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O invitație prin telefon și- 
în după-amiaza aceleiași zile, 
iată-ne la asociația sportivă 
l.T.B. Lînăriei.

In sala clubului era mare a-
nimație. In jurul mesei de te
nis, strungari, rabotori, elec
tricieni, tîmplari și lăcătuși își 
disputau întîietatea. In aceeași 
sală, într-un colț, „voinicii" ri
dicau haltera.

O dispută aprigă avea loc la 
tenis de masă între Marin Ilies
cu și Constantin Tudorache. Se 
juca ultimul set. Pînă la urmă 
a cîștigat Marin Iliescu, iar par
tenerul său de joc i-a strîns căl
duros mîna. Mulți spectatori au 
urmărit întrecerea la haltere. 
Constantin Cîlțea, Ștefan Rădu- 
lescu și Constantin Tudorache 
au dovedit că sînt cei mai pu
ternici.

Cu o zi înainte avuseseră loc 
întrecerile la șah. După dispu
tarea primelor partide s-au ca
lificat pentru finala pe asocia-

v-yCONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII POPULARE R0N1NI

DECRET
pentru convocarea Narii Adunări Naționale

în temeiul articolului 37 pct. 1 din Constituție, Consiliul de Stat al Repu
blicii Populare Romine

decretează:
Se convoacă Marea Adunare Națională în a cincea sesiune, ordinară, a celei 

de-a patra legislaturi, în ziua de 26 decembrie 1963, ora 10 dimineața, la sediul 
Marii Adunări Naționale.

, Președintele Consiliului de Stat,
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

tus Dumitrescu Spre înălțimile Bucegilor

în preajma ședințejor 
a activității secțiilor

PE TEME 
ACTUALE

In această perioadă, în toate 
icțiile de fotbal din țară se vor 
ne ședințele de analiză a acti- 
ități'i pe anul 1963, cu accent 
eosebit pe turul competițiilor.
Ele constituie un prilej de 
ecere în revistă a realiză- 
ilor, de dezbatere a lipsu- 
ilor care s-au manifestat în 
iața de secție sau în compor- 
trea tehnic-disciplinară a di- 
erselor echipe, de găsire a ce- 
ar mai bune mă
suri pentru îm
bunătățirea muncii 
ditoare.

De aceea, ședin- 
ele de analiză tre- 
>uie privite cu maximă se- 
iozitate, acordîndu-se o aten- 
ie deosebită pregătirii și desfă- 
urării lor.

Prima măsură care trebuie 
uată este anunțarea din timp 
i ședinței, pentru ca toți cei ce 
>articipă la discuții să vină pre
gătiți, să reflecteze asupra pro
blemelor ce se vor discuta, să 
>e gîndească la măsurile de îm
bunătățire a muncii pe care le 
aropun. Este de la sine înțeles 
:ă la aceste ședințe trebuie să 
participe toți membrii secției, și 
nu numai componență echipei 
divizionare. De asemenea, mem
brii biroului de secție sini 
datori să fie prezenți In to
talitatea lor, împreună cu re
prezentanți ai conducerii clubu
lui sau asociației și ai organu

lui local al UCFS. Este foarte 
bine ca la ședință să” fie invi
tați și membri susținători sau 
muncitori ai uzinei sau între
prinderii pe lîngă care activează 
echipele respective și al căror 
aport — mai ales în ceea ce 
privește discutarea problemelor 
de comportare a sportivilor, de 
seriozitate în pregătire, de edu
cație — poate fi deosebit de fo
lositor.

Referatul expus 
în ședință trebuie 
alcătuit cu princi
pialitate și răspun
dere, accentul că- 
zînd pe analiza

critică și autocritică a activită
ții, pe sarcinile pe care biroul 
secției înțelege să și le pună 
în față pentru sezonul viitor. 

In cadrul discuțiilor trebuie 
— de asemenea — să 
stea felul cum s-au aplicat, 
la nivelul secției, măsurile pri
vind îmbunătățirea activității în 
fotbal, elaborate de Biroul Consi
liului General al UCFS. Va 
trebui, astfel, dezbătut temei
nic modul cum s-a desfășu
rat în secție procesul de instruire 
(respectarea indicațiilor privind 
numărul și intensitatea antrena
mentelor, cum s-a realizat varie
tatea de metode în cadrul ciclu-

DUMINICĂ ÎNCEPE ÎN BUCUREȘTI „CUPA DUNĂRII"
LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

— Pe lista participanfilor: selecționatele orașelor București, Belgrad și solia
începe și turneul echipei elvețiene Le Loclc

Amatorii de hochei pe gheață 
din Capitală vor avea prilejul 
să asiste, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, la un Interesant turneu 
internațional la care vor parti
cipa selecționatele orașelor Bucu
rești Belgrad și Sofia.

Această întrecere, organizată 
din inițiativa federației noastre 
de specialitate, este dotată cu 
„Cupa Dunării" și va avea loc 
pe patinoarul artificial incepind 
de duminică 15 decembrie și 
pînă marți 17 decembrie.

Dintre echipele oaspe, desigur 
că selecționata Belgradului poate 
fi socotită cea mai puternică. 

Rugbiștii romîni au
Marți a plecat spre Toulouse 

echipa reprezentativă de rugbi a 
țării noastre, care urmează să 
Intîlnească la 15 decembrie re
prezentativa Franței. în vederea 
acestei partide, care constituie o 
întîlnire revanșă după jocul pier
dut anul trecut de francezi la 
București cu 3—0, au făcut de
plasarea următorii Jucători i 
Teofilovici, lordăchescu, lones- 
cu, Preda, M. Rusu. Moraru, De- 
mian, Iliescu, Stănescu. Chiriac, 
Ciobănel, Irimescu, Rahtopol, 
VVusek, Penciu, Drobotă, Radu
lescu, Mateescu, Teodorescu și 
V. Rusu.

★
TOULOUSE 11 (Agerpres).— 

Selecționata de rugbi a R.P. 
Romîne, care va întîlni dumi
nică reprezentativa Franței, a

de analiză 
de fotbal
lui săptămînal pentru îmbogăți
rea continuă a exercițiilor teh- 
nico-tactice în condițiile cerute 
de joc, cum s-a reușit să se

(Continuare In pag. a 3-a)
A. PEAGU

In plin concurs de șah. La asociația sportivă l.T.B. Lînăriei an loc întreceri în cadrul Sparta- 
chiadel de iarnă a tineretului.

ffotQl S. Chioreanu

Hocheiștii iugoslavi s-au inhi
bit recent la Jesenice — unde 
au evoluat sub numele de selec
ționata orașului — cu reprezen
tativa noastră. La capătul unui 
meci viu disputat jucătorii ro- 
mîni au obținut o victorie la 
limită: 3—2. Citeva zile mai 
tîrziu, reprezentativa Iugoslaviei 
a susținut in orașul Salzburg 
un meci cu selecționata Austriei, 
care coniirmînd rezultatele bune 
din acest sezon, a obținut victo
ria cu scorul de 2—0.

Cit privește pe hocheiștii bul
gari, aceștia au disputat anul 
acesta doar o singură întîlnire

pie cat la Toulouse
sosit marți noaptea Ia Toulouse. 
Sportivii romîni au fost întîm- 
pinați de Jules Balandrade.

(Continuare in pag. a 4-a) 

ÎNTRECERILE spartachiadei 
DE IARNA A TINERETULUI

ii^vînrAiniiE...

internaționaiă, cu echipa suede
ză Fărjestads B.K., care s-a de
plasat la Solia după ce a evo
luat la București.

Aceste intîlniri vor const tui 
însă un bun prilej de verificare 
a pregătirilor efectuate pină în 
prezent de hocheiștii noștri. Pri
ma noastră garnitură s-a întors 
de citeva zile dintr-un lung tur
neu peste hotare și după cum 
ne-au declarat antrenorii, jocu
rile au scos la iveală necesita
tea de a se face unele sch’m- 
bări in formație. Deci, dumimeă. 
la primul joc vom putea urmări 
echipa noastră cu liniile de atac 
după o alcătuire nouă Pregătiri 
intense a făcut în ultimul timp 
și echipa de tineret, care va 
trebui să facă față in curind 
unor intîlniri internaționale mai 
dificile, cum este aceea cu tinerii 
hocheiști polonezi.

★
lată programul de duminică : 

ora 17: Echipa de tineret a 
Bucureștiului — Le Locle (ami
cal) ora 19: București — Sofia 
(in „Cupa Dunării").

ție Gheorghe Oproiu, Constan-" 
tin Mărgineanu și Avram Șve- 
măr.

— Crosul s-a desfășurat cu o 
săptămină în urmă — ne spu
nea secretarul organizației de 
bază P.M.R. — Constantin Pe
trescu, un sportiv pasionat. Au 
participat 42 de tineri din aso
ciație. Primii au ieșit Marin Du
mitru, Stei ian Tudorache șl 
Gheorghe Amza.

Un sprijin permanent la orga
nizarea și desfășurarea întrece
rilor l-a dat instructorul clubului 
raional Unirea, Vasile Nuică.

Consiliul asociației sportive 
l.T.B. Lînăriei din cadrul gos- 
podăriei-întreținere a luat ini
țiativa ca în fiecare săptămină, 
după-amiaza să fie rezervată în
trecerilor din cadrul Spartachia- 
dei de iarnă, pentru ca un nu
măr mare de muncitori să poa
tă participa la această impor
tantă competiție de mase.

SPORTIVA LA SUCEAVA

Zilele trecute, pe lingă Comple
xul școlar petrol-chimie și fores
tier din Suceava s-a înființat o 
nouă asociație sportivă : Știința 
P.C.F S-au înscris 750 de 
membri care își vor desfășura, 
activitatea în secțiile de atletism, 
gimnastică. fotbal, handbal. schi, 
volei turism

Consiliul asociației sportive 
(președinte prof. Constantin Lu
can) si-a întocmit calendarul spor
tiv și planul de venituri și chel
tuieli ne anul 1964' precum și 
plan de muncă nnnt.ru perioada 
de iarnă

C. ALEXA — co res p.

DUBLA ÎNTÎLNIRE 
INTERNAITONALA 

ȘCOLARA

Capitala țării va găzdui la sfîr
șitul acestei săptămîni o dublă in- 
tîlnire internațională școlaiă. Est» 
vorba, in primul rînd, de concursul

Rozalia Baizat. componentă a 
selecționatei școlare de gim

nastică a R.P. Romine.

de gimnastică dintre selecționatele 
(masculine și feminine) ale R.P. Ro
mine șl R.P. Ungare. Concursul va 
avea Ioc sîmbătă 14 decembrie, ia 
sala Recolta și va cuprinde numai 
exerciții liber alese.

A doua zi, in sala Floreasca (ora 
II) se vor întrece echipele de bas
chet (băieți) ale acelorași țări.

Școlarii maghiari vor sosi în Ccw 
pitală în cursul zilei de azi.

„CUPA 30 DECEMBRIE" 
LA RADIOAMATORISM

Tradiționalul concurs al radio
amatorilor dotat cu „Cupa 30 De
cembrie" se va desfășura, anul 
acesta. în două etape, după cum 
Urmează :

a Duminică 15 decembrie —* 
etapa telegrafie (orele 7—9) ;

A Duminică 29 decembrie —+ 
etapa telefonie (orele 12—14).

Radioamatorii vor stabili legă
turi cu sportivi din toate regiu
nile țării în limitele benzilor de 
3,5 și 7 MHz.

Radioamatorii de recepție vor 
nota indicativele și numerele de 
control ale ambelor stații aflate 
în legătură.

Fișele de concurs se vor trimite 
la Radioclubul Central în termen 
de 7 zile după desfășurarea fiecă
rei etape.

SESIUNEA DE REFERA
TE ȘI COMUNICĂRI 
A ANTRENORILOR 
DIN BUCUREȘTI

Luni 16 decembrie (începînd da 
la orele 9,30) și marți 17 decem
brie a.c., consiliul orășenesc Bucu
rești al UCFS organizează în sala 
de festivități a C.S. Dlnamo .Sesiu
nea de referate și comunicări a an
trenorilor din orașul București*.  Ia 
prima zi vor fi expuse referate șl 
comunicări despre conținutul și me
todica antrenamentului la diferita 
ramuri de sport precum și lucrări 
de cercetări științifice din domeniul 
medicinii sportive. In cea de a doua 
zi vor avea loc discuții pe margi
nea referatelor șl comunicărilor pre
zentate.

în încheiere, antrenorilor paracH 
panți la sesiune li se va preitW*  
ta un ciclu de filme sportive» j

nnnt.ru


GIMNASTICĂ 0

Campionatul pe echipe 
al orașului București
După aproape doua luni, competiția 

rezervată boxerilor juniori și începă
tori din Capitală se apropie de sfîrșit.

Joi, sîmbătă și duminică, în sala 
uzinelor Vulcan, se vor desfășura ul
timele reuniuni din cadrul campiona
tului pe echipe al orașului București. 
Cu prilejul acestor ultime întîlniri se 
va cunoaște echipa campioană.

în prezent, pe primele locuri se 
afla selecționata Dinamo Voința
urmată, la egalitate de puncte, de 
echipele Olimpia și Progresul.

Joi seara, de la ora 18, în sala uzi
nelor Vulcan, va avea loc intîlnirea 
restanță dintre formațiile Dinamo-\- 
y oința — Metalul-\-Viitorul.

Sîmbătă seara, tot de la ora 18, în 
A-eeeași sală, sînt programate întâlni
rile : Metalul-\-Viitorul — Progresul 
și Avîntul-j-Unirea — Rapid-]-Grivițu 
Roșie.

Duminică dimineața, după disputa
rea ultimei întîlniri, dintre selecțio
natele Dinamo-\- Voința — Metalul-j- 
yiitorul, se va cunoaște echipa cam
pioană.

La start—echipele
seriei a Il-a

întrecerile celor mai tineri sportivi ai Capitalei
Sala Recolta a fost în ultima peri

oadă gazda a numeroase întreceri or
ganizate de consiliul orășenesc UCFS 
București — finale la diferite catego
rii de clasificare în gimnastică. Ziua 
de 8 decembrie a fost rezervată celor 
mai tineri gimnaști aî orașului Bucu
rești, juniorilor de categoria a Il-a.

Qesfășurarea finalei pe Capitală a 
campionatului de gimnastică pentru ju
niorii de categoria a Il-a a dovedii 
o intensă preqcupare a specialiștilor 
bucureșteni pentru copii, a scos în 
evidență interesul din ce în ce mai 
mare cu care copiii bucureșteni pri
vesc spre această disciplină sportivă. 
Forfota din jurul aparatelor, numero
sul public prezent în tribunele sălii 
ca și prezența, ca spectatori firește, 
a unor gimnaști fruntași, au creat în 
jurul acestor întreceri ale celor mai 
tineri gimnaști ai Bucureștiului o at
mosferă de mare concurs.

Și, înir-adevăr, în ce-i privește pe 
copii era vorba de un concurs mare: 
se decernau doar titlurile de campioni 
ai Capitalei la individual compus și 
pe aparate. Iar pentru cei mai mari 
concursul a fost, de asemenea, impor
tant deoarece el a oierii prilejul unor 
constatări Îmbucurătoare în ce pri
vește rezervele de mîine ale gimnas
ticii noastre. Și avem convingerea că 
printr-o preocupare atentă și continuă 
mulți din copiii care evoluează în pre
zent la categoria a 11-a juniori vor 
putea figura în anii viitori în rîndurile

gimnaștilor noștri fruntași. Ne gîndim, 
în primul rînd, la tinerii gimnaști de 
la școala sportivă experimentală „Vi
itorul" și la gimnastele de la Dinamo, 
care au dominai cu autoritate această

Intensă activitate în tară

/
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• CLASAMENTELE „CUPEI 
F.R.V.", DUPĂ DOUĂ ETAPE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiii!

De duminică încă 18 formații - 
10 masculine și 8 feminine — își vo 
începe întrecerea în cadrul campiona 
telor republicane. E vorba de echipei 
care fac parte din seria a Il-a a cam 
pionatului categoriei A. Aceste for 
mâții sînt Olimpia București, Mineru 
Baia Mare, C.S.M. Cluj, Dinamo Su 
ceava, Industria Sîrmei C. Turzii, Con 
structorul Brăila, Electroputere Cra 
iova, înainte Timișoara, Știința Pe 
troșeni și Știința Brașov, la băieț 
Metalul București, Voința M. Ciuc 
Partizanul roșu Brașov, Voința Bucu 
rești, C.F.R. Timișoara, Penicilina lași 
Progresul Tirgoviște și Corvinul Deva 
la fete.

La băieți, turul se va desfășura în 
tre 15 decembrie 1963 și 9 februarit 
1964, iar returul între 1 martie și 2( 
aprilie 1964; la fete au fost stabilit; 
următoarele date: turul între 15 de 
cembrie 1963 și 26 ianuarie 1964, î-ai 
returul între 1 martie și 12 aprilie 
1964. Echipele masculine și feminine 
clasate pe primele două Jocuri la sfir 
șitul competiției vor promova în seria în 
tîi, iar cele clasate pe ultimele două 
locuri vor retrograda in campionatele 
locale.

lată clasamentele seriei I a „Cupei 
F.R. Volei",

MIOARA POPESCU (Dinamo)
întrecere. De altfel, locurile fruntașe 
la individual compus ca și numeroasele 
titluri de campioni pe aparate au re
venit gimnaștilor unităților 

lată rezultatele tehnice la 
compus : Fete : Diana Toma 
76,00 p. ; Mioara Popescu 
74,85; Adriana Marinescu 
35 ) 74,05; Mariana Carp 
35) 73,35; Gisela Kaszali 
73,20; Elena Stîrcea (Olimpia) 73,10. 
La toate aparatele primul loc a fosl 
ocupat de Diana Toma. Băieți: Ni- 
coiae Achim (Viitorul) 113,55 p.; A- 
drian Stoica (C.S.S.) 111,75; Octavian 
Anghe) (Viitorul) 111,60; Aurel Bu- 
nescu (S.S.E.II) 111,40; Mihai Truca 
(Viitorul) 108,50; Florian Stan (Vi
itorul) 108,15. Achim a cucerit trei ti
tluri de campion pe aparate (sol, bară, 
sărituri), Bunescu două (paralele, cal), 
Trucă unul (inele). (C. M.)

respective, 
individual 
(Dinamo) 
(Dinamo) 
(Șc. med. 
(Șc. med. 
(Dinamo)

după două etape:
MASCULIN

1. Dinam© 2 2 0 6:2 (116— 75)
2. Rapid 2 1 1 5:3 ( 95—101)
3. Știința Timișoara 2 1 1 4:3 ( 83— 81)
4. Minerul Biboi 2 1 1 5:4 (111—125)
5. Steaua 2 1 1 5:5 (134—109)
6. Tractorul Brașov 2 1 1 5:5 (132—121)
7. știința Galați 2 1 1 4:4 (108— 99)
8. Petrolul Ploiești 2 1 1 4:4 ( 90— 90)
S. Progresul 2 1 1 3:3 ( 75— 82)

10. C.S.M.S. Iași 2 1 1 3:5 ( 96—115)
11. Farul Constanța 2 1 1 3:5 ( 92—114)
12. Știința Cluj 2 0 2 2:8 ( 88—108)

FEMININ

1. Dinamo 2 2 0 6:2 (118— 81)
2. Știința Buc. 2 2 0 6:3 (119— 96)
3. Știința Cluj 2 1 1 5:3 (104— 90)
4. C.P. București 2 1 1 5:3 (114—101)
5. Rapid 2 1 1 5:4 (115—107)
6. C.S.M. Sibiu 2 1 1 5:5 (123—123)
7. Voința Craiova 2 1 1 4:5 (107—119)
8. C.S.M. Cluj 2 1 1 4:5 (112—127)
9. Farul Constanța 2 0 2 1:6 ( 74—101)

10. Progresul Buc. 2 0 2 1:6 ( 59—100)

MARȚI ÎN „CUPA F.R.V

„Ctrpa F. R. H și „Cupa Sportul popular”
S.S.E. nr. 2—București II juniori 17—7 
(10-3) și Dinamo—Voința 17—7 (8-3) 
la băieți. De remarcat că la meciul 
Dinamo—Voința arbitrul delegat (Gh. 
Staicovici) nu s-a prezentat și a con
dus (în ținută de stradă...) A. Tîrcu, 
delegat ca scorer. Dintre tinerii jucători 
care au evo’uat, s-a remarcat în mod 

deosebit portarul I. Belu 
(S.S.E. nr. 2), care a 
avut numeroase interven
ții salutare și a dovedit 
calități reale. (N. Toka- 
cek. coresp.)

CONSTANȚA. — în
trecerile din „Cupa 
F. R. H.“ și „Cupa Spor
tul popular" prilejuiesc 
spectacole frumoase de 
la etapă la etapă. In 
ultima etapă s-au remar
cat prin calitatea jocului 
meciurile Portul—S.S.E. I 
(m) și Spartac—S.S.E. I 
(f). Jată rezultatele: 
„CUPA F.R.H." Seniori: 
Marina ■— S. S. E. II 
23—23, S. S. E. 1 — 
C.S.P.M.T. 35—15, Ști
inta — Portul 18—27, 
S.S.E. 11—Știința 19-21, 
C. S. P. M. T.—Marina 
14—22, Portul S.S.E. I 

22—18; senioare: Spar
tac—S.S.E. 1 11—8, Ști
ința—S.S.E. 1 11—4,

Spartac — C.S.P.M.T. 
18—3, C.S.P.M.T.—Ști

ința 4—7.
„CUPA SPORTUL 

POPULAR" — juniori: 
II — Șc. pedagogică 

' 14—25.
junioare: 

1—S.S.E. III 6—0, S.S.E. II— 
7—6.

S.S.E.

INIȚIATIVE

Cea mai nouă echipă de handbal 
7 din regiunea Banat aparține aso

ciației sportive Metalul de pe lingă uzi
na Oțelul-Roșu din orașul cu același 
nume. Instructorul voluntar Gh. Bă
diță a selecționat 12 jucătoare, din rîn-

5n

„Cupa Spoitul popular" este in plină desfășu
rare in București. tn fotografie, o imagme din 
partida feminină dintre echipele C.S.S. și Rapid, 
încheiată cu scorul de 8—6 in

pe primul plan-
Feminin : C.S.A1. Sibiu I—Păltiniș

Rășinari 32—4 (15-2); Record Mediaș 
—Tîrnava Sighișoara 21 — 13 (9-5) ; 
Firul roșu Tîlmaciu—Textila Sighișoa
ra 6—0.

Junioare: Textilistul Cisnădie—Voin
ța Sighișoara 2—13 (0-7) ; Covorul 
Rășinari—S.S.E. II Sibiu 6—0. (Jlie 
lonescu — coresp.).

ORADEA. ■— în sala Dinamo conti
nuă să se desfășoare meciurile de hand
bal din cadrul „Cupei F.R.H.". Trebuie 
insă sa remarcăm ca in ultimele doua 
etape am constatat o serie de deficiențe, 
care umbresc desfășurarea acestei com
petiții. Astfel, echipa masculină I.R.T.A. 
a pierdut prin neprezentare meciul cu 
Voința, intrucît jucătorii nu au avut... 
echipament (I). De asemenea, partida 
masculină dintre I.R.T.A. și F.C.O. nu 
s-a desfășurat: formația F.C.O. nu s-a 
prezentat la meci (I) (llie Ghișa — 
coresp. regional).

De la I. E. B. S.
Se aduce la cunoștința publi

cului că restituirea contravalorii 
biletelor vlndute pentru jocul de 
handbal în 7 R.P.R. —■. R.F.G., care 
nu s-a mai disputat, se face zilnic 
la casa de bilete din str. Ion Vidu 
între orele 15,30—19,30 pînâ la 
data de 15.XII.a.c. inclusiv.

în ziua de 15.XII, care este ulti
ma zi pentru restituirea sumelor, 
casa va funcționa și dimineața 
între orele 9—13. Petrolul Ploiești

încep jocurile seriei a Il-a
a campionatelor republicane

Cluj 3-1
(prin telefon). In 
voleibaliștii de la 

la Ploiești unde au

favoarea primei. 
Foto: 
acest

cu care desfășoară antrenamente 
regulate de două ori pe săptămină. 
Din acest lot fac parte, printre altele; 
Maria Trifon, Petra Radovan, Maria 
Ani. Erica Nief și Ana Lain. întreaga 
echipă se pregătește cu multă însufle
țire pentru meciurile viitorului campio
nat s regional la care va Jua parte in 
196-1. țFr. Volner — coresp.).

i COMPETIȚIILE 1N SALA

did salariatelor și elevelor din 
oraș,

1. Mihăică
S- s. b.
20—23, S.S.E. III—Știința 
știința-S.S.E. II 20—15;
S.S.E. ‘ “
Știinta
8-6,'

BUCUREȘTI. — Întrecerile din 
drill „Cupei Sportul popular" 
tinuat duminică, 
mătoarele rezultate ;
București II junioare 11—5 (5-3) și
C.S.S. —Rapid 8—6 (5-3) la fete.

ca- 
au con- 

inregistrindu-se ur-
S.S.E. nr. 1 —

Spartac—C.S.P.M.T.
I — Spartac 

C.S.P.M.T. — S:S.E. II ’ 
Tr. Bucovală, din comisia 
handbal).

SIBIU. — întrecerile de 
din cadrul „CUPEI F.R.H." și „CUPEI 
SPORTUL POPULAR" se desfășoară 
cu multă regularitate. Iată ultimele re
zultate : Masculin: înainte Sibiu — 
S.S.E. Sibiu 18—18 (10-7); Arbitrii— 
Constructorul 21—21 (9-8); Voința Si
ghișoara—„9 Mai" Cisnădioara 28—16 
(13-11); Metalul Copșa Mică—Voința 
Ii-Sibiu 15—14 (10-8): A.S.A. Sibiu— 
Steagul roșu Alediaș 13—21 (8-14).

12—3, 
2—7. (Pro/, 
regională de

handbal in 7

In ziua de lO.XII.1963, în cadrul lectoratului de perfecționare a antre
norilor, toy. academician prof. dr. Grigore Benetato a conferențiat 
despre „Alimentația sportivilor". Conferința a fost urmărită cu viu in- 
Copbai” an*renorii loturilor reprezentative și ai cluburilor sportive din

în aceeași zi a avut loc ședința de lucru a comisiei de psihologie 
și pedagogie sportivă din cadrul consiliului științific, care și-a precizat 
tematica de cercetare științifică pe anul 1964.'

• La sfîrșitul săptămînii își încep 
întrecerea și echipele masculine și fe
minine din seria a Il-a a campionatelor 
republicanei de baschet. Cele 10 for
mații masculine (Chimia Suceava, 
Voința Satu Mare, Voința Tg. Mureș, 
A.S.A. Roman, Aurul Brad, Voința 
Iași, Constructorul Iași, Farul Con
stanța, Progresul București și Olimpia 
M.l. București) și 8 echipe feminine 
(I.C.F., Olimpia, Progresul, Mătasea 
Dudești din București, Știința Timi
șoara, S.S.E. Constanța, A.S.A. Cluj și 
C.S.M.S. Iași) vor juca tur-retur, ur- 
mînd ca primele două să se califice 
în seria I a campionatului, 
mele două să retrogradeze în 
natul de calificare.

• Meciurile din Capitală 
drul etapei a III-a a seriei 
primei etape a seriei a Il-a 
desfășura în sala Floreasca după ur
mătorul program : sîmbătă, de la ora 
17 : Olimpia—I.C.F. (fem. II), Pro
gresul—Mătasea Dudești (fem. II), 
Steaua—Știința (mase. I) ; duminică, 
de la ora 8 : Rapid—Crișul (fem. I), 
Dinamo—Știința Craiova (mase. 1),

Unirea—Știința București (fem. I). în 
continuare se va desfășura întîlnirea 
internațională dintre selecționatele 
masculine școlare ale R.P. Romîne și 
R.P. Ungare.

G Programul campionatului repu
blican masculin stabilit inițial de F.R. 
Baschet a suferit următoarele modi
ficări : partida Steaua—Ști ința Tg. 
Mureș (etapa a IV-a — 22.XII.1963) 
se va disputa la 26 decembrie; meciul 
Progresul—Olimpia M.l. (etapa I—15. 
XII.1963) va avea loc la 26 decembrie ;

lV-a a „Cupei F.R.V.", pe 
din localitate. Intîlnirea s-a 
cu victoria gazdelor cu scorul 
Petrolul a acționat variat în

iar ulti- 
campio-

din ca- 
I și al
6e vor

jocul dintre Aurul Brad—Voința 
Mureș va fi găzduit dej sala din 
Mureș, urraînd ca returul să aibă 
la Brad.

Știinta
PLOIEȘTI 11 

drum spre Cluj, 
Știința s-au oprit
întîlnit intr-un meci contind pentru 
etapa a 
Petrolul 
terminat 
de 3—1.
atac și a avut In tînărul Cornel Po
pescu un bun realizator. (M. POPESCU 
si GH. ALEXANDRESCU — coresp.).

Tg.
Tg. 
loc

EXECUTĂ
MÎCAJNOX

tucudtsn
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ECOURI DIN TRIBUNĂ
la jumătatea întrecerii fotbaliștilor

Campionatul primei categorii și-a consumat jumătate din jocuri... 
Oamenii din tribună, specialiștii, comentează — fiecare în felul lor — 
importanta întrecere a celor mai bune ech-ipe din țară. Cîte nu se 

>ot spune despre acest inepuizabil subiect : fotbalul. Cu primii, suporteri 
nflocărați, dar obiectivi în aprecieri, redactorii și corespondenții ziarului 
-- _1_: —L5 _'_...i..i.ă. J5.,> cuvîntul în rîndurile de mai jos:

Acum, cînd prima parte a campiona
tului s-a încheiat, mă gîndesc cît de 
aproape a fost Steagul roșu de reali
zarea acestui obiectiv. Cu cele 7 punc
te cîștigate în deplasare, eram con
vinși că acest obiecfiv se va realiza 
fără prea multă bălaie de cap. Dar... 
cu toate încurajările noastre și cu tot 
optimismul de care dispunem , jucăto
rii pe care îi susținem cu atita căldură 
au fost de altă părere... In consecință, 
din meciurile susținute

iu stat de vorbă duminică. Le dăm
GH. GEORGESCU, gravor la sec- 

sculărie din uzinele Steagul roșu 
așov: „După cum s-a putut vedea 
har la meciul cu Dinamo București, 
liferent de timp (ploaie, zăpadă eic.), 
egarii" sînt susținuți de miile de 
incitori din uzina noastră și alți iu- 
ori ai fotbalului din oraș. Ei sînt 
năriți și încurajați cu fiecare prilej 
mă bttcur că am ocazia să-mi spun 
eu părerea despre băieții noștri. 

Mi-adtic aminte că la începutul aces- 
an. în perioada pregătirilor pentru 

uairea campionatului, antrenorul Sil- 
i Ploeșieanu, semna în ziarul „Spor- 

popular" un articol în care, prin- 
altele, amintea și de unul dintre 

iectivele principale ale echipei pentru 
npionatul 1963—1964 : atacarea ii- 
lui.
Este un obiectiv frumos și mobili
lor, ne-am spus noi toți, cei din sec
ul sculărie, convinși de posibilitățile 
(ipei și ale conducerii sale tehnice.

lizeze țelul propus la începutul cam-c ci... • , , .
pionatului. Noi suporterii ii vom sus-) < Spectatorul campionatului republican 
ține încrezători! I C - ?ah s’ar fl PuJut PIln2e Pînă acum

JLIE DUMITRU, muncitor la Intre- Tfă®’ finale-
prinderea de utilaj și transport Bucu-\t f . nf„ri.|,P_  •" țnJ.ă^r su,r.Prize
rești: „Am fost un suporter fericit in ) . ; - d • plln
această primă parte a campionatului și X _ . . z „ |0C’ 111 . '.
pentru aceasta trebuie să mulțumesc f !rei jucători au pășit neînvinși pra- 
desigur echipei mele favorite, PRO-\^ ru2.. a ^-a > u„nu' singur — 
GREȘUL. Ea a avut o comportafe Ciccîitea — a rămas după tre-
consîani bună (n. n. n-a cunoscut în-\j€rea sa/ ^en^ru PrjJÎ]a oară, Th. Ghi- 
frîngerea 9 etape la rînd) mergind din(* escyi G. Radovici înscriu pe fișe
victorie ui victorie și cedind doar de 
două ori in jocuri susținute in depla-[ 
sare. In afară de buna pregătire teh
nică și tactică, după părerea mea ju- • ~ .---- — —
cătorii de la Progresul au impresionat 1 'uat> deocamdată la periferia clasamen- 
prin putere de luptă, printr-o dorință 
nestăvilită pentru victorie. Așa au fost

Egalitate intre fruntași 
la intrarea in a doua jumătate a finalei

(cuvin tul „cedează". Desigur, nici unul 
nu putea pretinde o absolută invin
cibilitate, dar oricum, surprinzător este 
că învingătorii lor sînt dintre cei si-

tului, iar victoriile s-au produs „înain- 
, te de limită", n-a mai fost nevoie 
de întrerupere.

Ghițescu a fost învins la mutarea 
38 de Mititelu, după ce acesta începuse 
partida cu deschiderea Colle, sistem 
considerat îndeobște ca „foarte pasiv". 
Oare așa să fie ?

Radovici a crezut probabil că dacă 
are în față pe codașul clasamentului 
Gunsberger, este obligat să joace la 
atac, adoptînd (cu negrul) o variantă 
foarte tăioasă din Olandeză. Dar Guns
berger a ținut să ne amintească amă
nuntul că anul trecut era pe locul doi 
în finală și... după 34 mutări, Rado
vici era în poziție pierdută.

Și pentru ca seria să fie „completă", 
Partoș s-a grăbit să cedeze la Ciocîl- 
tea, intr-un moment al partidei cînd 
tocmai putea emite speranțe de ega- 
lare...

Dintre celelalte partide 
mai notăm aceea în care 
monstrat din nou că un pion în plus 
este suficient pentru cîștig, de date, 
aceasta în fața Iui Vaisman. In rest i 
Sianciu—Șuleu */ 2—’/2, Nacu—Reicher 

Szabo—Nachi '/2—’/2, Neamțu 
■—Botez J/2—>/2. Partidele Pavlov— 
Troianescu și Alexandrescu—Sutiman 
s-au întrerupt.

Ca rezultat general, la intrarea în 
a doua jumătate a turneului clasament 
tul prezintă o regrupare generală a 
fruntașilor, ceea ce face ca lupta să 
se anunțe și mai interesantă pentru 
rundele ce urmează. Ghițescu, Ciocîltea 
și Soos au fiecare cîie 7 puncte. La 
numai jumătate de punct urmează Rai 
dovici, Stanciu și Nacu, iar apoi or-, 
dinea (pînă la jucarea întreruptelor) 
este: Botez 5 (1), Pavlov, Vaisman 
și Șuieu 4‘/2 (1), Troianescu 4 (3). 
Mititelu 4 (1), Reicher și Szabo 4, 
Sutiman și Neamțu 3,‘/2 (1), Nachi 3’/2, 
Alexandrescu și Partoș 3 .(1). Gfins- 
berger 3.

Ieri a fost zi de pauză. Odihnă bine
meritată, mai ales pentru cei care 
s-au străduit pe parcursul a 10 runde 
să se distanțeze, acumulînd cîi mai 
multe puncte. Numai că străduințele 
au rămas, deocamdată, fără rezultate 
deosebite. Prima jumătate a finalei se 
încheie cu 3 jucători la egalitate M 
fruntea clasamentului, „tatonați" de 
alți 3 egali.

Pînă acum — meci nul I

de marți, 
Soos a de-

RADU VOIA

PRONOEXPRESdin

posibile acele răsturnări de rezultate 
in favoarea lor, pe care cronicarii de 
specialitate le-au asemuit cu prover
bialele „sferturi de oră" ale Ri pensiei.

Acum, cînd și ultima partidă a tu-

se desfășoară 
meciul de

Dinamo Tirana 
Intîlnirea se dispută

in capitala 
fotbal dintre 

și Rapid 
în

Astăzi 
băniei 
tipele 
euresti. _____ _ ___
irul turneului balcanic.

TURNEUL DE FOTBAL 
DIN R. D. VIETNAM

rurneul internațional de fotbal 
D. Vietnam a continuat cu dișpu- 

ea meciurilor . din cadrul sferturilor 
finală. Iată rezultatele înregistrate:

> K.A. Moscova — Legia Varșovia 
-0 (1—0), Honved Budapesta — 
■aua București 4—3 (1—3), Dukla 

din R.P.D. 
Partizan Ti- 
2—0

sga — Selecționata 
reeană 7—0 (5—0), 
ia — Voiwârts Berlin (1-0).

Rapw, U.T.A., rarul, au ciștigat doar 
un punct I Acest lucru a atîrnat greu 
In balanță acum, la finele primei părți 
a întrecerii. Adunarea este cît se poate 
de simplă : 14 puncte realizate -j- 5 
puncte pierdute acasă = ... c socoteală 
pe care trebuie să și-o facă jucătorii 
și conducerea tehnică a echipei. Noi. 
suporterii, nc-am făcut-o.

Vacanta pe care o au la dispoziție 
pînă la reluarea campionatului trebuie 
folosită cu multă pricepere și mai ales 
cu sîrguință, de așa manieră ca în 
retur fotbaliștii noștri să dovedească, 
în mod concret, că sînt capabili sărea-

Campionatul regiunii București
Campionatul de fotbal al 
curești ediția 1963—1964 s-i 
■at mai bine decît în edițiile prece
de. Majoritatea echipelor a dovedit 
mai bună pregătire fizică, tehnică și 
tică și a prestat un joc modem. La 
•.as' r a contribuit și numărul scăzut 
abateri de la disciplină ceea ce arată 
in secțiile de fotbal s-a acordat mai 

iltă atenție muncii de educație a 
trtivilor.
Jît’mele jocuri au adus o importantă 
•ti uare de Jocuri in fruntea clasa- 
ntului. Astfel, S.N. Oltenița, care a 
îdus timp de 11

regiunii 
a desfă-

etape, a cedat șefia

Steaua în turneu,
oiistantin
Duminică, la 

ionul Republicii, 
rintre cei ce vizionau jocurile, 
hipă cum. se știe, echipa sa — 
tcaua participă la turneul din R.D. 
'ietnam. După terminarea partide- 
>r amintite am vorbit cu el despre 
rezența sa la București, în aceste 
ile,
— N-am mai plecat în turneu 

eoarece doctorul echipei mi-a pre- 
cris odihnă. Am avut un program 
u mult mai încărcat ca altă dală, 
i deci și solicitările au fost sporite.
— Cum se desfășoară... odihna ?
— Cu antrenamente, dar mai 

uțin intense. După program. Re- 
ixarea preconizată se referea în- 
eosebi la focuri. Pauză propriu- 
isă nu am făcut pentru că, după 
um știți, echipa noastră mai are 
e disputat încă două jocuri pînă 
i sfîrșitul acestei luni: cu U.T.A.

cu Dinamo Pitești. Situația pe 
are o avem în clasament, atît noi 
it și adversarii anunță partide 
rele. Deci...

-— O ultimă întrebare : Cum te 
irnți ?
— Destul de bine. Cred că voi 

<utea să-mi aduc contribuția în 
ledurile cu U.T.A. și Dinamo Pi- 
ești. Doresc să le cișligăm pentru

nu rămîne pînă la primăvară la 
distanță prea mare de plutonul 

runtaș...

la București
cuplajul de pe eta-

Constantin era 
vizionau j 

echipa

echipei Chimia Tr. Măgurele — reve
lația acestei ediții a campionatului — 
care, deși a început slab (după primele 
trei etape nu obținuse nici un punct) 
a realizat un adevărat tur de forță ne 
mai pierzind nici un meci. O compor
tare frumoasă au avut și echipele Vic
toria I.ehliu, Spicul, Avîntul Slobozia 
și Tractorul Zimnicea care ocupă locu
rile următoare în clasament.

Paralel cu campionatul regional de 
seniori s-a desfășurat și un campionat 
regional de juniori, cu participarea e- 
chi-petor de juniori ale secțiilor de fot
bal participante îh întrecerea seniorilor.

Clasamentul final al
seniori arată astfel:

f. 
Chimia Tr. Măgurele 
S.N. Oltenița 
Victona LehJiu | 
Spicul Cacaleți 
Avîntul Slobozia 
Tractorul Zimnicea 
Unirea Minâstirea 
Flacăra Bărăganul

de
campionatului

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Locomotiva Fetești
10. ~ '
11.
12.
13.
14.

Celuloza Călărași 
Victoria Brînceni 
Gloria Alexeni 
Sporting Roșiori 
Voința Urzic eni

STAN

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

1
3
3
2
4
5
3
3
4 
2
1 
1 
0
4

3 42:25
3 23: 7
4 22:21
5 16:13
4 13:18
4 22:14
5 27:25
5 20:23
5 17:15
8 21:27
7 26:30
7 21:34
8 36:30
7 13:43

CRI STE—coresp.

17
15
14
14
13
13
13
12
12
11
11
10

i J ,

(Urmare din pag. 1)

asigure — în cadrul interdependenței 
factorilor care compun antrenamentul 
modern — prioritatea factorului tehnic, 
cel care — în uitima analiză — asi
gură valoarea jucătorilor de fotbal). 
Antrenorii, jucătorii, participanții la 
ședință vor trebui să-și spună părerea 
asupra felului cum s-a desfășurat mun
ca de instruire în secție, să combată 
manifestările de șanlonism, precum și 
tendințele unor jucători de a „trage 
chiulul" de la antrenamente, de a 
se eschiva de la efortul cerut.

Ședințele de analiză ale secțiilor de 
fotbal trebuie să cuprindă un cimp 
larg de probleme,' ele nerezumîndu-se 
(cum se întîmplă uneori) numai la 
echipa de seniori. O atenție deosebită 
trebuie acordată de partîeipanți unor 
aspecte ridicate de activitatea echipei 
de iun’ori și a cejei de pitici, precum 
și felului cum sînt selecționate, crescute 
și promovate tinerele cadre. O proble-

rului a luat sfirșit, abia aștept reluarea J j)TOYlV 
antrenamentelor pe terenul „nostru" \ ’
din str. dr. Staicovici, unde de fiecare ( 
dată voi... semna condica de prezență. \nnriiiii nr inn nnn
Vreau să văd cu ochii mei cum se PreL |j|| iHlIjsIU Ut itlll Uliii
gătește pentru retur echipa și — in*  
primul rind — pentru restanța cu 
Steaua care ar putea să ne aducă 
incă de la 1 martie in fruntea clasa
mentului".

CONSTANTIN BANDULEA, elev 
clasa a X-a la școala medie „Gh. La- 
zăr": „De la început vreau să vă spun 
că sînt rapidist. intr-atit de înflăcăratZ întîlniri 
îneît calculasem înainte de meciul cu\eare se 
Știința Cluj că echipa mea va termina 
turul cu 17 puncte. Le socotisem și pe liană, 
acelea de la... 1 martie, data restanței 
cu Dinamo. Și iată-mă acum rămas nu
mai cu 13 puncte. Ce-mi vor face mîi
ne colegii, cărora le împărtășisem op
timismul... Mă gîndesc că în < ’ 
momente ar fi bine să fie de față și 
„idolii" mei Dumitriu II și Ion Iones- 
cu. De... mila mea s-ar vindeca cu si- __ a__ ____ r_
guranță de boala driblingului fărăV cesta °în divizia*  B 
rost... . xcu o comportare

n-a pierdut nici un meci pînă în pre
zent.

i în rest, echipe cu vechi state de 
se.rviciu fie în divizia B, fie recent 
(retrogradate din divizia A (ca Pa
lermo și Napoli).

• Concursul special Pronoexpres din 
4 decembrie s-a bucurat de un mare 
număr de premii. In total, au fost 
(atribuite nu mai puțin de 9.371 de 

numeroase faze la ambele porți. Cele C cîștiguri la premiile obișnuite în bani, 
șase goluri au fost înscrise de Bălă-7 premiile

• „Capul de afiș" al concureului 
Pronosport de duminică îl constituie 
partida internațională de rugbi dintre 
reprezentativele Franței și R.P. Ro- 
mîne, care se dispută la Toulouse.

în continuare programul cuprinde 4 
etapei de cupă, 

15 decembrie 
diviziași șapte

din cadrul 
desfășoară la 
întîlniri din B in

incluse 
ci nia-

italiene 
arătăm 
cunoscute par-

LEI PE FIN BILET SFERT
•

putefi cumpăra bilete la tragerea Lote- 
Central de mîine 13 deoembrie.

• Programul complet al concursului 
Pronosport nr. 50 din 15 decembrie 
este următorul :

I.
II.

Astăzi este ultima zi cînd mat

în privința echipelor 
în program, trebuie să 
joritatea acestora sînt

, tticipanților la Pronosport din perioada 
acele A de iarnă, cînd programele de concurs 

erau alcătuite în 
chiri italiene.

Singura echipă

întregime din me-

promovată anul a- 
este Varese, echipă 
excepțională, care

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Metaful Tirgoviște—Durostor Silistra,
(R.P. Bulgaria) 3-3 (1-0)

TIRGOVJȘTE 11 (prin telefon) — 
Meciul, disputat marți în localitate, a 
corespuns pe de-a întregul. Jocul a 
fost dinamic, spectaculos, presărat cu

suplimentare în obiecte și 
ceanu (min. 30), Ologu (min. 51) și 1 premiile pentru posesorii de bilete 
Niculescu (min. 60) pentru Metalul.ZSporlexpres. în plus, concursul Pro- 
Bonev (min 50), Metodiev (min. 85)^noexpres de ieri a beneficiat de un 
și Dimitrov (min. 88) pentru Durostor.

A arbitrat bine Gh. Vărzaru-Tîrgo- 
viște

MIȘU AVANU — coresp.

report de 235.3G9 lei la categoria I, 
ceea ce nu exclude ca omologarea să 
ne aducă din nou premii de valoare 
maximă.

IX.

X.

XI.

XII.

Parma (camp.

j

mă atît
nostru, cum este pregătirea viitoarelor 
cadre nu trebuie tratată în grabă ci, 
dimpotrivă, analizată cu grijă și spirit 
de răspundere. Trebuie criticate a- 
cele conduceri de secție sau de asocia
ție care nu își îndreaptă eforturile spre 
formarea și consolidarea unei pepiniere 
proprii. De asemenea, în discuții ca și în 
măsurile ce se adoptă, trebuie să se 
țină seama de necesitatea ca pregăti
rea juniorilor și copiilor să fie încre
dințată unor antrenori bine calificați 
cu dragoste și, mai ales, cu pricepere 
pentru munca cu tineretul.

Un loc important în discuțiile șe
dinței este bine să-1 ocupe problemele 
muncii educative, ale felului cum se 
comportă fotbaliștii în producție, cum 
învață la școală sau la facultate, cum 
participă și cum se pregătesc pentru 
învățămîntul politic. Jucătorii înșiși 
trebuie să fie elemente active în aceste 
discuții.

de importantă pentru fotbalul

Franța —- R.P. Romînă (rugbi) 
Recolta Cărei — FI. roșie Ora
dea (Cupa R.P.R.).
Ancora Galați — Laminorul 
Brăila (Cupa R.P.R.)
Carpați Sinaia -— Poiana Cîm- 
pina (Cupa R.P.R.) 
Electromotor Tim. — A.S. Cugir 
(Cupa R.P.R.)

Alessandria — Pro Patria (camp, 
italian B)
Catanzaro -— Cosenza (câmp, 
italian B)
Padova — Udinese (camp, ita
lian B)
Palermo ■— Napoli (camp, ita
lian B)
Prato — Brescia (camp, italian 
B)
Simmenthal 
italian B)

Varese — Leeco (camp, ita
lian B)

PREMIILE ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
DE LA TRAGEREA LOTO CENTRAL 

DIN 6 DECEMBRIE 1963
Premiul suplimentar I : 1 variantă 

sfert a 100.000’lei ; Premiul suplimen
tar II : 2 variante a 4.786 și 2 variante 
a 
37.607 și 3 variante 
a Il-a : 8 variante 
riante a 1.316 lei; 
variante a 2.460 și 
lei ; Categ. a IV-a : 
și 36 variante a 470 lei ; Categ. a V-a : 

'46 variante a 1.129 și 49 variante a 
282 lei ; Categ. a VI-a : 73 variante 
a 682 și 94 variante a 170 lei ; Categ. 

,a Vil-a : 87 variante a 581 și 105 
variante a 145 lei ; Categ. a VIII-a : 

t84 variante a 553 și 140 variante a 
138 lei.

Report premiul suplimentar I : 4.209 
lei.

' PREMIUL SUPLIMENTAR I A 
.FOST OBȚINUT PE UN BILET SFERT 
DE ANTOHI GH. GHEORGHE DIN 
RÎȘNOV, REGIUNEA BRAȘOV.

” : 2 variante a 4.786 și 2 variante 
1.196 Iei ; categ. I 1 variantă a 

a 9.401 lei ; Categ. 
a 5.265 și 18 va- 
Categ. a IlI-a : 21 . 
23 variante a 615

26 variante a 1.880

PRONOEXPRES

In miezul discuțiilor este necesar să 
se cuprindă și modul cum birourile de 
secție și conducerile cluburilor și aso
ciațiilor s-au preocupat de desfășura
rea muncii cultural-educative cu fotba
liștii. Scoaterea la iveală a lipsurilor 
în acest domeniu reflectate în diverse 
abateri ale unor fotbaliști atît pe te 
renul de sport cît și în viața lor par
ticulară — trebuie tăcută cu tot cura
jul, cu principialitate.

In general trebuie avut grijă ca șe
dința de analiză să se desfășoare, viu, 
la nivelul sarcinilor puse de partid în
fața mișcării sportive. X La tragerea concursului Pronoexpres

Ședințele de analiză în secțiile deCnr. 50 din 11 decembrie 1963 au fosl 
fotbal trebuie să însemne un prilej de / din »rnă următoarele numere,

întărire a acestora, un puternic impuls > Numere de rezervă: 20 17
dat activității acestor organisme del Fond de premii : 658.975 lei. 
bază ale fotbalului nostru, pentru/ Tragerea următoare va avea loc la 1S
calitate, pentru îmbunătățirea întregii 1 decembrie 1963, în București, 
activități în această disciplină sporti- i Rubrică redactată de Loto-Prono# 
vă, atît de dragă maselor largi. f sport.
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PRIMUL CONCURS DE VERIFICARE 
A SCHIORILOR SOVIETICI

SUEDEZII ÎS1 PUN MARI SPERAN
ȚE IN JONNY Șl IVAR NILSSON

Federația de patinaj viteză din Sue
dia se ocupă îndeaproape de pregăti
rea speranțelor lor olimpice Ivar și 
Jonny Nilsson. In acest scop cei doi 
patinatori sînt pregătiți de antrenorii 
Sige Eriksson, campion mondial în 
1955, și Costa Olander. între 1 și 15 
noiembrie în localitatea Kiruna din 
nordul Suediei s-a organizat primul 
cantonament pentru patinatorii suedezi. 
După o săptămînă, Jonny^și lvar Nils
son ............... " ” ~ ~ "
s-au 
altă 
len. 
bilit 
pînă

nemulțumiți de calitatea gbetii, 
deplasat cu antrenorii lor într-o 
localitate mai nordică, la Valada- 
Mai tîrziu, întreg lotul -a sta- 
la Oestersund, unde va rămîne
la sfîrșitul lunii. în perioada ur

mătoare patinatorii vor participa la
mai multe întreceri de selecție, iar
lotul definitiv pentru Innsbruck va fi 
desemnat în urma trialului din 11—12 
ianuarie.

lată actualul lot i Kjell Backmann, 
29 ani — 7 : 57.6 pe 5.000 m, 16: 14,2 
pe 10.000 m). Heike Hedlund. (21 ani 
— 41.9 pe 500 m), Gbran Johannsen

Echipa feminină Banatul 
Timișoara în turneu 
în R. D. Germană

Aseară a părăsit Capitala, cu destina
ția Berlin, echipa feminină de handbal 
în 7 „Banatul“-Timișoara. Aceasta tmara 
echipă va participa în R.D. Germana 
la un turneu internațional <s11®îenLț“!gtîț’ 
cu jocuri în 2 reprize a W/s minute), 
care se va desfășura sîmbătă la Berlin. 
Apoi, echipa Banatul va evolua îni ca
drul unor alte turnee și jocuri, al căror 
program nu a fost comunicat.

Din lotul echipei fac parte următoarele 
jucătoare : Angela Nițu, Marla Buzaș 
Livia Dumitru. Angela Moșu, Rodica 
Bain, Felicia Gheorghiță. Eva Kașpari, 
Elena Dobirceanu. Edeltraud Frantz, 
'Ana sramco, Hedviga Georgescu, Maria 
Nicolae și Liliana Bogan. Antrenor : v. 
Chita. . .

• Arbitrul romîn V. Sldea a fost de
legat de forul international să conducă 
două întîlnlrl internaționale : sîmbătă 
la Praga, returul meciului CKD Praga— 
ETV Hamburg (Cupa campionilor euro
peni — echipe feminine) șl la 20 decem
brie la Tbilisi partida U.R.S.S.—Finlan
da, din cadrul preliminariilor campiona
tului mondial

CU PRILEJUL recente’ reuniuni a repre- 
zentanților federațiilor de schi din țările 
alpine care a avut ioc la Berna, cei pre- 
zenți s-au pronunțat în favoarea organi
zării unui campionat european de schi. 
Competiția ar urma să se desfășoare cu 
un an inaintea campionatelor mondiale, 
programate în anul 1966 în Chile.

AU LUAT sfîișit tratativele în vederea 
stabilirii datei și locului cînd va avea loc 
meciul de box pentru titlul mondial la ca
tegoria grea dintre Sonny Liston și Casius 
Clay. S-a hotărît definitiv ca întîlnirea să 
se desfășoare la 26 februarie 1964 în sala 
Convencion Hali din • —Miami Beach.

lo- 
din 
de 

__w_______ _ ,_______ a primit, o a doua
somație de la guvernul din Washington 
pentru achitarea sumei de 508 594 dolari 
pe care guvernul a împrumutat-o organi
zatorilor.

PRIMARIA localității 
cui de desfășurare a 
anul 1960, are multe 
organizare a jocurilor

Squaw Valley, 
J.O. de lamă 
griji. Comitetul

FEDERAȚIA internațională de aviație 
sportivă (F.A.l.) a anunțat că cea de a 
VII-a ediție a campionatelor mondiale de 
parașutism sportiv se va desfășura între 
S0 iulie și 17 august 1964 în localitatea 
Leutkirch din R.F. Germană.

(23 ani), Bo Karenius (2G ani), Man
ne Lavas (19 ani), Bjorn Lekman (19 
ani — 42,6 ne 500 m), Ivar Nilsson 
(30 ani — 42,6 pe 500 m, 2 110,5 pe 
1.500 m, 7:49,8 pe 5.COO m, 16:02,9 
pe 10.000 m), Jonny Nilsson (20 ani 
— 43,0 pe 500 m, 2 : 10,1 pe 1.500 m,

Pe pîrtiile de lingă Alma Ata, mem
brii lotului de schi alpin al U.R.S.S. 
au participat recent la primul concurs 
de verificare, în vederea participării 
la Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck. S-a desfășurat o probă, de 
slalom uriaș pe un traseu în lungime 
de 1900 m, cu o diferență de nivel de 
550 rn și 54 de porți. La feminin, pe 
primul ioc s-a clasat Evghenia Kabina 
în 2’32”8/10. Ea a fost urmată de Liu
bov Volkova — 2’36'’4/10 și Galina 
Malozemova — 2’42”3/10. în concursul 
masculin, Vasili Melnikov, cu timpul

IN MECI RETUR : DANEMARCA— 
LUXEMBURG 2—2!

Norvegianul Knut Johannsen, pe care ll vedeți in fotografia alăturată după 
un concurs cîștigat anul trecut (7:37,8 pe 5000 m). se anunță și in acest 

an favorit pe această distantă

7:34,3 pe 5.000 m, 15:33,0 pe 10.000 m), 
Bo Olander (20 ani — 42,7 pe 500 mi, 
Kent Pettersson (21 ani), Oerjan San
der (23 ani — 7 :59,8 pe 5.000 m), 
Gbran Slott (23 ani — 2 :13,6 pe 1.500 
m, 8:03,8 pe 5.000 m, 16:31.0 pe 
10.000 m), Hans Wilhelmsson (27 ani 
— 40,5 pe 500 m) și Sune Oestlund 
(23 i ’ ....................... ‘

In 
avut 
sebit 
cite 
lată , „
într-o singură zii încălzire 15 minute, 
de 10 X 300 m (cu pauze între fiecare 
alergare), de 10X800 m (în trenă 
moderată de 1.500 m — cu pauze de 
4—5 minute între fiecare alergare) 
și o alergare ușoară de 10—15 km.

ani — 16: 42.3 pe 10.000 m).
i cursul verii, frații Nilsson au 

un program de antrenament deo- 
t de intens. Zilnic ei s-au antrenat 

3—5 ore făcind crosuri și înot, 
programul lor din timpul verii

una din edițiile viitoare ale locurilor O- 
limplce.

FOTBALISTUL belgian Van Oirbeek, că
pitan al echipei Saint Trond, a susținut 
recent cel de al 700-lea meci din cariera 
sa sportivă. Van Oirbeek, în vîrstă de 
40 de ani, fotbalist legitimat de 24 de 
ani, declară că se află într-o formă exce
lentă și că speră să apere culorile clubului 
său încă multi ani de aci înainte.încă multi ani de aci înainte.

CADRUL tradiționalului festival de mu- 
ușoară de la San Remo,

IN 
zică , 
special va fi acordat celui mai 
tec despre... fotbal.

un premiu 
frumos cin

ai filmului
prezentate

această distanfă

de 2T7’’4/10, l-a învins pe cunoscutul 
campion Viktor Talianov. La acest con
curs au participat și reprezentanții 
Asociației sportive studențești „Bure- 
vestnik" care se antrenează pentru 
Jocurile mondiale universitare de iarnă 
de la Spindleruw Mlyn (R. S. Ceho
slovacă).

LA SAINT MORITZ
Schiorii elvețieni, care se pregătesc 

în v»derea „Olimpiadei Albe" de la 
Innsbruck, au participat la primele con
cursuri ale sezonului desfășurate în 
stațiunea de sjxirturi de la Saint Mo
ritz. Proba feminină de slalom special 
a revenit sportivei Bochatay. care a 
realizat tntr-o manșă timpul de 
41:01,10. Tot ea a cîștigat și manșa 
a doua obtinînd 44 sec. La masculin 
A. Mathis și-a adjudecat ambele 
manșe, înregistrînd timpul de 48 sec. 
și. respectiv, 52 sec.

Peste 40.000 de spectatorii au urmă
rit ta Copenhaga meciul retur -de fot
bal dintre echipele Danemarcei și Lu
xemburgului din cadrul sferturilor de 
finală ale „Cupei Europei". Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
2—2 (1 — 1). Punctele danezilor au 
fost marcate de centrul atacant Ole 
Madsen. Pentru oaspeți au înscris Leo
nard și Schmidt. Cele două echipe ur
mează să susțină la Amsterdam un al 
treilea meci, deoarece și prima întil- 
nire disputată la Luxemburg s-a ter
minat nedecis (3—3).

„CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

Ieri la Roma s-au întîlnit în al trei
lea joc din cadrul optimilor de finală 
ale C.C.E., F. C. Zurich și Galatasa- 
rai. (După două meciuri scorul gene
ral a fost egal: 2—2). Și în cea de 
a treia întîlnire .jocul s-a terminat 
nedecis: 2—2. după prelungiri (0—0,
1— 1). Tragerea la sorți a fost favo
rabilă echipei elvețiene, care și-a 
cîștigat dreptul de a juca în sferturile 
de finală.

IN „CUPA CUPELOR"
In meci retur pentru competiția in

ternațională de fotbal „Cupa cupelor" 
Manchester United a învins cu 4—1 
(1—0) pe Tottenham Hotspurs. Primul 
meci revenise echipei Tottenham cu
2— 0. Manchester s-a calificat pentru 
turul următor.

La Zagreb, în meci revanșă din 
„optimi", Dinamo a dispus cu 2—1 
(1—0) de Celtic Glasgow. Cum însă 
primul joc fusese cîștigat de Celtic 
cu 3—0, aceasta s-a calificat în 

, „sferturi".
TRAGERE LA SORȚI IN „CUPA 

ORAȘELOR TIRGURI"
La Zurich a avut loc tragerea la 

sorți a sferturilor de finală ale „Cupei 
orașelor tîrguri" la fotbal. Programul 
este următorul : Ujpest Dozsa Buda
pesta — F.C. Valencia ; Spartak Brno 
cu învingătorul dintre Arsenal — F.C.

F '■ E G L O B
Liege ; Saragosa cu învingătorul din 
meciul Juventus — Atletico Madrid ; 
F.C. Colonia cu învingătorul din par
tida A.S. Roma — Bclenenses Lisa
bona. întîlnirile urmează să se desfă
șoare înainte de sfîrșitul lunii fe
bruarie.

ȘTIRI, REZULTATE
• Echipa maghiară de fotbal MTK 

Budapesta și-a încheiat turneul în 
R.A.U. jucînd la Cairo cu echipa 
Zamalek. Fotbaliștii maghiari au re
purtat victoria cu scorul de 2—1 (1—1) 
în cursul turneului echipa maghiară 
a mai obținut două victorii i 5—1 cu 
Luxor și 4—0 cu reprezentativa orașu
lui Alexandria. Echipa M.T.K. a ple
cat la Londra unde urmează să- întâl
nească pe Chelsea.

• Echipele sovietice de fotbal, aflate 
în turneu peste hotare, au susținut noi 
întîlniri. Selecționata olimpică a făcut 
joc egal (1—1), la Buenos Aires, cu 
Independiente, campioana Argentinei. 
Scorul a fost deschis cie fundașul so
vietic Ponomariev, care și-a marcat 
în proprie poartă în primul minut de 
joc. Egalarea a survenit în minutul 25 
prin punctul marcat de Serebrianikov.

Formația Netteanik Baku a învins 
cu 5—0 (4—0) echipa orașului Con
stantine (Algeria), iar Dinamo Lenin
grad a terminat la egalitate (0—0) 
cu Demir-Sport din Adana.

• Președintele federației internațio
nale de fotbal, Stanley Rous, și vice
președintele acestui for. O. Barassi, au 
plecat la Tokio unde vor rămîne tirnp 
de 10 zile pentru a stabili ultimele de
talii în legătură cu organizarea tur
neului olimpic de fotbal. După o 
scurtă escală în Australia, cei doi con
ducători ai FIFA vor pleca în America 
de Sud pentru a lua cunoștință de n- 
sibilitătile Argentinei și Mexicului, can
didate la organizarea campionatului 
mondial de fotbal din 1970.

• Echipa sovietică de fotbal Cer- 
nomoreț" Odesa și-a continua'."*'.'rneul  
în Tunisia, jucînd cu campioana țârii, 
„Steaua sportului", în orașul Susa. An 
cîștigat sportivii sovietici cu scorul de 
4—3 (2—1).

Rugbiștii romini au■ ■

(Urmare din pag. 1)

dinpreședintele comitetului sportiv 
regiunea Pirinei. Echipa noastră a 
plecat apoi cu autocarul la hotel 
„Grand“, unde este cantonată împreu
nă cu formația franceză. Jocul va avea

Va avea loc oare un ,,duel“
Brumel-Sneazwel la Tokio?

S-AU ÎNCHEIAT lucrările congresului Fe
derației internaționale de călărie (F.E.I.) 
care s-au desfășurat la Bruxelles. Congre
sul a hotărît ca in anul olimpic 1964 să 
nu albă loc campionate mondiale sau eu
ropene de călărie. în locul acestora se va 
desfășura un campionat european de ju
niori programat la Budapesta intre 28 șl 
30 august 1964. Congresul a admis ca noi 
membre federațiile de călărie din 
și Algeria.

Israel

orga- 
de la

DUPĂ CUM a anunțat comitetul de 
nizare a Jocurilor Olimpice de iarnă 
Innsbruck, o dată cu înscrierea Libanului 
și R.P.D, Coreene, numărul țărilor' care vor 
participa la „Olimpiada albă" se ridică 
la 34. Cele două țări au făcut cunoscut 
că intenționează să la parte la probele 
de schi.

AUTORITĂȚILE egiptene au comunicat că 
la Cairo va fi construit un stadion cu o 
capacitate de 100 000 locuri. Lucrările, care 
vor avea la bază planurile Instalațiilor 
olimpice de la Roma, urmează să fie în
cheiate In anul 1968. După cum scrie pre
sa franceză, această hotărîre este pusă în 
legâlurâ cu intenflUe B.A.U. de a organlxa

LA FESTIVALUL internațional 
de la San Francisco au fost , 
22 filme din 17 țări. Filmul cehoslovac „Bo
xerul și moartea*  a primit „Premiul C. Fo
reman*.  Acest premiu se acordă filmelor 
care contribuie la înțelegerea dintre popoa
re.

ABSENȚA hocheiștilox englezi la turneul 
olimpic de la Innsbruck se explică prin 
lipsa de fonduri. Nivelul slab al hocheiu
lui amator face ca încasările să fie tot 
mai mici. Pentru pregătiri și participare ar 
fi nevoie de 
rației engleze nu dispune decît de 700 lire.

2 000 lize. Or, casieria fede-

colecțle de insigne și meda-O BOGATA
Hi sportive posedă V. Rundalcev, colabo
rator al muzeului Institutului de cultură fi
zică și sport din Moscova. Colecția lui 
cuprinde cca 9 000 de insigne și medalii.

HERBERT ELLIOTT, deținătorul recordului 
mondial pe distanța de 1 500 m, a a- 
bandonat definitiv cariera sportivă. Totuși 
el nu a abandonat atletismul. La Perth 
el a semnat un conhact cu o societate de 
televiziune pentru a comenta marile con
cursuri atletica interne și Internaționale 
pe care ie va transmite televiziunea aus
traliană.

„SURORILE PRESS*  acesta este titlul unui 
film de metraj mediu care într-o formă 
succintă arată drumul celor două . surori 
spre măiestria sportivă. Noul film va 
pe să ruleze în U.R.S.S. la începutul 
lui 1S64.

înce-
anu-

ÎN SEZONUL de atletism 1963. au 
stabilite 10 recorduri mondiale la bărbați 
(dintre care două egalate), 5 recorduri 
mondiale !a femei, 7 recorduri europene 
masculine (dintre care unul egalat) și 7 
recorduri europene feminine.

fost

în cadrul „Săptămînii sportive in
ternaționale" de la Tokio, rezultatele 
probei de săritură în înălțime (bărbați) 
au stîrnit ...nedumerire. Atletul austra
lian Anthony Sneazwel, cotat pînă 
atunci cu 2,11 m, s-a clasat primul 
cu valoroasa performantă de 2,20 m.

în cercurile specialiștilor se vorbește 
de pe acum de un interesant „duel“ 
între Brumei și Sneazwel, în cazul 
cînd australianul va dovedi un progres 
asemănător ultimilor ani.

Antrenorul sovietic, Korobkov a de
clarat că „băiatul acesta are o consti
tuție fizică deosebită și că cizelîn- 
du-i-se tehnica el va putea ajunge ușor 
la 2,25. In acest caz, „duelul" său cu 
Brumei va contribui, probabil, la îm
bunătățirea actualului record al lumii".

La rîndul său, Sneazwel a spus cu 
modestie: „Nu-mi fac iluzii. Brumei 
este de neînvins. Sper totuși să mă 
apropii centimetru cu centimetru de

al său. Și atît! Laactualul record
Tokio, numai o surpriză mă poate duce 
pe primul Ioc, întocmai ca și în 1948 
la Olimpiada de la Londra, cînd sări
torii americani, mari favoriți, au fost 
învinși de compatriotul (meu John Win
ter..." Iată cîteva date comparative 
despre cei doi atlet!: t

plecat ia Toulouse
loc pe stadionul „Municipal" din lo
calitate și este așteptat cu legitim in
teres de amatorii sportului cu balonul 
oval din întreaga Franță.

Rugbiștii romîni au avut miercuri 
zi de odihnă. Ei se vor antrena as
tăzi pe stadionul „Municipal". Echipa 
romînă mai are în program vineri și 
sîmbătă trei antrenamente.

Sîmbătă seara echipele R.P. Romine 
și Frauței vor fi primite Ia Primăria 
orașului Toulouse. Luni echipa romînă 
a fost invitată să facă o excur.vc :n 
împrejurimile orașului Toulouse.

despre cei doi
Brumei Sneazwel

Anul nașterii 1942 1942
înălțimea 185 186
Greutatea 77 kg 79 kg

Performanțele:
1956 140
1957 176 152
1958 195 178
1959 201 ' 191
1960 220 197
1961 225 206
1962 227 211
1963 228 220

Rezultatele unei anchete
privind cei mai buni sportivi ai anului 1963

STUTTGART 11 (Agerpres). — Pen
tru a treia oară consecutiv, atletul so
vietic Valeri Brumei a fost ales cel 
mai bun sportiv al anului, pe baza 
anchetei făcute de agenția sportivă 
ISK din Stattgart (R.F. Germană). 
Brumei care a stabilit în 1963 un nou 
record mondial la săritura în înălțime 
(2.28 m), a întrunit cu 3 puncte mai 
mult decît atletul american John 
Fennel, recordman mondial la săritura 
cu prăjina (5,20).

Iată cum arată clasamentul primilor 
10 sportivi ai anului, potrivit agenției 
sus-amiutite : I. V. Brumei (U.R.S.S.) 
atletism 65 puncte ; 2. John Pennel 
(S.U.A.) — atletism 62 puncte ; 3. Don 
Scholander (S.U.A.) — natație 54
puncte ; 4. C. K. Yang — decatlon

47 puncte ;
— patinaj 
Clarck (Scoția) 
puncte ; 7. Iuri Vlasov (U.R.S.S.) — 
haltere 19 puncte ; 8. Jacques Anquetil 
(Franța) — ciclism 13 puncte ; 9. Ger
hard Hetz (R.F. Germană) — natație 
11 puncte ; 10. Michel Jazy (Franța)
— atletism 10 puncte.

în ultimii 10 ani titlul de 
hnn sportiv al anului acordat în urma 
plebiscitului agenției ISK din Stutt
gart a fost atribuit următorilor spor
tivi : 1953 — Fausto Coppi, 1954 — 
Roger Bannister, 1955 — Sandor Iha- 
ros, 1956 — Vladimir Kuț, 1957 — 
Vladimir Kuț, 1958 — Herb Elliot, 
1959 — Vasili Kuznețov, 1960 — Wil
ma Rudolph ; 1961, 1962 și 1963 Va
leri Brumei.

5. Jonny Nilsson (Suedia) 
viteză 24 puncte ; 6. J.

automobilism 19

cel mai

ȘAH : în campionatul unional mas 
culin de șah după 10 runde în cla 
sament conduc Gheller, Polugaevski 
Holmov și Spasski cu cîte 6,5 puncte 
în partidele întrerupte din rundele 
precedente Klovan a cîștigat la Za 
hârov, Nei la Gipslis, Baghirov și Gu 
feld au făcut remiză la mutarea 116 
rezultat consemnat și în partidele 
Averbach—Spasski, Zaharov—Bronș-
tein, Taimanov—Osnos, Bronștein— 
Stein, Holmov-—Korcinoi, Furman— 
Gheller, Gufeld—Polugaevski.

HOCHEI PE GHEAȚĂ: Echipi 
campioană a Iugoslaviei, S.C. Jesenice 
a susținut pe teren propriu un mec 
amical cu campioana Austriei, A. C 
Klagenfurt. Meciul, urmărit de 5 001 
de spectatori, s-a terminat la egali 
tate : 2—2 (1—0 ; 0—1 ; 1—1). Pune 
tele echipei austriece au fost înscris: 
de cauadianul Tambellini, care func 
ționcază și ca antrenor la această for 
raație.

Continuîndu-și turneul în U.R.S.S. 
echipa olimpică de hochei pe gheaț; 
a R.P. Polone a jucat la Riazan ci 
Lokomotiv Moscova. Hocheiștii sovie 
tici au terminat învingători cu scoru 
de 13—3 (3—0; 7—0; 3—3).

BOX : Pentru a doua oară în decur 
de 4 săptămîni boxerul negru Ra; 
Sugar Robinson, fost campion mondia 
la cat. mijlocie, l-a întîlnit la Pari 
pe francezul Armand Vanucci. Sugă 
Robinson a obținut din nou victorii 
la puncte.
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