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Pregătiri pentru vacanța de iarnă

ai Insignei de Polisportiv
Ultima zi de praoti-că a ele

vilor școlii profesionale de me
canici agricoli de pe lingă G.A.S» 
Băilești. Pe întinsele tarlale al® 

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.P.RomîndC rele duduie puternic.
ț Viitorii tractoriști au lucrat cu 
C entuziasm pentru terminarea la 

8 032131 25 W C a în8ăraînlăr^or toamnă.
■ Practica s-a terminat. îi așteap

tă din nou școala, cu meditațiile 
și examenele, cu emoțiile. Dar 
și cu... o surpriză. înarmat cu re
gulamentul „Concursului pentru 
Insigna de Polisportiv14 preșe
dintele asociației sportive, Fie
rea Manciu, i-a chemat pe elevi 
la terenul de sport pentru tre
cerea primelor probe.

Așa pc face că de curînd, 
peste 150 de elevi, în frunte c« 
tînărui inginer F. Manciu — și 
însoțiți de tehnicianul consiliu
lui raional al UCFS, Gh. Ghinea, 
se îndreptau grăbiți spre sta-ț 
dionul Gloria. S-au mirat băi*  
leștenii. Doar Gloria (echip-a 1<M 
cală de fotbal) n-avea progra
mat nioi un meci. Curînd însă, 
s-au dumerit despre ce e vorba< 
Cățărările, gimnastica, sărituri 
în lungime și proba de 100 m., 
au fost primele norme trecute 
de elevii Petre Bălan (anul II), 
Petre Ristea, Ion Băzăvan, Ion 
Mitoiu (toți din anul III) și de
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Peste cîteva zile, elevii 
intra în vacanță. Prilej de 
raxrii, de binemeritată odihnă. 
Acum, în ultimele zile de 
școală, peste tot au loc pregă
tiri febrile: pentru excursii, car
navaluri, tabere 
sportive.

Să vedem ce 
așteaptă pe elevi 
canță de iarnă.

variat cuprinzînd nu numai ac
tivități sportive, ci și acțiuni 
eu caracter cultural-educativ. 
Amintesc cîteva : seri liter ire 
închinate aniversării Republicii, 
concursuri-ghicitoare, simpo
zioane.

In ultima 
ticipanții vor 
men public, 
buni dintre 
premiați.

tice a zeci de școli bucureștene. 
Și, după cum observați, toate' 
drumurile duc... spre Valea Pra
hovei. La Sinaia, spre exemplu, 
își vor petrece o parte a va
canței elevi de la școlile medii, 
nr. 20, 22 și Școala de mun- 
zică. Ceva mai sus. la Bușteni, 
se 
de 
Iile 
29.

Asociația sportivă de Ia Cen
trul școlar de construcții din 
Capitală desfășoară o activitate 
multilaterală. Rezultatele fru
moase obținute se datoresc atît 
dragostei cu care fiecare tînăr 
participă la acțiunile sportive 
cit și muncii desfășurate de 
consiliul asociației.

Zilele trecute, peste 60 de 
tineri, membri ai asociației a-

în cuprins

mintite, au luat parte la pri
mul lor concurs din cadrul 
Spartachiadei de iarnă. Cu a- 
ceastă ocazie concurenții au 
trecut și proba de tir pentru 
„Insigna de Polisportiv". Pen
tru obținerea unui punctaj cit 
mai bun la concurs, în cadrul 
orelor de antrenament elevii 
făcut exerciții de ochire și 
clanșare.

In fotografie, aspect de 
întrecerea de pe poligonul 
na mo.

au
de-

la 
Di-

Din inițiativa Ministerului 
vățămîntului, anul acesta, 
Muntele Mic din regiunea Ba
nat se va organiza o frumoasă 
tabără de schi. La aceasta au 
fost invitați cei mai buni elevi 
schiori din școlile medii cu 

• program special de educație fi
zică, precum și reprezentanți 
ai școlilor sportive de elevi din 
întreaga țară. Aici, timp de 14 
zile, aproape 300 de școlari își 
vor desăvîrși pregătirea.

Pentru reușita acestei „ta- 
Oere", Direcția activităților edu
cative din ministerul nostru a 
alcătuit un program bogat și

Am in feță un dosar destul 
de voluminos pe care scrie, cu 
litere de-o șchioapă: VACAN
TA DE IARNA... Ce cuprinde? 
In principal itinerar iile turis-

vor opri tineri din școlile 
8 ani nr. 4, 5, 56, din șco- 
medii nr. 5, 7, 11, 18, 26,' 
39, La Predeal, in elegan

tele vile de pe Cioplea, vor cu
noaște bucuriile vacanței, elevi 
de la Școala medie nr. 28, (
„cravatele roșii" de la Palat și 
elevii de la Grupul școlar pro
fesional „23 August". Intr-un 
cuvint, taberele de munte vor 
cuprinde peste 2.000 de școlari ț mulți alții. 
din Capitală! Se pregătiseră, e drept, elevii-

(Continuare în peg. a 6-a) (Continuare in pag. a 2-a)

Mâine pe patinoarul „23 August^

ÎNCEP „CUPA DUNĂRII” Șl TURNEUL ECHIPEI
LE LOCLE (ELVEȚIA) LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

Primele tntilnlrl: București (tineret)—Ic loclc $1 București A—sofia

Din viața organiza
ției noastre „CUPA 30 DECEMBRIE"

Despre campiona
tul republican 
de atletism pe 
echipe repre
zentative de re
giuni

re- 
co- 
D.

O pagină de fotbal

Magazin sportiv

Fofbal pe glob
Ultimele știri de pes

te hotare

• Din inițiativa comisiei 
gionale de șah Galați — ne 
munică corespondentul 
STANCIU, zilele trecute a înce
put in marele oraș dunărean 
desfășurarea unei importante 
competiții șahiste dotată eu 
„Cupa 30 Decembrie". La în
treceri participă echipele mas
culine și feminine ale asociați
ilor sportive Sănătatea. Voința. 
Victoria, Ancora. Rapid, Știin
ța și Siderurgistul.

• Corespondentul ION SU- 
DITU din Sinaia ne scrie că 
în localitate s-a desfășurat timp 
de două zile „Cupa 30 Decem
brie" la tenis de masă. Au 
participat sportivi din regiunile 
Ploiești, Iași, Dobrogea, Bra
șov, Galați și din orașul Sinaia. 
La simplu masculin a cîștigat 
Lucian Teodorescu de la Pro-

gresul Buzău, la simplu femi
nin, Cornelia Zaharia de la Vo
ința Sinaia. Pe echipe, la mas
culin, locul 1 a fost cîștigat de 
regiunea Iași, iar la feminin de 
regiunea Dobrogea.

• Și clubul sportiv Crișttl 
Oradea — ne informează IL1E 
GIIIȘA, corespondentul nostru 
regional — prin comisia orășe
nească de tir, a inițiat un con
curs dotat cu „Cupa 30 Decem
brie". Acesta se va organiza 
la tir și va întruni echipele aso
ciațiilor F.C.O., înfrățirea. Fla
mura roșie. Oțelul. Voința, îna
inte și Minerul. Echipele vor 
fi compuse din patru trăgători 
seniori, un junior și o junioară. 
Concursul are loc pe poligonul 
de tir din incinta stadionului 
Tineretului din Oradea

faze
Foto : I. MihSi-că

Jocurile internaționale de pe patinoarul „23 August**, din aceste zile, ne vor oferi, desigur, pasionanta 
la poartă, ca cea din fotografia de mai sus.
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SELECȚIONATELE ȘCOLARE ALE R. P. ROMINE ȘI R. P. 
UNGARE SE ÎNTÎLNESC LA GIMNASTICĂ ȘI BASCHET

Astăzi, tn sala Recolta, începînd de la ora 17, selecționatele școlare de gimnastică 
ale R.P. Romîne și K. P. Ungare îșî vor disputa întiieîatea într-an interesant concurs. 
Echipele țârii noastre sînt alcătuite din sportivi și sportive care compun loturile re
publicane de tineret sau juniori (Elena Ceampelea, Olga Ionescu, Rozalia Baizat, P. 
Mihaiuc, P. Marcuțiu, Gh. Mutu ele). Din echipele oaspe lac parte printre alții Ekaterina 
Endrody, Dorothea Kaloczi, I. Bodo, Gh. Cseieznesi, cîștigâtort ai multor concursuri 
rezervate tineretului.

Miine, în sala Floreasca (ora 11) se vor întîlnî selecționatele școlare de baschet 
băieți. Și In alcătuirea acesteia înlîlnim nume cu rezonanță în sportul de performanțăt 
V. Sutașu, I. Simulescu, P. Csmor, V. Moldovan, S. Zatler —- R.P. Romînâ, I. Jel-asity, 
I. Bugy, A. Hanoan — R. P. Ungara.

In perspectivă, două întîlnirî sportive

FINALA CAMPIONATULUI RE
PUBLICAN DE GIMNASTICA 
PENTRU JUNIORI — LA 

BRAȘOV

Finala campionatului republican de 
gimnastică penfru Juniori pe 1963, in
dividual și pe echipe reprezentative de 
regiuni, va avea loc în zilele de luni 
23 și marți 24 decembrie la Brașov.

de

Campioana republicana de junioare
ELEONORA MI11ALCA

un bun nivel tehnic.
CONCURS DE TENIS DE MASĂ 

PENTRU JUNIORI
Juniori! bucureștenl, pasionați a! tenisu

lui de masd. au ocazia miine dimineața 
sâ participe la o competiție organizată 
special pentru ei. Este vorba de concursul 
clubului sportiv Progresul. Concursul este 
deschis juniorilor șl junioarelor pinâ la 
15 ani și plnă la 13 ani. Tinerii nelegiti
mați pol concura șl el * ‘
la ÎS ani. întrecerile 
miine dimineață de la 
se primesc la ora S) 
dionul Republicii.

LUNI ARE LOC ȘEDINȚA DE
BASCHET

ETAPA FINALĂ A CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE TENIS 

DE MASA

la o categorie pînâ 
se vor desfâșura 
ora 3,30 (înscrierile 
în sala de la sta-

De miercuri, timp de cinci zile, frun
tașii tenisului nostru de masă se vor 
întrece în cadrul ultimului concurs al 
etapei finale a campionatului republi
can. Competiția va avea loc în Sala 
Floreasca din Capitală. Miercuri, jocu
rile vor începe la ora 9 și ora 17.

ANALIZA A ACTIVITĂȚII F. R.

Luni 16 decembrie, la ora 17, va avea 
loc la sediul Consiliului General UCFS din 
strada Vasile Conta nr. 16 (etajul VIII) 
ședința de analiza a activității F.R. Bas
chet pe anul 1963.

La aceasta ședința: sînt Invitați sd par
ticipe toți antrenorii și arbitrii de baschet 
din 
ale 
tivi

București, birourile secțiilor de baschet 
cluburilor și asociațiilor sportive, spor- 
Iruntași și activiști.
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Prima ediție a „Cupei Da- 9 nării", competiție care stirnește 
un interes deosebit in rindu- 
rile amatorilor de hochei pe 

S3 gheață din Capitală, progra- 
> mează primul joc miine, pe pa- 
5 tinoarul artificial „23 August". 
5; Interesul cu care este aștep- 
S tat acest turneu este justificat, 
cg dacă ținem, seama de faptul că 
§ la cucerirea trofeului sini an-
— gajate trei formații puternice

(de fapt, reprezentative de
9 țări), dintre care două se pre-

gătesc intens In vederea J.O. 
Q de la Innsbruck.

Selecționata orașului Bucu- 
rești și-a continuat pregătirile 

f- după întoarcerea din turneul în- 
^4 treprins recent, antrenorii lu- 

crind în această perioadă la 
tjjț omogenizarea liniilor de atac 

și apărare în noile lor formule. 
In momentul de față echipa 
are, in linii generale, următoa- 

O rea alcătuire: Crișan — Czaka, 
Ionescu) Varga, Țiriac — G. 

2 Szabo, Calamar, Biros I. Sza- 
bo, Ferenczi, Andrei (Takaci) ; 
Pană, Fiorescu, Ioanovici. Re
zerve mai sini Fogoroș și Na- 

9 ghi pentru apărare, Mihăilescu

pentru atac. Echipa na a fost, 
alcătuită in mod definitiv.

Formația orașului Belgrad, 
care cuprinde o serie de jucă*  
tori de certă valoare, cum M 
fi Djordjevici, Djokici, Gerc și 
Samarcici (de mai multe ori 
internaționali) va sosi in Cd-< 
pitală in cursul zilei de astăzi, 
urmind ca seara să facă un 
antrenament pe patinoarul arA 
tificial. Tot astăzi este aștept 
tată să sosească și selecționată 
bulgară.

★
Paralel cu jocurile din cdș 

drul „Cupei Dunării" se vot 
desfășura și partidele din turp 
neul pe care îl efectuează tn 
țara noastră echipa elvețiană 
Le Locle. De fapt și această 
formație este o selecționată alp 
cătuită din jucători oi mal 
multor cluburi elvețiene. Prin*  
tre jucătorii. mai cunoscuți no*  
tăm pe: Paolinni (portar), 
Schopfer, Guyaz, Vermont, 
Meyer. Hocheiștii elvețieni von 
întilni miine în deschidere de 
la ora 17 echipa de tineret a 
Capitalei. După aceea la ora 
19, va avea loc meciul Buca*  
rești—Sofia („Cupa DunăriNȚ.



Metode bune de muncă la „Timpuri noi“
Competiția de mase la ordinea zilei, 

Bpartachiada de iarnă a tineretului, se 
«desfășoară în cele mai bune condițiuni 
la asociația sportivă Timpuri noi din 
Capitală. Se organizează întreceri la o 
serie de ramuri sportive la care parti
cipă marea majoritate a membrilor 
.UCFS din uzină. Putem spune că la 
^Timpuri noi" s-a luat un start bun.

Succesul de care se bucură întrece- 
file Spartachiadei la asociația Timpuri 
noi se datorește pasiunii pentru sport 
ia tineretului de aici, condițiilor materia
le existente pentru desfășurarea activi
tății precum și colaborării fructuoase 
'dintre consiliul asociației și comitetul 
U.T.M. Datorită bunei conlucrări pe 
linia mobilizării tineretului și a orga
nizării întrecerilor, consiliul asociației 
sportive (președinte Ion Breazu) și 
comitetul U.T.M. pe uzină (secretar 
Tănase Buculei) pot spune că sînt pe 
Sale de a realiza lucruri frumoase.

Cum se muncește pentru buna des
fășurare a întrecerilor Spartachiadei la 
^Timpuri noi" ? Pentru a împărtăși și 
altor organizații UCFS experiența aces
tor mari asociații sportive vom reda 
pe scurt cîteva din metodele folosite 
de această uzină.

Pentru coordonarea întregii activi
tăți din cadrul Spartachiadei de iarnă 
■ tineretului s-a format un colectiv pe 
uzină (compus din șapte membri) al

cărui președinte este secretarul comi
tetului U.T.M. pe uzină. Toți tovară
șii care au fost cooptați In acest co
lectiv au sarcini bine definite. De e- 
xemplu, președintele asociației este se
cretarul colectivului, doi membri ai 
consiliului răspund de popularizarea 
întrecerilor, alții de organizarea con
cursurilor, de evidența partîcîpanților 
etc. De organizarea tehnică a întrece
rilor (fixarea locurilor de concurs, pro
curarea materialelor, delegarea arbitri-

petiției au participat peste 100 de con- 
curenți și de patru ori mai mulți spec
tatori. Datorită numărului mare de 
participanți întrecerile se desfășoară 
pe grupe sportive, urmînd ca în finală 
cîștigătorii să-și dispute întîietatea 
pentru desemnarea campionilor asocia
ției Timpuri noi la Spartachiada de 
iarnă.

Nu este lipsit de interes nici planul 
de acțiune întocmit pentru buna desfă
șurare a competiției. Colectivul de coor-

Ieri 180 membri, azi 1200!
în drum spre sediul gospodăriei agri

cole colective „1 Mai" din comuna 
Corlătești, raionul Caracal, dai de tere
nul de sport al colectiviștilor. Și nu 
poți să treci pe lîngă această frumoasă 
arenă fără ca să te oprești. Așezat in
tr-o poiană pitorească, înconjurat de 
puzderie de pomi, terenul sportiv din 
Corlătești stîrnește admirația tuturor. 
Are și o tribună... naturală. Un mal 
înalt, cam de vreo 10 metri, săpat de 
colectiviști, poate găzdui pînă la o mie

viața organizației noastre
lor, întocmirea foilor de concurs, a cla
samentelor etc.) se ocupă cîte o comi
sie alcătuită din 2—3 membri ai birou
rilor secțiilor pe ramură de sport. în 
munca de organizare au fost atrași și 
alți activiști sportivi din uzină. Astfel, 
toți organizatorii de grupe sportive și 
responsabilii sportivi din organizațiile 
de bază U.T.M. au primit sarcina de a 
se ocupa, la locurile lor de muncă, de 
popularizarea Spartachiadei, de atrage
rea tuturor membrilor UCFS în între
ceri.

Despre eficiența muncii depuse de 
către acești activiști sportivi vorbesc 
faptele. La deschiderea festivă a com-

donare, sfătuindu-se cu birourile sec
țiilor pe ramură de sport, cu organiza
torii de grupe și cu alți iubitori ai spor- 
lui, a ajuns la concluzia că pot fi 
organizate întreceri la zece ramuri spor
tive la care să participe peste 1400 de 
salariați. Sporturi la care se întrec 
membrii UCFS de la „Timpuri noi" 
sînt gimnastică, șah, haltere, tenis de 
masă, tir, cros, schi, săniuș, trîntă și

de spectatori. Președintele consiliului 
asociației sportive Victoria Corlătești, 
tovarășul Nicolae Turlică, ne spune că 
pentru amenajarea acestei „tribune", ti
nerii colectiviști au scos aproape 10.000 
metri cubi de pămînt. Și au făcut acest 
lucru cu mare drag, în dorința ca te

ma irenul lor de 
frumos.

sport să „arate" cit

TIVIT (IRA ~

FILĂ DE PSEUDO-LETOPISEȚ

Numărul partîcîpanților Ia zl — peste 
500 ; Grupele sportive evidențiate în 
mobilizarea și buna pregătire a concu
rențelor ; Metalurgie (organizator 
Bușcă) șl Prelucrător (organizator 
Ștefan) ;

Au obținut 
pînă acum : 
Ciobanu, Ion 
Vovel, la șah Gh. Dolceanu,

M.
M. 

cele mai buae rezultate 
la tenis de masă — M. 
Stănescu, la haltere — D.

D-ALE LUI ILIE ÎMPĂRATU,

orientare turistică. Numărul cei mai 
mare de participanți va fi, ca și la edi
țiile precedente ale Spartachiadei, la 
haltere, dat fiind forma simplă de des
fășurare a concursului. întrecerile de 
haltere au dat aproape zilnic după ter
minarea lucrului, la locurile de produc
ție. Halterele sînt cele populare, adică 
fixe (de 30—40 kg) și au fost confec
ționate în uzină.

MARE MAISTRU-N PUGILATU
Giurgiu, vestitu portu la Danubiu, 

n-au cunoscutu de la zidirea sa și 
pană astăzi unu mai iscusit meșter 
inir-ale pugilatului ca llie Impăratu. 
El au discălecatu în aistu tîrgu dupre 
multe preumblări. Om întreg ta fire, 
neleneșu, lucrul îl știa coperi și pre 
mulți ficiori învățatu-i-au dintru a sa 
știință. El iaste dascălul școlii spor
tului și doveditu-s-au meșteri in ale 
chiverniselii odăii de antrenamente și 
mai ales — ale... budzunarului măriei 
sale.

Vreme multă ta cumvănă au căd- 
zut. După multe priveghiri, biruitu-l-au 
gîndul. llie Impăratu mersu la prea 
înaltul @h. Frincu. oblăduitorul în 
ale sportului giurgiuvean și dzise oful 
său. După multă, prea multă chibzuin
ță, Gh. Frincu carele nu socotise 
că este lucru cu rușine, dzise:

— Aprobat I că doar odaia au să 
se curățască și încălzască.

Avîndu deslegarea prea 
Gh. Frincu. maistrul în ale 
lui apucatu-s-au vîrtos de 
trudă. Dat-au soon în tîrgu 
lui. Carele voru vrea a face nuntă, 
mersu la llie Impăratu. Cerceta cu 
mila sa și co-a sa puteare îl scotea 
de sub giugul priveghirii. lar atîta 
dragostea arăta ca un părinte D't 
fiiu al său. Daidia. fără tocmeli, fie- 
satu-sa pentru tot norodul fără ose
bire de rang la - 300 de galbeni, 
otita dragoste arăta llie Impăratu 
pentru nunti că dzise:

— In fiece dzi de duminică nuntă 
să se facă I

In pătrarul cel de pre urmă al anu
lui au si început nunțile. Mulțime 
pohtiră de merseră să ospăteze cu 
feliuri de bucate, să se veselească cu 
lăutari, sorbit-au rubiniu, orofiriu or 
ce-au avut. N-au lipsit nemică den 
toate podoabe, cîte trebuia la veselie 
ca aceia... Și dat-au împăratului peș
cheșul învoit.

De-atunce, pna înaltul Gh. Frincu 
mers-au de multe ori pre ulița Maksim 
Gorki iar llie Impăratu s-au dus la 
casa consiliului sportiv al orașului 
Giurgiu. Cînd vădzutu-s-au amîndoiu 
Gh. Frincu dzise:

— Luat-ai peșcheșul ?
— Luat I dzise llie Impăratu.
— Cheltuit-ai dintru dînșii ?
— Cheltuit.
— Cu țidulă ?
- Cu...
Și oblăduitorul Frincu era mulță- 

mit. El nu a dat odaia decît o dată, 
unui priatin credincioș. Ș-atunc.e, peș
cheșul fost-au ca între priatini: numa 
200 de galbeni. Sunătorii i-or luat 
llie, iară Frincu nu știe ce peșche
șuri luatu-s-au, au de cite ori.

înaltului 
pugilat u- 

această 
Giurgiu-

lar
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T. RĂBȘAN

Gherănoiu, 
noscuți în 
gurul care 
sport, 
dar

★
unul dintre sportivii 
comună,
se dă
l-am

Ctl- 
sin-nu este

în vînt după 
văzut jucînd, 

"i că
Nu

cei din Corlătești susțin 
este unul dintre cei mai valoroși fot
baliști de aci. Alături de el se află 
sportivi nu mai puțin apreciați, ca Petre 
Moga, Florentina Cliirea, llie Turlică, 
Eugen Gușatu, Tudor Cîrlea și alții, 
într-adevăr, pasiunea pentru activitatea 
sportivă este adînc înrădăcinată la Cor
lătești.

La înființarea asociației de pe lîngă 
gospodărie, în 1950, numărul celor ce 
s-au înscris în asociație a fost relativ 
redus : 180. Dar și numărul colectiviș
tilor era mai mic. Azi, în caietul de evi
dență al asociației sînt trecuți 1.200 
membri ai UCFS. „Și atunci, ca și 
acum, ne spune tov. Nicolae Turlică, 
președintele consiliului asociației spor-

tive, fotbalul atrăgea un mare număr 
de tineri. De altfel, prima secție pe ra- 
mură de sport în asociația noastră a 
fost cea de fotbal. Acum, la noi, în afa
ră de fotbal (cu care ocupăm locul I 
In campionatul raional) și volei, se 
practică atletismul și tirul. Peste cîteva 
zile, cînd vom organiza adunarea ge
nerală a asociației, voi propune să în
ființăm încă două secții: ciclism și 
handbal".

Dacă despre handbal colectiviștii din 
Corlătești n-au aflat decît prin ziare, 
în schimb sportul cu pedale îl cunosc 
destul de bine. Acesta este, după fot
bal, cel mai îndrăgit sport în comună. 
O recunosc chiar... fotbaliștii. De
plasarea lor în comunele din raion este 
însoțită cu regularitate de o caravană 
alcătuită din 200—300 biciclete 1

★
Cincizeci de sportivi din Drăghiceni 

au venit în vizită la Corlătești. Gazdele 
și-au primit osspeții așa cum se cuvi
ne. Sportivii din Drăghiceni au fost 
invitați să participe la deschiderea în
trecerilor Spartachiadei de iarnă a tine
retului. „Ne-am străduit, spunea tov. 
Dumitru Fiiip, secretarul consiliului 
asociației, să inaugurăm cit mai bine 
deschiderea Spartachiadei de iarnă. 
Popularizarea competiției s-a făcut prin 
toate mijloacele. Așa că în ziua și la 
ora fixată, peste 1.000 de oameni au 
venit la terenul de sport. Nici bătrînii 
n-au rămas pe la vetre. Veniseră cu 
scăunele. Iar sportivii noștri, care au 
crescut o dată cu gospodăria, nu ne-au 
făcut de rușine".

Sportivilor din Drăghiceni le-a 
cut felul cum au organizat cei din
iătești primele întreceri ale Spartachia
dei de iarnă. Să le dovedim, și-au spur 
ei atunci, că și noi putem deschid, 
„ca la carte" întrecerile Spartachiadei".

Duminica următoare, tinerii din Cor
lătești se aflau în vizită la Drăghiceni. 
Și, după cum afirmă ei, n-au regre
tat. ..

R. CÂLĂRĂȘANU

„Concursul pentru Insigna de Polisportiv**

Dăm mai jos unele date din graficul 
întrecerilor t

Metalurgie
șah, haltere, tir, trîntă 20.X1.-15.XII 

Prelucrător
haltere, șah, cros, trîntă, tenis masă

1—15.XII
Sculărie și Mecanic șef

cros, trîntă, tir , tenis de masă, șah
16—21.XII

Tehnic și Direcție 
șah, fir, haltere, trîntă, cros

23—30.XI1
Toate grupele sportive 

concurs de orientare turistică 
15—30.XI1

IA TEIȘNAD SE ORGANIZEAZĂ TRECEREA NORMELOR DE TORISM
Sute de oameni ai muncii din toaie 

colțurile țării veniți să petreacă zilele 
de odihnă la Tușnad, participă cu en
tuziasm la excursiile ce se organizează 
zilnic spre punctele turistice din îm
prejurimi.

De curînd, conducerea Casei de cul
tură din localitate (director Ștefan 
Neacșu) a luat inițiativa organizării 
trecerii normelor de turism din cadrul 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv", cu prilejul excursiilor ce se Sava, de la Navrom-Cernavoda, Ileana 
organizează la punctele turistice mai ” - -
îndepărtate. Cei 20 km pe jos, care 
constituie norma de turism pentru In
signa de Polisportiv — gradul I — sînt 
parcurși cu destulă ușurință de sute 
de participanți. Aceasta, deoarece ei

sînt invitați să viziteze mai întîi puncte 
turistice mai apropiate: carierele de 
piatră de la Bicsad, Tumul Apor, 
Ludmila. Aceasta constituie o bună 
metodă de antrenament în vederea par
ticipării la proba de turism din cadrul 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv".

Irina Adam, de la Sanatoriul Marila, 
Horia Pîrleci, de la I.F. Nehoiul, Ion 
Marin, de la uzina 23 August, Ștefan

Tănăsescu, din București, sînt doar 
cîțiva dintre cei care au făcut primii 
pași spre cucerirea Insignei de Poli
sportiv, în zilele concediului de odihnă

AUREL CRI ȘAN - eoresp.

Vești de la corespondenți
Desen de A. BU1CULESCU

Dară săptămîna trecută, dusu-ne- 
om la Giurgiu și vădzut-am că odaia 
școlii transformatu-sa în odaie de 
nunți, iară llie Impăratu băga peș
cheșurile întru budzunarele sale și 
necum întru ale UCFS. Tot atunce, 
vădzutu-sa că fost-a un intrus, ca
rele trebuit-a să plătească dare de 400 
de galbeni (și-i dete că vrut-a să țină 
nuntă la llie Impăratu). Și mai fă
cut u-s-a o socoteală: în două luni — 
6 nunți. Peșcheșuri — 1800 de 
beni. Cheltuit cu țidulă 600 de 
beni. Restu — budzunarul lui 
Impăratu.

Să nu gîndiți că doară pre 
sau în pizma cuiva, ce. precum 
timplat, cu adevăr s-au scris.

gal- 
gal- 
llie

voia
cuiva
s-au
Dară cine va ceti și le va crede, bine 
va fi să ia măsuri precum îi va fi 
voia, ca în odaia școlii nunți și așa 
nu se mai jac.

I. GRAMATICI 
pentru conformitate 

POMPILIU VINTILA

Despre cea mai îndrăgită disciplină—fotbalul
Deși s-a așternut prima „pojghiță" 

de nea, fotbalul, această disciplină atît 
de îndrăgită, mai este încă în actuali
tate. Zilnic ne sosesc la redacție scri
sori de la corespondenții noștri volun
tari în legătură cu încheierea sezonu
lui fotbalistic de toamnă, cu pregătirile 
din perioada iernii etc. Dar să des
chidem cîteva scrisori sosite recent la 
redacție :

e Duminică, ne comunică corespon
dentul MARIN DIACONII, s-a încheiat 
prima parte a campionatului de fotbal 
al regiunii Crișana. In urma dispută
rii turului clasamentul 
înfățișare :

are următoarea

Beiuș, precum și forma slabă a echi
pei Victoria Ineu și Crișana Sebiș.

• Cea mai mare parte a întîlniritor 
din campionatul nostru regional — ne 
scrie ILIE FEȚEANU — s-au desfă
șurat într-o notă de sportivitate accen
tuată. Au fost însă și cîteva excepții 
de la această regulă, „evidențiindu-se“ 
în această direcție jucătorii Dumitru 
Uță (Unirea Drăgășani), Năstase O- 
prea, Vasile Antonache (Unirea Sla
tina), Radu Florea (Rapid Pt. Olt).

Iată cum se prezintă, la sîirșit, cam
pionatul regional de 
toamnă. Primele trei

fotbal în această 
locuri:

• în regiunea Hunedoara, după con
sumarea ultimelor partide, pe primul 
loc. s-a instalat, pînă la retur, ne scrie 

.. ceferișților din 
trei locuri aie

IOAN SIMION, echipa 
Simeria. lată primele 
clasamentului:
1. C.F.R. Simeria
2. Minerul Aninoasa
3. Aurul Brad

Echipa din Teliuc, 
meciuri cîștigate și 
de cele nouă partide . 
totaliza decît 6 puncte. Astfel, Mine
rul Teliuc încheie plutonul echipelor 
din campionatul de fotbal al regiunii 
Hunedoara.

• La încheierea turului campiona- 
tulul orășenesc de fotbal — ne infor
mează corespondentul regional ILIE 
GH1ȘA — din Oradea — clasamen
tele pe primele trei locuri ale celor 
două serii se prezintă astfel:

SERIA I
1. Voința 11 10 1 0 39:11 21
2. Metalul 11 8 0 3 21:12
3. Steaua roșie 11 6

SERIA A Il-a
Sîntandrel 6 6
Meteorul 6 5
I.C.O.

13 9 3 1 20:11 21
13 9 2 2 32:11 2*1
13 6 4 3 28:13 10

Minerul, cu două 
două egale, față 

pierdute, n-a putut

1. Minerul C. Lung
2. Oltul Drăgănești
3. Victoria Slatina

13 9 1 3
13 7 5 1
13 6 3 4

32:10
28: 9
21:12

26 18 3 5 63:31
26 17 4 5 75:30
26 15 2 9 47:45

Dinamo Oradea
Steaua roșie Beiuș
Crișui Ineu

S-a putut observa forma bună a echi
pelor Dinamo Oradea și Steaua roșie

1.
2.
3.

Toți elevii școlii vor deveni purtători
ai Insignei

(Urmare din pag. 1)

pentru a obține rezultate cît mai bune. 
Și acest lucru se vedea. Normele pre
văzute de regulamentul concursului ră
măseseră în urmă. Numai lui Ștefan 
Mitroi, din anul III, nu-i reușea... suta 
de metri. A plîns de necaz. Dar a pro
mis porfesorului Manciu că Be va pre
găti mai temeinic și... „veți vedea".

Școala profesională a S.M.T. Băilești 
se numără printre școlile fruntașe din

de Polisportiv
în ceea ce privește organiza- 
tlesfășurarea competițiilor spor- 

340 — se

raion 
rea și 
tive. Numărul elevilor 
confundă cu cel al membrilor UCFS 
și aceasta datorită seriozității cu care 
muncește consiliul asociației sportive, 
precum și profesorii de educație fizică 
Ioana Cioroianu și Marcel Roșu.

— Toți elevii — ne-a asigurat prof. 
Manciu — vor îndeplini pînă Ia 1 ia
nuarie normele Insignei de Polisportiv 
gradul L R. C.

19
19 
15

De astă dată „lanterna roșie" o de
ține echipa din Govora și anume Chi
mia.

• în regiunea Brașov, formația Rul
mentul s-a instalat încă de la început 
pe locul 1. La încheierea primei părți 
a campionatului regional echipa bra- 
șoveană (antrenată de Gh. Marines
cu) a terminat cu cinci puncte avans 
față de Progresul Sibiu — ne rela
tează corespondentul V. SECAREANU. 
Primele trei locuri 
prezintă astfel:

In clasament se

13 10 2 1 38:11
13 7 3 3 35:25
12 7 1 4 25:16

22
17
15

1. Rulmentul Brașov
2. Progresul Sibiu
3. Colorom Codlea

Cu excepția echipei Colorom Codlea, 
care în ultimele etape a revenit puter
nic în plutonul fruntaș, celelalte for
mații n-au marcat o creștere valorică 
față de trecutul campionat. Spartac 
Mediaș este codașa clasamentului.

1 4 18:13
16
13

1.
2.
3.

12
10

0 0 19: 2 
0 1 24: 5 

6402 20:11 8

Dacă la începutul campionatului în 
toate echipele s-a manifestat o atitu-. 
dine disciplinată pe teren, pe parcurs 
unii jucători au comis o serie de aba
teri. Au fost sancționați 28 de jucă
tori din echipele Constructorul, Tipa, 
Tricoul. Olimpia, Spartacus, Voința, 
Steaua 
înainte, 
necesar 
mutică 
disciplinei și eliminarea unor lipsuri, ,

roșie, Meteorul, Rapid șț 
In cadrul acestor echipe este 
să se desfășoare o mai bună 
de educație pentru întărirea



Despre campionatul republican de atletism 
pe echipe reprezentative de regiuni

ntre competițiile interne ale atletis- 
ilui, campionatul republican pe e- 
pe reprezentative de regiuni este, 
ă discuție, cel mai important. Acea- 

competiție, cu larg caracter de 
se, a oferit cel mai bun prilej să se 
istate nivelul atins în dezvoltarea 
ttismului pe toată întinderea țării: 
se vadă — pe baza rezultatelor con
te — unde s-a muncit bine pentru 
>rinderea într-o activitate organiza
și continuă a unor mase mereu mai 
gi de tineri și tinere ; unde se acor- 
importanla cuvenită problemelor a- 
de complexe ale selecției și pregă- 

i elementelor de perspectivă. In a- 
ași timp, competiția a arătat clar 
ța organizatorică a comisiilor regio- 
e și raionale de atletism, sprijinul 
îndrumarea consiliilor UCFS ; a- 

tul pe care-1 aduc cluburile și aso- 
țiile sportive la dezvoltarea atletis- 
îui nostru, în lumina sarcinilor cu- 
nse în documentele Conferinței pe 
ă a UCFS ; munca de fiecare zi a, 
trenorilor, profesorilor de educație 
ică pentru ridicarea măiestriei atle- 
>r noștri, pentru descoperirea și for- 
irea de noi elemente tinere și talen- 
e. In sfîrșit, această competiție, dată 
id amploarea ei și largul ei carac- 

de mase, a reprezentat o adevăra- 
sinteză a activității desfășurate, 
anul 1963 pe tărîmul atletismului.

UIȚI A A II-a A FOST SUPE-
IOARĂ CELEI PRECEDENTE

rodus în anul 1962 în sistemul 
siru competițional, campionatul re- 
blican de atletism pe echipe repre- 
ntative de regiuni a răspuns — în 
neral — obiectivelor care au stat la 
za organizării lui. Cu experiența a- 
fflulată în urmă cu un an, s-a tre- 
t Ia organizarea, în 1963, a ediției 
II-a a acestei competiții.
Incercînd să facem o analiză a mo- 
rlui în care s-au desfășurat întrece- 
■e din acest an, vom consemna de 

bun început faptul că ediția a II-a 
campionatului a fost superioară cc- 

i precedente :
e în întreceri au fost angrenați mai 

uiți participanți (anul acesta, ’numai 
finalele de Ia Constanța au luat 

irte peste 1200 de sportivi, iar în 
zele preliminare au evoluat alte cî- 
va mii).
• La ;20 de probe din 27 au fost 

registrate performanțe superioare ce- 
■r diii 1962, atît în ceea ce privește 
•zultatele primilor clasați, cît și me- 
a generală. La unele probe, de exem- 
u, media rezultatelor primilor 6 dă
lți din acest an a fost superioară 
jrformanței cîștigătorului din 1962: 
10 mg 14,86 sec — 15.6 sec ; 100 ni 
),’* * sec — 10,9 sec; ciocan 54,50 ni 
- 51,29 m: disc fete 43,37 m — 
7,95 m etc.

Campionatul pe echipe s-a încheiat 
de mult, dar mai sînt consilii regionale 
UCFS care nu au analizat modul in 
care s-au desfășurat întrecerile, nu au 
analizat activitatea desfășurată în acest 
an pe tărîmul atletismului, nu au luat 
măsuri pentru pregătirea temeinică a 
sezonului competițional al anului vi
itor. De aceea, se impune ca toate con
siliile regionale ale UCFS să organi
zeze analiza pregătirii și comportării 
echipei regiunii respective în ansam
blul activității generale a atletismului 
din acest an.

Anul viitor se va desfășura prima 
Spartachiadă republicană, în cadrul că
reia atletismul ocupa un loc principal. 
Desfășurarea întrecerilor de atletism 
se va face, în general, după formula 
campionatului regiunilor din 1963.

Pentru a putea asigura succesul de
plin al acestei mari competiții, cea mai 
mare din istoria sportului nostru, tre
buie să se întocmească de îndată un 
plan concret de acțiune, care să urmă
rească :

• Selecționarea a cel puțin 5—6 e- 
lemente de perspectivă pentru fiecare 
probă (în special cele deficitare) în 
vederea alcătuirii unui lot complet, 
care să înceapă din timp pregătirile în 
funcție de cadrele de specialiști (pe di
ferite probe).

• Inițierea unor acțiuni cu caracter 
de depistare a unor elemente talenta
te, fie prin concurs de selecție — unde 
este posibil — fie prin trecerea unor, 
probe de control a calităților fizice (vi
teză — 30 m, detenta — lungime fără 
elan, forța de săritură în sus etc.).

• Repartizarea atleților pe antrenori 
și profesori de educație fizică (pe ra
ioane, centre de pregătire — în func
ție de specialiști), urmărindu-se pre
gătirea simultană a atleților seniori, 
tineret, juniori și copii.

Pentru a realiza aceste sarcini vot, 
trebui activizate comisiile regionale de 
atletism, angrenîndu-se în muncă toți 
profesorii de educație fizică din fiecare 
regiune, un larg activ obștesc care să 
organizeze în cele mai bune condî- 
țiuni activitatea atletică. ,

66 m bras (m), 33 m spate (f), 33 m 
spate (m), 66 m fluture (f), 66 m flus 
ture (m), 100 m bras junioare cat. M 
II-a (în afară de concurs), 100 m bras 
juniori cat. a II-a (în afară de con
curs), 4x33 m liber (f), 4x33 tn liber 
(m), 4x66 m mixt (f), 4x66 m mixt (m)._

Miine (ora 9,30) : 33 m bras (f), 33 
m bras (m), 66 m liber (f), 66 m li^ 
ber (m), 33 m fluture (f), 33 m flu
ture (m), 66 ni spate (f), 66 m spate 
(m), 100 m liber junioare cat. a II-a 
(în afară de concurs), 100 m liber ju
niori cat. a II-a (în afară de concurs), 
4x33 m mixt (f), 4x33 m mixt (m), 
4x66 m liber (f) și 4x66 m liber (m).
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® La întrecerile etapei finale au fost 
îabilite trei recorduri republicane; 
ouă la seniori (110 mg— V. Jurcă 
4,3 și ciocan- ,C. Drăgulescu 65,55 m) 
i unul la juniori (100 m — M. Isbă- 
:scu 10,7 sec., rec. egalat). în 1962 
u a fost stabilit nici un record repu- 
lican.
• In cadrul concursurilor ediției a 

l-a a campionatului pe echipe au fost 
□rectate și egalate 28 de recorduri 
egionale.
• Baza de selecționare a echipelor 

epreZentative de regiuni a fost mai lar- 
ă decît în 1962, fiind luați în eviden- 
1 un număr mare de atleți și atlete.

OGLINDA MUNCII

întrecerile finale ale campionatului 
egiunilor. desfășurate la Constanța 
n zilele de 19—20 și 26—27 octombrie, 
u stabilit următorul clasament general 
« anul 1963 :

FINALA I

total bărbați femei
l. Buc. r. 16 Febr. 52 088 33 813 18 275
2. Buc. r. 1 Mai 44 598 28 934 15 664
3. Brașov 42 935 26 283 16 672
4. Banat 42 653 28 062 14 691
5. Cluj 38 775 25 766 13 009
3. Ploiești 38 362 24 331 14 031
7. Crișana 36 732 20 787 15 945
3. Iași 34 944 23 121 11 823
3. Buc. r. V.I. Lenin 34 787 21 045 13 742
0. Dobrogea 34 271 19 907 14 364
1. Argeș 33 673 18 232 15 441
2. Bacâu 32 933 19 653 13 280
3. Muteș-A. M. 30 950 17 544 13 405

FINALA A II-A

4. Buc. r. 23 Aug. 40298 24 085 16 213
5. Buc. r. 30 Decern. 34 475 20 427 14 048
6. Galati 31 568 20 726 10 842
7. Buc. r. G. R. 33 832 21 776 12 056
8. Hunedoara 31 400 20 492 10 908
9. Oltenia 30 80S 18 133 12 673
0. Reg. București 27 708 16 058 11 650
1. Maramureș 26 984 16 802 10 182
2. Suceava 25 049 14 645 10 404

Din clasament lipsesc echipele ra-
oanelor bucureștene Tudor Vladimires-
:u (club raional) și Nicolae Bălcescu
'club raiona' Unirea) care n-au reu-
■it să se calilice pentru etapa linală 1

Bucureștenii au dominat și tn acest 
an întrecerile. Echipa raionului 16 Fe
bruarie (alcătuită din atleți de la clu
burile Steaua și Știința) a obținut o 
victorie clară. La această victorie fa
cilă a contribuit însă și faptul că prin
cipala adversară (raionul 1 Mai—Dina
mo) a avut indisponibili o serie de 
atleți (Barabaș, Vamoș, Mihali etc.).

O' frumoasă comportare au avut at
leți din reprezentativa Brașovului, care 
au ocupat locul III în clasamentul 
general, la capătul unei lupte strînse 
cu sportivii din, echipa Banatului. In 

Valeriu Jurcq a concurat în acest sezon la mai multe probe (400 m g, lungi
me, 200 m, ștafete, 110 m gj. Așteptam — și mai așteptăm încă f — un non 

record la 400 m g, dar Jurcă l-a stabilit la... 110 rn g.
Iată-l, la un antrenament de trecerea gardului.

schimb, apreciem ca nesatisfăcătoare 
evoluția atleților Clujeni, clasați pe 
locul V. Nu atît locul ocupat de ei 
apare ca nesatisfăcător, cît mai ales 
punctajul realizat de 38775, care e 
departe de aștepări.,

In progres față de anul trecut s-au 
prezentat formațiile regiunilor Ploiești, 
Crișana, Iași, Galați și Hunedoara. Mai 
slab au evoluat cei din Bacău, Argeș 
și Mureș-Autonomă Maghiară, iar echi
pele regiunilor București, Maramureș 
și Suceava mai au încă multe de făcut.

Iată acum un tabel sinoptic privind 
rezultatele finalelor :

băle# fete total

Maestru al sportului 4 2 6
Cat. I 33 17 50
Cat. a II-a 207 112 349
Cat. a IlI-a 375 156 531
Abandonuri 35 12 47
Fără clasificare 139 54 195

Este desigur îmbucurător faptul că 
la întrecerile- finale participanții au 
realizat o serie de rezultate echivalen
te normelor de clasificare sportivă pre
văzute pentru titlul de „maestru al 
sportului" și categ. I (după cum se 
știe, norme destul de pretențioase), 
dar nu este cîtuși de puțin normal ca 
pentru o finală de campionat, în care 
CALITATEA trebuie să fie pusă pe 
primul plan, ca majoritatea perfor
manțelor să fie echivalente normelor 
de categ a II-a și a lll-a, cu atît mai 
mult cu Cît normele categ. a Ill-a 
sînt accesibile oricărui tînăr care 
are o oarecare pregătire.In aceste con
diții este de neînțeles faptul că aproa
pe 200 de concurenți n-au reușit nici 
măcar rezultate echivalente categ. a 
111-a I...

★
Dar cu tot progresul înregistrat 

de ediția a Il-a, trebuie să spunem 
că ea nu s-a ridicat totuși la înăl
țimea așteptărilor,, și că multe di.it 

lipsurile constatate încă în 1962 au 
existat și la întrecerile din acest an.

Aspectul negativ cel mai pregnant, 
evidențiat de principalele etape ale 
competiției (zonală și finală), a fost 
lipsa de continuitate în preocupările 
pentru această importantă acțiune.

în unele regiuni preocuparea s-a 
manifestat doar cu puțin timp îna
intea întrecerilor etapei zonale (iulie) 
și' apoi în preajma finalelor.

Lucrul acesta este dovedit, cum 
nu se poate mai bine, de desfășurarea 
întrecerilor, de selecționarea și pre

zentarea In concurs a multor echipe. 
La majoritatea echipelor participante 
la Întreceri s-a putut observa lipsă de 
omogenitate, de echilibru valoric. Și 
în acest an au existat improvizații în 
alcătuirea echipelor. In această pri
vință vom da numai citeva din nume
roasele exemple pe care ni le-au fur
nizat întrecerile finale de la Constan
ța. Echipa raionului bucureștean Gri- 
vița Roșie, a folosit pe aiergătoarea 
de semijond Alexandrina Ghera la... 
greutate (7,10 ,m) și suliță (15,60), 
Banatul a utilizăt-o pe sprintera Cris
ta Mesaroș la înălțime (1,30), Ploieș- 
tiul a apelat la săritorul In înălțime 
Xenofonte Boboc să sară și la lungime 
(5,26 m) și la prăjină (3,20 m) etc.

Aceste soluții, considerate poate ca 
„salvatoare", arată felul cum au în
țeles comisiile respective de atletism, 
antrenorii și tehnicienii, să se preo
cupe de formarea unei echipe cu ade
vărat reprezentative.

SELECȚIONARE PE BAZA IN
DICILOR OBIECTIVI, NU...

IMPROVIZAȚII

De Ia încheierea ediției din 1962 și 
plnă la începerea întrecerilor din a- 
cest an a fost timp suficient pentru a 
se rezolva cu succes această sarcină 
importantă. Pentru aceasta ar fi tre
buit să existe însă o preocupare con
tinuă, o muncă plină de exigență și 
spirit de răspundere. Ar fi trebuit or
ganizate campionate de atletism în 
toate orașele și raioanele țării, așa cum 
de altfel există și sarcina trasată de 
documentele Conferinței pe țară a 
UCFS. Aceste campionate, deși obliga
torii pentru atletism, nu au fost totuși 
organizate în toate raioanele iar în 
multe cazuri organizarea lor a fost fă
cută de mîntuială. Ele n-au reprezen
tat, așa cum este de presupus, o sărbă
toare a atletismului din raionul res
pectiv, la care să participe cei mai 
buni atleți, selecționați în cadrul canj- 

pionatului asociațiilor sportive, comi
siile regionale de atletism, dar mai st
ies consiliile regionale ale UCFS n-au 
controlat felul în care se execută a- 
ceastă sarcină, n-au dat îndrumări și 
n-au tras pe nimeni la răspundere pen
tru neîndeplinirea ei.

Așa s-a făcut că pentru întrecerile 
etapei zonale a campionatului pe echi
pe, formarea unor reprezentative de 
regiuni s-a făcut fără... prea mare 
greutate I Scheletul echipei îl formau 
cei cîțiva atleți cunoscuți, iar pentru 
celelalte locuri „vacante" s-a apelat la 
improvizații. Dacă . s-ar fi organizat 
cum trebuie campionatele raionale, dacă 
ar fi: fost urmărită cu toată atenția e- 
voluția diferiților atleți, fie ei chiar 
și începători, cu siguranță că mulți din
tre ei ar fi putut realiza rezultate cu 
mult mai bune decît cele ale „impro
vizațiilor".

★
Iarna trecută și în primăvară o se

rie de antrenori au întreprins citeva 
„turnee" prin țară, pentru depistarea 
elementelor talentate pentru probele 
de aruncări. Rezultatul acestor inves
tigații a fost mai mult decît'mulțumitor 
și mulți din acești tineri au fost che
mați, pe timpul vacantei de vară. în 
tabere de pregătire, realizînd progrese 
însemnate în însușirea corectă a de
prinderilor tehnice ale probelor res
pective. Ne așteptam ca foarte multe 
din aceste elemente să fie urmărite, 
în continuare, după terminarea tabe
relor și chemate la pregătirea echipe
lor regionale. Dar, lucrul acesta s-a 
realizat într-o măsură insuficientă. Cine 
poartă răspunderea acestei situații ? 
De ce această frumoasă acțiune ini
țiată de federație nu a fost continuată 
de comisiile regionale de atletism ?

Desfășurarea întrecerilor etapei zo
nale a scos la iveală numeroase lip
suri. Unele dintre ele au fost arătate 
în analiza făcută la terminarea con
cursurilor, altele au fost sesizate con
ducătorilor și antrenorilor echipelor res
pective' de către ■ observatorii federali. 
Totuși s-au luat puține măsuri pentru 
îndepărtarea acestor deficiențe și ni
meni nu se poate pllnge că n-a avut 
timp pentru așa ceva, din iulie de la 
zone pînă la sfîrșitul lui octombrie, la 
finale.

DESPRE UNELE...
PERFORMANȚE

In prima finală de la Constanța 
(locurile I—XIII) s-au înregistrat cî- 
teva performanțe de valoare europeană 
dar rezultatele la numeroase probe au 
fost sub așteptări. Intre cele cîteva 
performanțe valoroase și restul rezul
tatelor a existat o supărătoare diferen
ță. In timp ce Jurcă, de exemplu, la 
110 mg realiza 14,3 sec., ultimul cla
sat, C. Simion a obținut 20,2 sec I; 
alături de C. Drăgulescu, cu noul său 
record de 65,55 m, pe foaia de concurs 
la ciocan erau notate rezultate de 23,02, 
22,90 m; la triplu salt șapte concu
renți n-au reușit să sară 12,00 m, la 
400 m plat au existat o serie de concu
renți care au alergat cu mult mai slab

Cupa 30 Decembrie - ultimul concurs al anului
Bazinul acoperit de la Floreasca găz

duiește astăzi și mîine tradiționala 
competiție, cu care se încheie sezonul 
1963 : „Cupa 30 Decembrie". Ca și în 
anii trecuți, competiția este deschisă 
celor mai tineri înotători — copiii. Or
ganizatorii — comisia orășenească de 
specialitate — au introdus în program 
probe pe distanța de 33 m (pentru 
copii născuți în 1951 și ulterior) și 
66 m (pentru copii născuți în anii 
1949—1950). Cluburile pot înscrie cel 
mult patru concurenți de proba indivi
duala (în clasament contînd doar pri
mii doi) și o singură ștafetă, iar drep
tul de participare este limitat la doua 
probe de reuniune.

Iată programul celor două zile de 
concurs : astăzi (ora 19,30) î 33 m li
ber (f), 33. m liber (m)s 66 m bras (f)j 

decît Florentina Sta-ncu, oiștgătowe*  
probei la fete (57,4). Aceste exemple 
le-am cules de la întrecerile finalei I, a 
doua (locurile XIV—XXII) fiind și mai 
„bogată" în astfel de rezultate. Și pen
tru Că fot veni vorba despre finala a 
II-a vom arăta că la o serie de pro
be au fost concurenți care n-au reușii 
să obțină nici măcar un singur punct 
după tabela internațională (Gh. Alexa 
— Suceava, C. Paîu — Galați etc). 
Ce părere au antrenorii, profesorii de 
educație fizică despre această situație ? 
Justifică oare munca lor pe un an ?,

Organizatorii întrecerilor de la Con-, 
stanța au multiplicat tabelele cu rezul
tatele obținute în cele două finale și 
le-au dat delegaților echipelor partici
pante. Nu știm dacă toți cei care aii 
primit aceste rezultate le-au citit cu 
toată atenția, și mai ales le-au ana
lizat cu spirit de răspundere.. .

t
SA TRECEM LA LUCRU '
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4 echipe rominești peste hotare

Reprezentativele R.P. Romine 
intilnesc astăzi la Viena echipele Austriei

AL 40-LEA MECI INTERNAȚIONAL LA BĂIEȚI Șl AL 28-LEA LA FETE © SELECȚIONATA DE 
TINERET A CAPITALEI Sl-A ÎNCEPUT TURNEUL ÎN U.R.S.S. © BANATUL TIMIȘOARA JOACA 

AZI LA BERLIN

AZI

Un fapt demn de subliniat : la ora 
«ctnală, patru echipe romînești de 
handbal în 7 se află în turnee peste 
hotare și toate patru — după progra
mele anunțate — evoluează astăzi. Să 
le enumerăm :

REPREZENTATIVELE ȚĂRII (mas
culină și feminină) susțin azi la Vie
na revanșe cu echipele Austriei (în 
continuare, după cum se știe, ele vor 
juca la Lyon cu Franța și la Berlin cu 
R. D. Germană).

SELECȚIONATA DE TINERET A 
ORAȘULUI BUCUREȘTI se află la 
Baku. în U.R.S.S., unde și-a început 
turneul (și-l va continua apoi la Tbi
lisi și Zaporoje).

In fine, ECHIPA FEMININĂ BA
NATUL DIN TIMIȘOARA (o auten- 
tică formație de tineret) își începe azi 
turneul în R.D. Germană.

Desigur că dintre aceste turnee în 
primul rînd reține atenția cel al re- 
prezcniativelor țării, a căror evoluție 
este așteptată cu legitim interes. Ele 
Bust in meciuri destul de dificile. Pen
tru handbaliști, aceste întîlniri repre

zintă un bun prilej de verificare a po
tențialului în vederea campionatului 
mondial de anul viitor. Așteptăm vești 
bune de la ei.

★

Joi la aeroportul Băneasa, mare ani
mație, atmosferă specifică plecărilor : 
rude, cunoscuți, sportivi, conducători 
de secții, veniți să-i petreacă pe cam
pionii mondiali și să le ureze mult suc
ces. Discuțiile nu mai contenesc, se 
încrucișează întrebările și răspunsuri
le. Notăm cîteva opinii :

I. Kiinst-Ghermănescu, antrenor al 
echipei masculine : ,,Turneu util, cu
Care se încheie o etapă de pregătire 
pentru campionatul mondial. Scopul 
turneului: verificarea gradului de pre
gătire, în compania unor adversari din
tre care echipa R. D, Germane am im
presia că este cea mai bine pregătită 
dintre participanții la campionatul 
mondial",

C. Popescu, antrenor al echipei fe
minine : „Echipa va lupta cu toată ar

doarea pentru a se înapoia neînvinsă. 
Sper să ne luăm revanșa asupra Aus
triei. Dintre jocuri, mai greu este cel 
cu echipa R. D. Germane, redutabilă 
pe teren propriu.

Nodea, jucător (singurul care a mai 
jucat contra Austriei) : „Sîntem bine 
pregătiți și sper că vom obține, ca și 
fetele, ceea ce dorim foarte mult : re
vanșa asupra naționalei Austriei".

E vorba de revanșe, pentru că în 
1957 am pierdut cu 13—12 la băieți 
și 3—1 la fete.

Notăm și loturile care au plecat sub 
conducerea tov. D. Costea, președin
tele F.R.H. : Rogolea, Redl — Ivănes- 
cu, Moser, Hnat, Costache I și II, 
Gruia, Nodea, Oțelea, I. Popescu, Sa- 
mungi și Nica (băieți), Hector, Bor- 
cea — Boțan, Constantinescu, Oțelea, 
Leonte, Hedeșiu, Ianosi, C. Dumitres
cu, V. Dumitrescu. Florianu, Ștefănescu 
și Nemeț (fete). Antrenori : N. Nedef 
și I. Kunst-Ghermănescu, respectiv C. 
Popescu și V. Gogîltan. Medic : C. 
Șarpe.

Consemnăm și amănuntul că azi re-

BASCHET. Sala Floreasca, de la ora 
17: Olimpia—I.C.F. (1. II), Progresul— 
Mătasea Dudești (f. II), Știința—Steaua 
(m. I.), Jocuri in cadrul campionatelor 
republicane.

ȘAH. Sala de festivități a hotelului 
Victoria (strada Mihai Vodă nr. 2), de la 
ora 9 șl 16,30, finala campionatului re
publican masculin (întrerupte și runda 
a XlII-a).

VOLEI : Sala Dinamo, de la ora 16,30: 
Dinamo—C.P.B, (I), Progresul—Rapid
(m) și Steaua—Dinamo, meciuri în ca
drul „Cupei F.R.V.'.

HALTERE : Sala Dinamo II, ora 17: 
Dinamo Obor—Steaua și Rapid—Olimpia 
— în ultima etapă a campionatului ora
șului București.

MIINE
BASCHET. Sala Floreasca, de la ora 

8 : Rapid—Ciișul (i.I), Dinamo—Știința 
Craiova (m. I), meciuri în cadrul cam
pionatelor R.P.R. ; ora 11 : întîlnirea
internațională dintre selecționatele mas
culine școlărești ale R.P. Romîne și 
R.P. Ungare ; era 12,30 : Unirea—Ști
ința București (f.I.), meci în campiona
tul republican.

ȘAH. Sala de festivități a hotelului 
Victoria, de la ora 16,30 ; runda a XlV-a 
a campionatului republican masculin.

VOLEI. Sala Ciulești, de la ora 3,30 : 
Știința Buc. — Voința Craiova (f). Ra
pid—Progresul (f), meciuri in cadrul 
.Cupei F.R.V.".

HOCHEI. Patinoarul „23 August', ora 
17 : București (tineret) — Le Locle (El
veția) — meci amical ; ora 19 : Bucu-

rești—Sofia—meci în cadrul „Cupei E 
nării'.

FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 1 
Tehnometal—Victoria Giurgiu („Cu 
R.P.R.').

HANDBAL. Sala Floreasca, Jocuri 
cadrul „Cupei F.R.H.", ora 14: I.C.F 
București—juniori ; 15,15 : Progresu
Fabrica de timbre (f) ; 16,20: Rapid 
Electromagnetica (f) ; 17,25 : Spartac 
Rafinăria Teleajen (m) ; 18,40 : Dinamo 
Steaua (m) ; 19,45 : Știința—Confecț
(f). — Sala Dinamo, de la ora 8, joci 
în cadrul „Cupei Sportul popular" (j 
niori și junioare).

TENIS DE MASA. Sala stadionul 
Republicii, de la ora 8,30 : concurs < 
juniori organizat de clubul Progress

prezentativa masculină susține a 40-a 
întîlnire internațională, iar cea femi
nină a 28-a. Ghițescu se menține pe primul! ltr

■Jocuri interesante in campionatele republicane
Campionatele republica

ne de baschet masculin 
și feminin programează 
azi și miine jocurile eta
pei a Ill-a a seriei I și 
meciurile inaugurale ale 
seriei a H-a. Cele mai in
teresante partide se anun
ță Știința București — 
Steaua, Știința Tg. Mu
reș—Rapid, Dinamo Ora
dea—Steagul roșu Bra
șov (mase, seria I), Voin
ța Tg. Mureș — Aurul 
Brad (mase, seria a 11-a), 
Unirea—Știința București 
(fem. seria I) și S.S.E. 
Constanța—Știința Timi
șoara (fem. seria a Il-a).

Iată și celelalte întil- 
niri a ie etapei: masculin, 
seria 1: Dinamo Bucu
rești — Știința. Craiova, 
Știința Timișoara—Poli
tehnica Cluj, Siderurgistul 
Galați—Știința Cluj; se
ria a ll-a: Constructorul 
lași—Voința Iași, A.S A 
Roman—Voința Satu-Ma- 
re. Farul Constanța—Chi
mia Suceava ; feminin, se
ria / : Rapid—Crișui O- 
radea, Voința Brașov — 
Știința Cluj, Voința Tg. 
Mureș—Mureșul Tg. AIu- 
reș. Voința Oradea—Voin
ța București; seria a 11 a: 
Olimpia București—I.C.F., 
Progresul București—Mă
tasea Dudești, A.S.A. 
Cluj—C.S.M.S. lași

coș este una
Să dăm

Precizia în aruncările la 
din problemele capitale ale jocului de 
baschet. Avînd în vedere acest lucru, 
vom căuta să ilustrăm prin cifre evolu
ția — din acest punct de vederș — a ce
lor mai bune echipe masculine din țara 
noastră în primele două etape ale cam
pionatelor republicane.

d> în ceea ce privește aruncările din 
acțiune, majoritatea formațiilor noastre 
continuă să fie deficitare. Pînă în pre
zent, doar 3 echipe au realizat procente 
satisfăcătoare : știința Cluj 69°/o în me
ciul cu Politehnica Cluj, Rapid 68% și 
Steaua 67% în meciurile cu Siderurgistul 
Galați.

Dar șa vedem și procentajele celorlalte 
formații : Dinamo Oradea 33% în jocul 
cu Dinamq București. Știința Craiova

33% în înîlnirea cu Știința București și 
Steagul roșu Brașov 36% în meciul cu 
Știința Tg. Mureș. Procentaiele celorlal
te echipe variază între 40 și 55%, ceea 
ce este încă insuficient.

d» Nici procentajele ia aruncări libere 
nu strălucesc. Cele mai bune aparțin 
echipelor Rapid București 75%, Siderur- 

71% și Știința Timișoara 
68%. Cele mai slabe : Știința Tg. Mureș 

.<au transformat 14 din 44 !) ș: 
Știința Craioua 40%.

• Horia Uemian, pivotul echipei noa- 
Jtre reprezentative, s-a și instalat în 
xiuntea coșșeterilor cu 66 puncte Pe 
locurile următoare : O. Teodoru (Știința 
Ciaiova) 59 p, 3, P. Dumitrescu (Steagul 
ros>m 54 p și 4. A. Savu (Știința Buc.)

Azi și miine,

Viorica Niculescu, cea mai buna jucătoare a Științei 
București, și-a făcut duminică o reușită reintrare. In foto
grafie o vedem înscriind, după o reușită acțiune de pă
trundere. Mîine o vom revedea pe Viorica Niculescu in
tr-o partidă dificilă ce va fi susținută de Știința, în com
pania echipei Unirea.

Foto î T. Chioreanu

cuvintul cifrelor.
este

--- —----- -w ~
La fete ordinea primelor clasate 

următoarea ; 1. H. Spiridon (Voința 
Buc.) 45 p, 2. S. Csak (Voința Oradea) 
33 p, 3. E. Demeter (Voința Tg. Mureș) 
32 P.

Activitatea competițională în țară
(De remarcat câ Sirena a jucat doar 
în cinci oameni...)

Și acum iată rezultatele individuale 
înregistrate în această etapă în me
ciul derbi dintre Unirea și C.F.R.: 
I. Săvescu — Al. Nițescu 837—853, P. 
Popescu — Gh. Frumeti 825—784, C. 
Rudău 
tin — 
stantin 
neș —

★
Selecționata de tineret a orașului 

București și-a început turneul în 
U.R.S.S., jucînd la Baku cu echipa lo
cală Dinamo. Victoria a revenit dina- 
moviștilor cu scorul de 13—12.

Cu antrenorul FI. Hamaropoi, 
după turneul echipei Capitalei
Zilele trecute, echipa de hochei pe 

gheață a Capitalei noastre s-a întors 
după un turneu de nouă jocuri în strai 
natale. La întoarcere, am stat de vor 
bă cu antrenorul lotului Mihai Flama- 
ropol. care ne-a răspuns la cîteva în
trebări ;

— Care au fost obiectivele tur' 
neului ?

— A fost un turneu de pregătire, 
al cărui principal obiectiv a fost sus 
ținerea de jocuri numeroase, la inter 
vale scurte, după un ciclu similar ce 
lui care ne așteaptă la Jocurile Olim 
pice de la Innsbruck. Sub acest aspect 
ne-am atins scopul, susținînd 9 me 
ciuri în interval de 15 zile. Am urmă 
rit, de asemenea, realizarea unui joe 
superior, susținut de un ansamblu omo 
gen, bazat pe un sistem precis, in care 
jucătorii cunosc și respectă sarcinii*  
postului pe care-l ocupă, precum și 
acomodarea echipei cu adversari difo 
riți, pe terenuri străine. In total, am 
cîștigat 4 partide, un meci s-a ternii 
nat la egalitate, iar patru (dintre care 
două cu echipa națională a R.D. Ger 
mane) le-am pierdut.

Campionatul republican de popice pe 
echipe se află în plină desfășurare. In 
Capitală, unde activează multe echipe 
în rîndul cărora se află membri ai 
loturilor naționale, s-a încheiat turul 
fazei orășenești. lata rezultatele înre
gistrate în ultima etapă: Dinamo — 
M.T.T.C. 4609—4319, Laminorul — 
Iuta 4905—4821, M.M.C.M. — Gloria 
4693—4661, Frigul — Apar at a j 4700— 
4726, Cimentul — Sirena 4796—3956.

— Cum s-a comportat, în gene
ral. echipa noastră ?

— în primele meciuri am remarcat 
uncie deficiențe ale jocului în apărare 
(așezarea pe teren a jucătorilor, unele 
greșeli in aplicarea execuțiilor tehnice, 
ca : acroșajul, loviturile cu corpul, blo 
curea adversarului la mantinelă etc.). 
In atac, randamentul liniilor era ine 
gal ; jucătorii combinau bine, dar nu 
trăgeau suficient la poartă. Analizînd

— Z. Buzea 838—843, V. Mar-
D. lvanciu 853—836, Gh. Con-
— I Balaban 795—778, D. De-
1. Petra 825—843. Scor final:

Joi după-âmiază, finala campionatu
lui a luat cel de-al doilea start. Cu 
runda a Xl-a am intrat in faza ultimă, 
decisivă, a interesantei dispute care 
trebuie să desemneze pe campionul 
țării.

In dimineața aceleiași zile, însă, cinci

măcu jucătorii aceste lipsuri, am luat 
suri imediate și comportarea echipei 
s-a îmbunătățit evident, ea jucînd foar
te bine in a doua parte a turneului, 
cînd a întrecut clar (5—0 și S—3) 
echipe din prima divizie a R.F.G.

— Ce alte constatări ati mai 
făcut după acest turneu ?

— Dna din problemele care ne-an 
preocupat a fost mai buna organizare 
a apărării. Stabilind sarcini precise pe 
posturi, randamentul acestui comparti
ment s-a îmbunătățit. Am remarcat și 
rezultatele bune pe care le-au dat li
nia întîi și a treia în formula Riro, 
Calamar, G. Szabo respectiv loanovici, 
Florescu, Pană. De asemenea, s-au pu
tut remarca progresele realizate în ceea 
ce privește jocul în forță practicat de 
formația noastră. In general, a fost 
un turneu util, din care tragem mul
te învățăminte pentru perioada urmă
toare.

— Ce jucători fac parte, în con
tinuare din lot ?

— Pentru „Cupa Dunării". „Cupa 
București" și viitoarele întîlniri pînă 
la J.O., contăm în pregătire pe : Cri 
șan, Sofian, Dumitraș și Crihan (por
tari), Czaka, Ionescu, Varga, Fogoroș, 
Țiriac (fundași), Biro, Calamar, G. Sza
bo, Iuliu Szabo, Ferenczi, Andrei, Pa
nă, Florescu, loanovici, Mihăilescu, 
Naghi și Tabaci. Vom lucra în conti
nuare cu toată grija, pentru ca pre
gătirea echipei să se îmbunătățească 
continuu.

Interviu luat de RADU URZ1CEANU

4973—4937 p. d. De reținut că F. Po
pescu și Gh. Frumeti sînt antrenoiii 
echipelor noastre reprezentative.

După 13 etape, formația Unirea, 
pregătită de F. Popescu, ocupa primul 
loc cu 33 p, urmată în ordine de: 
C.F.R. 31 p; Laminorul 31 p; Voința 
30 p (cu un joc mai puțin); M.M.C.M. 
26 p; Cimentul 25 p; Titanii 23 p; Si
rena 23 p; Gloria 23 p; Frigul 22 p. 
etc. 

noi rezultate completaseră tabelul 
neului. Troianescu a avut de înci 
trei partide întrerupte, din care 
putut însă realiza decit */ î p„ 
Neamțu, pierzînd la Partos și Pa- 
Sutirr.an l-a învins pe Alexandri 
iar Vaisman a făcut remiză cu B 
O singură partidă a trebuit să fii 
treruptă a doua oară, cea dintre Ș 
și Mititelu.

Runda a Xl-a a programat pa 
de deosebită importanță pentru c 
ment. Cei trei lideri s-au prezent! 
examen dificil și au obținut rezu 
diferite: Ghițescu a cîștigat la Sta 
Ciocîltea n-a putut face decît re 
cu Neamțu, în timp ce Soos a pi« 
la Radovici. Trei partide interes, 
de luptă.

Ca spectacol, întîietatea o meriți 
tîlnirea dintre Ghițescu și Stâncii 
care atît piesele albe conduse de 1 
lașul clasamentului, cît și cele n 
ale urmăritorului său, au atacat ci 
goare rocadele în părți diferite, 
mutarea a 19-a, Ghițescu deschide 
trul cu o frumoasă înaintare de 
și de aici încolo urma să decidă 
„viteza" atacurilor. Mai repede si 
cis au acționat piesele lui ('. 
cîștigător la mutarea 29.

Ca stil și concepție, mai valon 
ni se pare însă partida ciștigată 
Radovici la Soos. Maestrul pîoieș 
a dat un tipic „atac pozițional" 
care piesele albe au ocupat cîmpti 
cheie, nu pentru decizie imediată 
pentru a majora constant avan’ 
strategic. Roadele n-au întirziat. I 
ția lui Soos s-a prăbușit și intrînd 
amenințare de mat el a trebuit să 
deze la mutarea 52.

Ciociltea a deținut mult timp in 
tiva în partida cu Neamțu. A și obț 
în final, un pion trecut pe coloana 
foarte aproape de transformare, 
poziția negrului a rezistat. Partida 
rr.a să se întrerupă, dar înainte de 
înscrisă mutarea în plic. Ciocîltea 
convingîndu-se de egalarea șanselo 
a căzut de acord asupra remizei.

Dintre celelalte rezultate nc 
victoria-record (numai 17 mutări! 
lui Vaisman asupra lui Szabo, 
cum și prima partidă cîștigaiă 
Nacht — la Alexa ndrescu. Bote: 
făcut remiză cu Pavlov, Reicher 
Giinsberger, iar Partos (cu negr 
l-a învins pe Sutiman. . Troiani 
a întrerupt cu Mititelu, dar apoi a 
dat fără joc. A rămas întreruptă < 
partida Șuteu - Nacu.

Prin contrast, runda de aseară 
fost fără istoric. Șase remize pri 
care și cele ale fruntașilor clasame 
lui: Nacu - Ghițescu, Pavlov - i 
cîltea, Radovici - Reicher, Soc 
Szabo, Mititelu - Botez, Parto 
Nacht. Stanciu a cîștigat un punct 
țios, învingîndu-1 pe Troianescu. , 
două partide decise : Giinsberger 
Șuteu 1-0, Alexandrescu — Vaisi 
1-0. Din nou o singură întrerup 
Neamțu — Sutiman.

Conduce Ghițescu cu 8’/j pun 
urmat de Ciocîltea și Radovici 8, S 
și Stanciu 7’/i, Nacu 7 (1), Botei 
Pavlov 6V2, Vaisman 6.

RADU VOL



HIBERNARE? NU! Meciul Rapid București — Dinamo Tirana
■ Zăpada s-a așternut în întreaga (ară, acoperind și terenurile de fotbal. O 

imensă cortină albă peste sezonul de toamnă. Numai că fotbaliștii nu prea vor 
să ia în seamă acest final, conștienți că rezultatele bune din timpul verii se 
clădesc acum, în timpul iernii, pe zăpadă. Astfel că marea majoritate a echi
pelor nu și-au încheiat activitatea. Lăsînd la o parte etapa de „Cupa R.P.R." 
care se dispută mîine și aduce în fața spectatorilor 36 de echipe, trebuie să 
mai notăm meciurile din cadrul turneului pe care-l efectuează în (ara noastră 
formația cehoslovacă Tatran Presov, ca și echipele romînești aflate deja 
peste graniță (Steaua, Rapid) sau care vor pleca astăzi (combinata Progre
sul — Petrolul) și mîine (Dinamo București). Un „decembrie" în care 
echipele de fotbal sînt mai active ca oricînd.

Alte formații își continuă pregătirile, bineînțeles cu o intensitate mai 
scăzută ca în plin sezon, lată relatările

scurtă. Totuși, jucătorii vor face gim
nastică, atletism etc., sporturi compli
mentare în scopul îmbunătățirii pre
gătirii fizice. Antrenamentele pentru 
sezonul de primăvară vor fi reluate 
la 7 ianuarie 1964 cu antrenamentele 
zilnice.

se joacă duminică

primite de la o serie de echipe.

antrenorul Ilie Savir a avut unele difi
cultăți în alcătuirea formației. Au 
fost promovați mulți fotbaliști tineri 
și de aceea omogenitatea echipei a 
avut uneori de suferit. Pentru a sa 
remedia acest lucru, Flacăra roșie nu 
va înceta antrenamentele în timpul 
iernii. Pînă la 15 ianuarie fotbaliștii

STEAGUL ROȘU BRAȘOV. 0 dată 
eu etapa de duminică în care au întîl
nit pe Dinamo București, jucătorii de 
la Steagul roșu au intrat într-o perioa
dă de odihnă de 12 zile, timp în care 
se va efectua și un riguros control me
dical. în această perioadă de 12 zile 
va avea loc și ședința de analiză a ac
tivității echipei depusă în prima par- se vor antrena de trei ori pe săptătnî- 
te a campionatului republican. înc«- 
pînd de la 3 ianuarie, sub conducerea 
antrenorilor Silviu Ploeșteanu și Nico
lae Proca, se vor relua antrenamentele 
direct în aer liber.

TRACTORUL BRAȘOV. De cîteva 
zile, jucătorii acestei echipe au luat 
vacanță — primele zile libere după 
un an de intensă activitate, dacă ți
nem seama că în timpul verii fotba
liștii de la Tractorul se pregăteau pen
tru... baraj. La 10 ianuarie după cum 
ni s-a comunicat sub conducerea antre
norului I. Moldovan, toți jucătorii își 
vor relua pregătirile pentru a doua 
parte a campionatului.

După eum se țtie fotbaliștii echipei 
bucureștene Rapid se află de cîteva 
zile la Tirana. Ei trebuiau să întîl- 
nească joi formația locală Dinamo. 
Din cauza timpului nefavorabil me
ciul a fost amînat cu 24 ore.

Aseară, la redacție, s-a primit un 
telefon de la Tirana în care am fost 
anunțați că meciul n-a avut loc nici 
ieri. Vremea continuă să fie rea i

plouă și de trei zile n-a mai putut 
ateriza nici un avion. Din această 
cauză nici arbitrul bulgar care tre
buie să conducă întîlnirea n-a sosit 
Gazdele au amînat meciul pentru du
minică după amiază la ora 16 (15 
ora Bucureștiului). In tot acest timp 
fotbaliștii romini au efectuat un pro
gram de menținere a bunei pregă
tiri fizice.

U.E.F.A 196

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI. Fot- 
baliștii de la fabrica de încălțăminte cu 
același nume din Capitală au avut o 
comportare bună în prima parte a 
campionatul categoriei C, terminînd 
pe locul 4 în seria Sud, cu toate că

nă, urmînd ca după aceasta dată pre
gătirile să se efectueze de cinci ori pe 
săptămînă. Ele au loc alternativ, atît 
în sală cît și afară. „Scopul acestui 
program destul de încărcat pentru pe
rioada în care ne aflăm, ne-a spus an
trenorul Ilie Savu, este dorința noas
tră de a îmbunătăți tehnica tinerilor 
introduși în formație*

TEHNOMETAL BUCUREȘTI. Dato
rită meciului de cupă, antrenamentele 
au continuat cu aceeași intensitate ca 
în plin sezon. După jocul de mîine. 
antrenamentele vor scădea în intensi
tate pînă la 23 decembrie după care 
va urma, pînă la 5 ianuarie repaus. 
După 5 ianuarie antrenamentele vor fi 
reluate direct în aer liber, pe stadio
nul Ciulești. în pregătirea din aceas
tă iarnă, antrenorul M. Mihăilescu a 
introdus și o serie de ședințe la sala 
de forță.

Joi la Arad

U.T.A. - Tatran Presov

U. T. ARAD. Antrenorul N. Dumi
trescu III a relatat corespondentului 
nostru că datorită jocului restanță eu 
Steaua 
sezonul 
pînă Ia 
lele ce
organiza ședința de analiză. Datorită 
restanței, perioada de odihnă va fi

(21 decembrie), pentru U.T.A. 
competițional se prelungește 
21 decembrie. într-una din zi- 
vor urma acestui meci se va

2-1 (1-1)

ȘTIINȚA CLUJ. Cu toate că sta
dionul e acoperit cu un strat gros de 
zăpadă, jucătorii de Ia Știința, dornici 
ca în primăvară să aibă o comportare 
mai frumoasă decît în turul campio
natului, pot fi întîlniți Ia antrenament 
de 2—3 ori pe săptămînă. Mîine vor 
disputa chiar un meci amical cu Uni
rea Dej.

ARAD 13 (prin telefon). Intr-un splen- 
did decor de iarnă (a fulguit tot tim
pul), stadionul U.T.A. a găzduit întîlni
rea internațională de fotbal dintre for
mațiile U.T.A. șl Tatran Presov (R.S. 
Cehoslovacă). în ciuda terenului acope
rit cu zăpadă, cele două echipe au rea
lizat un joc de un bun nivel tehnic. 
Avînd inițiativa în majoritatea timpului, 
textiliștii au cîștigat cu 2—1 (1—1). Ei 
și-au depășit adversarul prin elan și 
viteză, Tomeș, Țîrlea și Floruț, în vervă 
de joc, construind numeroase acțiuni 
reușite. Oaspeții au prezentat o formație 
omogenă, cu o bună pregătire 
remareîndu-se portarul Bobok 
salvat multe goluri.

Oaspeții deschid scorul în 
prin Pavlovic. Tomeș egalează ... 
40 și tot el înscrie golul victoriei în 
min. 52. Arbitrul Traian Cruceanu-Arad 
a condus formațiile :

U.T.A. : Coman — Pecican, Capaș, 
Neamțu (Bacoș) — Sîrbu. Mețcas — To
wes. Chivu. Țîrlea. Floruț, Sellmesi 1 
(Farcaș).

TATRAN : Bobok — Petros, Bomba, 
Zarnau — Rias, Kravaryk _  Pavlovic,
Semăn, Gavron, Kosman. Kulan.

Știri.a rezultate.

tehnică, 
care a

min. 25 
în min.

ȘT. IACOB — coresp.

TURNEUL DIN R. D. VIETNAM
Finala turneului internațional de fot

bal din R.D. Vietnam se va disputa 
intre echipele Ț.S.K.A. Moscova și 
Partizan Tirana. Fotbaliștii sovietici au 
învins în semifinale pe Dukla Praga 
cu 2—1 (0—0), iar Partizan a întrecut 
cu 1—0 (0—0) pe Honved. Steaua Bucu
rești s-a întîlnit din nou cu Vorwărts 
Berlin pentru stabilirea clasamentului 
de la locurile 5—8. Fotbaliștii de la 
Steaua au învins cu scorul de 4—2
O COMBINATA PROGRESUL—PE

TROLUL VA JUCA IN 1ZRAEL
Azi urmează să plece în Izrael, unde 

va susține mai multe jocuri, o echipă 
alcătuită din jucători de la Progresul 
București și Petrolul Ploiești. Iată lo
tul anunțat i Mîndru. lonescu. Pahon- 
țu, Caricaș, D. Nicolae, Florea. lancu.

M. Marcel. Badea, Oaidă, Mateianu, 
Dridea I, M. Voinea, Mafteuță, D. Po- 

i pescu. Stoicescu Antrenorii echipei sînt 
i Ilie Oană și C. Drăgușin.
i DINAMO BUCUREȘTI PLEACA 
i NE LA MADRID

în vederea jocului retur cu Real 
Madrid (miercuri 18 decembrie) ta ca- 

. drul „Cupei campionilor europeni", 
1 campionii țării vor pleca mîine dimi- 
1 rieață. Lotul este alcătuit din : Datcu, 

Uțu, Popa. Nunweiller Ill, Ivan, Ștefan, 
Petru Emil. Nunweiller IV, Pîrcălab. 
Frățilă. Ene II, Țircovnicu, Unguroiu. 

; Haidu. Antrenorii echipei: Tr. lonescu 
i și D. Nicușor.

MII-

încă trei luni de aci înainte și „edi
ția 1964“ a turneului de juniori U.E.F.A. 
va deține actualitatea pe agenda între
cerilor fotbalistice de anvergură euro
peană. O știre sosită recent de la 
U.E.FA. vine să aducă clarificări, le
gate de gradul de dificultate al compe
tiției : „Sistemul de desfășurare al tur
neului — se spune în notă — pre
vede jocuri preliminare, urmate de tur
neul final, care va decide echipa cîști- 
gătoare". S-a renunțat, așadar, la ho- 
tărîrea inițială, potrivit căreia competi
ția programată între 25 martie și 5 
aprilie, în Olanda, avea să se desfășoa
re numai pe serii.

Iată de ce a fost oportună vizita 
la Federația Romînă de Fotbal pentru 
a solicita un interviu tov. ION BA- 
LANESCU, antrenorul coordonator al 
lotului reprezentativ de juniori.

— La ce dată și cu ce lot veți 
începe pregătirile ?

— La 18 decembrie, cînd întreg lotul 
va trebui să fie prezent la București. 
Diferitele triaturi, cele cîteva jocuri efec
tuate în toamnă, ne-au permis alcătui
rea unui lot de 24 de juniori.

— Ni-l puteți spune?
— Desigur. PORTARI: Mircea Con- 

stantinescu (C.S.M.S. lași). Emil Cu- 
rutz (Știința Cluj), ton Spîhgiu (Dina
mo Buc.)ț FUNDAȘI DREAPTA: 
Adrian Constantinescu (Prog. Buc.). 
Nicolae Zaharia (Steaua), Stelian To
ma (Viitorul Buc.); FUNDAȘI CEN
TRALI: Gheorghe Popa (Steaua), Ion 
Timpănaru (Ind. Sîrmei C. Turzii), Ion 
Pâciulete (Viitorul Buc.), FUNDAȘ 
STINGĂ: Valeriu Costache (Lami
norul Brăila), MIJLOCAȘI DREAPTA:

Adrian Dodu (Steagul roșu Brașov), 
Ion Smadea (Viitorul Buc.) ; MIJLO
CAȘI STINGĂ: Viorel Petrovici (Știin
ța Timișoara), Ștefan Ferenț (Tracto
rul Brașcr ), Nicolae Dobrin (Dinamo 
Pitești); EXTREME DREAPTA: 
Mircea Lucescu (Dinamo Buc.), Gh. 
Aurelian (C.S.M.S. Iași) : ÎNAINTA
ȘI CENTRALI: Constantin Lunga 
(C.S.M. Cluj), Teodor Țarălungă (Hu
nedoara), Ion Oblemenco (Rapid Buc.), 
Ilar mut Lang (Minerul Anina) ; EX
TREME STINGĂ: B. Pândi (C.F.R. 
Timișoara), Ion Silaghi (Poiana Cîmpi
na) și Aurelian Cuperman (C.S.M S, 
Iași).

MÎINE ÎN „CUPA R. P. R.“

Ecouri din tribună...
cuviritul unui constau-Iată acum si

lean. HR1STU POPESCU, muncilor 
în port. despre1 echipa favorită a do
brogenilor, Farul: „Ce cred despre 
comportarea Farului ? Răspund bucu
ros la întrebare pentru că de dala 
aceasta am și motive. Echipa a avut o 
evoluție bună și locul 3 ocupat în cla
samentul de toamnă este meritoriu. 
Cu mai multă atenție mi se pare că 
putea să fie ceva mai sus. In orice 
caz, rezultatele bune pe care le-a rea
lizat Farul în această toamnă, au fost 
urmarea creșterii calității jocului pres
tat. Am urmărit echipa atît acasă, cit 
și in unele meciuri din deplasare și pot 
spune că jocul formației a fost adesea 
de un bun nivel. Echipa este destul 
de omogenă. îmbină armonios maturi
tatea unor jucători ca Moroianu, D>- 
nulescu cu elanul unor elemente tine>e 
ca Tuf an. Ologu, Dragu și își organi
zează joctd mai bine ca altădată.

Am însă unele neliniști. îmi pare 
ră echina se pune mai greu pe picioare 
la început de competiție (mă gîndese, 
la acel 0—7 cu Dinamo București din 
prima etapă) și are obiceiul de a ne 
mai dă cite un duș rece, ca acela 
din meciul cu Crișul. Sper că în re
tur printr-o pregătire intensă, echipa 
va elimina aceste lipsuri.

Cil. GUZE1, lăcătuș la secția finisaj 
a Uzinelor „30 Decembrie‘‘-Arad i 
„Față de ultimii trei ani, comportarea 
fotbaliștilor de la U.T.A. a fost mai 
bună în turul actualului campionat. 
In majoritatea meciurilor jucate 
textiliștii au dat un randament 
făcător obținînd rezultate bune, 
de atac a funcționat ceva mai
Țîrlea manifestînd o îmbucurătoare re
venire de formă. De altfel el a marctt 
și cele mai multe goluri. Apărarea nu 
« satisfăcut întotdeauna, dovedind o

au

nouă etapă 
Vor avea

în 
loo

acasă 
satis 
Linia 
bine

.la jumătatea întrecerii fotbaliștilor
îngrijorătoare nesiguranță. La obținerea 
celor 12 puncte și-au adus din pliu 
contribuția și... spectatorii care
susținut cu multă căldură echipa. Din 
păcate. însă, nu de fiecare dată fotba
liștii noștri au luptat cu aceeași ardoa
re pentru victorie. Acest lucru s-a ob
servat în special în deplasare

Ctinoscînd potențialul echipei am to
tuși convingerea că in returul campio
natului U.T.A. se va comporta pe linia 
ultimelor rezultate, chiar mai bine".

FLOREA PETEANU - tipograf la 
întreprinderea poligrafică Cluj: „Pen
tru miile de clujeni care se îndreaptă 
duminica plini de emoție spre stadion 
mă număr și eu. Echipa .mea preferat! 
este Știința. Dacă în campionatul t-e- 
cut am avut parte de mai multe sa
tisfacții, nu același lucru l-aș pul ea 
spune despre turul actualei ediții, lată 
o comparație edificatoare in acest sens. 
In 1962, la sfîrșitțd tiirplui. echipa a 
ocupat locul II cu 16 p.. pentru ca 
acum, după prima parte a campiona
tului, Știinta să ocupe abia locul 13 
cu 9 p. Noi n-am uitat că după 8 eta
pe ea acumulase doar două puncte și 
numai în ultimele 5 jocuri a reușit un 
neașteptat salt obținînd 7 puncte. Bi
lanțul este cu mult sub posibilitățile 
echipei. Abia în finalul campionatului 
studenții s-au apropiat intr-o oarecare 
măsură de valoarea lor.

Că mai este mult de făcut, nu încape 
vorbă. Cred că jucătorii, antrenorii si 
conducerea clubului au tras învățămin
tele cuvenite din „experiența" de la fi
nele campionatului trecut, cînd pauza 
n-a fost folosită așa cum trebuie pen
tru pregătire. Aștept cu încredere re
turul. Pînă in martie urez jucătorilor 
clujeni succes în bătălia examenelor 
și le adresez din inimă îndemnul dea 
se pregăti temeinic, cu mult spirit de 
răspundere pentru retur".

Mîine se dispută o 
cadrul „Cupei R.P.R.“ 
următoarele meciuri: Grănicerul Șiret 
— Dinamo Bacău, Feroviarul Cîmpu 
lung Moldovenesc — C.S.M. Cluj, 
Victoria P. Neamț—Știința Galați, 
Minerul Comănești — Textila Sf. 
Gheorghe, Ancora Galați — — Lami
norul Brăila, Marina Mangalia — 
Dinamo Victoria, Tehnometal Bucu
rești — Victoria Giurgiu, Carpați Si
naia — Poiana Cîmpina, Minerul Șo- 
tînga — Flacăra roșie București, Ră-

săritul Caracal — Metalul Pitești, 
Progresul Balș — Metalul Tr. Seve
rin, Siderurgisțul Hunedoara — Teba 
Arad, Electromotor Timișoara — A S. 
Cugir, Recolta Cărei — Flamura roșie 
Oradea, Foresta Sighet — Minerul 
Baia Mare, C.I.L. Blaj — Rapid Ig. 
Mureș, A.S. Aiud 
Măgura Codlea —

Toate meciurile 
pentru a fi timpul 
eventualelor prelungiri.

— Cînd ați procedat la alcătui
rea lotului, ați avut în vedere și 
rapoartele observatorilor federali ?

— Da. Cel mai bun. exemplu. In 
acest sens, ni-l oferă juniorul Dobrin, 
de cur'md promovat in prima garnitu
ră a formației de categorie A, Dinamo 
Pitești.

— Pe parcursul pregătirilor lo
tul va suferi unele modificări ?

— Mai puține modificări și mat 
multe reduceri in așa fel incit. în 
faza finală a pregătirilor să ajungem 
la un număr de maximum 18 jucători.

— Prin precizarea sosită de la 
U.E.F.A., legată de sistemul de 
desfășurare a competiției nu sîn- 
teți de părere că întrecerea pen
tru titlu se anunță mai dificilă î

— Firește. Participarea la jocurile 
preliminare și apoi (sperăm) la tur
neul final va solicita jucătorilor o 
mai mare capacitate de efort depus 
la. scurte intervale de timp. Cu aju
torul colectivului de antrenori, vom 
putea asigura echipei omogenizarea 
dorită la toate capitolele: 
tactic, fizic și moral-volitiv.

Nu este o treabă ușoară 
in lot 4 jucători de categorie
campionatul categoriei secunde și restul 
din campionatul republican al juniori
lor, dar prin muncă asiduă vom învin
ge toat dificultățile. Fotbalul nostru 
și-a creat o frumoasă reputație in a- 
ceastă competiție a juniorilor și na 
vrem să facem excepție de la regulă-

Interviu luat de
G. NICOLAESCU

tehnico-

cînd ai 
A, 6 din

— Minerul Deva, 
C.S.M. Sibiu.

încep la ora 13
necesar disputării

1X2X1X21
• Concursul PRONOSPORT de mîine, 

duminică 15 decembrie, oferă partici- 
panților întîlniri interesante și echili
brate în care eventualele surprize pot 
aduce premii mari.

Așa cum am mai scris la această ru
brică. programul cuprinde partida in
ternațională de rugbi dintre reprezenta
tivele Franței și R.P. Romîne, 4 întîlniri 
din Cupa R.P.R. și 7 întîlniri din cam
pionatul diviziei B din Italia.

Programul complet al concursului de 
mîine este următorul :

I. Franța — R. P. Romînă (rugbi)
II. Recolta Cărei — FI. roșie (Cupa 

R.P.R).
III. Ancora Galați — Laminorul Brăila

(Cupa R.P.R.).
IV. Carpați Sinaia — Poiana Cîmpina

(Cupa R.P.R.).
V. Electromotor Tim. — A. S. Cugir 

(Cupa R.P.R.).
VI. Alessandria — Pro Patria (camp, 

italian B).
VII. Catanzaro — Cosenza (camp, 

lian B).
VIII. Padova — Udinese (camp.

lian B).
IX. Palermo — Napoli (camp, 

lian B).
Prato — Brescia (camp, italian B). 
Simmenthal — Parma (camp, ita

lian B).
Varese — Lecco (camp, italian B).

PRONOEXPRES

ita-

ita
lia-

X. 
XI.

XII. _____ ____________  ....
• Duminică 22 decembrie, participau- 

ții la PRONOSPORT vor avea prilejul 
să participe la un concurs special.

Amănuntele în legătură cu acest con
curs le puteți citi în prospectele aflate 
la agenții și în Programul LOTO-PRO- 
NOSPORT nr. 51. care apare marți 17 
decembrie.

Pentru a satisface totuși curiozitatea 
participantilor, dăm mal jos programul 
acestui concurs special :

I. Juventus — Internazlonale (camp, 
italian A).

II. Milan — Roma (camp, italian A) 
in. Bologna — Mantova (camp. " 

lian A).
IV. Fiorentina — Catania (camp, 

lian A).
V. Genoa — Bari (camp, italian

VI. Lanerossl — Sampdoria (camp. 
Ilan A).

VII. Lazio — Atalanta (camp, italian A). 
VIII. Messina — Torino (camp. ita

lian A).
IX. Modena — Spal (camp. Italian A). 
X. Napoli _  Varese (camp, italian B).

XI. Parma — Padova (camp, italian B). 
XII. Catanzaro — Palermo (camp. Ita

lian B).
După cum se poate vedea, programul 

este alcătuit din partidele etapei din 
divizia A și din cele mai echilibrate 
partide din divizia B a campionatului 
italian.

• Ultimul act al concursului SPORT- 
EXPRES trimestrul IV 1963, se va desfă
șura duminică 15 decembrie.

In această zi va avea loc la Timișoara 
tragerea numerelor cîștigătoare la con
cursul SPORTEXPRES — trim. IV, care

ita- 
ita-
A), 
ita-

beneficiază de numeroase și valoroase 
premii în frunte cu cele 18 autoturisme.

• La tragerea LOTO-CENTRAL * din- 
6 decembrie, a fost omologat un cîștig. 
de 100.000 lei la premiul suplimentar I 
pe un bilet sfert.

Această sumă a revenit lui Antohi Gh. 
Gheorghe din Rîșnov, regiunea Brașov.

Folosiți biletele sfert “ “ ‘"
aduce premii valoroase.

Rubrică redactată de 
SPORT
PREMIILE CONCURSULUI

nr. 49 din 8 decembrie 1963
Categoria I 87,3 variante a 680 lei; Cate

goria a Il-a 1266,8 variante a 56 lei ; Ca
tegoria a III-a 7819,9 variante a 13 lei.

Fond de premii : 237.459 lei.
LOTO CENTRAL

La tragerea Loto-central din piua de 13 
decembrie 1963 au ieșit din urnă următoa
rele numere :

■’ 61

care vă pot
LOTO-PRONO-

PRONOSPORT

29 20 64 47 28 65 72 10 85
Premii suplimentare : 10 45 41
Fondul general de premii pe 

609.466 lei.
Tragerea din 20 decembrie 1963 va 

loc in orașul Alexandria.
Rubrica redactată de Loto-Prono- 

sport.

țarâ r

avea
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DEBUT INTERNATIONAL
-Cîteva amănunte referitoare la concursul de junioare de la Innsbruck-

După cum am anunțat, tinerele noa
stre sportive Elena Moiș și Crenguța 
Cumbari, în vîrstă de 11 și respectiv 13 
ani, au participat la concursul inter
național de patinaj artistic rezervat 
junioarelor, desfășurat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute pe patinoarul din Inns
bruck.

La reîntoarcerea micii noastre dele
gații am aflat că în întrecerile de la 
Innsbruck și-au disputat întîietatea ju
nioare din Franța, Italia, Olanda, Sue
dia, Austria, Polonia, R.D. Germană, 
R.F. Germană, U.R.S.S., Elveția, S.U.A., 
Anglia și Iugoslavia. După cum se ve
de, a fost vorba de un adevărat cam
pionat mondial. Majoritatea țărilor au

își uită obligațiile

în Capitală se află un loc unde 1 
iarna a venit de mult. Ați ghicit : ț 
este vorba de patinoarul artificial j 
din parcul „23 August", pe care î 
numeroși tineri și vîrstnici îl frec- i 
ventează încă din Iurta octombrie. )

In ultima vreme însă, patinoarul I 
nu-și mai primește cum se cuvine | 
oaspeții. De exemplu, duminica tre- I 
cută zeci de persoane au fost nevo- | 
îte să facă o... coadă de cîteva ore ! 
la casa de bilete în timp ce cealal- I 
tă casă nu funcționa. De ce ?... !

Mai departe. In timp ce amatorii I 
de patinaj se aflau pe gheață, li j 
s-a permis unor hocheiști să-și con- { 
tinue antrenamentul. Ei goneau cit ' 
îi țineau picioarele și, bineînțeles, ? 
s-aii ciocnit de multe ori cu patina- ( 
torii, răsturnîndu-i pe unii dintre j 
el. Și încă ceva: în colțurile pati- ! 
noarului se dădeau lecții de patinaj j 
artistic. Mai patinează dacă ai! 
unde... j

Ne facem ecoul amatorilor aces- ! 
tui sport care cer, pe bună drepta- ? 
te, ca orele afectate publicului să , 
fie numai ale lui. Ce părere are J 
I.E.B.S. ? i

Pregătiri penini vacanța de iarnă
(Urmare din pag. 1)

Să mergem mai departe... In Ca
pitală, organizațiile U.T.M. din școli, 
in colaborare cu asociațiile sportive, 
vor iniția numeroase întreceri pe cen
tre sportive, 
îndeosebi pe 
fiecare raion, 
asigurare a 
sportive școlare, in vederea pregăti
rilor pentru cucerirea „Insignei de 
Polisportiv" și a campionatelor repu
blicane școlare.

prof. EUGENIA TICALIUC 
melodistă pentru educația fizică în 

aadrul

Acestea vor funcționa 
lingă școlile mari din 
Va fi un bun prilej de 
continuității activității

Secțiunii de învățămînt a 
Capitalei

ZILE DE VACANȚĂ, ZILE DE SPORT

elevii Școlii sportive nr. 2Pentru
vacanța de iarnă coincide cu un bo
gat program competițional. In cen
trul atenției noastre se află finalele 
concursurilor republicane ale S.S.E. la 
baschet, volei, handbal și gimnastică. 
Patru finale care se anunță deose
bit de disputate. Elevii școlii s-au 
pregătit cu seriozitate, dornici să aibă, 
și în acest an, un cuvînt greu de 
spus în stabilirea învingătorilor...

Vacanța propriu-zisă va fi petre
cută în două stațiuni: la Sinaia —

De la I.E.B.S.
Pentru competiția de hochei pe gheață 

„Cupa Dunării" din 15—17 decembrie a.c- 
cu participarea echipelor reprezentative 
ale orașelor Belgrad, Sofia și București și 
a echipei Le Locle (Elveția), biletele se 
i un în vîirzare, începînd de astăzi, la casa 
din str. k>n Vidu, iar în zilele jocurilor a- 
cestea se vor găsi la patinoarul artificial 
din parcul ,,23 August".

★
Patinoarul artificial este deschis pentru 

patinajul public astăzi între orele 17 și 19 
și mîine între orele 10 și 13.

Se închiriază ghete cu patine.
★

Se aduc’e la cunoștința publicului că res
tituirea contravalorii biletelor vîndute pentru 
jocul de handbal în 7 R.P.R.—R.F.G. care 
nj s-a mai disputat, se face pînă mîine, 
ultima zi de restituire a sumelor la casa din 
str. Ion Vidu, între orele 15,30—19,30, iar 
duminica și dimineață între orele 9 și 13.,
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fost reprezentate de cite trei concuren
te, multe dintre ele cu o îndelungată 
activitate, deoarece regulamentul com
petițiilor de juniori dă drept de înscrie
re tuturor patinatoarelor, indiferent de 
vîrstă, care nu au participat încă la 
campionate europene sau mondiale

în program au figurat exerciții de 
școală și figuri liber alese. Primele 
locuri in clasamentul general au fost 
cucerite de austriecele Hilde Ueber- 
lacher (1158 p), și Liesel Mikula (1111 
p), și elvețianca Pia Zuercher (1083 
p). Elena Moiș, s-a clasat pe locul 
33, iar Crenguța Cumbari pe 35. La 
„libere", Elena Moiș, care împreună 
cu junioara americană Eilen Zillmer 
au fost cele mai mici concurente, a 
ocupat locul 28, înaintea unor spor
tive din Franța, Italia, Olanda, Sue
dia, Austria și Polonia.

întrecerile de la Innsbruck au în
semnat pentru 
toare un bun 
cu atmosfera 
ternaționale.

tinerele noastre patina- 
prilej de aclimatizare 
marilor confruntări in-

TR. IOANÎȚESCU

Dtrbiurilc bucurcștaic domină 
etapa a lil a a „Cupei F.R.V.

și
a

Echipele de volei își continuă azi 
mîine întrecerea cu etapa a Ill-a 
„Cupei F.R,V.“ Și de data aceasta 
spectatorii vor avea prilejul să urmă
rească intîlniri interesante. Din nou se 
remarcă meciurile din Capitală. Dina- 
moviștii bucureșterti, neînvinși pînă a- 
cum, primesc replica voleibaliștilor de 
la Steaua. In completarea programului 
bucureștean, Rapid întîlnește Progresul. 
Și la fete, 4 din cele 5 formații bucu- 
reștene se întîlnesc între ele, iar la 
Cluj are loc derbiul local.

succeselor do- 
carte ca și la

„specialiștii" in sporturi individuale, 
iar la Bușteni — cbmponenții sec
țiilor de jocuri. In ambele stațiuni își 
vor desfășura activitatea peste 600 de 
elevi. Pentru aceasta, conducerea 
școlii împreună cu profesorii de spe
cialitate au întocmit un bogat pro
gram cultural-sportiv, care să facă 
cit mai frumoase zilele vacanței. Nu 
am uitat, se înțelege, programul de 
revelion. Va fi un bun prilej de săr
bătorire în comun a 
bîndite în acest an, la 
sport.

prof. ROMULUS 
director-adjunct al 

de elevi
★

Pregătirile pentru apropiata vacanță 
de iarnă se fac simțite peste tot. 
Conducerile școlilor împreună cu co
mitetele de părinți, organizațiile 
U.T.M. și asociațiile sportive fac în 
aceste zile ultimele... retușuri ale pro
gramelor de vacanță. Toate urmărind 
un singur scop: o vacanță cît mai 
plăcută I

SPIRESCU
Școlii sportive 
nr. 2

Două croaziere
cu motonava

importantă și plăcutălată o știre foarte

OFICIUL NAȚIONAL

ORGANIZEAZĂ

DOUĂ MINUNATE CROAZIERE PE MAREA NEAGRA

de la Constanța la lalta și Soci

Revelionul se va petrece la Soci, pe bordul vasului

CU MOTONAVA „TRANSILVANIA"

prima între 23-28 decembrie 1963 și a doua între 29 de
cembrie 1963 - 3 ianuarie 1964

• PERLAN ALB DCKTTPu ȚGSÂTUPÎ OIN LÎMĂ. MĂTASE 
NATUOAIĂ ți FÎBQE SÎNTETicE 

•PERLAN ALBASTRU PENTPU ȚESĂTțJPÎ DIM ÎM. BUM BAC 
ți CÎKIEPĂ

DE TURISM „CARPAȚI"

pe Marea Neagră 
„ Transilvania

Prețul unei croaziere variază între 715—1490 lei de persoană, după 
numărul de locuri din cabine.

înscrierile se primesc la agenția O.N.T. „București", Ini. Repu
blicii 4, și la agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara.

„La aceeași cantitate de articole pentru spălat se folosește o cantitate ma 
redusă de Perlan în comparație cu ceilalți detergenți".

PREȚUL UNEI CUTII DE „PERLAN" ESTE DE 2,50 LEI.

Orarul11 sportiv școlar 1963/1964
începutul anului școlar 

din țara noastră au fost pre- 
în numeroase competiții spor- 
la startul concursurilor pentru

Insignei de Polisportiv", 
din 

iarnă,
mase

elevii 
zenți 
tive : 
cucerirea „
la întrecerile 

chiadei . de i 
competiții de 
retului.

In centrul 
situat, cum

cadrul Sparta- 
ca și în

rezervate
alte 

tine-

s-aatenției elevilor 
e și firesc, compe

tiția nr. 1 adresată lor — CAMPIO
NATELE REPUBLICANE ȘCOLARE. 
Aceasta deoarece, ediția actualelor „re
publicane" are un caracter cu totul săr
bătoresc. Ea se desfășoară în cadrul 
Spartachiadei Republicane — între
cere sportivă de mare amploare închi
nată celei de a XX-a aniversări a 
eliberării patriei.

Dacă în anii precedenți, unele
• ramuri sportive din cadrul cam

pionatelor școlare ajungeau 
doar pînă la faza pe regiune (schi 
și fotbal), noul calendar stabilit de 
Direcția activităților educative din 
Ministerul învățămîntului prevede la 
fiecare disciplină Sportivă, etapă finală.

Ca în orice competiție de mase 
prima etapă (în Cazul nostru cea ne 
școală) este cea mai importantă: 
zeci și chiar sute de mii de parti- 
cipanți, întîia selecție pentru viitoarele

De rr.iine își încep întrecerea și echi
pele masculine și feminine din seria 
a II-a a campionatelor republicane. Fă
ră îndoială că și această competiție 
stirnește un deosebit interes. In aceas
tă serie evoluează multe formații cu 
state de serviciu în prima categorie 
a țării, capabile să ofere un volei de 
calitate, cum sînt Olimpia București.1 
Minerul Baia Mare, Știința Petro șeii 
(la băieți), Metalul București. Voința 
.Al. duc (la fete). Acestea, alături de 
formații tinere ca Știința Brașov, Con
structorul Brăila (masculin), Penici-, 
lina lași și Corvimil Deva (feminin) 
vor da „bătălia" pentru promovarea în 
seria 1.

IATĂ PROGRAMUL :
„CUPA F.R.V." — MASCULIN: 

Progresul—Rapid și Steaua—Dinamoi 
(sîmbătă. în sala Dinamo de la ora 
17,30), Știința Galați—C.S.M.S. Iași, 
Știința Timișoara — Minerul Bihor, 
Tractorul Brașov —. Petrolul Ploiești, 
Știința Cluj — Farul Constanța. FE
MININ: Dinamo — C.P.B. (sîmbătă. 
în sala Dinamo, de la orele 16,30), 
Știința—Voința Craiova și Rapid— 
Progresul (duminică, în sala (Hulești, 
de la ora 9,30), Știința Cluj — C.S.M. 
Cluj și Farul Constanța — C.S.M. Si
biu.

Programul primei etape din seria a 
II-a — MASCULIN : Industria Sîrmei 
C. Turzii — Olimpia. București',. Minerul 
Baia Mare — Știința Brașov, Electro- 
putere Craiova — Înainte Timișoara, 
C.S.M. Cluj — Dinan.o Suceava, Con
structorul Brăila —■ Știința Petroșeni. 
FEMININ: Voința M. _ Ciuc — Voința 
București, Penicilina Iași — Partizanul 
roșu Brașov și CorvinUl Deva — Pro
gresul Tîrgoviște. Meciul Metalul Buc. 
—C.F.R. Timișoara se dispută în ziua 
de 14 ianuarie 1964.

să-și desfășoare etapa 
15 martie, in timp ce 
perioadă și mai mare — 
aprilie. Direct . în etapa 
intra înotătorii.

etape... Fiindcă de modul cum va fi 
organizată faza pe școală a între
cerii va depinde și succesul campio
natelor.

Cei care vor încheia printre primii 
etapa I a „republicanelor" vor fi bas- 
chetbaliștii, handbaliștii și voleibaliștii 
care, pină la 31 decembrie vor trebui 
să-și desemneze echipele campioane. 
Timp relativ scurt dar ținînd seama 
de pasiunea elevilor și a profesorilor 
de specialitate, de spiritul organiza
toric al consiliilor asociaților sportive 
din școli, ca și de apropiata vacanță 
de iarnă, sperăm că nu vor exista 
nici un fel de... restanțe.

La fel de... grăbiți trebuie să fie 
și schiorii a căror etapă pe școală 
ia sfîrșit pe 19 ianuarie, ca și gim- 
naștii (26 ianuarie).

Cit privește pe fotbaliști, aceștia au 
posibilitatea 
I pînă la 
atleții au o 
pină la 19 
a II-a vor

Iată și celelalte date din calendarul 
„republicanelor" ce se 
reținute:

ATLETISM: etapa a 
(localitate) — pînă la 
a 111-a (pe regiune) 
3. V; etapa a IV-a (pe 
riu are; etapa a V-a 
1—3. VIL

GIMNASTICA: etapa a 
la 2. 11 ; etapa a Ill-a - 
22.111; etapa a IV-a : nu are; etapa 
a V-a: 1—2. VII.

BASCHET: etapa a II-a : — pînă 
la 15. III ; etapa a III-a : — pină la 
5. IV; etapa a IV-a: 2—4. V ; etapa 
a V-a: 1—5. VIL

HANDBAL: etapa a II-a; — pînă 
la 29. III; etapa a III-a: — pînă 
la 12. IV ; etapa a IV-a : 24—26. IV ; 
etapa a V-a : 1—5. VII.

VOLEI : etapa a II-a :— pînă la
2. II; etapa a III-a : — pînă la 23. II; 
etapa a IV-a: 27—29.111; etapa a 
V-a: 1—5. VIL

cuvin a fi

II-a pe raion 
26. IV; etapa 

pînă la 
zonă) — 
'(finală) :

II-a pînă 
pînă la

REZULTATE EXCEPȚIONALE

NATAȚIE: etapa a Il-a : — pînă 
la 5. VI; etapa finală : 1—2. VII.

SCHI: etapa a II-a: — pînă la
9. II; etapa a Hl-a : — pînă la l.III’ 
nu are etapă de zonă ; etapa a V-a i 
21—22. 111.

FOTBAL: etapa a II-a: — pînă 
la 12. IV; etapa a Hî-a : — pînă la
10. V ; etapa a IV-a : 5—7. VI;
etapa a V-a: 1—5. VIL

De remarcat faptul că etapa a III-a 
(pe regiune) se organizează in 2 zile 
de concurs la atletism, gimnastică, 
schi, și în trei zile de concurs la 
baschet, handbal,

I? levii școlilor
Ț, special de 

vor disputa 
tâtea in cadrul 
blicane, la următoarele discipline spor
tive :

ATLETISM : etapa I (pe școală) — 
pînă la 3. V ; etapa a II-a (finală): 
5—7. VI (Poiana Brașov).

GIMNASTICA: etapa 1 — pînă la 
23. II; etapa, a. Il-a : 4—5. IV (Bucu
rești ).

BASCHET: etapa I — pînă la 
16. II; ețapa .a. Il-a : 25—29. III. (Tg. 
Mureș).

HANDBAL: etapa I — pînă la 
a II-a: 12—14. VI

volei și fotbal, 
medii cu program 
educație fizică își 
și în acest an întiie- 

concursurilor repu-

Mureș).

29. III; etapa 
(Brașov).

Calendarul
cane pentru școlile sportive de 
elevi a fost stabilit astfel: 

etapa I (pe școală) pînă la data de 
12. VII, la toate cele cinci ramuri 
sportive (atletism, gimnastică, baschet, 
handbal și volei). Etapa a Il-a (pe 
zonă) cuprinsă între 4—6. IX va avea 
loc numai la baschet, handbal și 
volei. In șfîrșît, finalele, între 
26—27. IX la atletism și gimnastică, 
iar între 25—27. IX la baschet. harU 
bal și volei.

Orașele in care vor avea loc finals., 
(atît cele din cadrul campionatelor 
republicane ale școlilor medii cît și 
cele din cadrul concursurilor republi
cane ale S.S.E.) stabilite
ulterior.

concursurilor republi-



ii

1

1 V -

Șah prin corespondență!
Vrețî să nu mai regre

tați că ați pierdut la șah 
dintr-o simplă neatenție ? 
Vreți să scăpați de co
mentariile supărătoare — 
adesea — ale spectatori
lor ocazionali ? Sau să nu 
mai intrați în „criză de 
timp’, întîrziind... Ia în
tors acasă ?

Atunci, jurați șali prin 
corespondență !

Aici nu mai poate fi 
vorba de pripeală. Gîn- 

la fiecare mutare 
ir și 3 zile (termen-li- 

niită), o scrii pe o carte 
poștală și o trimiți adver
sarului prin poștă. Aștepți 
apoi liniștit ca factorul 
poștal să-ți aducă acasă 
răspunsul...

prin aplicarea sistemului 
Soneborn, fiind la egali- 
ta te de puncte cu urmă
torii doi clasați ; M. Șu-

repu-

Discuții despre sport cu artistul poporului 
Grigore Vasiliu- Birlic

TEREZA URZICĂ

ceroetarea minuțioasă a 
poziției.

Iată cîteva elemente 
care explică succesul tur
neelor prin coresponden
ță organizate în ultimii 
ani în țara noastră. Zile
le trecute a luat sfîrșit 
primul campionat
blican de șah prin cores
pondență, început în anul 
1960 cu întreceri în 35 
grupe preliminare. Semifi
nalele s-au disputat în 
1961, iar anul trecut s-a 
dat startul în cele două 
turnee finale, masculin și 
feminin. Ca rezultat, pri
mii campioni ai țării la 
șah prin corespondență
sînt profesoara Tereza
Urzică din Vatra Dornei 
și inginerul mecanic Au
rel Anton din Iași. Ca do
vadă că și prin corespon
dență 
foarte 
notăm
desemnat

întrecerea este 
dîrză trebuie să 

că ultimul a fost 
ca învingător

ANTON AUREL
ta — Oradea și C. Ștefa- 
niu — București. A doua 
clasată la fete a fost învă
țătoarea Ieșenca Ciurel 
din comuna Sinersig, re
giunea Banat.

In total au luat parte 
320 concurenți. Un în
ceput promițător I

V.

— Dacă fac sport ? Hm... 
păi.., dragul meu, a facQ 
trei ceasuri în scenă miș
cări de loc ușoare, a-ți în
cerca glasul și sufletul în- 
tr-un efort reunit, trăind 
repet : trei ceasuri, stări 
emoționale variate, și pes
te toate acestea a emoțio
na și... tribunele, care la 
noi se numesc staluri $1 
balcoane, nu-i sport ? 
Aud ? Nu rîde, că nu-i 
de glumă / Oho I Spectaco
lul sportiv ! și cel de tea
tru — cer eforturi. Efor
turi bine coordonate, care 
să ducă la performanțe, 
adică... mă rog, la succes, 
cer antrenamente, reoe 
tiții chinuitoare, reluate de 
zeci șl sute de ori... Nu 
văd mare deosebire intre 
actor și sportiv. Sportul 
și arta ? Eforturi organiza
te, coordonate, ridicate la 
rang de virtuozitate și am
bele puse în slujba specta
torului, a publicului...

Gesticulația vie șl infle
xiunile vocii lui Birlic nu 
se mai cer descrise, ca și 
mimica sa, caracteristică î

— Dacă merg la sport ? 
Ha, ha... ai să vezi înda
tă ! Scrie, scrie tot, stima
bile, și nu scăpa nici un 
cuvințel, mă rog matale. 
Fii atent I Așaa... Păi, s-o 
încep cu fluierul. Da, 
daa... fluierul arbitrilor de 
fotbal i Mi se pare teribil 
de actuală problema, mai 
ales că ai văzut ce-au pă
țit deunăzi cei ce claxo
nau cu abuz. Iată, așadar : 
arbitrii „acordă" pedepse 
cu o ușurătate demnă de 
o cauză mai bună. Fluie
ră, nene, cu și fără rost, 
cît de mult, tare, mereu, 
doar-doar noi, cei din tri
bune, le vom aprecia pre
zența și priceperea, reu
șind astfel să stânjenească 
jocul, rupîndu-i firul, stri- 
cîndu-i cursivitatea... Nu 
mă refer, ferească... Fede
rația, la infracțiuni evi
dente i Nuuu... De multe 
ori însă, se fluieră (am 
văzut eu, care rar lipsesc 
de la fotbal) cu o pasiune 
greșită, cu o ostentație o- 
bositoare. adesea inutil și 
nepedagogic. Asemenea ju
decători nu dau dovadă, 
cum cred ei, de obiectivi
tate. Nu I Reușesc să irite 
șl „părțile" și spectatorii; 
totodată creează nervozi
tate, nasc noi revanșe, apoi 
tot el simt nevoia de... re
parații. Scrie, rogu-te, la 
gazetă, că eu Birlic soco
tesc un arbitru cu atît mai 
bun — cu cît fluieră mai

puțin ! Pare niței pe dos, 
nu ? Ia, să reflecteze un 
pic prietenii cavaleri ai 
fluierului t

Artistul poporului, agitat, 
face trei pași, tușește, și 
ca o veveriță se repede 
spre reporter :

— Aha I Și încă o trea
bă ! Scrie, scrie, te rog, 
tot... De ce, mă rog, echipe 
bune, echipe fruntașe, cu 
locuri în... fotoliile de or
chestră ale clasamentului 
în deplasări ne fac adesea 
surprize atît de triste ? 
Nu-mi intră în cap șl 
pace / De ce ? Terenul ? 
E altfel dimensionat ? Pu
blicul ? E altul ? Mingea ’/ 
E pătrată ? Ce se petrece f 
Au trac ? Intră în panică 9 
De ce, nene ?

Reporterul, se face

V A R I E T A
UN ACCIDENT 

CURIOS

T I

Amatorii de șah 
musiul sătesc, de pe 
tiere îndepărtate 
exploatări forestiere, 
șăsi adversari pe 
sură luînd parte la 
□eele prin corespondență. 
Dar nu numai aceștia. 
Orice șahist își poate ri- 
lica calificarea și întări 
forța de analiză, jucînd 
>rin corespondența, com
petiție în care se efectu
ează mutări numai după

Un accident puțin obiș
nuit i s-a întîmplat schio
rului Albert Plank, cu 
prilejul unui concurs de 
sărituri de la trambulină, 
care a avut loc la Semme- 
ring (Austria): el și-a 
pierdut în aer unul din 
schiuri.

Aterizarea n-a fost prea 
plăcută.,.

.ROBINSONADA’

Un ziar belgian a ini
țiat o anchetă originală, 
invitîndu-și cititorii să 
răspundă de unde vine 
cuvîntul „robinsonadă", 
știut fiind că prin acesl 
cuvînt înțeleg saitu-

rile acrobatice pe care 
le fac uneori portarii e- 
chipelor de fotbal, pentru 
a apăra spațiul porții.

Majoritatea răspunsuri
lor primite de ziar au in
dicat pe... Robinson Cru
soe...

S-au găsit bineînțeles și 
răspunsuri exacte, care au 
arătat că acest cuvînl 
vine de la portarul en
glez Robinson, care a de
monstrat, pentru prima 
oară în istoria fotbalului, 
acest gen de sărituri.

SPORT
ȘI LONGEVITATE

Englezoaica Mary Mo
ore, în vîrstă de 72 de 
ani, de profesiune medic, 
a parcurs distanța Glas
gow — Londra mergînd 
fără întrerupere cîte 12 
ore pe zi.

Sportiva septuagenară 
s-a declarat gata să parti
cipe la Jocurile Olimpice, 
dacă ar exista probe de 
marș pentru femei f

DENUMIRI BIZARE
Alegerea denumirii unui 

club sportiv este adeseori 
o treabă foarte dificilă,

întrucît „nașii" respectivi 
țin ca acesta să reflecte 
cît mai bine specificul 
respectivului club. Prin
tre demunirile atră
gătoare, semnificative, își 
fac Ioc însă uneori și une
le titulaturi de-a dreptul 
comice. Anglo-saxonii vor 
să devină, pare-se record
mani în acest domeniu, 
într-adevăr, un grup de 
jucători de cricket din 
Cambridge s-au reunit în- 
tr-un club căruia i-au dat 
numele de... „eteaetera1*....

Comentariile sînt desi
gur de prisos...

OM DE ȘTIINȚĂ ȘI 
SPORTIV FRUNTAȘ
Georges Rolland, selec- 

ționat de peste 100 de ori 
în echipa de tenis de 
masă a Belgiei, este un 
apreciat astronom care a 
descoperit o cometă ce-i 
poartă numele.

Georges Rolland a fost 
prezent pe tabelul par- 
ticipanților în cadrul 
campionatelor internațio
nale ale R.P.R. desfășu
rate acum cîțiva ani la 
Constanța.

Stiati u - că

După cum se știe la campionatele europene de 
volei organizate — recent — în țara noastră, titlu
rile de campioane au revenit echipelor R. P. Ro- 
nine (masculin) și Uniunii Sovietice (feminin), în 
■imp ce selecționata masculină a U.R.S.S., campion- 
ră mondială, s-a clasat pe locul 3. în caricatura de 
nai sus, ziarul ?,Sovietski sport" înfățișează tocmai 
iceastă situație.

...prima proba olimpică 
la care au fost admise fe
meile a fost tirul cu ar
cul ? Ea a figurat în 
programul Olimpiadelor 
începînd din anul 1901 
pînă în 1920.

...pentru a asigura tutu
ror arbitrilor o cît mai 
bună pregătire fizică în 
vederea viitoarelor com
petiții, colegiul de arbitri 
din orașul Sibiu a lua ini
țiativa de a alcătui o e- 
chipă de handbal în 7, 
care participă cu regula
ritate la întrecerile din 
cadrul „Cupei F.R.H."? 
Un fapt pozitiv: pînă a- 
cum nici unul dintre „ju-

cători" n-au protestat la 
deciziile... arbitrilor 1 (M. 
Vlădoianu-corespondenl).

...cel mai mic arbitru 
de fotbal din lume se 
afla în Brazilia ? Nume
le lui este Herminio Mar
ques, iar înălțimea: 1 me
tru fix.

Spectatorii sînt de pă
rere că Marques este în
să întotdeauna la... înăl
țimea sarcinilor sale și că, 
în ciuda staturii sale, are 
multă autoritate.

...cuvîntul „gimnastică" 
era folosit încă cu 400 de 
ani înaintea erei noas
tre ?

lui nostru ? Oho-ho ! Și 
încă cum doresc! Dar... 
Dar... știi care-i secretul 
succesului ?

Reporterul ridică din u- 
meri.

— Nu, nu... știi care-i 
secretul ? Să-ți spun eu : 
voința, nene, vo-in-ța I 
Este voință ? Se va mun
ci bine I Este voință ? Se 
vor găsi căile spre suc
ces I Este voință ? Se vor 
învinge adversarii, adică 
greutățile... Asta le-o spun 
și prietenilor atleți, boxeri, 
canotori, înotători : voința 
de muncă, voința de luptă, 
voința în buna lor pregă
tire ! Condiții excelente 
sînt, sportivi extrem de 
talentați sînt... Marile suc
cese se fac. Se clădesc, ca 
și casele. Nu se cîștigă ca 
mașinile la Sportexpres. 
Mă-nțelegi ? Aici e mun
că I Să știe de la mine asta: 
aplauzele nu se cîștigă 
prin... tragere la sorți ț 
Nu, fraților, prin muncă 
și prin voință I De aceea 
nu admit formula: „Am 
cîștigat meciul cutare..." ei 
„am învins în cutare joc.J*  
Este ?

Reporterul aprobă din 
toată inima. Birlic răsuflă 
ușurat :

— Dacă am căzut de a- 
cord, atunci: CORTINA ll

In mesadă de (igaie 
S-a-mbrăcat imensul deal. 
Totul pare ca o foaie 
Albă de... extemporal I

Zboară săniile-rachete 
Pe orbite argintii.
Se văd schiuri-siluete, 
Cu și... fără de copii.

Vintui s-a oprit. îmi pare 
Gerul, insă, pișicher 
A-nceput să-nțepe tare 
(Deh, a devenit...

scrimer I)

BIRLIC 
de Grin 
de ce ?

Iar In larma cea ghidușă 
— Cum e la Sparta- 

chiadă —
Singurul ce face... tușă
Este... OMUL DE

ZĂPADA.

VASILIU
Văzuți

întreb :
Domnule, noaptea m-am 
trezit odată și-am stat cu 
ochii pironiți în tavan • 
care să fie pricina ? An
trenorii echipelor în cau
ză au avut oare și dînsii 
insomnii ? Federația a a- 
vut oare și dînsa nopți al
be, umblînd să dezlege a- 
ceste mistere ? Aștept și 
azi răspuns la nedumerirea 
mea... Si zău, aș fi fericit 
să mă pomenesc într-o sea
ră, la teatru, cu... Valen
tin Stănescu, sau cu Ște
fan Onisie, care să mă du
mirească ! la, spune-mi: 
ce-ar zice spectatorii mei 
din Constanța, sau din 
Cluj, sau din Bacău, dacă 
în turneu m-aș bîlbîl 
scenă, sau mi-aș uita 
iul ? Aud ?

Birlic s-a... liniștit.
—• Ce gîndesc despre 

kio ? Poftim : vreau 
mai multe medalii 
aur f Vreau să se cînte ia 
Tokio imnul nostru, de 
atâtea ori, pînă l-or învăța 
pe dinafară și partlcipanțt, 
și spectatori și oficiali I 
Dumneata nu vrei asta ? 
Ha... așa e că vrei ? Dar 
cine nu vrea ? Eu repet, 
cum ai auzit. Avarul la 
Național... Dacă vreau 
să fac succes ? Dacă 
vreau aplauze și cronici 
bune ? Dacă doresc să fie 
încă o biruință a teatru-

In această perspectivă 
Iată, iarna demonstrează 
Cum că este o sportivă 
Ce nu... hibernează /

Prima duminică
fără fotbal

Portarul „Slderurgistului"
(26 goluri primite)

S-a închis, vă rog, pînă 
la... primăvară I

Microbistul... microbiștilor
„Vine. vine... primăvara 1“ 
Un arivist
Sper să ajung la... 1 mar

tie ’64 I
MIHAI TODEA

interviu luat de
I. GRIN

GHEORGHE GROVU, Făgă
raș. Rominia n-a participat 
la preliminariile campiona
tului mondial de fotbal din 
1962. Ați cîștigat, deci, pa
riul pe care

TITI GHEORGHIU
Vaslui

1-ați făcut cu

SA...

însem-Astatatăl dv. 
nează însă că in celelalte 
controverse — nefotbalistice, 
pe care le aveți cu tatăl 
dv., tot dv. aveți dreptate.

In patru rînduri
Meciul de fotbal dintre 

Steagul roșu și Dinamo 
București a fost de sla
ba calitate.
vreme ce privea la IocIn _____ _ _

Sta zgribulit un spectator 
Căci nu l-a încălzit de loc 
Nici soarele, nici...meciul lor

Antrenorii unor secții 
pe ramură de sport vin 
la antrenament în costum 
de stradă

Cînd începe antrenamentul 
privești tot stadionul 
sportivi admiri talentul 
la antrenor... paltonul.

La campionatele repu
blicane unii concurent 
au primit chiar și nota... 
0.

Parte din gimnaști luară 
Zero-n probele acele 

Cum se vede preferară 
Și la note tot... inele.

V. D. POPA

Si 
La 
Iar

mondial 
realizată
Theodor 
zonal de

ANDREI NISTORAN, comu
na Moldova Nouă. Cea mai 
bună performanță obținută 
de un spoitiv romîn în ca
drul campionatului 
de șah este aceea 
acum trei ani de 
Ghițescu, în turneul
la Marianske Lazne : locul 
4. l-a lipsit o jumătate de 
punct pentru a ocupa locul 3 și 
a se califica astfel pentru 
turneul interzonal, poarta de 
intrare în turneul candidați- 
lor. Dv. credeți că Florin 
Gheorghiu va reuși să joa
ce și în turneul candidaților. 
Nu este atît de ușor 1 Dar 
Florin Gheorghiu ne-ar pu
tea dovedi că nu este nici 
atît de greu 1

FETRU UJLACHI, CLUJ. - 
1) Celebrul portar spaniol 
Riccardo Zamora are astăzi 
62 de ani. — 2) Da : acto
rul Italian de cinematograf 
Raf Valone s-a făcut întîi 
cunoscut ca... jucător de 
fotbal. In 1939 era centrul 
înaintaș al echipei Torino, 
din prima divizie a Italiei.

G. KALMUZ, TIMIȘOARA. 
— 1) Echipa feminină de 
gimnastică Știința—București 
care a cîștigat în acest an 
campionatul țării, a fost al
cătuită din următoarele gim
naste : Sonia Iovan, Elena 
Leu ștean—Pop eseu, Elena 
Tutan, Atanasla Ionescu și 
Ghizela Adam. — 2). Ar? 
tnil meciului Minerul Bala 
Mare—C.F.R. Timișoara, A- 
lexandru Pîrvu, a procedat 
regulamentar „mareînd" tim
pul care s-a pierdut prin 
întreruperi sau întîrzieri ne
justificate ale jocului și adă- 
ugîndu-1 la durata obișnuită 
a reprizelor. Pentru a se 
recupera timpul irosit in
tenționat de timișoreni prin 
simulări, întîrzieri în repune
rea mingii în joc, el a pre
lungit meciul cu circa 4 minu
te. Că dv. ca suporter al echi
pei timișorene, care conducea 
cu 2—1, aceste 4 minute vf 
8-au părut 10, iar altora 
poate o... veșnicie, asta este 
altceva 1 Ați avut emoții, 
dar cel puțin ați cîștigat...

NICOLAE SIMA, BUCU
REȘTI. — Siderurgistul Hu
nedoara, a fost de două 
ori... oaspetele categoriei 
A : în 1954 și în ediția 
1960—1961. La piima par
ticipare, a obținut următoa
rele rezultate în meciurile cu 
C.C.A. (Steaua) : 2—1 la 
Hunedoara și 0—1 la Bucu
rești.

GHEORGHE DAMIAN, BUCU
REȘTI. 1) Cele doua 
ale 
și 
de 
ori

VASILE ȘERBAN, Bucu
rești. Un singur fotbalist a 
obținut titlul de maestru e- 
meiit al spoitului : losif 
Petschowski. Sa vedem cine 
urmează ales...
cînd ?

Bindea este an- 
Știința Timișoara, 
antrenează forma- 
Tîrgu Mureș din 

C. — 2) Vreți a-

aripi 
Ripensiei, Silviu Bindea 

Ștefan Dobai, au jucat 
27 și, respectiv, 41 de 
în echipa naționala. Ac

tualmente, 
trenor la 
iar Dobai 
ția Rapid 
categoria
dresa echipei dv. favorite. 
Petrolul Ploiești, ca sa-i 
scrieți oii de cîte ori face 
partide slabe ? Vâ 
dresa... dar să nu 
c-o știți de la noi :

dam a- 
spuneți 

Ploiești,

SUCEA-

Un copil, fiind cu mama 
(O senioară), la plimbare 
Se pierdu. Rămase-n urmă 
Inctntat de galantare.
Cînd văzu că este singur 
începu — firesc — să

plîngă 
Făcînd lumea, tot firesc, 
tmprejuru-i să se strîngă. 
— Dacă ai plecat cu mama 
(Incepură-n cor vreo trei)

Trebuia să lași vitrina, 
Să te ții de fusta ei...
Puștiul, bosumflat, 

răspunde 
(Ingropînd nasu-n palton) : 
— Cum o să mă țiu de 

fusta
Dacă poartă. ..

pantalon ? !
R. T. STANA

EMIL1AN COLER,
VA. — 1) Iașin n-a aparat 
niciodată în tara noastră.
— 2) International Board este 
un organism al F.I.F.A. care 
se ocupă de regulile de joc.
— 3) In turneul final de 
fotbal de la Tokio, meciu
rile se dispută tot după sis
temul eliminatoriu, ca și 
preliminariile.

ION POȘTAȘU
Desen de N. CLAUDIU



Miine: FRANȚA—R. P. ROMINA la rugbi
•— Corespondentă telefonică de la Toulouse
Așadar, formațiile de rugbi ale 

R. P. Romîne și Franței se întîlnesc 
din nou miine pe stadionul Munici
pal din Toulouse, într-o partidă care 

reține atenția iubitorilor de rugbi din 
toată lumea.

Avem deplina convingere că rug- 
biștii romîni vor depune toate efor
turile pentru a putea confirma suc
cesele de prestigiu înregistrate în ul

timii ani, cînd — de altfel — au reu
șit și două victorii și un joc egal în 
compania jucătorilor francezi.

★

Echipa noastră este, de marți noap
tea, oaspetele orașului Toulouse, con
siderat drept obîrșia rugbiului _ fran- 
nez. în dorința de a relata cititori
lor amănunte privind pregătirile ce
lor două echipe înaintea acestui im
portant eveniment sportiv, am avut 
aseară o convorbire telefonică cu cei 
doi antrenori ai formației noastre, 
prof. N. Pădureanu și D. Manoileanu, 
care ne-au relatat următoarele :

„în zilele care au trecut de la so
sire, jucătorii noștri au efectuat trei 
antrenamente, care au fost urmărite 
de multi amatori de rugbi, ziariști 
etc. Presa sportivă franceză acordă 
o mare atenție meciului de duminică, 
publicind ample reportaje Însoțite de 
fotografii și declarații ale jucătorilor. 
Este de remarcat faptul că presa 
sportivă franceză reflectă tonul de 
extremă seriozitate cu care federația 
franceză de rugbi privește întîlnirea 
cu echipa noastră. Sînt desigur cu
noscute schimbările esențiale inter
venite în formația Franței după jo
cul de selecție de la Tarbes și se

așteaptă cu justificată curiozitate evo
luția formației în care au fost prefe
rați — in locul unor „nume mari" — 
nume cu mai puțină rezonanță, dar 
care se află în cea mai bună formă 
la ora actuală

In ceea ce privește interesul pen
tru jocul de duminică, el este convin
gător ilustrat de faptul că toate cele 
35.000 de bilete puse in vînzare pen
tru această partidă au fost epuizate 
și că, după toate probabilitățile, tele
viziunea franceză va transmite în 
întregime meciul de la Toulouse. Me
ciul va începe la ora 15 (ora locală) 
și va fi arbitrat de D. U. Walther 
(Țara Galiior).

Din păcate, vremea nu este de loc 
favorabilă; este ceață și plouă mă
runt. Jucătorii romîni au dovedit o 
formă bună la antrenamente și s-au 
bucurat de aprecieri din partea celor 
care au ținut să-i cunoască înainte 
de meci".

I>a ora convorbirii noastre, echipa 
franceză este așteptată să sosească 
la Toulouse. Se pare că în formația 
gazdă nu vor mai interveni schim
bări, ea fiind în linii mari cea anun
țată după selecția de la Tarbes. Echi
pa R. P. Romîne va intra pe. teren 
în următoarea formație: Teofllovici, 
Iordăchescu, Ionescu —- Mircea Rusu, 
Preda — Moraru, Demian, Iliescu — 
Stănescu, Chiriac — Ciobănel, Raltțo- 
pol, Irimescu, Wusek — Penciu. 
O singură incertitudine: folosirea
•fundașului Penciu, care este ușor ac
cidentat (după partida de la^Rovigo) 
și încă se resimte. In caz că Penciu 
nu va fi introdus în formație, locul 
lui îl va lua Irimescu, Wusek va juca 
centru, iar aripă Teodorescu.

SUEDIA — U.R.S.S. 2—5!

In cadrul pregătirilor pentru tur
neul olimpic de hochei, la Stockholm 
s-au întihiit reprezentativele U.R.S.S.

Jimmy Huega au arătat, de asemenea, 
că se află intr-un stadiu avansat de 
pregătire pentru Jocurile Olimpice de 
la Innsbruck.

Iată clasamentul: 1. Willy Favre

Innsbruck, aspect din „Salul olimpic".
Foto ; Zentralbild

Corespondentă din Sofia

și' Suediei. Victoria a revenit echipei 
sovietice cu 5—2 (1—1, 1—0, 3—1). 
Echipa U.R.S.S. urmează să mai sus
țină un meci în compania selecțio
natei suedeze.

(Elveția) 1:31.51! 100; 2. Jean Claude 
Killy (Franța) 1:32,5/100; 3. Perillat 
(Franța) 1:33.221100; 4. Jimmy Huega 
(S.U.A.) 1:34,57/100; 5. Joos Minsch 
(Elveția) 1:35.041100; 6. Bud Wer

ner (S.U.A.) 1:35,21/100; 7. Leo La 
croix (Franța) 1:35.24/100.

Proba de slalom special feminin < 
fost dominată de schioarele francezi 
care au avid 3 concurente in prime! 
patru locuri. Clasamentul arată astfel 
1. Annie Famose (Franța) 1:16,43/lOi 
(două manșe); 2. Jeanne Souper 
(S.L/.A) 1:16,86/100: 3. Mariella Goit 
schel (Franța) 1:18.00/100; 4. Christin 
Goitschel (Franța) 1:18,27/100; 5. The 
rese Obrecht (Elveția) l:20JJ9/10(. 
Poloneza Maria Stakowska a ocupa 
locul 12 in urma italiencei Pia Riva.

CONCURS DE SCHI LA TAUPLIT

Schiori fondiști din R.P. Polon. 
R. P. Ungară și Austria s-au întreci 
la Tauplitz (Austria) într-un concur 
de verificare în vederea jocurilor C 
limpice de iarnă. Proba de 5 ki 
femei a revenit polonezei Biegum 1 
19:51,0. Ea a fost urmată de Stopk 
Heller (ambele poloneze), Ludwi 
(Austria) și Balacs (R.P. Ungară 
O probă de ștafetă masculină pe di 
tanța' de 3x5 km a fost cîștip 
de formația secundă a R.P. Polc 
în 52:33.0.

„CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI"

Victoria reprezentativei olimpice de 
fotbal a R. P. Romîne in cel de-al trei
lea meci cu Danemarca a clarificat în 
mod definitiv problema vi.itorului ad
versar, ultimul, al selecționatei olim
pice bulgare în vederea calificării pen
tru turneul de la J.O. de la Tokio. A- 
șadar, în primăvara anului 1964 iubi
torii de fotbal din cele două țări vor 
avea prilejul să urmărească la lucru 
pe „olimpicii"" bulgari și romîni, în 
cele două partide care vor desemna e- 
chipa care va participa la turneul o- 
limpic din capitala Japoniei.

Pînă atunci, considerăm că nu este 
lipsit de importanță ca iubitorii jocu
lui cu balonul rotund din Romînia să 
cunoască unele date despre echipa o- 
limpică a R. P. Bulgaria. După cum 
se știe, primul adversar al fotbaliștilor 
bulgari a fost selecționata olimpică a 
Albaniei, de fapt reprezentativa acestei 
țări. In ambele meciuri echipa Bulga
riei a obținut victoria cu scorul de 
1—0. In continuare, fotbaliștii bulgari 
urmau să întîlnească reprezentativa 
Luxemburgului, dar în ultimul moment 
luxemburghezii au anunțat că renunță 
la cele două meciuri cu Bulgaria, ast
fel că echipa noastră olimpică rămî- 
nea să mai dispute un singur meci tur- 
retur cu învingătoarea din dublul meci 
Romtnia — Danemarca.

In ce privește lotul olimpic de fot
bal al R. P. Bulgaria, el diferă mult 
de lotul primei reprezentative a țării 
noastre, deoarece, după c«tn se știe, 
echipa Bulgariei a participat la cam
pionatul mondial din Chile. Tn aceste 
împrejurări, încă din primăvara anului 
1963 a fost alcătuit un lot nou, careta 
decursul acestui an a susținut mai 
multe intilniri, urmărindu-se în primul 
rînd omogenizarea echipei. Olimpicii 
noștri au obținut victorii asupra e- 
chipei olimpice a R. S. Cehoslovace, 
cu 2—1, au cîștigat cu 1—0 întîlnirea 
cu reprezentativa B a R. D. Germane 
și cu același scor partida cu echipa de 
tineret a R. F. Germane. La Sofia, 
Insă, în meciul cu selecționata olimpică 
a Uniunii Sovietice, fotbaliștii noștri 

cui spectator, pierzînd cu 
j’oritatea acestor îr.tîlr.:: .
Ghcnov a folosit următorul „11“ : Nai- 
denov II — Anghelov. Gagalev, Ga- 
galelov, Stoinov — Apostolov, Peșev 
— Rankov, Kotkov, Vasilev, Popov. 
După cum se vede, echipa bulgară 
este credincioasă sistemului 4—2—4, 
străduindu-se ca pe teren să evolueze 
potrivit cerințelor acestuia. Adeseori, 
ca mijlocași au fost folosiți Vuțov și 
P. Dimitrov, iar la înaintare Haralam- 
piev, Raskolov și lanciovski. Dintre a- 
ceștia, doar Vuțov, Naidenov II și Ian- 
Ciovski au făcut parte din lotul A al 
Bulgariei.

di: i lotul olimpic au dezamăgit publi- 
t 1—0. în ma- 

întîlniri antrenorul

în primăvară 
modificări, în

plnă
unele 
antrenorii vor păstra

Despre echipa olimpică de fotbal 
a B. P. Bulgaria

Fără îndoială, 
sînt posibile și 
linii mari însă
lotul amintit mai sus. Intîlnirile dintre 
reprezentativele olimpice ale Bulgariei 
și Romîniei sînt așteptate cu interes și 
ele vor da ctștig de cauză, desigur, ce
lui mai bun.

VLADIMIR BOJIKOV
redactor la „Naroden sport"

„Criteriul primei zăpezi", concursul 
de deschidere a sezonului internațio
nal de schi, reunește în stațiunea Val 
d'Isere pe cei mai buni specialiști ai 
probelor alpine din Austria, Elveția, 
Italia, S.U.A., Belgia, R. P. Polonă. 
Franța. Slalomul uriaș rezervat băr
baților s-a disputat pe o pirtie de 
1400 m cu diferență de nivel 380 m 
și 59 de porți. Primul loc a fost ocu
pat de tînărul schior elvețian Willy 
Favre, care a confirmat superioritatea 
manifestată „acasă" în probele de se
lecție, asupra compatriotului său Joos 
Minsch. Francezii Jean Claude Killy 
și Guy Perillat, precum și americanul

PE S RT
• In meci retur cordînd pentru 

„Cupa campionilor europeni" la bas
chet feminin Greff Madrid a învins 
cu 47—35 echipa T. V. Heidelberg, 
calijicîndu-se pentru turul următor al 
competiției.

• In turul doi al „Cupei campio
nilor europeni" la tenis de masă 
formația masculină Vasutas Buda
pesta a învins i ~ r 
tive Leipzig.

In cadrul 
de baschet

cu 5—1 pe Lokomo-

unui meci internațio- 
masculin echipa Fin-nai

landei a întrecut cu 72—62 (42—36)

FOTBAL PE GLOB • FOTBAL PE GLOB «FOTBAL PE GLOB
IN CUPELE EUROPENE

In optimile de finala ale „Cupei 
campionilor europeni” a mai rămas de 
disputat un singur joc : Real Madrid—■ 
Dinamo București. Tragerile la sorți 
în sferturile de finală se vor face Ia 
17 decembrie la Zurich, urmtnd ca 
jocurile să aibă loc pînă la 15 februa
rie 1964.

In „Cupa cupelor” s-au mai disputat 
două meciuri revanșă din „optimi”. 
Lienfield (Irlanda de nord) a dispus 
cu 2—0 de Fenerbahce, dar echipa tur
că, care cîștigase primul joc cu 4—1, 
s-a calificat în „sferturi”. Meciul din-

0—0, după ce în primul meci 
terminat cu rezultatul de 4—4. 
urmează să se dispute un al 

meci.

tre S.V. Hamburg — F.C. Barcelona s-a 
terminat și în a doua manșă la ega
litate : 
ele au
Astfel, 
treilea

In primul joc, Slovan Bratislava a 
dispus în deplasare cu 1—0 de Borough 
United. Revanșa are loc mîine la Bra
tislava.

In „Cupa orașelor tîrguri" A. S. Ro
ma a învins pe Belenenses (Portu
galia) cu 1—0, califieîndu-se în sfer
turile de finală.

Răsfoind presa străină
ENGLEZII PROPUN ORGANIZAREA UNU! CAMPIONAT 

EUROPEAN DE FOTBAL FENTRU ECHIPE REPREZENTATIVE

In ultima vreme oficialitățile engleze 
se arată preocupate de viitorul fotba
lului european. în legătură cu planu
rile devenite cunoscute la Londra, zia
rul belgian „LE SOIR“ scrie:

„Meciul Anglia —■ Restul lumii și 
sărbătorirea centenarului Federației 
engleze de fotbal au oferit prilejui 
pentru conducătorii englezi de a lua 
contact cu reprezentanții majorității 
federațiilor europene. Evident, ei au 
profitat de aceasta pentru a le 
supune o idee care-i preocupă de mult 
timp și anume : organizarea unui cam
pionat european de fotbal. Este vorba 
de un proiect care a fost studiat de 
Wilson Keys, membru al comitetului 
de selecție al federației britanice și 
director al clubului West Bromwich 
Albion. Nu se cunosc încă reacțiile 
europene dar, înainte de a lua aceste 
contacte, autorul proiectului a declarat:

„Meciurile noastre desfășurate cu 
regularitate între Anglia, Scoția, Țara

Galilor și Irlanda de Nord nu mai sînt 
la modă. Acum este la fel de ușor să 
te deplasezi în Italia sau în Spania 
ca și în Scolia. După părerea mea, 
este necesară să fie organizată o com
petiție la care să participe 25 de țări 
și a cărei organizare să fie încredin
țată U.E.F.A. Pentru început vor tre
bui desemnate cete cinci țări ale căror 
echipe naționale vor juca în grupa A. 
Celelalte echipe vor forma grupele B, 
C, D, E, echipele din fiecare grupă ur- 
mînd să întîlnească cite doi adversari 
diferiți, în fiecare an, în meciuri tur- 
retur. La sfîrșitul sezonului, cîștigă- 
toarea grupei B va promova în locul 
ultimei clasate în grupa A, ș.a.m d. 
Sînt convins — a spus Wilson Keys 
— că acest sistem va fi mult mai in
teresant pentru 
decît actualul 
inter-britanic și 
balului englez".

iubitorii fotbalului 
nostru campionat 

aceasta va servi fot-

ȘTIRI, REZULTATE

• Azi se dispută Ia Torino întîlni
rea amicală dintre reprezentativele Au
striei și Italiei.

• Cunoscutul antrenor de fotbal 
Sepp Herberger, în vîrstă de 66 ani, 
care din 1936 pînă în 1963 a fost an
trenorul federal al reprezentativei vest- 
germane, s-a retras din această funcție, 
fiind înlocuit 
Schon.

de antrenorul Helmut

reprezentativa R. P. Ungare, tntîlr 
rea s-a desfășurat la Helsinki.

• tnvingindu-l la puncte pe t\ 
moun Ben Aii, pagilistul finlana 
Rist Luukkonen a devenit campion 
Europei la cat. cocoș. Meciul, ci 
a cuprins 15 reprize, a avut loc 
Helsinki în prezența a peste 61 
de spectatori. Acesta este cel de 
doilea titlu european care-l ciștl 
Luukkonen în decursul carierei s 
sportive. El a fost In 1959 și ca 
pion al cat. muscă, în urma victoi 
repurtate în fața spaniolului You 
Martin. Doi ani mai tîrziu, finii 
dezul a cedat centura, fiind înv 
la puncte de italianul Burruni.

• Ratmir Holmov este noul li 
al campionatului unional masculin 
șah, după cea de a 12-a rundă. ( 
iigînd partida cu Nei. marele m 
Holmov a obținut cea de a 4-f' t 
torie în campionat și totalizează 
puncte. La o jumătate de punct 
urmează Gheller și Spasski care 
făcut remiză in runda a 12-a 
Gufeld și respectiv Gipslis. Brortsi 
a cîștigat la Bondarevski, Stein 
Osnos în timp ce Baghirov și l 
cinoi au convertit asupra remizei.

In campionatul feminin, Inait 
ultimei runde, conduce Rannik — 
puncte și o partidă întreruptă, 
mată de Kușnir 12 puncte. Ceaikt 
kaia — 11,5 puncte (2).

® In prima 
tului din Izrael 
trecerile de campionat au început îa 
sfîrșitul lunii octombrie. După șase 
etape, în fruntea clasamentului se află 
Hapoel Petachiqa cu 12 puncte, urma
tă de Hapoel Ramat Gan cu 10 p, Mak- 
kahi Jaffa cu 7 p etc. După cum se 

în acest an echipele din Tel 
au o comportare mai slabă. Mak- 
a realizat 6 p în 5 jocuri, Ha- 
are 5 p din 6 jocuri, iar Ha- 
are 5 p din tot atîtea jocuri.

categorie a campions- 
participă 15 echipe, ln-

vede, 
Aviv 
kabi 
poel 
koah

• Comitetul olimpic italian s-a 
trunit iritr-o ședință specială pei 
a discuta participarea Italiei la I 
rile Olimpice de vară de la Tc 
S-a hotărît in principiu ca Italia 
fie reprezentată de un lot de 150— 
de sportivi, angajați in 15 disci f. 
printre care: atletism, ciclism, c 
rie, lupte, box. caiac-canoe. car 
academic etc.

• Pecco Bauwens, vicepreședinte al
U.E.F.A. și arbitru internațional (în 
anii dinaintea războiului mondial a 
arbitrat și în țara noastră) a încetat 
din viată. El avea 77 de ani.

• La Tbilisi echipele selecțio 
de box ale U.R.S.S. și Angliei 
susținut meciul revanșă. Din nou. 
toria a revenit pugiliștilor som 
cu scorul de 9—0 (s-au dispuți 
intilniri in loc de 10).

Handbal: meciurile viitorilor 
noștri adversari

PREGĂTINDU-SE în vederea meciului 
cu reprezentativa R.P. Romîne (care va 
avea loc la 22 decembrie la Berlin), se
lecționata masculină de handbal a R.D. 
Germane a susținut duminică la Lodz 
o întîlnire cu eclilpa R.P. Polone, pe 
care a cîștlgat-o cu scorul de 17—13 
(10—6).

REPREZENTATIVELE masculine și fe
minine de handbal ale orașului Viena 
au susținut duminică două meciuri la 
Munchen in compania selecționatelor 
Bavariel. La femei, jucătoarele vieneze 
au cîștigat cu 7—S (7-4) iar ta bărbați

victoria a revenit gazdelor cu ' 
(9-S). Pentru vienezi au înscris Gol 
GOth (5), Weinhappel (3), Grass (2), 
ter (2) și Mtlller (2). In echipele V 
au evoluat numeroși internaționali 
vor juca azi tn reprezentativa Au 
in meciurile cu echipele R.P. Romi

IN MECI REVANȘA, în cadrul „< 
campionilor europeni" echipa fem 
Ruch Chorzov a dispus cu 7—5 de 
schrltt Weisenfels. Intrucît primul 
fusese cîștigat de Fortschrttt cu 
aceasta s-a calificat pentru turul u 
tor, unde va întîini pe Rapid Bucu


