 
orința fermă de a obține un 
Itat favorabil. Cu toții nu 
m precupețit eforturile pen- 

a-1 obține. După părerea 
, echipa daneză a juc-at as- 

chiar mai bine decît la 
treșli, dar puterea noastră 
aptă, gîndirea tactică și jo- 
celor două extreme precum 
1 tripletei au fost factorii 
au asigurat superioritatea 

>ei romîne. întreaga echipă 
tă felicitări pentru puterea 
uptă, pentru dăruirea totală 
ște, mă bucură rezultatul și 

voi mai fi chemat să apăr

„întreaga

ÎNCEP CAMPIONATELE REPUBLICANE LA:
BASCHET

Mîine în șase orașe ale țării începe întrecerea 
pentru desemnarea campioanelor republicane la 
baschet masculin și feminin. Intr-adevăr, ac
tuala formulă de desfășurare, asigurînd 
parea în prima serie a celor mai bune 
creează premisa unor întîlniri echilibrate, 
culoase, în care formațiile vor trebui să 
toate eforturile din prima pînă la ultima etapă 
pentru cucerirea titlurilor și a unui loc cît mai 
bun în clasament.

Ediția 1963—1964 a campionatelor începe cu 
o etapă deosebit de interesantă. La băieți, de 
pildă, sala din Timișoara găzduiește un adevă
rat derbi : meciul Știința — Steaua, care a oferit 

întotdeauna publi
cului un joc pasio
nant. Celelalte par
tide ale campiona
tului masculin stat: 
Știința București 
— Știința Craiova, 
Dinamo București 
— Dinamo Oradea, 
Știința Cluj — Po
litehnica Cluj, Si- 
derurgistul Galați 
— Rapid București, 
Știința Tg. Mureș 
— Steagul roșu 
Brașov. Din pro
gramul echipelor 
feminine se des
prinde partida Mu-

'ERFORMANȚE LA NIVELUL CERINȚELOR ACTUALE 
LOVITURA DE PEDEAPSA

VOLEIUL ÎN DISCUȚIA SPECIALIȘTILOR

COLTUL SPECIALISTULUI

MAGAZIN SPORTIV

DIN SPORTURILE DE IARNA
FOTBAL PE GLOB

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE

O PAGINA DE FOTBAL

ȘAH

partici- 
echipe, 
specta- 
depună

•f
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Din nou la volei I
Au trecut cîteva săpfămîni de 

cînd s-a tras cortina peste cea 
de a Vl-a ediție a campiona
telor europene, desfășurate în 
țara noastră, și iată că iubitorii 
acestui frumos sport au prilejul 
să se întîlnească din. nou în 
sălile de sport. încep întrecerile 
din cadrul seriilor I ale „Cupei 
F. R. Volei". Startul se dă 
astăzi după-amiază, în Capitală. 
Sorții au decis ca deschiderea 
celei mai importante întreceri 
voleibalistice din țara noastră să 
înceapă cu un meci de mare 
tradiție: e vorba de întilnirca 
dintre Rapid și Dinamo,

Turul campionatului din se
riile I, masculin și feminin, se 
va disputa — după cum se știe 
— sub denumirea de „Cupa 
F. R. Volei**, iar punctele acu
mulate nu vor conta în retur, 
care, de fapt, va constitui cam
pionatul propriu-zis. Dar, con
ducerile secțiilor de volei, jucă
torii și antrenorii formațiilor 
participante au datoria să acor
de toată importanța acestei com
petiții republicane. „Cupa F. R. 
Volei" constituie un bun prilej 
pentru secțiile de volei ale clu
burilor și asociațiilor sportive 
care au echipe îu competiție,

(Continuare in pag,, a 4-a)

Mîine după-amiază, iubitorii de șah din Ca
pitală vor putea să asiste la prima rundă a fi
nalei campionatului republican masculin, ediția 
1963.

In cursul zilei de ieri a fost definitivată lista 
participanților la finală. Campionul mondial de 
juniori, maestrul internațional Florin Gheorghiu, 
abia întors din Iugoslavia, nu-.și va apăra tillul 
de campion al țării, cucerit la ediția trecută. El 
urmează să intre într-un program special de 
pregătire pentru viitorul turneu zonal, care se 
va desfășura începînd de la 11 ianuarie la Kecs
kemet (R.P. Ungară). Locurile rămase disponi
bile pe lista participanților au fost completate cu

Gheorghiu. După cum se 
știe, cu cîteva zile în urmă 
Florin Gheorghiu a cucerit 
titlul de campion mondial 
de sah la juniori. Inmînînd 
înalta distincție sportivă, to
varășul Aurel Duma, preșe- 

, dintele Consiliului General 
al UCFS, l-a felicitat pe 
campionul mondial, maes
trul internațional Florin 
Gheorghiu și i-a urat noi 
succese.

Șahistul Florin Gheorghiu 
este unul dintre cei mai ti
neri sportivi care primesc 
înalta distincție. El a debu
tat în competițiile șahiste la 
vîrstă fragedă. La numai 16 
ani, în 1960, tînărul școlar 
din Ploiești a devenit cam
pion al țârii, la prima sa 
participare în finala cam
pionatului R.P. Romîne. El 
a repetat această perfor
mantă acum un an. Florin 
Gheorghiu s-a clasat pe In
cul doi la ediția 1961 a 
campionatului mondial de 
șah pentru juniori, iar la 
actuala ediție lui i-a revenit 
titlul suprem

(Continuare în pag. a 4-a)

Rindul de sus : Victor Ciocîltea. Dr. Octav Traionescu, Mircea Pavlov și Corvtn
Radovici. Riadul de jos : Gh. Mititelu, Al. Giiasbargor fi Teodor Ghițescu, 

văzuți de Neogu Riduleacu,
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La Institutul pedagogic din Brașov Un factor important in organizarea întrecerilor sportive de ni

9T

Profesorii își dispută întîietatea în 
Concursul pentru Insigna de Polisportiv44

Comisiile locale pe ramură de sport

Brașovenii au pornit în... cursa pen
tru obținerea „Insignei <le Polisportiv". 
Au pornit-o, așa cum o fac ei de obi
cei, cu seriozitate și mult entuziasm. 
O veche zicală românească spune că 
„ziua bună se cunoaște <le dimineață". 
Vorba aceasta e ilustrată și de masa 
de sportivi din orașul dintre Tîrnpa și 
Varte, care pînă la căderea zăpezii 
mult așteptate (îndeosebi de schiori, 
și cum schiul e atît de răspîndit aci...) 
se luptă cu normele triatlonului, ale 
crosului sau ale turismului.

Am fost curioși să aflăm ce resor
turi împing spre un succes categoric pe 
acești fruntași. Pentru aceasta am fă
cut o vizită la Institutul pedagogic 
de 3 ani, oare se bucură de multe 
aprecieri în materie. Ne-a primit eu 
amabilitate rectorul EUGEN CHIȘ, 
specialist în chimie, iar în ultima vre
me și în... sport.

— Am apreciat încercările dv. 
reușite pentru obținerea insignei, 
făcute pe stadionul Tractorul. Vă 
spunem drept, ne-a impresionat 
numărul mare de profesori care, 
în scurtul răgaz dintre orele de 
curs, își amintes-c că sînt încă ti
neri și că pot da un frumos exem
plu sportiv masei de studenți in 
această direcție.

— Vă rog să nu ne transformați 
in... protagoniști ai stadioanelor — 
ne-a răspuns cu vădită modestie recto
rul Eugen Chiș. Am considerat, îm
preună cu toți colegii mei, că „Con
cursul pentru Insignă1* ne este adresat 
și nouă, oamenilor de 30 ani și mai 
bine, că este cazul să lăsăm pentru 
o clipă catedrele și laboratoarele pen
tru a respira aerul tare dintre munți, 
pentru a ne măsura forțele în această 
binevenită întrecere și, de ce nu, să 
obținem și micul trofeu...

— Desigur că sînteți familiari
zați cu sportul, avînd în vedere că 
vă aflați printre fruntașii acestei 
noi competiții de mase.

— îmi pare rău că vă voi deziluzio
na, dar am să vă spun că, din păcate, 
după cîteva încercări timide de îno
tător și turist, abia acum la 35 de ani, 
cînd am făcut primii pași pe celălalt 
versant al vîrstei, sînt deplin convins 
că orice activitate cîștigă prin practi 
tarea exercițiului fizic, a sportului. 
'Această idee am imprimat-o și fiului 
meu Ovidiu, care la patru ani îmi ur
mărește cu destulă... exigență debutul 
sportiv.

— Și de cînd ați intrat în acest 
nou domeniu de „specialist" vă 
simțiți mai bine ?

— Fără discuție, da ! Simt un ade
vărat reviriment în organism și o ne
spusă dorință de a depăși rezultatele. 
De altfel, cred că s-a aflat că mi-am 
luat angajamentul să nu mă opresc 
la obținerea gradului I — fapt rea
lizat în parte — și să atac cu încredere 
normele gradului II ale insignei.

înainte de plecare, am intrat în po
sesia unei originale situații a ultimu
lui concurs între catedrele didactice 
ale Institutului, descoperită printre 
voluminoasele tratate de pe biroul lec
torului. Ne permitem — cu scopul unei 
noi stimulări (dacă miai e necesară ') 
să o publicăm :

N. MAR DAN
C. GRUIA

100 m lung. greul.

Nicolae Iile 14,5 4,02 10,40
Emil Popescu 14,4 4,26 9,80
Ervin Toth 14,9 4,18 10,-
Eugen Chiș 15,6 3,80 8,50
Ion Dăianu 16,3 3,38 7,90

La munte a nins... Deocamdată timid. Dar, în curînd, pîrtiile vor fi înzăpezite și iubitorii schiului vor lua' drumul 
înălțimilor. 1 elef cricul de la cota 1400 va sta la dispoziția tuturor celor ce vor să-și dovedească măiestria și să-și 
încerce curajul. Foto : Titus Dumitrescu

Cele două mari competiții de mase ca- 
re se desfășoară în momentul de față 
in țara noastră — Spartachiada de 
iarnă și „Concursul pentru Insigna de 
Polisportiv" — atrag în desfășurarea 
lor mase largi de oameni ai muncii, 
marea majoritate a tineretului. Ținînd 
seamă de importanța majoră a aces
tor întreceri, de faptul că ele constituie 
și o importantă etapă de pregătire a 
primei Spartachiade Republicane, este 
firesc să li se acorde întreaga atenție 
de către organele și organizațiile noa
stre sportive. în realizarea obiective
lor legate de aceste competiții este 
necesar să fie mobilizate toate cadreie 
mișcării noastre sportive.

O contribuție de seamă la buna or
ganizare și desfășurare a acestor com
petiții o pot aduce comisiile locale pe 
ramură de sport. într-o discuție pe 
care am avut-o recent la Cluj, tov. 
CONSTANTIN CUCU — metodist al 
consiliului regional UCFS — ne-a vor
bit tocmai despre activitatea acestor 
comisii,

„Comisiile locale pe ramură de sport 
din regiunea noastră — ne spunea 
tov. C. Cucu — au suficientă experien
ță în ceea ce privește desfășurarea 
muncii de organizare a marilor între
ceri sportive de mase. Ele au ajutat 
efectiv consiliile asociațiilor sportive 
în organizarea întrecerilor Spartachia- 
dei de vară și de iarnă, a campionate
lor pe. asociație etc. Numai anul aces

ta peste 250 de activiști obștești — 
membri ai comisiilor regionale pe la
mură de sport, instructori, profesori și 
arbitri — au ajutat consiliile asocia
țiilor sportive din diferite raioane ale 
regiunii în organizarea Spartachiadel 
de vară a tineretului. Faptul că la a 
ceasta competiție au participat pes’e 
250.000 de tineri și tinere se datorește 
și muncii desfășurate de acești activiști 
obștești din rîndul cărora amintesc pe 
maestrul emerit al sportului Albin 
Moraru, Elisabeta Teodorescu, Eugen 
Raiiîonțeanu, Vasile Chiș".

— Fără îndoială că, finind cont 
de această experiență pe care co
misiile locale au acumulat-o de-a 
lungul anilor, consiliul regional 
UCFS va lua noi măsuri pentru 
ca asociațiile sportive să beneficie
ze de sprijinul și îndrumarea lor.

— Numai în planul de muncă pri
vind desfășurarea „Concursului pentru 
Insigna de Polisportiv", de pildă, con
siliul regional UCFS Cluj și-a trecut 
cîteva importante puncte referitoare toc
mai la această problemă. Astfel, comi
siile regionale și raionale pe ramură 
de sport își vor aduce contribuția la 
organizarea săptămînală a unui con
curs pentru trecerea normelor Insignei 
pe fiecare stadion; membrii comisiilor, 
antrenorii, instructorii și arbitrii au 
fost repartizați pe asociații sportive 
pentru pregătirea participanților și pen-

tril organizarea întrecerilor; 
jutorul comisiilor s-a făcut o judi 
planificare a bazelor sportive c 
in ceea ce privește Spartachiai 
iarnă a tineretului este folosit a 
comisiilor locale pe ramură de 
La deschiderea întrecerilor primei 
au participat zeci de activiști ol 
iar acum cînd competițiile se a 
plină desfășurare ele se bucură di 
jinul și îndrumarea unui mare 
de membri ai comisiilor.

— în ce constă ajutorul 
tor activiști ?

. — Prin repartizarea cadrelor 
tive pe asociații — lucru despri 
am vorbit mai înainte — s-a as 
fiecărei organizații cel puțin ur 
cialișt. Acești activiști 1acrea? 
consiliile asociațiilor sportive ț 
preună cu cei peste 2.500 de a< 
obștești din secțiile pe ramni 
sport popularizează întrecerile 
tachiadei de iarnă a tineretului 
„Concursului pentru Insigna de 
sportiv" în rîndul maselor de c 
ai muncii, studiază care sînt 
cele mai potrivite pentru prop 
rea antrenamentelor și întrec 
programează bazele sportive ne 
desfășurării concursurilor, țin ev 
probelor și a normelor trecute, 
prin sfaturi competente pe înec 
în deprinderea primelor noțiui 
dezvăluirea „tainelor" antrenar 
lui sportiv, a noțiunilor de teh 
tactică etc. Un rol de asemenea 
te important este acela al deț 
elementelor talentate. Fiind tot 
pul printre participanți ei pot să- 
copere pe acei tineri caj£ do’ 
reale aptitudini pent""- o,, r: 
sportivă sau alta. Pe aceștia îi 
nalează biroului secției pe r; 
de sport din asociația respecți 
apoi aduce la cunoștință aces 
cru și comisiei raionale și co 
regionale pe ramură de spor 
creează astfel o strictă evider 
elementelor talentate capabile să 
lizeze printr-un antrenament ș 
fie rezultate remarcabile. De 
elemente se îngrijesc apoi antr 
și comisiile pe ramură de sport 
sigur, alături de entuziaștii ac 
obștești trebuie să se afle și toți 
tivii fruntași din regiunea no 
Venind în mijlocul sportivilor 
pători ei îi stimulează' pe aceștia 
tru o muncă conștiincioasă, per 
pregătire continuă.

★
Din discuția cu tov. Cons' 

Cucu se desprinde clar importan 
care o are justa folosire a act 
obștesc din cadrul comisiilor loca 
ramură de sport în organizau 
desfășurarea întrecerilor Spartad 

si a „Concursului p 
~ ’ E te

ca toate consiliiilft regi 
să atragă în aceasta n 
obștesc pentru a realizs 

în cuprinderea oam- 
a întregului tineret, în 

sportului.

de iarnă a „ 
Insigna de Polisportiv", 
nevoie 
UCFS 
activul 
succese 
muncii, 
ticarea

HRISTACHE NAl

PERFORMANTE H NIVELUL CERINȚELOR ACTUALE chei, baschet feminin — Știința; gim
nastică și lupte — CSM).

★
Am început discuția noastră despre 

stilul de muncă cu această temă — 
a exigenței care nu îngăduie să... dor

mim pe laurii victoriei și să uită 
multe lucruri nu merg așa cutr 
buie — tocmai pentru că asen 
exemple se întîlnesc și la alte cli 
cum ar fi Tractorul Brașov, ( 
Iași, CSM Reșița, Știința Timișo

~ Despre stilul de muncă din citeva clu buri sportive — DACA NU EȘTI IN MIJLOCUL SPORTIVILOR...

Succesele de prestigiu realizate de sportivii romîni 
în unele competiții internaționale din acest an, în- 

. deplinirea normelor de selecție pentru loturile 
Olimpice de un număr de 130 sportivi, confirmă în mod 
evident progresul activității sportive de performanță, re
zultai firesc al condițiilor de dezvoltare continuă ce au 
fost create mișcării de cultură fizică și sport din țara 
noastră.

Consolidarea acestor victorii, creșterea neîntreruptă 
i— la nivelul cerințelor actuale — a nivelului perfor
manțelor este, fără îndoială, principala sarcină a orga
nelor și organizațiilor sportive în domeniul sportului de 
performanță. O sarcină a cărei îndeplinire depinde, în 

‘.primul rind, de calitatea muncii de pregătire care se des-
SĂ

acă analizăm, de exemplu, acti
vitatea de performanță desfășu
rată în cluburile sportive cluje

ne, concluzia generală nu poate fi 
alta decît consemnarea unui progres 
evident. O spunem gîndindu-ne, în 
Special, la succesele obținute de atleți, 
înotători, jucători de tenis de masă, 
patinatori etc., care au avut o fru
moasă comportare în campionatele re-
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fășoară în secțiile cluburilor sportive. Și, în legătură cu 
aceasta, se poate spune că un element esențial îl con
stituie — în afara activității depuse de sportivi și an
trenori — stilul și metodele de muncă ale activiștilor din 
consiliile asociațiilor, cluburilor și organelor UCFS.

Am putea, desigur, să amintim foarte multe aspecte 
privind îmbunătățirea stilului de muncă al activiștilor 
sportivi, contribuția tot mai mare pe care aceștia o aduc 
la îndeplinirea obiectivelor majore ale activității de per
formanță. Să ne oprim, însă, mai mult asupra unor ră- 
mîneri în urmă în această direcție, subliniate, de altfel, 
și de unele constatări făcute în cîteva cluburi sportive 
din Iară.

SPRE SUCCESE !
„văd" mai puțin ? La urma-urmei, a- 
ceasta ține de stilul de muncă, de 
exigența care trebuie să însoțească 
permanent activitatea din cluburile 
sportive. Și, pentru că am dat exem
plul Clujului, să spunem deschis că 
ar fi multe de... spus despre faptul că 
în unele secții s-a cam bătut pasul pe 
loc (scrimă, polo, rugbi, volei femi
nin — Știința; box, haltere, canotaj, 
polo, — CSM), iar în altele s-au înre
gistrat chiar descreșteri îngrijorătoare 
ale nivelului performanțelor (baschet 
masculin — Clubul sportiv școlar; ho-

publicane sau în alte mari competiții 
din acest an. Sînt, desigur, și alte 
exemple care privesc numărul — în 
creștere — al sportivilor pregătiți pen
tru loturile republicane sau olimpice, 
al juniorilor și copiilor, care au făcut 
în acest an remarcabile progrese.

Despre aceste succese, activiștii spor
tivi din Cluj vorbesc — pe bună 
dreptate — cu mîndrie. Dar, oare, 
n-ar trebui ca privirile să se îndrepte 
mai mult asupra lipsurilor pe care 
consiliile cluburilor sportive Știința, 
CSM și Clubului sportiv școlar le

Continuarea apare, firesc: „...n-ai 
cum să-i ajuți, nu știi care 
le sînt nevoile, nu le cu

noști și nu Ie poți aprecia ac
tivitatea...". Pentru exemplificare si
tuația existentă timp îndelungat la 
C.S.M din Reșița. Analizîndu-se stilul 
de muncă al consiliului s-a constatat 
că, pe lîngă alte 
serioase deficiențe, 
acesta este carac
terizat de un pro
nunțat și dăunător 
birocratism. Sînt 
cunoscute sarcinile 
importante ce revin 
acestui club, care răspunde de activi
tatea sportivă dintr-unul din cele mai 
însemnate centre industriale ale țării. 
Era de presupus că activiștii sportivi ai 
acestui club să nu stea o clipă locului, 
să ajute permanent asociațiile sportive 
și, în primul rînd, pe cele din cadrul 
combinatului, să cunoască foarte 
bine fiecare secție pe ramură de sport, 
munca antrenorilor și sportivilor etc. 
Nimic sau aproape nimic din toate 
acestea. Cauza : de luni de zile acti
viștii clubului nu s-au deplasat pe 
teren în asociații și în secțiile de per
formanță. Atunci cu ce s-or fi ocupat 
acești tovarăși ? Cu lichidarea lipsu

Din viața organizației 
noastre

rilor și în special a celor care 
vesc creșterea necorespunzătoat 
performanțelor în raport cu con< 
create, în nici un caz, nu. Orica 
fi răspunsul, el nu poate justific 
asemenea stil de muncă birocratic 
sănătos, care și-a lăsat multă v 
amprenta pe munca sportivă din 
șița. Este îmbucurător faptul c 

ceasta situație 
cabilă a în< 
să se schiml 
C.S.M. Reșița 
altfel, deficit 
existente pînăi 
mult la acest 
nu caracterii 

în general, stilul de muncă din c 
rile noastre sportive. La Știința 
C.S.M. Cluj, la Steagul roșu Br 
la C.S.M.S. Iași etc., legătura ci 
renul, munca directă cu sportivi 
bucură de toată atenția.

CE FAC SECTOARELE 
TEHNICE ?

Creșterea performanțelor, pr< 
parea evidentă pentru înibut 
țirea calității procesului de 

struire reflectă în bună măsură 
munca activiștilor, din cadrul se* 
relor tehnice ale cluburilor spoi 
Cu toate acestea, este de neînțele 
tuația întîlnită in unele cluburi



Cit mai multe cîntece sportive!
cm în tren sau în autobuz... 
șfîrșit de săptămînă și mergem 
mă cu tovarășii de muncă sau 
riin cu colegii de echipă spre 

unde vom juca. Se fac glume 
litul formației mai spune „una 
) și timpul trece... Trece ușor, 
■simțite, mai ales că „extrema" 
pivotul" au început să îngîne o 
ie sprințară, care se amplifică 
: în ce. Și, cum „pofta vine mîn- 
cineva propune să se cînte și 
sportiv".

ză... Pauză prelungită 1... In sfîr- 

Să cîntăm ZBOARĂ MINGEA 
E PLASA — propune cu însu- 
„mezinul" echipei. E foarte fru- 
II știți?

Se întrebare I De cînd eram

Să cîntăm atunci unul nou I 
timpul trece... Trece în căutări 
îice, deoarece în afară de 1N- 
EȘTE SPORTU-N ȚARA MEA 
U, RAPID I, repertoriul cîntece- 
>ortive s-a îmbogățit prea puțin, 
te mulțumirile compozitorilor care 
dăruit cîntece inspirate, cu con- 
apreciate și îndrăgite de tineret, 
mulțumirile și acelor compozi- 

are lucrează în prezent la unele 
ii inspirate din viața tumultuoasă 
Jioanelor pe care, cei mai mulți

ei, vin cu regularitate să-și 
ă echipa favorită.

— Cel puțin la
Avram Antoni

da

se

si 
în

Cu i 
de la

adus 
ai

Si

pe stadionul Progresul, un 
cadrul „Cupei Progresul* : 
Steaua-Dinamo întâlnește 

Gloria-Unirea.

masa asta nu avem adversar f
Desen de

:;t de la întîlnirea de anul trecut 
e rugbiștii romîni și italieni, des

fășurată la București

:ăm. La Clubul sportiv muncito- 
din Cluj lipsesc unele documente 
anificare ale procesului de antre- 
nt. în secțiile de atletism, hochei 
mnastică de la clubul Știința, 
și situație. La C.S.M.S. Iași, 
iile de selecție nu se bucură încă 
nportanta cuvenită. La Tractorul 
>v și C.S.M. Reșița. controlul 
«ului de pregătire din secții se 
șoara în mod necorespunzător, 
o perspectivă, fără eficacitate, 
plăior — mai mult ca o... vizită 
are.
rebarea adresată sectoarelor teh- 
este, așadar, justificată. De aceea 
itîmplă cazuri asemănătoare ce
le la C.S.M. Cluj și C.S.M. Re- 
unde analiza secțiilor de per- 

mță este tărăgănată luni’ și luni 
le. De aceea dezvoltarea necores- 
ătoare a activității de perfor- 
ă în secțiile de atletism, natație 
mnastică ale clubului Știința nu 
analizată cu toată răspunderea, 

aceea activitatea cabinetelor me- 
o-științifice lasă de dorit în a- 
>e toate cluburile sportive la care 
n referit pînă acum.
Iul de muncă superficial al unora 
e activiștii care muncesc în ca- 
sectoarelor tehnice a condus și 

uce la astfel de lipsuri. Munca vie 
jportivii și antrenorii, folosirea 
larg activ de tehnicieni în cu- 

lerea obiectivelor activității de 
irmanță, sprijinul direct, compc- 

imediat, atunci cînd se constată 
minere în urmă, ca și stimularea 
rei inițiative, a celor mai bune 
de de antrenament, sînt înlocuite

In acest sens, salutăm primele roade 
ale colaborării statornicite între Uniu
nea compozitorilor și Consiliul Ge
neral al UCFS concretizate prin cele 
aproape 20 de cîntece sportive, dintre 
care multe s-au și impus prin calita
tea lor, încă de la prima audiție. Nu 
încape îndoială că sportivii le vor 
primi cu multă bucurie!

Tinerețea cere cîntecl... Dar, pe mă
sura vîrstei ei, a optimismului și en
tuziasmului ce a caracterizează și, 
bineînțeles, mai aproape de viața tine
retului ce freamătă puternio și pe te
renurile de sport. Cîtă admirație nu 
ne trezește o echipă care își exprimă 
optimismul sănătos printr-un cîntec ti
neresc, ce o îmbărbătează, dîndu-i ari
pi spre victorie.

Da, este frumos să cînți, să faci 
să răsune de viață cărările munților, 
pe care drumețesc astăzi mii și mii 
de oameni ai muncii 1 O excursie în
soțită de cîntec face mai plăcute orele 
de recreare petrecute în mijlocul na
turii. Iar frumusețile de neasemuit ale 
patriei noastre, precum și numărul 
impresionant al celor care doresc să

—= =—
Echipa noastră intilnaște, mîine, formația 

italiană Rovigo
® AZI, JOC ÎN „CUPA PROGRESUL" ® ULTIMELE MECIURI 

PENTRU PROMOVAREA ÎN CATEGORIA A

Ieri, pe calea aerului, a plecat spre 
Rovigo, echipa noastră reprezentativă 
de rugbi care va întîlni mîine — în 
joc de pregătire pentru meciul cu 
Franța — formația italiană Rovigo, 
întărită cu patru jucători de la Pa
dua. Jocul este așteptat cu mult inte
res, cunoscută fiind valoarea rugbiului 
italian. Rovigo este fruntașă în ierar
hia echipelor de rugbi din Italia și, 
beneficiind și de aportul altor jucă
tori, va oferi, fără îndoială, o repli
că serioasă reprezentativei noastre.

Pentru această partidă, foarte impor
tantă în verificarea formei pe care o 
dețin actualmente jucătorii noștri, au 
făcut deplasarea următorii jucători ; 
Gli. Drobotă^ Th. Radulescu, Al. Io- 
nescu, Al. Teofilovici, P. Iordăchescu, 
C. Preda, V. Rusu, M. Rusu, M. Iliescu, 
R. Demian, V. Moraru, C. Stănescu, R. 
Chiriac, M. Wusek, Gli. Rahtopol, V. 
Luscal, P. Ciobănel, V. Irimescu și A. 
Penciu.

• Tot mîine, la Tarb'es, în sudul 
Franței, se vor întîlni reprezentati-

adesea cu un stil tehnicist de murrcă, 
cu o îndrumare prin telefoane și cir
culare etc. De multe ori, activiștii în
cadrați în sectoarele tehnice se ocupă 
de... afișe, de programarea arbitrilor, 
de ‘ '
pe
Iul

orice, dar nu de sarcinile de bază 
care le au : îndrumarea șî contro- 
secțiilor pe ramură de sport, al

DE CE NU SÎNT ANALIZATE PRINCIPALELE 
PROBLEME 2

Dezbaterea colectivă a principa
lelor obiective și a măsurilor 
ce trebuie luate pentru îndepli

nirea lor, este caracteristică stilului 
de muncă al activiștilor noștri spor
tivi. Așa se explică, de altfel, succesul 
multor acțiuni, cuprinderea în tot mai 
mare măsură a numeroaselor sarcini 
ce revin cluburilor sportive. Uneori, 
nu se acordă însă toată atenția aces
tor discuții și analize, îndrumării și 
controlului atit de necesare.

★ 
ești nu sînt epuizate discuțiile purtate în jurul unei 
asemenea teme, cum este aceasta cu privire la sti
lul de muncă, considerăm totuși că pot fi trase 

unele concluzii, care să poată ajuta și alte cluburi sportive 
decit cele despre care am vorbit.

Ne bucură faptul că principiul muncii colective este tot 
mai mult promovat, că a crescut răspunderea și exigența 
în activitatea consiliilor cluburilor, în birourile secțiilor 
etc., că există o susținută preocupare pentru îndeplinirea 
principalelor sarcini ale activității sportive de performan
ță. Rezultatele obținute demonstrează că în această di
recție s-a făcut un important salt calitativ, că în cele mai 
muite cazuri se muncește cu pasiune și competență 
tru ridicarea de sportivi fruntași capabili să obțină 
formanțe tot mai ridicate. Trebuie însă, ca această 
ocupare să crească mai mult, să fie însoțită în toate 
burile sportive de măsuri judicioase care să asigure folo-

0

le cunoască constituie surse inepuiza
bile de inspirație.

Desigur, melodiile frumoase își cro
iesc singure drum. Aceasta nu înseam
nă însă că antrenorii, conducerile 
secțiilor pe ramură de sport, consiliile 
cluburilor șt asociațiilor sportive' tre
buie să lase^ ca lucrurile să meargă 
de la sine. Acești factori au menirea 
să-și aducă un aport deosebit în cul
tivarea, în rîndul tineretului, a dragos
tei pentru învățarea de cîntece. Oare 
este nevoie să mai amintim că aseme
nea preocupări fac parte din sfera 
muncii educative și că trebuie să li se 
acorde importanța cuvenită î

Da, este frumos să cînți! Atleții, fot
baliștii, gimnaștii, handbaliștii, rugbiș- 
tii toți sportivii așteaptă cu ne
răbdare noile cîntece care să cuce
rească inimile, să insufle bărbăție 
în întreceri, să facă și mai plă
cut drumul spre cabane, spre înălțimi.

Ziarul, se înțelege, va face cunoscute 
inițiativele și preocupările antrenorilor 
din asociații și cluburi pentru învăța
rea, în mod organizat, a cîntecelor 
sportive, pe care, cu siguranță, le vor 
auzi cît de curînd l

vele A și B ale Franței. Un meci care 
va fi hotărîtor în ceea ce privește al
cătuirea „XV"-lui pe care adversarii 
noștri îl vor alinia la 15 decembrie pe 
stadionul din Toulouse.

• Astăzi după-arniază (de la ora 15) 
se dispută, 
nou joc în 
Combinata 
combinata

• Mîine, un cuplaj pe cît de atrac
tiv, pe atît de important, programea
ză ultimele două partide din cadrul 
barajului pentru promovarea în cate
goria A. Știința Timișoara va primi 
replica formației Precizia Să-cele, echi
pa care a „scos* Rapidul din lupta 
pentru cucerirea unui loc în „A*. In 
cel de al doilea joc, Farul Constanța 
va încerca să-și mențină locul pe care

ocupat și în ediția trecută în pri- 
categorie. Adversarii constănțeni- 
vor fi rugbiștii din Galați, al că- 
joc a fost pînă acum o plăcută

l-a
ma 
lor 
ror
surpriză.

antrenorilor etc. Oare, în loc să-și 
piardă vremea cu fel de fel de acțiuni 
cu lotul secundare, n-ar fi făcut mai 
bine sectorul tehnic al clubului spor
tiv C.S.M.S. Iași dacă lua în discu
ție rămînerea în urmă a gimnasticii în 
acest oraș, unde există peste 60 de 
profesori?... Este doar un exemplu.

Așa, de exemplu, vorbind despre ac
tivitatea de performanță din Timi
șoara, trebuie să spunem că în multe 
ramuri rezultatele sînt sub așteptări, 
că ritmul general de creștere a per
formanțelor nu corespunde cerințelor 
actuale. Oraș cu puternică tradiție 
sportivă, cu o corespunzătoare bază 
materială, cu asociații sportive care 
au dovedit nu o dată o bogată expe
riență în activitatea de mase, Timi-

sirea cît mai deplină a condițiilor create sportivilor noștri 
în vederea unei pregătiri superioare.

Practica muncii sportive a dovedit că acolo unde stilul 
de muncă al activiștilor sportivi corespunde din toate 
punctele de vedere sarcinilor de răspundere ce revin miș
cării sportive, rezultatele sînt pe măsura așteptărilor. Să 
eliminăm, așadar, acele aspecte de birocratism, super- J ficialitatea care mal caracterizează munca unor activiștiCCaprtala.. S-a tras -P^ba de arma 
sportivi, să dezvoltăm pasiunea, răspunderea, exigenta jbera calibru reduș. . 3x30 focur . Cea 
în activitatea de realizare a obiectivelor privind sportul C™1 buna perjormanța a realizat-o
de performață. /Margareta Enactie (Steaua), care a

In cluburile noastre sportive există astăzi toate condițiile ltotalizat 836 _puncte Un rezultat bun 
pentru ca tot mai mulți sportivi să realizeze performanțera obținut șr Elena Nistor (S.eaua) la 
de valoare, să contribuie prin rezultatele lor — la Ipoziția culcat: 293 p. Rezultatele 
creșterea prestigiului sportiv al țării noastre. Și este de/morilor au fost mai slabe. A ciștigat 
datoria fiecărui activist sportiv să răspundă acestor con-\A. Dumitrescu (Olimpia) cu BOJ p. 
diții și cerințe cu o activitate susținută, cu o muncă de I Pe echipe, locul 1 a revenit clubului 
calitate desfășurată cu pricepere și pasiune. i;! < jDinamo cu 73 p.

*

pen- 
per- 
pr-e- 
clu-

„Dacă vreți bine, dacă nu...“
Iubitorii tenisului de masă din Bra

șov — și nu e mic numărul lor 
s-au bucurat, desigur, auzind că în 
orașul lor se organizează o competi
ție dotată cu „Cupa Carpați". Nerăb
darea cu care au așteptat aceste în
treceri era legată și de faptul că prin
tre „musafirii* Brașovului figurau și 
sportivi fruntași de la „Voința* Bucu
rești, pe care, vorba aceea, n-aveau 
ocazia să-i vadă în fiecare zi. își anun
țaseră sosirea maestrul sportului Mir
cea Popescu, campioana de junioare 
Eleonora Mihalca, Adrian lonescu Soa
re, Marta Tompa, Luci Slăvescu, mă 
rog, palete cunoscute și... arhicunos
cute.

o zi înainte de concurs, jucătorii 
I „Voința* au sosit la Brașov 

Conform celor stabilite, fetele urmau 
să fie cazate la hotelul „Postăvarul*, 
iar băieții la clubul Dinamo. „Băieții*, 
Mircea Popescu și lonescu Soare, care 
veniseră și cu soțiile, au strîmbat din 
nas : ei, ditamai sportivi fruntași, să 
stea la un loc cu muritorii de rînd ? 
Toate argumentele ce li s-au 
n-au folosit la nimic. Dimpotrivă, 
au venit cu un... ultimatum : ori li 
schimbă locul cazării, ori... pleac.ă. 
au plecat. Unde? Vom vedea...

Pe la ora 2 noaptea, antrenorul lor, 
I. Pop, a plecat în căutarea celor dm 
ași ai paletei și ai... indisciplinei. Și, 
ce-i drept, i-a găsit repede : petre
ceau la bar. Orchestra cînta languros, 
perechile dansau, pe mese se aflau fel 

— Da... E „Cupa Carpați“. Am auzit 
eă participați și dv...

— S-ar putea... Dar avem cu cin* 
juca ? Care-s mai tari pe-aici ?

—• Mai tari ? Iovan... Andone...
Mircea Popescu schița un gest 

dispreț ;
— Auzi, mă, „S,olpi“, cine-or fi 

ăștia ? Or fi știind să țină paleta 
mină ?

Pînă la urmă au catadixit să
echipeze. în fața mesei de joc, lonescu 
Soare — „Solei* — a făcut însă u 
nouă... demonstrație: dacă nu i sa 
plătește hotelul pentru el și pentru 
soția sa, nu joacă f S-a îmbrăcat și u 
plecat... Au rămas la masa de joc, în 
meciul cu C.S.M. Sibiu, doar Mircea 
Popescu și Nicolae Bărbulescu. Inca- 
pînd jocul, Mircea Popescu a recur* 
la „țăcăneală*, pentru a trage de timp» 
în speranța întoarcerii lui Soare. Du* 

)acesta nu s-a mai înapoiat și „Voința* 
șoara nu își aduce însă în mod CO-1« pierdut această întilaire prin nepra- 
răspunzător contribuția la îmbunătăți-/cutare. Nici a doua zi, cmd s-au de.i- 
rea rezultatelor în ' diferite sparturi.\loeunle individuale, „Sole- 
Dar, aceste lucruri nu sînt discutate, («« /«c“« apanfia. Proba mascu-
nu sînt analizate și nu se iau niăstl-\/l«« « revenit, cum era și de așteptat, 
rile necesare. Fără îndoială că activiș-C lui Mircea Popescu, dar nu atît da 
tii Cluburilor timișorene ar fi putut %uSor cum i?i închipuise el. Pasternae 
să constate multe lucruri, săr?» Undone i au dat serios de furcă și
cunoască astfel adevăratele cauzede puf ine ori Mircea Popescu a 
ale rămînerilor în urmă și săi simțit că-l trec nădușelile. S-a convin.
stabilească măsuri care pot Co’ntriblli^O"'«! că adversarii lui știu ceva mai 
la o radicală schimbare a lucrurilor. ' ■ ■-- - • -
N-au făcut-o, așa cum n-au făcut-o 
nici activiștii din Reșița, cu unele ex
cepții nici cei din Iași sau de la Cluj. 
Iar atunci cînd s-a analizat, totuși, 
«ctivitatea vreunei comisii sau secții 
pe ramură de spart, analiza s-a în
cheiat doar cu angajamente și promi
siunea unor... măsuri imediate, opera
tive, care însă n-au mai venit pentruț euție, un anacronism. 
că, între timp, tovarășii respectivi an 
avut alte „probleme".
★

de fel de delicatese, intr-un cuvînt ertt 
o atmosferă plăcută. Atît de plăcută* 
încît antrenorul a uitat pentru ca 
venise și a rămas și el acolo^

Nu știm pînă la ce oră au petrecut 
eroii noștri. Fapt este că, a doua zi» 
atît Mircea Popescu cît și lonescu 
Soare au lipsit de la festivitatea da 
deschidere a competiției. Deh, erau 
încă în „refacere* ! Abia după două 
ore, cînd concursul era în toi, au venit 
și ei. Cum arătau ? Cum arată omul 
după... revelion, dacă n-a apucat să 
sa odihnească bine. Au intrat blazați 
și s-au adresat primilor întîlniți :

— Ce faceți, mă băieți, jucați și v<4 
ping-pong ? —a

mult decît să țină paleta în mână...
) Desigur că atît clubul Voința cît șj 
comisia orășenească de specialitatea 

ca să nu mai vorbim de federație, 
lua măsurile ce se cuvin. Și asta, cît 
mai repede, într-o astfel de problemă 
nefiind necesară 
'activizării. Pentru 
pe bună dreptate, 
Popescu, în anul 
astfel de sportivi

aplicarea regulii.** 
că, așa cum ne scrie» 
tov. ing. Constantin 
1963 prezența unor 
constituie, fără di**

JACK BERARIU
C. COMARNISCHI

Cupa tinerelor speranțe”
Clubul sportiv Dinamo a organizat 

duminica trecută un concurs de tir 
rezervat juniorilor și junioarelor dia



IMNASTICR

Reîntâlnire cu gimnaștii fruntași
Sfîrșitul calendaristic al. acestui an 

Coincide la gimnaștii noștri cu sfîrșitul 
activității competiționale pe 1963, un 
an de muncă intensă, de.căutări crea- 
+ ,are permanente, în vederea marii 
confruntări de anul viitor, din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Tokio. Intr-a
devăr. cei mai mulți dintre gimnaștii 
noștri fruntași nu și-au precupețit în 
acest an eforturile peniru a-și însuși 
bine noile exerciții impuse cu care se 
va concura la J.O., pentru a-și îmbu
nătăți considerabil exercițiile liber ale
se, în concordanță 
dent înregistrat în 
plan internațional.

Recent, un mare 
la București — cea

eu progresul evi- 
ultima vreme pe

ELENA TUTAN

concurs organizat 
de a Vl-a ediție a 

campionatelor internaționale ale R. P- 
Romîne — a constituit un bun prilej 
de verificare a stadiului de pregătire 

'a gimnaștilor noștri fruntași. Rezulta
tele se cunosc, desigur ; bune la fete, 
parțial bune la băieți, unde s-au ma
nifestat încă unele deficiente serioase. 
Și iată că, la scurt interval, un alt 
concurs de mare amploare. Deși de 
data aceasta el nu mai poartă ampren
ta unei întreceri internaționale, Impor
tanta lui crește prin aceea că angrenea
ză un mare număr de sportivi, ofe
rind antrenorilor noștri posibilitatea de 

: a constata gradul de pregătire a nume- 
| roși gimnașii și gimnaste din întreaga 
itară.

VOLEIUL IN DISCUȚIA SPECIALIȘTILOR

se- 
au 

ge- 
le
la

Recenta sesiune de comunicări știin- 
țifiee organizată prin grija comisiei de 
■volei a orașului București în zilele de 
25 ți 26 noiembrie la centrul de an
trenament și pregătire științifică „23 
August", a fost consacrată problemelor 
voleiului actual. Au fost expuse o 
rie de referate și coreferate care 
dezbătut atît problemele de ordin 
neral al acestui sport, cit ți altele 
gate de diferitele aspecte scoase
iveală cu prilejul recentelor campio
nate europene de volei disputate în 
țara noastră.

IJnele referate, ca de pildă cel pre
zentat de lector Victor Surugiu („Cri
terii de selecționare în jocul de volei 
actual"), prof. Victor Tibacu („Impor
tanța și dezvoltarea vederii periferice 
în jocul de volei"), cercetătorul știin
țific Gh. Haralambie („Aspecte bio
chimice în pregătirea voleibaliștilor"), 
antrenorul S. Mihăilescu („Corelația 
dintre pregătirea fizică multilaterală și 
cea specifică în sportul de perfor
manță"), au dezbătut probleme strin
gente ale acestui sport.

Cit de multe ar fi avut de învățat 
antrenorii echipelor bucureștene din 
aceste lucrări J Din păcate însă, ca și 
altă dată, numai o parte dintre ei au 
fost prezeuți. Cum își pot ridica nive
lul profesional astfel de antrenori care 
nu se interesează de ultimele cercetări 
științifice în domeniul în care lu
crează ? Credem că forurile în drept

, a» datoria să analizeze o astfel de si- 
1 tuație și să ia măsuri împotriva celor 
care au lipsit nemotivat de la aceste 
comunicări științifice.

In afara celor de mai sus au mai 
fost prezentate ți alte referate, ca de 
pildă : „Rolul și importanța normelor 
de control în activitatea antrenorului 
de volei" — referent C. Sîrbu, antre
nor ; „Rolul antrenorului în procesul

i

încep întrecerile
(Urmare din pag. 1)

zpentru antrenorii noștri de a folosi 
elemente tinere și talentate, de pers
pectivă, care mai tîrziu să fie capabile 
să înlocuiască pe actualii titulari. 
Nefiind vorba în „Cupa F. R. V.“ 

ide puncte, de cîștigarea titlului de 
^campion sau de evitarea retrogradării, 
jjucătorii au posibilitatea să joace rela- 
țxat, să realizeze execuții tehnice și 
j scheme de joc noi care să ducă la ridi- 
Icarea continuă a calității voleiului nos
tru.

iată programul primei etape : FEMI- 
jNlN; București: Dinamo București — 
’Voința Craiova, Rapid — Farul’Con
stanta, Știința — C.S.M. Sibiu. Cluj: 

I C.S.M. — C.P. București și Știința — 
{Progresul București. MASCULIN; 
I București: Dinamo — Rapid, Progre
sul -— C.S.M.S. Iași, Steaua — Mine- 
:Ttil Bihor; Galați: Știința — Petrolul 
Ploiești; Timișoara: Știința — Farul 
Constanța; Brașov: Tractorul 
știința Cluj. (Al. C-)»

prof.instructiv-educaHo" — referent 
N. Humă, precum și un interesant stu
diu al prof. Ștefan Stroe, asistent la 
I.C.F., intitulat : „Orientarea antrena
mentului spre lucru în condiții apro
piate de joc și în condiții de joc".

Recentele campionate europene de 
volei au fost dezbătute pe larg de 
lectorii Victor Surugiu și Nicolae Mu- 
rafa, în timp ce dr. G. Cherebețiu a 
prezentat lucrarea „Aspecte practice 
din colaborarea medicului cu antreno
rul'', referindu-se în special la pro
blemele legate de pregătirea echipei 
noastre masculine, cîștigătoarea titlu
lui european.

O contribuție importantă la reușita 
sesiunii și-au adus-o o scrie de stu- 
denți de la I.C.F., oare au prezentat 
coreferate asupra echipelor Cehoslova
ciei ’ ~ '
tice (studenții P. Mantea și D. Irimes- 
cu), 
real 
năiann 
metodă 
joc pe 
rul magnetofonului, prezentat 
dentul I. Dinulescu.

Succesul primei sesiuni de 
cari științifice organizate de 
orășenească de volei (președinte Ro
meo Lungu) și colegiul orășenesc de 
antrenori (președinte prof. Șt. Stroe) 
trebuie să constituie un exemplu de 
urmat.

Căci, în întrecerea găzduită sîmbăiă 
și duminică de sala Dinamo din Ca
pitală își dau întîlnire echipele parti
cipante la campionatul republican 
masculin și feminin. In cadrul celor 
șapte formații feminine și tot atîtea 
masculine vom putea să urmărim la 
lucru pe cei mai buni gimnaști și gim
naste aflați în prezent în plină pre
gătire. Firește, antrenorii au datoria să 
urmărească, în primul rînd, pe gim
nastele și gimnaștii susceptibili de a 
face parte din loturile olimpice ale 
țării noastre. Ne gîndim la Sonia Io- 
van, Elena I.cuștean-Popescu, Emilia 
Liță, Atanasia Ionescu, Elena Tutan, 
Elena Ceampelea, Cristina Doboșan 
etc., precum și la gimnaștii Anton 
Cadar, Petre Miclăuș, Frederic Orendi 
ș. a.

Desigur, nu excludem surprizele, 
dar cum. în gimnastică rezultatele va
loroase apar după ani și ații de muncă 
asiduă, este puțin probabil ca astăzi și 
mîine, la Dinamo, să apară nume total 
necunoscute.
, Concursul organizat sîmbăiă și du
minică în Capitală reprezintă nu nu
mai ultima etapă a campionatului re
publican pe echipe ci, cu acest prilej,, 
potrivit unei hotărîri a federației de 
specialitate, vor fi desemnați și cam
pionii republicani pe anul 1963 la în
trecerile individuale; categoria maeștri: 
individual compus (masculin și femi
nin), precum și pe aparate (masculin 
și feminin). Gimnaștii fruntași necu- 
prinși în echipele participante la etapa 
de campionat vor concura,-firește, in
dividual.

Așadar, iubitorii gimnasticii se re- 
întilnesc sîmbăiă și duminică în sala 
Dinamo din Capitală. Astăzi, întrecerile 
încep de la ora 10 și prevăd exerciții 
impuse, atit la feminin cit și la mas
culin ; duminică dimineața, de la ora 
10, exercițiile liber alese, iar după- 
amiază, de la ora 18, concursul primi
lor șase clasați pe aparate (masculin 
și feminin).

Azi și mîine, la „Dinamo“:

MÎINE

BASCHET. Sala Floreasca ora 17: 
Știința — Știința Craiova (camp, 
republican masculin).

RUGBI. Stadionul Progresul ora 
15: combinata Steaua — Dinamo 
cu combinata Gloria — Unirea 
(„Cupa Progresul").

VOLEI. Sala Floreasca ora 18,30: 
Dinamo — Rapid („Cupa F.R.B.").

GIMNASTICĂ. Saia Dinamo de 
la ora 10: campionatele republi; 
cane pentru ecnipe de băieți și 
fete.

ȘAH. Sala de festivități a hote
lului Victoria (strada Mihai Vodă 
nr. 2) de la ora 16,30: prima run
dă a finalei campionatului repu
blican masculin.

MARȘ. Stadionul Tineretului ora 
10: concurs organizat de clubul 
sportiv Flacăra.

FOTBAL. Stadionul Dinamo ora 
10: Dinamo Victoria — Flacăra 
Moreni (Cupa R.P.R.); teren Tim
puri Noi ora 11: Flacăra roșie 
— Metalul Tîrgoviște (Cupa 
R.P.R.); stadionul Republicii ora 
14,45: Dinamo — Știința Timișoa
ra țeategoria A).

BASCHET. Sala Floreasca de la 
ora 8: Voința — Voința Brașov 

Știința Cluj 
Ora

dea (mase.), toate în cadrul cam-

(fem.1, Știința
(fem.), Dinamo —■’ Dinamo

pionatelor republicane.
VOLEI. Sala Giulești de la ora 

8,30: Dinamo — Voința Craiova 
(fem.1, Știința — C.S.M. Sibiu 
(fem.), Rapid — Farul Constanța 
fem.), Steaua — Minerul Bihor 
(mase.), toate în cadrul „Cupei 
F.R.V."; sala Floreasca de la ora 
11,30: Progresul — C.S.M.S. lași 
(mase.), în cadrul „Cupei F.R.Vj.

RUGBI. Stadionul Progresul de 
la ora 9,30: Știința Timișoara — 
Precizia Săcele și Farul Constan
ța — Ancora Galați, jocuri pen
tru promovarea în categoria A.

ifem.1,
fem.),

HANDBAL. Sala Floreasca 
14,30: Dinamo — București 
juniori; 15,40: Confecția — E 
rești I — junioare; 16,40: 
tromagnetica — Fabrica de ti: 
(fem.), 17,40: Știința — Prog 
(fem.); 18,40: Rapid — 
(mase.); 19,50: I.C.F. — 
(mase.), toate în cadrul 
F.R.H.".

BOX. Casa de cultură a 
lui Tudor Vladimirescu 
Turturelelor nr. 44), ora 10: fi 
„Cupei orașului București".

CICLISM. Din fata întrepri 
rii poligrafice „13 Decen 
1918" de la ora 9: „Cupa 13 
cembrie" la ciclocros, concurs 
chis tuturor categoriilor de 
gâtori.

NATAȚIE. Bazinul Floreasci 
la ora 9,30: concurs pentru 
sificarea copiilor (probe pe 5 
organizat de comisia /‘■"jtșer 
că; de la ora 11: 3.S.E. q’r.

St<
Sp<

u

roi 
(st

Clubul sportiv școlar, S.S.f. ■ 
— Rapid și Progresul — Din 
meciuri de polo în cadrul „C 
Progresul" pentru copii; ora 
concurs pentru elevi nelegiti 
organizat de S.S.E. nr. 2.

GIMNASTICĂ. Sala Dinami 
la ora 10 și de la ora 18: 
pionatele republicane penfr 
chipe de băieți și fete.

(student St. Sava), Uniunii Sovie-

„Determinarea conținutului 
jocului" (prezentat de P. Cer
și O. Popa), ca și interesanta 
de înregistrare a acțiunilor de 
parcursul meciului cu ajuto- 

de stu-

despre 
al

comuni-
comisia

— m. t. —

DE LA START LA...
frumoasă întîlnire atletică s-aO 

desfășurat la Cîmpia Turzii, cu parti
ciparea sportivilor din localitate și din 
Baia Mare. Iată cîteva din cele mai 
bune rezultate: fete: 100 ni Maria 
Gheorghieș 13,2; 200 m Maria Gheor- 
ghieș 26,0; înălțime Doina Naciu 1.35 
m; băieți: 100 
gorescu 11,3 și 
Tălnaru 1 75 in

și 200 m Petre Gri-
23,2; înălțime Celestin

P. TONEA, coresp.

8.000 de elevi și eleve dinPeste
școlile medii și profesionale din ora
șul Galați au luat startul in prima 
etapă a cupei orașului 
letism. Concursul s-a 
trei categorii de vîrstă.
participat peste 500 de 
Clasamente: categoria
Școala medie nr. 5 225,5 p; 2. Școa-

Galați la at- 
desfășurat pe 
La finală au 

elevi și eleve.
copii: 1.

SOSIRE
nr, 4 224,5 p; 3. Școala 
7 223,5 p; 4. Școala medie 
p; Școala de meserii 51 p.
categoria juniori I și 11: 
medie nr. 5 672 p; 2.

la medie 
medie nr. 
nr. 2 218 
Clasament 
1. Școala 
Școala medie nr. 2 582,5 p; 3. Școa
la medie nr. 7 478,5; 4. Școala medie 
nr. 6 404 p; 5. Școala de meserii 
265 p; 7. Școala UCECOM 128.5 p; 
8. Școala C.S.G. 56 
medie nr. 1 31 n
— IONEL MUȘAT și 

profesori
Stadionul „7 Noiembrie" din Me

dias a găzduit recent un concurs de 
atletism la care au participat peste 
50 de tineri de la S.S.E. și C.S.M. 
Cu acest prilej au fost stabilite cîteva 
noi recorduri orășenești. Iată cîști- 
gătorii: băieți: 80 m. jun. II: I. 
Klein (C.S.M.); lungime jun. II: T.

p: 9. Școala

A. DINCA —

Campionatele încep cu două derbiuri: Știința Timișoara
(Urmare din pag. 1) 

re șui — Rapid (locurile 3 și 2 
din campionatul trecut). Celelalte 
jocuri: Știința București — Știința 
Cluj, Voința București — Voința Bra
șov, Voința Tg. Mureș — Crișana O- 
radea și Voința Oradea — Unirea 
București.

Și acum, tabelul de onoare al cîști- 
gătoarelor de pînă acum ale campio
natelor.

MASCULIN — 1950: Metalul „23 
August" București; 1951: Locomotiva 
PTT București; 1952: Metalul „23 Au
gust" București; 1953, 1954 și 1955: 
Dinamo București; 1956: C.C.Â.; 1957: 
Dinamo București; 1957—1958, 1958— 
1959, 1959—1960 și 1960—1961: CCA; 
1961—1962, 1962—1963: Steaua " 
C.C.A.).

FEMININ — 1950: Știința 
rești; 1951 și 1952: Locomotiva C.F.R. 
București: 1953 si 1954: Stiinta Cluj; 
1955: Știința I.C.F.; 1956'și 1957 E- 
nergia București; 1957—1958, 1958— 
1959: Constructorul București (fostă 
Energia); 1959—1960, 1960—1961, 1961 
—1962: Rapid București; 1962—1963:

,„Știința București,

(fostă

Bitcu-

Steaua (băieți) și Mureșul-Rapid (fete)

1» «0% ® «gr /
■ Jsl 1fc Ara» 1 'tV-W

Aldea (S.S.E.) 6,42 ni — rece 
șenesc egalat; greutate 5 kgr 
Jikeli
P-
jun. II: I. Klein 37,4 — noi 
orășenesc; fete: 60 m. jun.
Girsht 8,7; lungime jun. 1 
Girsht 4.51 m

PETRE POP

11,53; triatlon: T. Aid 
— nou record orășenesc;

20 de competitori la
republican încep

întrecerea
(Urmare din pag. 

maeștrii Em. Reicher și C.

m

1)
B< 

sați pe locurile 5—6 în semifii 
Iată, deci, lotul celor 20 d 

care își vor disputa în acest 
de campion al tării: maeștrii 
ționali ‘ .................. :
rești), 
Buc.) 
greșul Buc.), maeștrii spor.ti 
xandru Giinsbcrger (Știința 
ra), Mircea Pavlov (Electronic 
Gică Alexandrescu (Aletalul 
Corvin Radovici (Petrolul 
Bela Soos (Știința Cluj), < 
Mititelu (Farul Constanta 
Szabo (Voința Satu Mare), C; 
tos (Petrolul Ploiești), Eman 
cher (Electronica ’ Buc.), Ci 
Botez (Unirea Buc.) ; candi 
maestru Traian Stanciu (Unire 
Mihai Sutiman (Spartac Buc. 
Nacht (Progresul Buc.), Mir' 
(Electronica Buc.), Volodia 
(Siderurgistul Gala(i), Mirce 
(Steagul roșu Brașov) și 
Neamju (Feroviarul Craiova).

Se joacă în sala de festivii: 
telului Victoria, cu intrarea p 
Mihai Vodă 2 (colt cu. calea V 
Rundele încep la orele 16,30.

Mîine dimineață (ora 10) 
în sala Progresul, tragerea 
pentru stabilirea ordinei pârtii 
pe tabela de concurs.

Victor Ciocîltea (Unire 
Theodor Gh ițesc u 

și dr, Octav Troianesc



Romînia — Danemarca 2-1 (1-0, 1-1)
(Urmare din pag. 1)

20 cîteva acțiuni de toată frumusețea 
ale „cuplurilor" Pîrcălab — Sasu și 
Constantin — Creiniceanu creează de
rută în careul advers, danezii făcînd 
față cu greu acestor acțiuni și ob- 
strucfionind continuu. Nu reușim să 
marcăm, și în plină dominare romînă 
Thorst și Ole Madsen, scăpați din 
„chingile" apărării noastre, reușesc să 
șuteze periculos producîndu-ne destule 
emoții. In min. 32 Sasu are posibili
tatea să deschidă scorul dar lovește 
defectuos mingea cu capul. In min. 35 
o situație critică lă poarta romînă este 
clarificată în ultimă instanța de Grea- 
vu, care îi „suflă de sub nas" balo
nul lui Sorensen. Golul plutește parcă 
în aer. El va cădea de altfel chiar în 
minutul următor (36) din următoarea 
fază: LA UN CONTRAATAC AL
ÎNAINTAȘILOR NOȘTRI, CONSTAN
TIN IL DEPĂȘEȘTE PE STOPERUL 
DANEZ SI TRIMITE MINGEA LA 
INTÎLNIRE LUI CREINICEANU, 
CARE IL DRIBLEAZĂ SCURT PE 
JOHANSSEN ȘI, DINTR-UN UNGHI 
DIFICIL, DE LA 12 M ȘUTEAZĂ CU 
EFECT LA SEM1TNĂLTIME IN COL
TUL DIN DREAPTA AL PORȚII, 
FĂCÎND INUTILĂ INTERVENȚIA 
PORTARULUI DANEZ: ROM1NIA — 
DANEMARCA 1-0!

„Galeria" celor 250 de turiști danezi, 
care pînă atunci... răgușise strigînd 
„Hcia, lieia, heia“ amuțise de data 
aceasta. Fotbaliștii danezi, însă, nu 
par derulați sau surprinși, ci, dimpo
trivă, măresc ritmul jocului, încep să 
acționeze prin deschideri largi pe ex
treme- încearcă să surprindă apărarea 
noastră. In min. 39 arbitrul Campa- 
nattî nu vede fanionul ridicat de „tu- 
șierul" Righetti, care semnaliza pozi
ția clară de ofsaid a lui Bhertelsen, 
și „vede" că Greavu intrase mai băr- 
băteșie în jucătorul danez acordînd 
lovitură de la 11 m. Peterssen, însă, 
nervos, șutează... afară. Intre minutele 
39 și 45 asistăm la contraatacuri rapi
de de o parte și de alta, la un joc di
namic, mult aplaudat de spectatori. 
Este do refinut în această ultimă parte 
a reprizei lovitura liberă executată ex
traordinar de Sasu. Portarul danez, 
respinge, printr-un reflex miraculos.

Repriza întîi a fost paipitantă, cu faze 
spectaculoase la ambele porfi, ea s-a 
caracterizat printr-o dominare terito
rială evidentă a echipei romîne, care 
— însă — a păcătuit uneori prin pri
peală. Cu mai multă concentrare fot
baliștii noștri 
această parte 
substantial.

In repriza
mai lent, mai mult la 
lui, dar cu unele atacuri surprinză-

toare ale fotbaliștilor danezi. Cu toate 
acestea, și în această parte a meciului 
echipa noastră are inițiativa. Din pă
cate, multe pase trimise „ca la carte" 
de Constantin și Sasu lui Voinea, sînt 
irosite de acesta din urmă, uneori cu 
prea multă ușurință. In min. 52 Ole 
Madsen și Ole Sorensen prind pe pi
cior greșit apărarea noastră, dar in
tervenția lui Sasu, venit mult în urmă 
în ajutorul apărării, este salutară. E- 
chipa noastră contraatacă pe aripa 
stingă, dar fără rezultat. în min. 59 
la un corner executat de Pîrcălab, ba-

iar în min. 83, la un splendid „tri
unghi" Petru Emil — Pîrcălab — Sasu, 
ultimul trage în portar. In min. 84 
centrul atacant danez îl driblează pe 
Caricaș și reușește să pătrundă în ca
reul de 16 m, dar Mîndru a făcut ce 
n-am văzut de multe ori pe terenurile 
de fotbal: el a ieșit în întîmpinarea 
atacantului advers „dansînd", derutîn- 
du-1 prin sărituri cînd în dreaptă cînd 
în stînga, mîcșorînd astfel unghiul de 
șui al Iui Ole Madsen, și în cele din 
urmă blocînd cu un curaj excepțional 
balonul. Totuși, în min. 86 echipa noa-

Telefoto Agerprea

Primul nostru goli

puteau să-și asigure în 
a jocului un avantaj mai

a doua se joacă ceva 
mijlocul terenu-

lonul ajunge la Sasu care, de la 5 
metri, ratează copilărește. Un minut 
mai tîrziu Mîndru se remarca printr-un 
blocaj exceptional la picioarele lui 
Thorst. In același minut Petru Emil 
trimite o pasă în adîncime lui Pîrcă
lab, care are culoar bun de șut. Pîr- 
călab intră în careul advers și, pur și 
simplu, nu știe ce să facă cu balonul, 
ratînd o ocazie excepțională de majo
rare a scorului. Din minutul 62 și pînă 
în min. 67 asistăm la o dominare a 
echipei daneze, timp în care Ole So
rensen și Ole Madsen se remarcă prin 
șuturi periculose, dar și prin... jocul 
lor nepermis de dur. Rînd pe rînd sînt 
loviți Mîndru, Caricaș și Koszka. Din 
min. 73 pînă în min. 75 jucăm în 10 
oameni, deoarece Sasu clachează și 
este nevoit să stea pe tușă pentru a 
primi îngrijiri medicale. Cu toată a- 
ceastă situație critică, cei care atacă 
sînt jucătorii rornîni. In min. 80 Crei
niceanu șutează puțin pe lîngă bară,

stră cedează: THORST, INFILTRAT 
PE CENTRUL CAREULUI SELEC
ȚIONATEI ROMÎNE, TRIMITE MIN
GEA LUI PETERSSEN CARE, VA- 
ZÎNDU-L PE BHERTELSEN „LIPIT" 
DE POARTA NOASTRĂ, ÎI TRIMITE 
ACESTUIA MINGEA, ȘI... 1 — 1. Pînă 
la sfîrșitul reprizei dominăn, dar fără 
rezultat.

Conform regulamentului, meciul se 
prelungește cu două reprize a 15 mi
nute fiecare. Un ziarist italian aflat 
lîngă mine îmi spune: „Dacă romînii 
vor juca ca in prima repriză, atunci ei 
vor obține cu siguranță victoria". 
Ei bine, dovedind o putere de con
centrare formidabilă, luptînd pînă la 
epuizare pentru fiecare minge, dăruin- 
du-se total, manifestînd maximum de

stăpînire, fotbaliștii noștri au atacat 
continuu în prelungiri, „au măcinat" 
echipa adversă clipă cu clipă, forțînd-o 
în cele din urmă să cedeze. în min. 99 
Sasu șutează de puțin peste poartă. 
După 2 minute, la o minge servită ex
celent de Constantin, Sasu driblează 
apărarea daneză, dar cînd să lovească 
balonul pentru a-1 trimite în poarta 
goală (portarul era la pămînt) se îm
piedică și cade. El se ridică fulgerător, 
șutează, dar... în portar. A fost o nouă 
mare ocazie ratată de echipa noastră. 
Și minutele trec repede fără a aduce 
avantaj echipei noastre. In cea de a 
doua repriză a prelungirilor danezii a- 
tacă insistent poarta noastră dar apă
rarea selecționatei romîne este la post.

. Văzînd că nu pot fructifica unele o- 
cazii, jucătorii danezi abuzează de faul
turi. Rînd pe rînd sînt loviți Mîndru. 
Popa, Pîrcălab, Sasu. Si totuși golul 
victoriei este înscris. IN MIN. 117 SASU 
PRIMEȘTE MINGEA DE LA PIRCA- 

. LAB, FUGE PE DREAPTA TERENU
LUI. ÎN APROPIEREA CAREULUI, 
II IES IN 1NTÎMPINARE STOPE
RUL ȘI PORTARUL ECHIPEI DA
NEZE; SASU, BINE INSPIRAT, AȘ
TEAPTĂ CA CEI DOI ADVERSARI 
SA SE APROPIE MAI MULT SI 
CI ND ACEȘTIA AJUNG IN APRO
PIEREA LUI RIDICA MINGEA PES
TE EI TRIMITIND-O, CU BOLTA, IN 
POARTA. A FOST UN GOL DE 
TOATA FRUMUSEȚEA: ROM1NIA 
— DANEMARCA 2—1. Pînă la sfîrșit. 
romînii domină insistent, dau dovadă 
de o mare putere de luptă și de o mare 
hotărîre în acțiuni.

A fost un meci al stăpînirii de sine, 
ai puterii de luptă, al voinței, iar echi
pa romînă s-a dovedit a fi superioară 
adversarului la toate aceste capitole. 
De data aceasta, fotbaliștii noștri au 
respectat fidel indicațiile antrenorilor. 
In cadrul sistemului 4—2—4, în mai 
toate situațiile, atît înaintarea cît și a- 
părarea au dovedit multă mobilitate, 
jucătorii s-au ajutat unii pe alții. In 
plus, înfreaga echipă a dat dovadă de 
un moral ridicat, de o mare putere de 
luptă, de o matură gîndire tactică, ob- 
jinînd o victorie prețioasă în dramatica 
partidă de pe stadionul Filadellia din 
Torino.

Succesul acesta ne bucură desigur. 
Pentru viitor, însă, federația,, antre
norii, jucătorii, vor trebui să tragă 
toate învățămintele din evoluțiile în 
acest an ale echipei noastre olimpice, 
să dezvolte experiența bună căpătată, 
să elimine lipsurile care s-au vădit, 
pentru a asigura reprezentativei Romî
niei premizeie unor victorii pe măsura 
condițiilor de pregătire existente și a 
valorii jucătorilor noștri.

j Farul - Progresul, 
derbiul penultimei etape

5 minute după meci
(Urmare din pag. 1)

tehnic decît la București, dovedind în 
plus o remarcabilă putere de luptă. Cel 
mai bun de pe ieren mi s-a părut a 
fi Sasu. Au jucat de asemenea bine 
Petru Emil și Constantin. Echipa ro- 
mînă a obținut o victorie remarcabilă 
și meritată".

E. ALEXANDER, redactor de specia
litate la publicația daneză „B. T.“ : 
„Trebuie să mă înclin și să recunosc 
superioritatea echipei romîne. Mi-a plă
cut concentrarea ei în decursul meciu
lui și faptul că a calmat jocul în mo
mentele cînd se impunea aceasta. Por
tarul Mîndru a fost excepțional. Vic
toria pe care fotbaliștii rornîni au ob- 
tinut-o astăzi este pe deplin meri
tată".

ROCCO, antrenorul echipei Torino: 
„Mi-a plăcut echipa Romîniei. Constan
tin, Sasu și Pîrcălab sînt campioni „de 
la simpticita", realizînd în felul acesta 
fotbalul cel mai eficace".

rilinc, o nouă etapă în „Cupa R.P.R.“
Mîine, 68 de echipe se vor înfrunta 

într-o nouă etapă a „Cupei R.P.R.". 
Punctul de atracție îl constituie intra
rea în competiție a formațiilor care 
activează în categoria B. Din cele 
34 de partide care se vor disputa cu 
acest prilej se disting jocurile: Vic
toria Giurgiu — Știința București, Di
namo Victoria București — Flacăra 
Moreni, Flacăra roșie București — 
Metalul Tirgoviște, Garpați Sinaia — 
Tractorul Brașov, Metalul T. Severin 
— C.S.M. Reșița, Minerul Deva —

de- 
Ti-

Jiul Petrila, Textila Sf. Gheorghe 
Mureșul Tg. Mureș.

Două meciuri au loc miercuri 4 
cembrie: Teba Arad — C.F.R. 
misoara și Olimpia Dej — Minerul
Baia Mare, întrucît mîine are loc res
tanta Minerul Baia Mare — C.F.R. 
Timișoara din cadrul categoriei B. se
ria a Il-a.

Reamintim că meciurile de cupă — 
în afara celor care se dispută în Ca
pitală — vor Începe la ora 13,30 pen
tru a da posibilitatea jucării eventua
lelor prelungiri.

Prelungirea vinzării SPORTEXPRES pînă la 11 decembrie

FLORINDO MONTANARI, șeful 
secției internaționale al UISP Roma: 
„în prima repriză fotbaliștii rornîni au 
jucat impecabil, și numai șansa a fă
cut ca danezii să primească numai un 
gol. Deși în repriza a doua echipa ro- 
mînă a jucat ceva mai lent, ea a avut 
totuși ocazii numeroase de a majora 
scorul. In prelungiri fotbaliștii rornîni 
au jucat din nou la nivelul primei re
prize, fără a manifesta cîtuși de puțin 
oboseală. Puterea de luptă, tehnica e- 
chipci i-a dat cîștig de cauză în această 
decisivă și dificilă partidă cu puternica 
reprezentativă a Danemarcei. Sincere 
felicitări",

Penti'u a da posibilitate participanților 
să-și procure un număr cît mai mare 
de bilete SPORTEXPRES — trim. IV și 
să beneficieze de avantajele oferite po-

sesorilor de asemenea bilete la con
cursul PRONOEXPRES din 4 decembrie, 
LOTO PRONOSPORT a luat măsura pre
lungirii vinzării la concursul SPORTEX
PRES pînă la 11 decembrie 1963.

Tragerea SPORTEXPRES va avea loc 
duminică 15 decembrie, la Timișoara.

Concursul SPORTEXPRES — trim. IV 
1963 distribuie premii în obiecte și bani 
în valoare totală de 4.500.000 lei.

De asemenea, posesoriloi’ de bilete 
SPORTEXPRES care participă la con
cursul Pronoexpres de miercuri 4 de
cembrie li se oferă premii suplimentare 
prin efectuarea unei extrageri suplimen
tare de 5 numere din 49
UN BULETIN PRONOSPORT DE 161.175 LEI

Clișeul alăturat reprezintă buleti
nul PRONOSPORT cu care participantul 
ION BOLOGA din Petrila a obținut o 
suită de premii în valoare totală de 
161.175 lei. Jucîrid pe un buletin combi
nat (colectiv) a realizat un premiu de 
categoria I, opt premii de categoria a 
II-a și 25 premii de categoria a IlI-a, 
care i-au adus importanta sumă da 
mai sus.

Participînd și dv. la concursul 
PRONOSPORT de mîine, pe buletine 
combinate (colective) puteți obține »• 
suită impresionantă de premii

LA 4 DECEMBRIE CONCURS SPECIAL 
PRONOEXPRES

Miercuri, 4 decembrie, va avea loc 
ultimul concurs special PRONOEXPRES 
ai anului. Pentru a marca acest evem-

ment, LOTO PRONOSPORT acordă un 
număr sporit de autoturisme. Este vorba 
de 5 autoturisme „TrabanV* în loc de 
două, atribuite la tragerile anterioare.

La acest concurs special există cinci 
posibilități de cîștig : premiile obișnuite 
în bani ale concursului, premiile supli
mentare ale concursului, premii cumu
late (obișnuite și din fond suplimentar), 
premii pentru participanții prezenți la 
acest concurs special posesori de bilete 
SPORTEXPRES (și acest concurs face 
parte din seria celor legate de SPORT
EXPRES), premiile SPORTEXPRES de
oarece biletele „legate” rămm valabile 
pentru tragerea concursului special 
SPORTEXPRES — trimestrul IV.

Așadar, prima echipă a țării a sărit 
hopul de la Torino. Vestea victoriei a 
umplut de bucurie inimile (atit de 
greu puse la încercare la a doua ediție 
a jocului cu Danemarca) iubitorilor dc 
fotbal, al căror apetit, pentru sportul 
cu balonul rotund și pentru campio
nat, s-a deschis și mai mult în acest 
sfîrșit de sezon. Mîndru, Popa, Cari
caș, Greavu, Petru Emil și Pîrcălab 
vor păși mîine cu fruntea sus. pe te
renurile care vor găzdui jocurile pen
ultimei etape de campionat.

La fel și Sasu, care se va reintegra 
formației sale din Baia Mare in jocul 
restanță, derbi al seriei, cu C.F R. 
Timișoara.

Etapa de mîine, spre deosebire de cea 
desfășurată duminica trecută, progra
mează șase partide, jocul Steaua — 
U.T.A. urmînd să se dispute la 21 de
cembrie. Meciul cel mai important se 
desfășoară la Constanța, opunind echi
pele clasate pe locurile 2 și 3: Pro
gresul și Farul, amîndouă totalizind. 
în momentul de față, același număr de 
puncte (14). In perspectivă, un joc de 
„zile mari" în care gazdele au de con
firmat succesul înregistrat duminică 
la Brașov, iar oaspeții frumoasa com
portare pe aproape întreaga durată a 
turului.

Lipsiți o elapă (a Xl-a) de jocuri 
oficiale, iubitorii fotbalului din Capitală 
vor putea asista mîine la meciul dintre 
Dinamo București și Știința Timișoara. 
Dacă am aprecia acest joc prin prisma 
locurilor pe care le ocupă aceste două 
echipe în clasament, sarcina dinama- 
viștilor (lideri, la ora actuală) ar fi 
dintre cele mai ușoare; în ultimii an>, 
însă, studenții timișoreni s-au regăs't 
mai mereu in întîlnirile cu Dinam®, 
furnizînd jocuri de calitate și... sur
prize.

Exceptînd meciul de la București și 
pe cel de la Oradea, unde Crișul pri
mește replica Siclerurgistului, toate ce
lelalte, programate în această etapă 
au următoarea caracteristică: echipele 
oaspe sînt mai bine situate în clasa
ment decît gazdele, ateriuînd prin pre
supusul surplus de valoare... dez
avantajul terenului. Este cazul partide
lor C.S.M.S.—Rapid, Dinamo Pitești — 
Steagul roșu și Știință Cluj—Petrolul. 
care promit, toate, jocuri interesante, 
viu disputate și — prin aceasta — mul
te dureri de cap „pronosportiștilor".

G. NICOLAESCU

CORESPONDENȚII NOȘTRI NE 
RELATEAZA:

• La Iași, jocul cu Rapid este aș
teptat cu deosebit interes. Fotbaliștii 
de la C.S.M.S. și-au încheiat vineri 
pregătirile, susținînd un joc de verifi
care cu formația de rezervă. Dacă Hu
mă, accidentat duminica trecută, va 
primi avizul medicului, C.S.M.S. va 
.alinia următoarea formație: Constan- 
tinescu II — Popescu. Țapu, Deleanu 
— Humă, Vornicu — Matei, Danileț. 
Ștefănescu, Votca, Comănescu.

în caz contrar, Comănescu va juca 
mijlocaș, iar în locul lui, pe extremă, 
va apare Milea. (Gh. Vasiliu).

• Pregătindu-se pentru meciul cu 
Steagul roșu, echipa Dinamo Pitești 
a susținut miercuri un meci amical 
în compania formației Dinamo Bucu
rești. După un joc în care ambele echi
pe au prestat un fotbal de calitate, re
zultatul a rămas nedecis : 3—3. Piteș- 
tenii sînt într-o deosebită vervă de 
joc și manifestă mult optimism pentru 
meciul cu Steagul roșu. Va juca urmă
torul „11": Matache — Badea, Barbu, 
Stoenescu — I. Stelian, Radu — G.

j lonesctt, Dobrin, Turcan, Dumitrescu, 
I David (Ion Udrescu).
\ • Steagul roșu sț-a pregătit cu se-
' riozitate săptămîna aceasta, efectuînd 

cinci antrenamente sub conducerea an
trenorului N. Proca. Formația, în care 
se vor reintegra după toate probabili
tățile Adamache și Șeredai, va fi sta
bilită sîmbătă dimițieața. (C. Gruia).

PREMIILE

CONCURSULUI NR. 47 PRONOSPORT

din 24 noiembrie 1963

— 3,5 premii x 16 209 lei
II- a — 84,6 premii x 804
III- a — S18 premii x 111

Categoria I
Categoria a
Categoria a
Fond de premii : 226 933.

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-Central din seara 
lei de 29 nov. 1963, au fost extrase 
urnă următoarele numere :

18 62 2 69 81 38 87 34 13 42

lei 
lei

zi- 
din

Premii suplimentare : 49 36 2
Fond de premii : 761 439 lei.
Rubrică redactată de Loto Pronosport.

De la I. E. B. S.
Biletele pentru cuplajul de fotbal Elec

tronica — Metalul Floreasca și Dinamo 
Buc. — Știința Timișoara care va avea loc 
duminica 1 decembrie a.c. începînd de Ia 
orele 12,30 pe Stadionul Republicii se gă
sesc’ de vînzaie la casele de bilete obiș
nuite.

★
Pentru jocurile de volei și baschet din 

' cadrul campionatelor de cat. A care vox 
I avea Ioc în sala Floreasca sîmbătă 30 no

iembrie a.c. orele 17, duminică 1 decem
brie a.c. orele 8, și jocurile de handbal 
redus din cadrul „Cupei F.R.H.' ce se vor 
desfășura în aceeași sală duminică LXII 
d.a. orele 14,30 biletele de intrare se vor 
găsi de vînzar© la casele sălii.
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Coltul specialistului Am pierdut din vedere jocul de apărare
Echipele noastre de handbal se află, în această perioadă, în plină activitate 

de sală, a cărei bază o asigură jocurile din cadrul «Cupei F.R.H.", competiție de 
iarnă devenită tradițională.

Activitatea competițională de pînă acum a fost un foarte bun prilej de cons
tatări privind pregătirea și orientarea în joc a sportivilor noștri fruntași, în fața 
cărora stau obiective importante, cum sînt o serie de meciuri internaționale bilate
rale și campionatul mondial de anul viitor.

Una din aceste constatări se referă la jocul de apărare, capitol la care echi
pei© no-astr© lasă de dorit. în rînduzile de mai jos publicăm un interesant articol 
al antrenorilor Constantin Popescu și Francisc Spier, care dezbat tocmai această 
problemă^

O problemă importantă a handbalului
nice specifice. Și acest deziderat poate 
fi realizat cu atît mai mult în etapa 
actuală, cînd, perioada de pregătire este 
mai îndelungată, acoperind aproape tot 
sezonul de iarnă,

Și fiindcă, în general, se apreciază ca 
redus numărul exercițiilor specifice care 
stau la îndemîna antrenorilor, dăm — 
mai jos — cîteva din cele mai utile Șt

nostru in 7
mai 'potrivite, după părerea noastra, în 
perioada actuală, cu ajutorul cărora 
poate fi îmbunătățit și perfecționat 
cui de apărare al echipelor noastre..

Prof. CONST. POPESCU 
Prof. FR. SPIER 

antrenori

In mai puțin de un deceniu, hand
balul în 7 din țara noastră a par
curs drumul anevoios de la anoni

mat la supremația mondială.,
Cu atît mai mult au surprins pe toți 

iubitorii acestui sport unele insuccese 
.sau reușite mai puțin concludente în 
întâlnirile internaționale de la începutul 
anului 1963.

Analiza acestor rezultate, făcute te
meinic la timpul său, precum și o serie 
de observații pe marginea primei părți 
a campionatului republican, au stabilit 
o suită de concluzii, dintre care cea 
mai certă dar și mai neașteptată 
■este aceea că echipele noastre au slă
bit eficiența jocului de apărare. Am 
subliniat ca o concluzie surprinzătoaru 
acest lucru deoarece în trecutul apro
piat cheia multor succese internaționale 
au constituit-o apărările echipelor noas
tre, care — prin jocul lor atent, mobil, 

, dîrz și combativ —- au reușit sâ stăvi
lească atacurile celor mai rutinate ad
versare. Tocmai jocul bun în apărare 
al echipelor noastre a fost elementul 
decisiv în lichidarea handicapului din 
punct de vedere tehnic și tactic pe care 
îl aveam în fața formațiilor din țărij» 
nordice, germane și cehoslovace.

Care este explicația ? După noț, und 
singură : am fost impresionați de pro
blemele tehnice și tactice ale jocului 
ofensiv, care au intrat mai intens în 
preocupările antrenorilor și jucătorilor 
noștri și am abandonat treptat preocu
pările speciale pentru jocul de apărare.

Aceasta este și în prezent starea de. 
fapt, iar consecințele au început să so 
vadă atît p.e plan intern, cît și interna
țional. Lipsa de preocupare atentă pen
tru pregătirea tehnico-tactică a jocului 
de apărare este, de altfel, și principala 
cauză a handbalului neregulamentar, 
practicat de unii jucători și unele echipe. 
Faulturile grosolane și eliminările abun
dă încă în meciurile de campionat ; nu 
există joc în care să nu se înregistreze. 
20—30 de faulturi de fiecare echipă, con 
secinte absolute a.le lipsei de pregătiră 
specială.

Să vedem însă mai în 
care sînt cauzele.

Tn primul rînd, există la majoritatea 
antrenorilor și jucătorilor convingerea — 
greșită — că apărarea se perfecționează 
de la sine, în timp ce lucrăm pentru

profunzime,

atac. Prin urmare, 90% din conținutul 
antrenamentelor se adresează jocului 
de atac, atît sub aspect tehnic cît și 
tactic. în ai doilea rînd, ponderea o- 
ceasta din ce în ce mai mult scăzută 
este determinată și de faptul că jucă
torii simt o atracție deosebită spr» 
jocul de atac și nu manifestă nici o 
plăcere pentru cel de apărare. în fine, 
în al treilea rînd, sîntem nevoiți să. 
constatăm că cei mai mulți jucători șt 
chiar unii antrenori au slabe cunoștințe 
teoretice și practice legate de jocul apă
rării. Se remarcă o slabă pregătire teh
nică pentru acest joc mai ales în ceea 
ce privește tehnica deplasării, a blocării 
mingii, a scoaterii mingii din aruncare, 
atacul decisiv la jucătorul cu mingea 
etc. gi mai slabe ni se par preocupările 
pentru pregătirea tactică a jocului de 
apărare ; altfel nu ne explicăm greșe
lile grave de ansamblu pe care le să- 
vîrșesc echipele noastre din prima cate
gorie și chiar reprezentativele.

Adesea avem convingerea că se prac
tică un joc de apărare după libera con
cepere a jucătorilor sau că aceștia soco
tesc fazele de apărare ca momente de 
relaxare, cuvenite după fiecare atac. 
Mulți jucători nu mai respectă ~ nici 
unele probleme elementare de apărare, 
ca poziția fundamentală permanentă 
menținută, jocul activ de picioare, pla
samentul față de poartă și față de bra
țul de aruncare, marcajul specific al 
pivotului etc.

Toate aceste constatări, confirmate de 
comportarea slabă în apărare a echipe
lor în campionat, trebuie să pună tutu 
ror antrenorilor ca acută problema îm
bunătățirii jocului de apărare. în pri
mul rînd trebuie să crească în mod con
siderabil ponderea jocului de apărare în 
antrenamente. Ea trebuie să meargă 
pînă la 30—35% din totalul minutelor 
prevăzute în ciclul săptămînal. Apoi, 
este necesară o revizuire și o reîmpros
pătare a cunoștințelor antrenorilor în 
acest domeniu. Aceste cunoștințe tre
buie predate în mod sistematic jucăto 
rilor pentru că este absolut necesar ca 
sportivii să cunoască, teoretic și practic, 
tot bagajul de cunoștințe tehnico-taciJ- 
ne specifice.

Nu trebuie să mai existe în prima ca
tegorie jucători care să nu cunoască 
bine mecanismul tuturor sistemelor de 
apărare și toată gama procedeelor teh-
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Continuă activitatea în sală
• Ca de obicei, sfîrșitul săpfămînii 

oferă amatorilor handbalului prilejul 
de a asista la noi întreceri interesante 
în cadrul competițiilor de sală.

Astfel de partide sînt programate, de 
pildă, mîine la București, în sala Flo- 
reasca : se dispută etapa a V-a la bă
ieți și etapa a IV-a la' fete în „Cupa 
F.R.H.". Programul este următorul (de 
la ora 14.30) : Dinamo — București I 
jun. (m); Confecția — București I jun. 
(f): Electromagnetica — Fabrica de 
timbre (f); Știința — Progresul (f); 
Rapid — Steaua (m); I.C.F. — Spar- 
tac (tn).

ceafârul 27—17 (12—5), Rulmentul —

® In competiția feminină, clasamen-
tul este următorul 
încă omologate) :

(rezultatele nu sînt

1, Ran id 3300 52:15 6
2. Știința 3 2 0 1 27:24 4
3* București jun. 3102 29:31 2
4.’ Electromagn. 2101 22:25 2
5. Confecția 3102 29:35 2
6. Progresul 2101 16:35 2
7. Fabr. timbre 2 0 0 2 18:26 0

• Etapa a Il-a a „Cupei F.R.1I."
la Brașov. Senioare : Tractorul — Lu-

S.S.E. 20—5 (9—0). Seniori, seria I: 
Dinamo — Tractorul 26—17 (11—10), 
Chimia Făgăraș — Recolta Hălchiu 
16—13 (10—3); seria-a ll-a: Luceafă
rul — S.S.E. 24—20 (11—7). în clasa
mente conduc: Tractorul (f), Dinamo 
(m) și Luceafărul (iii). (V. Popovici 
și E. Bogdan, coresp.).

• în cadrul „Cupei 30 Decembrie", 
organizată de Comisia regională de 
handbal Iași (participă 8 echipe), ș-au 
înregistrat rezultatele : Moldova Iași 
— Inst. Politehnic Iași 19—17 (11—6), 
C.S.M.S. Iași —- Progresul Iași 33—• 
12 (13—3). întrecerile continuă. (E, 
Ursu. coresp.).

EXERCIȚII
1. Alergare cu variațiuni de ritm șl 

starturi Ia semnale.
2. Deplasarea laterală și cu spatele, 

pe distanțe foarte scurte, cu schimbări 
de sens la semnale.

3. Deplasare între puncte fixe în tri
unghi, dreptunghi și în T (tot timpul 
cu fața înainte și cu joc de brațe).

4. Deplasări și acțiuni de apărare „în 
oglindă" (în față se află antrenorul 
pentru toată echipa sau un jucător 
pentru cite un grup restrîns).

5. Pentru blocarea mingii; se va fo
losi mingea legată tip praștie sau min
gea obișnuită.

6. Exerciții speciale de deplasare ur
mărind mingea :

— Jucătorii A, “ ~ ----- ■ -
10 m de poartă
cu repeziciune. . . e .
semicerc, se deplasează toți în direc
ția mingii; la început se țin de mîini, 
apoi efectuează deplasarea cu joc de 
brațe (fig. 1).

— Jucătorii, situați la 9—11 m de 
poartă, își pasează rapid mingea unul 
altuia; apărătorii ies puternic ori de 
cît© ori jucătorii respectivi din față pri
mesc mingea (fig. 2).

7. Exerciții speciale de atacare a ju
cătorului cu mingea :

— Jucătorii A, B, C își pasează min
gea. A și C acționînd pe direcția por
ții, sînt atacați de fiecare dată de a- 
părătorii D și E care se retrag pe se
micerc și apoi atacă din nou (fig. 3).

— Același exercițiu de mai sus. A- 
părătorii D și F cînd se retrag, se de-

Organizarea primei reuniuni a aces- 
tei competiții n-a corespuns, dar bo
xerii. prin comportarea lor, au ținut 
parcă intenționat să șteargă impresia 
urîtă, lăsată de cele 35 de minute în- 
tîrziere cu care a început gala.

In primul meci al reuniunii, în cadrul 
categoriei muscă, I. Lungu (Unirea) 
folosind bine „alonja" a temperat cu 
serii scurte și precise toate atacurile 
adversarului său /. Tufaru (Voința), 
cîștigînd categoric la puncte. Cei doi 
„cocoși" Șt. Ispas (Rapid) și D. Mi
ron (Voința) s-au angrenat de la înce
putul luptei în schimburi puternice de 
lovituri, in urma cărora, la un mo
ment dat, Miron a fost groggy. Situa
ția se echilibrează în repriza secundă, 
cînd Miron ceva mai precis în acțiuni, 
reface terenul pierdut. Ultima repriză 
este echilibrată. Cu un plus de clari
tate, Miron eîștigă la puncte. Tînărul 
1. Manea (Progresul) s-a apărat bine 
în primele reprize de puternicele lovi- 
ituri ale dinamovistului A. Verdeș, 
ptinctînd cu directe de stingă. In ul
tima repriză, Manea a pornit dezlănțuit 
la atac și cu directe de dreapta a reu
șit să cîștige o partidă pentru care 
merită toate laudele. Cat. semiușoară 
L. Hristache (Pasteur) b. dese. repr. a 
IlI-a Gh. Stan (Metalul) ; M. Stingă 
(Voința) b.ab. repr. a Il-a Șt. Puica 
(Olimpia). Cat. serr.imijlocie: tînărul 
V. Ecescu (Știința) deși curajos și ho- 
tărît, n-a putut face față experienței și 
superiorității lui M. Anghel (Progre
sul). După ce a fost numărat în repri
za secundă, el a fost abandonat in ul
tima repriză. Gh. Vlad (Rapid) după o 
partidă foarte disputată, învinge la 
puncte pe AI. lonescu (Metalul)^

în cea de-a doua reuniune, disputată 
aseară, s-au înregistrat 
rezultate i

CAT. MUSCA: Al. 
(Olimpia) b.p. D. Barbu 
C. Dobrică 
versar; (I. 
greutatea). 
(Steaua) b.
(Rapid); Gh. Barbure (Dinamo) b.p. 
Gh. Badiu (Steaua). CAT. UȘOARA: 
A. Gîndac (Rapid) b.K.O. repr. a 
Il-a D. Dosan (Gr. Roșie). CAT. 
SEMIMIJLOC1E: M. Anghel (Pro
gresul) b.p. M. Bălan (Olimpia). CAT. 
MIJLOCIE AAICA: Gh. Constantin 
(Progresul) b.p. A. Mayay (Steaua). 
CAT. MIJLOCIE: P. Cîmpeanu (Me
talul) b.ab. repr. a Il a I. 
(Voința).

Duminică dimineața, ora 10, 
Casei de cultură a raionului 
dimirescu, va avea loc finala.

următoarele

B, C, — aflați la 9—
— își pasează mingea 
Apărătorii, plasați pe

plasează și spre centru pentru a aco
peri pivotul însoțit om la om de ju
cătorul E. Treptat se trece la preda
rea pivotului (fig. 4).

— Exercițiu în suveică. Jucătorii se 
așază în două șiruri, față în față. 
Jucătorii pasează la coechipierul din 
față și apoi îl atacă pentru a-1 împie
dica să paseze în condițiuni bune 
(fig. 5).

— Tot în suveică, dar pasarea min
gii se face în sensul acelor ceasorni
cului, iar atacarea în diagonală (fig. 
6).

8. Luptă pentru minge, om la om (cine 
ține mingea mai mult).

9. Exerciții de intercepție. Jucătorii a- 
șezați în cerc își pasează mingea; în 
mijlocul cercului 1—3 jucători încearcă 
s-o intercepteze.

10. Atac la o poartă : 2—2, 3—3, 6—6 
sau cu apărări în inferioritate nume
rică pentru a-i determina să fie foarte 
activi.

Constantin 
(Pasteur); 

(Voința) eîștigă fără ad- 
Lnngu Voința a depășit 

CAT. PANĂ: Gh. Anghel 
ab. repr. a Il-a Gh. Ghiță

Bogdan

în sala
T. Vla-
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De la Baia Mare la... Torino
S Tn mîn... 297 al în- 
C tîlnirii de fotbal Romînia 
/ — Danemarca (5 ore de
I joci...) din preliminariile 
x turneului olimpic M1R- 
V CEA SASU a marcat 
x golul victoriei pentru echi- 
x pa noastră, după ce fă- 
/ cuse un meci foarte bun.

De unde se vede că pen- 
ț tru a juca în echipa na- 
x țională nu-i neapărat ne- 
Z voie să fii fotbalist din... 
J categoria A.
f Mircea Sasu nu este o 
1 cunoștință chiar atît de 
x nouă pentru spectatorii 
S care frecventează cu fide- 
1 litate „scenele" fotbalu- 

lui. El s-a remarcat încă 
/*~dr-. anul 1959, pe cînd 
Ijuca la Dinamo Săsar, 

unde venise de la Mine
rul Baia Mare. După doi 
ani, Sasu a îmbrăcat tri
coul clubului Dinamo 
București. In august 1961, 
a plecat la U.T.A. Bun 
tehnicîan și tactician, 
avînd capacitatea de a a- 
coperi tot terenul (atunci 
cînd se mobilizează, bine
înțeles, cum a făcut la 
Torino), Sasu s-a consa
crat în echipa textiliștilor 
arădeni. In același an, el 
a fost selecționat în re
prezentativa de tineret, 
care a învins la Cluj cu 
2—1 echipa similară a 
R. P. Polone.

Tînărul fotbalist băi- 
mărean (născut la 5 oc
tombrie 1939) s-a îna-

anul acesta la ve-poiat
chea sa echipă, Minerul

Mare și în actua-

MIRCEA SASU

Iul campionat al catego
riei B a fost unul din cei 
mai buni jucători ai frun
tașei seriei a Il-a. Forma 
sa constantă, calitățile 

i tactice, 
luptă l-au 
selecțione- 
noiembrie 

marea sa- 
în pri-

constantă, 
sale tehnice și 
puterea sa de 
impus în ochii 
rilor și la 28 
a cunoscut și i 
tisfacție de a juca 1 
ma reprezentativă.

După cum se 
drumul de la Baia 
la Torino n-a fost 
atît de lung cum s-a 
grăbit să afirme cineva. 
Una-i geografia si alta-i 
fotbalul...

vede, 
Mare 
chiar

I

IN PATRU RiNDURI
Dezaprobînd selecționa- 

fotbalistului SASU 
la Minerul Baia Mare, 

"25 lotul olimpic (în me- 
«ul de la Torino cel 

mai bun de pe teren) 
Eugen Barbu a afirmat 
că... ,de la Baia Mare 
la Torino e o distanță 
cam mare".

De la BAIA la TORINO 
E cam mult, dar mi se pare, 
De la dumneata la... fotbal 
E-o distanță și

I.

mai mare.

OCTAVIAN

Echipei de
Timișoara 
schimbat iarăși antreno
rul

fotbal Știința 
care și-a

Atîta am avut a spune 
Cînd ne-au comunicat schim

barea;
Noi așteptăm și vești ma! 

bune :
Că si-au schimbat și... com

portarea !

Trăgătorii de armă libe
ră din lotul olimpic au 
obținut în ultima vreme 
"rezultate slabe

Zău că e lucru de mirare 
Dar trăgătorii de mai sus 
Au pe-rformanțe-n continuare
De un... calibru cam redus 1

I. CHIVU

Fotbaliștii clujeni 
tinuă să dețină coada 
clasamentului.

Astâzi, Ia sfîrțit de toamnă, 
încurcata lor situați. 
Penlru-aceștt s turteați

nseamnc
Un prilej de., meditație î

Echipa de rugbi juniori 
Rulmentul Bîrlad a sub
stituit doi jucători în me
ciul de la Tecuci

Știți de ce se folosiră 
De această mascaradă ? 
Foarte simplu. Se gîndiră : 
— Nu se vede... la grăma

dă!

Microstatisticd sahistă
Cu prilejui începerii 

fina1 ei campionatului țării 
„mandatul" campionului 
de șah al R.P.R. (deținut 
de maestrul emerit al spor
tului. Florin Gheorghiu, cel 
mai bun dintre juniorii lu
mii) urmează să... expire în 
luna decembrie. De mîine, 

de jucători vor lua loc 
în fața tablelor cu pătrate 
albe și negre pentru a de. 
semna pe primul dintre ei. 
Tncrpe o nouă ediție, a 
XVI-a, a finalei campiona
tului republican. Să răsfo
im tabelele trecutelor tur
nee. S-au adunat acolo cî- 
teva lucruri interesante si. 
poate, necunoscute.

Cele 
deți- 
cam-

• în cele 15 ediții ante
rioare ale întrecerii au 
jucat 77 de șahiști. De 
unde se vede că a ajunge 
în finala campionatului 
tării, trecînd prin „sita” 
deasă a concursurilor pre
liminare (șaisprezecimi, op
timi, sferturi și semifinale), 
nu este o treabă atît de 
ușoară. Recordul partici- 
panților îl deține un șahist 
care de data aceasta nu fi
gurează pe tabela de con
curs : Mișu Rădulescu. El 
a fost nelipsit din finală 
între anii 1948—1962, jucînd 
în total de 15 ori. Urmea
ză în ordine, I. Bălănel 
(13), V. Ciocîltea și o. Tro
ianescu (12), I. Szabo și 
Em. Reicher (11). B. Soos 
— 10 participări. 23 de 
șahiști au jucat... o singură 
dată în finala campiona
tului. Dintre ei se califică 
a doua oară acum Șerban 
Neamțu și Mircea Șuteu. 
Primul revine în eșalonul 
șahist fruntaș după o ab
sență de 11 ani.

țit prea. . . frățește, 
mai multe medalii le 
ne I. Bălanei, de 4 ori 
pion, secundat de Ciocîl-
tea și Troianescu, învin
gători de cîte 3 ori, Florin 
Gheorghiu, de două ori 
campion, dar participînd 
numai la 3 ediții ale între
cerii. Au mai fost cam
pioni : Toma Popa, ștefan 
Erdeli, Gică Alcxandrescu 
și T. Flondor. Ultimilor 
doi titlul le-a fost atri
buit. .. pe din două, după 
ce egalitatea a persistat și 
la capătuț celor patru par
tide ale meciului de baraj.

cu
CU

nu
de

cîte o 
21 (în 

cîte

meciLil suplimentar 
Gunsberger, cîștigat
2—0. De 9 ori finala a 
mărat cifra „rotundă”
20 de concurenți, 
dată 22 (în 1948),
1950) .și 19 (în 1960),
18 participanți au fost la

- celelalte două ediții (1953 
și 1956). Capricii ale semi
finalelor și ale. . . organi- 
zatorilor.

• 8 jucători au împărțit 
titlurile disputate pînă a- 
cum. Și, nu le-au împăr-

• Egalitățile în fruntea 
clasamentului la încheie
rea turneului final consti
tuie un lucru obișnuit în 
istoria campionatului. Mai 
mult 
țiile 
decis 
tare, 
(1953 
au trecut simultan 
finișului. Bălănel a 
gat două din cele 
titluri ale sale după 
niri de baraj. La fel și 
Ciocîltea. Troianescu a fost 
părtașul a nu mai puțin 
de 3 egalități (1952, 1953
și 1957) fiind de două ori 
învins în disputa supli
mentară. Cei mai „sec" 
scor în aceste meciuri l-a 
realizat Șt. 
tor cu 3—0 
fan Szabo 
Gheorghiu 
renta.
trecut cu 3Vt—V» 
Gunsberger.

de jumătate din edi- 
anterioare (8) s-au 
în meciuri suplimen- 
iar în două rînduri 
și 1955) trei jucători 

trecut

O Cel mai ridicat pro
centaj al învingătorului 
s-a înregistrat în 1950. Bă 
lănel a realizat atunci 
16% p din 20 posibile, adi
că 82,5%, lăsîndu-1 pe ur
mătorul clasat (Gică Ale 
xandrescu) la 3% p. Cel 
mai scăzut procentaj a pu
tut fi consemnat în 1955 
cînd lui Bălănel, Voicules- 
cu și Troianescu le-a fost 
de ajuns să realizeze 60,52% 
pentru a ocupa la egalitate 
locui !•

„Referee F. I. F. A
De 

cutul 
Mihai 
căldură lăuntrică, 
du-se în oglindă, în cabi
na în care se echipează 
pentru meci. Deh I Pri- 
vindu-se în oglindă, el 
vede cum îi 
ecusonul de 
ternațional pe care i l-a 
decernat, recent, F.I.F.A.

Desigur că 
fotbalului de la noi din 
tară vor să afle cît mai 
multe date în legătură cu 
Mihai Popa, cu activita
tea sa. Să începem prin 
a face prezentările: ar
bitrul Mihai Popa are 42 
de ani — i-a împlinit la 
15 octombire — și este de 
fel din regiunea Oradea. 
Ca și majoritatea arbi
trilor noștri, și el a jucat 
fotbal „în tinerețe". A fă
cut parte din echipa de 
copii a Flacărei Moreni, 
a jucat apoi la juniorii 
acestei echipe, fiind pro
movat mai tîrziu în echi
pa „mare". Un timp a ju
cat și la „Dezrobirea"- 
Constanța, dar, în 1948, 
a renunțat complet la ac-

cîtva timp, cunos- 
arbitru de fotbal

Popa simte o... 
uitîn-

„vine" 
arbitru in-

CU

iubitorii

fotbalistică, lă- 
atras de aceea 

de arbitru. Și schimba
rea, după cum s-a văzut 
ulterior, s-a dovedit in
spirată.

Arătînd că Mihai Popa 
și-a făcut debutul ca ar
bitru de categoria A, în 
1950, cu prilejul meciului 
Juventus (Petrolul) — 
U.D.R.. vom mai spune 
că,, de-a lungul anilor, el 
a condus peste 300 de 
jocuri de categoria A și 
B. La cifra aceasta tre
buie adăugate cele 69 de 
meciuri internaționale (in- 
ter-țări A, tineret, Cupa 
Dunării, Cupa Balcanică, 
Cupa Europei, prelimina
rii ale 
mondial, 
Sofia — 
— 1961 
1962).

Mihai Popa este primul 
arbitru romîn care a pri
mit titulatura de „Referee 
F.I.F.A.", așa cum scrie 
pe ecusonul montat pe 
tricou. Ceea ce nu în
semnează totuși că, mîi- 
ne-poitnîine, conducted un 
meci pe un teren oareca
re, nu are toate... șansele 
să fie apostrofat din tri-

tivitatea 
sîndu-se

campionatului 
juniori U.E.F.A. 
1959, Lisabona 

și București —

linia 
cîști- 
patru 
întîl-

Erdeli, învlngă- 
asupra Iul Ște- 
în 1948. Florin 
a egalat dife-

întrecîndu-1 anul 
pe A.

• Cea mai mare dife
rență între primul și ulti
mul clasat a fost înregi
strată în 1954 (12’/i p «).
Cea mai mică — în 1953. 
cînd învingătorii au fost 
despărțiți de cel de al 20- 
lea doar de 5% p.

Să vedem cu ce date noi 
ne va îmbogăți statistica 
cea de a XVl-a ediție a 
întrecerii șahiștilor noștri.

VALERIU CHIOSE

Sezon... 
polisportiv
Toamna asta dă de știre 
C-a cerut o... prelungire... 
Și cum pare-un fenomen. 
Nu mai iese din teren ; 
Vrînd s-arate dimpotrivă, 
Că e chiar... polisportivă. 
Ea ridică-n mod frecvent 
Soarele pe firmament... 
(Dovedind de multe zile, 
Calități... halter o file f) 

Iar ca vajnică atletă, 
A mercurului ștachetă 
O înalță tot mai sus 
Pîn-la cinșpe'grade plus ! 
Și cum are, deci vigoare, 
E o toamnă... călătoare, 
Deschizînd prin munți și 

văi 
Drum -de fele și flăcăi. 
(Iar copacii, goi pe-a- 

locuri, 
Par imense... alpenstocku- 

ri !) 
Și cum văd că toamna-i 

lungă, 
Cert că dînsa vrea s-ajun-

(Din motive sinonime) 
Campioană la... lungime !

Are toamna, dec', ambiții 
Ca-n diverse competiții 
Susținute cu elan, 
Să obțină-n acest an 
Prin insigna respectivă, 
Titlul de... „Polisporti

va"...

SIG. HOROVEANU

CU ANI IN URMA

MIHAI POPA

• Numărul de partici- 
panți la finală nu a fost 
totdeauna același. Recor
dul l-a deținut ediția din 
1957, cînd titlul și l-au dis
putat nu mai puțin de 23 
de jucători. Campionul a- 
cestei veritabile curse de 
maraton a fost O. Troia
nescu, dar numai după

PRIMUL CAMPIONAT 
1NTERSCOLAR DE 

ATLETISM
Tn 1921, „Uniunea Ro- 

mînă de Sporturi Atletice" 
(înființată în același an) 
a organizat pe hipodro
mul Băneasa primul cam
pionat interșcolar. Elevii

și-au d'sputat întîietatea 
la alergări, aruncări de 
greutăți, sărituri și marș. 
Cu acest prilej se sta
bilesc primele recorduri 
ale Romîniei. Cîștigătoa- 
rea campionatului — 
Școala de tneser’i din 
București.

PRIMA ȘCOALA
DE „VELOC1P1E"

Goluri liotărîtoare

bună de 
tor.

Așa e
Popa știe
nu se supără I

— J. B. —

vreun specta-

fotbalul. Mihai 
lucrul acesta și

Există recorduri și „re
corduri" sportive de tot 
felul. Fotbalistul norve
gian Paal Saetrang de la 
clubul Skedj din Oslo este 
deținătorul unui ,,record“ 
de un fel cu totul neobiș
nuit. Este vorba de golu
rile marcate în ultimul 
minut și ©hiar în ultimele 
secunde de joc ceea ce, 
trebuie recunoscut, nu 
este Ia îndemîna oricui. 
Saetrang a adus echipei 
sale șase victorii în cam
pionat și „Cupa Norve-

giei" prin golurile mar
cate in momentul cînd 
arbitrii se pregăteau să 
fluiere sfîrșitul partide
lor. De două ori aceasta 
s-a întîmplat în minutul 
89 de joc, o dată cu 30 
de secunde înainte de sfîr- 
șit iar 
minute
narea 
văzute 
„Cupei 
fiecare
Saetrang a fost hotărîtor.

altă dată cu două 
înainte de termi- 
prelungirilor pre- 
de regulamentul 
Norvegiei". Și în 
caz golul lui Paal

Dtimi- 
ciclis- 
înfiin- 
de ci- 
acest 

de 
Noul

folosind în 
terenul viran

Cișmiglu.
„prinde". Tn 1896,

După 1890, D. 
trescu — pionierul 
multti romînesc — 
țează prima școală 
clism, 
scop 
lîngă 
sport
pe velodromul de la șo
sea (în preajma Arcului 
de Triumf de astăzi), 
bucureștenii urmăresc un 
veritabil concurs interna
țional de ciclism, la care 
participă, alături de 
cicliștii romîni, concurenți 
de peste hotare.

poșta magazin • poșta magazin • poșta magazin
pierdute. Ultimul, cu Dinamo 
București. —

GH. POLITZER, TIMIȘOARA. 
— Ne întrebați cîte echipe 
a avut Clujul, în anul 1947, 
în categoria A la fotbal ? 
Două sau trei ? Două : Ferar 
și Universitatea. Să vedem

Unui boxer
E la pămînt, ca și-altădat, 
Dar gongul nu l-a mai 

salvat 1

VALERIU OPRIN, COMU
NA SATCHINEZ. — Fotbalis
tul Simion Surdan de la 
Știința Timișoara are 23 de 
ani. I-a împlinit la 20 mar
tie. Este originar din comuna 
Puștiniș, regiunea Banat, 
unde a și jucat pentru pri
ma oară fotbal : la echipa 
Recolta. înainte de a veni 
la Știința, a jucat în cate
goria B, la C.F.R. Timișoara.

2,20 m. — 2) Veți primi râs* 
puns prin scrisoare.

II antre- 
echipa 

Coman, 
n-a ju-

Spectacolele stagiunii... fotbalistice
la Știința

„merge" Știința 
am impresia că nici

însă cîte va avea în 
După cum
Cluj, 
una 1

Dr. EUGEN BUCUB, BUCU- 
REȘTI. — Ne-au plăcut „epi- 
tqhuile' trimise. Ca atare, 
nu le facem... epitaful, cum 
v-ați temut, poate, dv., ci 
le publicăm mai jos :

Unui centru înaintaș 
Iar zace-ntins, dar, în sfîrșit, 
Nu simulează că-i lovit 1

Unui luptător 
Țeapăn stă, ca un arcuș, 
Disperat că-i prins în... tuș !

„Năpasta"
Cluj

„Cucerirea Everestului"
— la Progresul
„Valsul nemuritor" — 

cu Dumitriu II în roiul 
principal

„Mi-ain cumpărat un ta
tă" — cu P. Steinbach 
si jucătorii de la Farul 

„Umbra" ■— echipa Ști
ința Timișoara de as
tăzi

„Variațiunî de toamnă" 
— la Steaua București

M. TODEA

TEODOR BLIDAR, COMUNA 
DRAUT. — 1) Băcuț 
nează actualmente 
Aurul Brad. — 2) 
portarul U.T.A.-ei, 
cat niciodată în echipa na
țională. Este un portar ta
lentat, dar... inegal. U.T.A. 
îi datorează multe meciuri 
cîștigate, dar și destule...

VICTOR MOLDOVEANU, 
PLOIEȘTI. — 1) Problema 
este depășită. — 2) Vreți 
să știți dacă fosta campioa
nă națională de șah din 
anul 1952. Elena Graboveț- 
chi, mai are vreo activitate 
în acest sport ? Ea n-a re
nunțat nici un moment la 
șah. A renunțat doar la 
numele de... Grabovețtehi 
și, sub noul ei nume de 
Elena Răaucanu a partici
pat și îa turneul final al 
campionatului republican, 
recent încheiat. 3) Dacă este 
vreun grad de rudenie în 
tre Dumitrescu (Dinamo Pi
tești), Dumitrescu I (Știința 
București), Dumitrescu (Uni
rea Rîmnicu Vîlcea) și Du
mitrescu (Muscelul Cîmpu- 
lung) ? Știu și eu? In evi
dența noastră, jucătorii sînt 
trecuți pe cluburi, nu pe... 
familiil Vă răspund însă la 
întrebarea 
Dumitrescu 
București s-a 
chiul său club, Petrolul, dar 
acum nu mai face 
nici din lotul acestei 
Noi personal 
urma 1

FERDINAND BOZERO, PE- 
TROȘENI. — Sînteți bine in
format : brazilianul Mazzola, 
care a participat la campio
natul mondial din 1958 din 
Suedia, joacă acum la A. C. 
Milan sub numele de... AI- 
tafini. In naționala Italiei 
nu joacă el, cum s-a anun
țat, ci Sandrino Mazzola, un 
tînăr fotbalist în etate de 
21 de ani, fiul celebrului

Mazzola, mort în accidentul 
de avion din anul 1949 sufe
rit de echipa Torino. Maz
zola, fiul, joaca la Iuterna- 
zionale.

V. D. POPA
— Vezi, ți-am spus că aid nu sîntem la fotbal ca să stai în spatele porții f.f!

Desen de Adrian Andronic

suplimentară : 
de la Știința 

întors la ve-

i-am

parte 
echipe, 
pierdut

BRAI-PAGU,
anul 1963, în

ALEXANDBU
LA. — 1) In 
afară de recordul mondial 
stabilit de Valeri Brumei 
(2,28 m), cele mai bune per
formanțe la săritura în înăl
țime le-au obținut atletul 
chinez Ni Chih-Cin (1,90 m 
înălțime, 82 de kilograme) 
și atletul australian Tony 
Sneazwell (1,86 m înălțime, 
80 kilograme). Ambii au sărit

FLORIN MIHAILESCU, DO. 
ROHOI. — Romînia s-a în- 
tîlnit de trei ori la fotbal cu 
U.R.S.S. Primul meci s-a dis
putat în 1957, la Moscova, 
și s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 1—1. Apoi, 
în preliminariile olimpice 
din 1959, rezultatele au fost: 
0—2 la Moscova și 0—0 la 
București.

ION POSTAȘU 
Ilustrații de N. CLAUDIU



VIZITA DELEGAȚIEI DE STAT 

’. ROMÎNE In r. s. f. iugoslavia
(Urmare din pag. 1)

Primit cu aplauze puternice și în- 
i 'delungate, a luat cuvîntul tovarășul 

■ Gheorghe Gheorghiu-Dej. Cuvîntarea 
'sa a fost subliniată în repetate rîn-

■ duri de aplauze prelungite.
Luînd din nou cuvîntul, Edvard 

Kardeli a spus : „Mulțumesc tovară
șului Gheorghiu-Dej pentru cuvintele 
■frumoase pe care ni le-a adresat 
nouă, popoarelor noastre, oameni
lor muncii de la noi. Sînt convins 
că exprim dorința dv. a tuturor, 
dacă rog pe tovarășul Gheorghiu- 
Dej să transmită poporului romîn 
urarea noastră caldă pentru succese 
pe mai departe în construcția socia
listă, în crearea condițiilor pentru 
un viitor cît mai fericit al poporului 
romîn".

S-a trecut apoi la ordinea de zi 
ă ședinței. Mialko Todorovici, vice
președinte al Skupștinei Federative, 
a prezentat raportul despre impor
tanța celei de-a doua sesiuni a. Vecei 
antifasciste de eliberare națională 
a Iugoslaviei, de la care s-au îm
plinit la 29 noiembrie 20 de ani.

El a trecut pe larg în revistă 
etapele mai importante ale luptei 
popoarelor iugoslave împotriva co
tropitorilor fasciști, arătînd condi
țiile în care s-a născut puterea nouă 
populară în Iugoslavia și a prezen
tat în continuare succesele obținute 
de popoarele Iugoslaviei în con
strucția socialismului, în lupta pentru 
pace, cît și perspectivele de viitor 
ale dezvoltării Iugoslaviei.

Ședința festivă de la Casa 
leatelor a fost retransmisă de 
rile de radio și televiziune 
slave.

sindi- 
postu- 
iugo-

★
BELGRAD, 29. (Agerpres). —
Vineri după-amiază, membrii de- 

llegației de stat a R.P. Romîne con
tuse de tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej au vizitat Muzeul militar al 
Armatei Populare și Expoziția „în
chisoarea — școala revoluționarilor". 
Oaspeții au fost însoțiți de Milos 
Minici, vicepreședinte a! Vecei Exe
cutive Federative, Mirko Tepavaț, 
adjunct al secretarului de stat pen
tru afacerile externe, Arso Miiato- 
vici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
■la București, dr. Serghie _ Makiedo, 
șeful protocolului Secretariatului de 
Stat pentru afacerile externe, gene
ral maior Petar Bad-ici, precum și 
de Milian Neoricici, președintele 
Skupștinei orășenești Belgrad.

La intrarea în Muzeul militar, 
oaspeții romîni au fost întîmpinați 
Ide directorul muzeului, colonelul 
Idniz Cervan, care a prezentat prin- 
c: alele exponate ale muzeului.

Muzeu! militar este amenajat la 
’Kalemegdan, vechea cetate a Bel
gradului, sub ale cărei ziduri se află 
mormintele unor eroi naționali iugo
slavi din cele două războaie mon- 
Idiale. De asemenea, pe locul cel 
mai înalt al secularei fortărețe se

ridică statuia „învingătorul" a cele
brului sculptor iugoslav Ivan Mestro- 
vici.

După ce au vizitat sălile unde 
sînt expuse arme de luptă, unifor
me, documente, hărți, fotografii, 
privind activitatea militară desfă
șurată de popoarele iugoslaviei în 
decurs de peste un mileniu, oaspeții 
au trecut în sălile consacrate luptei 
de eliberare dusă în anii 1941—1945, 
care ocupă un loc de seamă în 
muzeu.

Numele multor _ 
zut pentru eliberarea Iugoslaviei, se 
află înscrise pe o placă memorială 
în fața căreia se înalță o statuie 
care întruchipează Patria cu flacăra 
nepieritoare a recunoștinței în mină.

în continuare, oaspeții romîni au 
vizitat expoziția „închisoarea — școala 
revoluționarilor", deschisă recent de 
Muzeul Revoluției Popoarelor Iugo
slaviei. Directorul 
Milorad Panici — Surep a dat mem
brilor delegației romîne 
cu privire la numeroasele exponate.

Documentele muzeelor vizitate dez
văluie izvoarele curaiului și bărbă
ției în luptă a poporului Iugoslaviei, 
care au făcut posibile victoriile, sale 
istorice sărbătorite în aceste zile.

★
BELGRAD, 29 (Agerpres).
Cu prilejul sărbătorii naționale — 

împlinirea a 20 de ani de la crearea 
noului stat iugoslav — vineri seara, 
președintele R. S. F. Iugoslavia, losip 
Broz Tito, a oferit o mare recepție 
în noul palat al Vecei Executive Fe
derative.

La ora 21,00 își fac apariția în 
marea sală a palatului tovarășul 
losip Broz Tito, cu soția și tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, îm
preună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți membri ai delega
ției de stat a Republicii Populare 
Romîne, care vizitează în aceste zile 
Iugoslavia. La intrarea lor asistența 
aplaudă îndelung.

Se intonează imnul de stat al Re
publicii Populare Romîne și imnul de 
stat al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia. Apoi, membrii Vecei 
Executive Federative și șefii repre
zentanțelor diplomatice acreditate la 
Belgrad prezintă felicitări cu ocazia 
aniversării. Ei trec prin fața pre
ședintelui Tito, a soției sale și a to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
strîngîndu-le mîiniîe.

eroi, care au că-

acestui muzeu,

explicații

La recepție au participat Edvard 
Kardeli, președintele Skupștinei Fe- 
ueruiive, Aleksandar Rankovici, vice
președinte al R.S.F. Iugoslavia, Petar 
Stambolici, președintele Vecei Exe
cutive Federative, membri ai C.C. al 
U.C.I., ai Vecei Executive Federative, 
ai Skupștinei Federative, generali și 
ofițeri ai armatei iugoslave, condu
cători ai organizațiilor obștești și 
instituțiilor centrale, șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Belgrad, alte personalități.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Kardeli, 
derative, Aleksandar

FOTBAL PE OLOD» FOTBAL PE OLOB
SITUAȚIA ÎN „CUPA CAMPIONI

LOR EUROPENI"

„Cupa campionilor europeni", com
petiție cate de la an la an se bucură 
de un tot mai mare interes pe conti
nentul nostru, se apropie de etapele ei 
decisive. Miercuri, s-au desfășurat nu 
niai puțin de 5 partide în cadrul opti
milor de finală ale acestei întreceri, 

. unele dintre rezultatele înregistrate 
desemnînd deja primele echipe califi- 

' cate în sferturi.
Așa cum era de așteptat, Partizan 

J Belgrad a obținut o concludentă vic
torie in meciul retur cu Jeunesse Lu
xemburg (6—2), anulînd avantajul de 
un gol al luxemburghezilor.

Dukla Praga se calificase prima în 
sferturi (0—2 și 4—1 cu Gornik Za- 
brze), iar cea de a treia calificată 
este campioana Olandei, Eidhoven, au
toarea uneia din cele mai mari sur
prize ale întrecerii. Olandezii au în
vins cu 1-0 la Plovdiv pe Spartak 

/din localitate, iar pe teren propriu au 
obținut un rezultat de egalitate (0-0), 
suficient calificării în etapa urmă
toare.

Celelalte campioane naționale parti
cipante 'în „sferturi" vor fi desemnate 
în urma meciurilor retur Milan — 

;Norkoping, Monaco — Internazionale, 
Borusia Dortmund — Benfica Lisabo
na, Real Madrid — Dinamo Bucu
rești și a unui al treilea meci dintre 
-Zurich și Galatasaray. Dacă Milan nu 
va avea o misiune dificilă la Milano, 
în schimb pe Benfica, actuala dețină

toare a trofeului, ca șt pe Internazio
nale, campioana Italiei, le așteaptă 
meciuri grele în deplasare. Ambele în
tîlniri sînt programate miercurea 
itoare (4 decembrie), iar partida 
tre Real Madrid și campioana 
noastre, Dinamo București, la 18 
cembrie.

vi- 
din- 
țării 
de-

Selecționata de hochei a Bucureștiului
la egalitate cu A. C. Klagenfurt; 4-4

KLAGENFURT 29 (prin telefon). 
Selecționata de hochei a orașului Bucu
rești și-a continuat turneul de pregăti
re în vederea Jocurilor Olimpice de ia 
Innsbruck, evoluînd joi seara în locali
tate. Hocheiștii rontini au întîlnit for-, 
tnația A.C. Klagenfurt, în rîndurile că
reia activează o serie de jucători pro-, 
fesioniști cum sînt canadienii Tambe- 
lini, Lafranss și Leachman. După un 
joc viu disputat, partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate • 4—4 (1-2, 
1-2, 2-0).

In prima parte a jocului echipa gaz
dă a avut mai mult timp inițiativa și 
profitînd bine de ezitările reprezentați
lor noștri, s-a impus chiar din primele 
minute, realizînd două goluri prin La
franss (min. 5) și Kajttiker (min. 6). 
Slecționata orașului București își re
vine și înscrie un gol prin Ferenczi

12), dar în repriza secundă ma-(min.
nifestă din nou slăbiciuni în organiza
rea jocului. In min. 24 Lafranss ridică 
scorul la 3—1. Hocheiștii bucureșteni 
contraatacă și înscriu prin Iuliu Szabo 
(min. 31), însă cu citeva secunde 
înainte de terminarea reprizei, Tambe- 
lini ridică din nou scorul la 4—2 pen
tru A. G. Klagenfurt. In ultima repriză 
selecționata orașului București evo
luează la adevărata ei valoare, acțio
nează rapid, dominînd în unele perioa
de în mod categoric. în min. 43 Iu
liu Szabo reduce din handicap iar îu 
ultimul minut de joc Varga reușește 
egalarea cu un șut puternic de la dis
tanță.

In continuarea turneului echipa ora
șului București evoluează la Iesenice 
(R.S.F. Iugoslavia), unde va întilni o 
selecționată locală.

iiKMii tenon șiiiniii BiaiMjii In ura

HANDBALIȘTH ROMÎN! ÎNVINGĂTORI LA DUISBURG
DUISBURG 29 (prin telefon). Echipa 

de handbal Știința București și-a con
tinuat turneul în R.F.G., jucînd 
miercuri în localitate cu formația Rein- 
hausen, de care a dispus cu scorul de 
22—14 (8-5), după un joc în care a 
avut majoritatea timpului inițiativa. 
Jucătorii bucureșteni au impresionat 
prin condiția fizică superioară, care 
le-a permis să joace în același ritm 
rapid de la început și pînă la sfîrșit. 
Cei mai buni jucători au fost: Mari
nescu (5 goluri), Nica (4), Gruia (4), 
I. Popescu (3) și Schmidt (3).

Joi, echipa romînă —căreia i s-a 
făcut o frumoasă primire în localita
te— a plecat la Essen, pentru a 
participa la un tumeu-fulger, alături 
de formațiile: Phdnix Essen, T.H.V.

Kiel — campioana R.F.G. —, Dankers, 
Solingen. 96 Kiel și Grasshoppers — 
campioana Elveției.

Plenara Consiliului central 
al Uniunii asociațiilor 

Si organizațiilor sportive 
din U. n. S. S.

MOSCOVA (Agerpres). — La Mos
cova s-au desfășurat lucrările plenarei 
Consiliului central al Uniunii asocia
țiilor și organizațiilor sportive din 
U.R.S.S. In raportul prezentat cu a-. 
cest prilej, președintele Consiliului cen-> 
trai, Iuri Mașin, a vorbit despre dez
voltarea culturii fizice în rîndul mase-: 
lor și despre pregătirea sportivilor! 
sovietici pentru Jocurile Olimpice din 
1964. Mașin a arătat că în prezent 
peste 40 de milioane de oameni sovie
tici practică diferite ramuri sportive 
și participă la competiții de masă și 
campionate unionale.

In ce privește Jocurile Olimpice, în 
raport se arată că pregătirea celor, 
1 600 de candidați la selecția olimpică 
se face, ținînd seamă de cele mai 
bune performanțe mondiale și de uliii 
mele cercetări științifice în domeniul 
sportului. O atenție deosebită se dă 
acelor ramuri sportive în care s-a 
constatat o rămînere în urmă la ulti
mele Jocuri Olimpice. Sportivii sovie
tici, a spus Mașin, au toate posibilită
țile să obțină rezultate valoroase în 
Jocurile de la Innsbruck și Tokio și 
să cucerească un mare număr de me
dalii.

DIN SPORTURILE DE IARNĂ

Interviul lui Tumba Johansson
Cunoscutul hocheist suedez Tumba 

Johansson a vizitat recent Moscova 
unde a asistat la meciurile dintre selec
ționatele sovietice și formația canadia
nă „Windsor Bulldogs'*. Intr-un in
terviu acordat corespondentului agen
ției ,,TASS“, T. Johansson a declarat 
că hocheiștii sovietici sînt într-o fojrnă 
bună și că vor fi din nou principalii 
adversari ai Suediei la Jocurile Olim
pice de la Innsbruck.

Și echipa suedeză se află intr-un 
stadiu avansat de pregătire. Antreno
rul Arne Stremberg a alcătuit un plan 
de antrenament care va permite echi
pei noastre să se găsească în cea mai 
bună formă la sfîrșitul lunii ianuarie. 
Din lotul olimpic al Suediei fac parte 
toți jucătorii care au participat anul 
trecut la campionatul mondial: porta
rul Svensson, fundașii Stoltz, Norlan
der, Biome, înaintașii Lundvall, Mild, 
Ebert, Englund, Sterner. Au fost selec
ționați de asemenea alți cîțiva jucă
tori tineri foarte talentați, printre care 
Svenberg, în vîrstă de 19 ani șt L. 
Johansson, ambii de la echipa Vester- 
lund.

Ziariștii suedezi l-au desemnat pe 
patinatorul Jonny Nilsson drept cel 
mai bun sportiv din Suedia în anul 
1963. După cum se știe, Jonny Nilsson, 
un tînăr în vîrstă de 20 de ani, a 
cîștigat anul acesta titlul de campion 
mondial -absolut la patinaj viteză cu 
176,447 puncte (nou record mondial) 
și a realizat performanțe deosebite la 
3 000 ni — 4:27,6; 5 000 m — 7:34,3 
și 10000 m — 15:33,0.

dr
Patinatori de viteză din R.P. Po

lonă, R.S. Cehoslovacă, Austria și 
R.D. Germană s-au întrecut în cadrul 
unui concurs desfășurat la Berlin. Pro
bele feminine au fost dominate de 
Helga Haase (R.D.G.), care a tota
lizat 214,433 puncte, urmată de He
lena Pilejozyk (R.P. Polonă) — 
218,433. La masculin, primul loc în 
clasament a revenit lui Helmuth Kuh- 
nert (R.D.G.) cu 197,593 puncte. El 
a fost urmat de Strutz (Austria) — 
200,303 puncte, Tiloh (R.D.G.) — 
202,60 și cehoslovacul Teply — 205.003 
puncte.

★

Federațiile de patinaj din R.D. Ger
mană și R.F. Germană au căzut de 
acord să formeze o echipă comună de 
patinaj artistic pentru Jocurile Olim
pice de la Innsbruck.

Au fost desemnați din oficiu tn a- 
aceaslă echipă următorii sportivi: băr
bați: Manfred Schnelldorfer (R.F.G.); 
femei: Inge Paul (R.F.G.), Gabriel 
Siefer (R.D.G.); perechi: Sent, Goe
bel (R.D.G.) și Killius, Baumler 
(R.F.G.).

In ce privește formarea echipei de 
hochei pe gheață selecționatele R. D. 
Germane și R.F. Germane vor sus
ține două meciuri la 6 decembrie, la 
Fuessen, și la 8 decembrie în Berlinul 
democrat.

PE SCURT* PE SCURT «PE SCURT
• După 4 runde, în campionatul 

masculin de șah al U.R.S.S. conduce 
marele maestru Gheller cu 3 p, urmat 
de Suetin cu 2’/2 p și o partidă în
treruptă. Iată cîteva rezultate din 
rundele a treia și a patra: Gheller— 
Zaharov 1—0, Suetin — Osnos 1—0, 
Gipslis — Bondarevski 1—0, Baghi- 
rov — Osnos 1—0, Gipslis — Gufeld 
1—0; partidele Spasski — Taima- 

nov, Stein — Gheller, Furman — 
Holmov și Zaharov — Spasski s-au ter
minat remiză.

• La Stockholm s-a desfășurat 'O 
dublă întîlnire internațională de tenis 
de masă între reprezentativele Sue
diei și Uniunii Sovietice. La mas
culin au învins gazdele cu 5—3, iar 
la feminin victoria a revenit jucătoa
relor sovietice, tot cu 5—3.

• în primul meci A.E.K. 'Atena— 
Galatasaray Istanbul, din turul I al 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet masculin, campioana Greciei a 
obținut victoria cu scorul de 73—66. 
Returul se va desfășura duminică la 
Istanbul. După cum se știe, învingă-

dintre echipa Givardia Varșovia și o 
selecționată regională. Pugiliștii polo
nezi au repurtat victoria cu scorul de 
11—7. La cat. cocoș Zaivadski și Roth 
au terminat la egalitate.

• Duminică la Aquila se va desfășu
ra meciul international de rugbi din
tre selecționatele Italiei și R. P. Po
lone.

în 
cu

1)0-

toarea acestei duble întîlniri va juca 
cu campioana țării noastre, Steaua 
București, în turul II.

• In prezent se află în turneu în 
U.R.S.S. echipele selecționate de volei 
ale R.D. Germane. în primele două 
întîlniri, echipele oaspete au evoluat 
în orașul Riga. Echipa feminină „Elek- 
tron" Riga a învins cu 3—2 selec
ționata germană, iar echipa masculină 
„Radio-Telinică", care activează 
campionatul unional, a cîștigat 
3—1.

• S-a stabilit <sa meciul dintre
xerii negri Sonny Liston și Cassius 
Clay pentru titlul mondial al cat. grea 
să se desfășoare în orașul Las Vegas. 
Meciul va avea loe Ia 10 sau 17 fe
bruarie 1964. în prezent, campionul 
mondial Sonny Liston se antrenează 
în orașul Las Vegas. Cassius Clay a 
cucerit medalia olimpică de aur la 
Roma (cat. semigrea), învingîndu-1 în 
finală pe polonezul Z. Pietrzykowski- 
El este neînvins în carieră.

• în orașul elvețian Bienne s-a 
disputat meciul internațional de box

In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în U.R.S.S., echipa cana
diană de hochei pe gheată, „Windsor 
Bulldogs" a jucat la Moscova cu 
Spartak. Hocheiștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul de 6—2 
(2—1; 3—0; 1—1).

In ultimul meci disputat la Mos
cova, TSKA, fruntașa campionatului 
unional, a învins echipa canadiană 
cu scorul de 9—2 (3—0; 3—1; 3—1). 
„Windsor Bulldogs 
cele 6 întîlniri 
turneu.

>“ a pierdut toate 
susținute în acest

★

sporturi de iarnă de' 
găzduit întîlnirea i'n- 

hochei pe gheață din-

Stațiunea de 
la Innsbruck a 
ternațională de 
tre echipele Austriei și Italiei. Ho
cheiștii austrieci au terminat învingă
tori cu scorul de 6—1 (2—1; 3—0; 
1—0).

Voleiul ar putea fi ,
cel de a! 18-lea sport'

DECLARA RIOTARO AȚUMA 
(JAPONIA)

TOKIO (Agerpres). —• După cum 
se știe, la recenta sesiune a Comite
tului internațional olimpic, ținut la 
Baden Baden, s-a luat hotărîrea ca 
voleiul să fie eliminat din programul 
Jocurilor Olimpice din 1968. Dar adept 
ții voleiului nu și-au pierdut speran
țele și sînt hotăriți să lupte mai de
parte pentru cauza lor. Reprezentantul 
Japoniei în C.I.O., Riotaro Ațuma, întors 
recent la Tokio a luat cuviritul în ca
drul plenarei Comitetului de organi
zare a celei de a 18-a Olimpiade. El 
a declarat că nu este totul pierdut și 
că mai există șanse ca voleiul să fie 
reconsiderat ca sport olimpic. La 
viitoarea sesiune a C.I.O., cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck, va fi pusă din nou in dis
cuție problema voleiului. Ațuma cere 
să se reia o propunere anterioară, 
potrivit căreia jocul de polo pe apă 
să nu fie considerat ca un sport sepa
rat, ci inclus împreună cu înotul și 
săriturile de la trambulină sub denu
mirea de natație. In acest fel, numă
rul sporturilor olimpice s-ar reduce la 
17 și voleiul ar putea fi cel de-al 
18-lea sport olimpic.

La închiderea ediției

Fotbaliștii romîni 
s-aa înapoiat aseară de la Torino

Aseard, un avion al Tarom-ului a adus de la Torino reprezentativa 
olimpică de fotbal a R. P. Romine, care a susținut cel de al 3-lea meci 
cu echipa Danemarcei. In ciuda orei tîrzii un mare număr de sportivi și 
ibbitori ai fotbalului i-au așteptat pe jucătorii noștri, care prin victoria 
obținută și-au deschis drum spre etapa următoare a calificărilor pentru 
turneul olimpic de la Tokio.
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