
Oameni de știința, cultură și artă despre sport

scdcntarismul-
o primejdie pentru organism

De vorbă cu academicianul GHEORGHE MIHOC,
rectorul Universității București

Este duminică șî studenții 
Universității București se intreo 
pe frumosul complex de la La
cul Tei. Sportivii își dispută în- 
tiietatea la atletism, volei, bas
chet, tenis de cîmp sau fotbal. 
Din tribune, suporterii își sus
țin cu înfrigurare echipele favo
rite: „Filozofia", „Istoria", „Chi
mia" ș. a. Firesc, nu? Un sin
gur om, însă, îi încurajează deo
potrivă pe toți studenții: aca
demicianul prof. dr. Gheorghe 
Mihoc. Tot firesc, deoarece pasi
onatul suporter este rectorul 
Universității București...

Iată-1 acum, prezent ca de 
fiecare dată pe stadion, „în- 
curajîndu-ne“ și pe noi...

— Un interviu, nu ?

mărirea capacității de muncă 
și la asigurarea 
fiziologic necesar 
nesc.

— Ce sporturi
— Toatei Principalul este ca 

printr-unul din ele să combatem 
viața sedentară, care este o pri
mejdie pentru organism. Ea ne 
creează 
puterea

— Vă 
tineretul

unui echilibru 
corpului ome-

recomandați ?

indispoziții, ne reduce 
de lucru, vioiciunea.
referiți, îndeosebi, la 
studios ?

Regională
Hunedoara-Deva

-
loara-Ueva
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Din viața organizației noastre

sportive

— Dacă nu vă deranjăm, tova
rășe profesor. Știți, v-am văzut 
de. atîtea ori pe terenurile 1 de 
~F si și...

— Orele petrecute in aer liber 
sini cele mai frumoase I Iar da
că sini însoțite și de mișcare, a- 
dică de sport, apoi in ziua res
pectivă te poți lăuda că ai fă
cut un lucru bun.

— Deci, subscrieți pentru 
sport ?

— Din toată inima l Această 
frumoasă activitate reprezintă 
un mijloc important care con- 
tribue la întărirea sănătății, la

— Mai bine spus: „și la ti
neretul studios". Pentru el, spor
tul trebuie să devină un prieten 
bun, de nedespărțit, care să con
tribuie la pregătirea multilate
rală, să compenseze munca in
telectuală intensă pe care o de
pune, zi de zi, in sălile de curs, 
laboratoare și biblioteci, pentru 
pregătirea profesională.

— Ce părere aveți despre în
trecerile studenților, la care asis
tați acum ?

— Sini foarte interesante și 
binevenite. Cucerirea „Insignei 
de Polisportiv” este un lucru 
cit se poate de serios și trebuie

(Interviu luat de V. TOFAN)

(Continuare în pag. a 2-a)

în baza prevederilor Statutului UCFS, anual au loc adunări 
generale ale asociațiilor sportive în care se prezintă dări de 
seamă asupra activității desfășurate pe anul in curs, se discută 
și se aprobă calendarul sportiv si bugetul pe anul ce urmează. 
In luna decembrie a acestui an și in ianuarie 1964 se vor des
fășura — după adunările de dări de seamă și alegeri ale organi
zațiilor de partid, ale sindicatelor și organizațiilor de bază U.T.M. 
— adunările generale de dări de seamă ale asociațiilor sportive. 
Ele constituie un important mijloc de analiză a activității desfă
șurate pentru 
sportive.

Activitatea sportivă de mase și de performanță a cunoscut 
anul acesta — datorită muncii desfășurate 
nizațiile UCFS — succese însemnate pe 
viață a hotărîrilor Conferinței pe țară a 
Fizică și Sport. La întrecerile din cadrul 
de mase numărul participanților a sporii 
cu el nivelul disputelor. Rezultate de valoare s-au obținut și 
în activitatea sportivă de performanță.
Metodele bune, experiența 

acumulată în această direcție 
de către asociațiile sportive de 
la orașe și sate va trebui ex
tinsă cu prilejul adunărilor ge
nerale de dări de seamă. Mem
brii UCFS, sportivii, antrenorii, 
instructorii au prilejul să vor
bească pe larg despre felul cum 
au muncit, despre inițiativele lor, 
despre mijloacele prin care au

îndeplinirea sarcinilor trasate de partid mișcării

de organele și orga- 
drumul traducerii în 

Uniunii de Cultură 
competițiilor sportive 
necontenit și o dată

In cadrul adunărilor generale 
se vor alcătui calendarele spor
tive pe anul viitor. Membrii 
UCFS vor trebui să analizeze 
cu atenție competițiile cuprinse 
în calendare, faptul dacă ele co
respund nevoilor dezvoltării fie
cărei secții pe ramură de sport 
în așa fel ca ele să asigure o 
activitate continuă și organizată 
membrilor UCFS. Va trebui de a-

(Continuare in pag. a 3-a)

„Portretul unui necunoscut"
Scriind, acum, mă gtndesc la 

vorbele aruncate, așa intr-o 
doară, de un amic, mare în
drăgostit de sport. ..„Știi —■ 
spunea el — voi gazetarii 
scrieți nenumărate pagini des
pre frumusețile, inedite ale spor
tului, despre „eroii" săi, dar 

puține ori vă duc gîndurile 
și condeiele spre „necunoscutii", 
pasionați: fără margine ai unei 
ramuri sportive sau alta. Oa
meni care „sar peste mese", 
aleargă de la un stadion la 
altul, organizează și suprave
ghează diferite întreceri, caută 
și găsesc întotdeauna elemente 
talentate, purtindu-le adesea pe 
prima parte a drumului spre 
performanță. Oameni care nu

respiră — dacă îmi este permis 
sâ spun așa — decît pentru 
sport și care atunci cînd în
cepe meciul sau concursul res
pectiv dispar modești în mij

REPORTAJUL 
NOSTRU

locul spectatorilor obișnuiți. 
Poate că se deosebesc de aceș
tia doar prin încărcătura mai 
mare de emoții ce-i stăpînește. 
Oare o să iasă bine? N-am 
uitat ceva? Oare Popescu sau 
lonescu va „bate“ azi recordul? 
Oare băieții noștri vor putea 
cîștiga această partidă decisi-

uitați
Activiștii

vă ? Ei, vezi, voi îi cam 
pe acești oameni.
obștești, oamenii comisiilor pe 
ramuri de sport, ai birourilor 
de secții, primii îndrumători — 
instructorii. Sau uneori scrieți 
despre ei: o fotografie 
care-ți zîmbește un om un 
încărunțit și cîteva rinduri 
— din care nu lipsește un 
măr de adjective mai mult 
mai puțin cuprinzătoare, 
în care nu găsești, cum ai vrea, 
căldura pe care ei o împart 
fără preț în săli sau pe sta
dioane".

Amicul, avea și na avea drep-
VALENTIN PAUNESCU

din 
pic 

seci
nu- 
sau 
dar

(Continuare în pag. a 3-a)

reușit să obțină o serie de suc- j 
cese. In același timp adunările 
generale prilejuiesc o profundă 
analiză a lipsurilor manifestate 
în această perioadă, lipsuri 
care au constituit o piedică în 
realizarea sarcinilor. Discuția 
colectivă a membrilor UCFS va 
constitui o bună posibilitate de 
eliminare a deficiențelor, de gă
sire a celor mai bune căi de 
înlăturare a lipsurilor și greu
tăților ce mai există.

Intilnirea masculină
de handbal in 7

R. P. Pomină - R. F. G. 
a fost contramandată

deIntilnirea internațională 
handbal în 7 dintre reprezenta
tivele masculine ale R.P. Romine 
și R.F.G., fixată pentru aseară, 
nu s-a mai disputat deoarece 
echipa oaspe nu a sosit Con
dițiile atmosferice nefavorabile 
au împiedicat avionul cu care 
călătoreau handbaliștii vest- 
germani să-și continue drumul 
de la Belgrad la București. In- 
trucît duminică echipa R.F.G. 
are meci cu Iugoslavia la Bel
grad, ea a rămas în acest oraș, 
partida de la București contra- 
mandîndu-se.

i. MIHAIC4 Cabana Poiana Secuilor

O

Fotbal pe glob

MAGAZIN 
SPORTIV

PAGINA DE 
FOTBAL

Campionatele repu
blicane de șah și 

baschet

După campionatele 
republicane de gim

nastică

Returul meciului de 
handbal în 7 Rapid- 
Spartak Subotița, din 

C.C.E.

SE APROPIE 
JOCURILE OLIM
PICE DE IARNA

Ultimele știri externe

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

C.S.M. CLUJ - P.S.V. STUTTGART ÎN C.C.E. LA TENIS 
DE MASĂ

După cum s-a mai anunțat, în sferturile de finală ale com
petiției masculine „Cupa campionilor europeni", la tenis 
de masă, C.S.M. Cluj va întîlni PSV Stuttgart. Partida va avea 
loc la Stuttgart în ziua de 28 decembrie. A doua zi, formația 
noastră campioană va susfine o nouă întîlnire — de data 
aceasta amicală — în compania unei alte echipe din R.F« 
Germană

ECHIPA DE HOCHEI PE GHEATA ARIPILE SOVIETE
LOR VA EVOLUA LA BUCUREȘTI

echipă ARIPILE SOVIETELOR 
din Kuibișev, care cuprinde 
numeroși internaționali și evo
luează în prima categorie a 
campionatului unional de 
chei pe gheață-

Tradiționala competiție de 
hochei pe gheață „Cupa orașu
lui 
in 
La 
țoi

București" se va desfășura 
cursul lunii ianuarie 1964. 
această întrecere și-a anun- 

particîparea și puternica

PATINATOARELE NOASTRE DEBUTEAZĂ 
TN CONCURSURILE INTERNAȚIONALE

Două dintre tinerele noastre 
patinatoare artistice au părăsit 
joi dimineața Capitala, pe ca
lea aerului, cu destinația Inns
bruck, pentru a participa la un

ho-

concurs internațional care 
loc între 7—8 decembrie, 
vorba de Elena Moiș, campioa
na noastră la senioare, in virstă 
de 11 ani, și Crenguța Cumbari 
in etate de 13 ani.

ara 
Este

DATELE DUBLEI INHLNIRI STEAUA-GALATASARAY
DIN CADRUL C.C.E. LA BASCHET MASCULIN

Cluburile sportive Steaua București și Galatasaray Istanbul 
au căzut de acord asupra datelor de disputare a întîlnirilor 
pe care le vor susține în cadrul «Cupei campionilor europeni' 
la baschet masculin. Primul joc va avea loc sîmbătă 21 de-t 
cembrie 1963 la Istanbul, iar returul, sîmbătă 18 ianuarie 
1964 la București.

O NOUĂ ASOCIAȚIE SPORTIVĂ „SONDORUL"

De curlnd a luat ființă, in 
cadrul întreprinderii de explo
rări din Vlăhița (raionul Odor- 
hei).
ruL 
parte 
dori 
derii.

asociația sportivă Sondo- 
La constituire «u luat 
numeroși muncitori son- 

și salariați ai înireprin- 
Președinte al consiliului

asociației sportive „Sondorul*  
a țost ales too. Mircea Florian. 
Membrii asociației au început 
să activeze in cadrul secțiilor 
de volei, 
popice.

„CUPA CARPAȚI" LA
Amatori! do volei din Brașov au 

posibilitatea să urmărească între
cerile celei de a IlI-a ediții a „Cu
pei Carpați"’. Competiția este orga
nizată do comisia regională do 
specialitate șl la ea participă ur
mătoarei» formații feminine : Vo
ința București, Progresul Tîrgoviște, 
Voința Miercurea Ciuc și Partizanul 
roșu Brașov (toata dilate în seria

tenis de masă, șah și

FLORIN BALUȚA
coresp.

VOLEI
campionatului republican).a doua a------ -----------

Cu o eăptămîuă în urmă s-a în
cheiat și turneul masculin din ca
drul „Cupei Carpați" Ia volei. Ne- 
cunoscind înfrîngerea, echipa Trac
torul Brașov a ocupași primul loc 
înaintea Olimpiei București, Științei 
Brașov șl Petrolului Ploiești.

TIBERIU MANIU și TH. COR. 
CODEL — coresp.

ACTUALITATEA SPORTIVA



„Concursul pentru Insigna de Polisportiv’

Trei probe la an antrenament
Io ajutorul participanților la Spartachiada de iarnă a tineretului 

și la „Concursul pentru Insigna de Polisportiv"

SFATURI PENTRU CONCURENT!! 
EA PRORELE DE TIR

— Antrenamentul nostru de azi va 
cuprinde un concurs special pentru 
trecerea probelor „Insignei de Poli
sportiv".

Cu aceste cuvinte s-a adresat co
legilor săi de sport, interul dreapta al 
echipei de fotbal Cimentul, Constantin 
Aprodu, care îndeplinește și funcția de 
Instructor voluntar al asociației spor
tive Cimentul din orașul Bicaz. Pe 
stadion totul era pregătit pentru 
această întrecere. Erau prezenți și ar
bitri neutri, așa cum prevede regula
mentul.

Primii au luat startul la 100 m cei 
cinci înaintași. La sosire acele crono- 
metrelor au înregistrat timpi superiori 
chiar gradului II al „Insignei" t toți 
sub 14 secunde. Au urmat fundașii 
și mijlocașii, 
dădea dreptul să concureze 
tru gradul I al insignei.

După proba de sprint au 
de aruncarea greutății și tracțiune din 
brațe. Dacă Ia proba de tracțiune 
din atirnat (pentru acest exercițiu s-a 
folosit bara de fier din spatele porții 
de care se montează plasa) 
lorii au reușit să se ridice 
ori prin forța brațelor pînă 
barei transversale a porții 
la greutate rezultatele impuse de regu- 

lor nu le 
decît pen-

Rezultatele

urmat cele

toți jucă- 
de 10—12 
la nivelul 
de fotbal,

Prea multe deficiențe la ultimele gale
In planul calendaristic al comisiei 

de box din Capitală figurează două 
competiții in care sînt angrenați un 
număr mare de boxeri — campiona
tul pe echipe și „Cupa orașului Bucu
rești".

Este lăudabilă inițiativa comisiei 
orășenești de box, de a organiza 
concursuri cu participarea largă a 
boxerilor din Capitală, dar lipsa le
găturii mai st rinse a comisiei cu an
trenorii. munca de organizare a con
cursurilor dusă superficial, au dat 
naștere multor neajunsuri.

Felul in care a fost conceput și 
organizat actualul campionat pe 
echipe al orașului București a pus 
pe antrenorii bucureșteni în situația 
de a alcătui în mod formal echipele, 
sau de a prezenta formații iticomple- efort total neindicat? Noi credem că 

' nul Cu atît mai mult, cu cît trei 
dintre ei sini juniori, tineri cu fru
moase calități. De asemenea, boxerul 
Șt. Novac (Rapid) a fost programai 
să boxeze sîmbătă seara în campio
natul pe echipe, unde a pierdut prin 
abandon și din nou duminică dimi
neața in „Cupa orașului București", 
unde a pierdut în aceeași situație.

La ce au folosit boxerilor mai sus 
amintiți aceste concursuri?

La această întrebare ar trebui să 
ne răspundă organizatorii și antre
norii care au acceptat această si
tuație.

Concursul este un mijloc de veri
ficare a cunoștințelor, face parte in
tegrantă din procesul de pregătire și, 
in același timp, este și un mijloc de 
propagandă, de atragere a maselor 
de spectatori și de noi elemente in 
practicarea sportului. Numai că, pen
tru aceasta, concursul trebuie să în
deplinească o serie de condiții, pe 
care — din păcate — competițiile 
mai sus menționate au fost departe 
de a le satisface.

Pentru ca pe viitor să se evite 
asemenea neajunsuri, este bine ca

te. Programindu-se intr-o singură 
reuniune cite 28 de meciuri, dintre 
care se disputau uneori numai 10—12. 
sau chiar mai puține, nu s-a făcut o 
'bună propagandă sportului cu mă
nuși. Organizatorii s-au văzut siliți 
nu de puține ori, — pentru a reuși 
să completeze programul — să orga
nizeze meciuri ad-hoc, cu boxeri ve- 
niți la gale ca... spectatori.

„Cupa orașului București", compe
tiție care cu ani în urmă se bucura 
de o mare popularitate în Capitală, 
a nemulțumit în acest an pe spec
tatorii bucureșteni și sîntem convinși 
că... și pe organizatori. Aceeași com
petiție, sub denumirea de „Cupa Sfa
tului popular al Capitalei", a adus 
cu ani în urmă in 
de spectatori.

Ce s-a întîmplat 
Prima reuniune

de minute întirziere. pentru că la sala 
Casei de cultură a raionului Tudor 
Vladimirescu, mănușile de box... n-au 

jurul rangului mii

în acest an?
a început cu 40

lament s-au obținut mai greu. Pînă la 
urmă însă au reușit cu toții să arunce 
bila de metal de 5 kg în jurul liniei 
de 9 metri.

In fotografie: Cei cinci apărători 
ai echipei Cimentul - Bicaz din. carn-

Sedentarismul—
o primejdie pentru organism

(Urmare din pag. t-a) 

pen-

au

să constituie un punct de onoare 
tru toți tinerii.

— în unele cămine, studenții 
început să practice cu regularitate 
gimnastica de dimineață. Ce ne puteți 
spune despre acest lucru ?

— Gimnastica zilnică, de dimineață, 
trebuie să devină o deprindere igienică 
de viață peniru fiecare.

— în încheiere, dacă nu sîntem in- 
discreți...

— Știu. Vreți să mă întrebați dacă 
și eu am făcut sport ? Puțin, și regret 
foarte mult. La „Șiricai", unde am 
urmat liceul, activam în echipa de 

următoare, 
număr mi-

venit singure. La gala 
pentru completarea unui 
nim de întîlniri, organizatorii au 
„contractat" pe loc citeva meciuri 
amicale. Unul dintre aceste meciuri 
s-a disputat Intre juniorii C. Stanciu 
(Vulcan) și V. Dumitrache (Voința), 
veniți — după antrenament — să... 
asiste la gală. In ultima reuniune 
pentru același motiv — completarea 
galei — au fost urcați în ring bo
xerii Gh. Prescornițoiu și Ion Ilie 
(Progresul), care cu 13 ore inainte 
boxaseră in campionatul pe echipe 
al orașului București.

Ce părere au antrenorii lor, Gh. 
Tomescu, Gh. Preda, Lucian Popescu 
și Șt. lordache? Au procedat bine 
solicitlnd astfel pe elevii lor la un 

pionatul de fotbal al regiunii Bacău 
(de la stingă la dreapta: M. Marc, 
A. Țițone, N. Pintilie, V. Felecan și 
Gr. Strîmbu), in momentul startului 
la 100 m plat.

Text și foto: T. RABȘAN.

oină a școlii. Asta era prin 1920. Pe 
atunci, se înțelege, nu erau condițiile 
excepționale de azi, iar sportul era pri
vit ca ceva neserios, de prisos. Tn plus, 
dăinuia și mentalitatea că in sport — 
ca și în alte domenii de activitate - - 
nu ne putem întrece cu „străinătatea" 
Apropo: zilele trecute, studentul Florin 
Gheorghiu ne-a mai adus în facultate 
un titlu: cel de campion mondial la 
șah — juniori. M-am bucurat foarte 
mult, deoarece și ea îndrăgesc acest 
sport, iar cu ani în urmă, după cum 
știți, am fost președintele Federației 
romine de șah. Să nu uit: transmiteți 
tuturor sportivilor care se pregătesc 
pentru Jocurile Olimpice de la Tokio, 
mult succes I 

membrii comisiei de box 
București să-și desfășoare 
in mai strînsă legătură cu 
box, să se consulte cu 

a orașului 
activitatea 
secțiile de 
antrenorii,

să nu nesocotească părerile acestora, 
întocmirea calendarului competițio- 

nal „din birou", nu poate asigura 
realizarea lui în cele mai bune con- 
dițiuni. Este o concluzie de care va 
trebui să se țină seama mai ales 
că în curind se va trece la Îndepli
nirea calendarului competițional al 
anului viitor.

MIHAI TRANCA

IMPRESII ȘI CONCLUZII DUPĂ JOCUL DE LA ROVIGO
Duminică, echipa reprezentativă de 

rugbi a țării noastre a susținut un im
portant joc de pregătite în compania 
campioanei Italiei, formația Rovigo. 
După cum se știe, rugbiștii romîni au 
obținut victoria cu 35—3, după un joc 
a cărui desfășurare am consemnat-o în 
cronica partidei de la Rovigo. Dată 
fiind importanța acestei partide în pre
gătirea rugbiștilor noștri pentru me
ciul cu Franța de la 15 decembrie, am 
rugat pe antrenorul D. MANOILEA- 
NU, care a însoțit echipa noastră la 
Rovigo, să ne împărtășească cîteva din 
impresiile și concluziile sale pe margi
nea acestei ultime verificări a forma
ției noastre : 

„ECHIPA A CORESPUNS, DAR SINT 
NECESARE EFORTURI 

IN PREGĂTIRE"

„In jocul de la Rovigo. echipa pro
babilă pentru meciul cu Franța, a dat, 

în coloanele ziarului „Sportul popu
lar" apar continuu articole menite să 
sprijine cele două mari acțiuni în curs 
de desfășurare: „Concursul pentru In
signa de Polisportiv" și Spartachiada 
de iarnă. Pentru că tirul este inclus 
în programul acestor două manifestări, 
redacția ziarului a socot't indicat să 
publice un articol care să vină î« 
ajutorul participanților și instructorilor, 
urmînd ca el să conțină elemente teh 
nice specifice probelor la care se par
ticipă. Fiind solicitat să redactez a- 
cest articol 
forma unui

m-am gîndit să-1 fac sub 
îndreptar.

★
scris în anii trecuți cîteAm mai 

ceva despre tragerea cu arma sport 
în poziția culcat, rezemat și nerezemat, 
probe ce sînt incluse în regulamentul 
„Concursului pentru insigna de Poli
sportiv" și cel al Spartachiadei de 
iarnă. Aș vrea de astă dată să subli
niez mai pronunțat elementele-cheie, 
fără de care succesul trăgătorului de
vine problematic. Iată care sînt a- 
cestea :

I. Așezarea corpului pe sol se face 
cu picioarele ușor depărtate, cu coatele 
în diagonală (stîngul mai în față de
cît dreptul). Linia corpului este oblică 
față de direcția de tragere, ca să ușu
reze prinderea puștii în brațe și înșu
rubarea ei în umăr. Pentru cei neini- 
țiați cîteva exerciții de așezare în 
poziția de tragere culcat, pot fi făcute 
acasă pe un covor.

II. Prinderea armei în brațe se face 
apucînd cu mîna stingă ulucul puștii 
sub înălțător, iar cu mîna dreaptă 
gîtul patului. Patul puștii (pe supra
fața tălpii lui) va fi înșurubat în sco
bitura umărului drept. Capul se plea
că pe obrăzarul patului puștii și se 
sprijină pe el astfel îneît ochiul să 
privească prin aparatele de ochire 
(înălțător și cătare). Mîna stingă și 
mîna dreaptă încleștează ulucul și res
pectiv gîtul patului ca Ia o stringere 
de mină între doi prieteni. Degetul 
arătător ia poziție pe trăgaci cu cea 
de a doua jumătate a primei falange.

Așezarea puștii pe punctul de spri
jin (căluș, stativ) se face sub uluc, 
în fața mîinii stingi. Sprijinirea pe 
țeavă este contraindicată.

în cazul poziției culcat nerezemat, 
se va utiliza o curea în jurul brațului 
stîng (la jumătatea acestuia) trecută 
apoi pe lîngă încheietura mîinii pe 
partea degetului mic și prinsă de uluc 
cu un cîrlig. Lungimea curelei depinde 
de poziția și segmentele brațelor fie
cărui trăgător. Cotul stîng jucînd rolul 
călușului se va așeza aproape sub 
ulucul puștii. Sînt necesare exerciții de 
învățare a poziției cu pușca în ședințe 
speciale înainte de tragerea cu 
tușe.

III. Ochirea comportă privirea 
înălțător și cătare, spre țintă, la 
punctului negru Se obișnuiește să se 
închidă ochiul stîng. Exercițiile de pri
vire spre o țintă în spațiu avînd dege
tul mare așezat în față la 30—40 cm 
(în loc de înălțător) obișnuiesc ochiul 
cu imaginea formată de două corpuri 
așezate în planuri diferite în profun
zime.

car-
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de 
pu- 
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în general, satisfacție, mai ales sub 
aspectul pregătirii fizice. Ritmul 
joc impus unui adversar destul de 
ternic — mai ales pe înaintare —, 
paritatea de organizare în fazele 
apărare și forța contraatacurilor, 
fost caracteristicile dominante ale 
cului prestat de echipa noastră.

Din punct de vedere tehnic, jucătorii 
încercați în această partidă au marcat 
un progres care a fost evidențiat, în 
special, prin precizia și viteza execu
țiilor pe linia de treisferturi.

Meciul cu campioana Italiei a relie
fat, însă, și unele aspecte negative în 
pregătirea rugbiștilor noștri, unele de
ficiențe ce se cer grabnic lichidate. In
suficient puse la punct sînt: mișcările 
tactice ale înaintașilor la momentele 
fixe — marginea și grămada — unde

IV. Respirația se oprește pentru 
10—15 secunde, în care timp se o- 
chește și se apasă pe trăgaci. Sînt ne
cesare cîteva inspirații profunde îna
intea opririi respirației, eliminînd apoi 
aerul inspirat în plus peste res
pirația obișnuită. Trăgătorul, după 
oprirea respirației, nu trebuie să aibă 
senzația că a oprit prea mult aer în 
piept și se află sub presiune și nici 
că duce lipsa de aer.

V. Apăsarea pe trăgaci sau declan
șarea focului cum i se mai spune, este 
singura mișcare făcută de trăgător în 
timp ce menține arma în echilibru și 
ochește. Degetul arătător așezat pe tră
gaci în poziția arătată mai sus, „rupe" 
intîi prima piedică a trăgaciului prin- 
tr-o apăsare lentă și se oprește pe 
piedica a doua. Apoi, după o scurtă 
așteptare „rupe" și piedica a doua tot 
printr-o mișcare lentă și continuă fără 
bruscarea trăgaciului. Sînt indicata 
multe repetări cu tuburi goale, îna
intea tragerii 
învăța corect

cu cartușe pentru a se 
mînuirea trăgaciului.

★
mai sus cîteva momente 
tragerea cu arma spori

Am arătat 
esențiale din 
în poziția culcat. Aceste momente tre
buie legate între ele și completate /v. 
alte mișcări ajutătoare. Succesiunea 
lor formează un lanț care se va repeta 
la fiecare cartuș în parte. Iată cum 
ar fi realizat acest lanț :

Trăgătorul se așază în poziția cul
cat pe partea ventrală (din față) ob
lic față de țintă, avînd arma și car
tușele puse la dispoziție pe sol. Sb 
fac cîteva exerciții fără cartușe, de 
prinderea armei în brațe și înșurubare 
în umăr. Cu această ocazie se caută 
poziția cea mai convenabilă și se obiș
nuiește organismul în condițiunile po
ziției culcat. După comanda „foc, se 
poate tragel" dată de instructor, se 
alimentează arma cu un cartuș și se 
ia poziția de tragere, orientîndu-se 
pușca spre țintă. După această orien
tare se oprește respirația și se ia linia 
de ochire. In timp ce se ochește se 
acționează pe trăgaci în felul arătat 
mai sus. După plecarea loviturii se des
carcă arma și se reia respirația.

Ritmul tragerii presupune un cori
de 60—80 de secunde pentru fie 
cartuș în parte. Acest ritm r- 

obligatoriu dar nu trebuie accele- 
Cîteodată lanțul mișcărilor poate 

so-

sa
Si

sum 
care 
este 
rat.
fi întrerupt mai ales la „veriga" ochire- 
declanșare, reluîndu-se de la reglarea 
respirației, fără ca aceasta să fie 
cotită greșeală.

în finalul acestui articol, vreau 
mă raliez și eu ideii tov. Petru 
laghi din Cluj, care într-un articol pre
cedent aprecia contribuția ce o pot 
aduce sportivii fruntași la buna des
fășurare a concursurilor. Poate că la 
tir acest aport este indicat chiar în- 
tr-o măsură mai mare decît la cele
lalte probe din programul Spartachia
dei 
tru 

de iarnă și al „Concursului pen- 
Insigna de Polisportiv".

IOSIF SIRBU
maestru emerit al sportului

jucătorii din linia a Il-a n-au colaborat 
suficient de prompt și de energic la pre
gătirea și desfășurarea atacurilor spe
cifice înaintării; jocul liniei a IlI-a în 
apărare, atît în spațiile extrem de peri
culoase din jurul grămezii și din fun
dul marginii, cît mai ales în spatele 
liniei de treisferturi.

Desfășurarea partidei de la Rovigo 
ne-a confirmat ideea că fără folosirea 
liniei de treisferturi, a cărei formulă 
nouă a dat rezultate excelente, jocul 
de la Toulouse nu va putea să depă
șească nivelul unei stricte apărări. In 
orice caz, concluziile jocului de la Ro
vigo, sînt îmbucurătoare și ne dau po
sibilitatea de a lichida — în timpul 
care ne rămîne — deficiențele consta
tate pentru a putea prezenta la Tou
louse un lot pregătit să înfrunte, sub 
toate aspectele, puternicul XV francez14.



în excursie...

„Portretul unui necunoscut"

După campionatele republicane

(Urmare din pag. 1) 

tate. Niciodată nu i-am uitat pe... ne- 
cunoscuți, devotații slujitori ai spor
tului. Poate doar oîrful peniței să nu 
fi alergat pe coala albă cu sprinte
neala pe care a dorit-o întotdeauna 
autorul. Dar vina asta nu-i cu vrere.

Uite, de pildă, acum cltva timp, am 
stai un ceas sau două de vorbă cu un 
„necunoscut" — Mihail Găvan. Citi din
tre cei ce vin de fiecare dată la spectaco
lele sportive desfășurate pe terenurile 
de sport piteștene cunosc acest nume. 
Puțini. Mihail Găvan n-a „bătut" in 
viața lui nici un record, n-a luat parte, 
la nici o partidă decisivă a Țesătoriei 
Pitești — mai de mult — sau a lui 
Dinamo Pitești, mai recent. N-a urcat 
niciodată scările ringului și n-a sta
bilit nici o performanță deosebită in 
sportul popicelor. Dar membrii sec
țiilor de tenis de masă și fotbal ale 
asociației Bizonul îl cunosc foarte bine, 
la fel ca și ceilalți aproape 200 de 
tineri și tinere membri ai UCFS. 
muncitori la Fabrica de încălțăminte 
din Pitești. Muncitorul Mihail Găvan, 
la 43 de ani este sufletul asociației sale. 
La oricare oră a timpului său liber are 
ceva de făcut pentru sport. Și asta nu de 
ieri, de alaltăieri ci de doisprezece ani. 
„O vreme — îmi spunea zîmbind ușor — 
m-atn ocupat direct de secțiile de fot-

Pasiunea în
Pasiunea pentru sport, aceasta tre

buie să caracterizeze munca activului 
obștesc din comisiile pe ramuri de 
sport. Și acolo unde activul obștesc 
lucrează cu pasiune, fără îndoială că 
rezultatele muncii nu întîrzie să se 
arate. In această privință, unul dintre 
nenumăratele exemple ni-1 oferă activi
tatea comisiei de turism Și alpi
nism din cadrul Clubului sportiv mun
citoresc Mediaș. Membrii acestei comi
sii iubesc turismul și desfășoară o ac
tivitate entuziastă pentru angrenarea 
oamenilor muncii în practicarea lui. 
Oricine va discuta cu dr. Mahu Pavel, 
secretarul comisiei, cu prof. Gustav 
Servatius, Dionisie Boeru sau cu cei
lalți membri ai comisiei, vor primi 
același răspuns: „încă din tinerețea 
noastră am iubit turismul, l-am prac
ticat și îi simțim urmările binefăcă
toare ; avem de aceea, o singură do
rință și anume, să determinăm un nu
măr cît mai mare de tineri și oameni 
ai muncii să-și petreacă timpul liber 
în mod organizat, în aer liber, contri
buind în acest fel la întărirea sănă
tății și la mărirea capacității lor de 
muncă". In activitatea sa, comisia pri
mește un sprijin electiv din partea 
instructorilor pentru turism care, îm
preună cu comisiile de turism și alpi
nism din asociațiile sportive pregă
tesc și organizează cu multă atenție

CAMPIONATUL REPUBLICAN
Pe arenele de popice din întreaga 

țară se desfășoară, în aceste zile, o bo
gată activitate competițională: echi
pele feminine și masculine. își dispută 
întîietatea în prima fază a campiona
tului republican. Iată cîteva vesti. 

bal și tenis de masă. Apoi de popice, 
și de cîte altele.... Există întotdeauna 
ceva de făcut în această activitate".

— Și cînd, să zicem, treburile 
asociației dintr-o zi s-au terminat, ce 
faci, nene Mihail ?

— Eh, pe acasă. Mai citesc o carte, 
mai joc un șah cu fetițele mele...

...Alai tirziu, un activist al consiliu
lui orășenesc mi-a amintit cîteva nume 
de sportivi cu clasificare superioară, 
crescuți de instructorul Mihail Gă
van : Marin Rotaru — popice, Petre 
Gheorghe — popice, Elena Foril — 
șahistă, Ion Anghel. jucător de tenis 
de masă...

Am încercat să schițez aici portretul 
unuia dintre sutele, miile de necunos- 
cuți care se dăruiesc mereu sportului; 
cu devoțiune și stăruință. 0 încercare. 
Un elogiu, dacă vreți, adus tuturor ce
lor ce iubesc balonul rotund, pista 
ovală de alergări, masa de tenis sau 
de șah, terenurile de baschet sau de 
handbal... Pentru că, îmi place să cred 
că dacă schimbați numele omului, une
le date personale ale sale sau ale aso
ciației din care face parte, ale locali
tății în care trăiește, veți avea o 
seamă de trăsături comune tuturor ce
lor ce intră în sfere noțiunii de activist 
sportiv obștesc.

muncă, cheia succeselor
excursiile și concursurile de orientare 
turistică. Cei peste 28.600 participant 
la cele 410 acțiuni turistice nu vor 
uita multă vreme excursiile Ia Lacul 
Roșu, Cheile Bicazului, pe Valea Ol
tului și Valea Prahovei. O mare im
portanță acordă comisia de la Me
diaș conținutului educativ al ex
cursiilor. In acest scop au fost vizi
tate mari construcții ale socialismu
lui ca șantierul Combinatului Side
rurgic Galați, orașul Hunedoara, Re
șița ș.a., precum și o serie de muzee, 
ca muzeul de istorie a P.M.R., muzeul 
Doftana, muzeul Peleș etc. O mare 
contribuție la reușita acestor excursii 
au adus-o comisiile de turism și alpi
nism din asociațiile sportive Textila, 
Unirea, Sănătatea, Gaz Metan și al
tele.

O altă preocupare importantă a co
misiei de turism Și alpinism din ca
drul G. S. M. Mediaș este organizarea 
în bune condițiuni a concursurilor de 
orientare turistică. Pe această linie, 
pe lîngă concursurile din cadrul Spar
tachiadei tineretului, a fost organizat 
și campionatul orășenesc de orientare 
turistică. La etapa I a acestui campio
nat au participat 16 asociații sportive 
cu peste 250 de echipe^ iar la etapa pe 
oraș s-au întrecut asociațiile clasate 
pe primele patru locuri, cu 74 echipe.

IN PLINĂ DESFĂȘURARE
Constructorul a depășit puternica e- 
chipă Voința Timișoara cu rezultatul de 
2154—1888 p d.

Suzana Ku Ic sar—cor esp

o După cea de-a patra etapă a cam
pionatului masculin al orașului Tg. 
Mureș, clasamentul are următoarea în
fățișare: 1. Stăruința 10 p. 2. Flacăra 
8 p, 3. Ciocanul 7 p, 4. Voința 6 p, 
5. C.F.R. 5 p, ff. Fabrica de 2ahăr 2 p. 
întrecerile continuă.

loan Păuș— coresp.

Etapa finală a •campionatului repu
blican de gimnastică pe anul 1963 — 
pentru desemnarea campionilor țării 
— pe echipe la individual compus și 
pe aparate — desfășurată la sfîrșitul 
săptămânii trecute în sala Dinamo din 
Capitală, a încheiat practic activita
tea competițională a sportivilor noș
tri fruntași pe anul în curs. Faptul 
ne dă prilejul unor constatări și con 
duzii, care sperăm să ajute pe spe
cialiști, ca în anul viitor, an decisiv 
în pregătirea pentru Jocurile Olimpice 
de la Tokio, rezultatele muncii lor 
să fie și mai bune.

Mai întîi, despre întrecerea pe echi
pe. Noul sistem adoptat de federația 
de specialitate — o competiție cu pa
tru etape desfășurate în mai multe 
orașe ale țării, în care clasamentul 
s-a făcut prin adiționarea de puncte 
după fiecare etapă — și-a dovedit uti
litatea, fapt ce a făcut ca în 1964 să fie 
menținută aceeași formulă competi
țională. Pe lîngă echipe de club sau 
asociații sportive, au fost admise și 
selecționate de orașe și regiuni, lucru 
de asemenea salutar. în felul acesta, 
din luna martie și pînă în prezent 
peste 100 de gimnaste și gimnaști de 
categoria I și maeștri au fost an
grenați într-o întrecere oficială, iar 
clauza privind acordarea unei bonifi
cații echipelor în care figurau gim
naști la categoria maeștri a constituit 
un stimulent în plus pentru o bună 
pregătire a echipelor participante. Cum 
bine se sublinia la ședința de analiză 
organizată de F.R.G. a doua zi după 
finală, acest sistem de întrecere a des
chis larg porțile afirmării tinerelor și 
tinerilor talentați din toate colțurile 
țării. Fiecare dintre participanții la 
campionat, pot oricînd avea șanse de 
a fi selecționați în loturile naționale 
dacă nivelul lor de pregătire justifi
că aceasta. Și trebuie să spunem că 
am avut prilejul ca, de-a lungul ce
lor 4 etape, să vedem în cadrul echi
pelor gimnaste și gimnaști cu fru
moase posibilități de progres, care vor 
putea, printr-o muncă continuă și con
știincioasă, să urce din treaptă în 
treaptă spre culmile măiestriei. Ne 
gîndim, de pildă, la Elena Tutan și

Concursurile de orientare turistică se 
bucură de mare popularitate și se or
ganizează cu regularitate în asocia
țiile sportive Textila, Ideal, Sparta, 
Sănătatea, Gaz Metan și altele.

Paralel cu drumeția, excursiile cu 
trenul și autocarele, se dezvoltă și 
alte forme de practicare a turismului. 
Astfel au fost organizate peste 70 ac
țiuni cicloturistice la care au luat 
parte peste 700 de cicliști amatori și 
peste 150 acțiuni mototuristice cu 
peste 1900 posesori de motociclete.

Iată numai cîteva succese obținute 
de un colectiv de entuziaști care lu
crează cu multă pasiune. Important 
este că această pasiune a fost trans
misă și se dezvoltă în permanență în 
majoritatea asociațiilor sportive din 
orașul Mediaș avînd ca rezultat dez
voltarea continuă a turismului.

GHEORGHE POP 
secretar general . al Comisiei

Centrale de Turism-Alpinisin

Adunările
de îmbunătățire

(Urmare din pag. 1)

semenea să se vadă dacă ramurilor spor
tive larg accesibile maselor de oameni aî 
muncii și în special tineretului (atle
tismul, gimnastica, turismul ș.a.) li 
s-a acordat importanța cuvenită. Deose
bit de importantă este și discutarea 
modului cum se desfășoară întrecerile 
actualei ediții a Spartachiadei de iarnă 
și „Concursul pentru Insigna de Poli
sportiv". Aceasta cu atît mai mult cu 
cît asociațiile sportive și secțiile pe 
ramură de sport trebuie să considere 
aceste întreceri un real ajutor în munca 
de pregătire a primei „Spartachiade 
Republicane" care va pvea loc în anul 
1964. Acordînd importanța cuvenită 
organizării acestei competiții, consiliile 
asociațiilor sportive și birourile sec
țiilor pe ramură de sport își vor ve
rifica potențialul de organizare a în
trecerilor Spartachiadei Republicane, 

Elena Ceampelea, la echipa Reșiței, 
unde selecția s-a făcut judicios și ale 
cărei componente vor putea avea un 
cuvînt de spus în anii viitori; la Fa
rul Constanța, care a dat și în acest 
an elemente loturilor republicane și 
unde există, în general, o preocupare 
deosebită pentru creșterea măiestriei. 
Deși în mai mică măsură, și la băieți 
am remarcat un oarecare progres, re- 
tinînd cîțiva tineri cu perspectivă din 
Cluj, Timișoara și București.

Dacă întrecerea pe echipe s-a bucu
rat de un sistem competițional adec
vat, nu același lucru se poate spune 
și despre campionatul individual, oa
recum „înghesuit", un singur concurs 
decizînd soarta tuturor titlurilor de 
campioni. Credem că se pot găsi su
ficiente soluții rezonabile ca și campio
natul Individual să fie organizat ast
fel îneît să ofere participanților posi
bilitatea unor confruntări repetate.

Cît privește rezultatele realizate la 
ultimele întreceri de gimnastică, ele 
sînt, desigur, cunoscute. Campionatele 
au confirmat forma bună a unor spor
tivi și sportive, cum ar fi, de pildă, 
Sonia Iovan, Elena Leuștean-Popescu, 
Emilia Liță, Anton Cadar și Frederic 
Orendi. Pe Gh. Tohăneanu, care la 
„internaționale" a concurat slab, fiind 
pe bună dreptate criticat, l-am văzut 
de data aceasta evoluînd mai aproape 
de posibilitățile sale rea
le, mobilizat serios la fie
care exercițiu.

în același timp finala! 
campionatului republicări 
a relevat și serioase lip
suri, care e necesar să 
fie temeinic analizate și 
grabnic înlăturate. Aven! 
în vedere, în primul rînd, 
nivelul de pregătire foar
te slab la care s-au pre
zentat echipele masculi
ne reprezentînd Selection 
nata Timișoara, Selecțio*.  
nata Cluj, Vagonul Arad 
și Știința II București, 
precum și unele compo
nente ale formațiilor fe
minine Olimpia, Farul, 
Selecționata Cluj, Știința 
II București. Desigur, în 
gimnastică, mai mult poa
te decît în alte sporturi, 
sînt admise „accidente
le", poate interveni o că
zătură sau o penalizare 
severă. Dar de aici și pî
nă la numeroase note de 
5, 4, 3, 2, 1, și chiar 0 
e un drum foarte lung, 
greu de explicat în unele 
cazuri. Este de-a dreptul incalificabil 
modul cum s-au prezentat gimnaștii 
din Arad, Cluj, Timișoara și Știința 
Buc. la bară, paralele și cal cu minere. 
La acești gimnaști nici nu poate fi 
vorba de abordarea unor probleme ca 
conținutul și combinațiile exercițiilor, 
deoarece la ei se poate vorbi mai de 
grabă de o necunoaștere totală a 
unor elemente de bază din gimnastica 
sportivă. îngrijorător e faptul că lip
surile Ia care ne referim s-au mani
festat atît la exercițiile impuse, cît și 
la cele liber alese.

• Echipa feminină Constructorul A-
rad are, datorită conștiinciozității cu 
care se antrenează, « comportare din 
ce în ce mai bună în actualul campio
nat regional. După ce a întrecut for
mația Flamura roșie cu 1993—1944 p.d.,

După cum bine se știe, Institutul de 
Cultură Fizică dă cadre calificate miș
cării noastre sportive. în mod firesc, 
te aștepți ca studenții acestui institut 
să se prezinte pe terenurile de sport 
bine pregătiți, exemplu de comportare 
și atitudine. Din păcate, de data a- 
ceasta echipa masculină Știința II, for-

generale-mijloc important
a activității asociațiilor sportive

îșî vor da seama asupra căror aspecte 
trebuie să insiste în mod deosebit pen
tru ca marea întrecere de mase și de 
performanță a anului 1964 sa cunoască 
un succes deosebit.

Tot cu prilejul adunărilor generale 
de dări de seamă ale asociațiilor spor
tive vor fi discutate și aprobate pla
nurile de venituri și cheltuieli pe anul 
1964. Și aici este necesar să se vadă 
modul cum sînt distribuite fondurile 
bănești, dacă ele sînt judicios diri
jate spre acele ramuri sportive care 
asigură cuprinderea într-o activitate 
organizată a unul număr cît mai mare 
de oameni ai muncii. Bugetele trebuie 
să reflecte și ele ăccCntul care se pune 
pe o serie de ramuri sportive larg 
accesibile, pe dezvoltarea continuă a 
activității sportive de mase. De ase
menea, din discuții va trebui să se 
vadă cele mal eficiente căi de reali
zare a veniturilor; Aceasta ținînd cont

mată din studenți ai I.C.F.-uIui «-a 
prezentat la campionatul de gimnas
tică într-un mod necorespunzător: atît 
în ce privește pregătirea cît și com
portarea disciplinară în concurs. 
Miclăuș și Condovici au dat dovadă
in repetate rînduri de abateri de Ia 
disciplină, iar de pregătire tehnică și 
morală ce să mai vorbim. în timp ce 
noi ne așteptam ca amîndoi acești gim
naști să se înscrie în lupta pentru 
titlurile de campioni, i-am găsit prin
tre acei cu note foarte slabe la unele 
aparate. Ce au de spus antrenorii a- 
cestei echipe ? Sînt ei oare mulțumiți 
de rezultatele elevilor lor ?

Pe linia manifestărilor negative con
semnăm și atitudinea de abandonare 
a exercițiilor (după o cădere, de 
pildă) de care s-au făcut vinovați și 
unii dintre sportivii fruntași, ca Zam
fir Miclăuș, ș.a. Dacă unii dintre an
trenorii noștri pot fi criticați în mod 
serios pentru modul defectuos cum se 
ocupă de pregătirea tehnică a gim- 
naștilor, de data aceasta pe unii tre
buie să-i criticăm foarte serios și pen
tru abateri de la disciplină. E vorba, 
în primul rînd, de aceia care au lipsit 
nemotivat de la ședința de analiză af 
campionatului republican, cu care pri
lej tuturor antrenorilor din țară li 
8-au dat indicații prețioase! privind 
munca viitoarri. Deși tu fost anunțați 

ELENA LEUȘTEAN
din vreme, unii antrenori de la clu**  
burile Olimpia, Știința și Dinamo au 
lipsit nemotivat. Sancțiunea ce li 8-a 
aplicat trebuie să fie plină de învăță
minte pentru ei, trebuie să-i mobili
zeze în viitor pentru o muncă mal 
disciplinată, mai rodnică, mai asiduă.;

Ne aflăm la capătul unui an de 
muncă, de activitate competițională. 
Faptul că 5 gimnaste și 4 gimnaști aU 
îndeplinit și repetat de mai multa 
ori normele olimpice este grăitor pen
tru eforturile și preocuparea unora 
dintre gimnaștii noștri fruntași. Anul 
viitor, olimpic, este și mai greu. Nu 
trebuie precupețit nici un efort, ca 
rezultatele viitoare să fie și mai bune, 
pentru ca gimnastica noastră să fia 
bine reprezentată în arena internațio
nală.

CONSTANTIN MACOVEI 

că dezvoltarea bazei materiale asigura 
creșterea volumului activității sportive.

Comisiile de revizie de pe lîngă 
asociațiile noastre sportive trebuie să 
prezinte dări de seamă asupra acti
vității lor. Membrii UCFS vor discuta 
cu acest prilej activitatea pe care au 
desfășurat-o și le vor ajuta să-șî îm-*  
bunătățească munca în vi»tor.

Adunările generale de dări de seama 
ale asociațiilor sportive vor constitui 
fără • îndoială un pas însemnat pe 
drumul creșterii activității sportive de 
mase și de performanță, un prilej de 
consolidare a asociațiilor noastre spor
tive. Aportul membrilor UCFS, al ac
tiviștilor obștești, al sportivilor și an
trenorilor în rezolvarea tuturor pro
blemelor legate de desfășurarea acti
vității asociațiilor sportive va crea noi 
premise pentru realizarea unor și mai 
importante succese.



Niinc, in campionatul masculin

Întîlnirea Știința Cluj-Știința Timișoara
MANIFESTAȚIILOR SPORTIV 

NN CAPITALA' 
***— — __ sS

A doua etapă a campionatului repu- tîlnesc două dintre cele mai valoroase 
fclican de baschet masculin programea- echipe ale țării, clasate cu regularitate 
ză o partidă „tare": Știința Cluj — printre fruntașele edițiilor precedente 
Știjnta Timișoara. In acest meci se în- ale campionatelor. Valoarea tehnică aale campionatelor. Valoarea telmică a

O spectaculoasă fază din meciul Dinamo București — Dinamo Oradea, 
disputat in prima etapă a campionatului republican

Foto: T. Roibu

baschetbaliștilor acestor formații, vite
za specifică a jocului practicat de am
bele echipe, evidentul echilibru de va
loare manifestat în fiecare dispută și, 
desigur, rezultatele înregistrate în eta
pa inaugurală (timișorenii au dispus 
la scor de Steaua, iar clujenii au făcut 
„suta" în partida cu Politelinica), re
prezintă o „carte de vizită" care im
pune.

Din program se mai desprind jocu
rile Rapid — Știința București și Stea
gul roșu Brașov — Dinamo București 
(la băieți) și derbiul orădean Crișul — 
Voința (la fete).

Iată acum programul complet al 
etapei a Il-a : masculin : Steaua — Si- 
derurgistul Galați, Rapid — Știința 
București, Politehnica Cluj — Dinamo 
Oradea, Știința Cluj — Știința Timi
șoara, Știința Craiova —'Știința Tg. 
Mureș, Steagul roșu Brașov’— Dinamo 
București; feminin i Voința București
— Voința Tg. Mureș, Știința București
— _ Voința Brașov, Crișul ’ Oradea — 
Voința Oradea. Meciurile Mureșul — 
Unirea și Știința București — Rapid 
au fost amînate.

Sîmbătă

HANDBAL : Sala Floreasca, de 
la ora 16 : jocuri în cadrul „Cupei 
Sportul popular".

Duminică

: HANDBAL : Sala Dinamo, ora 8:
= jocuri în cadrul „Cupei Sportul
: popular" ; Sala Floreasca, ora 14:
Ș meciuri în „Cupa F.R.A." : Fa-
: brica de timbre — București I ju-
= nioare (f), Steaua — Spartac (m),
: București I juniori — Știința (m),
= Electromagnetica — Progresul (f),
= Rafinăria Teleajen — I.C.F. (m),
: Rapid — Dinamo (m).
! BASCHET : Sala Floreasca, ora
= 8: Voința — Voința Tg. Mureș
: (f), Știința — Voința Brașov (f),
= Rapid — Știința București (mj,
j Steaua — Siclerurgistul Galați (m).
= VOLEI : Sala C.P. București, ora
= 9, „Cupa F.R.V." : Progresul —
= Știința București (f), C.P.B. — Farul
Ș Constanța (f); Sala Giulești, ora
riiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiînniiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiininiiniiiiiiiiiiiiiiiiiip

9 : Dinamo — Progresul (m), 
Rapid — Știința Cluj (m).

GIMNASTICA : Sala Recolta, de 
la ora 8 la 10, campionatul indi
vidual al Capitalei la categ. a 
li-a juniori, de la ora 10, junioare.

FOTBAL : Stadionul Republicii, 
ora 12,30 : Rapid — Știința Cluj, 
ora 14,15 : Progresul Crișul 
Oradea.

Primele vești despre pregătirile 
în vederea apropiatului sezon

Zilele trecute am 
unor corespondenți

HDCHEI Ă

primit din partea 
___  . ... , primele vești pri
vind pregătirea schiorilor în vederea 
apropiatului sezon. Ele ne subliniază 
preocuparea schiorilor și antrenorilor 
pentru antrenamentele pe uscat, pen
tru repararea și completarea echipa
mentului și materialului necesar, pre
cum și unele acțiuni organizatorice 
menite să contribuie 1_ '___  d—
șurare a sezonului.

de băieți și 8 fete au făcut cîte trei 
antrenamente săptămînal, iar din luna 
decembrie cîte patru. Din lotul asocia
ției fac parte, printre alții, Ion Secui,

uscat (în sală, pe terenul 
și pe pîrtia din parcul 
Printre cei mai
Gabriela Bighiu,

de atletism 
orașului), 

se numără

la buna desfă-

A început campionatul Capitalei
Săptămîna aceasta a început cam

pionatul de hochei al Capitalei, la care 
participă echipele Steaua, Dinamo, Ști
ința, Voința și Unirea. Etapa I, disputa
tă luni, a programat jocul derbi Dinamo 
— Steaua, cîștigat de dinamoviști cu sco- 
nil de 4—3 (2—1, 0—O, 2—2)._Punc- 
tele au fost înscrise de 
cu, Lungu și Ciobotaru 
mo, respectiv Lorincz

Sipoș, Boldes- 
pentru Dina- 

(3) pentru 
Steaua. Echipa Steaua a jucat fără ti
tularii săi oare fac parte din echipa 
Capitalei, aflată în turneu. De remar
cat că Dinamo — care se prezintă în 
acest an cu o formație mult întărită

față dc campionatul trecut — a con
dus cu 4—1 pînă în ultimele cinci mi
nute ale jocului. In al doilea meci, Ști
ința a dispus de Voința cu 15—1 
(5—0, 4—0, 6—1).

Iată celelalte rezultate de pînă acum: 
MARȚI : Unirea — Voința 11—0 (0—0, 
6—0, 5—0) și Dinamo — Știința 6—3 
(0—1, 2—0, 4—2) ; MIERCURI : Di
namo — Voința 18—1 (3—1, 7—0,
8—0) și Steaua — Unirea 5—2 (1—1,
3— 0, 1—1) ; JOI : Știința — Unirea
13—3 (3—0, 5—1, 5—2). Aseară,
Steaua —- Știința 14—1 (2—0, 8—1,
4- 4)).

BUȘTENI. Schiorii 
tive Caraimanul, care 
zonul trecut cu frumoase rezultate (lo
cul II în Cupa R.P.R. la probe alpi»e, 
locul II cucerit de Mircea Enache în 
proba de slalom special din cadrul 
campionatelor republicane ș.a.) sînt 
dornici să-și apere prestigiul cucerit 
și să realizeze din nou performanțe 
remarcabile. Pentru aceasta, ei și-au 
început pregătirile pe uscat încă din 
luna august, punînd în practică pla
nul de antrenamente stabilit cu oca
zia consfătuirii antrenorilor, care a 
avut loc în acest an la Cota 1400. 
Sub supravegherea antrenorilor Ma
nele Aklescu (probe nordice) și Mir
cea Enache (probe alpine), cei 34

asociației spor- 
au încheiat se-

harnici
Aneta Pall, Rodica 

Gajea, Marioara Șuteu, Virgil 
ghiu și Lucian Turcu.

Amenajarea pîrtiei este o altă 
blemă care stă în fața schiorilor 
neni. S-au și luat măsuri pentru 
lăturarea crengilor, împrăștierea 
șuroaielor, nivelarea terenului etc. O 
grijă deosebită este acordată echipa
mentului și materialelor sportive. Schiu- 
rile, bețele și bocancii au fost revizuiți 
astfel că vor putea fi folosiți chiar la 
prima zăpadă.

Bi

pro
ci or- 

în- 
mit-

PAVEL SPAO

Ion Secui, cel mai bun schior al aso
ciației Caraimanul Bușteni, în cursa 
de slalom special din cadrul campio
natului republican, in care s-a clasat 

pe locul secund
Foto : D. Stâncii lescu

Campionatul R. P. R.

TH. GHIȚESCU TRECE ÎN FRUNTE!

Adrian Bătușaru, Ion Funieru (cam
pion de juniori la fond 5 km), Ma
riana Bălan, Julieta Budu și Elena 
Spătaru.

VICTOR ZBARCEA

seara, schimbare completă de 
Nici o remizai Opt partide 

decis pînă la scurgerea celor 
de joc, iar două sînt întrerupte,

Joi 
ton... 
s-au 
5 ore 
dar tot în poziții în care un rezultat 
egal este puțin probabil. Finaliștii 
campionatului republican de 
ținut parcă să demonstreze 
să fie și foarte combativi 
nevoie.

Păcat totuși că victoriile 
trate în această a 5-a rundă 
avut și strălucire. Ciocîltea l-a învins 
pe Sutiman după ce acesta (e drept, 
amenințat de o iminentă criză de 
timp) nu văzuse că-1 poate face mat 
pe fostul campion. în poziția din care 
au pornit simplificările ducînd la un 
final pierdut pentru negru. Lui Ghi
țescu nu i-au trebuit decit 21 de 
mutări pentru a distruge complet po
ziția lui Szabo, care continuă să 
joace mereu grăbit și superficial. 
Pavlov l-a prins cu o dublă legare 
pe Gunsberger și i-a învins la mu
tarea 25. Troianescu (cu albele) s-a 
expus la un atac zdrobitor pe coloa
nele „g“ și „h“, unde piesele grele 
ale lui Vaișman au acționat în voie. 
Cam același lucru, dar cu culori in
versate, a pățit Neamțu la Radovici, 
care — lucru rari — a putut fi 
văzut atacînd în trombă rocada ne
grului. In fine, Partos n-a avut 
decît să aștepte ca Reicher să-si 
consume piesele sacrificate pentru un

șa li au 
că știu 
cînd e

înregis- 
n-au

atac „cu găuri", ceea ce a dat pri
mului posibilitatea să obțină primul 
punct întreg în turneu.

Mai valoroase din punct de vedere 
al conținutului au fost partidele Șu
teu—Alexandrescu și Nacu—Mititelu, 
încheiate amîndouă cu victoria albe
lor. Șuteu a acționat energic, spul- 
berînd încercările adversarului de a 
închide jocul, iar Nacu a juca*  din 
nou interesant și l-a adus pe Mititelu 
în poziție de „zugzwang" total!

Am lăsat la urmă partida centrală 
a rundei, întîlnirea liderilor clasamen
tului Stanciu și Soos. Aici au avu! 
loc schimburi rapide de figuri dar ni; 
pentru renunțarea la luptă... Stanciu 
și-a asigurat un sensibil avantaj 
poziționai în finalul de turnuri și 
piese ușoare pe care l-a condus foarte 
bine pînă la întrerupere. Probabil, se 
cîștigă. La fel, un final superior are 
Botez la Nacht.

Pentru a înțelege ambianța în care 
se joacă această finală, nu trebuie să 
trecem cu vederea un amănunt impor
tant. Modificarea de regulament care 
a micșorat timpul de gîndire, ducînd 
limita de control la mutarea 45, pune 
probleme dificile participanților. 
care încearcă să se adapteze la noul 
ritm de joc, în care -criza de timp 
constituie o amenințare permanentă. 
Unii o evită prin - împărțirea punctu
lui, mai de timpuriu, ssau abia atunci 
cînd acele ceasbrnîcți’lui anunță că 
mai sînt doar secunde de gîndire... 
Alții se avîntă în; .combinații ample 
și adesea fac mutări inexacte. Evi- 

» ! c.

dent, tuturor le lipsește antrenamen
tul special în această direcție. Ceea 
ce trebuie neapărat remediat.

Și acum, cîteva rezultate după în
trerupere: Troianescu—Botez l/-j—'/2 
(la mutarea 99!). Alexandrescu— 
Gunsberger 1—0, Ghițescu—Nacht 
1—0, Troianescu—Sutiman 1—0.

★

a adus o 
clasament.

printr-un

remiză. Soos l-a în- 
în 23 de mutări, în 
(după ce a avut oa- 
a remizat cu Nacht.

Fie-

Runda a 6-a. de aseară, 
modificare importanță în 
Cîștigind la Alexandrescu, 
impetuos atac în centru, Ghițescu tre
ce în frunte cu 4‘A puncte, fără înfrîn- 
gere. Stanciu s-a pregătit multă vreme 
pentru a-1 ataca pe Nacu, dar n-a pu
tut scoate decît 
vins pe Sutiman 
timp ce Ciocîltba 
recari dificultăți)

Alte rezultate de aseară : Szabo-Tro- 
ianescu 1—0, Neamțu—Reicher ’/2—'/2, 
Pavlov—Radovici, '/2—'/», Mititelu— 
Gunsberger S-au întrerupt par
tidele Vaismamt-Botez și Partos—Șu
teu.

în clasament ' conduce Ghițescu cu 
4% puncte, urmat dg Soos 4(1), Ra
dovici 4, Stanciu 3*/ 2.(l), Pavlov, Nacu 
și Ciocîltea 3‘/2.

RADU VOIA

VATRA DORNEI. Tinerii schiori ai 
școlii sportive de elevi se pregătesc cu 
multă conștiinciozitate sub suprave
gherea prof. Mihai Miron. Deocam
dată, antrenamentele se desfășoară pe »

BRAȘOV. In dorința de a găsi cele 
mai bune metode de pregătire, co
misia de schi a regiunii Brașov a ini
țiat un schimb de experiență teoretic 
și practic, în cursul căruia cadrele de 
specialitate să prezinte aspecte ale 
pregătirii schiorilor. In prima consfă
tuire de acest gen, prof. Constantin 
Diaconescu, șeful catedrei de educație 
fizică din cadrul Institutului Politeh
nic, a prezentat lucrarea intitulată 
„Pregătirea specifică în schiul alpin 
în perioada de toamnă". în tema pre
zentată, prof. Diaconescu a adus o serie 
de elemente noi, menite să îmbunătă
țească procesul de antrenament spe
cific schiului alpin. In cadrul aceleiași 
consfătuiri au mai vorbit Dumitru Fră- 
țilă, antrenor al lotului olimpic de 
fond, și Marcel Stuparu, antrenor al 
lotului olimpic de biatlon, precum, și 
prof. Virgil Teodorescti, președintele 
colegiului de antrenori din cadrul 
F.R.S.B. Viitoarele discuții vor dez
bate problemele legate de pregătirea 
pe zăpadă.

CAROL GRUIA

NOTĂ Pîrtia de la Birnova...
Birnova reprezintă 

pentru oamenii mun
cii din orașul Iași un 
loc de recreare foarte 
îndrăgit, așa cum este, 
de pildă, Snagovul 
pentru buciăeșteni și 
ploieșteni sau Poiana, 
pentru locuitorii din 
orașul de la .poalele 
Timpei. Către Birnova 
se îndreaptă, in fieca
re duminică, vara și 
iarna, mii de tineri din 
cel mai mare oraș mol
dovean. Vara, pentru a 
se bucura de liniștea, 
răcoarea și frumusețea 
nesjirșitelor păduri de 
stejari, iar iarna pentru 
a se avlnta cu schiurile 
pe pantele line ale ma
sivului. Pentru a mări 
interesul față de a- 
ceasta pitorească sta
țiune, organele loiale 
de resort au construit' 
in inima pădurii o ca- 
bană-restaurant.

S-a pierdut din .ve
dere, insă un lucră.

foarte important: a ■ 
menajarea unei pirtii 
de schi corespunzătoa
re. De fapt, o aseme
nea pîrtie a fost... con
turată. cu cîțiva ani in 
urmă,, cînd a și fost de
frișată o anumită zonă 
a pădurii și s'-a trasat 
in linii mari, „culoa
rul" viitomei pirtii. A 
poi, acțiunea a fost a- 
bandonată. Pe traseul 
inițial al pîrtiei se pot 
vedea și acum cioatele, 
pomilor defrișați și bă
lării care și-au făcut 
apariția peste tot. Mulți 
sportivi ieșeni s-au în
trebat de ce lucrarea 
n-a fost continuată, mai 
ales că condițiile natu
rale favorizează pune
rea la punct a unei, 
pirtii dintre cele mai 
frumoase, cu o lungi-' 
me de aproape 1000 
metri și cu o diferen
ță de nivel de 300 m, 
foarte utilă mișcării, 
sportive din regiune.

Problema este de 
mare actualitate acum 
mai ales, cînd întrece
rile din 'cadrul Spar- 

. tachiadei de iarnă au 
și început. Ea ar putea 
fi rezolvată, fără i(l- 
vestifii, prin muncă 
patriotică. Dar trebuie 
să existe colaborare 
între consiliul regio
nal UCFS, U.A.S, și 
asociațiile sportive ie
șene. Unul dintre spe
cialiștii in schi din 
lași, profesorul Ion 
Odochian de la facul
tatea de educație fi
zică a Institutului pe
dagogic, s-a și oie-’t 
să acorde asis'enui 
tehnică și organizat 
rică necesară. Nuesa- 
nevoie decît de tunsa 
unor măsuri concrete 
lucru pe care nădăj
duim să îl întreprin
dă, cit de curind. cei 
in drept...

T. S1AMA



:ă o etapă — cea de mîine — și 
ele noastre de primă categorie 
>r despărți de înflăcărații lor su- 
rî pînă în martie ’64. Prilej de 
îcolie pentru ambele părți (ca în 
e an în aceste momente) dar și 
o nouă mobilizare din partea „ac- 
r“, care, acum la părăsirea tem- 
ă a „scenei", vor să lase o bună 
sie.
pofida restanțelor, ultima etapă 
ului va risipi în bună măsură, 
nedumeriri privind loate sectoa- 

dasamentului. Astfel, este în po- 
atea dinamoviștilor bucureșteni 
inurească, mîine la Brașov, pro- 

i liderului de toamnă. In even- 
atea unei victorii echipa antre- 
de Traian Ionescu și Dumitru Ni- 
își va privi, în continuare, par- 

i apropiafi de întrecere sportivă 
înălțimea primului loc și va aș- 
cu mai pufine emoții partida 

iță cu Rapid, programată pentru 
zi a lui martie. Firește, sarcina- 

îoviștilor nu este ușoară. Fotba- 
din orașul de la poalele Tîmpei 
mai cîștigat de la 10 noiembrie 
cu C.S.M.S. lași) și primii care 
acest... amănunt sînt suporterii 

îi. In ce măsură își dau seama 
>rii de la Steagul roșu Brașov de.

obligațiile pe care le au fa(ă de ei în
șiși, ca și fa(ă de propriul lor public, 
toate acestea rămîn de văzut...

Clarificări în zona superioară a cla
samentului va aduce și meciul Petro
lul Ploiești—Farul Constanta. Și aici, 
formația gazdă va 
plină de datorii; 
mai obținut ambele

păși pe teren 
ploieștenii n-au 
puncte de la

Etapa a XIII-a programează ur
mătoarele jocuri:

București,
ora 12,30 : 
ora 14,15; 1

Brașov :
Busiirești:

Ploiești:
stanța :

Timișoara
tul Galați:

Arad : ’ U.T.A.—C.S.M.S. Iași.
Meciul Dinamo Pitești—Steaua a 

fost amînat, urmînd să se desfă
șoare în ziua de 25 decembrie.

stadionul Republicii,
Rapid—Știința Cluj;

Progresul—Crișul;
Steagul roșu—Dinamo

Petrolul—Farul Con-

i Știința—Siderurgis-

Prezente
a

formale
T acest sfîrșit de sezon, echi- 
' de categorie B și-au prelun- 
activitatea, după încheierea tu

li întrecerii lor. fiind progra- 
e in cadrul popularei competiții 
pa R.P.R." tn acest fel, cele 
de echipe din categoria secun- 
a țării au avut de susținut 

iri cu formații din campionatul 
ouai sau raional, afunse în 
istă fază a competiției după 
,cursă" destul de îndelungată, 
irește, „Cupa R.P.R." este o 
'.petiție ă surprizelor și nu mai
i pe nimeni faptul că adesea 
pe de categorie inferioară eli- 
ă din competiție, ca urmare a 
?rii lor de luptă, a mobilizării 
le a jucătorilor care le corn- 
, formații mai bine cotate, de 
gorii superioare. Este, poate, 
nai elementul care dă atîta 
nec Cupei...
u toate acestea, eliminarea a 
mai puțin de 20 de echipe de 
■goria B, încă din prima du- 
ică a participării lor (I) de 
e echipe de categorii inferioare 
stituie un fapt care ridică, pe 
ă dreptate, problema seriozi- 

cu care foarte multe echipe 
categoria B au abordat „Cupa 
R.“. a doua mare competiție 
alistică a țării, după campio- 
11 republican. O ieșire atît de 
ivă din competiție a echipelor 
„B", încă de la primul lor 

'act 
te fi explicabilă prin.„ inevita- 
atea

mai mult cu cit unele for-
ii de „B" — nu din cele mai 
■e — au fost eliminate chiar 
formații de raion! Astfel, Gaz 
an Mediaș a fost scoasă de 
L. Blaj, Chimia Făgăraș de 
iura Codlea, Tractorul Brașov 
Carpați Sinaia. Cel puțin tot
de inexplicabilă apare și eli- 

area din competiție a celor 
ă fruntașe ale categoriei B, 
aiul Tîrgoviște și C.F.R. Timi- 
a, echipe care conduc autori- 
în clasamentele celor două 

i și care au aspirații — jus- 
ate, de altfel — la promovarea 
orima categorie. Timișorenii au 
it în fața echipei Teba Arad 
șață_ pe jiltijnul _ loc în seria 

a categoriei C!), iar tirgo- 
?nii au fost eliminați tot de 
>rmație de categoria C. Flacăra 
i București!
redem că este cazul ca birou- 

de secție respective, precum 
federația de fotbal, să ia in 
uție această problemă și, mai 
, să ia măsurile cuvenite pen- 
ca in etapa viitoare, de la 

decembrie, cele 7—8 echipe de 
care au mai rămas in între- 
să-și apere șansele cu toată 

izitatea, să dovedească astfel 
acordă „Cupei R.P.R." atenția 
mită. Altfel, am putea ajunge 
situația că în prima etapă de 
ă din primăvară, cind vor 
1 în întrecere și cele 14 divi- 
are A. acestea să se intîl- 
ică numai cu echipe de regiune 

raion...

cu competiția nu mai

surprizelor în Cupă. Cu

RXDU URZ1CEANU

, cînd
2—1.
a 

pentru 
pe teren

au învins Steaua,
De

urmat
că

20 octombrie, 
„acasă", cu 
tru ploieșteni 
insuccese, ; 
egal (0—0, 
Dinamo Pitești) tot un insucces se nu
mește. Un reviriment, atît de așteptat, 
este posibil numai în condițiile unui 
joc mult îmbunătățit al atacului, care 
n-a reușit să înscrie nici un gol de 
patru etape 1 Mîine, replica adversaru
lui se anunță puternică, deoarece con- 
stănțenii alcătuiesc o echipă reduta
bilă, aflată pe locui secund și care vrea 
să se mențină mai departe pe această 
poziție.

atunci, pen- 
un șir de 
și meciul 

propiu, cu

Cuplajul bucureștean promite întîl- 
niri atractive. Dacă cu etape în urmă 
echipa Progresul nu-.și făcea griji în 
privința ultimului meci al turului, acum 
datele problemei s-au mai schimbat. 
Acasă sau în deplasare, Crișul Ora
dea a cucerit trei victorii la rînd, ur- 
cînd vertiginos în clasament. Avem 
de-a face, desigur, cu o echipă în pli
nă ascensiune, în stare să încurce so
cotelile formației gazdă. La rîndul lor, 
jucătorii de la Progresul au nevoie 
de ambele puncte cu care să se poată 
menține în imediata apropiere a lide 
ruluî.

Nici sarcina Rapidului nu se anunță 
ușoară în întîlnirea cu Știința Cluj. 
In dorința lor de victorie, feroviarii 
bucureșteni se vor izbi mîine de o și 
mai mare dorință a formației studen
țești, decisă să lupte cu tot elanul ca
racteristic pentru a se descotorosi de 
ultimul loc.

In această zonă inferioară a clasa
mentului sînt așteptate clarificări în
deosebi de la partida programată la 
Timișoara ; Știința—Siderurgistul. Stu
denții timișoreni, egali campionilor cu 
o săptămînă în urmă, au toate șansele 
să obțină victoria în acest joc și, cu 
ajutorul ei, să schimbe locul cu adver
sarul. In drum spre Timișoara, forma
ția gălățeană s-a oprit joi la Reșița, 
obținînd, în amicalul cu formația lo
cală C.S.M., un rezultat (2—6) de rău 
augur pentru meciul de mîine.

In sfîrșit, singura partidă rămasă 
de comentat, U.T.A.—C.S.M.S. Iași, 
pare deschisă oricărui rezultat, deși 
textiliștii beneficiază de avantajul te
renului propriu. Este, cum se spune, 
partida de... inspirație pentru jucătorii 
la Pronosport.

G. N1C0LAESCU

Judecind după numeroa
sele scrisori primite în 
ultima vreme la redacție, 
amatorii de fotbal nu 
l-au uitat pe Vasile Gher- 
gheli unul din „eroii" Tur
neului UEFA — 1962 și 
ai victoriei obținute anul 
trecut la București de 
„naționala" noastră în 
meciul cu Spania. Dar de 

. cîtva timp el a dispărut 
de pe arenele noastre de 
fotbal. Mai precis, din 
primăvara . acestui an.

— Ce ai țăcut de a- 
tunci ? l-am întrebat zi
lele trecute cînd l-am în- 
tîlnit (neașteptat)... la 
un antrenament al echi
pei sale, Dinamo Bucu
rești.

— Ce să fac ? Cînd 
am putut, am fost în 
tribună, spectator la me
ciuri ; cînd nu, am citit 
cronicile din „Sportul 
popular", pentru că de la 
24 martie, de la meciul 
Farul Constanța — Di
namo
0—1) n-am 
mingea cu piciorul. Aveam 
un accident mai vechi, că
ruia nu i-am dat atenția 
cuvenită la timpul opor
tun și... s-a răzbunat pe

Cu gîndul la accidentul care l-a 
scos pentru un an din fotbal, sportul 
lui iubit, Vasile Ghergheli retrăiește 
clipele triumfului din Turneul U.E.F.A. 
Apoi, entorsa banală suferită la un 
meci susținut de Minerul Baia Mare 
(echipa la care juca atunci) la Tg. 
Mureș. S-a simțit apoi mai bine și, 
în iulie 1962, a fost prezent în

București (n.n.
mai lovit lată-l pe Ghergheli în luptă cu portarul iugoslav 

Poklepovici, in finala de anul trecut a Turneului 
U.E.F.A. (Fază din meciul Romînia

4—1)
— Iugoslavia

mine.

La 15 decembrie o nouă etapă în „Cupa R.P.R

Fază din. meciul de „Cupa R.P.R." Minerul Deva—Jiul Petrila (1—0). 
Atac la poarta echipei Jiul

Foto: V. Onoiu — Deva

Foto: 1. Mihăică

selecționat în echipa reprezen- 
jucînd în toamna trecută me- 
cu R.D. Germană, Spania și 

în februarie s-a accidentat

u

Duminică 15 decembrie se dispută 
o nouă etapă în cadrul „CUPEI 
R.P.R." Vor avea loc următoarele 
18 meciuri: Grănicerul Șiretul—Dina
mo Bacău, Feroviarul Cîmpulung 
Moldovenesc—C.S.M. Cluj, Victoria 
P. Neamț—Știința Galați,. Minerul 
Comănești—Textila Sf. Gheorghe, 
Ancora Galați—Laminorul Brăila, 
Marina Mangalia—Dinamo Victoria 
București, Tehnometal București—Vic
toria Giurgiu, Carpați Sinaia—Poiana 
Cîmpina, Minerul Șotînga—Flacăra 
roșie București, Răsăritul Caracal— 
Metalul Pitești, Progresul Balș—Me
talul T urnu Severin, Siderurgistul 
Hunedoara—Teba Arad, Electromotor 
Timișoara—AS. Cugir, Recolta Cărei 
—Flamura roșie Oradea, Foresta Si- 
ghet—Minerul Baia Mare sau Olim
pia Dej. C.I.L. Blaj—Rapid Tg. 
reș, A.S. Aiud—Minerul Deva, 
gura Codlea—C.S.M. Sibiu.

Toate meciurile vor începe la

echipa de tineret care a întîlnit la 
Constanța formația franceză Sedan, 
prilej cu care din nou s-a accidentat 
exact în același loc unde avusese 
entorsa. Simțindu-se apoi mai bine, 
a fost 
tativă 
ciurile 
Maroc.
din nou, cu prilejul turneului efec
tuat în Cipru de Dinamo București, 
echipa din care face parte. Din nou 
n-a dat atenție recidivei și, după 
cîtva timp joacă la Constanța cu 
Farul, meciul amintit mai sus.

— Piciorul era slab, ne spune 
Ghergheli. Resimțea totul. M-arn ac
cidentat din nou după vreo 70 minute 
de joc. A trebuit să urmez un lung 
tratament medical. Acum piciorul este 
refăcut și joi 28 noiembrie 
cepul
țină gimnastică. 
Totul cite puțin.

— Și cînd o să reintri la
— La primăvară. Abia aștept... , 
Observăm pe inelar o verighetă.: 1, 
— Te-ai căsătorit? Cu cine?
— încă nu. Deocamdată doar lo

godit, cu o fată de la mine din Baia 
Mare.

— Și cînd ai fixat căsătoria?
— Pentru ziua cînd voi juca din 

nou în „națională!", ne răspunde 
Ghergheli, bineînțeles, zîmbind...

MIRCEA

antrenamentele. Mai 
puțină

am reîn- 
întîi pu- 
alergare.

Mti- 
Mă-

ora

res-Comisiile regionale de fotbal 
pective vor amîna jocurile din cam
pionatele regionale, raionale sau oră
șenești ale echipelor programate în 
cupă și vor aviza echipele partici
pante de aceste meciuri.

Dinamo?

TUDORAN

Clasamente ale campionatelor regionale
REGIUNEA PLOIEȘTI

O comportare frumoasă — în a- 
fară de Rapid reg. Ploiești — a avut 
echipa Caraimanul Bușterii. Deși nou 
promovată în campionatul regional a 
rcafeatTrttfseâs» performantă de a ter
mina prima parte a întrecerii pe locul 
al doilea. Rezultate bune au mai înre
gistrat Metalul Buzău și Energia Pu
cioasa, alcătuite din multe elemente 
tinere.

Un capitol care pînă acum nu a că
pătat rezolvare este acela al arbitraje
lor care, în multe cazuri, sînt cu mult 
sub nivelul meciurilor. Nu trebuie să 
trecem cu vederea slaba comportare a 
arbitrului C. Denghcl — Ploiești, care 
a condus meciuri și în categoria A.

Iată clasamentul la

10.
11.

12.
13.
14.

Muncitorul Schela Mare
Chimistul Valea
Călugărească
Rafinăria Cîmpina 
Unirea Rm. Sărat 
Avintul Mîneciu

ION

REGIUNEA

13

13
13
13
13

4 3 6 21:24 11 13. I. C. Arad
14. Olimpia Reșița

9
8

3
3
4
3

4
4
1
2

16:25
12:21
18:20
13:24

HERȚA-coresp.

BANAT

Turul campionatului de fotbal al re
giunii Banat a luat sfîrșit, Minerul A- 
niha devenind campioană de toamnă, 
avînd un punct avans fată de Dinamo 
Timișoara. Echipa minerilor este an
trenată de fostul internațional Adalbert 
Cbvaci. In general jocurile au fost de 
un nivel tehnic bun. Iată clasamentul:

AL. GROSS-coresp. reg.

12. Ciocanul Tg. Mureș
13. Gloria Tg. Mureș
14. Recolta Sârmaș

REGIUNEA MURES-AUTONOMĂ
MAGHIÂRA

Titlul de campioană a turului a re
venit echipei Voința Tg. Mureș care a 
avut o comportare constantă în tot de
cursul campionatului regional, neșufe- 
rind nici o înfrîngere. Pe locul al doi
lea, la un punct distantă de prima cla
sată, se situează A.S.M. Odorhei. In 
ciuda faptului că a avut’un start slab, 
A.S.AL s-a comportat din ce în ce mai 
bine reușind să ocupe acest loc frun
taș. lată acum clasamentul:

1 24: 6 2013 41. Minerul Aninaîncheierea .turu-
lui: 2. Dinamo Timișoara 13 8 3 2 16: 8 19 1. Voința Tg. Mureș 13 9 4 0 27:10 22

3. Metalul Bocșa 13 8 1 4 22: 8 17 2. A.S.M. Odorhei 13 9 3 1 26:10 21
1. Rapid reg. Ploiești 13 6 6 1 21: 9 18 4. C.F.R. Caransebeș 13 7 2 4 19:14 16 3. Progresul Reghin 13 8 3 2 28: 8 19
2. Cchaimanul . Bușteni 13 6 5 2 2,1:12 17 5. Șoimii Timișoara 13 2 9 2 12:11 13 4. Voința Tîrnăveni 13 6 4 3 21:13 16
3. Energia Pucioasa 1Ș 6 4 3 19:17 16 6. Metalul Oțelul Roșu 13 3 7 3 16:15 13 5. Lemnarul Tg. Mureș 13 7 1 5 20: 9 15
4. Metalul Buzău 13 7 1 5 23:13 15 7. Progresul Timișoara 13 4 4 5 16:18 12 6. Energia Fîntînele 13 6 1 6 28:23 13
5. Victoria Moroni 13 6 3 4 27:22 15 8. Furnirul Deta 13 4 4 5 21:25 12 7. Oțelul Tg. Mureș 13 6 0 7 21:22 12

6. Rafinăria Teleajen 13 5 4 4 23:19 14 9. A. S. Oravița 13 5 2 6 15:19 12 8. Străduința Crisiur 13 4 3 6 27:25 11
7. Feroemail Ploiești 13 4 5 4 13:19 13 10. Ceramica Jimbolla 13 5 1 7 21:26 11 9. Știința Tg. Mureș 13 4 3 6 10:16 11
8. Cimentul Fienl 13 5 2 6 18:19 12 11. C.F.R. Lugoj 13 4 3 6 16:20 11 10. Viitorul Gheorghleni 13 4,2 7 >18:23 10
8. Victoria Floieștl 13 4 4 5 11:16 12 12. Stăruința Timișoara 13 3 3 7 13:20 9 11. Muieșul Topiița 13 3 4 6 16:22 10

IOAN

REGIUNEA

PAUȘ-corcsp. reg.

HUNEDOARA

clasamentul campio-tDupă 13 etape 
natului regional se prezintă astfel i
1. C.F.R, Simeria
2. Minerul Aninoasa
3. Aurul Brad
4. Minerul Vulcan
5. Constructorul Huned.
6. Paringul Lonea
7. Textila Sebeș
8. Dacia Orăștie
9. Știința Petroșenl

10. Rrefractara Alba
11. Retezatul Hațeg
12. Jiul II
13. Minerul
14. Minerul

Petrila 
Ghelar 
Teliuc

lulla

* MIHAI

13
13
13
13
13
12

6
7
5
6

13 5

3 28:13
4
3
4
6
5

37:17 
21:10 
17:12 
19:18 
28:27 
16:22 
16:35 
14:28
20:22 
14:32 
11:35

20
16
16
15
14 
ia
12
12 
M
9
8
8
6

SUSAN-coresp.



Azi, la Zrcnjanin. in „C.C.E." Ia Handbal in 7 Mai mult respect competițiilor
IVdD L

In „Cupa

Returul Spartak Suboiița - Rapid București

Imagine din primul joc Rapid București — Spartak Subotița, desfășurat 
la București. Botan a scăpat de sub supravegherea lui Gojnici și va arunca 

la poartă
Foto: St. Petrică

De ieri, jucătoarele echipei Rapid 
București se află în Iugoslavia, în 
vederea meciului-retur de astăzi cu 
Spartak Subotița din cadrul primului 
tur al „Cupei campionilor europeni*  
la handbal în 7. Inițial, clubul din 
Subotița anunțase că această întîlnire 

va disputa în orașul Novi Sad. 
TJlterior însă, s-a comunicat la Bucu
rești că acest meci va avea loc în lo
calitatea Zrenjanin, deoarece la Novi 
Sad se desfășoară un turneu interna
țional de baschet.

Rapid a deplasat următoarele jucă

ȘTIRI...
q Loturile reprezentative de handbal în 

7 (A și tineret, băieți și fete) și-au conti
nuat aseară pregătirile în vederea viitoa
relor întîlniri internaționale. Loturile femi
nine au jucat între ele, ca și cele mascu
line. Meciurile, desfășurate în sala Flo- 
reasca, au constituit un bun prilej de ve
rificare a stadiului de pregătire. 

toare: Hector, Hanek-Boțan, M. Con- 
stantinescu, C, Dumitrescu, Hedeșiu, 
Roth, Floroianu, Oțelea, Naco, Balo- 
sache și Szdko.

Reamintim că în primul joc Rapid 
a luat un avantaj substanțial (13—5), 
cu care poate privi cu încredere par-, 
tida de azi.

★
In cadrul primului tur s-au mai dis

putat jocurile: Spartacus Budapesta— 
Admira Energie Viena 23—7, Swift 
Roermond — U.S. d’Ivry 15—2, ETV 
Hamburg — CKD Praga 11—3.

ȘTIRI...
0 Activitatea în sală continuă la Ora

dea, în cadrul competițiilor de seniori și 
juniori. Iată cîteva din rezultatele înregis
trate în ultima etapă : SENIOARE : TIPO — 
Tricoul 5—4, TIPO — Voința 12—7; JUNI
OARE : Ș.S.E. — I.T.O. 12—3; JUNIORI : 
Voința — Ș.S.E. 21—-20. (I. Ghișa, coresp. 
teg.).

Se cunosc scopul și importanța 
celor două tradiționale competiții de 
handbal în 7: „CUPA F.R.H." pentru 
seniori și „CUPA SPORTUL POPU
LAR" pentru juniori. Ele dau posibi
litatea echipelor să se mențină intr-o 
activitate continuă de instruire și 
competițională în lunga perioadă de 
iarnă, pregătindu-se astiel pentru se
zonul de primăvară, cele de seniori 
în vederea returului campionatului. De 
aceea, cluburile și asociațiile sportive, 
antrenorii și sportivii lor trebuie să 
acorde toată importanța cuvenită aces
tor competiții, care — repetăm — 
sînt organizate tocmai în folosul lor.

Din acest punct de vedere, marea 
majoritate a exemplelor sînt bune. 
In Banat și Brașov, de pildă, ca de 
altfel în cele mai multe regiuni, se 
acordă multă atenție celor două 
„Cupe": organizarea lor este bună, 
echipele și sportivii se pregătesc cu 
seriozitate, programul de jocuri este 
respectat, etapele desfășurîndu-se cu 
regularitate. Totuși, am înregistrat și 
unele manifestări de dezinteres, care 
sînt cu atît mai reprobabile, cu cit 
vin din partea unor secții de handbal 
cu echipe în categoria A. Progresul 
București, de exemplu, a înscris o 
echipă de junioare în „Cupa Sportul 
popular" pentru ca, după ce a fost 
întocmit programul și au fost fixate 
primele jocuri, s-o retragă! De ce? 
Alt exemplu: Confecția București nu

MÎINE ÎN „CUPA f. R. H.“
întrecerile masculine și feminine din 

cadrul acestei competiții continuă mîi- 
ne în sala Flor&asca, după următorul 
program (de la ora 14): Fabrica de 
timbre — București I junioare (f), 
Steaua — Spartac (m), București I 
juniori — Știința (m), Electromagne
tica — Progresul (f), Raf. Teleajen—
I.C.F,  (m) și Rapid — Dinamo (ml. 

s-a prezentat duminică la jocul cu 
Sel. București de junioare din „Cupa 
F.R.H.“, aducînd perturbări progra
mului. La sala Floreasca n-au fost 
prezente, după cum se știe, decît 6 
jucătoare!? Nu-î asta o dovadă de 
lipsă de interes fața de competiție și 
de respect față de spectatori?

Iată de ce, plecînd chiar numai de 
la aceste două exemple izolate — și 
neplăcute, fără îndoială — socotim 
că e bine șă atragem atenția echipe
lor că datoresc mai multă prețuire, 
mai mult respect competițiilor la care 
se înscriu ca să participe, (p.g.).

■JVJ”

o etapă cu « 
meciuri „t<

Mîine, opt orașe din țară 
dele meciurilor din cadru 
doua a „Cupei F. R. Volei1' 
se anunță deosebit de echili 
teresanle, mai ales in cor 
minină. Astfel, echipele fen 
tașe Dinamo, Rapid și Știii 
deplasează la Cluj, Sibiu ș 
la Craiova, unde vor prim: 
chipelor gazde.

„Etapa băieților" e domii 
două meciuri din Capitală 
Știința Cluj și Dinamo — 
în care se întîlnesc echipe < 
loroase și cu multe... prete 
mele locuri în seria respe< 
tatorii bucureșteni vor ave; 
lejul să vadă un volei de 
tate.

Iată programul etapei, 
București, sala Combinatuli 
de la ora 9: Progresul — 
și C. P. București — Farul 
Sibiu: C.S.M. — Rapid 1 
C.S.M. — Dinamo Buc.; C 
ința — Știința Cluj; A 
București, sala Giulești, de 
Dinamo Buc. — Progresul 
Știința Cluj; lași: C.S.M.S 
Buc.; Constanța: Farul - 
Brașov; Ploiești: Petrolul 
Timișoara; Orașul dr. P; 
Minerul Bihor — Știința

Organizatorii sînt datori 
măsurile pentru crearea ce 
condiții de joc. Ne referii 
rînd la cazarea echipelor 
amenajarea sălilor de sp< 
și București (sala Giuleșl 
trecută, sălile nu au fost 
ficient, aceasta influențîn 
rea jucătorilor. Sîntem cor 
ficiențele semnalate vor 
că întrecerile etapei a dou 
pută la un nivel superior.

Pronosport • Pronoexpres • Pronosport
Seria marilor premii la concursu

rile Pronosport a fost inaugurată de 
.participantul VASILE IONESCU din 
București, care la concursul PRONO
SPORT nr. 44 din 3 noiembrie a 
obținut 116.942 lei pe un buletin ze
cimal (acoperit 10%).

Un participant care a reușit o per
formanță și mai frumoasă este ION 
BOLOGA din Petrila care la con
cursul Pronosport nr. 46 din 17 no
iembrie, jucînd p£ un buletin com
binat (colectiv) a realizat o suită 
frumoasă de premii obținînd în total 
suma de 161.175 lei.

Concursurile viitoare' se anunță de 
asemenea foarte atractive și cu per
spective de a acorda premii mari.

Iată programul concursului Prono
sport nr. 49, etapa de duminică 8 
decembrie a.c.

I. Steagul roșu —- Din. București
II. Petrolul — Farul

III. U.T.A. — C.S.M.S. Iași
IV. Șt. Timișoara Siderurgistul
V. Progresul ■— Crișul

VI. Internazionale—Fiorentina
VII. Lanerossi — Juventus 

VIU. Catania —- Bologna
IX. Samp do ria •—* Milan
X. Torino — Lazio:

XI. Spal — Genoa
XII. Roma — Modena

fonului maxim al premiilor la 100.000 
Iei pentru Loto Central, Pronosport 
și Pronoexpres, crearea posibilității 
pentru biletele zecimale la Pronosport 
de a obține premii pînă la 100.000 lei, 
introducerea premiilor suplimentare I 
și II printr-o extragere suplimentară 
de 3 numere din 90 la Loto Central, 
crearea posibilității și pentru biletele- 
sfert la Loto Central de a obține pre
mii pînă la 100.000 lei, introducerea 
reporturilor la Loto Central, Prono
sport și Pronoexpres, se înscrie o 
nouă măsură: desființarea impozitelor 
Ia premiile peste 50.000 lei la Loto 
Central, Pronosport și Pronoexpres.

Măsura se aplică începînd cu pre
miile obținute la: concursul Prono
sport nr. 48 (etapa din. I decembrie 
1963), concursul Pronoexpres nr. 49 
din 4 decembrie 1963 și tragerea Loto 
Central din 6 decembrie 1963.

La cererea a numeroși participanți, 
concursul special SPORTEXPRES tri- 
mestrul IV a fost prelungit pînă la 
data de 11 decembrie.

Au mai rămas deci 5 zile în care 
puteți cumpăra bilete SPORTEX
PRES care vă oferă multiple șanse de 
cîștig. în fruntea premiilor se situează 
cele 18 AUTOTURISME, 51 motoci
clete, motorete, scutere, excursii peste 
hotare etc,

LOTO CENTRAL

La tragerea Loto Central din ziua 
de 6 decembrie 1963, au ieșit din 
urnă următoarele numere:

65 89 42 37 47 3 87 57 84 38 
Premii suplimentare: 30 24 85. 
Fondul general de premii pe țară i 

642.585 lei.

PREMIILE CONCURSULUI 
. PRONOSPORT'

Nr. 48 din 1 decembrie 1963

Categoria I 4,4 premii a 13.480 lei. 
Categoria II 42 premii a 1.694 lei. 
Categoria III 594,6 premii a 179 leL 
Fond de premii: 237 266 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sperti

După cum se poate vedea, concursul 
este alcătuit din 5 întîlniri din ultima 
etapă a categoriei A și 7 întîlniri din 
campionatul italian divizia A.

Dintre partidele din campionatul 
R.P.R. ies în evidență meciurile : Stea
gul roșu — Dinamo București și Pe
trolul — Farul care se anunța deose
bit de disputate.

Foarte atractive apar și partidele: 
Lanerossi — Juventus, Catania — 
Bologna, Sampdorîa — Milan și To
rino — Lazio din etapa de duminică 
a campionatului diviziei A italiene.

UN NOU AVANTAJ PENTRU
. r PARTICIPANT!

Pe linia acordării unor avantaje cît 
mai mari participanților la sistemele 
LOTO—PRONOSPORT (ridicarea pla-

---------------------- ------------------------- ---------- --------------------------

ÎNCEPÎND DE MÎINE, GĂSIȚI LA CENTRELE 
DE DIFUZARE A PRESEI

TVr. 23 al revistei SPORT
Spicuim din sumar:
• DE PE PATINOAR : Start la hochei. Primii pași. O viitoare mare 

campioană.
• Buletin olimpic •— NICOLAE MARTINESCU se pregătește pentru 

o medalie la lupte.
• PE MELEAGURI TURDENE cu aparatul de fotografiat printre 

sportivi.
• FOTBAL : Portretul lui Constantin Dinulescu ; Un nou start pentru 

insignă ; Apolzan-junior ; U.R.S.S. — Italia (fotografii din meciul retur 
de la Roma) ; Pentru albumul dvs. •— Șiderurgistul Galafi ; însemnări 
după meciul dramatic de la Torino.

• RUGBI : Succes la Toulouse! (prezentarea lotului nostru repre
zentativ) ; Noi înaintași în „XV"-!e Franței (corespondență specială din 
Paris de la Robert Barran) ; Steaua pentru a cincea oară campioană,

• De la corespondenții noștri.
• Magazin sportiv : O colecție originală ; Argint și bronz; Pasiune 

de fotoreporter; De-a lungul veacurilor (continuare) ; Filatelia olimpică; 
Maratonistul acvatic ; „Scoțianul zburător" ; Trîntă elvețiană.

• DEBUT DE SEZON handbalistic.

Sofiicdafl
Mtatjcdikt 
pvcduseCe

IPM. SPOR

* GHETE. PATINAJ ARTISTIC 
BOCANCI FOTBAL

mSACOȘE SPORT
* MÂNUȘI DE



Fotbaliștii de la C.F.R. 
Timișoara au simulat 
cidentări în partida 
Minerul Baia Mare.

clubului spor- 
nu merg pe te- 

să îndrume asocia-

PRIMUL CONCURS DE

I. CHIVIJ
Foto: M.T.I. Budapesta

Activiștii 
tiv Reșița

cerut :
mai mult...

Dacă îi critici, natural. 
Cu gluma-nseamnă să te-n- 

treci.
Căci dumnealor, săptăminal, 

pe teren... la orice 
meci.

GIMNASTICĂ ARTISTICĂ

teren dacă-au căzut 
Nu-i un lucru curios. 
Antrenorul le-a 
— Să jucați

In prima rundă a finalei 
campionatului republican 
de șah Șuteu a depășit 
timpul de gîr.dire la Su- 
timan.

Umblă necăjit, săracul. 
Pe la doctori de-un răstimp. 
Dar nici unul nu-i dă leacul 
Contra crizelor... de timp.

V. D. POPA

In întregime sau în

uniforma

cu Danemarca, de la Torino.

De vorbă cu Omar Si vori

un jucător con-

Nu aduce ceasu’ 
Ce aduce Sasu 1

CO-
Lui

cînd am font in-
Plata.

_ _ ___ l cit
arta intermina-

să le înșirăm. 3) Ștacheta 
nu poate fi coborîtă de la 
înălțimea la care a ajuns 
decît în cadrul unui baraj 
pentru locul I. Sportivii res
pectivi care sînt la egalitate, 
să spunem, la 4,80 metri la 
prăjină, încearcă la 4,85 m și

nereușind nici unul din eî 
să treacă această înălțime, 
ștacheta e coborîtă din nou la 
4,80 m. Dacă nu mai reușesc 
de data aceasta 4,80, șta
cheta e coborîtă la o înăl
țime mai mică. Și 
continuă pînă ce unul 
atle-ți iese cîștigător.

Mergînd mai departe cu 
parafrazarea, s-ar putea 
spune :

barajul 
din

DAN PACURARU, Brașov. 
1) Recordurile stabilite de 
excelenta atletă Sin Kim Dan 
n-au fost omologate întrucît 
R.P.D. Coreeană nu face 
parte din I.A.A.F. (Federa
ția Internațională de Atle
tism). 2) Sînt admise multe 
tipuri de sulițe. N-are rost

Parafrazînd o veche zică- 
toare. 

Și vesel c-al putut învinge 
greul. 

In fotbal, fac acum o con
statare : 

N-aduce... „A"-ul, ce-aduce...
„B"-uI 1

Un cititor al ziarului 
,Ceskoslovensky Sport" a 
pus de curînd următoarea 
„problemă^ în discuție : 
Iacă se întîmplă ca por
tarul unei echipe de ho
chei să... înghită pucul și 
iă cadă pe spate în poar
ta pe care o apără, ce se

va acorda ? Gol sau o 
repunere a pucului în 
joc ?

Redacția, a dat urmă
torul răspuns, nu lipsit de 
umor: „Desigur gol. Dar 
aceasta numai în cazul 
cînd portarul reușește să 
înghită pucul fără să-l

In organizarea Federației internafio- 
de gimnastică, azi și miine se 

..spută la Budapesta primul concurs 
tficial de gimnastică artistică.

Spectatorii budapestani vor avea pri- 
’ejul să vadă o splendidă demonstra
te a celor mai bune echipe de girnnas- 
'ică artistică din Bulgaria, Cehoslova-

certă
La

Pe Sivori, interul stînga al echipei 
ruventus, socotit unul din cei mai teh- 
îici jucători ai lumii, l-am întîlnit într-o 
jeară la Hotelul „Ambasciatori" din To- 
ino. Jucătorii echipelor Juventus și 
îiver Plata participau la o cină cole
gială după un meci amical inițiat în 
jcopuri filantropice și cîștigat de italieni 
JU 2—1.
Delegația sportivilor noștri a asistat la 

ntîlnirea dintre aceste două echipe re- 
lumite, unde evoluau jucători de 
'eputație : Sivori, Del Sol, Nene, 
3onna, Pederuera, Rossi etc.,

Și Sivori, s-a „văzut mai mult 
;oți“. Seara, l-am descoperit fără 
îultate, după capul său imens în raport 
m talia. Scund, dar musculos și su- 
>lu. gesticulează mult și pare că se în
țelege de minune cu foștii lui compa- 
;rioți și coechipieri, jucătorii de la Rivei 
Plata.

decît 
difi-

bucăți ?
sfarme. Dacă el îl rupe 
mai întîi între dinți și 
abia după aceea înghite 
bucățile atunci arbitrul 
va dicta o angajare din 
apropierea porții pentru... 
ținerea îndelungată a pu
cului

cia, U.R.S.S., Romiriia, Venezuela ș.a.
In fotografie, grupul celor 5 tinere 

gimnaste maghiare: de la stingă la 
dreapta: Borbala, Săli, Tonay, Patas- 
cka și Vasadi. Cit de grațioase slut 
aceste tinere, puteți constata și dv.

Cu o amabilitate lipsită de artificii se 
oferă prompt rigorilor unui interviu 
cu gîndul poate la zicala : „treaba o 
dată începută e pe jumătate terminată"

— M-am născut în 1925 la San Nicolas, 
un orășel argentinian și de copil m-a 
captivat această grozavă invenție care 
e mingea de fotbal. La 15 ani știam a- 
proape tot despre fotbal, la 18 mă soco
team un jucător perfect, iar în prezent... 
în prezent mă străduiesc să învăț 
mai mult din această *w ‘ 
biiă.

— La ce vîrstă erați 
sacrat ?

— Probabil la 16 ani, 
trodus în echipa River

Privi apoi pentru cîteva clipe spre 
foștii coechipieri. Am observat în ochii 
lui mari și neobișnuiți de oblici un to
rent de amintiri menite parcă să ră- 
mînă fără concurență.

— Păcat de celebra tripletă de la Ri
ver : Maschio, Angelilo, Sivori...

— Am rămas însă prieteni buni, deși 
am devenit adversari. Maschio joacă la 
Fiorentina, iar Angelilo la Roma.

* ultimii 10—15 ani, Argentina a 
o putere de mîna a doua în 
mondial. Cum vă explicați ? 
mai buni jucători sînt atrași de 
unor cluburi străine, iar pe de

— în 
devenit 
fotbalul

— Cei
ofertele ___  ______ ......___ , ___  _
altă parte echipele argentiniene conti
nuă să practice un fotbal de salon. Ei 
sînt capabili să piardă un joc decisiv 
de dragul unor execuții sau acțiuni ele
gante dar sterile.

— Ce ------ " ‘
cători ?

— în
de-abia .... .......... - . . ...
seînteietor e Un fel de balon în care 
trebuie să pompezi muncă în fiecare zi. 
Altfel totul e zadarnic. Așteaptă antre
norul, așteaptă publicul, aștepți tu, aș
teaptă familia, timpul trece și într-o 
lună toți te părăsesc, fiindcă jucători 
mediocri sînt mulți și nu interesea
ză pe nimeni.

calitățl credeți că au marii ju-

primul rînd geniu. Dar greul 
acum începe. Geniul, talentul

In 4 rînduri Uniforma olimpicilor austrieci

La Cluj, Dridea I a jucat 
slab, remareîndu-se prin... 
vociferări.

Mi-a zis unul lingă buturi 
Afectat de-așa figură
Dridea văd câ-i... slab la 

șuturi
Dar în schimb e... bun de 

gură 1

Invitat la un concurs de 
tenis de masă la Brașov, 
jucătorul Ionescu Soare 
a refuzat să joace dacă 
nu... i se plătește hote
lul 1

Sus pe cer bătrînul soare 
Gîndl plin de supărare 
Tizul meu (e și firesc 1)
Zău mă face să... roșesc

— Cum v-ați antrenat de-a lungul ani
lor ?

— Cînd eram mic aveam un orar pre
cis : de dimineața pînă seara ! Cînd am 
ajuns jucător lucrurile s-au schimbat în 
trucîtva... înaintea campionatului mă an
trenez foarte serios. De asta depinde 
cum voi juca tot anul. E un mare ade 
văr pe care l-am respectat întotdeauna. 
Cînd începe competiția mă antrenez de 
4 ori pe săptămînă : luni repaus, marți 
efort mediu, miercuri și joi efort mare 
vineri ca marți și sîmbătă repaus.

— Am citit că înainte de competiție vă 
preocupați mult de pregătirea fizică.
_ E adevărat. Alerg, fac multă gim

nastică, ridic greutăți pînă la 25 kg, fo
losesc niște ghete mai grele, care cîntă- 
resc 2,5—3 kg, ca să-mi dezvolt forța 
picioarelor. Dar și în timpul competiției 
fac 5—6 ore de pregătire fizică în fie
care săptămînă.

— Am aflat de asemeni despre un pro
cedeu prin care vă perfecționați preci
zia loviturii.

— Trag la poartă legat la ochi cu o 
batistă. De cite ori în timpul jocului n-ai

Casele de modă din Viena au expus zeci de modele privind 
sportivilor austrieci pentru apropiatele Jocuri Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck.

Comisia de triere a modelelor s-a oprit asupra acestei uniforme pre
zentate de campioana Austriei de patinaj artistic, Regina Heitzer, și de pati
natorul Peter lonas. Și gustul membrilor comisiei nu a fost de loc... rău.

Foto : Wosatka — Viena

CIOLCAN, București. 
1) Referindu-vă la meciurile 
noastre cu Danemarca, ne 
întrebați dacă au mai fost 
întîlniri interțări în cadrul 
preliminariilor olimpice sau 
ale campionatului mondial 
de fotbal, în care țările res
pective să fi susținut trei 
meciuri, ultimul cu prelun
giri ? Sigur că da 1 Vă pol 
da și un exemplu în care 
nici după 300 de minute de 
joc nu s-a putut ajunge la 
o clarificare și au trebuii 
să-și spună cuvîntul... sorții: 
Sponia — Turcia, în preli
minariile campionatului mon
dial din 1954. Și sorții au 
fost de partea Turciei, deși 
pe copilul care a făcut tra
gerea la sorți îl chema... 
Franco. 2) Am reținut epi
grama adresată lui Mircea 
Sasu, autorul golului victo
riei și unul din cel mai buni 
jucători ai noștri în meciul

timp să mai privești poarta ? Dar tre
buie s-o „simți” întotdeauna, să știi 
unde e.

— Ce jucători apreciați în mod deo
sebit ?

— Pe compatrioții mei Da Bonna, Pe- 
deruera, Rossi, de la sine înțeles Pele, 
dar peste toți aceștia nutresc o marc 
admirație pentru Di Stefano, pentru 
marea lui artă, pentru pasiunea și se
riozitatea cu care o dezvoltă și o pre
lungește.

Vă mulțumesc pentru amabilitate 
VALERIAN NEDELCEA, 

MUNA IZIMȘEA. — 1)
Ion Pîrcălab îi puteți scrie 
pe adresa clubului Dinamo, 
București, șoseaua Ștefan 
cel Mare nr. 43, raionul 1 
Mai. 2) Dinamo București a 
cîștigat campionatul țării la 
fotbal în 1955 și în edițiile 
1961—1962 și 1962—1963. Dacă 
și actuala ediție a campiona
tului se va încheia cu vic
toria dinamoviștilor, ei vor 
egala performanța echipei 
Steaua, care a cîștigat de 
trei ori consecutiv (1951, 
1952, 1953) campionatul de
fotbal al țării.

COMUNA
Al. Vasile 

a jucat de

și vă asigur că publicul romîn așteaptă 
cu interes prima dumneavoastră apa
riție pe stadioanele noastre.

— Mîine e jocul vostru cu Danemarca.
— Aveți vreun pronostic ?
— Nu. dar vreau să bată Romînla l

în seara următoare... Eram atît de bu
curoși, îneît nu știu cînd s-a apropiat

— BRAVO ! BRAVO, ROMANIA !

ROMULUS BALABAN

TUDOSE MIȘU, 
SACALIZ. — 1) 
(Dinamo Pitești) 
7 ori în echipa națională. — 
2) Cîte goluri a marcat Re
mus Lazăr (Timișoara) în ac
tivitatea lui fotbalistică de 
pînă acum ? N-avem o ast
fel de evidență. Vă putem 
spune însă cu precizie cîte 
a marcat în actualul campio
nat : nici unul 1

. ION POȘTAȘU 
Desen de N. CLAUD IU



Campionatele internaționale Recomandările AIBA privind protejarea boxerilor
de tenis de masă 

ale Scandinaviei
Tn capitala Suediei s-au încheiat 

Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Scandinaviei. In proba 
masculină, pe echipe, victoria a re
venit sportivilor suedezi, învingători 
în finală cu 3—O în intilnirea cu 
echipa R.P. Ungare. O excelentă im
presie a lăsat din nou tînărul jucă
tor suedez Alser, care nu a pierdut 
nici un set în meciurile cu Berczik 
și Rozsâs. La dublu femei, perechea 
Diana Rowe, Mary Shannon (An
glia) a învins in finală cuplul Eva 
Foldv, Elisabeta Heirits (R.P. Un
gară) cu 3—0 (21—14, 21—15, 21 — 
13). Alte rezultate: simplu masculin, 
semifinale: Korpa (Iugoslavia)—Jo
hansson (Suedia) 3—1 (17—21, 21 —
16, 21—19, 21-19): Alser-Hrbud
(Iugoslavia) 3—0 (21 — 13, 21—17,
21—11): finală: Alser—Korpa 3—2 
(17—21, 15—21, 21—17, 21—19, 21 — 
18); simplu femei, semifinale: Eva 
Foldy—Grinberg (Suedia) 3—2 (17— 
21, 21—15, 22—24, 21—18, 21—14); 
Diana Rowe—Bucholz (R.F.G.) 3—2 
(16—21, 21—19, 16—21, 21—19, 21— 
17); finală: Eva Foldy—Diana Rowe 
3—1 (21—16, 21—15. 15—21, 21—15); 
dublu mixt: finală: Amelin, Rudnova 
'(U.R.S.S.)—Miko (R.S.C.), Eva Jo
hansson (Suedia) 3—1 (21—10, 21—
17, 11—21. 22—20); dublu bărbați 
finală: Alser,- Johansson—Vecko 
(R.S.C.), Korpa 3—1 (21—16, 21—17, 
21—23, 22—20).

AMSTERDAM (Agerpres). — Comi
tetul executiv al Asociației internațio
nale de box amator (AIBA) s-a în
trunit la Amsterdam pentru a discuta 
diferite probleme legate de competi
țiile internaționale fi pentru a lua 
măsuri de protejare a pugiliștilor.

Comitetul a recomandat federațiilor 
naționale, în măsura în care acestea 
consideră că este necesar, ca fiecare 
boxer amator să aibă un carnet me
dical. Înaintea meciurilor oficiale, bo
xerul va trebui să prezinte acest car
net medicului de serviciu la ring. 

■Comisia tehnică a primit avizul de a 
experimenta două noi tipuri de mă
nuși: un model finlandez ameliorat și 
un model englez. Comisia tehnică a 
studiat propunerea federației finlan

deze de a se folosi mănuși de 8 uncii 
pînă la categoria semimijloăe și de 
10 uncii pentru categoriile superioare. 
In sfîrșit, se va experimenta un mo
del de cască protectoare care va per
mite o garanție absolută împotriva 
rănirilor la arcadă și a knook-out-ului 
acuzat din cădere.

Pe de altă parte, comitetul AIBA 
a reținut în principiu candidatura ora
șului Lyon pentru organizarea cam
pionatelor europene din 1965. O ho- 
tărîre definitivă se va lua cu prilejul 
sesiunii din martie 1964 (Roma) pînă 
cînd se vor oferi probabil și alte orașe. 
Au fost admise ca noi membre ale 
AIBA, federațiile de box din Tanga- 
nica și Rhodesia de nord.

RăsEoissd presa străină

New York Herald Tribune:
„Boxul 1963 —un mare eșec“

In Statele Unite a luat sfîrșit se
zonul marilor întreceri pugilistice. Me
ciurile, in cursul cărora au fost puse 
în joc titluri mondiale, sau alte întîl- 
nir( între unii dintre cei mai buni 
boxeri profesioniști au rămas de do
meniu! trecutului. Rezultatelor sezo
nului boxului profesionist le-a consa
crat un comentar ziarul „NEW YORK 
HERALD TRIBUNE". Titlul articolu-

Stațiunea de sporturi de iarnă Innsbruck, acolo unde peste mai puțin de 
idouă luni își vor da întîfnire participanții la Jocurile Olimpice, este îti 
prezent în centrul atenției iubitorilor de sport. Ne propunem ca, în mod 
regulat — prin corespondențe și știri — să-i informăm pe cititorii noștri 
despre ultimele pregătiri ale sportivilor lumii pentru „Olimpiada afbă“.

In rîndurile de mai jos facem loc ultimelor știri privind pregătirile 
olimpice de iarnă.

Iui: „BOXUL 1963 — UN MARE 
EȘEC" vorbește de la sine.

După ce amintește că de la evo
luțiile, în urmă cu ani, ale lui Rocky 
Marciano, „în boxul american nu s-a 
mai întîmpiat nimic nou" ziarul scrie: 
„Nu este vorba aici de faptul dacă 
Marciano fost un mare boxer. A de
venit pur și simplu o problemă fap
tul că se simte că nu s-a mai întîm
piat nimic în ring din seara cînd 

i Rocky i-a făcut k.o. pe Archie Moore. 
I Moore s-a hotărît după aceea să se 
odihnească, dar a revenit, obținînd 
victoria prin k.o. asupra unui ad
versar de ocazie.

Sugar Ray Robinson — continuă 
ziarul — care a anunțat pentru prima 
oară în urmă cu 11 ani retragerea 
lui din box, s-a înapoiat de mai multe 
ori în ring și a cîștigat ceva bani în 
meciuri care, de cele mai multe ori, 
erau pantomime ale calităților lui an
terioare.

Domnia lui Floyd Patterson, uimi
toare, s-a terminat însă repede și 
destul de tragic. Și acum, subliniază

FOTBAL PE GLOB
Steaua învingătoare

in primul meci in R. D. Vietnam
In primul meci susținut în cadrul turneului internațional de fotbal 

care participă echipele cluburilor sportive militare din țările socialiste, i 
la Nam-Dinh, echipa Steaua a întrecut cu 3—1 echipa clubului „I Mai" 
R. P. Chineză.

Alte rezultate: R P. Albania — R. P. Ungară (Honved - tineret) 4 
R. P. D. Coreeană — R. D. Vietnam 4—0, U.R.S.S. — R. P. D. Coree 
2—0, R. P Albania — R P. Bulgaria 2—1. In ziua de 8 decembrie urme 
să se desfășoare ultimele jocuri din cadrul grupelor preliminare.

DANEMARCA A FĂCUT UN PRIM 
PAS SPRE SEMIFINALELE 

„CUPEI EUROPEI"

Programul sferturilor de finală din 
cadrul „Cupei Europei" a fost inaugu
rat miercuri seara cu jocul dintre re
prezentativele Luxemburgului și Da
nemarcei. Meciul a fost deosebit de 
pasionant și s-a terminat la egalitate : 
3—3 (2—2). Astfel, echipa Danemar
cei are mari șanse de calificare ta se
mifinalele competiției, avînd ta vedere 
că revanșa o susține pe teren propriu 
(la 10 decembrie). Cum a fost jocul 
de la Luxemburg? Danezii au aliniat 
aceeași formație ca la Torino ta în- 
tîlnirea cu echipa olimpică a țării 
noastre. La începutul meciului, gazdele 
au atacat puternic conducted de două 
ori (cu 1—0 și 2—1). După pauză, 
însă, danezii au preluat conducerea, 
dar în final, tot gazdele au dominat 
mai mult și au înscris golul egaliza
tor. Toate cele trei goluri ale echipei 
Danemarcei au fost marcate d: cen
trul înaintaș Oie Madsen.

CEA MAI MARE SURPRIZĂ 
DIN „CUPĂ CAMPIONILOR 

EUROPENI"
Fără îndoială că tnfrîngerea la un 

scor categoric (0—5) a echipei Benfica 
de către Borussia Dortmund constituie 
una din cele mai mari surprize din is
toria „Cupei campionilor europeni", 
Benfica este cotată ca una din cele 
mai bune echipe din lume, cîștigind de 
două ori „Cupa campionilor europeni" 
și o dată „Cupa mondială", iar ta ulti

ma ediție a „C.C.E." s-a calificat 
finala competiției. Dar miercuri, la D 
mund, actualul lider al campionat 
portughez a jucat sub orice crii 
Adopiînd un sistem defensiv, pe; 
a-și menține avantajul de la Lisab 
(a cîștigat primul meci cu 2—1), ■ 
tughezii n-au putut face față atacul 
impetuoase ale gazdelor, care pînî 
pauză și-au creat un avantaj de 3 
lurî. Lipsa lui Eusebio din echip 
constituit un serios handicap pe; 
oaspeți, dar nu explică acest eșec. . 
fel, Borussia s-a calificat în sferti 
de finală alături de Eindhoven (O 
da), Milan și Internazionale (Ita’ 
Dukla Praga, Partizan Belgrad, 
„optimi" au mai rămas de • 
două meciuri: revanșa Real MaAr 
Dinamo București (18 decembrie' 
al treilea joc dintre F.C. Zurich—G 
tasarai, care va avea loc miercur 
Roma.

SITUAȚIA IN „CUPA CUPELO
In optimile de finală majorit 

meciurilor au fost disputate.
Pină acum în sferturi s-au califi 

M.T.K. Budapesta (0—1 și 2—0 
Motor Zwickau), Sporting Lisat 
(16—1 și 2—0 cu Hapoel Nicosia 
Olympique Lyon (4—1 și 1—2 
Olympiakos Pireu). Au mai rămas 
disputat jocurile revanșă: Hambtu 
Barcelona (în primul joc 4—4), 
tenham—Manchester United (2- 
Fenerbahce—Lienfield (4—1), C 
Glasgow—Dinamo Zagreb (4—1) 
Slovan Bratislava—Borongh Ur 
(ambele meciuri).

32 DE ȚARI ÎNSCRISE OFICIAL

Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de iarnă anunță din 
Innsbruck că s-au primit din par
tea a 32 de țări înscrierile oficiale 
de participare la cea de a 9-a edi
ție a „Olimpiadei albe", care se va 
desfășura între 29 ianuarie și 9 fe
bruarie 1964.

Țările participante sînt următoa
rele : Grecia, Australia, Argentina, 
Belgia, R.P. Bulgaria, Danemarca, 
Anglia, Finlanda, Olanda, Iran, Ita
lia, Canada. Lichtenstein, Norvegia, 
Elveția, U.R.S.S.. Suedia, Turcia R.P. 
Ungară, R.P. Română, Franța, Islan
da, Japonia, R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Polonă, Spania, Coreea de sud, 
S.U.A., R.S. Cehoslovacă, Germania 
(echipă unită). Chile și Austria. Ter- 
menul de înscriere a trecut dar se 
mai așteaptă confirmări din partea 
comitetelor olimpice din R.P. Mon
golă, Liban și Maroc, care și-au a- 
nunțat dorința de a lua parte îa 
jocuri.

27 de țări și-au înscris concurenți 
la probele de schi alpin, 22 de țări 
la probele nordice, 20 la patinaj vi
teză, 15 la sărituri de la trambulină 
și patinaj artistic, 12 la skeleton 
(săniuțe) și biatlon, 10 la bob și 16 
ia turneul de hochei pe gheată.

.LA 11 Șl 13 DECEMBRIE: SUEDIA— 
U.R.S.S. LA HOCHEI PE GHEAȚA

Echipa olimpică de hochei pe gheață 
a U.R.S.S. a intrai în ultima etapă a 
pregătirilor pentru focurile de la In
nsbruck. La 11 și 13 decembrie, ho- 
cheiștii sovietici vor susține la Stock
holm două îni'tlniri cu reprezentativa 
Suediei. In aceste meciuri își vor ve 
rifica forțele cele două protagoniste 
ale ultimului campionat mondial șt 
principale candidate la medalia olim
pică de aur. Antrenorul Arkadi Cerni- 
șev a anunțat că va deplasa in Suedia 
următorul lot: Konovalenko, Tolmacev 
(portari), Raguin, Kuzkin, Davidov, 
Ivanov. Brejnev (fundași), Loktev,

Alexandrov, Almetov, Boris și Evgheni 
Maiorov, St ar șit iov, 1. Volkov. Iurzinou 
Petuhov, Firsov. Drozdov, L. Volkov. 
Kiselev (înaintași).

Formația secundă a U.R.S.S. va e- 
volua intre 15 și 25 decembrie in R.S. 
Cehoslovacă, apoi va lua parte la 
„Cupa Ahearne in Suedia". Din a- 
ceastă echipă fac parte printre alții 
Egorov. Danilov. Zaițev, Seniușkin. 
naramoskin. Nikitin, si Morozoo

SPERANȚA OLIMPICA 
A FINLANDEI

Schiorul Eero Miantjuranta în vîrstă 
de 26 de ani, de profesie funcționar 
vamal este speranța Finlandei pentru 
Jocurile Olimpice de iarnă de la Inns
bruck. Tînărul sportiv finlandez est» 
plin de încredere în ce privește reușii» 
sa la marile concursuri ale Olimpiade', 
albe. „Mă simt minunat și nădăjduiesc 
să ajung la o formă maximă în ajunul 
focurilor" — a spus campionul Fin
landei. care intenționează să ia pari» 
la toate probele de fond ale Olimpia
dei. în prezent, el se antrenează îm
preună cu ceilalți schiori finlandezi in 
localitatea Pa Hast unturi, situată la 209 
de km de cercul polar. El parcurge 
zilnic aproximativ 50 de km. Eero 
Miantjuranta locuiește in localitatea 
Pello, unde iarna ține aproape 7 luni 
și în timpul zilei lumina asemănătoare1 
cu cea a amurgului, nu durează decit 
puține ore. fn zile de iarnă tempera
tura coboară adesea sub 30 de grade. 
Deseori Miantjuranta se antrenează pe 
străzile orașului său natal la lumina 
becurilor electrice. Miantjuranta a re 
ținut atenția antrenorilor încă din a- 
nul 1956, cînd a cîștigat campionatul 
de juniori al Finlandei la 15km fond. 
Apoi in 1961 a cucerit titlul de campion 
mondial la Falun pe distanța de 30 
km, performanță pe care a reinnoit-o 
in 1962 la Zakopane.

După părerea schiorului finlandez, cei 
mai periculoși adversari ai săi la O- 
limpiadă vor fi veteranul schiului sue
dez, Sixten Jernberg, norvegianul 
Oestby și sovieticul Pavel Kolcin.

ziarul în încheiere. îl avem pe Sonny 
Liston, un clovn ce-șî zice campion. 
După cel de al doilea k.o. obținut 
într-un an asupra lut Patterson, sin
gurul oponent care i-a fost sugerat 
lui Liston, Casius Clay, a stîrnit un 
val de... dezinteres. Aceasta deoarece, 
Casius Clay pare mai curînd un co
mediant decît un boxer".

Campionatele de
MOSCOVA 6 (Agerpres). — După 

13 runde. în campionatul unional fe
minin de șah conduce tinăra maestră 
Valentina Skeghina cu 10 puncte, ur
mată de Ceaikovskaia, Kușnir, Ranaik 
cu cite 9,5 puncte fiecare. în runda 
a 13-a Kușnir a suferit prima înfrîn- 
gere în campionat, cedînd la mutarea 
47 tn fața maestrei Olga Ignatieva.

MECIURILE din cadrul optimilor 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" la baschet (masculin) se 
vor desfășura după cum urmează: 
Galatasarai Istanbul—Steaua Bucu
rești; Antwerpse Belgia—Simmenthal 
Milan; Macabi Tel-Aviv—Spartak 
Brno; Helsinkin—Chemie Halle;
Sporting Lisabona—Legia Varșovia; 
Allemania Aachen—Real Madrid; S.C. 
Belgrad—Paris U.C. Meciurile tur se 
vor disputa pînă la 22 decembrie, iar 
returul pînă fa 19 ianuarie. Formațiile 
cîștigătoare se califică in sferturile 
de finală, etapă in care intră 
fără joc echipa T.S.K.A. Moscova, 
deținătoarea cupei, fn sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la baschet feminin se dispută 
următoarele meciuri: M.T.K. Buda
pesta—Slavia Sofia; T.S.C. Berlin 
(ROG.)—Daugava Riga; Creff Ma
drid—Spartak Sokolovo Praga; Wisla 
Kracovia—Steaua roșie Belgrad.

IN CAPITALA U.R.S.S. a sosit 
echipa olimpică de box a Angliei, 
care va susține două intilniri cu re-

Anularea turneului
de la

Cu prilejui campionatelor europene 
de volei organizate in toamna aceas
ta în țara noastră, F.I.V.B. a hotărît 
ca intre 12 și 14 decembrie să se 
desfășoare în capitala Franței un 
turneu preliminar de volei, avind ca 
scop desemnarea celei de a 5-a echipe 
europene care să participe la J.O. de 
la Tokio. La acest turneu erau admi
se reprezentativele Franței, Olandei, 
Italiei și Turciei. La un moment dat, 
federația de specialitate din Turcia

șah ale U. R. S. S.
Ceaikovskaia a cîștigat la Bîkova, 
Skeghina la Ivanova, Kantorovici la 
Kazmina. S-a terminat remiză partida 
dintre Borisenko și Rootare.

în runda a 8-a a campionatului 
masculin marele maestru Korcinoi a 
fost învins de Gipslis, Novopașcin a 
cîștigat la Zaharov și Furman a re
mizat cu Polugaevski.

prcolimpic de voi 
Paris

a comunicat că nu va putea 
parte la acest turneu din 
financiare. Recent, federația irita 
de volei a comunicat că renunți 
mai organizeze turneul, moți 
acest refuz prin interesul slab pe 
îl stîrnește această întrecere 
Paris, ca și datorită faptului că 
torilățiie sportive franceze n-au 
cunoscut ta mod oficial turneul, 
comunicatul federației franceze 
precizează că echipa de volei a F 
ței nu va lua parte nici la un e 
tual turneu care va fi organiza 
locul celui de la Paris.

★
în urma refuzului federației frar 

de a organiza ta Paris turneu: 
volei pentru desemnarea celei 
5-a țări europene participantă la 
neul olimpic de la Tokio, președi 
Comisiei europene, Wasterlein, a 
pus federațiilor din Olanda și I 
ca echipele lor să dispute (tur-r 
intilnirea al cărui învingător s; 
califice în turneul olimpic.

prezentativele sovietice. Prima va 
avea loc la Moscova, iar cea de a 
doua la Tbilisi. Antrenorii sovietici 
vor încerca in aceste meciuri mai 
mulți boxeri tineri candidați la se
lecția olimpică.

SELECȚIONATELE masculine de 
handbal în 7 ale Iugoslaviei și 
Austriei s-au intîlnit la Belgrad in

PE SCURT
primul lor meci pentru calificarea în 
campionatele mondiale de la Praga. 
Au cîștigat sportivii iugoslavi cu 
scorul de 26—14 (16—4).

FOSTUL campion mondial de box 
la categoria mijlocie. Ray Sagar Ro
binson. a susținut o nouă întilnire 
in cadrul turneului ce-l întreprinde 
in Europa. El a boxat la Grenoble 
cu pugilistul francez Andre Davier. 
obținînd decizia la puncte.

ECHIPA masculină de gimnastică 
a R.F. Germane a întrecut cu scorul 
de 281,10—280,75 puncte echipa Fin

landei, în meciul desfășurat la ! 
chen. în clasamentul individual 
pus primul loc a fost ocupai 
Furst (R.F.G.) cti 57,35 puncte

FEDERAȚIA peruviană de ba 
face intense pregătiri in vederec 
lei de-a 4-a ediții a campione 
mondial feminin. întrecerile din ( 
se vor disputa cu începere de l 
martie in orașele Arequipa. T 
Iquitos și Chiclayo. Turneul 
este programat intre 27 marii 
7 aprilie în orașul Lima.

FEDERAȚIA australiană de 
a anunțat că echipa Australiei 
va întilni S.U.A. în meciul fina 
cadrul „Cupei Davis" va fi aici 
din Roy Emerson, Neale Fras< 
Fred Stoile. Meciul se va desf; 
între 26 și 28 decembrie in c 
australian Adelaide.

ÎN „CUPA CAMPIONILOR El 
PENI" la baschet-masculin, fort 
Real Madrid a învins echipa < 
Belfast cu 107—46 (43—13) șt 
calificat in optimile de finală. P 
foc fusese cistigat tot de spania 
102—63.
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