
Cuplajul de hochei de asearâ
București—Le Locle 9-0 (1-0, 3-0, 5-0)

Nu puțini au fost cei care
au considerat că întilnirea din
tre prima noastră garnitură și 
echipa elvețiană va constitui o 
simplă formalitate. Din. păcate, 
in rindal acestora s-au aflat 
pentru un început chiar hocheiș- 
tii noștri. Așa se face că prima 
repriză s-a încheiat cu scorul 
de numai 1—0, in timp ce cu 
o seară înainte echipa de tineret 
avea după același timp de joc 
un avans de 5 puncte.

In compania unui adversar 
acomodat — ca să spunem așa 
— cu... terenul și care a înce
put să joace mai legat, să-și 
pună in valoare patinajul bun. 
care-i dă posibilitatea să treacă 
rapid din atac in apărare și in
vers. băieții noștri iși propuse
seră inițial să... semneze con
dica. Apărătorii voiau neapă
rat să se afirme ca „golgeteri", 
uitlnd că mai au și sarcini de 
apărare, iar înaintașii se între
ceau in joc individual. N-am 
văzut vreo idee tactică, iar 
de organizarea jocului nu putea 
fi vorba, așa că a trebuit să ne 
mulțumim ca golul (frumos) dat 
de Naghi in minutul 4. de la 
linia albastră a treimii adverse. 
Am mai notat din această re
priză două gesturi reprobabile 
ale lui Fior eseu și Țiriac, care 
trebuie temperați.

In repriza a doua, in care a 
apărut mai clară creșterea va
lorii liniei a treia (Pană, Flores- 
cu, Ioanovici) echipa noastră a 
jucat ceva mai bine. Atacurile 
au fost mai legate, a crescut 
viteza in acțiuni, în condiții in 
care și adversarii jucau din ce 
in ce mai bine și beneficiau de 
un portar valoros, inspirat (Pao-

în cuprins:

Spartachiada de iar- 
nâ a tineretului pe 
meleagurile bănățe

ne

Carnet turistic

Campionatul repu
blican de șah

O pagină 
de fotbal

Activitatea competi- 
țională la handbal, 

baschet, tir
Fotbal pe glob

Jocurile olimpice 
de iarnă

Szabo II conduce pucul spre 
din jocul de aseară, ciștigat de 

lini). Cu atît mai prețioase au 
apărut punctele înscrise de 
Calamar (m. 21) și Ioanovici 
(m. 29 și 39). toate fructul unor 
acțiuni colective.

Ultima repriză a adus selec
ționatei Bucureștiului 5 goluri, nu

Interviul nostru

Noutăți despre materialele 
și echipamentul sportiv

Ne răspunde tov. Paul Lessen, director coordonator al I. D M. S.
— Ce ne puteți spune des

pre materialele și echipamen
tul sportiv pregătit pentru 
anul 1964 ?

— Pentru iubitorii sportului 
de toate vîrstele se vor desface 
Sa 1964 prin rețeaua comerțului 
de stat și a celui cooperatist cu 
3D la sută mai multe materiale 
și echipament sportiv decit în 
1963. întreprinderile noastre au 
produs noi sortimente de mate
riale și echipament sportiv de 
calitate superioară, dintre care 
amintim: noile modele de bo
canci de schi și pulovere de lină, 
o variată gamă de saci de echi
pament și de voiaj din p.v.c., 
tipuri noi de săniuțe (pentru 3 
persoane și de concurs — cu 
chingă), maiouri speciale pen
tru sportivi, chiloți de gimnas
tică din șaten negru în cantități 
sporite și multe altele. Nu au 
fost uitați nici amatorii de tu
rism pentru care întreprinderile 
noastre au produs un frumos 
cort pentru două persoane, la un 
preț mult mai scăzut decit al 
celor importate. La toate acestea 
se adaugă cantitățile sporite de 
materiale și echipament sportiv 

poarta echipei elvețiene. Fază 
selecționata București cu 9—O.

Foto T. Roibu
pentru că oaspeții ar fi slăbit, 
ci datorită jocului din. ce in 
ce mai bun al echipei noastre.

MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. a 4-a)

importate ca de exemplu : ghete 
de baschet in cantități duble 
față de 1963, noi modele de 
rucsacuri, cantități sporite de 
schiuri, mingi și palete pentru 
tenis de masă și multe altele.

— Ce materiale și echipa
ment sportiv specific perioa
dei de iarnă s-au pus în 
vînzace în comerț ?

— Pentru sporturile de iarnă 
s-au pus în vînzare cantități tot 
mai mari de materiale și echi
pament sportiv, de bună cali
tate, în măsură să satisfacă ce
rințele cumpărătorilor. Prin ma
gazinele de specialitate și prin 
unitățile rețelei comerciale de 
stat și ale celei cooperatiste se

Interviu luat de 
VIRGIL ALBESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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SPABTACBOADA DE IABKĂ A UMEBBTULOI 

INSTANTANEE...
Inchipuiți-vă o hală imensă 

dintr-o mare uzină. Undeva a- 
proape de centrul ei un spațiu 
gol. Două vitrine mari, cuprin
zând cîteva aspecte din viața 
secției respective. Intre ele o 
fîșie de carton alb pe care o 
rr.ină nu prea obișnuită cu cali
grafiatul a scris un singur cu- 
vint: SuccesI In fața acestei 
laconice lozinci, doi băieți au 
adus o măsuță mică de brad și 
un scaun...

... Citul minutarul s-a apro
piat de pragul împlinirii celui 
de-al cincisprezecelea ceas al 
zilei, un tînăr a venit și s-a așe
zat pe scaunul de lingă măsuță. 
Altul a adus de undeva o hal
teră. Poate că termenul e cam 
pretențios. Nu era chiar o hal
teră de concurs mare, ci un fel 
de rudă mai săracă a acesteia. 
Dar faptul n-a avut nici o im
portanță, pentru că în desfășura
rea „evenimentelor" nimeni n-a 
băgat de seamă acest amănunt.

De obicei cînd se încheie un 
„schimb", cei care și-au termi
nat ziua de muncă, se grăbesc 
spre casă. Azi lucrurile s-au pe
trecut altfel. Montorul Gh. lo- 
nescu și-a predat schimbul dar 
nu s-a mai îndreptat spre ieșire 
ca altă dată. Trecînd prin fața 
măsuței, i-a făcut cu ochiul tî- 
nărului de la masă, zicîndu-i:

— înscrie-mă și pe mine. In
tr-un minut sini înapoi...

Apoi, s-a apropiat de halteră 
și a ridicat-o de cîteva ori, așa 
ca pentru o încălzire. Și a ple
cat. Dinspre mașini veneau me

reu alți tineri și lucrurile se în- 
tîmplau cam la fel. Tînărul de la 
masă scria mereu. Haltera aceea, 
pricăjită, un pic cam ruginită, 
părea un irezistibil magnet.

După vreo cinci minute, tînă
rul de la masă dispăruse în 
mijlocul celor ce-și disputau, 
pentru cîteva clipe haltera.

— Băieți, fiți alenți! Am să 
vă arăt cum se ridică haltera...

— Știm, știm l Ce parcă-i 
pentru iniția oară...

— Bine, atunci o să începem 
concursul oficial...

Unde am mai auzit vocea

VALENTIN PAUNESCU

DESPRE ECHIPE MAI PUȚIN CUNOSCUTE
Titlul materialului de astăzi 

ne-a fost sugerat de numeroa
sele scrisori primite în cursul 
săptămânii trecute în care cola
boratorii noștri, corespondenții 
voluntari, ne vorbeau despre 
echipe mai puțin cunoscute, dar 
foarte mult îndrăgite. Este vor
ba de formațiile de fotbal care 
activează în campionatele oră
șenești, raionale sau în dife
rite competiții locale.

Vom începe cu scrisoarea tov. 
î. GOROJ (comuna Bălcești, re
giunea Oltenia) care ne relatea
ză că în acest an, în raionul 
Oltețul, s-a organizat pentru 
prima dată un campionat la 
care participă 10 echipe, majo
ritatea formate din colectiviști. 

asta ? Aa 1 Dar organizatorul 
acestui concurs nu-i altcineva 
decit fostul boxer Dinu Eugen. 
Pare mai maturizat. De asta nu 
l-am recunoscut de la început. 
Oare lucrează aici în secția de 
motoare a Uzinelor „23 August" 
din Capitală ? „Nu, ne răspunde 
la întrebarea noastră secretarul 
asociației Metalul „23 August", 
Stelian Șoagă este antrenor, dan 
participă la organizarea întrece-»

(Continuare în pag. a 2-a)

După terminarea turului, primul 
loc în clasament îl ocupă for
mația Petrolul Zătreni cu 18 p., 
urmată de Progresul Bălcești 
17 p., Recolta Văleni 15 p., 
Știința Grădiște 13 p., Progresul 
I’îrîieni 10 p., Știința Bălcești 
10 p. etc. După cum se vede s-a 
dat o luptă dîrză pentru cuce
rirea primului loc.

Și în campionatul orașului 
Cluj, ne scrie N. TODORAN, 
au avut loc întreceri pasionante 
pentru obținerea unui loc cit 
mai bun. Astfel, în seria l con
duce, la terminarea turului, 
Electrica cu 17 p. urmată la o 
diferență de numai un punct 
de Carhochim, Depoul C.F.R., 
Spartac și la 2 puncte de Uni
versitatea, Libertatea, Dinamo; 
și Porțelanul. „Campioană de, 
toamnă" in seria a doua a devei 
nit, cu 18 p., echipa Electron 
metal, secundată la un punct, 
de Motor I.R.A.

8 ACTUALITATEA SPORTIVA • ACTUALITATEA SPORTIVĂ ® Comentariile presei franceze după jocul de rirgbi de la Toulouse

MÎINE, REAL MADRID — DINAMO 
BUCUREȘTI

Gel de-al doilea meci din cadrul „Cupei cam
pionilor europeni" ia fotbal dintre echipele Real 
Madrid și Dinamo București se disputa mîine în 
capitala Spaniei. După cum am mai anunțat, echipa 
noastră a părăsit Bucureștiul duminică dimineață. 
Dinamoviștii au făcut ieri escală la Paris, după care 
și-au continuat drumul spre Madrid. In meciul de 
mîine formația bucureșteană va alinia următorul 
„11“: Datcu—Popa, Nunweiller Ilf, Ivan—Petru 
Emil, Nunweiller IV — Pircălab, Frățilă, Ene II, 
Țîrcovnicu, Unguroiu.

O REUȘITA INTÎLNIRE SPORTIVA 
STUDENȚEASCA

Recent a avut loc la Ti
mișoara o întâlnire spor
tivă bilaterală între stu
denții Universităților din 
Cluj și Timișoara, la 
baschet, volei, tenis de 
masă și șah.

Iată cîteva rezultate.
Baschet (B): Cluj —

Timișoara 44—40; (F): Ti
mișoara — Cluj 57—24

Volei (B): Timișoara —
Cluj 3—1 (9, 12,-16,3).

Tenis de masă : Cluj— 
Timișoara 5—2.

EMIL GROZESCU, 
corespondent

MIERCURI, ETAPA ÎN „CUPA F.R. VOLEI"

Miercuri, amatorii de 
volei vor avea prilejul să 
asiste la noi întîlniri din 
cadrul „Cupei F.R.V.", 
etapa a IV-a la băieți. 
Iată programul eftapei i 
Sala Dinamo, de la orele 
171 Dinamo —< Știința 
Galați și Progresul—Stea

ua. Sala Giulești, orele 17: 
Rapid—Farul Constanța. 
In țară : Minerul Bihor— 
Tractorul Brașov, CSMS 
Iași—Știința Timișoara.

Azi, în sala Combinatu
lui poligrafic, de la ora 16 
se dispută întilnirea femi
nină C.P.B.-C.S.M. Si
biu.

• ACTUALITATEA SPORTIVA ® ACTUALITATEA SPORTIVĂ ®

PARIS, 16 (prin telefon). — 
Astăzi dimineață devreme, înain
te să părăsesc „Grand Hotel" 
din Toulouse în care rugbiștii 
romîni se odihneau încă — și 
trebuie să spun că odihna lor 
era mai mult decit meritată ■— 
privirea îmi cădea pe titlurile 
celui mai mare cotidian regio
nal „SUD-OUEST", care rezu
mau în puține cuvinte ceea ce 
aveam să descopăr mai tîrziu 
în coloanele presei franceze apă
rută astăzi: „Numai cu cîteva 
minute înainte de sfirșit, Dupuy 
a obținut încercarea salvatoare", 
iar mat jos cu litere foarte mari: 
„Un meci nul tras de păr... Rit
mul infernal al romînilor a pro
dus mari greutăți francezilor".

Din cît se vede, ceea ce era 
de spus a fost spus. Aceasta o 
face și Jean Denis, cronicarul 
lui „Figaro", care își intitulea
ză articolul «15 romîni au ținut 
din nou în șah echipa Franței. 
O lovitură de picior căzută, ra
tată de puțin de Moraru, era pe 
punctul să dea victoria Romî- 
niei". Tot în „Figaro" citesc: 
„Francezii erau animați de cele 
mai bune intenții și aveau de 
gînd să-și imobilizeze la maxi
mum adversarii, dar cel mai mic 
timp de ezitare ruina ideea, de
oarece rominii aveau picioarele 
agere și spiritul iute. Aș putea 
cita un singur exemplu: al ex
celentului fundaș Penciu, în mo
mentul în care a egalat. După o 
tușă, înaintașii francezi aveau 
balonul... s-au dat înapoi, iar

cel care l-a cules a fost Penciu 
— de altfel remarcabil execu
tant — și care a avut cîmp li
ber în fața lui".

lată încă un titlu, acesta din 
„L'Aurore": „La Toulouse fran
cezii au trecut pe lîngă umilin
ță în fața romînilor activi și 
bine pregătiți".

In ceea ce privește jocul echi
pei noastre, găsim în marele 
cotidian sportiv parizian „l’Equi-

pe“ următoarele aprecieri ale lui 
Henry Garcia : „Echipa Romî- 
niei s-a făcut simțită ca de obicei 
printr-o impecabilă apărare de 
ansamblu, bune regrupări ale 
înaintașilor săi la punctele ne
vralgice, o excelentă precizie în

TUDOR VORNICU

Tovarășul N. SBUCHEA (Ha
țeg) ne-a comunicat citeva res 
zultate neașteptate. în cadrul 
„Cupei de toamnă", organizată 
de comisia de specialitate a rOi 
giunii Hunedoara, Retezatul Has 
țeg a reușit să elimine două es 
chipe care actualmente activea
ză în categoria B. Este vorba

(Continuare în pag. a 3-a)
(Continuare în pag. a 8-a)

Rîndut de sus, de la stingă: V. Moraru, P. 
M. Iliescu, R. Demian, R. Chiriac și V. Irimescu;

Wusek, C. Stănesou, P.

Iordăchescu, Al. Teofilovici, H. Preda, M. Riisttf 
rindul de jos: Gh. Rahtopol, Al- Ionescu, M.

Ciobănel și Al, Penciu.
yăzuți da Naagu Răduleaofe,



Pregătirea pîrtiilor La Cluj, două noi asociații sportive

și organizarea concursurilor de schi
s
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Ninsoarea căzută în ultimele 
zile în zonele de munte și cele 
subcarpatice a îngroșat stratul 
de zăpadă, creîndu-se astfel 
condiții bune pentru practicarea 
sporturilor de iarnă, pentru or
ganizarea întrecerilor de schi 
din cadrul Spartachiadei de iar
nă a tineretului și al „Con
cursului pentru Insigna de Po
lisportiv".

Succesul muncii de pregătire 
a concursurilor de schi este de
terminat în primul rînd de ale
gerea celui mai corespunzător 
loc de antrenament sau de con
curs. La alegerea pantelor tre
buie să se țină seama de gro
simea stratului de zăpadă, de 
specificul terenului, precum și de 
existența unor obstacole natu
rale ca: gropi, hopuri, rupturi 
de pantă etc. Pantele nu trebuie 
să fie inaccesibile, prin înclina
ție și denivelări, gradului de
pregătire a participanților. In
alegerea pantelor și pîrtiilor de 
fond trebuie respectate indicați
ile prevăzute în regulamentul 
Spartachiadei. Pîrtiile de fond 
trebuie astfel alese încît să fie 
variate ca denivelări. Ele tre
buie să cuprindă cam 2/3 te
ren plat și lz3 coborîre 

urcușuri. In lipsa unui teren va
riat pîrtiile de fond pot fi amenajate 
■și pe teren plat. în aceste cazuri 
reste indicat ca traseele să fie alese 
In parcuri sau în afara localităților.

Traseele de fond pot fi în circuit, 
cu plecarea și sosirea în același loc, 
tsau în locuri diferite. Indiferent însă 
side modul în care sînt alese, este bine 
®a plecarea, dar mai ales sosirea 
®ă se facă pe un teren plat.

Dacă traseele au porțiuni comune, 
tele se vor marca cu fanioane de cu- 
!fc>ri diferite. Acestea pot fi de pînză 
tsau de hîrtie și se vor dispune la 
» distanță de 100 m între ele. Fa- 
tnioanele se dispun mai des în locurile 
'ta care traseul prezintă multă va- 
iriație sau acolo unde 
[pot rătăci.

■Concursurile de fond 
Sîcipanți un efort fizic
scît proba de slalom uriaș. De aceea 
teste necesar să se asigure o oarecare

concurenților, făcîndu-se îna- 
concurs un ciclu de 3—4 
pregătire.
de plecarea concurenților în

de slalom uriaș este 
două fanioane înalte de

O poartă 
formată din . 
cca 2 m, care se așează la o dis
tanță ce variază între 4—8 m. Dis
punerea porților pe traseu trebuie să

concurenții se

cer de la par- 
mai mare de-

pregătire 
inte de 
lecții de

înainte 
cursă, acestora trebuie să li se dea ' se facă -m așa fel încît să permită 
indicații privind modul în care trebuie 
să se încălzească, precum și echipa
mentul cu 
în cursă, 
să fie cît 
tru toate 
prezența medicului.

Concursurile pentru fond se pot or
ganiza pe un strat de zăpadă mai 
subțire. De aceea este necesar ca de 
pe acum să se înceapă pregătirile 
și chiar întrecerile de fond din ca
drul Spartachiadei de iarnă și al 
„Concursului pentru Insigna de Poli
sportiv".

Pîrtiile pentru slalom uriaș, probă 
prevăzută în regulamentul Sparta
chiadei de iarnă, se amenajează cu 
multă grijă. Stratul de zăpadă tre
buie să fie mult mai gros ca la 
fond, el trebuie să acopere în mod 
uniform panta în așa fel încît ciotu
rile, pietrele sau smocurile de iarbă 
să fie acoperite cît mai bine.

După ce pantele au fost alese con
form indicațiilor regulamentului, ele 
se amenajează în mod corespunzător 
pentru concurs. Amenajarea pîrtiei de 
slalom uriaș constă din bătătorirea 
corespunzătoare a stratului de zăpadă, 
din fixarea locului de plecare și so
sire și din dispunerea porților pe 
trasee. Locurile de plecare și sosire 
trebuie să fie largi și bine bătăto
rite. Sosirea trebuie șă asigure con
diții optime pentru oprirea concu
renților. în acest sens, ea 
aibă loc pe locuri lungi, 
velări sau alte obstacole.

Pîrtiile de slalom uriaș 
locuri accidentate (dealuri sau munte), 
sau locuri special amenajate în apro
pierea localităților. Așezarea porților 
de slalom uriaș nu trebuie să creeze 
mari dificultăți concurenților, ea tre
buie făcută ținîndu-se cont de po
sibilitățile celor care se întrec.

Numărul asociațiilor sportive din 
orașul Cluj s-a mărit cu două. Zilele 
trecute s-a constituit asociația sportivă 
pe lingă întreprinderea de gospodărie 
comunală (I.O.G.C.C.) care numără de 
pe acum, 180 de membri. Aici se va 
practica o serie de ramuri sportive 
printre care popicele, tenisul de masă, 
fotbalul, turismul și voleiul.

Cealaltă asociație funcționează pe 
lingă Centrul regional de recepționare

și are un număr de 80 de membri 
UCFS. Pentru început asociația are 
patru secții pe ramuri de sport: tu
rism, șah, tenis de masă și radioama
torism. în consiliul acestei asociații 
au fost aleși oameni pasionați de sport, 
ca de pildă, Gh. Vinereanu, fost mara- 
tonist în prezent un activ radioamator, 
Z. Szekely, un cunoscut patinator și 
alții

P. RADVANYI — coresp.

care trebuie să fie echipați 
Acest echipament trebuie 

mai ușor. Obligatoriu pen- 
concursurile de schi este

nume- 
cu cel 
obligat 
pierde-

o parcurgere uniformă a traseului, în 
același timp punînd la încercare 
măiestria tehnică a concurenților.

Plecările se fac în ordinea 
relor trase la sorți începînd 
mai mic. Un concurent este 
să treacă prin toate porțile,
rea unei porți atrăgînd descalificarea 
concurentului.

Pentru aceasta, la 2—3 porți va fi 
un arbitru de control care în afara 
sarcinilor care-i revin, va contribui 
și la amenajarea pîrtiei atunci 
aceasta se strică.

Ținînd seama de aceste cîteva 
bleme, în funcție de specificul
cărei asociații sportive, acolo unde 
condițiile permit, trebuie să se treacă 
fără intîrziere la organizarea con
cursurilor de schi în cadrul Spar
tachiadei.

ALEXANDRU FORTU 
asistent I.C.F.

cînd

pro- 
fie-

trebuie să 
fără deni-

se aleg pe

INSTANTANEE
(Urmare din pag. 1)

Spartachiadei de iarnă a _ tinere- 
Așa cum fac de altfel toți antre- 
și tehnicienii noștri".

rilor 
tului. 
norii T. ------------ ,

Intre timp, concursul începuse să se 
desfășoare. Tensiunea crește. Gh. Io- 
nescu a ridicat haltera de 17 ori, Emil 
Șerban de 18, Dumitru Bota de 15, 
Sandu Cucoaneș de 17, Anghel Popa 
de 10... Printre concurenți zărim _ o 
tînără. Ne apropiem pentru un scurt in
terviu.

— Vă place sportul halterelor?
— Desigur I Altfel ce-aș căuta aici ?
— Ce părere aveți despre concurs?
— îmi place foarte mult. Am 

gînd să-i țin minte pe cei codași.
— De ce?
— Ca atunci cînd or să vină în 

li-tate de spectatori la întrecerile noa
stre. ale fetelor, și vor încerca să ne

de

ca-

Concurentul care ridică haltera este urmărit cu atenție de colegii săi de 
muncă și concurs.

Spartachiada de iarnă a tineretului
pe meleagurile bănățene

( ^TIMIȘOARA (de la trimisul nostru). S-a împlinit 
*c lună de zile de cînd s-a dat startul în actuala 
^competiție a Spartachiadei de iarnă. Ne-am gîndit 
tcă s-a scurs suficientă vreme pentru a face un scurt 
(bilanț al activității desfășurate în acest răstimp în 
■regiunea Banat. Primele cifre centralizate la consi
liul regional UCFS atestă intensa muncă pe care 
•organele și organizațiile sportive de aici au des- 
!fășurat-o în primele săptămîni ale competiției. 
163.223 de participanți din 526 de asociații sportive 
l§i-au disputat pînă acum șansele de calificare în 
[fazele următoare ale întrecerii. E fără îndoială un 
•succes care merită a fi remarcat, mai ales că vremea 
n-a permis să se desfășoare întreceri la sporturile 
«pecifice anotimpului zăpezii.

RAIOANE FRUNTAȘE

Principala întrecere sportivă de mase a acestui 
.sezon s-a bucurat pe meleagurile bănățene de con
'd iții optime de organizare. Și acest lucru îndeosebi 
iîn raioanele unde consiliile UCFS au pregătit din 
vreme desfășurarea competițiilor, prin repartizarea 
judicioasă a cadrelor sportive pe fiecare asociație, 
prin pregătirea temeinică a consiliilor asociațiilor 
sportive și printr-o eficientă popularizare a între
cerilor.

Datorită acestor măsuri, în raioanele Bozovici, 
Orșova și Sînnicolaul Mare întrecerile Spartachiadei 
de iarnă se desfășoară în toate asociațiile sportive, 
cuprinzînd în competiții mase largi de oameni ai 
muncii, marea majoritate a tineretului. Succese pe 
această linie au obținut și consiliile raionale UCFS 
Arad, Caransebeș și Lugoj, precum și clubul sportiv 
orășenesc Arad, unde peste 80% din asociații au 
declanșat întrecerile.

INIȚIATIVE LUGOJENE

Firește, la succesul unei acțiuni o contribuție im
portantă o aduc inițiativele activiștilor obștești, 
sportivilor și antrenorilor. La Lugoj, de pildă, spor
tivii de la asociația Muncitorul lugojean au luat 
inițiativa de a susține demonstrații în asociațiile 
/sportive de la sate și în diferite centre muncitorești. 
Luptătorii fruntași de la A.S.M.L. au făcut astfel 
interesante demonstrații în comuna Tipări și la 
Nădrag, iar în program mai au prevăzute încă trei 
deșiri de acest gen,

Deplasarea luptătorilor nu s-a rezumat numai Ia 
demonstrații. Ei au inițiat o serie de tineri în „tai- 
nele“ trîntei, le-au dat utile sfaturi în ceea ce 
privește procesul de antrenament și explicații cu 
privire la modul de organizare a întrecerilor din 
cadrul Spartachiadei.

Pe urmele luptătorilor au călcat și șahiștii. Ei au 
susținut un simultan la Nădrag și urmează să-i 
viziteze și pe tinerii din asociațiile sportive sătești.

Din viața organ zației
noastre

De un real ajutor în mobilizarea unui mare nu
măr de participanți la întrecerile Spartachiadei de 
iarnă le vor fi și centrele de inițiere în schi și 
patinaj deschise la Nădrag (cabana Căpriorul), 
Lugoj și Buziaș.

UN RECORD IN CURS DE MODIFICARE

Pînă la ora actuală recordul de participare la 
Spartachiada pe regiune îl deține orașul Arad : 
7639 de concurenți. întrecerile desfășurate pînă 
acum la șah. tenis de masă, trîntă, haltere și tir au 
constituit însă doar începutul. Așa că recordul va 
suferi pînă la 25 ianuarie 1964 numeroase modifi
cări aduse fie de. arădeni, fie de amatorii de sport 
din celelalte raioane ale regiunii Banat. Pînă acum 
s-au remarcat, pentru modul cum au organizat între
cerile și pentru mobilizarea concurenților la start, 
asociațiile sportive U.T.A., Voința, Vagonul și Teb-a. 
Și la Arad trebuie să remarcăm cîteva inițiative 
prețioase. Astfel, la asociația sportivă Voința sînt 
zilnic programați cîte 1—2 jucători de tenis de 
masă fruntași, care îi îndrumă pe participanții la 
Spartachiada, le arată cum trebuie făcută încălzirea 
înaintea meciului, execuții tehnice etc. La probele 
de tir participanții la Spartachiada își trec și nor
mele „Insignei de Polisportiv", acest lucru consti
tuind un puternic stimulent pentru concurenți.

EXISTA ÎNCĂ SUFICIENTE RESURSE

* La 25 ianuarie 1964, cînd întrecerile primei etape 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului se vor în

cheia, bilanțul va fi fără îndoială mult măi bogat. 
Pentru aceasta vor trebui puse însă în valoare nu
meroasele resurse de care dispune pe plan sportiv 
regiunea Banat și care pînă în momentul de față 
au fost în parte neglijate. Astfel, mai sînt 232 
asociații sportive în care nu s-au deschis încă între
cerile Spartachiadei, iar la multe dintre cele 526 
de asociații sportive, în care se desfășoară com
petiții, numărul participanților e mic față de posi
bilitățile existente. într-o serie de asociații sportive 
lucrurile se tărăgănează. Așa, de pildă, la C.F.R. 
Arad s-au ținut pînă acum trei ședințe și în proiect 
e prevăzută cea de a patra (la 17 decembrie). Iu
bitorii de sport așteaptă să participe la competiții, 
iar membrii consiliului asociației sportive își pierd 
vremea în ședințe sterile. De ce oare consiliul clu
bului sportiv orășenesc Arad nu intervine pentru 
curmarea acestei situații nefirești ?

Mai sînt încă raioane și orașe unde numărul aso
ciațiilor sportive în care s-a făcut deschiderea 
Spartachiadei este foarte mic. în raionul Deta, de 
pildă, doar în 10 dintre cele 49 de asociații spor
tive tinerii își dispută întîietatea în cadrul Sparta
chiadei. La fel de slabă e situația și în orașul Timi
șoara : 32 asociații din cele 85, organizează între
ceri. Organele UCFS din aceste raioane și orașe, 
precum și cele din alte localități unde situația este 
asemănătoare, au datoria să ia măsuri urgente de 
îndreptare a lucrurilor. în primul rînd e necesar ca 
activiștii acestor organe să țină o mai strînsă legă
tură cu terenul, să îndrume la fața locului consiliile 
asociațiilor sportive.

O situație cu totul nepermisă am întîlnit în raio
nul Moldova Nouă (președinte al consiliului raional 
UCFS Cornel Mihuț). De aici a fost trimisă con
siliului regional UCFS, sub semnătura respectivului 
președinte, o situație în care se arată că în 20 din 
cele 27 de asociații sportive se desfășoară compe
tițiile prevăzute în regulamentul Spartachiadei, la 
care participă 2005 tineri și tinere. La verificarea 
acestei afirmații s-a văzut că au loc întreceri doar 
în cîteva asociații și că numărul concurenților e 
departe de această cifră. Mai mult, în cele mai pu
ternice asociații sportive din raion (Minerul Mol
dova și Minerul Berzeasca) nici nu s-a făcut des
chiderea Spartachiadei. E deci vorba de dezinfor
mare, de ascunderea cu bună știință a adevărului. 
Activiștii consiliului raional UCFS Moldova Nouă au 
încercat să-și ascundă lipsa de activitate la adă
postul unor cifre umflate. Consiliul regional UCFS 
Banat trebuie să ia cele mai aspre măsuri împo
triva unor astfel de practici.

HR1STACHE NAUM

• • •

ironizeze, cum le este obiceiul, să 
avem cu ce să le închidem... gura.

— Cum vă numiți ?
— learta Iortescu. Dar de ce mă în

trebați ?
— Să vă ținem șl noi minte.
Dacă am luat un interviu unei fete, 

la un concurs de haltere, de ce nu am 
lua și unui băiat. In definitiv, băieții 
prilejuiesc aceste însemnări, lată-1 pe 
Sandu Cucoaneș.

— O secundă I Avem citeva între
bări.

— Mă rog.
— Ați mai participat la asemenea 

concursuri ?
— Da. în fiecare iarnă.
— Ce părere aveți despre concurs ?
— Bună. Mai puțin bună despre or

ganizatori.
— Adică ?
— Cum să vă spun. Cu prilejul fie

cărei etape de masă a Spartachiadi 
de' iarnă a tineretului slntem invitați 
să participăm la concursul de haltere. 
Se face zarvă mare, vin băieți mulți, 
pentru că le place. Dovada o aveți de 
față. Sini aici peste 50 de tineri. Dar, 
după acest concurs, ca și după celelalte 
la care am luat parte, nu se va mai 
întimpla nimic pînă la viitoarea ediție 
a Spartachiadei. Asociația noastră nu 
are secție de haltere deși amatori 
există. Concursuri nu se organizează. 
De ce ? Nu știm I Ar trebui...

Fără îndoială că ar trebui și am 
consemnat întocmai declarația meca
nicului Sandu Cucoaneș, pentru a © 
citi și consiliul asociației Metalul „23 
August". Poate din paginile ziarului 
va putea fi reținută mai bine.

Și pentru încheiere o mărturisire 1 
Mi-a plăcut foarte mult concursul de 
haltere de la secția de motoare.

lentru a 0

Pregătiri pentru întrecerile 
de schi, săniuțe și patinaj 

la Roșiori de Vede
O vizita în raionul Roșiori de Vede 

ne-a prilejuit constatări îmbucurătoa
re în ceea ce privește pregătirile aso
ciațiilor sportive în vederea bunei des
fășurări a competițiilor de schi, * pati
naj și săniuțe. Listele întocmite pînă 
în prezent dovedesc popularitatea de 
care se bucură aceste întreceri. Toc
mai de aceea se cuvin relevate și une
le măsuri luate de către consiliile aso
ciațiilor sportive.

Astfel, grija pentru asigurarea ma
terialelor necesare concursurilor de 
schi, săniuțe și patinaj preocupă aso
ciațiile Sporting, Știința și Spartac din 
orașul Roșiori de Vede, precum și 
cele din comunele Dobrotești, Săliște 
etc. Merită relevată inițiativa unor 
asociații sportive din raion care și-au 
propus să confecționeze prin mijloace 
proprii săniuțe și — chiar acolo unde 
este posibil — schiuri și patine.

Amintim, de asemenea, preocuparea 
pentru amenajarea unor patinoare pe 
terenurile de sport. In această proble
mă profesorii de specialitate s-au an
gajat să sprijine consiliile asociațiilor, 
în orașul Roșiori de Vede concursurile 
de patinaj se vor organiza pe patinoa
rul ce va fi amenajat la asociația Ști
ința, prin grija consiliului asociației 
și a profesorului Victor Verea. Pati
noare vor fi amenajate — imediat ce 
vremea va fi favorabilă — și în co
munele Măldăieni, Peretu etc. Alte nu
meroase asociații vor avea prilejul să 
organizeze concursuri de patinaj pe 
gheața rîurilor Vedea și Burdea. Din
tre acestea cităm pe cele din comu
nele Scrioaștea, Goala, Cucuieți, Băl- 
țați și Socetu unde și în anii trecuți 
s-a desfășurat o vie activitate la pa
tinaj. Rămîne doar ca activiștii spor
tivi din aceste comune să dea dovadă 
de spirit de inițiativă.

j A. CRI ȘAN — coresp.



ilntorînd prin locurile pitorești 
ale Olteniei

care drumețește prin Oltenia 
rea satisfacții deosebite. Monu- 
le naturii, pitorescul peisajului 
■întă. Și asta oriunde îți arunci 

fie pe Valea Oltului, sau de-a 
1 bătrinei Dunăre. Să facem un 
popas la cula lui Tudor din 

ți. Aici, la cițiva kilometri de 
everin, în partea de sud-vest a 
lui, a trăit o vreme Tudor Vla- 
iscu. Bătrina construcție este 
i impunătoare, masivă. Vechiul 
privește cu ochii stinși ai te

icilor. unui uriaș încre-asemenea

mare a 
tavanul CARMET 

TURISTIC

sala 
cu
susținut de 

turi zidite din 
trei rînduri 

ărămizi, mai
ie și astăzi cele șapte creneluri, 
te cit să scoți flinta. Casa are un 
încăperile de sus — trei la nu- 
— sînt largi și luminoase. Nelip- 
cerdac pe șapte coloane oferă o 
iște de neuitat. Jos se cască pră- 
înfricoșătoare...
curind cula a fost renovată, sta- 
eclarînd-o muzeu.

★
cînd de aici spre Baia de Ara- 
rin Balta, ne oprim pentru citcva 
la podul natural de la Ponoare 

îoniiment ridicat de natură cînd 
Zătonului a săpat în muntele de 
r galerii și peșteri. Cu vremea, 
rte din peșteră s-a prăbușit, ră- d - . .. - - ... 
i, lung de 60 de metri și lat 
7. * ...................

la mijloc podul suspendat de

în apropierea podului restul 
pătrunde pe sub munte în 

[ui Zătonului și se întinde așa 
distanță de peste un kilometru, 

sînd în urmă podul de la Po- 
: și Baia de Aramă cu prive- 
:-i atît de felurite, ne îndreptăm 
ub cupola umbroasă a pădurilor 

Tîrgu Jiu. După un ceas de 
>rîș prin desișuri, părăsind co
de fagi bătrîni și valea lumi- 

1 a Tismanei, poposești în poiana 
îarcise de la Ciocîrlăti. Aici, în 
rl verii, ai impresia că te afli 
> lume de basm. La cîțiva kilo- 

de Tg. Jiu, spre Runcu, întîl-

NOUTAII DESPRE MATERIALELE Șl ECHIPAMENTUL SPORTIV
(Urmare din pag. 1)

pune la dispoziția cumpărătorilor 
*a>tru ori mai multe patine cu chei, 
t în 1963, de trei ori mai multe 
re artistice, precum și circa 20 000 
ăniuțe de diferite tipuri, ceea ce 
f'~y’r^td o cantitate de patru ori 
mare decît cea existentă

1 de iarnă precedent. De 
schiurile, bețele de schi 
și legăturile pentru schi
în magazine în cantități triple 
de anul trecut. în același timp, 

exista cantități suficiente de pan
ii de schi și de hanorace. Intr-un 
nt, iubitorii sporturilor de iarnă, 
toate vîrstele, vor găsi în maga-

în se- 
aseme- 
(meta- 
se vor

PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
în editura UCFS a 

părut recent „Agenda 
porticului pentru a- 
iul 1964", care cu- 
rinde în afara pagi- 
iilor specifice genu
ri cum sînt cele re- 
ervate calendarelor 
e 1964 și 1965, în- 
emnărilor zilnice, re- 
ertoai ului telefonic 
tc. și un bogat mate- 
lai cu caracter spor- 
iv. Pentru un larg 
ere de cititori „Agen- 
a“ cuprinde o serie 
e materiale cu pri- 
ire la gimnastica pen- 
'u femei, cea pentru 
ărbați, pentru băieți 
i fete, precum și des- 
re corijarea deficien- 
elor fizice, indicii de 
ezvoltare a corpului 
ic.

Nici iubitorii dru
meției nu au fost ui- 
tți. Pentru ei, îndru
mări prețioase cu pri- 
ire la practicarea tu- 
ismului. Pentru ama- 
orii de statistici spor- 
ve — recordurile o-

limpice, mondiale, eu
ropene și cele ale 
R.P.R. la diferite ra
muri de sport precum 
și programul Jocurilor 
Olimpice de la Inns
bruck și Tokio.

nești apa Soholodului, care, după ce 
dispare cale de peste un kilometru sub 
munte, iese iar la lumina zilei, în 
vadul rîului, îndreptîndu-se spre sud.

Așezarea Runcului are un farmec 
deosebit, o trăsătură pe care n-o gă
sești în alte așezări ale Gorjukii. Dru
muri și ulițe întortocheate, pietruite 
trainic, se răsfiră cînd pe o culme, 
cînd pe o vale. De-a lungul lor, ca
sele de piatră albă ori cenușie dau 
Runcului un aspect de cetățuie ghe
muită la poalele muntelui. Porți din 
lemn înalte, mai toate sculptate cu 
motive variate, închid intrările. Aproa

pe fiecare casă re
prezintă obiect de 
studiu interesant, a- 
proape un sfert din 
ele fiind clădite 
cu 50 de ani în 

o vechime de 100,

în mun- 
pîrîului

urmă. Altele au
150 și chiar 200 de ani. La toate aces
tea se adaugă minunatul port gorje- 
nesc care, de secole, își păstrează 
neîntinat frumusețea.

Vremurile noastre noi și-au pus am
prenta pe viața satului. Căminul cul
tural dotat cu o spațioasă sală de 
spectacole și o bibliotecă cu peste 
6 000 volume, o sală de lectură, un 
cinematograf, grădinița de copii, mi- 
cro-hidrocentrala și dispensarul, toate 
stau mărturie prefacerilor profunde 
din viața rtincenilor.

La 56 km de Tîrgu Jiu, 
tele de calcar din dreapta 
Galben, se află cea mai frumoasă 
peșteră din Oltenia — Peștera Muierii 
— în care stalactitele și stalagmitele, 
cu forme și culori deosebite, consti- 
tuiesc o adevărată minune a naturii.

Peștera Muierii nit-i singura în 
Oltenia. La ieșirea Oltețului din 
munți, întîlnești, la cîțiva kilometri 
de Baia de Fier, peștera Polovragi. 
Și aici natura a fost darnică, mode- 
lîndu-i interiorul cu formațiuni unice 
prin frumusețea lor care, atrag nu
meroși vizitatori.

Regiunea Oltenia oferă și alte locuri 
pitorești spre cate 
mos sînt invitați să 
tru a le cunoaște.

iubitorii de fru- 
drumețească pen-

C. BORA

xine tot ceea ce își vor dori pentru 
a practica aceste sporturi.

— V-aș ruga, o precizare. în se
zonul trecut s-a resimțit lipsa mă
nușilor de schi. S-au luat măsuri 
în această privință ?

— Da, în actualul sezon se var găsi, 
în cantități îndestulătoare mănuși pen
tru schi de calitate superioară și mai 
ieftine decît cele din anul trecut.

— Ce măsuri s-au luat pentru 
îmbunătățirea desfacerii materiale
lor și echipamentului sportiv în 
mediul rural ?

— M.C.I. în colaborare cu Centro- 
coopul a reușit să îmbunătățească în- 
tr-o oarecare măsură organizarea re
țelei de desfacere a articolelor spor-

AGEHDA 
sportivului

‘I CS
■j i-nh

uiTm uHumn ce uirui «zici ;i efort

într-adevăr, o agen
dă frumoasă, intere

santă fi îndeosebi fo
lositoare sportivilor, 
activiftilor sportivi, tu
turor celor care iu
besc sportul.

Voleibaliștii de la Dinamo
singurii neînvinși în „Cupa F. R. V.“
O singură victorie în deplasare. Js-în etapa a IlI-a a «Cupei F.R.V.* 

prava aparține echipei Voința Craio
va, care a învins pe Știința, la Bucu
rești. Formația craioveană, cu multe 
elemente tinere și talentate — majori
tatea jucătoarelor sînt eleve — s-a a- 
rătat a fi o echipă în fața căreia cu 
greu se poate cîștiga. Dacă la capito
lul pregătire tehnică și tactică se ma
nifestă încă deficiențe, craiovencele au 

De data aceasta blocajul studentelor este la post și va respinge mingea șutată 
de Amărășteanu (Voința). Fază din meciul Știința Buc. — Voința Craiova.

Foto : T. Roibu

demonstrat în schimb duminică, în 
sala Giulești, o putere de luptă cum 
la puține echipe feminine am văzut. 
Nici o minge nu era pierdută pentru 
ele. în permanență fiecare jucătoare 
era dublată de o colegă de echipă. Do
vedind aceeași putere de muncă și Ia 
antrenamente, sîntem siguri că pe vi
itor Voința Craiova va înregistra și 
alte rezultate bune, că dintre aceste

sătesc. Astfel, in co- 
luat ființă 22 de ma-

tive în mediul 
merțul rural au 
gazine cu articole sportive, în centrele 
raionale și cca 130 „raioane* specia
lizate în desfacerea articolelor spor
tive în cadrul magazinelor comunale. 
Aceasta înseamnă desigur încă foarte 
puțin față de numărul mare al comu
nelor și centrelor raionale, unde des
facerea mărfurilor se face exclusiv 
prin rețeaua comerțului cooperatist 
și în general față de dezvoltarea con
sistentă a activității sportive de la 
sate. Pentru remedierea acestei situa
ții se impune o colaborare mai strînsă 
și riguros organizată între organele 
UCFS, cele ale U.R.C.C. și Direcțiile 
comerciale regionale, astfel îneît în 
cel mai scurt timp, în fiecare comună 
să se înființeze cîte un „raion* spe
cializat în desfacerea articolelor spor
tive, iar în fiecare centru raional cîte 
un magazin de specialitate. De ase
menea U.R.C.C. sînt datoare să ia 
măsuri imediate pentru aprovizionarea 
raioanelor specializate din magazinele 
comunale conform nomenclatorului 
minimal stabilit de M.C.I. Tendința 
unor lucrători din rețeaua comercială 
sătească de a aproviziona unitățile lor 
numai cu material și echipament spor
tiv imediat vandabil aduce însă preju
dicii aprovizionării în bune condițiuni 
a asociațiilor sportive sătești cu mate
rialele și echipamentul sportiv necesar.

— Sîntem informați că se pre
conizează deschiderea în București 
a unui mare magazin universal de 
desfacerea materialelor și echipa
mentului sportiv. Ce ne puteți spune 
despre aceasta ?

— într-adevăr conducerea M.C.I. se 
preocupă în prezent de organizarea 
unui astfel de magazin, pe care l-am 
dori deschis cît mai curind.

— Sîntem convinși că aceasta este 
și dorința iubitorilor sportului din 
orașul București care vor aprecia, 
fără îndoială, așa cum se cuvine a- 
ceastă inițiativă lăudabilă a M.C.I. 
Vă mulțumim pentru informațiile 
date*

pe treptele

e o echipă 
studentele

jucătoare multe vor urca 
măiestriei sportive.

• Și Știința București 
tînără. Pe lingă tinerețe, 
bucureștene au și un bagaj de cunoș
tințe tehnice mulțumitoare. Numai că 
Știința se bazează numai pe... tehnică, 
pentru a cîștiga meciurile. Știința a 
jucat duminică static, tără convingere, 
a părut ca o formație care îndeplinea 
o formalitate din a se prezenta la meci.

Jucătoarele acestei echipe au fost sur
prinse de replica adversarelor și ca ur
mare n-au mai realizat nimic deosebit. 
Lia Schaffer, Magdalena Hongrad și 
celelalte jucătoare (exceptînd, poate, 
pe Sanda Oproiu) au fost de nerecu
noscut. Cum se poate ca o echipă 
tînără, capabilă să practice un volei 
de calitate, să se comporte atît de 
slab ?

• La băieți, gazdele au învins pe 
toată linia. După trei înfrîngeri con
secutive, Știința Cluj a reușit să obți
nă prima victorie.

Steaua, cu garnitura aproape com
pletă, n-a rezistat sportivilor de la Di
namo, singurii neînvinși după trei e- 
tape. Străduințele antrenorului Se
bastian Mihăilescu, seriozitatea cu care 
el și jucătorii lucrează, își arată roa
dele. Indiferent de adversar, dinamo- 
viștii acordă aceeași importanță fie
cărui meci și acesta e un lucru bun.

o Cu etapa de duminică și-au fă
cut debutul și formațiile din campio
natul republican, seria a Il-a. Și aici, 
cu excepția meciului de la Iași, unde 
Partizanul roșu Brașov a învins pe 
Penicilina, gazdele au cîștigat. Proas
petele promovate Industria Sîrmei C. 
Turzii, Electroputere Craiova și Con
structorul Brăila au... călcat cu drep
tul, obținînd victorii prețioase.

• O mențiune pentru conducătorii de 
joc. în majoritatea întîlnirilor arbi-

r:
WHMWÎÎI

Despre echipe mai puțin cunoscute
(Urmare din pag. 1)

de
de Jiul Petrila și de Minerul Lupeni, 

care jucătorii din Hațeg au dispus 
cu 3—2 (1—0) fi respectiv 3—1 (1—0), 
calif icîndu-se in finala cupei. Șirul 
victoriilor echipei Retezatul a fost 
însă întrerupt de C.F.R. Simeria, cîști- 
gătoarea trofeului, care ți ea a scos 
din luptă, în etapele eliminatorii, pe 
fosta divizionară A, Siderurgistul Hu
nedoara. Rezultatele acestor două echi
pe necunoscute se datoresc seriozită
ții cu care se antrenează jucătorii lor, 
dorinței acestora de a se afirma. Dacă 
vor continua să se pregătească cu a- 
aceeași conștiinciozitate vor ajunge cu 
siguranță în categoriile superioare ale 
campionatelor republicane.

Dar dacă tov. N. SBVCHEA ne a- 
duce la cunoștință asemenea exemple 
frumoase, A. AROMtNESEI ne semna
lează unele acte de indisciplină co
mise de o serie de jucători în campio
natul orașului Onești. „Dacă fotbaliști 
ca T. Dochițoiu, V. Hîrjoabă (Cauciu
cul), N. Nacu, N. Pișcoci (Progresul), 
A. Precup, St. Tîru (Petrolul), N. 
Popa, Al. Lazăr (Constructorul III) 
etc. sînt exemple demne de urmat atît 
în producție cît și pe terenul de sport, 
S Burlacu (I.M.B.), N. Ionescu (Uti
lajul), Iancu Mihai (Petrolul) și alții 

tril s-au achitat bine de misiunea lor, 
contribuind astfel la buna desfășu
rare a meciurilor. Iată și cițiva dintre 
cei remarcați în această etapă: M. Al- 
buț, Gbeorghiță, A. Vintilă, M. Zelin- 
schi, N. Mateescu și A. Ionescu.

C. ALEXE

DESPRE JOCURILE DIN ȚARA

ȘTIINȚA CLUJ — FARUL -CON
STANȚA (m) 3—0. Jucînd organizat, 
gazdele au obținut prima victorie. Tre
buie să remarcăm modul bun în care 
antrenorul Victor Fulger a reușit de 
data aceasta să-și conducă echipa. 
(I. BRAȚ AN — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — PETRO
LUL PLOIEȘTI (m) 3—1. După 90 
de minute de joc efectiv, Tractorul a 
obținut o victorie frumoasă. In pri
mele trei seturi meciul a oferit o luptă 
sportivă deosebită. Cu un blocaj bun 
Tractorul s-a impus în ultimul set 
(C. GRUIA — coresp. reg.).

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — MINERUL 
BIHOR (m) 3—2. începutul meciului 
a aparținut gazdelor, care în primul 
set au condus cu 12—2, lăsînd impre
sia că vor cîștiga ușor. In continuare 
studenții slăbesc ritmul dînd posibili
tate oaspeților să echilibreze situația. 
Minerul Bihor a și condus în setul V 
cu 9—4, dar studenții se regăsesc și 
datorită unor schimbări binevenite, sa 
impun și cîștigă la 12. (N. MIHAILES- 
CU — coresp.).

FARUL CONSTANȚA — C.S.M. 
SIBIU (f) 3—1. în această partidă 
ambele echipe au comis multe greșeli. 
Constănțencele au cîștigat datorită 
unui plus de eficacitate în acțiunila 
de la fileu. (L. BRUCKNER — co
resp. ).

ȘTIINȚA CLUJ - C.S.M. CLUJ 
(f) 3—2. Cel mai frumos joc de vo
lei văzut la Cluj în ultimul timp. în- 
tîlnirea a prilejuit faze excelente, iar 
evoluția scorului a ținut încordată a- 
tenția publicului spectator, care a a- 
plaudat de nenumărate ori cele două 
echipe. S-au remarcat Maria și Rodica 
Marcu, Marilena Cucu (Stiinta) și 
Magda Pop (C.S.M.). (ST. TAMAȘ — 
coresp.).

IN SERIA A II-A

în prima etapă a seriei a Il-a s-aa 
înregistrat următoarele rezultate: MAS
CULIN: Industria Sîrmei C. Turzii — 
Olimpia Buc. 3—0 (10, 14, 14), Mine
rul B. Mare — Știința Brașov 3 — 1 
(13, —9, 13, 12),' Electroputere Cra
iova, — înainte Timișoara 3—0 (9, 
10, 10), C.S.M. Cluj — Dinamo Sucea
va 3—1 (9, —13, 11, 9), Constructorul 
Brăila — Știinta Petroseni 3—1 (—10, 
14, 7, 12), FEMININ: Voința M. Ciuo 
— Voința Buc. 3—2 (8, 14, —6, —9, 
7), Penicilina Iași — Partizanul roșu 

- - 9).Brașov 2—3 (12, —13, —11, 1, 
Corvinul Deva — Progresul Tîrgovișto 
3—1 (9-15, 15-10, 15-11, 15-7).

au avut o atitudine reprobabilă ini 
timpul meciurilor, ceea ce le-a adu» 
suspendarea pe mai multe etape".

Tot despre manifestări nesănătoasa 
ne vorbește JIVA NEDELCOV (comuna 
Cenad, regiunea Banat) din scrisoarea 
căruia aflăm că președintele asociației 
sportive Mureșul, Constantin Popescu, 
în urma unui meci pierdut de echipa 
asociației sale pe teren propriu, a rupt 
legitimația unui jucător care a ratat 
Un 11 m. De asemenea, jucătorul res-, 
pectiv a fost lovit de un coechipier, 
fiind nevoit să părăsească terenul. Iar, 
TR. COTOȘMAN ne sesizează că loan 
Finichiu și Ilie Anton de la Petrolul 
Băicoi, raionul Cimpina, minați de am
biții vedetiste, au condiționat intrarea 
în echipă pe încadrări mai bune în 
producție. Alți jucători ca, de exemplu, 
Toma Tămîrjan și C. Moisescu au lip
sit ore întregi și chiar zile de la lucru.

Este 
munca 
pentru ca fotbaliștii lor să devină cît 
mai curind exemple demne de urmat 
atît pe terenurile de sport cit și în 
afara lor.

evident că in aceste asociații 
educativă trebuie intensificată
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Sportivii de la Dinamo și A. S. Armata Brașov 
concurează și In 1964 pentru locurile fruntașe

MARCELA BRATU (Dinamo Brașov).

Foto : Gh. Corcodel Foto : L Mihăică

ION ZANGOR (A.S. Armata Brașov)

Notatii după trei etape 
în campionatele republicam

• DINAMO BUCUREȘTI, ȘTIINȚA CLUJ (LA BĂI EI) 
VOINȚA, ȘTIINȚA ȘI RAPID BUCUREȘTI (LA FETE), SING 
RELE NEÎNVINSE • AMĂNUNTE DE LA MECIUL ȘTIIN) 
TG. MUREȘ—RAPID BUCUREȘTI • ȘTIINTA CRAIOVA A 
ARE VOIE SĂ INRE ÎN SALA DE SPORT DIN LOCALITAT1

• Desfășurarea primelor trei etape 
ale campionatelor republicane de bas
chet (seria I) au avut darul să ilus
treze echilibrul de valoare existent între 
majoritatea echipelor participante. La 
băieți au rămas neînvinse doar două 
echipe (Dinamo București și Știința 
Cluj), iar la fete trei (Voința, Știința 
și Rapid București). Cele mai multe 
însă nu au suferit decît o înfrîngere, 
menținîndu-se astfel în lupta pentru 
locurile din partea superioară a cla
samentelor, care actualmente se pre* 
zintă astfel:

MASCULIN
1. Dinamo
2. Șitinfa
3. Știința
4. Steaua
5. Știința
8. Rapid
7. Știința
8. Dinamo Oradea
9. Steagul roșu Brașov

10. Siderurgistul Galați
11. Politehnica Cluj
12. Știința “ ’

București 
Cluj 
București 
București 
Timișoara 

București 
Tg. Mureș

Craiova

238:181 4
216:185 4
232:204 4

4
4
4
0
0
0o

188:171 
208:188 
162:173 
163:178 
142:211 
183:264
183:322

FEMININ

De ani de zile, între schiorii de 
la Dinamo și A.S. Armata Brașov se 
«la o pasionantă Inptă sportivă pen
tru cucerirea locurilor fruntașe în 
cele mai importante concursuri. De 
altfel, Dinamo și A_S. Armata Brașov 
dau și majoritatea membrilor loturi
lor olimpice.

Dorind să-și mențină prestigiul cu
cerit de-a lungul anilor, schiorii de la 
Dinamo și A.S. Armata și-au început 
și de astă dată pregătirile cu mult 
înaintea căderii primei zăpezi. Așa, 
de pildă, La Dinamo antrenorul Vasile 
Bobiț, care-I suplinește pe Gh. Roș- 
culeț (actualmente antrenor al lotului 
olimpic) a condus pregătirile specia
liștilor în probele alpine în incinta 
parcului sportiv al clubului, iar Gh. 
Olteanu pe cele ale fondiștilor. Aceștia 
eu parcurs kilometri după kilometri, 
pentru îmbunătățirea pregătirii fizice. 
De asemenea, au fost efectuate an
trenamente pe rotile, care apropie 
pregătirea pe uscat <le specificul schiu
lui.

în actualul sezon, se ba
zează pe un lot numeros la probele 
alpine și de fond. Amintim pe Kurt 
Gohn, Nicolae lovici, Gh. Văcaru, Va- 
sile Suteu, loan Pitiș, Ilona Micloș, 
Gh. Vilmoș, Petre Dinu, Gh. Bădescu, 
N. Sfetea, Marcela Bratu, Iuliana Bâ
tei, luliana Bogozi. Alături de acești 
schiori consacrați vor fi prezenți și 
o serie de juniori, care — la rîndul 
lor — s-au pregătit cu seriozitate 
vederea confruntărilor la care vor 
chemați.

Cu mult interes s-au pregătit 
săritorii, de care se ocupă antrenorul 
Niculae Munteanu. în apropiatul se
zon Dinamo va prezenta săritori ex
perimentați ca Florea Voinea, cam
pion republican, Ioan Ciugudean, Ion 
Alsxe, pe juniorul Niculae Alexe ș.a.

Conducerea clubului sportiv Dinamo 
«-a îngrijit de toate problemele le
gate de buna pregătire a schiorilor 
și a luat măsuri pentru ca la ieșirea 
pe zăpadă să aibă puse la punct toate 
materialele sportive și tot echipamentul 
necesar.

în 
fi

Campionatul R. P. R.

Oliițcscu și Ciocîltea forțează’...

Antrenorul 
mata Brașov 
anului 1964 
probele alpine. Nu vor lipsi seniorii 
Gh. Bălan, Ion Zangor, Spiridon și 
Constantin Bălan, Nicolae Șuteu, Edith 
Șuteu și juniorii Andrei Mathe, Ion 
Barbu, Nicolae Vlădea, Doru Pandrea 
etc. Lotul de fondiști, pregătit de Con
stantin Enache, cuprinde pe Elena 
Tom, Rodica Cimpoia, Eugenia Vișan, 
Stclian Drăguș, Gh. Cincu, Alex. Zan
gor, M. Cimpoia etc. în lotul fondiș- 
tilor se află și o serie de valoroși 
juniori, printre care I. Mirza, I. Cris- 
toloveanu și D. Soiu, 
derate reale speranțe 
fond.
A.S. Armata Brașov 

lot valoros și la biatlon, 
schiului care-și va disputa în acest se
zon primul campionat republican. An
trenorul Marcel Stuparu se va baza în
deosebi pe aportul lui Nicolae Bar- 
bășescu, Constantin Carabela, Dumitru 
Zangor, Niculae Țeposu și Gh. Cim
poia. Manifestînd o preocupare deo
sebită pentru dezvoltarea schiului, con
siliul asociației sportive Armata in
tenționează să creeze și un sector de 
sărituri de la trambulină. Primele mă
suri au și fost luate și urmează ca în 
scurtă vreme să se treacă la activi
tatea practică. A.S. Armata a pus la 
dispoziția schiorilor materialul 
pamentul necesar desfășurării 
rilor pe uscat.

Ion Cafa de la A.S. Ar
ae bazează în sezonul 

pe un lot numeros la

1. Voința 
Știința 
Rapid 
Mureșul Tg. Mureș 
Unirea București 
Voința ~

7. Voința
8. Voința
9. Știința

10. Crișul

București 
București 
București

Oradea 
Brașov 
Tg. Mureș 
Cluj 
Oradea

nu• Spațiul restrîns 
amănunte 
interesante

elemente consi- 
ale schiului de

dispune de un 
ramură a

și echi- 
prcgăti-

0
0 
o
1
1
2
2
2
2
3

203:145 
180:158 
152: 94 
101: 87 
119:115 
138:144 
151:169 
138:182 
83:108

128:191

permisne-a 
despre unul 
meciuri dis-

să dăm ieri 
din cele mai 
putate duminică dimineață la Tg. 
Mureș, între echipa locală Știința și 
Rapid București. Corespondentul nos
tru D. GHIȚESCU ne-a transmis că 
partida a fost extrem de echilibra
tă și a avut o desfășurare pasionantă. 
Echipa studenților mureșeni a jucat 
excelent, a condus o bună parte din 
meci și ar fi meritat victoria. De 
menționat că în minutul 30 scorul era 
50—38 pentru Știința. De aci, în for
mația Rapidului a fost reintrodus 
Cristian Popescu, care a contribuit 
în mare măsură la obținerea egalării: 
61—61, în ultimul minut. Cînd mai 
erau cîteva secunde, Borbeli a ratat 
două aruncări și cu acestea victoria 
Științei. In prelungiri, mureșenii au 
făcut cîteva greșeli elementare, în 
vreme ce Rapid a jucat cu mai mult 
calm. Scor final 65—64 (31—29.
61—61) pentru Rapid.. Cei mai buni 
jucători: Cr. Popescu (12). Popovici 
(23), Dinescu (15) de la Rapid, Te-

dula (19), Borbeli (13) și Toth (1 
de la Știința.

® Trebuie să arătăm, ca un asp 
negativ al întîlnirii Știința—Rap 
că organizatorii nu s-au străduit 
asigure cele mai bune condiții de di 
fășurare a jocului, dînd prilej ur 
spectatori să aibă o atitudine rep. 
babilă față de arbitri. Asemenea 
cruri s-au " 
fășurat la 
și Dinamo 
informația 
disciplinați 
al biroului secției de baschet a clubul 
pe nume Soitoș I Ne întrebăm ci 
poate contribui acesta la educarea j 
blicului și a sportivilor, cînd el îns 
dă un prost exemplu ?

In legătură cu defecțiunile de i 
ganizare la meciurile amintite, so< 
tim că este necesară intervenția F. 
Baschet. Avertisment pentru prii 
abatere 
jocurilor în orașul respectiv în caz 
recidivă, sînt măsurile care se impi

• Cu o săptămînă în urmă t 
scris despre slaba comportare a ecl 
pei Știința Craiova, arătînd unele c 
cauzele rezultatelor necorespunzătos 
înregistrate în primele două e' '• 
Ne-am așteptat ca printre cei cc 
vor sesiza să fie și consiliul region 
UCFS Oltenia, ca for direct intei 
sat în buna comportarea a echipei 
fruntașe, 
singurele 
în seria 
cane sînt 
la volei.
interese majore, de faptul că ur 
echipe trebuie să i se creeze condi 
optime pentru a participa la cel m 
important campionat al tării, con; 
liul regional UCFS Oltenia... a inte 
zis intrarea echipei de baschet Știin 
Craiova în sala de sport a orașului 
Motivul (unele divergențe financia 
între consiliul regional UCFS și ci 
bul Știința) nu... motivează aceas 
măsură care împiedică pregătirea un 
echipe aflată în plin campionat. I 
altfel, rezultatul nu a întîrziat : 
apară: lipsită de posibilitatea un, 
antrenamente corespunzătoare, Știin 
Craiova a pierdut în fața echip 
Dinamo București cu 62—13.3! Durr 
nică, studenții craioveni susțin o pa 
tidă deosebit de importantă în cor 
pania formației Dinamo Oradea. Un< 
se vor pregăti pentru acest ioc? £ 
ne răspundă consiliul regional,= UCF 
Oltenial

petrecut și la meciul d< 
Brașov între Steagul rc 
București, de unde avi 

că printre spectatorii i 
se afla și un meml

?i suspendarea disputa

cu atît mai mult cu < 
reprezentante ale regim 

I a campionatelor repub 
Știința la baschet și Voin 
Neținînd însă seama

D. STANCULESCU

Jocurile din această săptămînă

Se apropie finișul... Pretendenții la 
titlu forțează alura... Aceasta s-a 
putut vedea aseară, în runda a XV-a, 
cînd fruntașii clasamentului au depus 
eforturi vizibile pentru a-și majora 
punctajul. Au reușit integral Ciocîltea 
și Ghițescu, învingători în două par
tide de mare tensiune, iar Radovici 
numai pe jumătate, trebuind să îm
partă punctul cu Troianescu.

Primul a terminat Ciocîltea. Cu un 
în plus și un turn pătruns pe 
a 7-a, el ținea sub amenințări 
poziția lui Nacu. Contra jocul 
de acesta nu s-a dovedit sufi- 
In fața pierderilor iminente, 

a cedat după 4 ore de joc. Cu

pion 
linia 
grele 
găsit 
cient. 
Nacu 
această victorie, Ciocîltea întrecea cu 
Vi' p. pe Ghițescu, în fruntea clasa
mentului. Dar noul lider nu s-a men
ținut decît o jumătate de oră.. Fiindcă, 
acționînd energie și precis, Ghițescu 
își construise irezistibil victoria în 
partida cu Reicher. Avantajul pozi
țional de pe flancul damei și în cen
tru a fost culminat Cu o spectacu
loasă combinație de mat (bazat 
turn și cal) ceea ce l-a obligat pe 
Reicher să se recunoască 
mutarea 47.

S-au
Vaisman — Pavlov 0—1, Șuteu — 
Soos 1—0, Nacht — Mititelu ‘/2—Vi, 
Szabo — Neamțu Vi1—‘/î. După în
trerupere: Neamțu — Sutiman 1—0.

In clasament: Ghițescu 11, Cioctl-

învins

pe

la

mai înregistrat rezultatele:
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tea 10'ț2, Radovici 10, Pavlov 9, Stan- 
ciu 8 (1), Nacu 8, Soos si Botez 
7Ț2 (1), Mititelu 7l/2.

Aseară, la terminarea rundei,, gru
puri de spectatori se opreau în fața 
tabelului de rezultate, afișat la intra
rea în sală. Privirile scrutau cu inte
res clasamentul... Mai sînt patru runde 
și vom afla răspuns la întrebarea care 
pasionează pe toți iubitorii de șah: 
cine va fi noul campion?

Tabelul poate să ne dea o indicație 
asupra șanselor celor angajați direct 
în lupta pentru titlu. Fiindcă rezulta
tul fiecăruia depinde și de adversarii 
pe care îi mai are de înfruntat. Să e- 
numerăm. Ghițescu are de jucat pe 
rînd cu Șuteu, Soos, Troianescu și Bo
tez. Partide de loc ușoare, mai ales 
că cea din ultima rundă îi aduce în 
față un vechi rival; să ne amintim că 
în campionatid de acum doi ani toc
mai Botez l-a scos din cursă pe actua
lul lider... Dar, șansa principală a lui 
Ghițescu (facînd abstracție de jumă
tatea de punct avans pe care o deține) 
constă în faptul că urmăritorii săi cei 
mai apropiați — Ciocîltea și Radovici 
— au de jucat între ei, în runda a 
XVll-a. Ciocîltea va avea albele. O 
remiză i-ar „stopa" pe amîndoi și ar 
da posibilitate lui Ghițescu să se dis
tanțeze. Iar o partidă decisă ar scoa
te din cursă pe unul din ei... Ciocîltea 
mai joacă împotriva lui Gunsberger, 
Reicher și Șuteu. In timp ce ultimii 
adversari ai lui Radovici sînt Botez, 
Sutiman și Nacht.

Elemente prețioase pentru a face de
ducții și calcule. Dar cine și-ar lua 
riscul unui pronostic?..

CAROL GRUIA — coresp. regional

Campionatele republicane programea
ză în cursul acestei săptămîni urmă
toarele jocuri: marți (sala Floreasca 
ora 19): Progresul — Olimpia M.L 
(mase, seria a Il-a); joi (la Cluj): Ști
ința Cluj — Rapid București (fem. 
seria I); vineri (la Tg. Mureș): Mu
reșul Tg. Mureș — Unirea București 
(fem. seria 1).

și duminică se vor desfășSîmbătă și duminică se vor desfăș 
ra în întregime etapa a IV-a a seri 
I a campionatului feminin, etapa 
Il-a a campionatelor seriei a Il-a 
băieți și fete. Din etapa a IV-a a s 
riei 1 a campionatului masculin au fo 
aminate partidele Steaua — Știin 
Tg. Mureș, Rapid București — Dinan 
București și Știința Cluj — Știin 
București.

RADU VOIA

Cuplajul
(Urmare din pag. 1)

S-a driblat mai puțin in propria treime, 
atacurile au fost mai incisive (deși 
încă sub posibilități), s-a pasat mai ra
pid și mai ingenios. Ca și în repriza a 
doua, Paolini și-a apărat cu multă 
dirzenie poarta, deviind „In extremis" 
cîteva pucuri bine trase de înaintarea 
noastră. Au marcat: Biro (m. 41), 
Calamar (m. 47), Szabo Gheza (rn. 
48), Szabo luliu (m. 54) și loanovici 
(m. 55).

Pentru ultima intîlnire din „Cupa 
Dunării", de marți seara, ca și pentru 
celelalte jocuri ce le vor susține, re
comandăm hocheiștilor noștri să tra
teze cu mai multă seriozitate adversa
rul, indiferent de valoare, să dove-

Sofia •— Belgrad
doilea meci al serii s-a 
cadrul „ Cupei Dunării"

Cel de-al 
disputat în 
și a opus formațiile Belgradului și So
fiei. Hocheiștii bulgari au aliniat 
aceeași formație din jocul de duminică, 
în timp ce formația iugoslavă a apă
rut in următoarea alcătuire: Semse- 
dinovici — Stoicovici, Dokici, Anglie-

de hochei de aseară
de 

n ia
și

dească dîrzenia și impetuozitatea 
care îi știm capabili, să acorde 
ximum de atenție jocului colectiv 
apărării, așa ..cum au făcut-o în uit inia 
repriză a întîlnirii. cu Le Locle. In plus 
am dori să vedem în permanență un 
înaintaș în fața porții adverse, care 
să fructifice atacurile, să facă să 
crească eficacitatea acestora. Cam a- 
cestea lipsesc și pot fi remediate.

Arbitrii Turceanu și Richard (Elve
ția) au condus echipele:

BUCUREȘTI: Cnșan (Sofian) — 
Varga, Țiriac, lonescu, Naghi, Fogo- 
roși — Gh. Szabo, Calamar, Biro, 
I. Szabo, Ferencz, Andrei, Pană, Flo- 
rescu, loanovici, Mihăilescu.

LE LOCLE: Paolini, Tlurny, Mon
tandon. Gmjaz, Schopfer, Berger, Ray, 
Rosselet, Ferraroli, Dariotti, Mayer.

6-3 (1-2, 2-1, 3-0)
lici, 
viei, 
sici, 
Planenac.

Jocul începe cu atacuri susținute ale 
selecționatei Sofiei, care după 6 mi
nute de joc reușește să deschidă sco
rul prin St ar și mirov. Poziția retrasă

Mihaileoici. Tasia — Ramadano- 
Holbus, Boskici, Georgevici, Si- 
Nikolici, Kolenici, Silberberg,

a fundașilor iugoslavi permite bulgar, 
lor să preseze. Belgradul joacă cu u 
jucător virf de atac, care așteapt 
pucul in apropierea centrului terenulu 
Iii minutul 10, Sisici profită de o cioc 
hire intre doi fundași bulgari și ir. 
scrie: 1—1. Selecționata Sofiei dom. 
nă teritorial dar in min. 16. la 
acțiune individuală, Planenac aduc 
conducerea pentru echipa iugoslavă
2— 1. Echipa Sofiei reușește să egc 
leze in minutul 6 al reprizei secundi 
prin Mihailov, care primise pucul d 
la Poleanski. Nu trece decît un mini, 
și Belgrad ia din nou conducerea, p:i. 
Ramadanovici. In min. 32 bulgar, 
reusesc să egaleze, prin Varvarian
3— 3.

In ultima repriză, selecționata So 
fiei se impune net, datorită superiori 
tații sale in pregătirea fizică. In mir. 
50 Poleanski marchează (4—3), ii 
min. 56 Mihailov urcă scorul, iar dup. 
un minut Varvarian pecetluiește re 
zultatul partidei la 6—3 (1—2, 2—1 
3—0) pentru Sofia.

Au condus I. P. Richard (Elveția 
și M. Hușanu (Romînia).

Azi, la ora 17: București tineret — 
Le Locle, ora 19: București — Bel 
grad. CALIN ANTONESCL



Clasamente ale campionatelor regionale
REGIUNEA CLUJ

Spre 
ediției 
gional 
datorită seriozității cu care au fost fă
cute pregătirile. S-a remarcat în mod 
deosebit A. S. Aiud (antrenor Ovidiu 
Hulea), care nu a pierdut nici un 
meci, totalizînd 21 de puncte din 24 
posibile. De asemenea, o comportare 
frumoasă au avut formațiile A.S. Teh,- 
nofrig Cluj (antrenor Ad. Covaci) șl 
Cimentul Turda (antrenor I. Suru). O 
caracteristică a acestui campionat este 
promovarea de elemente tinere și ta
lentate, 
tind în 
gională 
Sicoe).

Pînă
Aiud —
săud — Olimpia Dej, clasamentul se 
prezintă astfel:

deosebire de anul trecut, turul 
1963—1964 a campionatului re- 
a fost de un nivel tehnic bun

o preocupare deosebită ară- 
această direcție și comisia re
de fotbal (președinte Sever

la disputarea restanțelor A.S. 
Olimpia Dej și Progresul Nă-

1. A.S. Aiud
2. Tehnofrig Cluj
3. Olimpia Dej
4. Cimentul Turda
5. Minerul Baia de Axleș
6. Atei. 16 Februaiie
7. Chimia Turda
8. Arieșul Cîmpeni
9. C.I.L. Gherla

10. Meseșul Zalău
11. Progresul Năsăud
12. Metalul Cluj
13. Vlădeasa Huedin 
r Victoria Someșeni

V. MOREA

12. Tractorul Vlzlru
13. Muncitorul Tecuci
14. Tractorul Năneștl

3
8
5

D. STÂNCIU — coresp.

REGIUNEA MARAMUREȘ

După trei luni și mai bine de între
ceri interesante, s-a încheiat prima 
jumătate a carjjpionatului regional de 
fotbal. S-au evidențiat în mod deose
bit cele două echipe din Sighet — Fo
restiera și Tisa — care au practicat un 
fotbal de calitate, cu faze construite 
rapid, cu deschideri lungi pe extreme. 
Unio Satu Mare s-a comportat inegal, 
în timp ce Bradul Vișeul de Sus a fost 
o adevărată revelație în primele opt 
etape prin jocul complet practicat de 
tinerii fotbaliști din această echipă.

Foarte slab sau prezentat Rapid și 
Someșul, ambele din Satu Mare care 
au practicat un fotbal obstrucționit, ba
zat pe apărare.

Iată clasamentul :

Cluj

12 9 3 ti 45:14 21 1. Forestiera Sighet 13 9 2 2 32:18 20
13 6 6 1 18: 9 18 2. Unio Satu Mare 13 9 0 4 31: 9 18
11 7 2 2 21:12 16 3. Tisa Sighet 13 9 0 4 34:12 18
13 6 4 3 32:19 16 4. Bradul Vișeul de Sus 13 7 3 3 31:17 17
13 5 6 2 21:17 16 5. Metalul Satu Mare 13 6 2 5 26:18 14
13 5 2 6 21:21 12 6. Mineiul Cavnic 13 5 4 4 22:16 14
13 5 2 6 21:22 12 7. Recolta Tășnad 13 6 2 5 19:20 14
13 3 5 5 19:18 11 8. Constructorul Bala M. 13 5 3 5 12:16 13
13 3 5 5 16:27 11 9. Minerul Baia Borșa 13 5 2 6 12:17 12
13 4 3 6 17:32 11 10. Minerul Strîmbu-Băiuț 13 5 2 6 19:27 12
12 3 4 5 20:24 10 11. Recolta Urzicenl 13 4 1 8 15:20 9
13 3 3 7 16:24 9 12. Someșul Satu Mare 13 4 0 9 14:41 8
13 3 2 8 13:32 8 13. Ind. Locală Baia Mare 13 3 1 9 11:28 7
13 2 3 8 15:24 7 14. Rapid Satu Mare 13 2 2 9 10:29 6

O. GUȚU V. SASARANU — coresp. reg.

REGIUNEA GALAȚI

Recent s-au încheiat întrecerile pri
mei părți a campionatului regional de 
fotbal, competiție care și în această 
ediție s-a desfășurat sub semnul unui 
interes general. în comparație cu anii 
trecuți, ediția din acest an a marcat 
o substanțială creștere valorică rod 
al interesului cu care antrenorii și in
structorii au privit problema pregătirii 
echipelor. O mențiune pentru jocurile 
de calitate prestate de Constructorul 
Brăila, Ancora Galați, Atecanizatorul 
Făurei și Gloria C.F.R. ............. .
cum arată clasamentul:

Galați, lată

1. Constructorul Brăila 13 10 2 1 44: 7 22
2. Ancora Galați 13 9 2 2 26: 9 20
3. Mecanizatorul Făurei 13 9 1 3 29:16 19
4. Celuloza Brăila 13 7 2 4 28:16 16
5. Gloria C.F.R. Galați 13 5 4 4 16:15 14
6. Chimia Mărășeștl 13 6 2 5 16:31 14
7. Voința Rușețu 13 5 3 5 21:24 13
8. Voința Focșani 13 4 4 5 27:19 12
9. Dunărea Brăila 13 5 2 6 17:17 12

10. Avintul Bujor 13 3 5 5 16:22 11
11. Victoria Gugești 13 4 2 7 19:28 10

Curierul
nostru

mare 
începe 
nostru

9 Despre secția de fotbal a asocia
ției sportive Izbînda din comuna Piscu, 
raionul Galați, ne-a scris cititorul nos
tru GH. ION. După ce arată că în 
1962 consiliul asociației s-a ocupat — 
cu rezultate frumoase — de organiza
rea echipei de fotbal, de cumpărarea 
echipamentului și de participarea la di
ferite competiții, în 1963 nimeni nu s-a 
mai ocupat de activitatea fotbaliștilor 
din comuna Piscu, comună mare, cu 
peste 3500 de locuitori. „In comuna 
noastră, scrie tov. Gh. Ion, sînt vreo 
300 de tineri amatori de sport, iubi
tori ai fotbalului, atletismului etc., dar 
nimeni nu se mai ocupă de angrenarea 
lor în activitatea sportivă. De aseme
nea, echipa de fotbal a fost complet 
dată uitării”. Este o situație care ar 
trebui îndreptată.

• „Fotbalul se bucura de 
popularitate în orașul Cluj, își 
scrisoarea sa corespondentul
PAUL RAD VANI..56 de echipe, continuă 
el, participă la diferite competiții de 
seniori, juniori și copii. La seniori sînt 
două serii. In prima, s-a dat o luptă 
mare pentru primul loc, echipa care-1 
va ocupa la sfîrșitul campionatului va 
lua parte’la barajul pentru promovarea 
în campionatul regional. După ce în 
cursul turului mai multe echipe au fost 
pe rînd, pe primul loc, pînă la primă
vara fruntașă a clasamentului este E- 
lectrica cu 17 p, urmată fiind de Car- 
bochim, C.F.R. Depou și Spartac fie
care cu cîte 16 p. Menționăm că între 
prima și a opta echipă clasată este o 
diferență de numai două puncte, ceea 
ce dovedește echilibrul din aceas.tă se
rie. In cea de a doua conduce Elec- 
trometal ou 18 p. Și echipele de juni
ori au fost repartizate în două serii. 
In prima, Electrica (21 p) conduce în 
clasament, iar în a doua Dinamo (15 
p). La copii, din cele 8 echipe parti
cipante primele două locuri sînt ocu
pate de viitoarele cadre ale echipelor 
Știința și C.S.M. Cluj.

Ieri, dimineața, împreună cu tov. FI. 
Tăriăsescu, secretar general al F. R. 
FotbaJ, am răsfoit, pentru cititorii 
noștri „agenda federației1*. O „agen- 
dă“ bogată, întrucît ea trasează ja
loanele activității din primăvara lui 
1964, cînd nu mai puțin de 188 de 
echipe de seniori și juniori vor parti
cipa la întrecerile cu caracter repu
blican și cînd echipele noastre repre
zentative vor lua parte la o serie de 
competiții internaționale importante: 
reprezentativa de seniori va întîlni 
echipa olimpică a Bulgariei în prelimi
nariile olimpice (în vederea partici
pării la turneul final de la Tokio), iar 
cea de juniori la tradiționala întrecere 
de sub egida U. E.F.A. Să nu uităm 
— de asemenea — că reprezentativa 
noastră va participa la campionatul 
mondial de fotbal, organizat în 1966 
în Anglia, campionat care începe cu 
întreceri preliminare...

Iată dar premizele unei activități in
tense, care necesită o. atentă și seri
oasă pregătire a fotbaliștilor.

— Tocmai de aceea, ne-a spus tov. 
Tănăsescu, F.leratia acordă acum 
grija cuvenită analizei turului campio
natelor republicane A, B, C și de ju
niori, organizată de colegiul central 
de antrenori peste cîteva zile, la 23 și 
24 decembrie. Vor lua parte toți antre
norii echipelor participante la aceste 
întreceri. în '
pregătitoare )

uti 
de 
or- 
Un 
vii-

spune în legă-

de care, înce- 
se va ocupa în 
cadrelor tinere

timpul iernii (perioada 
cu ajutorul antrenorilor

IN MINUTUL 89
Zn 

cing 
s-a petrecut următoarea fază, care a 
făcut să curgă multă cerneală în pre
sa de specialitate:

Min. 89 — scor 1—0 în favoarea 
lui Racing. în atac echipa Toulouse. 
Mingea se 
trunde în 
Pentru a-i 
portarul de 
în întîmpinare. Fără să-și piardă con
trolul Mahi ridică mingea peste por
tar. trimițînd-o spre poartă. Golul era 
iminent. Venit în viteză insă, jucăto
rul Marcel (Racing) reușește să o- 
prească intrarea mingii în gol, lo
vind-o cu mina în așa fel incit a- 
ceasta a ricoșpț spre teren. în același 
timp însă, Dorsini, extremul stingă al 
lui F. C. Toulouse care urmărise faza, 
reia mingea respinsă cu mina de 
Marcel și înscrie imparabil. Spre stu
pefacția spectatorilor, arbitrul jocului. 
M. Poncin. indică lovitură de pedeapsă 
în favoarea lui F.C. Toulouse. Decizia 
a stîrnii vii proteste din partea iuc.ă- 
torilor de la F.C. Toulouse care recla
mau acordarea golului. După discuții 
îndelurgate, aceștia au acceptat să 
execute lovitura de 11 m. Unul din 
ei, execută lovitura, dar datorită ner
vozității create pe teren, trage pe 
lingă bară. Arbitrul fluieră și dictea
ză ...repetarea loviturii, sub pietextul

timoul jocului de campionat Ra- mișcării portarului Varini. Au urmat 
Club Paris — F.C. Toulouse

găsește la Mahi, care nă- 
careul formației Racing, 
micșora unghiul de șut, 
la Racing, Vari ni, îi iese

din nou discuții, vociferări, îmbrînceli. 
de data aceasta produse de jucătorii 
echipei Racing. După alte cîteva mi
nute, se execută lovitura de 
Mahi, care înscrie, pecetluind 
tatul final de 1—1.

Se pune problema, în mod 
cînd a greșit arbitrul ? Cînd a 
golul marcat de Dor sini sau cînd a 
dictat repetarea loviturii de pedeapsă?

Greșeala cea mai gravă a comis-o 
arbitrul, în plasarea sa pe teren. Fiind 
la cca 40 de metri de faza produsă 
în poarta echipei Racing, a fost in 
imposibilitate practică să urmărească, 
prin prisma legii avantajului, secvența 
fazelor. Din această cauză, grăbin- 
du-se a fluiera, a neglijat posibilitatea 
de fructificare a situației create prin 
participarea finală a jucătorului Dor- 
sini. Repetarea loviturii de pedeapsă 
nu a constituit decit o compensare a 
primei sale greșeli. deci înlănțuirea 
acesteia cu cea dinții.

Morala: Pentru a putea judeca
exact fazele pe terenul de joc. arbitrul 
trebuie să aibă un plasament cores
punzător-, 
pregătire 
a sa.

PE AGENDA FEDERAȚIEI...
• LA 23—24 DECEMBRIE: ANALIZA TURULUI CAMPIONATELOR REPUBLICANE • O 

PROBLEMA CENTRALA: JUNIORII • INSTITUIREA INSIGNEI „CEL MAI BUN JUNIOR" 
• O NOUA ȘCOALA DE ANTRENORI • ECHIPA ROMÎNIEI ÎNSCRISA LA VIITOAREA EDI

ȚIE A CAMPIONATULUI MONDIAL
federali se va intensifica controlul și 
îndrumarea secțiilor de fotbal, astfel 
ca la reluarea campionatelor totul să 
fie pus la punct. In anul care vine 
ne vom ocupa mai mult ca pînă acum 
de echipele participante în campiona
tele raionale, orășenești și regionale, 
cele la care. In mare majoritate a ca
zurilor, se învață „a-b-c"-ul fotbalului. 
Un rol important în această direcție 
revine și colegiilor regionale de antre
nori, care trebuie să dovedească mai 
multă preocupare pentru pregătirile 
acestor echipe.

— Ce ne puteți 
tură cu juniorii ?

— lată o problemă 
pind cu 1964, federația 
mod special. Creșterea
de fotbaliști a stat și va sta și în con
tinuare in atenția noastră. Preconizăm 
organizarea, pe plan regional în tim
pul vacanțelor școlare, a unor tabere 
de unde să fie selecționați cei care 
vor intra în tabăra organizată de 
F.R.P. în felul acesta ne vom putea 
da seama și mai bine de rezerva de 
cadre pe care o avem. De asemenea, 
urmărim organizarea unor centre de 
învățare a fotbalului pentru juniori și 
copii pe lingă echipele din cat. A, 
ca și acordarea unui sprijin mai mate 
campionatelor școlare organizate ae 
Ministerul Invățămîntului. Intenționăm 
să instituim insigna „Cel mai bun 
junior", care va fi acordată intr-ade
văr celor mai buni și care va crea 
— fără îndoială — o emulație deo
sebită in rîndul ținerilor fotbaliști.

— Ce alte probleme mai stau în 
atenția F. R. Fotbal ?

— în vederile noastre sini: publi
carea unor lucrări metodice, o bro
șură despre fotbal, o nouă ediție a

regulamentului de joc, comentat și 
adnotat, un „caiet al antrenorului de 
fotbal" ș.a. In preocuparea noastră 
stă și deschiderea unei noi școli de 
antrenori, la care vor lua parte foști 
jucători; apoi se va organiza 
schimb de experiență cu o serie 
antrenori străini, acțiune ce se va 
ganiza în perioada pregătitoare, 
loc important în munca noastră
toare îl ocupă măsurile ce vor fi luate 
în scopul ridicării nivelului tehnic al 
jucătorilor, printr-o participare con
știentă la antrenamente, ca și acelea 
îndreptate spre eliminarea abaterilor 
de pe terenurile de fotbal, printr-o și 
mai susținută muncă de educație 
rîndul jucătorilor.

— Cum va arăta programul 
ternațional pe anul 1964 ?

— El a fost aproape definitivat.

în

in-.

— El a fost aproape definitivat. în 
afara competițiilor oficiale, între care 
amintesc participarea la viitoare edi
ție a campionatului mondial, se pre
conizează organizarea unor turnee 
peste hotare pentru echipele eviden
țiate în campionat, ca și pentru lotul 
olimpic, lotul B și cel de juniori.

MIRCEA TUDORAN

ALTE REZULTATE
DIN „CUPA R. P. R.“

în etapa de duminică a „Cupei 
R.P.R.** s-au mai înregistrat urmă
toarele două rezultate :

Feroviairul C. Lung Moldova —■ 
C.S.M. Cluj 0—7 (0—2).

Minerul Sotînga — Flacăra roșie 
București 1—2 (0—1).

către 
rezul-

firesc, 
anulat

care este condiționat de o 
temeinică și

Dr. GRIGORE
arbitru

multilaterală

BÎKSAN 
de fotbal

RAPID BUCUREȘTI
A TURNEULUI

— LIDER IN SERIA A II-A
BALCANIC INTERCLUBURI

(ai că-Turneul balcanic intercluburi , 
rei primi cîștigători sînt Steagul roșu 
Brașov și Olimpiakos Pireu) își con
sumă în prezent jocurile celei de-a 
III-a ediții. Reamintim cititorilor noștri 
că la această ediție participă opt echi
pe împărțite în două serii: Fenerbahce 
Istanbul, Olimpiakos Pireu, Radnicki 
Niș și Spartak Plovdiv (seria I), Ra
pid București, Beșiktaș Istanbul, Levski 
Sofia și Dinamo Tirana (seria a Il-a).

în seria a Il-a, echipa noastră se 
află pe primul loc, poziție pe care, și-a 
consolidat-o în urma rezultatului de 
egalitate reușit duminică la 
Iată, de altfel, clasamentul:

Rapid—-Dinamo 1—1, Dinamo-Besik-, 
taș 0—1 și 2—0, Levski—Dinamo 1—1. 
Mai sînt de disputat jocurile: Levski— 
Beșiktaș (tur—retur), Levski—Rapid 
(tur—retur), Dinamo—Rapid (retur) 
și Dinamo—Levski (retur).

Din această situație rezultă faptul 
că Rapid are o situație destul de fa
vorabilă (două jocuri pe teren propriu 
și unul în deplasare) pentru a se men
ține pe primul loc și, astfel, pentru a 
disputa finala competiției cu cîștigătoa- 
rea primei serii.

altfel, clasamentul:
Tirana

1.
2.
3.
4.

BucureștiRapid
Dinamo Tirana 
Beșiktaș Istanbul
Levski Sofia

3
4
4
1

1
1
1
0

2
2
1
1

0
1
2
0

4:1
4:3
1:5
1:1

4
4
3
1

la Oradea și
antrenamentele continuă

fixatClasamentul a fost 
latele : Rapid—Beșiktaș 0—0

de rezul- 
' și 3—0,

286149 lei report la PRONOEXPBESUL de mîine!
REZULTATELE TRAGER 11
CURSULUI SPORTEXPRES

MESTRUL IV 1963
CIȘTIGA : 1. Cîte un autoturism 

VICI" biletele cu numărul 123435 ; 
un autoturism ...... “...................
mărul 143036 ; 3. Cîte un autoturism „SKO- 

OCTAVIA biletele cu numărul 674210 ; 
un autoturism .SKODA" OCTAVIA 
cu numărul 783737 ;• 5. Cîte uu auto- 
. WARTBURG" biletele 
6. Cîte un autotori.șm 
cu numărul 849716V; 7.

de 350 cmc 
Cîte - o 

biletele

.MOSKV1CI" biletele

.MOSK-
2. Cîte 
cu nu-

DA' 
z4. Cîte 
biletele 
turism 
575237 ;
biletele 
tocicletâ „JAWA" 
numărul 346292 ; 8.
.JAWA" de 350 cmc. 
274210 ; 9. Cîte o motociclelâ 
350 cmc. biletele cu numărul : 167594 ; 10. 
Cîte o motocicletă „JAWA* de 350 cmc. 
biletele cu numărul 651995 ; 11. Cîte o mo
tocicletă MZ de 250 cmc. biletele cu nu
mărul 594208 ; 12. Cîte o motocicletă MZ 
de 250 cmc. biletele cu numărul 691497 ; 
13. Cîte o motocicletă MZ de 175 cmc. 
biletele cu numărul 346385 ; 14. Cîte o mo
tocicletă MZ de 175 cmc’, biletele cu numă
rul 047825 ; 15. Cite o motocicletă MZ de 
175 cmc. biletele cu numărul 325239 ; 16. 
Cîte o motocicletă .JAWA* de 175 cmc. 
biletele cu numărul 857346 ; 17. Cîte o mo
tocicletă „JAWA* de 175 cmc. biletele cu 
numărul 062355 ; 18. Cîte o motocicletă CZ 
de 175 cmc. biletele cu numărul 686172 ; 
19. Cîte o motocicletă CZ 
letele cu numărul 983198 ; 
tocicletâ CZ de 175 cmc. 
mărul 786280 ; 21. Cîte o 
de 175 cmc. biletele cu numărul 502461 ; 22. 
Cîte o motocicletă MZ de 125 cmc. biletele 
cu numărul 522622 ; 23. Cîte o motocicletă 
MZ de 125 cmc. biletele cu numărul 519697; 
24. Cîte un magnetofon „Tesla*, un aparat 
de radio „Oberon", un frigider „Fiam" bile
tele cu numărul 563543 ; 25. Cîte un magne
tofon „Tesla" un aparat de radio „Obe
ron", un frigider .Fram* biletele cu numă
rul 500529 ; 26. Cîte un aragaz „Someș* cu 
3 locuri și butelie, un frigider .Fram* bile-

cu numărul 
,WARTBURG" 

Cite o mo- 
biletele cu 
motocicletă 

cu numărul 
„JAWA" de 
167594 ;

de 175 cmc. bi-
20. Cîte o mo- 
biletele cu hu- 
motocicletă CZ

fele cu numărul 963402 ; 27. Cîte un 
vizor „Rubin" 102, un aparat de radio 
mis’ biletele cu numărul 682446 ; 28. 
un frigider „Saratov", un ceasornic 
teptător UMF biletele cu numărul 822797 ; 
29. Cîte o mașină 
ceasornic de mînă 
mar" biletele cu 
Cîte o excursie în 
Kiev — Leningrad 
numerar biletele cu terminația 60745 ;
Cîte o excursie în U.R.S.S. pe itinerariul 
Kiev — Leningrad — Moscova și 300 lei 
numerar biletele cu terminația 41026 ; 32. 
Cîte o excursie în U.R.S.S. pe itinerariul 
Chișinău — Kiev — Moscova biletele cu 
terminația 88674 ; 33. Cîte un frigider
„Alka" biletele cu terminația 28102 ; 34. 
Cîte un aparat de radio .Turist" cu txan- 
zistori, un stilou .Kaweco 475" biletele cu 
terminația 8820 ; 35. Cîte o bicicletă „Ele
gant" și un creion mecanic biletele cu ter
minația 2065 ; 36. Cîte un picup „Suprafhon 
GK 020 un stilou „Kaweco 475" biletele cu 
terminația 6017 ; 37. Cîte o pătură de lînă, 
un ceasornic deșteptător UMF, un stilou 
.Lamar" biletele cu terminația 5741 ; 38. 
Cite 100 lei numerar biletele cu termina
ția 582 ; 39. Cîte 50 lei numerar biletele 
cu terminația 94.

Deținătorii de bilete cîștigătoare de pre
mii în obiecte vor trimite aceste bilete Di
recției generale Loto-Pronosport, București, 
Cal. Victoriei nr. 9, prin scrisoare cu va
loare declarată după ce în 
completat citeț, obligatoriu 
pe verso biletului, numele, 
adresa exactă unde doresc 
premiul precum și gara de 
halta). Trimiterea biletelor cîștigătoare se 
va face pînă la data de 28 ianuarie 1964, 
după care biletele cîștigătoare nedepuse 
sau neexpediate devin nule. Premiile în 
bani se vor plăti prin Casele raionale 
CEC proprii din mediul urban și tural la 
prezentarea biletelor cîștigătoare începînd 
de la 23 decembrie 1963 și pînă lc 28 ia
nuarie 1964, dată după care biletele cîști- 
gătoaxe devin nule.

„Saratov", un

tele- 
. To- 
Cîte 
deș-

de cusut „Ileana", un 
„Golda", un stilou ’ 
terminația 45319 ;

U.R.S.S. pe ' ■ 
— Moscova și 300 lei . .. ------ 31

,La- 
. 30.

itinerariul

prealabil au 
cu cerneală, 
prenumele și 
să primească 
destinație (nu

NU UITAȚI CONCURSUL PRONOEXPRES 
DE MÎINE

Astăzi este ultima zi cînd mal puteți 
depune buletinele la concursul PRONOEX
PRES de mîine miercuri 18 decembrie. Se
ria marilor premii atribuite la PRONOEX
PRES în ultima perioadă de timp este un 
îndemn să fiți prezenți cu cît mai multe 
variante și la concursul de mîine, mai 
că ei se bucură de un report toarte 
portant : 286.149 lei 1

DUMINICA: CONCURS SPECIAL 
PRONOSPORT

ales 
im-

Duminică 22 decembrie avem ultimul 
concurs special PRONOSPORT al anului 
care beneficiază. In afara obișnuitelor pre
mii în bani, de multe și importante pre
mii, suplimentare în obiecte, printre care 
DOUA AUTOTURISME .TRABANT". Progra
mul concursului special PRONOSPORT cu
prinde cîteva meciuri foarte echilibrate 
din campionatul italian, în frunte cu re
numitele deibiuri Juventus — lnternazionale 
și Milan — Roma.

PBEMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES
1963Nr. 50,

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

din 11 decembrie

II- a
III- a
IV- a
V- a
VI- a

a 3.934 
a 1.318

14 variante
45 variante
385 variante a 198

1.244 variante a 61
5 157 variante a 20

lei 
lei 
lei 
lei 
lei

Cu toate că — făcînd abstracție de 
cele două restanțe ale echipei Steaua 
București — sezonul oficial s-a înche
iat, multe echipe din țară nu au în
cetat antrenamentele. Astfel, la Ora
dea, după cum ne transmite corespon
dentul nostru regional Ilie Ghișa, Cri- 
șul își continuă pregătirile pînă la 19, 
decembrie, cînd jucătorii vor intra în- 
tr-o scurtă perioadă de odihnă pînă la 
5 ianuarie 1964, data la care a fost 
stabilită reluarea antrenamentelor în 
vederea sezonului viitor. La Flamura 
roșie Oradea, echipă din categoria B, 
fotbaliștii sînt în vacanță pînă la 6 
ianuarie, cînd vor începe antrenamen
tele, alternativ în sală și în aer liber. 
In același timp însă, conducerea sec
ției a luat unele măsuri disciplinare 
împotriva jucătorilor care au avut com
portări nesatisfăcătoare la meciuri și 
nu au dat însemnătatea cuvenită an
trenamentelor. Printre cei care nu 
s-au pregătit cu conștiinciozitate și 
au avut abateri de la Conduita spor
tivă, se numără I. Boroș și A. Szues, 
care au fost suspendați pe cîte un un, 
în timp ce Arnoțchi și Pugna au pri
mit un ultim avertisment.

Antrenamentele continuă și la Dina
mo Pitești care, la 25 decembrie, va 
juca partida restanță cu Steaua Bucu
rești. întrucît piteștenii au susținut ul
timul meci oficial 
Știința Timișoara, 
un bogat program de meciuri amicale 
în tot intervalul 
După meciul cu Steaua, antrenorii V. 
Mărdărescu și I. Szoke au hotărît ca 
jucătorii să ia vacanță pînă la 10 ia
nuarie.

la 1 decembrie, cu 
ei și-au organizat

1—25 decembrie.O
a
a
a 
a

Report categoria I 286.149 lei.

Tragerea următoare va avea loc miercuri 
18 decembrie 1963, în București.

Bubrică redactată de Loto-Pronosport.
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Selecționata Dinamo-Voința, 
campioană a Capitalei

Duminică dimineața, în sala uzine
lor Vulcan a avut loc ultima reuniune 
'din cadrul campionatului Capitalei pe 
echipe, competiție rezervată boxerilor 
(juniori și începători. S-au întîlnit se
lecționata Dinamo — Voința și echipa 
Olimpia, două dintre formațiile care, 
pe parcursul acestei competiții, au 
prezentat garnituri complete și mai bine 
pregătite.

întîlnirea a luat sfîrșit cu scorul 
.’de 30—21 în favoarea selecționatei 
Dinamo-Voința (antrenori F. Furesz 
și Gh. Preda) care, cu această victo
rie, a devenit campioană a orașului 
București, lată rezultatele înregistrate: 
juniori, cat. Iiîrtie: Gh. Ene (D-V) 
b. p. St. Hîrșu (O); cat. muscă: in
tr-un meci frumos, cu schimburi va- 

_ riate de lovituri, A. Constantin (D-V) 
b. p. Tudose (O); în cadrul categoriei 
pană, C. Negoescu (O) a reușit și de 
’data aceasta să obțină victoria înainte 
'de limită. El a învins prin abandon în 
repriza a doua pe C. Bonu (D-V). 
Cat. ușoară: Gh. Voicu (D-V), un bo
xer foarte bine dotat fizicește și bine 
pregătit, a învins prin abandon în re
priza I pe N. Hoanță (O).

începători, cat. muscă: I. Tufaru 
(D-V) b. ab. repr. II V. Tufeanu (O); 
cat. cocoș: C. Alexandru (O) b. ab. 
rep III Gh. Călin (D-V); cat. pană: 
0. Gavrilă (D-V), un tînăr cu multe
-s-------------------------------------------------  

posibilități, folosind serii rapide și va
riate, și-a obligat adversarul, St. Dina 
(O), să abandoneze în repriza secun
dă. în cadrul categoriei semiușoare, 
într-un meci viu disputat, M. Nicules- 
cu (D-V) a învins la puncte pe M. 
Mina (O). O frumoasă impresie a lă
sat studentul de la I.C.F. Gh. lliuță, 
care în cadrul categoriei ușoare l-a în
vins la puncte pe A. Niculescu (D-V); 
cat. semimijlocie: I. Ilie (O) c. neprez. 
F. Don (D-V); cat. mijlocie mică: C. 
Cojocaru (D-V) c. neprez. V. Stefan 
(O).

Cu prilejul acestei reuniuni am re
marcat forma bună a boxerilor A. 
Constantin, C. Negoescu, Gh. Voicu, 
O. Gavrilă, Gh. lliuță.

In legătură cu dreptul de participare, 
nu știm de ce boxerului C. Alexandru 
(Olimpia), după ce a fost campion de 
zonă și a participat la faza finală a 
campionatului R.P.R. de seniori, i s-a 
dat voie să mai concureze la această 
competiție. El a cîștigat aproape toate 
meciurile înainte de limită. La ce au 
folosit meciurile tinerilor boxeri, care 
au întîlnit un adversar evident supe
rior, și în fața căruia au fost siliți să 
abandoneze ?

La această întrebare așteptăm să ne 
răspundă comisia orășenească de box.

MIHAI TRANCA

F1ÎINE ÎN SALA ELOREASCA

începe întrecerea finală
pentru cucerirea titlurilor republicane
Iubitorii tenisului de masă din Ca

pitală vor avea prilejul ca timp de 
cinci zile să urmărească, în sala Flo- 
reasca, o competiție importantă în 
sportul lor favorit. Este vorba de ulti
mul concurs al etapei finale a campio
natului republican pe echipe masculine 
și la probele individuale. La echipe 
femei, cele zece formații vor participa 
la un concurs, urmînd ca primele două 
clasate să se întreacă alături de echi
pele fruntașe, în cadrul unui turneu, 
la o dată ulterioară. Cele zece echipe 
sint calificate din orașele Arad, Brașov, 
Buzău, Cluj, Oradea, Bocșa Vasiovei, 
Tg. Mureș, Timișoara și București (2).

Întrecerea formațiilor masculine va 
reuni un număr de 22 de echipe din 
Arad, Brașov, Buzău, Cluj (4), Cra
iova, Iași, Ploiești, Oradea, Reșița, 
Bocșa Vasiovei, Satu Mare, Tg. Mureș, 
Timișoara, București (6). Cele 22 de 
participante vor fi împărțite pe seru 
unde partidele se vor disputa sistem 
turneu. Apoi, cîștigătoarele seriilor vor 
lua parte la un alt turneu, învingătoa- 
rea urmînd să devină campioană a țării.

Competiția pe echipe va avea loc 
miercuri, de la ora 9 și ora 16,30 și joi, 
de la ora 9 și 17.

Vineri, sîmbătă și duminică, se vor 

desfășura întîlnirile contînd pentru cele 
cinci probe individuale : simplu' fem?i, 
simplu bărbați, dublu bărbați, dublu 
femei și dublu mixt.

Și aceste concursuri vor fi intere
sante, dacă ținem seama că, și aici, vor 
lua parte fruntașii tenisului nostru de 
masă. De la start nu vor lipsi mae- 
strele emerite ale sportului Maria Ale
xandru, Ella Constantinescu și Geta 
Pitică, apoi maeștrii sportului Radu 
Negulescu, A. Reti, Gheorghe Cobîr- 
zan și alți jucători cunoscuți cum sint 
Dorin Giurgiucă, Catrinel Folea, Sîn- 
deanu, Marta Tompa, Gantner, Senti- 
vani, împreună cu juniori talentați ca 
Eleonora Mihalca, Lidia Sălăgeanu, 
Viorica Ivan, Carmen Crișan, Hidveghi, 
Gelu Păun, Pasternac, Iovan, Simin 
etc. întîlnirile probelor individuale se 
vor juca sistem eliminatoriu.

Faptul că în cele cinci zile de con
curs se va da o luptă plină de dîrzenie 
pentru ocuparea locurilor fruntașe și 
desemnarea campionilor, că vor fi 
prezenți cei mai buni sportivi, ne în
dreptățește să credem că vom asista 
la meciuri spectaculoase și de un niv«J 
tehnic ridicat.

Viorica Ivan și Ion Iulian (Progresul)

Corespondență 
de la Combinatul Siderurgic 

Galați
Asociațiile sportive din cadrul Com

binatului Siderurgic din orașul Galați 
desfășoară o bogată activitate sportivă 
de mase. Sub îndrumarea permanentă 
a comitetului raional de partid, cu spri
jinul comitetului raional U.T.M., aso
ciațiile sportive au reușit să cuprindă 
în activitatea sportivă un însemnat nu
măr de oameni ai muncii, tineri con
structori ai acestui măreț obiectiv al 
industriei noastre socialiste.

întrecerile primei etape a Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului se situează 
în centrul atenției consiliilor asociațiilor 
sportive din Combinat. Pînă în prezent 
la întrecerile de șah, tenis de masă, 
cros, trrntă și haltere — organizate 
în cele 16 asociații sportive — au par
ticipat 2277 tineri și tinere. Se eviden
țiază — pentru rezultatele bune obți
nute in mobilizarea tineretului și orga
nizarea concursurilor — asociațiile 
sportive Tînărul Siderurgist și Con
structorul I.C.Or. De menționat că în
trecerile Spartachiadei de iarnă a tine
retului se împletesc cu concursurile 
pentru trecerea normelor „Insignei de 
Polisportiv". Și în această direcție au 
fost obținute rezultate bune: 5224 pro
be trecute. Pînă la sfîrșitul anului pes
te 250 de tineri și tinere vor îndeplini 
toate probele „Insignei".

D. STANCIU — coresp.

— —....—.......-— învingători în concursul juniorilor

De ce este neglijat oare campionatul republican de juniori?
După seniori, iată că e rîndul ju

niorilor să încheie activitatea com pe- 
țițională pe anul 1963. După cum s-a 
anunțat, în zilele de 23 și 24 decem
brie este programată la Brașov finala 
campionatului republican, individual 
fi pe echipe reprezentative de regiuni.

■ Deci, notați bine, e vorba de un 
Campionat republican, de o întrecere 
care angrenează selecționate de re
giuni, de o competiție creată în scopul 
'de a contribui la creșterea nivelului 
gimnasticii noastre. Era, deci, cu totul 
normal ca în toate regiunile această 
întrecere să se bucure de o atenție deo
sebită din partea consiliilor regionale 
JJCFS, a comisiilor de gimnastică, a 
Activiștilor sportivi.
) Datele de care dispunem ne arată, 
însă, pe alocuri, o cu totul altă situa
ție. Numeroase absențe de la faza re
gională sau chiar refuzul de a organiza 
această etapă, înscrieri cu întîrziere la

Din scrisorile 
corespondenților 

FAZA REGIONALA A CAMPIONA
TULUI REPUBLICAN DE JUNIORI

Timp de două zile, sala de gimnas
tică a școlii medii nr. 1 „Vasile Alec- 
eandri" din Galați a găzduit întrece
rile din cadrul etapei regionale a cam
pionatului republican pentru juniori și 

■junioare. Pentru etapa finală s-au ca
lificat sportivii asociației „Speranța" 
'din Galați, antrenați de prof. Adrian 
Marian și Drăguța Manolescu.

D. STANCIU
„CUPA CARPAȚ1"

în organizarea comisiei regionale de 
gimnastică Brașov, zilele trecute s-a 
desfășurat în orașul de la poalele Tîm- 
pei o frumoasă competiție de gimnas
tică dotată cu „Cupa Carpați", care 
a angrenat sportive din orașele Plo
iești și Brașov. întrecerea s-a bucurat 
de un frumos succes, participantele do
vedind o bună pregătire tehnică. La 
senioare categoria 1 gimnastele brașo- 
vence au ocupat primele 3 locuri, 
selecționata gazdă clasîndu-se astfel pe 
primul loc. Reprezentantele orașului 
Ploiești au concurat mai bine la cele 
două categorii de junioare precum și 
la categoria maestre.

I Iată cîștigătoarele la individual com
pus, pe categorii de clasificare: juni
oare II — Carmen Albulescu (Plo
iești) 35,25 p; junioare I — Petrica 
.Ceampelea (Ploiești) 32,80 p; senioare 
I — Viorica Moglan (Brașov) 36,30 
p (ea a ocupat primul loc la’ toate cele 
4 aparate); maestre — Olga lonescu 
(Ploiești) 32,80 p. Pe echipe: Brașov 
(Viorica Moglan, . Camelia Marcu, Li- 
Via Medrea, Irina Duicu, Nicoleta 
Drăghescu) 172,05 p; Ploiești 163,65 p.

C. GRUIA 

finala competiției — iată doar cît'eva 
din aspectele negative legate de desfă
șurarea campionatului republican pen
tru juniori. Pe adresa federației de 
specialitate a sosit zilele trecute o te
legramă din Suceava cu un text laconic 
și precis : „NU PREZENTĂM ECHIPA 
LA FAZA FINALĂ A CAMPIONATU
LUI REPUBLICAN DE JUNIORI'. 

■Și semnează „COMISIA REGIONA
LĂ". Din relatările corespondenților 
noștri reiese că la Cluj faza regio- 
cală a întrecerii s-a desfășurat nu
mai cu participarea tinerilor gim- 
naști din orașul Cluj; la Tg. Mu
reș nu s-au prezentat la faza regio
nală raioanele Odorhei, Ciuc, Re
ghin și Toplița. Aspecte asemă
nătoare au existat și în alte orașe 
ale țării. Deși regulamentul competi
ției este foarte clar în ce privește 
participarea la faza finală, au fost 
necesare eforturi deosebite pentru... 
depistarea echipelor finaliste. In ter
menul regulamentar s-au înscris doar 
selecționatele regiunilor Bacău și Bra
sov. Altele, ca de pildă Maramureș și 
Hunedoara, s-au înscris în ultimul 

moment, la insistențele federației.
Ne întrebăm, pe bună dreptate, co 

măsuri a luat consiliul regional UCFS 

Suceava față de atitudinea cu totul 
condamnabilă a comisiei regionale de 
gimnastică și de ce nu a luat din 
timp măsurile necesare pentru a se 
evita această absență nemotivată de 
la finala campionatului republican. F, 
cazul să amintim aici că regiunea Su
ceava s-a bucurat în ultima vreme 
de atenția și controlul federației de 
specialitate. S-au luat măsuri pentru 
crearea de condiții optime de pregă
tire a gimnaștilor din această regiune, 
în vara acestui an s-a organizat la Su
ceava o tabără interregională pentru 
tinerii gimnaști. Și acum, iată, în loc 
de rezultate promițătoare pe drumul 
afirmării — refuzul de a participa la 
o întrecere republicană.

Ce au de spus comisiile raionale de 
gimnastică care n-au prezentat echipe 
la faza regională, cum își îndeplinesc 
ele sarcinile reieșite din documentele 
Conferinței pe țară a UCFS și a fe
derației de gimnastică ?

Iată aspecte ce trebuie analizate da 
urgență de către consiliile regionale 
și raionale UCFS. Ele trebuie să ia 
măsurile necesare pentru curmarea 

unor atitudini de felul celor amintite 
mai sus.

C. MACOVEI

Competiția de tenis de masă deschisă 
juniorilor din Capitală s-a bucurat de 
o bună organizare asigurată de clu
bul Progresul în colaborare cu comisia 
de specialitate din București.

Iată rezultatele mai importante : 
simplu fete, cat. nelegitimate, pînă la 
15 ani, semifinale: Mușat (centrul de 
la stadionul Republicii) — Noni Za
haria (centrul de la stad. Republicii) 
2—0, Cornelia Alexandrescu (centrul de 
la stad. Republicii) — Mariana Stoian 
(centrul de la stad. Republicii) 2—1, 
finala: Cornelia Alexandrescu — Mușat 
2—0; cat. legitimate, pînă la 15 ani, 
semifinale: Viorica Ivan (Progresul) — 
Noni Zaharia 2—0, Elena Ciobanii 
(Bere Grivița) — Constanța Dinu 
(Bere Grivița) 2—1, finala: Viorica 
Ivan — Elena Ciobanu 2—0; pînă
1- a 18 ani, semifinale: Doina Zaharia 
(Progresul) — Constanța Dinu 2—0, 
Viorica Ivan — Elena Ciobanu 2—0, 
finala: Viorica Ivan — Doina Zaha
ria 2—1.

Simplu băieți, cat. nelegitimați, pînă 
la 15 ani, semifinale: Pînzariuc (cen
trul șc. de 8 ani nr. 114) — Andre- 
escu (Progresul) 2—1, Preda (centrul 
de la stad. Republicii) — Danieleț 
(centrul de la stad. Republicii) 2—0, 
finala: Preda — Pînzariuc 2—-0; cat. 
legitimați, pînă la 15 ani, semifinale: 
Panfiloiu (Bere Grivița) -— H. Iuco- 
vici (Progresul) 2—0, Preda — Colo 
(Voința) 2—0, finala: Preda — Panfi
loiu 2—0; pînă la 18 ani, semifinale: 
Păun (Progresul) — Ioniță (Pasteur)
2— 0, Ion Iulian (Progresul) — Geam- 
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bașu (Pasteur) 2—0, finala: Ion Iu
lian—Păun 2—0.

în afara cîștigătorilor, s-au mai 
remarcat juniorii Colo, Ioniță și Geam- 
bașu.

Ar fi de dorit ca exemplul clubului 
Progresul să fie urmat și de alte secții 
ale cluburilor și asociațiilor din Capi
tală și din provincie. Asemenea con
cursuri pentru juniori constituie un 
stimulent pentru participanți și tot
odată și un bun prilej de depistare a 
elementelor tinere, de perspectivă.

Se organizează tabere pentru elevi, 
studenți și salariați. Informații — 
I.G.O. Reșița, str. Fîntînilor nr 1. tel 
16 și I.G.R. Caransebeș, tel. 278.



"urneele celor patru echipe continuă.
9 M1INE LA LYON: DUBLA 1NT1LNIRE R.P. ROMINA— 
NȚA « BANATUL TIMIȘOARA JOACA AZI LA ROSTOCK 
ELECȚIONATA DE TINERET A CAPITALEI LA EGALITATE
ECHIPA ORAȘULUI TBILISI.

nți la jocurile competițiilor in- 
iubitorii handbalului în 7 din 

noastră urmăresc cu și mai mare 
a și turneele peste hotare ale 

patru echipe romînești. Rezul- 
obținute pînă acum — în special 

eprezentativele țării — sînt de 
ă să satisfacă, și așteptăm în 
ruare vești bune de ia sportivii 
I.
’A A DOUA: LYON, CONTRA

franței
ne, la Lyon, echipele de handbal 
asculin și feminin — ale Franței 
nfrunta reprezentativele R.P. Ro- 
— campioane mondiale. Echipele 
ine ale celor două țări se întîl- 
prima dată. In palmaresul for- 

lor masculine se găsește însă 
s un meci: la 17 martie 1961. la 
, reprezentativa noastră — proas- 
campioană mondială — a încîn- 

>e spectatori și a cucerit ușor 
ia cu 25—6 (10—4). 
itru jucătorii noștri, meciul de 

reprezintă a doua etapă a 
ui turneu, util pentru pregătirea 

în vederea campionatului mon- 
anul viitor.

MECI NUL LA TBILISI
privește pe tinerii jucători din 

ionata orașului București, aceș- 
i-au continuat duminică turneul 
.R.S.S., jucînd la Tbilisi cu se- 
nata orașului. Meciul s-a încheiat 
ralitate: 17—17 (12—10). Hand- 
ii noștri au jucat bine, din rîn- 

s lor remarcîndu-se în deosebi 
•, L. Popescu și Chiru.

In continuare, selecționata de tine
ret a Capitalei va evolua la Zaporoje 
în cadrul unui turneu care va începe 
la 20 decembrie și la care vor mai 
participa Burevestnik Kiev, Selecționata 
din Zaporoje și echipa Institutului de 
aviație din Moscova.

BANATUL TIMISOARA LA 
ROSTOCK ȘI DRESDA

Handbalistele echipei Banatul au 
plecat luni de la Berlin la Rostock, 
unde vor susține astăzi un joc cu 
Empor Rostock. De aici, ele se vor 
înapoia la Berlin și-și vor continua 
drumul pînă la Dresda, pentru a par
ticipa la un turneu fulger în acest 
oraș. La turneu Banatul va avea de 
înîtinit echipele: T.S.C. Berlin,
D.H.F.K. Leipzig și Einheit Dresda. 
Vineri, echipa timișoreană va reveni 
la Berlin, iar sîmbătă urmează să 
plece spre țară.

Belcic (Steaua) a pătruns la semicerc fi va arunca la poartă mai înainte 
ca să intervină I. lonescu (Dinamo — în tricou alb).

Foto : I. Mihăică

Unele aspecte ale muncii 
de instruire — antrenament

Competiții...
pă partidele disputate duminică 
ucurești, în cadrul „Cupei F.R.H.", 
mentele se prezintă astfel i

MASCULIN
namo 7601 133: 84 12
eaua 7601 132: 84 12
cp id 6402 122: 98 8
if. Tele a Jen 5302 96: 89 6
iința 5 3 0 2 82: 80 6
artac 7205 110:158 4
curești Jun. 6105 96:148 2
C. F. 7007 114:144 0

FEMININ
<pld 4 4 0 0 61:24 8
iința 5 4 0 1 50:31 8
icurești jun. 5 3 0 2 50:40 6
ogresul 5 302 46:61 6
eciromagn. 5 203 49:56 4
infecția 5 1 0 4 31:55 2
ibr. de timbre 5 0 0 5 40:60 0

★

n țară primim tot mai multe vești 
igătură cu activitatea handbalis- 

în sală Pretutindeni sînt în 
desfășurare jocurile din cadrul 
două competiții principale — 

>a F.R.H.“ și „Cupa Sportul 
Iar", care stîrnesc un viu inte- 
orintre sportivi, ca și printre spec- 
i. Spicuim mai jos din corespon- 
e primite în ultimele zile.
BAIA MARE. — Sala Sporturi- 
lin localitate a găzduit săptămîna 
fă primele întreceri de handbal 
. Primele rezultate:
iUPA F.R.H." — Seniori: Tna- 
— Grupul Școlar Minier 15 — 10. 
erul — Știinta Baia Sprie 6 —0. 
ița Baia Sprie — Voința 8—2 / se-

Competiții...
Competiția va continua duminică : 

la băieți cu prima etapă a returului, la 
fete cu ultima din prima parte.

• In „Cupa Sportul popular", dumi
nică s-au disputat în Capitală parti
dele: S.S.E. nr. 1 — S.S.E. nr. 2 
19—13, Rapid — Voința 25—21 și Di
namo — Steaua 16—9 la juniori; 
S.S.E. nr. 2 — București jun. 21—0 și 
S.S.E. nr. 1 — Rapid 12—8 Ia junioare.

La juniori, cele două serii au fost 
cîștigate de S.S.E. nr. 1 și Dinamo, 
care vor disputa finala. Miercuri sînt 
programate două restanțe la juniori, 
ale căror rezultate nu mai pot schimba 
pe cîștigătorii seriilor î Dinamo — Ra
pid și Steaua — Voința. Ambele jocuri 
vor avea loc în sala Dinamo, de la 
ora 20.

★ ★

nioare: Stiinta Baia Sprie—Voința 6-0, 
C.S.O.—Gr. Sc. Minier 26—2. C.S.O.— 
Progresul 18—6.

„CUPA SPORTUL POPULAR" — 
Juniori: înainte—Știința Ferneziu 23— 
6, Gr, Școlar Minier—C.S.O. 6—0, 
Știința Baia Sprie—Racheta 23—18 / 
junioare: Racheta—Gr. Șc. Minier 
8—3, înainte—Știința Ferneziu 16—3, 
Știinta Baia Sprie—Știința Ferneziu 
6—4. (V. Săsăranu, coresp. reg.).

• TG. MUREȘ. — De curînd au 
început, în sala I.M.F., jocurile din 
cadrul celor două tradiționale compe
tiții handbalistice, la care participă 
cite 6 echipe de seniori, senioare, ju
niori și junioare. In general, parti
dele au fost viu disputate, oferind

-f=
a încheiat campionatul Capitalei 

la armă sport

Competiții...
deseori faze frumoase. Iată cîteva re
zultate :

SENIORI: Voința Tg. Mureș—Fo
restierul Reghin 43—19, Știința II 
Tg. Mureș—I.C.O. Tg. Mureș 29—7, 
Știința I Tg. Mureș—Forestierul Re
ghin 34—2: SENIOARE: Harghita 
Tg. Mureș—Voința Odorhei 9—6, 
Voința Odorhei—S.S.E. Tg. Mureș 
12—12.

JUNIORI: S.S.E. Odorhei—Bolyai 
Tg. Mureș 9—7, S.S.E. Tg. Mureș— 
S.S.E. Odorhei 14—14: JUNIOARE: 
Voința Odorhei—Harghita Tg. Mureș 
13—10, Voința Odorhei—S.S.E. Tg. 
Mureș 21—9. De remarcat că echipa 
de junioare S.S.E. Tg. Mureș are o 
medie de vîrstă de 14 ani. Este al 
doilea an de cind aceste eleve joacă 
handbal și în general se comportă 
bine. (D. Ghițescu, coresp.).

• CRAIOVA. — Comisia orășeneas
că de specialitate a programat re
cent primele jocuri in „Cupa F.R.H." 
și „Cupa Sportul popular". în aceste 
competiții participă în total 24 de 
echipe. Primele meciuri, disputate. In 
sala C.S.O., au prilejuit spectacole 
interesante, urmărite de numeroși 
spectatori, lată cîteva rezultate: Elea- 
troputere—Știința II 43—22, A.S.A.— 
Petro-Chimia 37—14 (Cupa F.R.H.), 
S.S.E. 1—Școala Pedagogică 32—24. 
S.S.E. 11—Autotorpedo 36—28 și Vii
torul—Petro-Chimia 37—23 (Cupa 
Sportul popular). In cursul acestor 
Intîlniri s-au remarcat cîteva elemente 
talentate ca: Stupar, Drăgușan 
(S.S.E.), Migiu, Pădureanu (Viito
rul), Nicolau. Uioari (A.S.A.). (R. 
Schultz, coresp.)

Ne propunem ca în cele ce urmeazâ sâ 
facem o analiză a stadiului actual al per
formanțelor noastre la înot, analiză bazată 
pe prelucrarea unor date pedagogice și 
medicale din ultimii ani de activitate.

In această ordine de idei vom aborda 
unele probleme de bază ale înotului care 
în ultimă analiză condiționează obținerea 
performanțelor valoroase.

1. Munca de instruire ți perfecționare 
a copiilor

Această activitate presupune un act in
dispensabil : selecționarea copiilor pentru 
a deveni înotători. Ce se întîmplă în rea
litate î (mai corect spus ce s-a întîmplat 
în această problemă pînă în anul 1962, 
cînd din inițiativa federației a luat ființă 
o comisie de selecție formată din tehni
cieni și medici care să examineze copiii 
susceptibili de a practica înotul în sec
țiile noastre sportive). Se poate afirma în 
acest sens că nu antrenorii au fost cel 
care au ales din mase largi de copii pe 
cei mai apți de a practica înotul, ci copiii 
au fost aceia care 
prin frecventarea cu 
regularitate a bazi
nului s-au impus ca 
membri ai secțiilor 
sportive de natație. 
Așa a fost posi
bil ca în secțiile de 
natație ale cluburilor, adevărate unități 
de performanță în fond, să întîlnim copii 
cu diverse deficiențe, fizice sau funcțio
nale, incompaiibile cu performanța spor
tivă. Că înotul constituie unul din cele 
mai eficace mijloace ale culturii fizice 
în ceea ce privește stimularea dez
voltării fizice sau corectării diferite
lor deficiențe, este un fapt unanim cu
noscut azi. Chiar noi, în cartea ,,înotul’ 
apărută în Editura UCFS, în anul 1962, 
am dezbătut pe larg aceste aspecte pe 
baza unui material faptic întins pe o pe
rioadă de 10 ani. Să vedem, după acest 
prim pas, ce se întîmplă cu copiii (instruirea 
și perfecționarea).

Materialele elaborate de federație, dife
ritele consfătuiri metodice, discuțiile cu 
antrenorii străini etc au arătat că în acest 
domeniu problema de bază a muncii cu 
copiii rămîne activitatea multilaterală, în
dreptată către o dezvoltare armonioasă.

Goana după rezultate aparente, de mo
ment, a făcut ca la un moment dat copiii 
puțin dotați să cîștige concursuri numai 
datorită unor antrenamente mal intensive. 
Și e greșit din două motive : mai întîi 
pentru ca vîrsta mică nu permite efectua
rea antrenamentelor intensive iar în al doi
lea rînd pentru că o dată cu trecerea ani
lor, cînd caracterele morfo-funcționale ale 
copiilor se schimbă radical, aceste „stele 
sportive’ dispar, sau intră în anonimat.

Putem cita o serie de elemente, buni 
sportivi la vremea lor timpurie, dar care 
Ia vîrsta junioratului au „dispărut’ pur 
și simplu (Mircea Bucurescu, Ion Belciug 
etc) sau copii care la 6—7 ani participă 
în competiții oficiale la probe extrem de 
dificile, la „delfin’ (Franchia Marina etc). 
La celălalt pol se situează o serie de 
copii, partîcipanți la competiții oficiale, 
deficitari la tehnica înotului. Atenția an
trenorului în loc să se îndrepte către în
sușirea corectă a procedeelor de înot 
s-a orientat către o pregătire intensă pen
tru competiții.

Iată de ce aceste deficiențe de bază 
semnalate în atîtea ocazii persistă de ani 
de zile, iar astăzi le întîlnim chiar la 
componenții loturilor republicane (Anca 
Trohani, Cristina Balaban, Mikl Zctger, 
Deneș Naghi etc.).

De asemenea se știe că defectele de teh
nică cu cît sînt mai vechi, cu atît se 
corectează mai greu, mai ales la vîrsta se- 
nioratului, cînd atenția este îndreptată mai 
mult către pregătirea de performanță.

2. Activitatea cu cadre medii

Acești tineri, de vîrsta junioratului, cu 
categoriile a Il-a și a IlI-a de clasificare, 
ar trebui să reprezinte adevărate pepinie
re, din care să se recruteze viitori spor
tivi de categoria I și maeștri. In realitate 
această categorie de sportivi este aproape 
total absentă în secțiile noastre. Sau în
tîlnim copii de 12—14 ani, mulți cu cate
goria I și a Il-a de clasificare, care ur
mează o curbă ascendentă pe linia per
formanțelor sportive, sau găsim în secții 
sportivi de 16—18 ani, plafonați la nivelul 
categoriei a Il-a de clasificare, care nu 
vădesc nici pe departe calitățile pentru 
a putea deveni performerii de mîine 1 
Menținînd pe acești tineri în secțiile de 
performanță, înseamnă să ducem o mun
că lipsită de perspectivă. De aceea apre
ciem hotărîrea federației de a limita în
scrierea în secțiile de performanță a se
niorilor care n-au obținut categoria I, a 
juniorilor de 17—18 ani care n-au obținut 
cat. a Il-a și a juniorilor mici (15—16 ani) 
care n-au obținut categoria a IlI-a. In fond, 
la 15—16 ani întîlnim astăzi din ce în ce 
mai frecvent campioni olimpici, europeni 
etc, în timp ce noi ne îngreuiăm munca 
de calitate cu tineri de 18—19 ani, plafo
nați, de multă vreme la bariera catego
riilor a Il-a și a III-a de clasificare.

3. Activitatea de performanță
Această activitate se desfășoară, în 

general cu tineri ajunși la performanță în 
condițiile descrise mai sus. Așa este posi
bil ca să avem în lot sportivi slab dez

COLȚUL
SPECIALISTULUI

voltați fizic (Medianu, Voicu, Cornel 
Georgescu etc) sau cu o pregătire fizică 
generală și specială deficitară (cu mici 
excepții aproape toți componenții lotului 
masculin de înot și întreg lotul feminin). 
Această afirmație se bazează pe datele 
probelor de control impuse de federație 
sportivilor din lotul republican.

Analiza examenelor medicale efectuate 
ne arată că forța musculară este profund 
deficitară la majoritatea componenților lo
tului, că unele calități fizice de bază (vi
teză, rezistență) sînt la un nivel extrem 
de scăzut. \

Să analizăm puțin cum se face planifi
carea curbei de efort pe un an de zile, 
periodizarea antrenamentului și planifica
rea formei sportive șl a rezultatelor.

Este știut (și rezultatele din ultimii ani au 
dovedit acest lucru) că îmbinarea facto
rilor de bază ai antrenamentului sportiv 
(factorul fizic-general și special, tehnic, 
tactic, morală și de voință și teoretic) cons
tituie una din premisele obținerii performan
țelor înalte. Cum se transpune în practică a- 
cest principiu ? Ani de zile antrenorii noștri 
au ocolit cu bună știință pregătirea fizică 

generală ; chiar a- 
tunci cînd în biografi
ile sportive ale unor 
campioni se arată „ne
gru pe alb’ cît timp 
acordă într-un an a- 
cestui factor, sub di

ferite pretexte, dintre 
cele mai echivoce, s-a ignorat aportul pe 
care-1 poate aduce o bună pregătire fi
zică la obținerea performanțelor. Chiar și 
acei antrenori care consimt pentru o scurtă 
perioadă să abandoneze antrenamentele de 
înot în favoarea pregătirii fizice generale, 
o dată cu reluarea pregătirii competiționa- 
le, renunță aproape total la pregătirea fi
zică pentru tot iestul anului.

Nu întîmplător antrenorii care au înțeles 
importanța acestui factor au reușit să ob
țină și rezultate mai bune (M. Mitrofan, 
C. Vasiliu, C. Korcek). Analizînd curba 
efortului șl planificarea formei sportive, 
constatăm unele deficiențe extrem de seri
oase. .Astfel alternanța volumului cu inten
sitatea efortului nu îmbracă întotdeauna 
aspectele cele mai favorabile, în sensul 
că nu se face o alternanță judicioasă a 
antrenamentelor intensive cu altele de re
facere, fapt ce generează o serie de dere
glări funcționale cardio-vasculare (Cornel 
Georgescu, A. Soptereanu, Cristina Bala
ban, Sanda Grințescu, Mircea Căprărescu 
etc). Volumul șl intensitatea efortului nu 
se situează la nivelul cerințelor actuale. 
Se știe azi că eforturile intense reprezintă 
cheia succeselor sportive. Ce se întîmplă 
la lotul nostru de înotători fruntași î Ana
lizînd datele examenelor medicale, cons
tatăm că în organismul acestor sportivi în 
loc să se producă modificări structurale 
și funcționale manifeste (consecință a ma
rilor eforturi, care conduc în mod cert la 
performanțe ridicate) datele medicale sînt 
staționare de 2—3 ani, ba uneori chiar se 
înrăutățesc. In această situație se prezintă 
datele medicale ale sportivilor E. Voicu, 
A. Popescu, A. Schmaltzer, Ingrid Ungur 
etc. Adăugăm la aspectele funcționale pe 
cele organice (dezvoltarea fizică), care 
ne arată un procent nepermis de ridicat 
de traume sportive căpătate la lecțiile spo
radice de pregătire fizică generală (Kro
ner, Căprărescu), avem o imagine exactă 
a profilului morfologic și funcțional al a- 
cestor tineri, toate acestea explicînd în- 
trutotul situația rezultatelor sportive.

Să analizăm puțin, tot prin prisma da
telor medico-biologice, forma sportivă. De 
3 ani se planifică o curbă anuală cu două 
vîrfuri : de primăvară — coincizînd cp 
concursul republican de hală în luna apri
lie, și al doilea vîrf în iulie-septembric. 
Dacă în general, primul vîrf al formei 
sportive este atins, al doilea se obține cu 
totul întîmplător. Așa, de exemplu, la cam
pionatele naționale, rezultatele sînt în~ ge
neral mediocre, pentru ca la 2—3 săptă- 
mîni mai tîrziu rezultatele sportive să 
crească.

In anul 1962 la campionatele europene 
de la Leipzig, rezultate superioare au 
fost obținute cu 10 zile mai tîrziu, cu oca
zia Dinamoviadei. Analiza datelor medi
cale ne arată că refacerea după marile 
eforturi este insuficientă, sportivii concu- 
rînd deseori pe fondul unor stări rezidua
le de oboseală. O altă deficiență se re
marcă în privința perioadei de tranziție 
care ar trebui să separe ciclul 1 de al 
doilea vîrf de formă sportivă.

La această stare contribuie și planifica
rea uneori defectuoasă a unor competiții, 
neinspirat plasată în calendarul competi- 
țional.

★
Am intenționat în materialul de~ față ca 

printr-o analiză medico-pedagogică întinsă 
pe aproape 10 ani de activitate să sesizăm 
antrenorilor și organelor federației conclu
ziile care se desprind din aceste date și 
ce măsuri se impun pentru remedierea stă
rii de fapt. Desigur că aspectele tehnice, 
pregătirea moral-volitivă și teoretică, rămîn 
carențe care se cer remediate pentru a ss 
putea obține performanțe superioare în vi
itor. Sperăm ca aceste observații să con
stituie un imbold în munca antrenorilor 
de natație care trebuie să-și orienteze ac
tivitatea spre un antrenament rațional, în 
care preocupările pentru performanța spor
tivă să se îmbine în mod armonios cu gri
ja pentru formarea unor tineri sănătoși și 
multilateral dezvoltați.

dr. I. DRÂGAN
Centrul de- medicină sportivă

: cele 6 poligoane din- București 
desfășurat duminică cea de a Vl-a 
ă și ultima, a campionatului Ca- 
ei, individual și pe echipe, la armă 
t și pistol sport. întrecerile au 

loc pe două grupe. în grupa A 
întrecut sportivii d,in secțiile de 

filiate, iar în grupa B sportivi evi- 
iați în cadrul Spartachiadei de iar- 
>i de vară a tineretului.
upă desfășurarea celor 6 etape, 
amentul are următoarea înfățișare : 
■mă sport 3X10 focuri, grupa A 
■jidual, seniori: 1. T. Coldea (Stea- 
256 p: 2. P. Săvoiu (Știința) 244 

3. S. Marinescu (Știința) 234 pi 
oare: 1. Aurelia Schafer (Știința) 
p; 2. Ataria Marton (Olimpia) 

p; 3. Maria Ignat (Știința) 213 p. 
echipe, seniori: 1. Știința 2729 p;

2. S.S.E. 1 2561 p; 3. Politehnica 
2461 p; senioare: 1. Știința 1943 pj 
2. Steaua 1161 p; 3. Olimpia 1138 p. 
Armă sport 5-\-10 focuri, grupa B in
dividual, seniori: 1. M. Bodea (Tran
zistorul) 84 pi 2. D. Botezatu 
(IPROFIL) 83 p; 3. R. Viciu (Tran
zistorul) 83 p; senioare: 1. S. Maria 
(Sănătatea) 81 p; 2. L. Negulescu 
(S.S.E. 1) 79 p: 3. AA. Ilica (Tranzis
torul) 79 p. Pe echipe, seniori: 1. 
Steaua 1159 p; 2. I.P.B. 1139 p: 3. 
S.S.E. 1 1139 p; senioare: 1. S.S.E. 1 
884 p: 2. Sănătatea 810 p: 3. Tran
zistorul 733 p. Pistol sport 30+30 
focuri, individual seniori: 1. N. Vlad 
(Olimpia) 556 p: 2. 1. Tutoianu (O- 
limpia) 550 p: 3. A. Gered (Metalul) 
548 p. Pe echipe: 1. Olimpia 6371 p; 
2. Aîetalul 6244 p; 3. Steaua 4125 p.

Ultimele concursuri ale
NOI RECORDURI LA REȘIȚA

Bazinul acoperit din localitate (25 
m) a găzduit recent un concurs cu 
caracter de verificare la care au luat 
parte 98 de înotători și înotătoare de la 
S.S.E. și Olimpia Reșița. Cu acest pri
lej, tînărul înotător Zeno Giurasa 
(S.S.E.) a stabilit două noi recorduri 
republicane în bazin acoperit: 1:09.6 
la 100 m fluture și 1:13,3 la 100 m 
spate, amîndouă recorduri de copii, 
categoria 14 ani. Juniorii Nicolae Tat 
și Gh. Lovenfeld, ambii de la Olimpia, 
au dovedit o formă bună, primul fiind 
cronometrat în 1:09,0 la 100 m fluture, 
iar al doilea în 1:17,6 la 100 m bras.

Rezultatul lui Gh. Lovenfeld constituie 
un nou record regional de seniori și 
juniori în bazin acoperit.

P. BOCȘANU — coresp.

S.S.E. nr. 2 A CI ȘTI GAT 
„CUPA 30 DECEMBRIE"

Sîmbătă și duminică s-a desfășurat 
la bazinul acoperit de la Floreasca 
concursul de înot, organizat de co
misia orășenească de specialitate, pen
tru cei mai tineri înotători din Capi
tală. Dintre rezultate desprindem pe 
acelea realizate de Agneta Sterner 
(CI. sp. șc.), Eugenia Botezatu (S.S.E.

anului...
1), Victoria Dumitrescu (S.S.E. Viito
rul), Mihaela lonescu (CI. sp. șc.), I- 
Chende (CI. sp. șc.), 1. Preda (CI. 
sp. șc.), V. Costea (Dinamo), VI. Be
lea (S.S.E. Viitorul), V. Bogdan 
(S.S.E. Viitorul) și Virgil Mihai 
(S.S.E. 2).

în clasamentul general, pe primul 
loc s-au clasat înotătorii de la Școala 
sportivă de elevi nr. 2 care au cîști- 
gat astfel „Cupa 30 Decembrie".
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Competiții... concursuri
Pe pistele de gheață și pe pîrtiile de 

schi, sportivii din diferite țări ale lumii 
iși continuă pregătirile în vederea O- 
iimpiadei albe, care va începe la 29 
ianuarie în stațiunea austriacă de spor
turi de iarnă Innsbruck.

• La Goteborg, în cadrul unui con
curs de verificare a patinatorilor sue
dezi, campionul mondial Jonny Nilsson 
a egalat recordul, țării sale în proba 
de 1 500 m cu timpul de 2’12”9/10. Ei 
a fost urmat în clasament de Ive Nils
son — 2T4’’3/10 și Sandler —■ 2'14’’7/1O. 
O impresie deosebită a lăsat tânărul 
I.avaas în vîrsta de 19 ani, care a rea
lizat promițătorul timp de 2T5’’. La fe
minin, Gunilla Jacobsson a parcurs 
1 500 m în 2’34’7/10 (nou record al 
pistei). Patinatorii suedezi urmează 
să participe la un alt concurs de veri
ficare programat peste două săptămîni 
la Kristinsen. Ultimul criteriu de selec
ție îl va constitui concursul ce va avea 
loc în zilele de 11 și 12 ianuarie.
I • La rîndul lor, patinatorii de vi- 

teză din S.U.A. au evoluat în cadrul 
unei competiții ce a avut loc la Co
lorado Springs. Bill Disney a realizat 
pe 500 m timpul remarcabil de 
39”8tâ0, iar Dick Hunt a stabilit un 
nou record american la 3 000 m, fiind 
cronometrat în 4'41"8/10.

1 Tradiționalul concurs internațional 
Se schi de la Val d'Isere, „Criteriul pri- 
'tnei zăpezi", a continuat cu desfășura
rea probei masculine de slalom special. 
Victoria a revenit lui Bud Werner 
(S.U.A.), care a realizat în cele două 
manșe timpul total de l’21"34/10. Au 
'urmat în clasament Michel Arpin 
"'{'Franța) 1’21”66/100 și Ivo Mahlknecht 
(Italia) l’23’T2tâ00. Proba de combi
nată alpină a fost de asemenea cîști- 
gată de Bud Werner — 26,90 puncte. 
Elvețianul Favre s-a clasat pe locul 
doi cu 28,92 puncte.

Proba feminină de slalom uriaș a 
revenit schioarei Joan Saubert (S.U.A.), 
care a cîștigat și combinata alpină.
I ★

Schiorii fondiști din U.R.S.S. au par
ticipat la primul concurs de selecție pe 
pîrtiile din Zlataust, în munții Urați. 
Antrenorul echipei, Nicolae Anikin, 
s-a declarat mulțumit de rezultatele 
înregistrate. Ghenadi Vaganov a ocu
pat primul Ioc la 30 km cu rezultatul 
de lli 48’, întrecînd în ordine pe Ivan 
Utrobin — lh 49'10", și Ivan Lubinov 
— lh 49’11”. Pavel Kolcin nu a parti
cipat fiind suferind. In probele femi
nine o pregătire bună a demonstrat 
campioana mondială Alevtina Kolcina 
învingătoare la 10 km cu timpul de 
40'43”. Campioana olimpică Maria 
Gusakova s-a clasat a doua la șase 
zecimi de secundă.

■ « .Stadionul de gheață de la Innsbruck, 
unde se vor desfășura competițiile de 
hochei și patinaj ale Olimpiadei de 
iarnă, a găzduit un concurs preolim-

au par- 
Elvetia, 
Pe pri-

pic de patinaj artistic la care 
ticipat sportive din Austria, 
Iugoslavia, Italia și alte țări.
mul loc s-a clasat tînăra patinatoare 
austriacă Ueberlacher cu 1158,3 puncte. 
Ea a fost urmată de Mikula (Austria) 
si Zuercher (Elveția).

(Urmare din pag. 1)

tușă a lui Demian, munca polivalentă 
a căpitanului acestei formații, Moraru, 
și prin prezența fundașului Penciu. 
Dar, în afara acestor puncte clasice de 
forță, am văzut o degajare a tre [sfer
turilor și în special a aripei Ralitopol- 
Ciobănei".

Georges Gonzaga, pe care l-am cP 
tat și ieri, redactor al ziarului „l’Au- 
rore“, scria la rîndul său care este „se
cretul" romînilor: „Ei posedă toate a- 
tuurl-le: o condiție fizică excepțională,

întreprins

alte

la Lodz, întreg lo- 
susținut cîteva me-< 
de verificare, 
continuare, progra- 

hocheiștilor este

Ifocheiștii polonezi pri
vesc cu deosebită serio
zitate turneul olimpic de 
hochei de la Innsbruck. 
Federația de specialitate 
a alcătuit un lot de 26 
de jucători care se află 
în pregătire încă din luna 
iunie. în timpul verii, în 
perioada concediilor, lo
tul s-a pregătit în cd* 
tnun, timn de trei săptite 
mini, zilnic aproximativ; 
cîte șase ore. In octom
brie, 
tul a 
ciur!

In 
mul 
deosebit de bogat. După 
ce echipa a .

turneu în U.R.S.S., 
prevăzute șî

Kurel; — unul dintre cei mai buni înaintași din 
echipa Poloniei.

Foto : P.A.P.

lin 
sînt 
meciuri de pregătire. Așa, 
de pildă, în cursul aces
tei luni și în ianuarie, 
echipa Poloniei va sus
ține partide cu Finlanda, 
Austria, Iugoslavia, R.F. 
Germană, Italia și Elve
ția.

In sfîrșit, hocheiștii po
lonezi se vor antrena la 
Krynîca, localitate care 
prin clima și altitudinea 
ei se aseamănă foarte 
mult cu orașul austriac 
Innsbruck.

Antrenamentele se des
fășoară sub conducerea celor doi an
trenori, Garry Hughes (Canada) și 
Marian Jezak (antrenor al Federației 
de hochei din Polonia). După părerea 
acestora, echipa Poloniei va fi cu 
mult tnai bună decît cea de la Stock
holm. Cei doi antrenori speră ca 
echipa Poloniei să se califice în gru
pa A, dar bineînțeles pentru atingerea 
acestui obiectiv ea trebuie să învingă 
în meci de baraj reprezentativa R.F. 
Germane. In general, lotul nu a su
ferit modificări în comparație cu cel 
care a evoluat anul trecut la Stock
holm. Vîrsta medie a jucătorilor este 
de 24,5 ani. Iată, de altfel, lotul com
plet care se află în pregătire: portari: 
Wisnewski (23 ani); Zygadlo (25); 
Pabisz (21); apărători: Goralczyk

(19) ; Bryniarski (25); Handy (23); 
Sitko (23); Langner (29); Szlaga
(21) ; ~ ■■ Ț-, ~
înaintași : Fonfara 1 (23); Fonfara II
(22) ; Gosztyla (27); Kurek (29), 
Wilczek (26); Kilanowicz (22); Frat- 
czak (21); Stefaniak (21); Fibic (21); 
Lejezyk (19); Ogorczyk (25); Nowak
(20) ; Manowski (27); Szal (20); 
Zurawski (22).

In prezent nu se dispută întreceri 
de campionat. Acestea vor avea loc 
abia după turneul olimpic de la 
Innsbruck. In locul campionatului, fe
derația de specialitate a inițiat o 
„Cupă a Comitetului Olimpic", la care 
participă toate echipele de club și 
reprezentativa olimpică a Poloniei.

Skorski (26); Olczyk (30);

•Jnional de fotbal, echipele clasate pe ulti- 
tinele 5 locuri ale seriei I retrogradează în 
seria a Il-a a categoriei A, în timp ce 
țprimele două clasate' în seria a Il-a pro- 
' movează în prima serie. Acestea sînt for
mațiile Șinnik Iaroslavl și Volga Gorki.

1. Dinamo Moscova 38 21 13 4 47:14 55
2. Spartak 38 22 8 8 65:33 52
3. Dinamo Minsk 38 18 12 8 47:27 48
4. S.K.A. Rostov 38 20 71 73:40 47
5. Dinamo Tbilisi 38 17 13 8 56:42 47
6<. Zenit 38 14 17 7 45:32 45
|7. Ț.S.IX 38 14 17 7 39:27 45
8. Neftianik 38 18 9 11 48:44 45

/ 9. Dinamo Kiev 38 16 12 10 69:48 44
?10. Torpedo Moscova 38 12 16 10 46:41 40
1,11. Șahtior 38 11 14 13 29:33 36
,12. Torpedo Kutaisi 38 6 21 11 22:37 33
' 13, MoLd-ova 38 8 16 14 27:43 32[ 14. Kairat 33 10 12 16 28:47 32
‘15. Aripile Sovietelor 38 11 7 20 45:53 29
116. Dinamo Leningrad 38 7 15 16 37:51 29
117. Lokomotiv 38 5 19 14 37:54 29
18. Ararat 38 9 8 21 34:37 26
19. Avangard 38 6 13 19 25:56 25

'20. Pahtafoor 38 4 13 21 44:83 21

j Potrivit regulamentului campionatului u-

4 SFÎRȘIT DE TUR ÎN
R.P. BULGARIA

\ CLASAMENTUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI U.R.S.S.

După cum am mal anunțat deja, cea 
de .a 25-a ediție a Campionatului Uniunii 
Sovietice s-a încheiat, nu de mult, cu vic- 

' toria formației Dinamo Moscova. Pentiu 
amatorii de statistici publicăm astăzi cla
samentul final al seriei I a campionatului.

i Pe terenuri înzăpezite, în R.P. Bulgaria 
|ls-au desfășurat sîmbătă și duminică ulti
mele jocuri din cadrul turului campiona
tului categoriei A. Scorul etapei a fost în
registrat de echipa sofiotă Ț.S.K.A, Cerveno 
iZname, învingătoare cu 4—0 în partida 
j.<*U Beroe. Un rezultat surprinzător a fost 
/consemnat la Plovdiv, unde echipa Ge
neral z-aimov a învins pe Botev din loca
litate cu 2—l. Celelalte rezultate : Loko- 
w>tlr Plovdiv — Slavia 0—I, Lokomotiv

Sofia — Cerna More 4—2, Spartak Varna — 
Spartak Pleven 2—2, Spartak Sofia — 
Spartak Plovdiv 3—2, Lokomotiv Gorno O- 
reahovița — Marek 1—0. Meciul decisiv 
pentru desemnarea campioanei de toamnă, 
dintre echipele Dunav Ruse și Levski Sofia, 
se va desfășura miercuri, Ia Ruse.

In prezent, clasamentul arată astfel : 
Levski Spartak Pleven, Lokomotiv Sofia, 
Slavia și Dunav — toate cu cîte 19 p ; 
Spartak Plovdiv 17 p ; Ț.S.K.A. Cerveno 
Zname 16 p ; Marek și Cerno More 15 p ; 
Beroe Spartak Varna și Lokomotiv Plovdiv 
13 p ; Lokomotiv Gorno Oreahovița 12 p ; 
General Zaimov 11 p ; Botev 10 p ; Spar
tak Sofia 8 p.

REAL MADRID—BARCELONA 
4—0!

* In derbiul campionatului spaniol s-au în- 
tîlnit fruntașele clasamentului Real Madrid 
și F. C. Barcelona. Meciul s-a desfășurat 
la Madrid și -a fost cîștigat de Real cu 
scorul categoric de 4—0. In urma acestui 
rezultat Barcelona are doar- 1 punct avans 
(18) față de Real Madrid (17). Alte rezul
tate : Oviedo — Valladolid 2—I, Atletico 
Bilbao — Levante 2—0, Elche — Sevilla 
2—1, Saragossa — Cordoba 1—0, Betis — 
Murchia 3—1, Valencia — Pontevedra 3—1.

ST. ETIENNE CONDUCE IN 
CAMPIONATUL FRANȚEI

Deși învinsă cu 2—0 de Strasbourg, St. 
Etienne continuă să conducă după 15

etape în campionatul Franței. Ea totalizează 
19 p fiind urmată de Lens, Lyon și Monaco 
cu cîte 18 p, Strasbourg și Toulouse cu 
cîte 17 p. etc. Celelalte rezultate ale etapei: 
Racing — Rouen 2—2, Monaco — Reims
1— 0, Angers — Bordeaux 1—1, Sedan — 
Nice 8—1 I Valenciennes — Lens 0—0, 
Lyon — Nîmes 2—1, Stade Frangais — 
Toulouse 2—0.

TOTTENHAM A TRECUT IN 
FRUNTE

In campionatul englez, pe primul loc a 
trecut Tottenham, deoarece fostul lider Li
verpool a suferit o înfrîngere. Rezultatele 
etapei de sîmbătă : Aston Villa — Nottin
gham 3—0, Birmingham — Bolton 2—0, Bur
nley — Ipswich 3—I, Fulham — Everton
2— 2, West Bromwich — Manchester 2—0, 
Blakboorne — Liverpool 2—1, Manchester 
United — Sheffield Wednesday 3—I, Shef
field United — Blakpool 1—0, Tottenham 
— Stocks City 2—1, Westham United — 
Chelsea 2—2, Wolverhampton — Arsenal 
2—2. In clasament conduce Tottenham cu 
30 p. din 21 partide, Blackburn cu 30 p 
din 23 jocuri. Arsenal cu 29 p. din 29 me
ciuri etc.

SURPRIZE IN CUPA 
AUSTRIEI

După terminarea primei părți a campio
natului austriac, duminică în programul fot

mari posibilități atletice, sînt serioși 
și luptă cu convingere, fără să se lase 
impresionați în vreun moment al jo
cului".

In legătură cu rezultatul propritt-zis 
— și ca să rezum și alte afirmații ale 
specialiștilor francezi — îl citez pe 
Raymond Sautet, care în „Depeche du 
Midi" scrie următoarele: „XV-le Fran
ței a trebuit să se mulțumească cu un 
meci nul în fața echipei Romîniei. Ar 
fi mai just să spunem că el a avut 
multă nevoie să scape în acest fel din- 
tr-un viespar. In realitate, Romînia 
conducea cu 6—3 la 5 minute înainte 
de sfîrșit, cînd un sprint victorios al lui 
Dupuy i-a salvat pe francezi de la în
frîngere. Era prima minge de atac pe 
care o primea jucătorul tarbez și cînd 
vom preciza că el a comis o greșeală 
pe care arbitrul galez n-a văzut-o, din 
fericire pentru noi, toată lumea va în
țelege că meciul nul ne este favorabil. 
Pe de altă parte, jucătorul liniei a treia 
Moraru a încercat în min. 78 o lovitură 
de picior căzută care a fost respinsă 
de stâlpul drept. Romînii, după acest 
meci disputat pe un timp glacial, pe un 
teren înghețat pe jumătate, au motive 
întemeiate să spună că meritau vic
toria".

Firește, comentariile presei franceze 
pe marginea atît de disputatei partide 
de la Toulouse sînt mult mai largi și 
ele vor continua desigur să ocupe mul
te coloane și în ziarele de mîine, și 
multă vreme de aici înainte. La Tou
louse echipa de rugbi a R.P. ROMINE 
a obținut nu numai un rezultat re
marcabil în lața redutabilei formații 
franceze,
elogioase ale

ci și aprecieri din cele mai 
specialiștilor din Franța.

★
PARIS. 16.

preș transmite: Ziarele pariziene apă
rute luni dimineața publică ample co
mentarii și reportaje pe marginea me
ciului de rugbi dintre echipele Franței 
și R. P. Romîne, meci încheiat, după 
cum se știe, cu rezultatul de 6—-6. Tri
mișii speciali ai ziarelor, antrenorii și 
conducătorii rugbiului francez subli
niază tn cronicile și declarațiile 
comportarea deosebită a rugbiștilor 
mîni, jocul lor bărbătesc și sportiv, 
nacitatea de care au dat dovadă.

Denis Lalanne, trimisul special
ziarului „L’EQUIPE", scrie: „Trebuie 
să adresăm un bravo echipei romîne 
care a ținut in șah, pentru a patra 
oară consecutiv, echipa Franței. A fost 
o după-amiază de rugbi clasic. Din nou 
a ieșit în evidență minunata forță de

— Corespondentul Acer

lor 
ro- 
te-

ai

joc a rugbiștilor romîni, solida tehi 
individuală a unui Moraru. Penciu 
Ciobănel, adversarul direct al lui 
chassin". Același ziar remarcă : „I 
tele sînt acestea. Din 1957 noi am 
tigat turneul celor 5 națiuni, dar 
am putut niciodată să învingem pe 
mîini. Ei practică poate un rugbi 
puțin tehnic decît noi, însă realit; 
este că francezii, „profesorii" rug 
lui, nu reușesc să-și ia revanșa. I 
tru romîni, un meci nul obținut în 
pitala rugbiului este echivalent cu 
mare victorie morală".

„Noi ne descurcăm bine cu scoții 
i-am învins chiar și pe englezi 
relatează corespondentul ziarului , 
FIGARO" — totuși nu putem confii 
în fața romînilor. Stilul lor de joc 
ține numai de o condiție fizică imp< 
bilă. Este vorba mai ales de o perii 
cunoaștere a jocului de rugbi".

Cronicarul ziarului „L’AUROI 
subliniază, la rîndul său : „Hotărît 
cru, romînii posedă secretul de a p 
în dificultate „15-le“ francez. Acei 
durează din 1957, anul ultimei vict 
a tricolorilor noștri. Nici la Touloi 
fe un timp glacial, rugbiștii fran< 
n-au putut să descopere acest secr 
Romînii, altnîați in centrul terenu 
la sfîrșitul jocului, au cules aplau; 
mulțimii, în timp ce jucătorii fram 
plecau spre cabine cu capul plec.

Sub titlul „15-le“ Franței smulge 
meci nul în fața echipei Romîni 
„L’HUMANITE" scrie : „Ii «taie -si 
pe romîni, bine pregătiți fizic, ct. . 
nie de atac remarcabilă. Aceste caii 
au fost demonstrate din nou. Selec 
nata Franței, alcătuită din jucători 
rlub foarte buni, a fost însă limit 
ca posibilități într-un meci interna: 
nai".

lată acum cîteva declarații ale u: 
jucători și specialiști francezi:

ROGER LEROUX, decanul Corn 
tului de selecție al echipei de rugb 
Franței: „Echipa Romîniei rămîne 
adversar de temut. Jucătorii săi ; 
sedă două „atuuri" principale: r 
întâi o viteză superioară și apoi o c< 
diție fizică excepțională". ANDRE B 
NIFACE : „Trebuie să recunoaștem 
nici de data aceasta nu am reușit 
rezolvăm problemele de joc pe c; 
romînii ni le pun de 6 ani încoac 
MARCEL LAURENT, din comitetul 
selecție: „După părerea mea, la T< 
louse s-a desfășurat cel mai folosi 
meci de selecție în ce privește ecln 
Franței. De acum înainte vom 
luăm măsurile care se impun în viito

Din toate sporturile
ȘAH

Campionatul unional feminin de șah 
desfășurat la Baku a luat sfîrșit, dar 
campioana nu a fost cunoscută nici după 
consumarea ultimelor partide. Două șa- 
histe: Tatiana Zatulovskaia și Maia Ran-

balistic au figurat întîlniri de cupă. Echi
pele din prima categorie L.A.S.K., Schwe- 
chat și W.A.C. au fost eliminate din com
petiție. Iată cîteva rezultate : Wiener
Neustadt — L.A.S.K. (fosta finalistă a Cupei 
în acest an) 3—2 ; Bischofshoffen (formație 
din campionatul regional) — Schwechat 
3—2 (după prelungiri), Kupstein (echipă 
din campionatul regional) — W.A.C. 2—0 ; 
Dor.nbirn — Austria Klagenfurt 2—2 (după 
prelungiri) ; Rapid Viena — Wacker 5—0 
W.S.K. — Kâssla 12—1 etc.

ȘTIRI, REZULTATE
• Azi la. Zurich vor fi programate prin 

tragere la sorți întîlnirile din cadrul sfer
turilor de finală ale .Cupei campionilor 
europeni" și .Cupei cupelor'. In «Cupa 
campionilor europeni' au mai rămas for
mațiile Milan, Internazionale, Dukla, 
Eindhoven, F. C. Zurich, Partizan Belgrad, 
Borussia Dortmund și Real Madrid sau Di
namo București. In .Cupa cupelor’, pentru 
.sferturi" s-au calificat echipele Slovan 
Bratislava, Manchester United, Celtik Glas
gow, Fenerbahce Istanbul, M.T.K. Buda
pesta, Sporting Lisabona, Olympique Lyon 
și învingătoarea din partida S.V. Hamburg 
— F.C. Barcelona. (Al treilea meci dintre 
S.V. Hamburg și F.C. Barcelona se dis
pută inîine la Lausanne).

• In cadrul preliminariilor turneului olim
pic, la Teheran, echipa Iranului a dispus 
cu 4—0 de Irak.

• Pregătindu-se. pentru Turneul U.E.F.A., 
juniorii austrieci au jucat în compania for
mației regionale austriece Marburg și au 
pierdut cu 8—2.

• Meciurile internaționale de fotbal dis
putate duminică în diferite orașe d9 pe 
glob s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : BUENOS AIRES : Iudependiento — 
Sel. Olimpică a U.R.S.S. 2—0 (1—0) ;

TUNIS : Tunisia — Algeria 1—1 (0-0) î
MILANO :Boca Juniors (Argentina) — In

ternaționale Milano 1—0 (1—0) :
DAKAR 1 GuLneea i— Senegal 1—l (0—0).

nik s-au clasat pe primul loc, cu cîte 
puncte fiecare, din 19 posibile. Pen 
desemnarea campioanei se va dispt 
un îneci de baraj de 4 partide. Pe 
cui 2—3 s-au situat Valentina Kozk 
skaia și Alia Kusnir, cu cîte 13 pune 
urmate de Clara Skeghina și Alia Ce 
kovskaia — 12,5 puncte. Tînăra șahi: 
Maia Rannik, în vîrsta de 22 ani, mc 
citoare la Fabrica de jucării pentru c 
pii din Tallin, a fost marea revelații 
acestui campionat. Ea a primit tit 
de maestră internațională și dreptul 
a participa la turneul candidatelor 
titlul mondial.

HANDBAL

La Metz s-a disputat meciul preliti 
nar pentru campionatul mondial m< 
culin de handbal dintre echipele I 
veției și Luxemburgului. Handbaliș 
elvețieni au terminat învingători 
scorul de 29—16.

Tot pentru aceeași competiție, 
-Madrid echipa masculină de handba 
Spaniei a dispus cu 16—13 (11—8) 
echipa Franței.

HALTERE

Alte două noi recorduri mondiale 
haltere au fost depășite în cadrul cai 
pionatelor unionale pe echipe de 
Kaunas. La cat. mijlocie, Vladimir B< 
zilov a „smuls" 147 kg (v.r. 146.5i 
kg), iar la stilul „aruncat" Anatoli K 
linicenko a obținut 185,5 (recordul a 
terior era de 184,500 kg).

RUGBI

Reprezentativele de rugbi XIII a 
Angliei și Australiei s-au întâlnit 
Leeds în cel de-ai 3-lea meci, disput 
între ele in decurs de 2 săptaintr 
Au învins de data aceasta rugbiștii ei 
glezi cu 16—5. Primele două întâlni 
fuseseră cîștigate de australieni.
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