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Organ al Uniunii de Cultura’Fizica și Sport din R?P.Romîna

arele neobișnuit de ge- 
î pentru acest anotimp, 
nsoțit și în cursul săptă- 
i trecute pe numeroși ti- 
și vîrstnici care au par-* 

al cu însuflețire la dife- 
e concursuri. „Aproape 
i-a existat după-amiază, 
informează ION VIERV 
iuși), în care să nu întîl- 
l pe stadionul *”
de muncitori

8 în concursuri tinerești, 
e trecute i-am văzut 
tre aceștia și pe fotba- 

echipei de categorie C, 
ila Buhuși. De data a- 
ta, alergînd pe pista de 
:ism pentru a-și trece nor- 
: Insignei de Polisportiv", 
n scrisoarea tov. ION 
RU am aflat că fotbaliștii 
Dumitrica, Mihai Bîlc, 
d Onisie și Ion Samson 
ocupat primele locuri la 
rta de probe. Am aflat, 
departe, că și-au îndepli- 
mai multe norme peste 
de tineri din Buhuși iar 

i la sfirșitul anului își 
trece o serie de probe a- 
ipe 2500 de aspiranți la 
stă insignă.

■ puținele rînduri pe care 
le-a trimis tov. GH. 

WRGHIU am întrevăzut 
ca asiduă pe care o duce 
esorul. de educație fizică 
Scărlătescu de la Școala 

8 ani din comuna Maia, 
nul U r zicerii. Aproape

de fete și băieți între 
-15 ani și-au trecut probe 

concursului pentru In- 
a de Polisportiv. Toți ele- 
au costume proprii de 
~t, sînt membri ai UCFS 
cotizația la zi iar în orele
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I Cu 3 zile înaintea meciului de handbal
- F “cu R. F. Germană

• Pregătirile echipei noastre • Lotul formației germane

Reprezentativa masculină de 
handbal în 7 a țării noastre 
se află din nou în fața unor 
importante întreceri internațio
nale. Jucătorii noștri fnifitași 
urmează să susțină maț multe 
meciuri interțări, care fac f>ârte 
dîntr-nn amănunțit progțam de 
pregătire a echipei noațttre : în

vederea 
mondial

Prima
— spre 
handbal 
în cursul acestei săptămîni, la 
Floreasca. Mai precis, vineri 
seară, cînd naționala noastră va 
avea ca adversar puternica for
mație a R.F. Germane, care evo-

viitorului campionat 
de la Praga. 
confruntare va avea loc 
bucuria amatorilor de 
din Capitală — chiar

luează pentru prima oară 
în 7) la noi în ,__
nu este cazul să in- 

asupra interesului pe 
suscită acest meci, 

partidă constituie unul

(la 
țară.handbal 

Desigur, 
sistăm 
care îl
Această 
din punctele de atracție ale sezo
nului handbalistic internațional, 
cunoscută fiind valoarea foarte 
bună a celor două reprezentative 
care se vor întîlni.

PREGĂTIRILE ECHIPEI

NOASTRE...

cu...sînt făcute, ca de obicei, 
cea mai mare seriozitate. După 
turneul internațional din luna 
noiembrie, antrenamentele au 
urmat — conform planului ge
neral de pregătire — o linie 
ascendentă, cu un efort sporit. 
Toți ~ jucătorii au manifestat 
multă conștiinciozitate, lucrînd 
cu sîrguința unor elevi silitori. 
Fiecare jucător este perfect con- 

importanța meciurilor 
urma, și în special a 
vineri, cohsiderînd de 
lor să. depună toate 
pentru a se prezenta

Un aspect de la antrenamentul de ieri al lotului nostru 
reprezentativ (exefrifii de tras la poartă și blocaj) 

Foto: T. Roibtt

Prin sport copiii noștri cresc Sănătoși și puternici”
rezența părinților în organi- 
a acțiunilor cultural-educa- 
desfășurate în școli se face 

mai mult simțită. Numeroase 
exemplele în care coniite- 
de părinți iau în discuție 

bleme legate de educarea 
orilor cetățeni ai patriei, în 
itul dragostei față de reali- 
le pe care le întîlnim Ia tot 
ii, al respectului pentru școa- 
familie și societate.
a această privință, părinții a-

cordă sportului, ca parte inte
grantă a muncii educative, im
portanța cuvenită. Ei și-au for
mat convingerea că prin sport 
copiii lor cresc sănătoși și puter
nici, sînt stimulați să învețe 
mai bine, să fie mai disciplinați.

Ne-am propus să stăm de Vor
bă cu cîțiva părinți pentru pare 
sportul, desfășurat în mod- orga
nizat, în cadrul școlilor, îrtseam- 
nă mai multe note bune la carte,

Campionatul de șah al R. P. R

. Soos, lider după 2 victorii
.unda a 2-a a finalei a adus 
i în față doi adversari „de 
liție“, Ciocîltea și Troianes- 
Și la fel ca înainte cu o zi, 
datorii au putut să-1 vadă 
Victor Ciocîltea în luptă cu 
cultăți poziționale. Deși po- 
>r al unei calități în plus, 
igată la mutarea 26, Ciocîl- 
avea de înfruntat o activă 

eclie dc nebuni care țineau 
presiune flancul damei. 

>ă manevre de ambele părți, 
ui oferă calitatea înapoi ; 
ianescu refuză inițial, apoi 
eptă, ceea ce duce la un fi- 

cu nebuni de culori diferi- 
Motiv principal pentru care, 
mutarea 41, partida s-a dat 
liză.
i Ghițeccu a terminat egal 
a doua rundă. El a stat chiar 
a mai slab în fața lui Suti- 
m, care pătrunsese cu un 
n pe linia a 7-a. După sim- 
icări — remiză la mutarea

n schimb, Bela Soos nu se 
lțumește cu jumătățile de 
ict. El a cules aseară a doua 
torie consecutivă. învinsul

său a fost Botez, care a cedat 
în momentul cînd albul amenin
ța să-și creeze doi pioni în 
plus, legați, pe flanc. Sods ia 
conducerea în clasament eu 2 
puncte.

Cea mai interesantă partidă 
rundei a * 
Partos și 
după ce 
fost adus 
să poziție defensivă, lipsită de 
mutări, terminînd „sufocat" 
prin depășirea timpului de gîn- 
dire. .

Alte rezultate : Neamțh — 
Stanciu Pavlov -—- Miti-
telu 
0—1, 
Două partide s-an întrerupt, cu 
material egal : Alexandrescu — 
Gunsberger și Naclit — Șuteu.

Azi dimineață se reian între
ruptele din 
după-amiază 
runda a 3-a. 
da a 4-a, în 
versar pe Ciocîltea.

ra 
fost însă cea dintre 
Nacu, în care primul, 
a cîștigat o pie^ă, a 
treptat într-o curioa-

1—0, Szabo — Radovici 
Vaisman -— Reiclier 1—0.

prima rundă,
este

Mîine se joacă run-
care Soos are ad-

iar
programată

RADU VOIA
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ÎNCEPE turneul international 
DE FOTBAL DIN R. D. VIETNAM

HANOI, 2 (Agerpres). — Mîine se dispută la 
Hanoi și în alte localități din R. D. Vietnam pri
mele meciuri ale turneului internațional de fot
bal, la care participă echipele cluburilor spor
tive militare din țările socialiste. Cele 12 forma
ții participante au fost repartizate în patru 
grupe de cîte trei. Echipa Steaua București face 
parte din grupa a treia împreună cu formațiile 
din R. D. Germană și R. P. Chineză. Meciurile 
acestei grupe se dispută în orașul 
Celelalte grupe sînt alcătuite astfel : 
R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, R. P. 
grupa a ll-a : R. S. Cehoslovacă, R. .. . u;u„u, 
selecționata orașului Haiphong (R. D. Vietnam); 
grupa a IV-a : U.R.S.S., R.P.D. Coreeană, R. D. 
Vietnam.

Primele două clasate în fiecare grupă se ca
lifică mai departe pentru sferturile de finală. 
Steaua joacă primul său meci cu echipa din 
R. P. Chineză.

ULTIMUL CICLOCROS AL ANULUI

Nam-Dinh.
grupa 1 : 
Albania ;

P. Polonă,

Cicliștii bucureșteni au 
participat duminică la 
tradiționalul concurs de 
ciclocros dotat cu trofeul 
„Cupa ’ 13 Decembrie", 
care a încheiat actua
lul sezon. în fotografie : 
I. Braharu, cîștigătorul 
cursei seniorilor, urmat 
de tînărul alergător C. 
Grigore. (Citiți amănunte 
în pagina a 3-a).

Foto : T. Cliioreanu

ECHIPA SAPTAMINII
în urma jocurilor de duminică au ieșit in evi

dență următorii jucători, care pot alcătui tradi
ționala „echipă a săptămîniî" :

CURCAN (Stiinta Timisoara) — BUZEA (Farul), 
GRAJDEANU (Știința Cluj), C. DAN (Rapid), 
BALOGH (Crisul) — M1HAILA (Stiinta Timi
soara), NEACSU (Farul) — BADEA (Petrolul), 
ĂDAM (Știință Cluj), VOICA (C.S.M.S.), DAVID 
(Siderurgisttd).

ARBITRII MECIULUI
DINAMO—REAL MADRID

mai multă... poftă de mîncare, 
mai multă sănătate și vigoare...

„TOȚI BĂIEȚII MEI FAC 
SPORT"...

...este răspunsul pe care ni l-a 
dat, Mama Eroină, Ioana Straț 
la întrebarea noastră: „C1ȚI DIN
TRE CEI 12 COPII AI DUM
NEAVOASTRĂ FAC SPORT?".

Și tovarășa Straț a ținut să a- 
dauge:

— Asta acum, fiindcă înainte 
nici nu se putea vorbi de ața 
ceva. Cu ani în urmă, locuiam 
în fosta groapă Floreasca și se 
înfelege că numai de sport nu 
ne era aminte. Astăzi, cînd 
ne-am mulat în acest frumos a- 
partament din Vatra Luminoasă, 
și viața noastră s-a schimbat. 
Mi-am dat seama ce înseamnă 
sportul, atunci cînd, într-o dimi
neață, am intrat în camera băie
ților și am găsit ferestrele larg 
deschise. Copiii, în chiloți, fă
ceau exerciții fizice — cum spu
neți dv. Era ceva nou. Pe urmă 
am observat că băieții mei, care 
începuseră să facă sport, aveau 
mai multă poftă de mîncare, de 
joacă, de învățătură.

— Ce sporturi fac băieții ?
— Păi, dacă sînt băieți, spu

neți și dumneavoastră ce 
pot să facă ? Fotbal, bineîn-

știent de 
care vor 
celui de 
datoria 
eforturile 
cit mai bine pregătiți.

Din lotul care a fost selec
ționat în vederea acestui meci 
fac parte: Bogolca, Rcdl, Tale, 
ivănescu, Mozer, Hnat, Costa- 
che 1, Coslache II, Nodea, Gruia, 
lacob, Samungi, Oțelea, Nica, 

Țipu, I. Popescu, Goran și Ma
rinescu. Antrenorii Ioan Kunst- 
Ghermănescu și Nicolae Nedef 
vor definitiva echipa da-abia joi 
dimineața după ultimul antre
nament.

FORMAȚIA VEST-GERMANĂ

...și-a anunțat sosirea 
seara. Antrenorul E. Feick 
aduce la București următorii 
cători: Rudolf Delfs (28 
— 1,82 m), Dieter Boos

joi
va 
jn- 
ani 
(24

a. V.

(Continuare în pag. a 6-a)

(Continuare în pag. a 3-a)

TN SUMAR

Distincții F.A.I. acor
date aviatorilor romîni

O PAGINĂ 
DE FOTBAL

Calendarul competițio- 
nal la schi
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Au fost desemnați cei 
trei arbitri ai celui de-al 
doilea meci Dinamo 
București—Real Madrid, 
care va avea loc in capi
tala Spaniei la 18 de
cembrie. Ei sini Jonni 
(la centru). Roversi și 
Ferrari (la tușă), toți 
trei din Italia. Arbitrul 
Jonni este cel care a 
condus a treia partidă 
C.C.A.—Borussia Dort

mund. disputată in 1957 
la Bologna.

O NOUA ETAPA 
IN „CUPA R.P.R."

Duminică 15 decembrie 
va avea loc o noua 
etapă în cadrul „Cupei 
R.P. Romine", la care 
vor lua parte echipele 
calificate in jocurile de 
la 1, 4 și 8 decembrie.

CONCURS DE SĂRITURI PENTRU COPII
Bazinul Floreasca va găzdui duminică dimi

neață primul concurs de sărituri al sezonului de 
iarnă. Este vorba de o întrecere rezervată celor 
mai buni copii din Capitală și care va începe la 
ora 9,30. Di continuare, adică de la ora 11,15, 
se vor desfășura jocurile etapei a IV-a a „Cupei 
Progresul" la polo.

O NOUA SERIE DE COPII INVAȚA 
PATINAJUL ARTISTIC

De cîteva zile, o nouă 
serie de copii a început 
cursurile de inițiere în pa
tinajul artistic. Profesorii 
lor sînt antrenorii Gh. 
Roncea, Bela Horosz, Gh. 
Săndulescu, Mauriciu Ka- 
hane, V. Neagu și Radu 
Ionian.

în total lucrează, în 
fiecare marți, miercuri 1 i 
vineri, între orele 13— 
14,30 — peste 100 de fete 
și băieți.

Înscrierile pentru urmă
toarele serii au loc zilnic 
la patinoarul „23 Au
gust".
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Spartachiada de iarnă a tineretului

Concurs la Săvinești...
9

Nu 
aa

de mult, pe stadionul din orașul Bicaz aproape 300 ’de tineri, de la asociațiile, sportive Volanul și Viitorul 
îndeplinit normele „Concursului pentru Insigna de Polisportiv" la triatlon și cros. Imaginea noastră 

prezintă un aspect de la proba de săritura în lungime cu elan

„Concursul pentru Insigna
re-

la ieșirea 
Uzina de 
erau „în-

VEȘTI DIN ȚARĂ
de
ra
dia

ile Polisportiv"
PLOIEȘTI, Peste 120 de tineri 

Ta asociația sportivă Avîntul Pleșa, 
ionul Ploiești, au trecut o parte
probele „Concursului pentru Insigna 
de Polisportiv". Rezultatele cele mai 
bune le-au obținut Constanța Lăudoiu, 
Ion Pană, Elena Paraschiv și Constan 
lin Tănase.

mele necesare obținerii „Insignei de 
Polisportiv44. în localitățile Macin, Co- 
badin, Poarta Albă, Medgidia și Ba- 
badag au fost 
mase largi de

angrenați în întreceri 
tineri.

Em. lencec-coresp.

Peste 800 de tineri

îndeplinit o serie de 
tineri și vîrstnici.

nor-

din
con-

1. Vlăsoeanu-coresp.

BOTOȘANI. în cele 54 de asociații 
Wportive din orașul și raionul Botoșani 
5.200 de tineri și tinere au luat star
tul în concursurile pentru „Insigna 
de Polisportiv44.

A. Abramovic’.-coresp.

ORADEA. Elevii școlii tehnice hor
ticole din Diosig au trecut printre pri
mii din comună probele „Insignei de 
Polisportiv". întreceri asemănătoare au 
9vut loc și într-o altă comună, Săl'ard, 
din raionul Oradea.

I. Ghișa-coresp.
CONSTANȚA. în cadrul regiunii Do- 

broge?^ pînă în prezent, aproape 
3.0 0 de participanți, dintre care 700 
de elevi și-au trecut jumătate din nor-

PETROȘENI.
din școlile profesionale din Petroșeni 
și Lupeni și-au trecut probele de gim
nastică, triatlon, cros și turism. De a- 
semenea, peste 500 de studenți ai 
Institutului de mine din Petroșeni și-au 
trecut normele la triatlon.

S. Băloi-coresp.

TÎRGOVIȘTE. La asociația sportivă 
Metalurgistul din Tîrgoviște au parti
cipat la întreceri peste 300 de tineri. 
Cei mai bine pregătiți s-au dovedit 
Stan Stroe, Veniamin Stănescu, Aurel 
Gheorghiu și alții.

V. Petrescu-coresp.

SIBIU. Întrecerile pentru cucerirea 
„Insignei de Polisportivi se bucură 
de un interes deosebit în raionul Sibiu. 
Aceasta se vede și din faptul că, pină

acum, au 
me 5.630

BRAȘOV. Clubul Luceafărul 
Brașov a înregistrat pe foile de
curs peste 5000 de sportivi, elevi și 
studenți, care și-au trecut pînă în pre
zent 3—4 norme.

C. Gruia-coresp. reg.

Pe aceeași temă am mai primit scri
sori și de la corespondenții: I. Păuș 
(Tg. Mureș), M. Mutașcu (Caransebeș), 
Gh. Dobreanu (Strehaia), A. Boceanu 
(Segareea), C. Popa (Constanța), D. 
Solomei (Ocna Sibiului), M. Avanii 
(Tîrgoviște), N. Cîrstocea (Filiași), 
B. Bartha (Odorhei), T. Negulescu 
(Roșiori), M. Dumitru (Buzău).

&

DIN POȘTA SĂPTĂMÎNII
(Urmare din pag. 1)

lor libere lucrează de zor la amf | i/a- 
re-j terenurilor de handbal și volei. 
Cînd va cădea zăpada micii sportivi 
din Maia vor participa la concursuri 
de schi și patinaj. Și toate acestea pen
tru că prof. I. Scărlătescu a reușit să 
insufle copi lor dragoste pentru sport, 
pentru că direcțiunea sprijină activi
tatea sportivă din școală.

Intr-o altă scrisoare, VICTOR VA- 
SILIU ne relatează că datorită tragerii 
de inimă cu care muncesc conducerile 
celor 51 de asociații din, raionul Vas 
lui, wn număr de aproape 2000 de 
muncitori și țărani au devenit, anul a- 
testa, membri ai UCFS. Dar dacă tov. 
ÎV. Vasiliu ne vorbește despre preocu
pările activiștilor voluntari pentru a- 
tragerea a cit mai mulți tineri 
fi virstn’ci pe terenurile de sport, 
WRCEA SEULEANU (Constanță) m

• ••

aduce la cunoștință că unii din mem
brii conducerii asociației Albatros sini 
doar cu numele. Din această cauză 
nu s-a reușit niciodată o mobilizare, 
de sută la sută la programul de gim
nastică în producție, cotizațiile nu 
sint strinse la zi iar la diferitele con
cursuri participă un număr redus de 
salariați. De asemenea, activistul spor
tiv Ilie Fețeanu ne semnalează că 
membrii comisiei de fotbal a consi
liului raional UCFS Slatina lucrează 
la întîmplare. Astfel, deși s-a terminal 
turul campionatului raional, nu există 
o evidență a meciurilor jucate, motiv 
pentru care nu se poate alcătui un 
clasament. Echipele participante cer 
de mai multă vreme clasamentul dar 
comisia de fotbal și tehnicianul con
siliului raional UCFS, Ion Diaconu 
continuă să tacă. Să sperăm însă că 
iși vor spune cuvîntul forurile supe
rioare.

Cu multă conștiincio
zitate se pregătesc 
pentru darea normelor 
cele mai tinere parti
cipante la „Concursul 
pentru Insigna de Po
lisportiv", elevele din 
clasa a Vl-a de la 
Școala de 8 
satul Bistrița, 
Piatra Neamț, 
din orele de
fizică (profesor Ion 
Filip) le-am „sur
prins" eu aparatul de 
fotografiat pe fetițele 
„dintr-a șasea" antre- 
nindu-se pe prăjina 
porticului de gimnas
tică din curtea școlii

ani din 
raionul 
La una 
educație

Foto: R. Toma

"Ultima etapă a campionatului repu
blican de lupte pe echipe — desfă
șurată la București și urmărită de 
majoritatea specialiștilor acestui sport 
•— a scos in evidență realul progres 
înregistrat față de anul trecut, în
deosebi ia luptele libere. Participant» 
la întreceri au folosit o gamă variată 
de procedee tehnice, au finalizat mai 
tine acțiunile, manifestînd în același 
timp o mai bună orientare tactică in 
funcție de adversar. Campionatul re
publican a fost de mare folos și pen
tru componența lotului nostru olimpic, 
tare au avut asigurată o activitate 
continuă dindu-li-se posibilitate și 
antrenorilor să corecteze pe parcurs 
entmiite deficiențe de ordin tehnico- 
tactie observate cu prilejul diferitelor 
meciuri

Pentru a oglindi mai bine succesul 
de care s-a bucurat campionatul re-

SPORfUL POPULAR
Pag a 2-a Nr. 4352

Intr-una din zilele trecute, 
din schimbul I, tinerii de la 
fibre sintetice din Săvinești 
tîmpinați** la poarta principală de un... 
mare afiș, care îi invita pentru a doua 
zi la prima competiție organizată de 
asociația sportivă Relon în cadrul Spar
tachiadei de iarnă a tineretului. Se 
anunțau concursuri de tenis de masă 
și șah.

Iată-ne, în ziua anunțată, la Uzina 
de fibre sintetice din Săvinești. In ho
lul pavilionului administrativ se afla 
o masă nouă de ping-pong iar în sala 
de ședințe, pe o masă mare în formă 
de ,,T“ erau aliniate 12 garnituri de 
șah. Rînd pe rîrid s;au așezat în fața 
tablelor cu cîmpuri albe și negre: tî- 
nărul lăcătuș V- Humă, laboranta 
Olga Petrache, ., șeful de eciiipă 
de la secția poliamid, I. Fe- 
raru, inginer P. Gherculescu, laboran
ta Luiza Gliga îruțitfișă în producție, 
bătrînul maistru D. Lărpătic și încă 18 
șahiști care țintiseră șă fie primii la 
concursul inaugural al Spartachiadei.

După trei ore de concurs au fost cu- 
noscuți primii semifinaliști din patru 
secții ale uzinei. După cum ne-a in
format responsabilul cu munCa de pro
pagandă al consiliului asociației spor
tive Relon. sticlarul M. Vornicu, cei 
8 cîștigători ai primului concurs se vor 
întrece zilele următoare pentru desem
narea campionilor pe secții, iar după 
desfășurarea preliminariilor din cele
lalte secții va avea Ioc finala pe uzi
nă.

Despre activitatea sportivă din aceas
tă mare și modernă uzină am discu
tat cu președintele asociației Relon, 
Gh. Drăghici. Am aflat că asociația 
sportivă Relon numără în rîndurile 
sale peste 800 de membri UCFS. După 
cum recunoaște însuși președintele aso
ciației, actualul număr de membri ai 
UCFS nu este la nivelul posibilităților 
și în prezent continuă să depună efor
turi pentru mărirea numărului membri
lor asociației Relon. Pe primul loc în 
munca de atragere a noi membri

UCFS se numără secția „dizolv. 
lare“ (organizator I. Vasilache) 
din 400 muncitori 288 s-au inse 
UCFS.

In privința activității sportive 
mase la asociația Relon se coi 
că ea e dominată de fotbal, cu 
că în rîndurile tinerilor predomin 
mentul feminin. De altfel, chiar 
campionatul asociației sportul 
este fotbalul. Fetele participă îi 
măr redus — doar la jocurile de 
și șah. Acum la o ședință a cot 
lui asociației s-a hotărit să se i 
sioneze atragerea în număr mai 
a fetelor în sport și în curînd v< 
ființă echipe de handbal. Acest 
accesibil femeilor șe practica 
acum numai de către băieți. In s 
fetele sînt fruntașe la gimnastic 
producție. La secția „textil**, undi 
prinde pentru această activitate 

r______  Paula Nemfeanu din consiliul a
.ățțiatic și încă 18 ției, gimnastica în producție e j 

cată atît în schimbul de dim 
cît și în cel de după-amiază. C< 
fete instructoare de gimnastică 
producție își fac datoria din plin 

în privința organizării în conți 
a întrecerilor Spartachiadei, coi 
asociației a făcut un plan de r 
care prevede susținerea unor 
cursuri de tir, trîntă, noi partide 
șah, iar cînd timpul va permite 
da startul la schi, sport cu o 
popularitate la Săvinești.

O inițiativă remarcabilă e ac 
secției de tenis de masă. Cei ma 
jucători din echipa care pârtiei 
campionatul de tenis de masă a’ 
șului Piatra Neamț, s-au angaj 
funcționeze ca instructori în toa 
rioada desfășurării Spartachiadei 
atragă cit mai mulți tineri și 
din uzină în practicarea acestui

T. RABȘ
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După campionatele republicane

Păreri ale tehnicienilor...
publican pe echipe ediția 1963, ne am 
adresat mai multor antrenori ale căror 
păreri le vom expune mai jos.

ION CORNEANU — antrenor 
emerit: „La începutul campionatului 
și chiar pe parcursul turului am se
sizat multe deficiențe la unele echipe 
(Chimistul Baia Mare, C.S.M. Reșița, 
Vagonul Arad, Electroputere. Rulmen
tul etc). A fost necesară o ședință de 
analiză cu antrenorii pentru a desco
peri cauzele care generau intîlniri 
lipsite de interes, iar uneori de nivel 
tehnic îndoielnic. Măsurile adoptate de 
către federația de specialitate au dat 
roade. In returul campionatului situația 
s-a îmbunătățit mult. A scăzut numă
rul luptătorilor descalificați, sancțio
nările pentru luptă pasivă și au fost 
introduse în mai multe echipe elemente 
tinere de perspectivă. T>e asemenea, s-au 
îmbunătățit și arbitrajele, cu toate că 
se mai fac și greșeli, dar consider că 
ele nu au dezavantajat o echipă sau 
alta".

V. POPOV1C1 — antrenor al lotu
lui • olimpic: „Echipa Steaua a cu

cerit și în acest an Uliul de cam- 
ivoană. Formația militară a dovedit 
multă dîrzenie și o mai bună orientare 
tactică față de cealaltă pretendentă la 
titlu, Dinamo București. Apreciez că 
s-au făcut pași serioși înainte la stilul 
libere, că s-au lichidat în mare măsură 
de către unele cluburi și asociații spor
tive, lipsurile la luptele libere".

D. H1TRU — profesor: „Anul acesta 
s-a făcut primul pas in privința se
lecționării cu mult curaj a elemente
lor tinere în echipele care au evoluat 
în campionatul republican. Totuși în 
formațiile Rapid, Vagonul Arad. Chi
mistul Baia Mare, Pcogresul și Me
talul mai sînt luptători cu „vechime" ' 
prea mare în acest sport. Ei nu mai 
pot face față ritmului de luptă impus 
de tineret. Este necesar ca federația 
de specialitate să-și îndrepte in viitor 
atenția spre regiunile din Moldova și 
Muntenia unde în prezent nu sînt 
echipe de lupte".

V. ORZ — antrenor al echipei 
C.S.M. Reșița: „Echipa pe care o

antrenez putea să obțină un loc mult 
mai bun în clasamentul general, dacă 
în returul campionatului am fi acordat 
mai multă atenție elementelor tinere. 
După critica apărută în ziarul „Sportul 
popular", conducerea clubului ne-a dat 
un real ajutor. Mi-a plăcut nivelul ri
dicat al întîlnirilor dintre luptătorii de 
la Steaua și Dinamo. Steaua a ciști- 
gat pe merit campionatul".

I. MUREȘAN — antrenor al echipei 
Steagul roșu Brașov : „Deși locul trei 
în clasamentul general este un loc 
bun, eu nu sînt mulțumit de rezultat. 
Am urmărit in tot timpul campiona
tului evoluția unor echipe și consider 
că în general nivelul tehnic a crescut 
la ambele stiluri. S-a îmbunătățit 
orientarea tactică, a crescut forța și 
viteza de reaeție în executarea proce
deelor. Am urmărit, nu fără mîhnire, 
felul neeorespunzător în care se ocupă 
însă de pregătirea echipei C. Ofițerescu 
de la Rulmentul Brașov. Este cazul 
ca federația să ia măsuri pentru reme
dierea acestei situații".

V. GORUN

P.S. în aceeași zi a fost progr. 
deschiderea Spartachiadei și la 
ciatia sportivă Viitorul Savinești 
funcționează pe lingă Combinat 
îngrășăminte cu azot. La locul 
cursului în sala clubului centra 
Săvineșii au venit cîțiva tineri d 
să participe la concursurile an 
(tenis de masă, șah și haltere 
în schimb au absentat organic 
în frunte cu secretarul asociații 
Sandu — care și-a luat angajar 
să organizeze întrecerile.
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Frumuseții 
Ceahldulu

Numai cei care au urcat pit 
bătrînului munte și-au putut < 
adevărat seama de frumusețile 
poate oferi acest gigant. Prima 1 
nu-ți satisface însă pretențiile. ' 
țeri ore întregi pe creste stîn 
printre care plutesc norii fu 
pînă ajungi la țintă. Dar pe i

Cît de minunat arată locurile a 
descrise pătimaș de neuitatul Â 
dru Vlăhuță! Brazii falnici strî 
neclintiți cărăruia pe care urcăm 
tiș. Aproape la fiecare pas, săg 
indică drumul către cabană, ! 
Dochia. Nu-i ușor să urci, dar p 
cui Ceahlăului te atrage, te c 
să faci acest lucru cu orice prt 
trînd în nesfîrșitul pădurii, toi 
pare liniștit, nemișcat. Natura 
de farmec și înălțimea fac ca 
să se simtă într-o lume de basm 
de frumoasă. Ea cheamă irezisti
turist, pe muncitorul de la stru 
țesătoare, pe scriitor și poet.

La kilometrul 8 îl așteaptă , 
lător prima cabană. Păturile i 
moi, restaurantul bine aprovi 
Primirea caldă, prietenească, ce 
face, impresionează. în jur, îmi 
munților scăldată în soare, te 
să faci cunoștință cu ea, s-o sil 
pasul și privirea.

în zilele petrecute aci, pe C< 
«m urcat și spre alte înălțimi, 
rîndu-ne pe stînci, am treeut 
Colții Lăcrămați, pe la Piatra 
Panaghia. Intr-o dimineață, sus , 
pe Toaca, am zărit un om. L-o j 
acolo sus și-o noapte înstelată 
nuiam că da, și-l invidiam. Cab 
povestesc că, strașnic arată ț 
Moldovei, cînd îl privești seai 
vîrful Ceahlăului. Ai tot sta aici 
miri, sâ mingii liniștea, să-ți t 
și să ți se avînte inima spre înă 
infinite, dacă ceva de jos, de 
diș... lacurile întinse de lumir 
te-ar chema la devărata viață, 
titoare și minunată.

CAROL I
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De ce se desfășoară în anonimat 
competițiile sportive din orașul Brașov
In orașul de la poalele Tîmpei se 

esfășoară o intensă activitate sportivă, 
ar publicul amator de spectacole spor- 
ve este gata să vină ia fotbal ca și 
i jocurile de volei, baschet, handbal, 
i întrecerile de lupte și box, la atle- 
sm ș.a.
Din păcate, la Brașov se manifestă 

psă de interes față de popularizarea 
manifestațiilor sportive. Cu excepția 
fișelor referitoare Ia jocurile de tot
al din cadrul celor trei campionate 
epublicane, rar întîlnești în orașul 
îrașov afișe care să anunțe desfășu- 
area celorlalte întreceri duminicale, 
ci-colo zărești cîte un afiș în care 
linamo Brașov își anunță jocul de 
landbal. Iar alte asociații și cluburi 
itilizează afișe de mină scrise fru- 
nos. este adevărat, dar insuficiente ca 
lumăr și in marea lor majoritate ex- 
•use în locuri unde în nici un caz nu 
<ot servi scopului pentru care au fosl 
ifișate. Teritoriul orașului Brașov este 
lestul de mare, cuprinde mai multe 
artiere muncitorești în care locuiesc 
nulți amatori ai manifestațiilor spor- 
ive. Aceștia vor și trebuie să cunoască

— Eu merg, pe „Tradarul" I
— Eu merg, pe „Steagul roșu".

din timp programul săptămînal al com
petițiilor sportive. La acest lucru nu 
s-au gîndit suficient cei chemați să 
răspundă de popularizarea manifesta
țiilor sportive.

Cel mai recent exemplu ni-1 servesc 
întrecerile de volei organizate la Bra
șov in cadrul campionatelor europene, 
la care popularizarea nu s-a făcut la 
înălțimea cerințelor. Pe strada Lungă, 
în direcția în care se află noua sală 
de sport a asociației Armatei, n-a fost 
expus nici un afiș. La colțul străzii
1. C. Frimu — acolo unde se găsește 
această bază sportivă și unde ar fi 
fost absolut necesar măcar un afiș ca 
să indice direcția spre sală, nici gînd 
să existe un asemenea indicator. între 
8—10 noiembrie, în aceeași sală s-a 
desfășurat un turneu de baschet dotat 
cu „Cupa Carpați" care a fost de ase
menea slab popularizat. Urmarea nu 
este greu de ghicit. S-au vîndut foarte 
puține bilete. Aceasta, deși se tipăriseră 
destule afișe pentru popularizarea com
petiției.

Situații asemănătoare au existat și 
la alte competiții. La lupte, de exem
plu, pentru etapa a Ill-a din returul 
campionatului republican pe echipe au 
fost scrise de mînă 6 afișe, pentru în
tregul oraș. Rezultatul: cam 50—60 
de spectatori în cete două zile de în
treceri. Același lucru se întîmplă și 
cu jocurile de handbal și de volei, unde 
numărul spectatorilor este redus toc
mai datorită lipsei de popularizare.

Și dacă toate acestea se întîmplă 
la jocurile din cadrul campionatelor 
republicane, ce să mai vorbim de jocu
rile sau întrecerile celorlalte campio
nate cu caracter regional sau orășe
nesc ?

Este cazul să se analizeze cu mai 
mult simț de răspundere această pro
blemă. Este foarte adevărat că în ora
șul Brașov, din cauza existenței a 5 
cluburi, fiecare cu comisia sa de pro
pagandă, se creează uneori neînțele
geri. Trebuie însă stabilit de către co
misia regională de propagandă cine 
anume răspunde de această problemă 
pentru orașul Brașov. Și credem că 
ar fi bine să se amenajeze locuri fixe 
de afișaj in diferite cartiere muncito
rești ale orașului. Confecționarea unor 
panouri nu constituie o mare greutate, 
iar pentru stabilirea locurilor se va 
găsi — fără îndoială — înțelegerea 
necesară din partea Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al orașului

Brașov care, și în alte ocazii, a dat 
sprijinul cerut.

Dar cîte nu s-ar putea face în orașul 
Brașov pentru anunțarea manifestați
ilor sportive, pentru popularizarea a- 
cestora. lată de pildă: un timp înde
lungat în ziarul regional „Drum nou" 
a apărut rubrica „Unde mergem azi î“ 
care servea în mod deosebit la popu
larizarea activității competiționale. Ar 
fi bine dacă s-ar relua această rubrică. 
De asemenea și ziarul regional „Volk- 
zeitung" care apare vineri, ar 
putea să publice și programul compe- 
tițional duminical în coloanele obiș
nuite de sport. Același lucru l-ar pu
tea face și stația de radioamplificare 
a orașului Brașov în emisiunea sa de 
sîmbătă seara, la „ora locală". Toate 
acestea ar constitui un ajutor de preț 
pentru activitatea competițională și ar 
servi marele număr de amatori de 
sport din orașul Brașov.

Anonimatul în care se desfășoară 
activitatea sportivă competițională din 
orașul Brașov trebuie să constituie una 
din problemele urgente de analizat de 
către comisia regională de propagan-

Cine dă de meci... 'tl povestește mtinel 
Desen de Neagu Râdulescu

dă a consiliului regional UCFS și 
chiar de către Biroul acestuia. Rezol
varea cit mai grabnică a problemei 
popularizării manifestațiilor sportive 
va contribui în mare măsură !a suc
cesul lor.

C. GRUlA-coresp.

Clasamentul definitiv al campionatului republican 
pe echipe mixte

Așa cum s-a mai anunțat, campiona
tul republican de tenis pe echipe mixte 
s-a încheiat cu victoria formației 
Steaua. După terminarea tuturor in
ii Irurilor și omologarea rezultatelor, cla
samentul se prezintă astfel: 1. Steaua,

„Prin sport copiii noștri cresc sănătoși și puternici"
(Urmare din pag. 1)

fetes!... Cei mai mici sînt la Școala 
sportivă de elevi nr. 2, iar pe trei din
tre ei i-a luat fostul lor profesor, Stan- 
culescu, la clubul Rapid. Și-acum mai 
vine pe la noi. Se interesează cu aceea
și grijă, dacă sînt ordonați, dacă își 
fac lecțiile. Profesorul, ce să zic, mi 
i-a lăudat zilele trecute, că joacă bine, 
că au talent. Dar, să vedem, pînă la 
urmă...

„DAN ȘI VIOREL AU AJUNS 
CÎT MINE 1“

Judecind după statura impunătoare 
a tatălui, comparația nu este prea exa
gerată.

■—■ Parcă din senin au crescut copiii- 
ăștia, ne spune tehnicianul V. Constan- 
tinescu. Acum 4 ani, cînd Dan și Vio
rel m-au anunțat că au fost selecțio
nați în echipele de volei ale claselor 
lor, nu-mi venea să cred. I-am încura
jat, bineînțeles, cu toate că în sinea 
mea mă gîndeam că sînt prea firavi 
pentru sport. Desigur, nu mă îndoiam 
de loc că prin sport, copiii mei se vor 
întări. M-am convins de acest lucru 
ceva mai tîrziu, cînd Dan și Viorel au 
început să se... întărească nu numai 
la sport, ci și la învățătură.

— Vă dădeau mult de furcă cu 
cartea ?

— In special cel mic. Era ceva mai

Distincții f.A.l. acordate aviatorilor romînl

MIRCEA FINESCU
La sfîrșitul lunii octombrie, în 

Mexico s-au desfășurat lucrările celei 
de a 56-a conferințe a Federației Aero
nautice Internaționale. Cu acest prilej 
au fost acordate distincții ale forului 
aviatic internațional aviatorilor care 
au stabilit performanțe deosebite în 
sporturile aviatice, sau au depus o în
delungată activitate în acest domeniu. 
F.A.I.-ul a acordat medalia de aur 
„Cosmos" piloților cosmonauți sovie
tici Adrian Nicolaev și Pavel Popovicî, 
pentru zborul cosmic în grup, medalii 
„De la Votix" unor piloți pentru re
corduri mondiale absolute (printre care

=
„Cupa 13 Decembrieii

a încheiat sezonul de ciclocros

se numără G. Masolov și V. Iliușin 
din Uniunea Sovietică) și diplome de 
onoare „Paul Tissandier".

Printre aviatorii cărora li s-a de
cernat diploma de onoare a F.A.I.-ului, 
purtînd numele aviatorului „Paul Tis
sandier", se numără și doi piloți din 
aviația noastră sportivă: PETRE 
ISTRATE, secretar general al F.R.A., 
și ing. MIRCEA FINESCU, maestru 
al sportului. Cei doi aviatori romîni 
sînt binecunoscuți. Petre Istrate desfă
șoară activitate aviatică de peste 22 
de ani, obținînd succese deosebite, iar 
inginer Mircea Finescu — pilot pla-

actualul campion de ciclocros, C. Du
mitrescu, C. Baciu, Gh. Rădulescu, Gh. 
Radu și alți specialiști ai acestui gen 
de alergări.

Sărăcia de concurenți i-a determinat 
pe arbitrii să dea startul laollaltă junio
rilor de categoria I și seniorilor, fă- 
cîndu-se însă la sfîrșitul întrecerii 
clasamente separate. Cu toate acestea, 
cursa desfășurată de-a lungul a aproape 
20 km a fost neașteptat de dinamică, 
juniorii dînd o replică dîrză colegilor 
lor mai mari. Astfel, Ion Braharu care 
cu îndemînarea-i cunoscută s-a insta
lat în frunte, cînd a început terenul 
accidentat a fost secondat în perma
nență de tînărul Constantin Grigore 
în vîrstă de numai 17 ani. Au trecut 
linia de sosire înaintea seniorilor ju- 

_ niorii C. Ivan, D. Lascu, Gh. Toader 
și alții.

CLASAMENTE FINALE: seniori —
1. I. Braharu (Voința), 2. S. Mihăl- 
țeanu (Steaua), 3. C. Porumb (Dinamo); 
juniori cat. I — 1. C. Grigore (Voința),
2. C. Ivan (Dinamo), 3. D. Lascu 
(C.P.B.). Cîștigătorii celorlalte probe: 
juniori cat. a II-a — L. Mnațacanian 
(Voința); semicurse — N. Procop 
(Steaua); biciclete de turism — FI. 
Tițoiu (Voința); cicloturiști — Con
stantin Manolric.

L TRAIAN

tre spectatori, la patinoarul artificial.
— Cam frig, nea Banule — am intrat 

noi în vorbă.
—- Și încă cum f Mai ales cînd stai 

2—3 ore pe loc... Mă încălzesc însă, 
cînd îl văd pe Valentin al meu pati- 
nînd. Zimbiți, așa-i ? Aflați însă că 
prin fi-miu am îndrăgit și eu sportul. 
Nu știam că-i atît de frumos. Acu 
de-abia înțeleg de ce băieții din secție 
trăgeau de mine să-i însoțesc pe sta
dion.

Apoi, după o pauză, urmărind atent 
evoluțiile micului patinator :

— Să nu credeți că nu mi-a plăcut 
și mie patinajul. Cînd eram mic, țin 
minte, părinții cumpăraseră celui mai 
mare dintre noi o pereche de ghete. 
Le luam pe rând. Eram însă nouă ama
tori. Așa că pînă ne venea rîndul, 
vorba aia, se topea gheața... Nu era 
„artificială", ca astăzi: tribune, ves
tiare, cabinet medical, ehe!..,

— Patinează frumos puștiul, schim
băm noi subiectul.

— Să-l vedeți la concurs ! Să-l ve
deți însă și acasă... Ordonat, sîrguin- 
cios. Dar ceea ce mă bucură cel mai 
mult este faptul că Valentin al meu 
stă ore întregi în frig, fără să mai 
răcească. S-a călit băiatul, a devenit 
mai zdravăn. Sportul l-a fortificat!

★
Trei exemple, dintre miile de pă

rinți care și-au dat adeziunea lor to
tală pentru sport.

PETRE ISTRATE
norist — este deținătorul majorității 
recordurilor țării noastre în zborul fără 
motor, cîștigătorul insignei de aur cu 
trei diamante acordată de F.A.l. pen
tru performanțe excepționale.

Cele două distincții F.A.l. constituie, 
fără îndoială, prilej de mîndrie pentru 
mișcarea noastră sportivă.

V. T.

Pe urinele 
materialelor 
nepublicate

Corespondenții ziarului nostru din 
orașul Oradea ne-au semnalat o seric 
de deficiențe ale Consiliului regional 
UCl’S Crișana în organizarea unor 
competiții sportive. Adresîndu-ne con
siliului sus amintit am primit urmă
torul răspuns :

„Criticile făcute de corespondenții 
ziarului sînt juste. Astfel, meciul d& 
volei dintre reprezentativele S.S.E. O- 
radea și Deva a suferit din cauza ne
glijenței sectorului nostru tehnic, care 
n-a luat măsuri pentru planificarea 
ba zei sportive unde să aibă loc între
cerea. De asemenea, nu am luat măsuri 
pentru buna desfășurare a unei reu
niuni de box. Consiliul regional vn 
asigura în viitor o planificare mai 
judicioasă a bazelor sportive. în acest 
scop, pentru fiecare competiție au fost 
repartizați activiști ai consiliului, ca 
si cadre corespunzătoare din activul 
obștesc".

★
în tot timpul campionatului de cali

ficare pentru categoria A la volei 
echipa din Tîrgoviște a susținut, a$a 
cum susțin toate echipele, meciuri în 
deplasare și... acasă. Acasă este un fel 
de a spune, deoarece partidele cart, 
trebuiau să se dispute în Tîrgoviște» 
au avut loc în... Ploiești. în legătură 
cu această situație, ne-a scris Mișu 
Avanu. Răspunsul la sesizare l-am pri
mit din partea Consiliului raional 
UCFS Tîrgoviște, care ne arată că 
s-au luat măsuri pentru rezolvarea &• 
cestei probleme. A fost întocmită o 
documentație care s-a trimis Comite
tului executiv al Sfatului popular re
gional Ploiești, urmînd să se dea de
cizie de mutare a secției Cooperativei 
locale Ciocanul într-un alt local. în 
acest fel se va elibera o sală cores
punzătoare pentru activitatea sportivă- 
din oraș.

★
Z. Gross din Săliște, raionul Sibiu* 

Petre Stoica din comuna Mocrea, ra». 
ionul Ineu, G. Antonescu din Brăila* 
C. Sandu din comuna Podari, regiunea 
Oltenia, Ilie Ivănescu din comuna 
Ghimpățeni, regiunea Argeș, Gh. Voit 
caru din comuna Lișteava, raionul Se*, 
garcea, V. Vladu din Porumbacu de, 
Sus, raionul Sibiu, N. Lascu din co
muna Padina Mare, raionul Vînju 
Mare, qu scris redacției noastre despre 
anumite deficiențe privind difuzarea 
ziarului „Sportul popular* de către, 
oficiile P.T.T.R. respective. Adresîn
du-ne direcțiilor regionale și raionale 
P.T.T.R., acestea ne-au comunicat că 
cele semnalate sînt juste și s-au luat 
măsuri pentru îndreptarea lucrurilor^ 
Iată cîteva răspunsuri: „Din cercetă* 
rile făcute a rezultat că agentul N. 
Birțoiu nu a decontat la timp, la ofi
ciu, banii pe care i-a încasat pentru 
abonamente pe luna septembrie. A- 
gentul respectiv și-a recunoscut în 
totalitate vina. El a fost sancționat cd 
ultim avertisment, urmînd ca la prima 
abatere să i se desfacă contractul de 
muncă“. (DIRECȚIA REGIONALĂ 
P.T.T.R. OLTENIA — referitor la se- 
sizar ea lui Gh. Voicaru din raionul Se- 
garcea). „Vinovat de neprimirea zia
rului, la fiecare apariție, este agentul 
poștal din comuna Amnuș, care a fost 
sancționat pe linie administrativă. Pen* 
tru numerele neprimite de către abo
nat i se va restitui acestuia contrava-: 
lo are-a (DIRECȚIA REGIONALĂ 
P.T.T.R. BRAȘOV — referitor la scri
soarea abonatului I. Gross din Săliște, 
raionul Sibiu).
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Prima zi a lui decembrie a marcat 
închiderea oficială a sezonului de ci
clocros. Cu acest prilej, consiliul aso- 

i ciației sportive Tipograful din Capi-
■ tală a organizat tradiționalul concurs
■ dotat cu trofeul „Cupa 13 Decembrie*4. 

Soarele cu... dinți nu i-a speriat pe 
amatorii reuniunilor de ciclocros care 
au venit duminică dimineața în fața 
întreprinderii poligrafice „13 Decem
brie 1918“ pentrn a asista la plecările 
și sosirile cicliștilor, iar alte sute de 
spectatori s-au înșirat pe traseul din 
împrejurimile cartierelor Floreasca și 
Pipera. în schimb, prima zi de iarnă 
i-a speriat pe o serie de... alergători 
care au găsit că e mai bine să stea 
la „gura sobei". De la start au lipsit

2. Dinamo, 3. Progresul, 4. Știința 
(toate din București), 5. Steagul roșu 
Brașov, 6. Selecționata regiunii Ba
nat,' 7. Selecționata regiunii Clui, 8. 
Clubul sportiv școlar Harghita Tg 
Mureș, 9. I. T. Oradea.

zburdalnic, întotdeauna avea caietele 
pătate de cerneală, își făcea lecțiilq pe 
fugă, dornic să plece cît mai repede 
la joacă. Intr-un timp, mă luasem 
chiar de gînduri. Nu știam ce să mai 
fac. Toate metodele folosite nu dădu
seră nici un rezultat. Am cerut spriji
nul comitetului de părinți al școlii, din 
care făceam și eu parte. In zilele ur
mătoare, lui Dan i s-a cerut să predea 
treningul și sacul de echipament. Sea
ra, cînd a venit acasă, n-a scos o vor
bă. S-a apucat imediat de lecții. Îmi 
stătea pe limbă să-l întreb care-i... 
misterul. Mi l-a spus abia cînd și-a 
recăpătat treningul și sacul...

Acum, pe treningul lui Dan ca și 
pe al lui Viorel sînt înscrise inițialele : 
„Ș.S.E. 2". Au crescut băieții... Azi fac 
parte din echipa campioană republi
cană de juniori Ia volei.

„O DATĂ CU FIUL MEU
AM ÎNDRĂGIT ȘI EU SPORTUL"

Pe maistrul FLOREA BANU de la 
fabrica de încălțăminte și pielărie „Fla
căra roșie" îl știam ca pe un om pe 
care nu-1 interesează prea mult sportul. 
Se bucura ori de cîte ori tinetii 
muncitori din secția lui obțineau re
zultate frumoase în întrecerile spor
tive. O dată chiar le promisese că va 
veni să-i vadă pe stadion...

Nu mică ne-a fost însă mirarea, zi
lele trecute, cînd l-am întîlnit, prin-



De la start la sosire...
De curind, clubul sportiv bucu- 

reștean Gloria a organizat un con
curs de marș la care au participat 
multi tineri începători. Rezultate : 
începători 3 km: Cristian Rasner 
(Olimpia); juniori categoria a 11-a: 
Nicolae Br'tnzan (Metalul). Pe echi
pe : 1. Olimpia 15 p; 2. S.S.E. 1 
16 p; 3. Grivița Roșie 23 p; Seniori 
9 km.: Ion Bogdan (Metalul): Pe 
echipe: 1. P.T.T. 10 p; 2. Metalul 
15 />

D. PARASCH1VESCU, antrenor

Consiliul orășenesc UCFS din 
Onești, în colaborare cu Comitetul 
orășenesc U.T.Aă. și Secțiunea de In- 
vățămint a sfatului popular, a orga
nizat un concurs atletic la care au 
luat parte 320 de elevi din clasele 
1 — IV ale școlilor din localitate. 
Pe școli, pe primul loc s-a clasat 
echipa școlii de 8 ani nr. 1, urmată 
de școala nr. 5 și școala nr. 4.

Primul concurs atletic s-a bucurat 
’de un frumos succes de participare, 
obținîndu-se și unele rezultate promi
țătoare

GH. GRUNZU. coresp.
I

Faza regională a campionatului re
publican de cros a reunit la Oradea

numeroși sportivi din localitate și din 
Beiuș. Rezultate: junioare 11, 600 m: 
Aurica Moțiu (S.S.E. Oradea): pe 
echipe: S.S.E. Oradea 7 p; juniori 11, 
1.300 m: Adalberth Toth (S.S.E. 
Oradea); pe echipe S.S.E. Oradea 
10 p: junioare 1. 800 m: Margareta 
Bakcsi (S.S.E. Oradea); pe echipe: 
S.S.E. Oradea 6 p: juniori I, 2000 m: 
Traian Magheru (S.S.E. Beiuș) pe 
echipe S.S.E. Beiuș 10 p; seniori 
7.000 m: S. Szabo (S.S.E. Oradea); 
seniori 6.000 m: I. Szanlo (C.S.O 
Grisul). O notă critică se cuvine aso
ciațiilor și cluburilor sportive pentru 
faptul că la startul întrecerilor nu s-a 
prezentat nici o atletă

GH. LORINCZ, coresp.

In împrejurimile orașului Suceava 
s-au desfășurat întrecerile etapei re
gionale a campionatului republican 
de cros. Au participat 150 de sportivi 
din 5 raioane. Bine pregătiți s-au 
dovedit a fi atleții din raioanele Bo
toșani — cîștigători a două locuri I 
— și din Suceava. Pe echipe, locul I 
a fost cucerit de sportivii din Boto
șani la 3 probe și de cei din Cîm- 
ptilung la 2 probe.

C. ALEXA, coresp.

Campionatul republican pe echipe, 
desfășurat anul acesta de-a lunfptl 
a patru etape, s-a încheiat duminică 
cu victoria — meritată — a forma
țiilor Știința I (feminin) șl Dinamo 
(masculin), ambele din București. 
Fotoreporterul nostru Ion Mihăică 
le-a surprins pe cele două echipe 

la terminarea întrecerilor

O LUCRARE UTILĂ
PENTRU ACTIVIȘTII SPORTIX

Așteptat de mai mulți ani, „REGU
LAMENTUL GENERAL AL CON
CURSURILOR DE GIMNASTICĂ", 
apărut recent, vine să-și aducă 
o contribuție importantă la realizarea 
unei munci mai bune în ceea ce pri
vește organizarea Întrecerilor de gim
nastică. Deoarece in școlile de toate

die de zi sau de la secția fare 
vență a Institutului de cultură 
sau de la facultățile de educație 
din cadrul institutelor pedagogii 
sesc tn această lucrare un prețic 
terial documentar și numeroas 
noștințe necesare activităților l 
itoare.

Ancora Galati — pentru prima oară în categoria A
Așadar, în categoria A va juca, pen

tru prima oară, și o formație din re
giunea Galați l Este, desgiur. îmbucu
rătoare constatarea că numărul centre
lor unde rugbiul se dezvoltă calitativ 
este In continuă creștere. Și pentru că 
„XV"-le gălățean este mai puțin cu
noscut, să facem o primă prezentare a e- 
chipei pe care o vom urmări anul 
viitor în campionatul categoriei A.

Formația Ancora Galați a ciștigat se
ria din campionatul de calificare dm 
acest an cu următorul „bilanț":

1. 12 9. 1 2 94:23 31
Rugbiștii gălățeni au acumulai, in 

cele 12 jocuri, un avans de 3 puncte 
asupra colegilor de la Laminorul Ro 
man — principalii lor adversari — și 
de 4 puncte asupra echipei A.S. Tecuci, 
tn jocurile de baraj. Ancora Galați a 
învins Chimica Tirnăveni — în pre 
lungiri — cu 16—5 și, duminică pe 
Farul Constanța cu 6—3. Ultimele re 
zultate — victorii meritate — au fost 
obținute în ciuda faptului că formația 
din Galați s-a prezentai cu 7 indispo
nibilități.

Și acum, despre jucătorii și antreno- 
Tul lor, instructorul voluntar irw

cian montor, inovator; Dumitru HOL- 
CA, electrician, fruntaș în producție; 
Ar hire DAVID, strungar; Andrei VAN- 
GHELE. electrician ; Vasile RAȘCANU. 
constructor fasonaior : Nicolae IAȘU. 
constructor; Petre FRANȚIU, student; 
Petre VELUDA, student; Mihai PA 
RASCHIV, maistru timplar; Mihai 
IOANOVIC1, student; Dumitru DO 
BRINF.SCU, telegrafist NAVROM; 
mijlocași: Vasile GAVRILA, con
structor; Dan DICULESCU, student ; 
jucători în linia de treisferturi: Du
mitru NICOLAE, inginer; Gheorghe 
T AN ASE, inginer; Nicolae MARINE
SCU, student; Ion STOICA, student; 
Eugen OU ATU, inginer; Elmis SAL
LIS, sudor; Costică FASOLĂ, mode
lor; Leonard POȘA, sudor de înaltă 
calificare.

„Promovarea în prima categorie este 
pentru noi o mare bucurie, dar și o 
obligație tot atît de mare. Am cucerit 
dreptul să jucăm alături de cele mai 
bune formații din țară, dar știm că 
aceasta înseamnă pentru noi datoria 
de a ne pregăti mult mai bine decît. 
pînă acum" — ne-a spus antrenorul 
Anton Praisler, printre... felicitările 
primite duminică, pe stadionul Pro 
greșul.

timați după 31 august). Să recunoaștem 
că era vorba de un handicap foartt 
serios, mai ales intr-o partidă care 
trebuia să hotărască UNDE va juca 
Știința Timișoara la anul.

Cum au reușit studenții să infirme 
pronosticurile celor care — în aseme
nea situație — nu acordau Științei Ti 
mișoara prima șansă? Fără îndoială, 
echipa a luptai mult pentru victorie. 
A fost un efori colectiv, entuziast 
Dar, la obținerea succesului a cont’i 
buit in mare măsură și prezența tine
rilor jucători irdroduși în formație in 
locul titularilor. Andreescu, Pop, Bu- 
descu, Dumitrescu etc. au dat deplină 
șațisfacție în această partidă deciși 
vă, răsplătind astfel încrederea celor 
care i-au promovat cu curaj.

lată și concluzia prilejuită de aceste 
constatări: PREGĂTIREA 1UN1ORI- 
LOR Șl A TINERILOR JUCĂTORI 
DE REZERVĂ LA NIVELUL TITU
LARILOR, ÎNSEAMNĂ O GARANȚIE 
CĂ ECHIPA NU VA FI NICIODATĂ 
PUSĂ IN SITUAȚIA DE A PIERDE 
O PARTIDĂ NUMAI PENTRU C.Ă 
UN JUCĂTOR SAU ALTUL S1NT IN
DISPONIBILI. Șl IN PLUS, CERTI
TUDINEA CĂ EClllPA VA PUTEA 
FI 0R1CIND ALCĂTUITĂ DINTR-UN 
LOT NUMEROS ȘI VALOROS.

DAN GÎRLEȘTEANU

gradele, se organizează anual nume
roase întreceri de gimnastică, este de 
la sine înțeles că „Regulamentul" 
este un îndreptar absolut necesar tu
turor profesorilor de educație fizică. 
Desigur, el constituie in același timp 
o lucrare utilă pentru toți antrenorii 
de gimnastică și activiștii sportivi, 
care lucrează în cluburi și asociații 
sportive, la orașe sau sate.

De asemenea, studenții de la cursu-

Lucrarea, cu un conținut jr 
sistematizat, începe prin a faci 
cizări asupra clasificării corup 
lor, alcătuirii regulamentului, p 
mului, clasamentului — pentru 
rite forme de întreceri. In conți, 
se explică în mod foarte clar r. 
(iile organelor care inițiază și o. 
zează concursul, despre formare- 
sarcinile juriului, a diferitelor 
sii, precum și stabilirea atrib. 
care revin diferitelor funcții de 
traj șa.

In final lucrarea cuprinde in 
precise asupra dimensiunilor ap 
lor și instalațiilor de gimnastică 
plasarea acestora în diferite va 
de organizare a concursurilor, p 
și cîteva scheme din ordinea de 
la aparate în cazul organizării 
cursurilor cu participarea a tre 
mai multor echipe. Imprimatele . 
necesare organizării unui concw 
nexate la sfîrșitul broșurii, sini 
real folos activiștilor sportivi.

Colectivul care a elaborat „ 
lament ui" a depus o muncă sus, 
și calificată, iar lucrarea umple 
gol în activitatea de gimnastic; 
țara noastră și se înscrie pe linie 
surilor stabilite de Documentele 
ferinței pe (ară UCFS, și' a 
Gimnastică privind îmbunat- 
continuă a activității de gimne

Pe marginea meciului Romîni

Mijlocașul la grămadă al echipei Ancora Galați deschide linia de treisferturi 
(bază din jocul Ancora Galați — Chimica Tîrnăveni: 16—5)

Foto: St. Petrică
'ANTON PRAISLER - șeful servi
ciului mecanic-șef la Șantierul na
val Galați. De fapt, antrenorul, 
pe care jucătorii Ancorei îl pur
tau pe brațe duminică după jo
cul cu Farul, este fost jucător 
'de rugbi. De aproape 5 ani, el se ocu 
pă însă de pregătirea formației An 
cora. avind ca obiectiv final promova
rea echipei in categoria A. Acum a 
reușit t Lui, ca și tuturor jucătorilor, 
li se cuvin, desigur, toate felicitările 
tui numai pentru rezultatul in sine, ci 
și pentru jocurile de calitate prestate 
de echipa Ancora, de disciplina și 
Sportivitatea dovedită de jucători..

lată, de altfel, lotul folosit în acest an 
de Ancora Galați: înaintași:. Gicu POPA 
s» căpitanul echipei, —< clpctri-

Intr-adevăr, trebuie multă muncă, 
exigență deosebită în pregătirea pen
tru viitoarea ediție a campionatului. 
Aceasta, pentru că jucătorii Ancorei 
Galați, bucuroși că au ciștigat, doresc 
să și... păstreze locul pe care l-au cu
cerit pentru prima dată în categoria A

★
Formația Știința Timișoara este 

cunoscută amatorilor de rugbi, așa 
incit prezentarea ei nu ar aduce ni
mic nou. Dorim însă să subliniem un 
fapt constatat cu prilejul jocului care 
a decis participarea și în ediția vii
toare ^-campionatului a- formației ti
mișorene. Duminică, Știința Timișoara 
a obținut victoria, deși conform preve
derilor regulamentului, nu p avut drep
tul șă jolosească^. 9. jucători jlcgi- -

E încă vie în mintea iubitorilor fotbalului ultima 
întîlnire dintre Romînia și Danemarca, care a 
dat cîștig de cauză formației romînești. După 
cum s-a arătat în presa sportivă și la posturile 

M noastre de radio, precum și după relatările celor 
care au vizionat partida de pe stadionul Fila- 
delfia din Torino (partida a fost transmisă și 
prin Euroviziune în mai multe țări europene) s-a 
putut constata cît de dificilă și de dramatică a 
fost această întîlnire. Se întîlneau două echipe, 
cu stiluri diferite de joc, cu școli diferite. Nu 
era vorba de un simplu meci interțări, ci de un 
pas bun sau greșit în turneul de calificare pentru 
Tokio. Pentru noi romînii, al doilea meci pierdut 

Jț ar fi însemnat un curat eșec fotbalistic, ratarea 
calificării pentru turul următor.

Federația Romînă de Fotbal, comisia de selec
tai ție, cunoscînd sub toate aspectele miza celui 
0£g de-al treilea joc cu Danemarca, precum și faptul 

că adversarul nostru se pregătise din toate 
punctele de vedere, a luat la vreme măsurile co- 

W respunzătoare în legătură cu alcătuirea formației 
și pregătirea acesteia. (Trebuie să adăugăm și 
faptul că întreaga muncă de pregătire a formației a 

rA fost rezultatul unei consultări largi cu masele 
de iubitori ai fotbalului, cu tehnicienii de bază 
ai federației, cu cadrele de specialitate). Nu în- 

f— tîmplător în prima garnitură a țării noastre și-a 
făcut intrarea, printre alții, și jucătorul băimărean 
Sasu, fotbalist de categoria B. Aceasta e o dovadă 
în plus a curajului, priceperii cu care au lucrat 
specialiștii pentru alcătuirea unei formații cores
punzătoare în meciul-cheie de la Torino. Trebuie 
să spunem că reprezentativa națională a meritat 
cu prisosință să cîștige. Și putea învinge la un 
scor mai mare. Au fost ocazii prea mult ratate 
dar au fost și intervenții salutare din partea 
danezilor, care au scăpat astfel, cu fața destul 
d.e curată. Sîntem mulțumiți de acest rezultat,

care ne-a asigurat un nou pas pe drumul către 
Tokio. Dar, pentru a elucida unele probleme le
gate de pregătirea și evoluția echipei romînești 
în italia, e bine să aruncăm o privire retrospectivă 
asupra comportării echipei noastre. Care au fost 
cauzele victoriei noastre în cel de-al treilea meci 
cu Danemarca :

1) MĂSURI HOTĂRÎTE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
ALCĂTUIREA ECHIPEI. Deoarece în meciul cu 
Danemarca de la București prima noastră garni
tură vădise serioase lacune (ca plasament greșit 
în teren, execuții tehnice defectuoase, pripeală 
în fazele de finalizare, serioase slăbiciuni în apă
rare, unde Nunweiller III greșise cel mai mult, 
o linie de atac fragilă etc.) conducerea federației 
și comisia de selecție au luat măsuri hotărîte 
pentru alcătuirea unei formații capabile să joace 
la un nivel corespunzător unor importante întîlniri 
internaționale. Astfel, lotul reprezentativei noastre a 
fost îmbunătățit serios la înaintare prin introdu
cerea jucătorilor Sasu, Creiniceanu și alții. 
In apărare s-au făcut schimbări structurale 
ținîndu-se seama de marea experiență căpătată 
la București, cînd în primele minute am încasat 
aproape „gratuit" două goluri, introdueîndu-se 
jucătorii Greavu, C. Dan, Caricaș și Mîndru. După 
cîteva antrenamente pe stadionul Ghencea, Poiana 
Cîmpina și Rivoli, Campo Moto Velodromo și 
Filadelfia (Italia), s-a cristalizat si formația re
prezentativă. Ținîndu-se seama de forma jucă
torilor, de randamentul la antrenamente, antrenorii 
si conducerea federației au luat măsuri de în
locuire la vreme a unor jucători, care nu erau 
în forma corespunzătoare chiar atunci cînd a 
fost vorba de „titulari" ai reprezentativei (Ivan, 
Manolache, Țîrcovnicu, Haidu), introducînd 
elemente cu pregătire superioară, cu putere de 
luptă, elemente care să întărească puterea de 
șoc a întregii formații. După cum s-a și văzut,
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LA ZI...
ganizarea consiliului orășenesc 
Jucurești, în prezent se desfă- 
i Capitală campionate de gim- 
la diferite categorii de clasifl- 
stfel, pînă în prezent au fost 
ți campionii orașului București 
(oriile co)ii, juniori I, seniori 
aștri (feminin), copii, juniolri I, 
LI și seniori I (masculin).
rumos succes a obținut la 
i copii foarte tînăra gim- 
E, Celmic (Dinamo). care a 

campioană la individual 
precum și la sărituri. La 

îștigat G. Karzali, (Dinamo), 
bîrnă O. Gheorghe (S.S.E. II). 
îulin, la aceeași categorie, titlu! 
3-ion absolut a revenit dinamo- 
V. Mezei, cîștigător și la sol, 
aralele, inele. La sărituri titlul 
pion a fost cucerit tot de un 
dinamovist, P. Neagu.
vtegoria junioare I campioană 

a devenit la fete Diana Toma, 
iparate : sol — Mioara Popescu; 
și bîrnă — Diana Toma ; para- 
Nona Știucă (toate Dinamo). La 

I (masculin) Petre Mihăiuc 
a obținut o adevărată colecție 

ri ; ia individual compus, sol, 
paralele și cal. Constantin Bă- 

orul) a devenit campion la bară 

cces și mai categoric a realizat 
goria seniori II gimnastul P. 
ru, care a devenit campion al 
i la toate cele 7 probe.
tegoria seniori I, la feminin, 
au fost cucerite de : indivi- 

mpus, sărituri și paralele — E. 
(C.S.S.) ; sol — A. Toporan 

I) ; bîrnă — D. Pană (S.S.E. II). 
nil in toate titlurile au fost cu- 
e Nicolae Berha, de la C.S.S., 
e Costache Harisis.
egoria maestre titlul a fost cu- 

individual compus de Rodica 
u (Dinamo), campioană și la să- 

bîrnă, iar la soi și paralele a 
,• învingătoare Emilia Panait, 

«a Dinamo.

Știri... Rezultate...
ALTE REZULTATE DIN CUPA R.P.R.

în etapa de duminică a Cupei 
R P.R. s-au mai înregistrai rezultatele: 

Unio Satu Mare — Recolta Cărei
1—5 (0—1).

.4.S. Aiuri — Industria Sirmei Cimpia 
T urzii 3—0 (2—0).

Prototipuri Otopeni — Tehnometal 
București 0—6 (0—3).

Minerul Sotinga — Muscelul Cîmpu- 
hmg 5—0 (2-0).

Mecanizatorul Făurei — Laminorul 
Brăila 0—1 (0—1).

CUPLAJUL DE DUMINICĂ
în cadrul ultimei etape a campio

natului categoriei A, în Capitală sînt 
programate jocurile pe Stadionul Re
publicii : ora 12,30: Rapid — Știința 
Cluj, ora 14,15: Progresul — Crișul 
Oradea.

TRIAL PENTRU JUNIORI

Joi. la ora 13,45 se va disputa pe 
stadionul Republicii un meci de ju
niori, în cadrul lucrărilor de selecție 
pentru Turneul U.E.F.A., între Viitorul 
Electronica și o selecționată din care 
jac parte următorii jucători: Spingiu 
(Dinamo), Rămureanu (Știința), Za- 
haria, Popa (Dinamo), Constantinescu 
(Progresul), Păciulete, Smadea (Viito
rul), Lucescu, Goleac (Dinamo). Țară- 
lungă (Hunedoara), Lang (Anina). 
Zăroaie (Fălticeni), Szilaghi (C'mpina), 
Constantin (Oltenița), Anghelescu 
(ICAR București), Crăciun (Metalul 
Floreasca), Băluță (Voința) și Birsan 
( Metalul).

ționala tragere la so'ți a mingii și terenului. în prim plan, de la stingă la dreapta arbitrul Campanatti, 
O le Madsen și Constantin

„G E
In legătură cu

Pentru cei care urmăresc activitatea 
fotbalistică, poziția în clasamentul pri
mei categorii a formațiilor „Știința*' din 
Timișoara și Cluj constituie, pe bună 
dreptate, un semn de întrebare. în anii 
trecuți echipele studențești reprezentau 
destul de onorabil aceste centre cu ve
che tradiție în fotbalul nostru, se bu
curau în general de simpatii în întrea
ga țară pentru jocul avîntat, tineresc 
pe care îl practicau în fața oricărui 
adversar. Iată însă că în această edi
ție a campionatului se pare că cele 
două „științe” vor ierna, ca două „ge
mene" în coada clasamentului. Ajunse 
pe ultimele trepte ale clasamentului, 
„gemenele” au dat celor care se ocupă 
de îndrumarea lor, (este un fel de a 
spune) prilej de serioase discuții. Astfel 
cei care au analizat rămînerea în urmă 
a fotbaliștilor de la aceste două cluburi, 
au dezvăluit aproape aceleași cauze, 
care, după cum se va vedea, se aseamă
nă ca două picături de apă. în linii 
mari, e vorba de munca depusă de an
trenori. de disciplină și de „activitatea” 
secțiilor de fotbal.

La Cluj, ziarul local „Făclia" s-a ocu
pat într-un amplu articol de evoluția 
din ultima vreme a echipei din loca
litate.

Referindu-se la problemele Impuse de 
prezența unui antrenor competent la 
acest club, în articol se spune, printre 
altele : „O primă cauză a regresului 
echipei constă în nesesizarea împre
jurării că ea a manifestat un început 
de declin chiar din returul campionatului 
trecut. Acest fapt n-a constituit însă 
un semnai de alarmă pentru factorii 
care răspund de pregătirea jucătorilor. 
Ce a făcut conducerea clubu'ui și secți
ei pentru lichidarea acestor lipsuri ? 
A tărăgănat în mod nepermis rezolva
rea acestei probleme, căci la sfîrșitul 
campionatului trecut antrenorul a placat, 
echipa rămînînd descoperită la acest 
capitol. Astfel, pauza dintre finalul 
campionatului și începerea noii ediții 
n-a fost folosită judicios pentru lichi
darea deficiențelor și lipsurilor mani-

M E N E
comportarea echipelor de
festate în cadrul echipei...” Articolul 
subliniază, în continuare, faptul că la 
Știința Cluj, antrenorii se schimbă în 
fiecare an și chiar de mai multe ori 
într-un an. Din cele de mai sus se poa
te trage deci o primă concluzie. La a- 
cest club conducerea nu s-a ocupat de 
permanentizarea și întărirea prestigiu
lui unui antrenor pe o durată mai lun
gă, pentru crearea unui climat de cola
borare cu adevărat principială între a- 
cesta și -jucători. în ultima vreme, 
echipa a fost antrenată de jucători mai 
vechi ai clubului, care — e drept — 
au depus interes, dar care nu au destu
lă experiență. Așa stînd lucrurile cu 
pregătirea echipei, chiar de la începutul 
campionatului slăbiciunile formației au 
putut fi observate nu numai de clu
jeni, ci și de simpatizant! din alte ora
șe. Analizînd, în continuare, pregătirea 
tehnică a jucătorilor în articolul din 
„Făclia" se spune : „...nu s-a insistat 
suficient asupra antrenamentelor indivi
dualizate. Nu s-a insistat asupra orien
tării tactice a echipei... De fapt, la ora 
actuală e greu de spus ce sistem tactic

COMENTARIUL NOSTRU

aplică echipa”. Amară concluzie și sur
prinzătoare în același timp să aflăm că 
o echipă din prima categorie de fotbal 
a țării practică un fotbal la întîrnpla- 
re(!) cînd știut e că fiecare formație, 
aproape indiferent de categoria în care 
activează, se străduiește să adopte o 
tactică de joc. Oare a cui să fie vina? 
După cum reiese din articolul mai sus, 
amintit, de slaba evoluție a Științei 
Cluj sînt răspunzători atît tovarășii din 
conducerea clubului, cît și cei din con
siliul U.A.S. Cluj (echipa reprezentînd 
în primul rînd centrul universitar) pen
tru că pe lîngă toate celelalte în 'sînul 
echipei a fost în mod nepermis negli
jată o latură importantă în pregătirea 
sportivilor, aceea a muncii educative. 
Iată ce scrie „Făclia" în această pro
blemă : „Disciplina lasă de dorit : au 
loc întîrzieri sau chiar lipsuri nemoti
vate de la antrenamente, jucăto
rii nu muncesc conștiincios pen
tru a se pregăti cît mai temeinic ; 
a.u intervenit unele disensiuni de ordin 
personal între fotbaliști. A slăbit mult 
și acea legătură organică necesară unei 
echipe : prietenia, stima, ajutorul și în
crederea reciprocă...” Cele de mai sus 
sînt de natură să ne dea o imagine 
asupra felului cum s-a ocupat de a- 
ceastă problemă și organizația 
U.T.M. (!). Mai poate mira deci faptul 
că în majoritatea întîlnirilor fotba
liștii Științei Cluj au acționat sub posi
bilitățile și valoarea lor, cînd pe lîn
gă lipsurile în pregătirea tehnică, în
tre ei se pune sub semnul întrebării 
prietenia, stima și încrederea ? Despre 
ce fel de spirit de echipă mai poate fi 
vorba ? Reiese clar deci de ce for
mația clujeană se află în coada cla
samentului. Totodată reiese clar și în
cotro trebuie să-și îndrepte atenția cei 
care se ocupă de această formație...

Și acum pe scurt și despre cealaltă 
echipă Știința. Cu fotbaliștii timișoreni 
ce se petrece? Ședințele de analiză, care 
au avut loc recent, la Timișoara, au 
ținut seama de situația de loc străluci
tă a echipei în actuala ediție a cam
pionatului. Ca și la Cluj, lipsurile se 
datoresc deopotrivă, activității necores
punzătoare a antrenorilor, jucătorilor 
cît și a biroului secției de fotbal. Ulti
mul antrenor a lăsat postul liber acum 
o lună de zile, deoarece și-a pierdut 
autoritatea în fața jucătorilor. Lipsa de 
disciplină în rîndurile fotbaliștilor de 
aici a mers pînă acolo îneît unii și-au 
permis să refuze volumul și intensita-

L E“
fotbal ,,Știința"
tea antrenamentelor (!). Cum e și fires® 
aceasta a dus la dese schimbări în for
mație, ia lipsa de omogenitate, într-un 
cuvînt la o slabă evoluție pe teren, Q 
situație bizară au putut-o constata chiar 
spectatorii timișoreni, cînd urmăreau me
ciurile echipei. Unii jucători erau folo
siți în formație pe posturi care nu co
respundeau posibilităților și pregătirilor 
lor. Lereter, de exemplu, a devenit un 
fel de „joly-joker" al formației, fiind 
folosit pe cîte 3—4 posturi ! Toate a- 
cestea. și încă altele, au făcut ca 
echipa să meargă din insucces în in
succes pînă în zona penultimului Joc 
în clasament. Fără îndoială, la echipa 
timișoreană, ca și ia cea din Cluj, o 
mare răspundere a avut-o biroul sec
ției de fotbal, care a desfășurat o ac
tivitate sub orice critică, a tolerat o se
rie de acte de indisciplină din partea 
unor jucători.

Ultimele vești primite de la Știința 
Timisoara ne aduc la cunoștință luarea 
unor măsuri menite să îndrepte se pare, 
situația : un antrenor nou. alegerea unui 
nou birou aj secției de fotbal etc. N-sr 
strica, însă, ca în activitatea viitoare Ia 
Știința Timișoara să se acorde mai mul
tă atenție creșterii și promovării cu 
curaj a tinerilor fotbaliști în prima 
garnitură (de mai multă vreme n-a mal 
îmbrăcat tricou] „seniorilor” un jucător 
provenit de la juniori). în pregătirea e- 
chipei trebuie de asemenea să se insist® 
mai mult asupra antrenamentelor indi
vidualizate pe jucători pentru îndepăr
tarea lipsurilor existente. Deosebit de 
importantă, pentru însănătoșirea între
gii activități, este întărirea muncii de 
educație și a disciplinei în rîndul fot
baliștilor de aici...

Ocupîndu-ne de cele două formații 
„Știința", redînd o parte din cauzele 
care au generat actuala situație a celor 
două codașe, nu putem încheia aceste 
rînduri fără a ne exprima convingerea 
că la aceste cluburi există încă sufi
ciente posibilități de redresare. Pentru 
aceasta se impune însă o muncă sus
ținută, o temeinică pregătire a jucăto
rilor și, în mod deosebit, mai multă 
disciplină. Altfel, cele două „gemene" 
vor trebui să cedeze locurile lor din 
A unor echipe și jucători dornici să 
se afirme în prima noastră categorie.

C. MANTU

★

P.S. latâ ca în această duminică cele 
d-ouă „Științe” au avut comportări med 
bune și au reușit rezultate valoroase. A- 
cest lucru nu face decît să confirme rea
lele lor posibilități. Un stimulent, deci, 
pentru o muncă temeinică, dusă in con
tinuare cu toată seriozitatea, singura ga
ranție a îmbunătățirii situației acestor douâ 
echipe în viitorul apropiat.

ERATĂ
Cronica meciului Farul Constanța —■ 

Progresul București a fost redactată de 
Gh. Nicolaescu și nu de I. Ochsenfeld 
cum a apărut dintr.o greșeală de corec
tură în numărul nostru de luni.

nemarca
rajoase, îndrăznețe, au fost bine 
învingînd puternica echipă a 

:orul de 2—1.
MORAL PUTERNIC. în general 

Ire de fotbal factorul moral a 
Totdeauna un rol hotârîtor. în 
orino reprezentanții noștri (în 
jtăți obiective : teren alunecos, 
de-al treilea joc care era foarte 
câ se juca pe teren străin) s-au 
nirea decisivă cu optimism, în- 
rie, gata pentru orice efort. Nu 
i joci 120 minute, mai ales pe 
Jaf. Or, în aceste condiții, în 
iă reprize normale și a celor 
15 minute în prelungiri, romînii 
victorie, și-au dăruit toate for- 
o obțină.
la capitolul moral-volitiv echipa 
sntat nesperat de bine, că îrri- 
ji capitol deosebit de important 
irtivilor noștri e rezultatul acti- 
i federației și îndeosebi a antre- 
:anu și Gh. Ola), care au muncit 
ușind să sudeze moral întreaga 
armonios multiplele aspecte ale 

cu cele legate de pregătirea

\ CU STRICTEȚE A INDICAȚI- 
COLECTIVUL DE ANTRENORI, 
ite de partidă, în cadrul ședinței 
nostru reprezentativ, antrenorul 
lui, tov. Silviu Ploieșteanu, pe 
lenerale colective cu conducerea 
eama de adversarul pe care îl 
jzentativa noastră a dat urmă-

„Concepția noastră de joc este următoarea: 
să prindem în chingi mijlocul terenului, marcajul 
întotdeauna să fie pentru noi 2-/1, să desfășurăm 
un joc pe aripi, desfăcut de la mijlocul tere
nului, să surprindem prin lovituri de șoc apărarea 
daneză, să înconjurăm zidul acesteia și să fina
lizăm. Trebuie să jucăm calm, să ne batem pen
tru fiecare minge și să oprim de fiecare aată 
pătrunderea vîrfurilor daneze (foarte rapide) 
Thorst și Ole Madsen.

Sarcini pe jucători : Pîrcălab, prin un-doi-uri 
și prin demaraj rapid să învăluiască apărarea 
adversă, să centreze cînd apărarea respectivă nu 
e organizată pentru a o prinde pe picior greșit; 
Creiniceanu să joace calm, relaxat, să nu se pri
pească în fazele de finalizare ; Voinea să aibă în 
ochi întregul teren, să orienteze mingea cînd pe 
o parte cînd pe alta, iar în spațiul de finalizare 
să se bată pur și simplu pentru minge. Toți ju
cătorii, în general, sînt obligați ca execuțiile lor 
să nu le facă crispat, cu corpul drept, ci puțin 
aplecați, cu ochii lai minge și la adversar. Sasu 
să joace suplu, în continuă mișcare și să tragă 
la poartă din orice poziție. Problema finalizării 
e o problemă tactică, dar și tehnică. Asta în
seamnă că înaintarea noastră trebuie să șuteze 
la poartă. Se interzice apărării noastre să dri
bleze în careul nostru. Degajările trebuie făcute 
lung, la semiînălțime și în adîncime, la atacanții 
noștri. Se interzice lui Greavu să deposedeze 
adversarul prin alunecare în careul de 16 m. 
Koszka va dubla tot timpul pe Caricaș, care va 
fi ultimul apărător ce va ataca adversarul în 
situațiile dificile ce le vom avea. Fiecare jucător 
trebuie să acționeze pe zona sa dinainte indicată. 
Mîndru nu are voie.să paseze cu mîna la halful de 
margine, trebuie să joace calm, să conducă cu aten
ție apărarea și să facă tot posibilul ca cele 15 mi
nute din prima repriză să constituie pentru romîni 
o perioadă cînd nu se permite sub nici o formă 
infiltrarea adversarului în terenul nostru. Noi am 
venit în Italia din vina noastră și sîntem obligați 
să trecem peste acest adversar și să învingem. 

în partida de azi, să se vadă o disciplină de joc, 
o orientare matură în teren și la înaintare, să 
jucăm atunci pe cupluri, să arătăm că știm fotbal".

Intr-adevăr, cea mai mare parte a indicațiilor 
date de colectivul de antrenori au fost respectate. 
Sportivii romîni, cunoscînd că cea mai impor
tantă axiomă a fotbalului modern e atacul con
tinuu, au procedat ca atare și n-au scăpat din 
mînă inițiativa. în cele 120 minute de joc romînii 
au șutat de 43 de ori la poartă (30 șuturi pe
spațiul porții) în timp ce danezii numai de 25 de
ori. Raportul de cornere a fost de 12—7 în fa
voarea noastră. Peste 10 ocazii clare ratate de
înaintașii noștri dovedesc atît faptul că apărarea 
daneză a fost prinsă pe picior greșit/cît și faptul 
că în unele momente înaintarea noastră s-a pripit 
la poartă. în general, se poate spune că în 
această partidă dramatică de la Torino, ca ur
mare a efortului colectiv depus de întreaga 
echipă, a faptului că s-au respectat indicațiile 
date, că s-a jucat o mare parte din timp calm 
și relaxat, am reușit nu numai să ieșim din unele 
situații dificile ci să și învingem, concretizîndu-ne 
superioritatea prin înscrierea de goluri.

La Torino au jucat foarte bine Constantin, 
Sasu, Mîndru și Petru Emil. Bine : Koszka, Popa, 
Creiniceanu, iar în nota obișnuită restul. Cons
tantin a acoperit foarte bine zona sa de acțiune, 
a fost motorul echipei, împingînd mereu înainte 
atît tripleta cît și extremele. Sasu, debutant în 
echipa națională, a jucat pe o rază mare de ac
țiune, a știut să dribleze păstrînd o anumită 
distanță de adversar, a fos* inepuizabil, a șutat 
de cele mai multe ori la poartă (15 lovituri). 
Cele două extreme: mai bine Creiniceanu și mai 
puțin bine Pîrcălab. Cîteva țîșniri și curse spec
taculoase ale lui Pîrcălab ne-au subliniat faptul 
că el e posesorul unei viteze și tehnici remarca
bile, dar s-a văzut în același timp că e lipsit 
de rezistența necesară unui asemenea joc. în ceea 
ce privește apărarea, Mîndru s-a achitat pe de
plin de sarcinile sale dovedind un bun plasament, 
un extraordinar curaj' în' blocajul mingilor la 
picioarele adversarilor Petru Emil și Koszka, deși 

au jucat puțin economicos, s-au dovedit jucători 
tehnici care au acoperit întregul teren, alimen- 
tînd tot timpul cu baloane înaintarea noastră. 
Petru Emil a fost ceva mai lent în repriza a 
doua, Caricaș — deși greoi — a avut numeroase 
intervenții salutare. Popa combativ și insistent la 
balon. Greavu intervenții foarte bune, este dîrz \ 
dar neinspirat în ceea ce privește deposedările prin 
alunecare. La danezi s-au conturat aceleași lu
cruri frumoase pe care am avut prilejul să le 
vedem în cadrul întîlnirii de pe „23 August".- 
L. Sorensen e un portar de mare clasă. John 
Madsen, stoperul, un fotbalist tehnic, talentat; 
foarte inspirat în joc, Karl Berthelsen, K. Thorst 
și Ole Madsen s-au dovedit a fi aceeași fini teh
nicieni pe care i-am văzut la București, alături 
de alții, din păcate, uneori destul de duri în ac
țiunile de deposedare a mingii. Echipa daneză 
a jucat destul de nervos, fapt probat si de 
modul cum a fost ratat acel 11 m dictat de ar
bitrul Campanatti, precum și de o serie de ieșiri 
nesportive la care s-a dedat o bună parte g 
formației Danemarcei.

★
întîlnirea de la Torino a dat cîștig de cauză 

romînilor. Rezultatul desigur că ne bucură. E 
bine să vedem însă și unele lucruri legate de 
alcătuirea și pregătirea primei noastre repre
zentative. Astfel, considerăm că încă se mai poate 
interveni în ceea ce privește compartimentul 
apărării și al înaintării. Se mai văd la fotbaliștii 
noștri o serie de lacune ca pripeala în fazele de 
finalizare, unele pase greșite și execuții tehnice 
defectuoase, pe alocuri neparticipare totală la 
efortul colectiv al întregii echipe. Sintetizînd în-: 
vățăminteie trase de pe urma meciului de la 
Torino cu cele ale evoluției anterioare ale repre-t 
zentativei noastre naționale, federația de specia-*| 
litate, colectivul de' antrenori, comisia de selecția 
pot și trebuie să facă totul ca echipa noastră 
națională să cîștige preliminariile olimpice și set 
participe la turneul final de la Tokio.

V. GRAD1NARU



NOTE, ȘTIRI, REZULTATE...
PREGĂTIRILE HANDBALISTELOR 

DE LA RAPID

Echipa feminină Rapid București 
și-a continuat In ultimele zile pre fă
lirile in vederea meciului-retur pe care 
îl va susține la 7 decembrie, la Novi 
Sad, in compania formației iugoslave 
Spartak Subotița.

La aceste antrenamente, antrenorul 
Gabriel Zugrăvescu a insistat mai 
mult asupra unor aspecte din pregă
tirea echipei feroviare subliniate de 
primul joc disputat în compania cam
pioanei R.S.F. Iugoslavia. Astfel, ra- 
pidistele și-au îndreptat atenția spre 
exerciții pentru focul în apărare (la 
meciul de marțea trecută au comis 
faulturi inutile și, în general, s-au 
mișcat destul de greoi în cadrul sis
temului adoptat). De asemenea, s-a 
pus un accent mai mare pe asigu
rarea unui ritm intens nu numai în 
circulația mingii, ci și a țucătoarelor. 
Acest lucru ne arată că formația 
feroviară caută să-și îmbunătățească 
și mai mult jocul astfel ca în partida 
de sîmbătă, toate componentele echi
pei să obțină din nou victoria.
SPRE UN JOC RAPID BUCURESTI- 

BSG FORTSCHRITT TN „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI"

Tn primul tur al competiției rezer
vate echipelor feminine, s-au mai dis
putat trei întîlniri, care s-au încheiat 
cu rezultate scontate. In primul rînd 
merită notat rezultatul partidei dintre 
BSG Fortschritt Weissenfels (R.D. 
Germană) și RS Ruch Chorzow (R.P. 
Polonă), pentru că formația învingă
toare din acest dublu joc va întîlni 
pe aceea din partida Rapid București 
—Spartak Subotița. Jttcînd pe teren 
propriu, BSG Fortschritt a luat un

avantaj destul de mare, învingînd pe 
Ruch cu 12—6 (6—3). Returul se va 
disputa la 7 decembrie la Chorzow.

CUPA „F.R.H." LA BUCUREȘTI

întrecerile
F.R.H." 
extrem 
primul 
se dă, 
echipe: 
Steaua 
pînă acum cele mai bine pregătite 
și cu pretenții justificate la locuri 
fruntașe. Situația la ora actuală se 
prezintă astfel:

din cadrul „Cupei 
au devenit, mai ales la băieți, 
de pasionante. Lupta pentru 
loc in grupa de la București 
după cinci etape, între trei 
Dinamo (neînvinsă încă), 

și Rapid, care s-au dovedit

5-5-0-0-106: 66
5-4-0-1- 99: 64 
5-4-0-1-112: 78
4- 2-02-
5- 2-0-3-
3- 1-0-2-
5-0-0-5-
4- 0-0-4- 

rezervată
feminine, clasamentul 
înfățișare:

Rapid 
Știința 
București 
Electromagn. 
Confecția 
Progresul

7. Fabr. de timbre
ACTIVITATEA IN ȚARA

1. Dinamo 
Steaua 
Rapid 
Știința 
Spartac 
Raf. Teleajen

2.
3.
4.
5.
6.
7. I.C.F.
8. București

în competiția

61: 62 
84:113
46: 53
72: 94 
58:108

echipelor 
are următoarea

10
8
8
8
4
2
0
0

Programul campionatului categoriei A—seria a ll-<
MASCULIN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3- 3-0-0-52:16
4- 3-0-1-36:29
4-2-0-2-35:31
3- 2-0-1-32:31
4- 1-0-3-29:41
3-1-0-2-21:45
3-0-0-3-24:36

6
6
4
4
2
2
0

La Brașov au început întrecerile de 
handbal în 7 din cadrul „Cupei Spor
tul popular". Anul acesta, la compe
tiția feminină participă 6 echipe, des- 
fășurîndu-se cîte două etape pe 
săptămînă. Iată și primele rezultate: 
Luceafărul—Rulmentul 23—6, Tracto
rul—Partizanul 13—4, Cetatea—S.S.E. 
12—8, S.S.E.—Rulmentul 9—3, Ceta
tea—Partizanul 14—5 și Luceafărul— 
Tractorul 8—8. Aceste partide au 
scos în evidență frumoasele calități 
ale unor tinere jucătoare cum ar fi 
Marcela Oțetea, Lucreția Neagoe (Lu
ceafărul), Georgeta Prundan (S.S.E.) 
șî Victoria Nistor (Rulmentul). Me
ritorii sînt și eforturile organizatori
lor de a asipura acestor întreceri 
condiții de desfășurare cît mai bune.

Turneul masculin, în care sînt an- 
gajate tot 6 echipe (Dinamo, S.S.E., 
Tractorul, Luceafărul, Steagul roșu și 
Tînărul tractorist) va începe în cursul 
acestei săptămîni. (Carol Gruia — 
coresp. regional)

început întreceriteȘi la Sibiu au 
de handbal din cadrul „Cupei F.R.H.U 
lată cîteva din primele rezultate: 
FEMININ: Record Mediaș—Păltiniș 
Rășinari 22—6, C.S.M. I—C.S.M. 11 
16—12: MASCLJLIN: Voința Sighișoa
ra—St. roșu Mediaș 14—16, Textila 
Cisnădie—A.S.A.l. Sibiu 22—9. Voin
ța 11 Sibiu—FI. roșie Sibiu 24—12, 
S.S.E. 11—Constructorul 16—12. (M. 
Vlădoianu — coresp.)

Cu 3 zile înaintea meciului de handbal

Etapa I, 15 decembrie

Ind. Sîrmei C. Turzii — Olimpia București 
Minerul Baia Mare — Știința Brașov 
Electroputere Craiova — înainte Timișoara 
C.S.M. Cluj — Dinamo Suceava 
Constructorul Brăila — Știința Petroșeni

Etapa a Il-a, 22 decembrie

Olimpia București — Constructorul Brăila 
Știința Brașov — Știința Petroșeni
Dinamo Suceava — Ind. Sîrmei C. Turzii 
înainte Timișoara — C.S.M. Cluj
Minerul Baia Mare — Electroputere Craiova

Etapa a !II-a, 29 decembrie

Știința Petroșeni — Olimpia București 
Electroputere Craiova — Știința Brașov
C.S.M. Cluj — Minerul Baia Mare
Ind. Sîrmei C. Turzii — înainte Timișoara 
Constructorul Brăila — Dinamo Suceava

Etapa a IV-a, 5 Ianuarie

Știința Brașov — Olimpia București 
Dinamo Suceava — Știința Petroșeni 
înainte Timișoara — Constructorul Brăila 
Minerul Baia Mare — Ind. Sîrmei C. Turzii 
Electroputere Craiova — C.S.M. Cluj

Etapa a V-a, 12 Ianuarie

Olimpia București — Dinamo Suceava 
C.S.M. Cluj — Știința Brașov
Ind. Sîrmei C. T. —- Electroputere Craiova 
Constructorul Brăila — Minerul Baia Mare 
Știința Petroșeni — înainte Timișoara

Știința Petroșeni — Electroputere Craio\ 
Dinamo Suceava — înainte Timișoara

Etapa a VIII-a. 2 februarie

Electroputere Craiova — Olimpia Bucure: 
Știința Brașov — înainte Timișoara 
Minerul Baia Mare — Dinamo Suceava
C.S.M. Cluj — Știința Petroșeni
Ind. Sîrmei C. Turzii — Constructorul Brăi

Etapa a IX-a, 9 februarie

Olimpia București — C.S.M. Cluj 
Constructorul Brăila — Știința Brașov 
Știința Petroșeni — Ind. Sîrmei C. Tur 
Dinamo Suceava — Electroputere Craio 
înainte Timișoara — Minerul Baia Ma

FEMININ

Etapa L 15 decembrie

Metalul București — C.F.R. Timișoara 
Voința M. Ciuc — Voința București 
Penicilina Iași — Partizanul roșu Braș 
Corvinul Deva — Progresul Tîrgoviște

Etapa a 11-a, 22 decembrie

Voința București — Corvinul Deva 
Penicilina Iași — Metalul București 
Partizanul roșu Brașov — Progresul Tt 
C.F.R. Timișoara — Voința M. Ciuc

Etapa a HI-a, 29 decembrie

Metalul București — Partizanul roșu Braș 
Progresul Tîrgoviște — Voința București 
Voința M. Ciuc — Penicilina Iași 
Corvinul Deva — C.F.R. Timișoara

Etapa a IV-a, 5 Ianuarie

Finala „Cupei orașului București"
Duminică dimineața, în sala Casei 

de cultură a raionului T. Vladimirescu, 
a avut loc ultima reuniune de box 
din cadrul „Cupei orașului București". 
Meciurile au fost foarte disputate și 
au plăcut publicului spectator, dar 
neprezentarea unor boxeri care au 
depășit categoria de greutate, a umbrit 
buna desfășurare a competiției. Este 
vorba de boxerii T. Hristache (Pas
teur) și P. Cîmpeanu (Metalul), care 
s-au prezentat la cîntar peste greutate. 
Iată cum s-au desfășurat întîlnirile: 
■cat. muscă: Al. Constantin (Olimpia) 
b.ab.r. I. C. Dobrică (Voința). Sur
prinzător de repede s-a terminat și 
meciul din cadrul categoriei pană din-

tre Gh. Anghel (Steaua) și Gh. Bar
bare (Dinamo), ciștigat prin k.o. ta 
prima repriză de Gh. Anghel. ~
ușoară: O. Baciu (Steaua) 
r. a Il-a A. Gindac (Rapid).

In cel mai frumos meci al 
la cat. semimijlocie, Al. Anghel

Cat.
b.k.a.

galei, 
(Pro-

greșul) b.p. Gh. Vlad (Rapid). Meciul 
a fost foarte echilibrat. Cat. mijlocie 
mică : 
b. ab.
Cat. semigrea: V. Trandafir (Steaua) 
b.p. N. Ghibu (Pasteur).

Cupa a fost cîștigată de boxerii de 
la Progresul care au totalizat 27 de 
puncte. Locul II Steaua 26 de puncte, 
iar locul III Rapid 20 de puncte.

Gh. Constantin (Progresul) 
r. a Il-a Șt. Novac (Rapid).

cu R. F. Germană
(Urmare din pag. 1)

— 1,84 m) și Kurt Freitag (25 —
1,80 m),toți portari — Fritz Bahrdt 
(24 — 1,84 m), Werner Bartels (24
— 1,82 m), Rolf Jaeger (25 — 1,78 m),
Herbert Lubking (22 
Wolfgang Evertz (23 — 
man Graf (28 — 1,77 
Kelbe (24 — 1,73 m), 
(20 — 1,82 m), Bernd 
1,73 m), “ ‘

— 1,83 m),
1,79 m), Her- 
m), Heinrich 
Bernd Munck 
Lukas (24 — 

i,73 m), Bernd Muhleisen (25 •— 
1,78 m), Bernd Struck (23 —• 1,81 m) 
și Volker Schneller (25 — 1,76 m).

Menționăm că în acest an, echipa 
R.F. Germane a susținut 7 meciuri in
ternaționale, cîștigîndu-le pe 
15—14 ~
17 cu 
Franța 
drid și 
18—12 .
12—7 cu R.S. Cehoslovacă (lâ Dort
mund).

, : toate : 
cu Danemarca (la Berlin), 23— 
Elveția (la Basel), 13—8 cu 
(la Freiburg), 13—11 la Ma- 
32—12 la Hamburg cu Spania, 
cu R.P. Romînă (la Kiel) și

De la I. E. B. S
Biletele pentru întîlnirea internațio

nală de handbal în 7 R.P.R. — R.F.G. 
care va avea loc vineri 6 decembrie 
a.c. în sala Floreasca se pun în vîn- 
zare începînd de azi marți 3 decem
brie
Ion Vidu și Agenția Pronosport din 
eal.

a.c. la casele de bilete din str.

Victoriei nr. 2.

145772 lei report la concursul special Pronoexpres de miine!

_U AUTOTURISME

decembrie, dată la care se închide vîn
zarea în întreaga țară. Tragerea con
cursului special SPORTEXPRES — 
trimestrul IV — va avea loc la Timi
șoara în ziua de 15 decembrie.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 49 

ETAPA DIN 8 DECEMBRIE 1963
I. Steagul roșu — Dinamo Buc. 

II. Petrolul — Farul
III. UTA — CSMS Iași
IV. Șt. Timișoara — Siderurgistul

V. Progresul — Crișul
VI. Inter — Fiorentina

VII. Lanerossi — Juventus
VIII. Catania — Bologna
IX. Sampdoria — Milan
X. Torino — Lazio

XI. Spal — Genoa 
XII. Roma — Modena.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 48 

din 27 noiembrie 1963

Etapa a Vl-a, 19 Ianuarie

Timișoara — Olimpia București 
Brașov — Dinamo Suceava

înainte
Știința 
Minerul Baia Mare — Știința Petroșeni 
Electroputere Cr. — Constructorul Brăila
C.S.M. Cluj — Ind. Sîrmei C. Turzii

Metalul București — Voința M. Ciuc 
Partizanul roșu Brașov — Voința Bucure 
C.F.R. Timișoara — Progresul Tîrgoviște 
Penicilina Iași — Corvinul Deva

Etapa a V-a, 12 ianuarie

Mare

Voința București — C.F.R. Timișoara 
Corvinul Deva — Metalul București
Voința M. Ciuc — Partizanul roșu Brai 
Progresul Tîrgoviște — Penicilina Iași

> Metalul București — Progresul Tîrgoviște 
Penicilina Iași — Voința București 
Partizanul roșu Brașov — C.F.R. Timișoc 
Voința M. Ciuc — Corvinul Deva

Etapa a Vil-a, 25 ianuarie

Voința București — Metalul București 
Corvinul Deva — Partizanul roșu Braș 
Progresul Tîrgoviște — Voința M. Ciuc 
C.F.R. Timișoara — Penicilina Iași

Etapa a Vil-a, 26 ianuarie

Olimpia București — Minerul Baia 
Ind. Sîrmei C. Turzii — Știința Brașov 
Constructorul Brăila — C.S.M. Cluj Etapa a Vl-a, 19 ianuarie

Bocanci

SEMEMIC

morice sezon
Se organizează tabere pentru ele 

studenți și salariați. Informații 
I.G.O. Reșița, str. Fintîfiilor nr. 1, I 
16 și I.G.R. Caransebeș, tel. 2
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Astăzi este ultima zi cînd vă mai 
puteți procura buletinele la concursul 
special PRONOEXPRES de mîine, 
miercuri 4 decembrie. Fiind ultimul 
concurs special PRONOEXPRES din 
1963, LOTO-PRONOSPORT a ținut să 
marcheze evenimentul printr-o sporită 
listă a premiilor suplimentare.

„Capul de afiș“ este deținut de cele 
CINCI AUTOTURISME „TRABANT“, 
la care se adaugă motociclete, scutere, 
televizoare, frigidere, aparate de ra
dio etc. precum și interesantele și 
atractivele premii constînd din excursii 
peste hotare.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4352

Dar cu aceasta nu s-a epuizat capi
tolul premiilor suplimentare oferite la 
concursul special PRONOEXPRES de 
mîine ! Ele beneficiază, ca și concursu
rile din luna noiembrie, de cîștiguriie 
suplimentare oferite posesorilor de bi
lete SPORTEXPRES, care pot parti
cipa cu cîte un bilet SPORTEXPRES 
pentru fiecare variantă PRONOEX
PRES.

Tot astăzi este ultima zi cînd mai 
puteți cumpăra buletinele-abonament 
PRONOEXPRES pe luna decembrie, a- 
bonamente care vă asigură prezența 
automată Ia toate concursurile lunii.

PRELUNGIREA VÎNZĂRII SPORT
EXPRES. Vînzarea biletelor la con
cursul special SPORTEXPRES — tri
mestrul IV — s-a prelungit pînă la 11

■ • i-r

Categoria I: 1 variantă a 100000lei
Categoria a Il-a : 4 variante a 14 133 

lei
Categ. a IH-a : 63 variante a 966 lei
Categ. a IV-a 249 variante a 314 lei
Categ. a V-a t 904 variante a 86 lei
Categ. a Vl-a : 4017 variante a 27 lei
REPORT CATEGORIA It 145 772 

lei.
Premii suplimentare

Categoria a Il-a: 8 variante
Categoria a III-a : 12 variante
Premiul de categoria I în valoare 

de 100 000 lei a fost obținut de Garai 
Erno din orașul Sf. Gheorghe, reg. 
Brașov.

Rubrică redactată de Loto—Prono
sport.

lh
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Reprezentativa Bucureștiului a cîștigat „Cupa regiunilor"

ECHIPA CLUJULUI A

Timp de trei zile s-a desfășurat în 
localitatea Curtea de Argeș „Cupa 
regiunilor" la haltere, la care au par
ticipat echipele reprezentative a 9 re
giuni.

Cu toate că echipa Clujului a cucerit 
3 locuri I pe categorii victoria a reve
nit echipei Bucureștiului. Aceasta, 
datorită regulamentului care a prevă
zut ca totalul kilogramelor să decidă.

Iată clasamentul final: 1. Bucu
rești 2122,5 kg; 2. Cluj 1992,5 kg;
3. Crișana 1880 kg; 4. Galați 1875,5 
kg; 5 Banat 1857,5 kg; 6. Ploiești 
1772,5 kg; 7. Argeș 1482,5 kg; 8. Mureș 
Autonomă Maghiară 1370 kg; 9. Bra
șov 1292,5 kg.

Iată cîștigătorii pe categorii: cat. 
cocoș: Z. Fiat (Banat) 260 kg; cat. 
pană: A- Zakarias (Cluj) 267,5 kg; 
cat. ușoară : C. Cristea (Ploiești) 300 
kg; cat. semimijlocie: St. Jarovek 
(Cluj) 325 kg; cat. semimijlocie: F. 
Marion (Cluj) 330 kg; cat. semigrea: 
C. Zentai (Brașov) 347.5 kg; cat. grea:
I. Vlădăreanu (Buc.) 340 kg.

De menționat că echipa Banatului 
a pierdut locul al treilea datorită fap
tului că V. Adler (cat. pană) a ratat 
la aruncat 115 kg ieșind din concurs, 
și că regiunea Brașov ar fi ocupat un 
loc mult mai bun dacă s-ar fi prezentat 
la start cu 7 halterofili.

★
P.S. Condițiile nesatisfăcătoare in 

care s-a desfășurat această importantă 
competiție cu caracter republican ne 
determină să înserăm un „post-scrip- 
tum“.

lată, pe scurt, despre ce este vorba.

F. B. S. B. a alcătuit calendarul
Ca orice bun gospodar care-și face 

iarna car si vara sanie, praciicanții 
schiului și bobului nu au așteptai pri
ma zăpadă și primul ger pentru a-și în
cepe activitatea. Dornici să intimpine 
sezonul anului 1964 cît mai bine pre
gătiți, schiorii și boberii au făcut pri
mele antrenamente încă de la sfirșitul 
verii, bineînțeles. .. pe uscat. Pe de

Slalom...

altă parte, secțiile de schi și de bob 
ale cluburilor și asociațiilor sportive 
s-au preocupat de repararea și comple
tarea echipamentului și materialelor 
necesare, iar federația de specialitate s-a 
îngrijit de rezolvarea problemelor or
ganizatorice, pentru ca apropiatul sezon 
să se desfășoare in condiții optime.

Zilele trecute — de pildă — F.R.S.B. 
a definitivat calendarul concursurilor 
eu caracter republican, lată cîteva spi
cuiri din acest calendar.

Conform tradiției, sezonul va fi inau
gurat in mod oficial in prima duminică 
a noului an, adică la 5 ianuarie 1964, 
cînd plrtia de pe Clăbucet și cea din 
Poliștoocă vor găzdui probele de sla
lom și respectiv de fond. în luna ianua
rie vor mai avea loc competițiile „Cupa 
Steagul roșu", „Cupa Dinamo" și „Cu
pa Poiana", care vor cuprinde probe 
alpine și de fond. In a doua lună a 
anului, vor avea toc întrecerile din ca
drul campionatelor regionale și etapa 1 
a „Cupei R.P.R.", „Cupa orașului Si
naia". „Cupa Tractorul", „Cupa ștafe
telor", precum si concursul final al cen
trelor de inițiere.

CUCERIT TREI LOCURI I
Timp de trei zile cit a durat concursul, 
la întreceri nu a asistat decît un 
număr foarte mic de spectatori. Cauza 
trebuie căutată în faptul că organiza
torii (consiliul raional UCFS Curtea 
de Argeș) au dus o slabă muncă de 
popularizare în școlile, întreprinderile 
și instituțiile din localitate. Vina le 
aparține cu atît mai mult, cu cît cu un 
an în urmă, prin adresa nr. 161 din 1 
decembrie 1962 consiliul raional UCFS 
Curtea de Argeș a solicitat federației 
de specialitate-să- organizeze o demon
strație de liaftere în localitate. înțe- 
meindu-și cererea pe faptul că sînt mii 
de amatori de j sport care ar dori să 
urmărească șt apoi să practice această 
disciplină. Dac, cum să vină acești 
tineri la întreceri dacă în această di
recție consiliul; raional UCFS (în spe
cial N. Dică-președinte și V. Ignătea- 
nu-tehnîciaii) n-ău făcut un pian de 
acțiune și 'thiăr ăi înșiși n-au urmărit 
decît „din mers" disputele. In 
plus, trebuie arătat că sala de con
curs a fost necorespunzătoare, neîncăl
zită, fapt care a constituit o serioasă 
piedică în obținerea unor rezultate va
loroase. (De ce nu s-a organizat con
cursul în sala Centrului școlar forestier, 
unde întrecerile ăr fi fost urmărite cu 
siguranță de numeroși elevi?).

Așa trebuia privit un eveniment spor
tiv deosebit, primul concurs cu carac
ter republican organizat vreodată la 
Curtea de Argeș ? Ce au de spus 
membrii consiliului raional UCFS din 
localitate î

(i. o.)

Cele mai desemnate evenimente vor 
fi, fără îndoiafy, a Vl-a ediție a „Con
cursului internațional al R.P. Romine" 
și a IV-a ediție a „Cupei speranțelor" 
(competiție, de asemenea, cu caracter 
internațional), programate la Poiana 
Brașov, in zilele de 21, 22 și 23 februa
rie. Activitatea din luna martie va fi 

inaugurată cu „Cupa Ca
sei Ofițerilor Brașov" 
(„alpinele" la Poiana Bra
șov, fondul la Rișnov), 
'Supă. care se vor disputa 
qpl&tnai importante irtire- 
c'eri interne: campionatele 
republicane la probe alpi
ne și nordice (4—8 mar
tie). Tot in luna marțișoa- 
relor vor avea loc campio
natele republicane școlare, 
campionatele republicane 
pentru juniori, precum și 
prima ediție a campionatu
lui republican de biatlon. 
în luna aprilie se vor des
fășură „Cupa Federației", 
(tapa a 11-a a „Cupei 
R.P.R." și „Cupa Bucegi", 
competiții cu care se va 
încheia sezonul oficial. De
sigur, nu pot fi omise tra
diționalele concursuri „Cu
pa Bîiea" și „Cupa Va
lea Albă", a căror desfă
șurare este legată, insă, de 
starea zăpezii din lunile 
mai și iunie, cînd este 
programată disputarea lor.

CONCURSURILE BOBE- 
RILOR

Vremea favorabilă din 
ultimii ani a permis 

organizarea cu regularitate a com
petițiilor de bob, fapt care a dus 
la angrenarea in practicarea acestui
sport a unui număr sporit de tineri.
Acestora, ca și boberilor cu experiență, 
le este rezervată luna februarie. Antre
namentele oficiale vor începe in ziua 'de 
7, urmind ca în ziua de 8 să se desfă
șoare primul concurs: „Cupa tineretu
lui". în zilele următoare vor avea loc: 
„Cupa Poiana", „Cupa R.P.R." și cam
pionatul republican, precum și con
cursurile republicane pentru sanie și 
sche leton.

★

In afara competițiilor de schi cu ca
racter republican, cuprinse in calenda
rul F.R.S.B., în sezonul anului 1964 se 
vor disputa și alte competiții importan
te, printre care, „Cupa Mogoșa", „Cupa 
celor șase regiuni", „Cupa Domelor", 
„Cupa Borșa" ș.a. Pe lingă acestea, 
insă, comisiile regionale, raionale și o-

Aspecte după etapa inaugurală a campionatelor republicane
Campionatele republicane de baschet 

masculin și feminin și-au făcut o inau
gurare promițătoare, ’ oferind publicului 
o serie de meciuri echilibrate și spec
taculoase. Ne referim, de pildă, la par

Ana Haralambie (Știința București) încearcă o aruncare la coș, dar 
Margareta Wagner (Știința Cluj) i-a pus un „capac"

Foto: T. Roibu
tidele dintre echipele feminine Mure
șul și Rapid, Voința Tg. Mureș și Cri- 
șul Oradea, Știința București și Știința 
Cluj, ca și la întîlnirea dintre formați
ile masculine Știința Tg. Mureș și

sezonului 1964
rășenești de specialitate au datoria de 
a iniția concursuri cu caracter local, 
menite să asigure tinerilor schiori o 
activitate permanentă și îndelungată. 
De modul in care va fi planificată dis
putarea acestor întreceri, precum și de 
condițiile de organizare ce vor fi asi
gurate, va depinde in mare măsură și 
comportarea tinerilor schiori in com
petițiile cu caracter republican, la care 
trebuie să se prezinte cu cit mai multi 
kilometri parcurși pe zăpadă.

D. STANCULESCU

- — ---- Mpr-JIT-l
Mai multă exigență în pregătirea 

loturilor republicane
•— Cîteva constatări pe marginea intilnirilor internaționale susținute

tic reprezentativele R. P. R. în anul 1963 —
Recenta întîlnire cu echipele R.D. 

Germane a încheiat activitatea inter
națională din acest an a reprezentati
velor noastre și, o dată cu aceasta, și 
prima etapă de pregătire în vederea 
campionatelor europene de la Buda
pesta din iunie 1964.

Făcînd bilanțul întîlnirilor susținute 
anul acesta, rezultatul ne este favora
bil : am cîștigat ambele jocuri cu e- 
chipele R.P. Ungare și meciul mascu
lin cu R.D. Germană și am fost în
vinși de formația îeminină a R.D G. 
Acest bilanț este cu atît mai valoros, 
cu cît am întîlnit reprezentative cotate 
printre cele mai bune din lume.

Pentru sportivii romîni aceste con
fruntări au însemnat un bun prilej de 
verificare a stadiului lor de pregătire, 
de obținere a unor rezultate remarca
bile. Astfel, performanța de 5352 p.d. 
eu care a cîștigat echipa masculină 
în fața popicarilor din R D.G. consti
tuie un rezulta*, de valoare mondială 
și un nou record al R.P.R. In gene
ral, se poate aprecia că sportivii noș
tri au avut o comportare bună, dato
rită progresului înregistrat în pregă
tirea tehnico-tacticâ și unei pregătiri 
fizice generale superioare. Aceste în- 
tîlniri au prilejuit insă și cîteva con
statări negative cu privire la munca 
de instruire a loturilor. Astlel, la lotul 
masculin am observat serioase lipsuri 
în rezolvarea unor figuri simple la 
„izolate" și — în mod deosebit — 
imprecizie la „canalele mici-, defi
ciențe care au redus considerabil ran
damentul jucătorilor și rezultatul finâl 
ai echipei cu cel puțin 100 p.d.

Lipsuri mai acentuate se manifestă 
în pregătirea echipei feminine. Aici

Steagul roșu Brașov, în care învingă
toarele au fost desemnate în ultimele 
minute sau chiar secunde, la diferențe 
minime. Este cert că în realizarea a- 
cestor scoruri strînse un cuvînt hotă-

necesară obținerii unor performanțe 
meritorii în „Cupa campionilor euro
peni".

Fără a omite, că sîntem după prima 
etapă a campionatului, vom aminti to
tuși și alte cîteva echipe care s-au 
comportat nesatisfăcător, jocul lor trăi 
dînd insuficienta lor pregătire. Este 
vorba de Știința Craiova, Politehnica 
Cluj, și Siderurgistul Galați. Primele 
două au primit peste o sută de puncte 
din partea Științei București și Științei 
Cluj, iar Siderurgistul nu a înscris de
cît 47 de puncte în meciul cu Rapid. 
Este drept că aceste echipe nu au în 
alcătuirea lor jucători cu renume și că, 
în general, posibilitățile de a candida

rîtor l-a avut noua formulă de desfă
șurare a campionatului, la care parti
cipă acum cu adevărat cele mai bune 
echipe ale țării și care sînt interesate 
să obțină rezultate bune în fiecare par
tidă. Aceasta deoarece în turneele fi
nale, programate în primăvara anului 
viitor, vor conta toate rezultatele înre
gistrate și în tur și în retur.

In afara meciurilor amintite mai sus, 
se cuvine să subliniem și surpriza în
registrată la Timișoara, unde campioa
na țării, Steaua, a pierdut întîlnirea cu 
echipa studenților din localitate la o 
diferență de 18 puncte! Desigur, victo
ria Științei este demnă de subliniat și 
ea reflectă atît seriozitatea pregătiri
lor baschetbaliștilor timișoreni, cît și 
dragostea cu care au luptat pentru cu
lorile clubului. In același timp, însă, 
diferența de 18 puncte (de fapt aceas
ta este surpriza întîlnirii) arată forma 
slabă a echipei Steaua, care peste pu
țină vreme ne va reprezenta în „Cupa 
campionilor europeni", jucînd cu cam
pioana Turciei, Galatasaray. Așteptăm 
ca în etapele următoare să vedem în 
ce măsură au folosit militarii greșelile 
din partida de duminică și cum se vor 
strădui pentru a-și îmbogăți pregăti
rea și a atinge o formă bună, absolut 

E

este necesară o analiză temeinică a si
tuației. Aceasta se impune cu atît mai 
mult cu cît echipa noastră feminină 
are de apărat la Budapesta locul II 
cucerit la campionatele mondiale de 
la Bratislava, poziție care poate fi îm
bunătățită în ierarhia mondială. După 
campionatele mondiale din 1962, lotul 
feminin a fost reîmprospătat. Au fost 
introduse o serie de elemente de va
loare și în special tinere jucătoare cu 
reale perspective. Totuși, rezultatele 
obținute pînă acum sînt încă departe 
de posibilitățile individuale ale acestor 
jucătoare. După părerea mea. lipsurile 
cele mai importante ale echipei femi
nine sînt următoarele :

1. în selecția echipei. Deși avem 
numeroase elemente de valoare, în se
lecționarea lotului și formarea echipei, 
se comite greșeala că de ani de zile 
sînt încercate’ fără rezultat, aceleaș' 
sportive. De exemplu, jucătoarele linca 
Balaban și Elena Lupescu au calități 
excepționale, însă nu se străduiesc 
să-și îmbunătățească tehnica indivi
duală. Din această cauză nu dau ran
damentul scontat.

2. — în pregătirea tehnică. în lan
sarea bilei, majoritatea fetelor (Crista 
Szocs, Ținea Balaban, Elena Lupescu, 
Ileana Gyarfas, Ecaterius. Antonoviei 
etc.) au elanul prea redus și lovitura 
mult prea moderată. De aceea, lovitu
rile lor sînt ineficace. Improvizațiile 
făcute de către tov. prof. Gh. Frun- 
zetti cu schimbarea amplitudinii ba
lansului nu pot compensa lipsa for
ței naturale și nici nu poate atinge 
randamentul mișcării naturale. Este 
necesar să se lucreze intens pentru

NOTA

Au fost destule constatări pozi
tive în această primă etapă a cam
pionatelor republicane. Au existat 
însă, și unele aspecte negative. Ne 
referim, mai ales, la unul dintre a- 
cestea — destul de penibil — legat 
de... echipamentul sportivilor. In 
meciul cu Știința București, forma
ția masculină Știința Craiova nu a 
avut tricouri cu numere (așa cum 
obligă regulamentul) pentru toți ju
cătorii. Din această cauză, Dîrian și 
Constantinescu, respectiv Popescu 
și Vitovschi au folosit, pe rind — 
cu larga bunăvoință a arbitrilor — 
aceleași maiouri (!). lată o dublă 
abatere de la regulament.

De asemenea, în meciul cu Știin
ța București, jucătoarea Domi- 
anschit de la Știința Cluj s-a pre
zentat în echipament necorespunză
tor.

Astfel de exemple grăiesc sufici
ent despre dezinteresul cu care con
ducerea echipelor respective și ju
cătorii în cauză au privit „deschi
derea" oficială a acestei importan
te competiții. Concluziile care se 
pot trage sînt destul de simple.

la un loc din partea superioară a cla
samentului sînt mai reduse. Dar, toc
mai aceste elemente trebuie să deter
mine pe antrenorii și jucătorii echipelor 
respective să muncească mai mult, mai 
judicios, să insiste asupra îmbogățirii 
procedeelor . tehnice și respectării dis
ciplinei de joc, prin care vor putea 
face fată în mod onorabil nivelului im
pus de campionatul republican.

Așteptăm măsuri și rezultatei 

mărirea forței și să se renunțe defini
tiv la schimbări in tehnica jucătoare
lor, mai ales în preajma competițiilor 
de amploare. De asemenea. este nece
sar să se lucreze mult la „canalul 
mic" și la rezolvarea unor figuri sim
ple la „izolate", deoarece componentele 
lotului manifestă o precizie doar de 
15—20%, ceea ce este mult prea puțin 
pentru obținerea unor rezultate ’.a ni
velul actual al competițiilor internațio
nale.

3. — In pregătirea moral-volitivă. 
Un alt capitol la care, de asemeni, tre
buie să muncim serios este cel al pre
gătirii morale și de voință. Rezultatele
— atît la lotul masculin, cit și la cel 
feminin — sînt foarte inconstante. 
Din cauza lipsei de concentrare există
— de la meci la meci — fluctuații în
tre 70—80 p.d. la băieți și 30— 
40 p. d. la fete, pe aceleași are
ne, unde normat diferența nu tre
buie să fie mai mare de 10—15 p;d.

Aceste scurte observații critice sînt 
menite să vină în ajutorul antrenori
lor loturilor republicane. în munca de 
pregătire în vederea campionatelor eu
ropene din anul 1964, unde avem da
toria să apărăm prestigiul de care se 
bucură popicarii romîni în arena mon
dială.

LADISLAU SZOCS
Secretar general al Federației romîne 

de popice
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Noutăți din handbalul internațional
• La Berlin a avut loc recent un 

meci de selecție pentru echipa masculi
nă a R.D. Germane, care va intilni in 
acest sezon — printre alte formații — 
si pe cea a R.P. Romine (22 decembrie, 
la Berlin), lată cele două selecționate 
care au evoluat: ECHIPA A: Fischer 
(Franke) — Langhof 1, Leonhardt 2. 
Rretzschmar 3. Muller 2. Randt 6. 
Zimmermann 2, Hildebrandt. Gernho- 
fer 3; ECHIPA B: Galinski (Fischer)
— Tiedeman 5, Papusch 2, llebler 1, 
Raldmasch. Pahlitzsch, Holke. Schmidt 
1, Zornak 4. Prima formație a 'twins 
cu sâo'ul de 19—13.

• Reprezentativa feminină de hand
bal in 7 a U.R.S.S. a susținut 3 me
ciuri în R.S. Cehoslovacă. La Brno, e- 
chipa sovietică a învins selecționata 
țării gazdă cu 6—2 (2—1). iar la 
Praga, cele două echipe au terminat 
la egalitate: 5—5 (4—1). In cel deal 
treilea meci, handbalistele sovietice

In campionatele de șah 
ale U. R. S. S.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Parii- 
tlele disputate îri cea de-a 5-a rundă 
a campionatului unional masculin de 
șah s-an soldat cu următoarele rezul
tate: Holmov—Gipslis 1—0; Spasski
— Stein remiză; Glieller— Novopașcin 
remiză; Polugaevski — Klovan 1—0; 
Baghirov — Averbach remiză. în cla
sament conduc Gheller, Holmov și 
Baghirov cu cîte 3,5 puncte fiecare, 
Pe locul 4 se află Spasski care a făcut ' 
piuă acum 5 remize și totalizează 2,5 
puncte.

★

După 10 runde, desfășurate în cam
pionatul unional feminin de șah de la 
Baku, pe primul loc în clasament se 
află tînăra maestră Alia Kușnir cu 
"8,5 puncte, urmată de Skeghina ■— 7,5 
puncte, Volpert, Ceaikovskaia, Koz- 
lovska cîte 6,5 puncte, fiecare. In 
runda a 10-a lidera clasamentului Alia 
Kușnir a învins-o în 37 de mutări pe 
fosta campioană mondială Elisabeta Bi- 
kova.

DINAMO MOSCOVA PENTRU 
A ZECEA OARA CAMPIOANA

Cel de al 25-lea campionat unional 
de fotbal a luat sfîrșit o dată cu dis
putarea meciului Dinamo Moscova — 
Torpedo Kutaisi. Deși a jucat fără 
mulți titulari (plecați în turneu cu 
reprezentativa U.R.S.S.), echipa Dina
mo a obținut tin rezultat de egalitate: 
6—0. Fotbaliștii de la Dinamo Mosco
va ciștigă astfel pentru a 10-a oară 
titlul unional. Din cele 38 de meciuri 
disputate în actualul campionat Di
namo a cîștigat 21, a terminat la e- 
galitate 13 și a pierdut doar 4, mar- 
cînd 47 de goluri față de numai 14 
primite I!

Apărarea, în frunte cu celebrul por
tar Lev lașin, a lost compartimentul 
cel mai bun. Dinamo ,a totalizat 55 
de puncte și este urmată în clasament 
de Spartak Moscova cu 52 puncte, 
Dinamo Minsk 48 puncte, S.K A. 
Rostov pe Don și Dinamo Tbilisi 47 
puncte, Zenit Leningrad 45 puncte, 
Ț.S.K.A. 45 puncte.

FRUNTAȘELE ÎNVINGĂTOARE 
IN CAMPIONATUL ITALIAN

în etapa a Xll-a a campionatului 
italian s-au înregistrat rezultatele: 
Bologna — Bari 1—0, Internazionale 
—Catania 2—1. Fiorentina—Torino 
1 — 1, Genoa—Lanerossi 0—0, Jit- 

ventus—Messina 2—1, Lazio—Manto- 
va 2—0. Milan—Atalanta 2—0, Mo
dena—-Sarnpdoria 3—0, Spal—Roma
2—0. După cum se vede, fruntașele 
■clasamentului au obținut victorii. (Bo
logna și Internazionale au jucat în 
deplasare). în clasament conduce In
ternazionale cu 18 p., urmată de Mi
lan cu 16 p., Bologna și Juventus cu 
cite 15 o.

MONACO ÎNVINSĂ PE TEREN 
PROPRIU

în elapa de duminică a campiona
tului francez, fruntașa clasamentului, 
Monaco, a suferit o neașteptată în- 
frîngere pe teren propriu: 0—1 cu 
Angers. Un meci important s-a dispu
tat la Paris între echipele locale Ra
cing—Stade Francais. A învins Ra
cing cu 3—2, după ce a fost con
dusă cu 2—1. Celelalte rezultate: 
Strasbourg—Rouen 1—0, St. Etienne- 
Rennes 1 — 1, Sedan—Lens 1—3, Lyon 
— Bordeaux 3—1, Vallcncicnnes — 
Reims 2—1, Toulo.se—Nîmes I—1. 
Clasament: St. Etienne 17 p„ Mo
naco 16 p. Racing. Lens. Toulouse, 
Lyon și Rennes cite 15 p.

(selecționata Moscovei), au întrecut 
echipa orașului Praga cu 6—5 (2—4). 
Echipa UR S S. a evoluat cu -urmă
torul lot de jucătoare: Gromova. Al- 
tabaeva, Strelnikova, Ignateva, Petkie- 
neva, Vunteșrr.eri, Tuljakova, Bobro
va. Dmitriceva, Jukneviciute.

• CURT VADMARK. antrenorul na
ționalei masculine a Suediei a făcut 
cunoscut lotul pe care îl pregătește 
pentru campionatul mondial de hand
bal in 7: Ring (Stockholm — 42 ori 
internațional), Lindblom (Goteborg — 
42). Augustsson (lonkoping — debu
tant) — portari, H. Olsson (Kungs- 
backa — 78). S. L. Olsson (Linkoping
— 56). Kâmpendahl (Goteborg — 39), 
Carlsson (Goteborg — 32). Johansson 
(Goteborg — 10), Jonsson (Lund — 
98), Almqvist (Hălsingborg — 60). 
Jarlenius (Boras — 29). Collin (Lund
— 24). Ryman (Goteborg — 5), Ned- 
vail (Lund — debutant). Gullstrom 
(Stockholm — 10). Donell (Stockholm
— 3), Rârrstrom (Stockholm — 26) și 
Kiell (Lund - 10).

• La Oslo a avut loc o dublă întîl- 
nîre între reprezentativele masculine 
de handbal în 7 ale Norvegiei și Sue
diei. Handball,tii suedezi au cîștigat 
ambele partide cu 18—13 și, respec
tiv, 14—10.

A fost alcătuită echipa de rugbi a Franței 
pentru intîlnirea cu reprezentativa R. P. Romine

PARIS 2 (Agerpres). — în urma 
meciului de selecție desfășurat la 
Tarbes, reprezentativa de rugbi a 
Franței, care va intilni echipa R. P. 
Routine la 15 decembrie, la Toulouse, 
a fost alcătuită astfel: Razat (Agen), 
Dupuy (Tarbes), Andre Boniface, Guy 
Boniface (Mont de Marsan), Gachas- 
sin (Lourdes), Lacaze (Angoulâme), 
Laborde (Racing), Crauste (Lourdes), 
Ilerrere (Toulon), Rupert (Tyrose).

STEAUA ROȘIE BELGRAD 
CAMPIOANA DE TOAMNA

In etapa de duminică a campionatu
lui iugoslav Steaua roșie Belgrad a ob
ținut o nouă victorie (2—1 cu Voi- 
vodina Novi Sad), devenind cam
pioană de toamnă. Celelalte rezulta
te: Novi Sad—Partizan 2—1, Sa- 
raievo—Dinamo Zagreb 2—1, Rieka— 
Haidttk Split 1 — 1, Radnicki—O.F.K. 
Beograd 1—0, Velej Mostar—Vardar 
Skoplje 3—0, Treșnevka—Jeleznicear 
0—2. Clasament: Steaua roșie 19 p., 
O.F.K. Beograd, Dinamo Zagreb și 
Saraievo cîte 15p.

RAPID VIENA 
DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

După 12 etape, în campionatul au
striac conduce Rapid Viena cu 20 p, 
urmată de 'Austria și Wienner Sport 
Klub cu cîte 16 p., Schwechat 15 p. 
etc. Rezultatele de duminică: Grazer 
A.K.—Wiener Sport Klub 4—0, Vien- 
na—Admira 5—0, W.A.C.—L.A.S.K. 
1 — 1, Wienner Neustadt—Rapid 1—3, 
Austria—Schwechat 3—2, Simmering 
—Dornbirn 2—0, S.V.S. Linz—Kap
fenberg 3—1

IN CAMPIONATUL R.D. GERMANE...

...s-a deslășurat etapa a XI!-a. Prin 
înfrîngerea echipei Empor Rostock, 
fostul lider al campionatului (0—I 
cu S.K. Leipzig), în fruntea clasamen
tului a trecut Vorwârts Berlin, care 
a dispus cu 2—0 de Chemie Leipzig. 
Celelalte rezultate: Chemie Halle— 
Wismut Aue 1—0, S.C. Karl Marx 
Stadt—Motor Jena 0—0, Aufbau 
Magdeburg—Motor Steinach 1—0, 
Turbine Erfurt—Lokomotive Stendal 
1—0. Clasament : Vorwârts Berlin 18 
p., Empor Rostock 17 p., Chemie
Leipzig 15 p., Aufbau Magdeburg 14 
p. etc.

LIVERPOOL IN FRUNTE

După 19 etape Liverpool se află in 
fruntea clasamentului cu 27 p., la e- 
galitate de puncte cu Blackbourn, care 
a susținut cu două meciuri mai mult.

Din sporturile

Zilele trecute echipa canadiană de hochei, pe gheată „Windsor .Bulldogs" a 
susținut un turneu de mai multe meciuri in U.R.S.S. lată un aspect din 
meciul primei reprezentative a U.R.S.S. susținut in compania hocheiștilor 

canadieni. Atac la poarta canadiană.
Foto: TASS

canadieni. Atac la

Continuindu-fi turneul în R.S. Ce
hoslovacă, echipa canadiană de hochei 
pe gheață „Windsor Bulldogs*1 a sus
ținut două întîlniri cu fruntașele cam
pionatului cehoslovac. La Praga, ju
cătorii canadieni au învins cu 7—5

Le Droff (Audi), Lira (La Voulte), 
Berejnoi (Tulle), Cabanie (Montau
ban), Abadie (Tarbes). Din echipa 
franceză, care a pierdut anul trecut cu 
0—3 intîlnirea disputată la București 
cu R.P. Roinînă, mai fac parte doar 6 
jucători. Razat, frații Andre și Guy 
Boniface, Gachassin, Crauste și Lira. 
Pînă Ia 15 decembrie, rugbiștii fran
cezi vor efectua mai multe antrena
mente.

și Tottenham cu 26 p. din 19 jocuri. 
Rezultatele de sîfnbătă: Aston Villa- 
Ipswich 0—0, Blackbourn—Arsenal 
4—1, Blackpool—Leicester 3—3, Chel
sea—Bolton 4—0, Liverpool—Burnley
2— 0, West Bromwich — Nottingham
3— 0, Stocke City—Birmingham 4—1. 
Manchester United—Sheffield United 
2—1, Tottenham—Sheffield Wednesday 
1—1, Westham—Fulham 1—1, Wol
verhampton-Everton 0—0.

BORUSSIA DORTMUND 
ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU

Campioana R.F. Germane, Borussia 
Dortmund, a fost învinsă pe teren 
propriu de actualul lider, F. C. Koln, 
cu 3—2. Celelalte rezultate : F.C. Kai
serslautern—Hamburger S.V. 3—2, 
Stuttgart—Braunschweig 5—0, F.C. 
Niirnberg—Meidericher S. V. 2—9, 
Eintracht Frankfurt—Preussen Mun
ster 3—0, Schalcke 04 — Milnchen 
1860 2—1, Herta—S.C. Karlsruhe 2-3, 
Werder Bremen—Saarbriicken 0—3. 
Clasament: F.C. Koln 20 p., Stuttgart 
18 p., Schalcke 04 17 p., Borussia 
Dortmund 16 p.

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALA

• „Cupa Cupelor". — In meciul re
tur cu Motor Zwickau, M.T.K. Buda
pesta a învins cu 2—0 (0—0), cali- 
ficîndtt-se pentru sferturi de finală (în 
primul joc: 1—0 pentru Motor Zwic
kau). Prima ediție a jocului — un a- 
devărat „derbi britanic" — Tottenham 
Londra—Manchester United nu s-a 
disputat din cauza ceții.

• Meciuri amicale. — Echipa Bel
giei, cum se știe, a reușit o nouă per
formanță, dispunînd de Spania cu 2—1 
(1—1) la Valencia. Golurile învingă
torilor au fost marcate de Vanden
berg, intend stingă, în m.in. 18, și 
Puis, extrema stingă, în mim 61. 
Spaniolii au înscris prin mijlocașul 
Zocco (rnin. 20). Spania a aliniat 
formația : Pepin—Rivilla, Olivella,
Rieja—Adelardo, Zocco — Amancio, 
Ruiz, Zaltua, Dominguez, Gento. Cum 
se vede. Real Madrid a dat patru ju
cători (pe Zocco, Amancio, Ruiz și 
Gento).

de

(3—1; 2—1; 2—3) pe Spartak Soko- 
Iovo, dar la Bratislava au fost nevoit' 
să cedeze cu 5—6 (1—0; 1—5; 3—1) 
în fața echipei Slovan.

Meciurile de calificare pentru turneul
de hochei pe

Liga internațională da hochei pe 
gheață a hotărît ca meciurile, de cali
ficare pentru Jocurile Olimpice să se 
dispute la 28 ianuarie la Innsbruck.

Intîlnirilc se vor discuta în ordinea 
următoare: R. S. Cehoslovacă — Ja
ponia ; Canada — R.S.F. Iugoslavia; 
U.R.S.S. — R. P. Ungară; Suedia — 
Italia; S.U.A. — R. P. ROMINA; 
R. D. Germană sau R. F. Germană 
— R. P. Polonă; Norvegia — Elveția; 
Finlanda — Austria. învingătorii 
acestor 8 întîlniri se califică pentru 
grupa A. care va desemna echipa cam-

— Surpriză la Nicosia : Cipru—Gre
cia 3—1 (2—1).

— Selecționata olimpică a R. P. 
Ungare și-a început tprneul de pre
gătire în Belgia, Olanda și Luxem
burg. Jucînd la Anvers icu Beerschot 
fotbaliștii maghiari ău’. terminat la e- 
galitate : 2—2 (0—2), / punctele lor 
fiind marcate dc Koniora și Povazsai.

ȘTIRI

• Cea mai importantă competiție 
internațională de juniori, tradiționalul 
Turneu U.E.F.A. — ajuns la a XVlI-a 
sa ediție — se va disputa anul viitor 
in Olanda. Jocurile vor avea loc intre 
25 martie și 4 aprilie, in orașele Am
sterdam, Ilaga și Rotterdam, după 
cum a stabilit comisia de organizare.

9 Anul viitor echipa R.P. Polonă 
va susține următoarele jocuri: cu
Irlanda la Varșovia la 10 mai; cu 
R.D. Germană în deplasare la 14 iu
lie ; R.S. Cehoslovacă la 13 septem
brie într-un oraș din R.P. Polonă; 
cu Turcia la Istanbul: la 27 septem
brie; cu Irlanda11 la Dublin la 25 
octombrie.
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© La ediția 1964 q „Cupei Europei 
Centrale" vor participa cite două echi
pe de club din R.P. Ungară, R.S.F. 
Iugoslavia și R. S. Cehoslovacă, și 
cite una din Italia Și Austria. Sfertu
rile de finală vor avba loc la 3 și 10 
iunie, semifinalele la 17 și 24 iunie, 
iar finala in octombrie.

© La ultima ședință a comitetului 
executiv al F.I.F.A., majoritatea de- 
legaților federațiilor • naționale au a- 
probat un proiect al forului interna
țional privind uniformizarea sancțiu
nilor împotriva abaterilor săvîrșite în 
timpul competițiilor internaționale. 
Hotărîrea aceasta a fost luată în ur
ma faptului că un- jucător dintr-o 
țară este pedepsit cu suspendare, iar 
altul din altă țară — pentru aceeași 
vină — este numai amendat. Noul 
proiect urmărește aplicarea de sanc
țiuni identice — în toate țările — 
pentru aceeași abatere.

AGENDĂ

MIERCURI 4 decembrie:
„Cupa Europei" interțări — La 

Luxemburg: Luxemburg — Danemar
ca (primul meci din sferturile de fi
nală).

„Cupa campionilor europeni" : Bo
russia Dortmund — Benfica Lisăbo- 
na (in primul joc: 4—4); Milan — 
Norrkoping (în tur: 1—1) ; Monaco 
— Internazionale (în primul meci: 
0-1).

„Cupa cupelor": Celtic Glasgow— 
Dynamo Zagreb (primul joc).

iarnă -
Selecționata olimpică de hochei ptf 

gheață a R.P. Polone a sosit de cîteva 
zile în U.R.S.S. pentru a se antrena 
cu diferite echipe sovietice în vederea 
turneului de calificare de la Innsbruck, 
în primul meci susținut cu echipa 
Elektrosatal, hocheiștii polonezi, au 
obținut victoria cu 4—3 (2—2; 2—0; 
0—1).

Lotul olimpic de schi al S.U.A. al
cătuit din 8 bărbați și șase femei a 
sosit în stațiunea franceză de spor
turi de “iarnă, Val d’Isere, unde se va 
antrena timp de cîteva săptămîni pen
tru jocurile olimpice de la Innsbruck.

Disputat la Stockholm, meciul in
ternațional de hochei pe gheață dintre 
reprezentativele Suediei și Finlandei 
a luat sfîrșit cu rezultatul de 4—0 
(1—0, 2—0, 1—0) în favoarea hocb“- 
iștilor suedez*»

într-un meci internațional de hochei 
pe gheață, desfășurat la Berlin, echipa 
Dinamo Moscova a învins cu scorul 
de 3—2 (3—0, 0—2, 0—0) echipa 
R.D. Germane. Au marcat Danilov, 
Oistov, Zilov, respectiv Buder și 
Ziesche

Selecționatele de hochei pe gheață 
ale Austriei și R.S.F. Iugoslavia s-au 
întîlnit într-un meci amical la Salzburg. 
Au cîștigat sportivii austrieci cu 2—0 
(0—0, 0—0, 2—0). Punctele au fo3t 
marcate de Bachura și Winkler.

gheață la J. O.
pioană olimpică și mondială. Forma
țiile învinse vor participa la meciurile 
grupei B.

Campionatul mondial 
al tineretului la scrimă

In cadrul Congresului său, Federația 
internațională de scrimă a hotărît ca 
pe viitor Criteriul mondial al tinere
tului să poarte denumirea de Campio
natul mondial al tineretului. Sub noul 
său nume, viitoarea întrecere a tine
rilor scrimcri va avea loc la Budapes
ta între 27—30 martie 1964. De ase-
menea, Congresul a atribuit federației 
sovietice Cupa șalanj „Albert Feyerok" 
pentru efortul depus în ultimii 10 ani 
în scopul dezvoltării scrimei în U.R.S.S. 
cît și pentru succese repurtate la cam
pionatele mondiale.

Scurte știri externe
UNIUNEA INTERNAȚIONALĂ 

DE CICLISM A STABILIT CALEN
DARUL PE 1964

Congresul Uniunii cicliste internațio
nale s-a întrunit la Zurich pentru a 
stabili calendarul pe anul 1964. Din 
competițiile rezervate cicliștilor ama
tori se desprind următoarele: Turul
ciclist al Tunisiei (22 martie — 5 a- 
prilie); „Cursa Păcii“ Varșovia—Ber
lin—Praga (9—25 mai); Turul ciclist 
al R.P. Ungare (12—18 iunie), Turul 
ciclist al Franței pentru amatori (1—14 
iulie): Turul ciclist al Iugoslaviei (26 
iulie — 7 august); Turul ciclist al 
R.P. Polone (1—8 augirl).

Campionatul mondial pe echipa con
tra cronometrului se dispută la 3 sep
tembrie în localitatea Albertville 
(Franța), iar cursa individuală de fond 
la 5 septembrie pe circuitul de la 
Sallanches,

REUNIUNEA LIGII EUROPENE 
LA NATAȚIE

în capitala Austriei s-a ținut recent 
reuniunea anuală a ligii europene de 
natație. între altele s-a discutat pro
iectul de organizare a „Cupei campio
nilor europeni* la polo pe apă. Secre
tariatul ligii a anunțat că pînă acum 
și-au dat adeziunea la această com
petiție 7 cluburi: Fcrencvaros Buda
pesta, Partizan Belgrad, Lcgia Varșo
via, Dinamo Moscova, Carotieri Nea- 
poli, Magdeburg (R.D.G.) și Amesfort 
(Olanda). Se așteaptă ca și alte fe
derații să-și înscrie echipele la aceasta 
competiție, al cărui turneu final va fi 
precedat de jocuri eliminatorii.

TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS DE LA BELGRAD

Cupa internațională de tenis desfă
șurată pe teren acoperit la Belgrad a 
fost cîștigată de reprezentativa iugo
slaviei care a învins în finală cu 3—0 
echipa Danemarcei. La dublu perechea 
iugoslavă Pilici, Jovanovici a întrecut 
cu 6—4, 3—6, 6—3 cuplul danez
Ulrich, Leshly.

în meciul pentru locul 3 Suedia a 
învins Franța cu 3—0.
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