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TURNEUL TINERILOR 
handbaliști

SpartachiaJa de îaraă a f'nerefu’U

Sc întrec pentru calificarea
In finala asociației

Selecționata de tineret a 
orașului București și-a con
tinuat luni și marți turneul 
în U.R.S.S., susținînd alte 
două întîlniri la Tbilisi. In
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primul din aceste jocuri ea 
a întîlnit selecționata orașu
lui Baku de care a dispus cu 
18—10 (10—3). In al doilea, 
jucătorii romîni au avut de 
înfruntat selecționata U.R.S.S. 
Handbaliștii sovietici au ob
ținut victoria la limită, cu 
17—16 (9—7). Cel mai bun 
jucător al acestui turneu a 
lost portarul echipei Bucu
rești, Tale, care a și primit 
premiul special instituit.
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GIMNAȘTII STUDENȚI I
LA START!

Centrul universitar Bucu
rești organizează duminică 22 
decembrie un important coll- 

s studențesc de gimnastică 
acrobatică și artistică, pe e- 
chipe. La acest concurs și-au 
auunțat participarea un nu
măr de aproape 30 de echi
pe de categoriile I, a 11-a 
și a Ilf-a reprezeutînd In
stitutul de Cultură Fizică, 
Universitatea, Institutul poli
tehnic, Institutul pedagogic. 

Institutul de construc
ții etc.

Concursul va avea Ioc în 
sala Bazei sportive școlare 
nr. 2 a M.l. din str. Haga 
(lingă școala medie 
Caragiale") începînd

8. Echipei clasată pe lo- 
I i se va decerna „Cupa 
Decembrie*.
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REZULTATE
FRUMOASE...

In raionul Alba, regiunea 
Hunedoara, peste 800 de ti
neri și tinere ~ și-au trecut o 
parte din normele necesare 
obținerii Insignei de Polispor
tiv

Cele mai frumoase rezulta
te le-au obținut asociațiile 
sportive din localitățile Zla
tina, Alba-lulia și Teitiș.

Nicu Sbuchea — coresp.
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MIRCEA COSTEA 
RADU URZICEANU

Pauza a fost folositoare ho- 
cheiștilor bucureșteni, care în 

doua repriză au acționat mai

Aspect din meciul București — Le Locle. In luptă pentru puc, Berger și Florercu (tricou închis) 
Foto : T. Roibu

Selecționata București a cîștigăt 
„Cupa Dunării"la hochei pe gheață

In ultimul meci din „Cupa 
Dunării", reprezentativa Bucu- 
reștiului la hochei pe gheață a 
învins selecționata Belgrad cu 

110—0 (2—0, 5—0, 3—0) cîști- 
gînd astfel pentru a doua oară 
trofeul pus in joc. Rezultatul ca 
atare este satifăcător, chiar dacă 
cele două echipe străine partici
pante la turneu n-au constituit 
adversari prea puternici. Refe- 
rindu-ne la ultimul meci susți
nut de selecționata București, 
de fapt prima noastră garnitură, 
în compania hocheiștilor iugo
slavi, trebuie să arătăm în 
cîteva cuvinte ce probleme ridica 
adversarul. Echipa din Belgrad, 
așa cum am cunoscut-o și din 
meciul său anterior, beneficiază 
de aportul a patru componenți 
ai reprezentativei țării, alături 
de care au evoluat o serie de 
jucători bine dotați fizicește, 
combativi, destul de buni pati
natori. Echipa a pus accentul, 
cum era și firesc, pe apărare, 
ținînd seama de diferența evi
dentă de valoare care o desparte 
de echipa noastră. Putein spune 
că dacă, în ansamblu, formația 
iugoslavă a fost un adversar 
mai puțin puternic decît am fi 
avut nevoie, meciul ne-a fost 
util tocmai pentru că echipa 
noastră a fost pusă în situația 
să exerseze (dacă ne putem ex-
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prima astfel) organizarea acți
unilor de atac în condițiile unei 
apărări excesive. Și n-au fost 
puține dificultățile pe care echi
pa iugoslavă le-a ridicat repre
zentativei noastre, în actualul 
său stadiu de pregătire. Ne

(Continuare in pag. a 4-a)
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jucătoriigîndim la faptul 
noștri au reușit să înscrie primul 
punct abia în minutul 18 și asta 
după destule strădanii. După 
golul înscris de Ioanovici, în 
același minut Calamar a ridicat 
scorul la 2—0, rezultat cu care 
s-a încheiat repriza. După păre
rea noastră, timpul de aproape 
o repriză, care s-a scurs pînă 
la gol, s-a datorat slabei orga
nizări a jocului, manifestată 
prin lipsă de legătură, pase sla
be și fără adresă, acțiuni indi
viduale, insuficientă preocupare 
pentru a-i determina pe adver
sari să „iasă" din dispozitiv. 
Am adăuga la aceasta și faptul 
că nu s-a tras deajuns de mult 
și de precis la poartă.

Majoritatea celor 
50 de grupe spor
tive, aparținînd a- 
soclației Spantac- 

București, au trecut 
de mai bine de două 
sâptămîni la orga
nizarea concursuri
lor Spartachiadei 
de iarnă- In uni
tăți se desfășoară 
întreceri la 4—5 ra
muri sportive, cele 
mai populare fiind 
tenisul de masă și 
șalml. întrecerile 
din grupele sporti
ve vor desemna pe 
acei care în luna 
viitoare își vor mă
sura forțele în fi
nala pe asociație.

Pînă în prezent 
cele mai reușite 
concursuri au avut 
loc la grupa spor
tivă I. C. S. Bucu
rești, tinde aproape
o sută de tineri s-au întrecut la 
șah, tenis de masă și haltere. 
S-au remarcat printre alții Flo
rentina Nedelcu. A. Adurian, C. 
Tănăsescu — la tenis de masă 
— Uța Pașol, 1. Coicla — la' 
șah și N. Cristache la haltere.

Un număr însemnat de spor
tivi au participat și la întreceri
le organizate de grupele sportive 
Alimentara — „23 August", Ex- 
portlemn, I.C.S. Victoria, Carti- 
rnex etc.

Printre sportivii de la Spartac 
care — pentru buna lor pregă
tire — au fost luați în evidența 
secțiilor asociației se numără 1. 
Nicolae, Maria Sivacev la te
nis de masă, C. Dobre, C- Con
stantin la haltere, M. Didu. V. 
Lantbe la trîntă, D. Mustății, 
Cristina Mihail la șah, A. Leiti- 
■doeber, N. Leth la tir ș.a. Iar din

tre organizatorii de grupe și in
structorii voluntari, care contri
buie la buna desfășurare a com
petiției. vom cita pe C. Doi- 
culescu, C. Tase, 1. Crăciun, l. 
Brătescu. G- Atanaiiu etc.

In planul de telurică n i asocia
ției, alcătuit pentru perioada 
desfășurării primei etape a Spar- 
tachiadei (pînă la 25 ianuarie), 
sînt prevăzute organizarea unor 
excursii pentru trecerea probei de 
schi, atît la Spartachiadă cit și 
pentru „Insigna de Polisportiv". 
De asemenea, se vor organiza în
treceri de patinaj, concursuri ie 
orientare turistică, precum și în
treceri de săniuțe pentru copiii 
salariați lor.

în fotografie: aspect de !a 
una din reuniunile de șah cea 
avut loc la I. C. S. București 
(Foto: I. Sandu).

In campionatul republican de tenis de masa

Azi incepe turneul final la echipe bărbați, iar miine
se dispută primele jocuri

finală, aUltima etapă, cea 
campionatului republican pe e- 
chipe masculine a început ieri 
în sala Floreasca din Capitală. 
Pentru titlul din anul acesta 
participă 21 de formații, repar
tizate în patru serii : I : CSM 11 
Cluj, Progresul III București, 
CSM Reșița, Bere ~ "
rești; II : CSM I 
metal Timișoara, 
iova, Lemnarul 
MTTc București, Voința Arad; 
III : Voința București, Progre
sul II București, Izvorul Bocșa 
Vasiovei, Înfrățirea Oradea, Vo
ința Iași; IV : Progresul I Bucu

Grivița Bucu- 
Cluj, Tehno- 

Dinamo Cra- 
Tg. Mureș,

rești, Voința Cluj, CSM Sibiu, 
Știința Satu Mare, Silvicultorul 
Brașov, Progresul Buzău. Cea 
de a 22-a echipă calificată, Lo
comotiva 
zentat.

Dintre 
miercuri 
tonte sing următoarele : seria I: 
Bere Grivița —• CSM Reșița 
5—3, CSM II Cluj (Cobîrzan, 
Sentivani, Bodea) — Progresul

Ploiești nu s-a pre-

rezultatele înregistrate 
dimineață, mai impor-

5—0. Vp'TM

MEMBRI SI COTIZAȚII
Iată o problemă de mare impor

tanță. Aproape că nu trece o 
fără ca să aflăm de la corespondenții 
noștri, că noi și noi oameni ai muncii 
de ia orașe și sate au devenit membri 
ai UCFS și că în asociațiile sportive, 
încasarea ia zi a cotizațiilor sportive, 
— de la toți membri — se află în 
centrul atenției.

Recent am avut prilejul să vizităm 
cîteva asociații sportive din regiunea 
Oltenia. Tovarășii din consiliile aso
ciațiilor sportive cu care am stat de 
vorbă și-au exprimat hotărîrea de a 
folosi toate mijloacele posibile pentru 
consolidarea organizatorică și întări
rea bazei materiale a asociațiilor res
pective.

— Prin ce metode ?
Răspunsul a fost identic: muncă 

temeinică de lămurire de la om la om, 
pentru mărirea numărului membrilor 
organizației noastre și, paralel cu a- 
ceasta, grijă deosebită pentru ca toți 
membrii UCFS să-și achite cotizațiile.

zi
mii de membri număra acum 
săptămîni asociația sportivă

Trei 
cîteva . . .
Electroputere din Craiova. De curînd, 
încă 150 de muncitori și-au 
adeziunile pentru a deveni 
ai organizației noastre. Este 
consiliului asociației sportive, 
ședintelui acestuia, Ion Amărășteanu, 
care organizînd o bogată activitate 
competițională de mase a reușit să 
atragă spre mișcarea sportivă noi 
simpatizanți.

Dar cotizațiile ?
La Electroputere toți membrii UCFS 

și-au achitat la zi cotizațiile prin gru
pele sportive existente în fiecare sec
tor de producție. Gazetele de perete, 
ședințele periodice cu responsabilii de 
grupe sportive, sprijinul pe care-il dau 
sportivii fruntași — iată doar cîteva 
din metodele folosite de consiliul aso
ciației sportive pentru mărirea numă
rului de membri si încasarea cotiza
țiilor UCFS.

Dar cea mai bună metodă în această 
privință o constituie — fără îndoială 
— organizarea temeinică a activității 
sportive. Existînd reale posibilități

înaintat 
membri 
meritul 
a pre-

de a se practica de către fiecare sa
lariat sportul preferat este firesc ca, 
de la o zi la alta, numărul celor dor
nici să facă sport să crească. De ase
menea, rezultate frumoase s-au 
nut la capitolul „cotizații", în aso
ciațiile sportive Termocentrala (aci 
activează I860 membri UCFS cu co
tizațiile plătite la zi). Recolta Ur
zicuța (1000 membri — dintre care 
400 și-au înaintat recent adeziunile) 
și Ia Direcția regională C.F.R. Cra
iova (aci, de curînd, s-au înscris în 
UCFS încă 200 de salariați).

Numărul asociațiilor sportive din re
giunea Oltenia în care în ultimul 
timp s-a muncit intens pentru înscrie
rea de noi oameni ai muncii în UCFS, 
ca și pentru încasarea cotizațiilor este 
firește mult mai mare. Posibilitățile 
de a obține noi realizări în acest do
meniu sînt departe de a fi epuizate. 
In regiunea Oltenia există — mai cu 
seamă la sate — posibilități largi di> 
a face ca organizația noastră să 
crească din punct de vedere numeric, 
iar asociațiile sportive să se conso
lideze neîncetat.

R. CALĂRAȘANU

obți- 
aso-

Radu Neguleseu este campionul 
țării pe anul 1962. Va reuși el 
aă-și mențină titlul în 1963 ?

— Progresul Buzău 
ța Cluj — Silvicultorul Brașov 
5—0, Știința Satu Mare — CSM 
Sibiu 5—0.

Cîștigăt oarele seriilor vor lua 
parte cu începere de azi la tur
neul final care va desemna e- 
chipa campioană.

In întrecerea feminină pe e- 
chipe concurează 11 formați**., 
împărțite în două grupe : 1 :
Progresul II București, Izvorul 
Bocșa Vasiovei, Tehnometal Ti
mișoara, Silvicultorul Brașov, 
înfrățirea Oradea; II; CSM 
Cluj, Voința Arad, Progresul III 
București, Constructorul Tg. 
Mureș, Voința Sibiu, Progresul 
Buzău. Primele jocuri s-au des
fășurat aseară, iar cîștigătoarele 
celor două grupe vor participa 
la o dată ulterioară, într-un tur
neu, alături de echipele fruntașe, 
pentru a decide pe deținătoa
rea titlului de campioană.

Vineri vor începe și probela 
individuale. In urma punctajului

(Continuare în pag. a 2-a)
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III (Păun, Tudor Pavel, Ion Iu
lian) 5—0 ; II : CSM I Cluj (Ne- 
gulescu, Giurgiucă, Reti) — Vo
ința Arad 5—0, Tehnometal Ti
mișoara — MTTc 5—1, Lemna
rul Tg. Mureș — Dinamo Cra
iova 5—3 ; III : Izvorul Bocșa 
Vasiovei — Înfrățirea Oradea 
5—1, Progresul II — Voința 
Iași 5—0 ; IV : Progresul l
(Sîndeanu, Gantner, Luchian)

De cuiînd a luat ființă în ca
drul Fabricii de confecții din lo
calitate, asociația sportivă Con
fecția. Imediat după constituirea 
asociației, 774 de salariați au 
semnat adeziunea de membru 
UCFS.

Membrii noii asociații Confec
ția au la dispoziție materiale 
și echipament sportiv și își des
fășoară activitatea în cadrul sec
țiilor de atletism, handbal, votci, 
schi, popice, turism și fotbal.

A. PIALOGA-cocesp.
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Dinamo continuă scria victoriilor în „Cupa r. R. V.“
z feri, la București și orașul Dr. Petru 
Ciroza, s-au desfășurat jocurile contînd 
pentru etapa a IV-a a „Cupei F.R. Vo
ta", la băieți. Trei dintre întîlniri au 
avut loc in Capitală. Etapa a fost 

(incompletă datorită faptului că meciul 
Petrolul Ploiești — Știința Cluj (în
cheiat cu victoria ploieștenilor cu sco
rul de 3—1), s-a desfășurat în ziua de 
10 decembrie, iar întîlnîrea G.S.M.S.

• Iași — Știința Timișoara se va disputa 
'■la Iași în ziua de 9 ianuarie 1964.

DINAMO — ȘTIINȚA GALAȚI 3-1 
(15—10, 11—15. 15—9. 15—10). Un 
joc bun în prima întîlnire a cuplajului 
de aseară, de la Dinamo. Pe alocuri, 
partida a oferit faze clare de volei, 
cu unele execuții tehnice de bună ca
litate. Ne referim la pasele scurte ale 
lui Cozonici și fructificate de Smere- 
cinschi, la mingile liftate ale lui lorga 
și la „bombele" lui Corbeanu și Udiș- 
ieanu. Din nou și-a spus cuvîntul 
omogenitatea echipei Dinamo, care își 
continuă seria victoriilor. Studenții, 
la prima evoluție în Capitală, p-au 
reușit să joace la valoarea lor.

RAPID — FARUL CONSTANȚA 
3-7 (11-15. 15—2, 18—16. 15—10). 
Rapidiștii, fără să strălucească, au în
trecut comod formația Farul. Mai a- 
tenți, ei puteau cîștiga meciul cu 3—0. 
Cel mai interesant set a fost setul 
trei. Oaspeții au condus cu 6—1, dar 
Rapid a egalat la 10. In continuare, 
egalitatea este consemnată la 12, 14 și 
16. Mai experimentați, feroviarii cîști- 
gă setul cu 18—16. (Gh. Cioranu — 
coresp-).

STEAUA — PROGRESUL 3-0 
Ț(1O, 10, 7). Progresul a suferit a treia 
înfrîngere în ultimele trei etape. Și din 
nou cu 0—3. Nici în partida cu Steaua 
'jucătorii Progresului n-au reușit să 
obțină mai mult, cu toate străduințele 
lui Cherebețiu. Tinerii săi colegi încă 
nu sînt suficient de rodați. Au o gre
șită așezare în teren și fiecare atac 
advers găsește loc liber. Steaua a rea
lizat o victorie ușoară și dacă jucătorii 
săi s-ar fi concentrat mai mult me
ciul s-ar fi terminat mai repede. Dar, 
ide fiecare dată cînd au condus la o 
diferență mai mare de puncte, militarii 
au slăbit ritmul, permițind adversaru
lui să facă puncte. (C- Alexe).

Schiorii își încheie activitatea internațională pe 1963
MINERUL BIHOR — TRACTORUL 

BRAȘOV 3—2 (15—11, 13—15, 13—15, 
15—10, 15—6).

★
C. P. BUCUREȘTI — C.S M. SIBIU 

(f) 3—1 (5—15,15—10,15—9, 15—13). 
Marți după-amiază, în frumoasa sală 
de la Combinatul poligrafic din Ca
pitală, s-a desfășurat întîlnîrea femini
nă C.P.B. — C.S.M. Sibiu, din cadrul 
etapei a IV-a a „Cupei F.R V.". Pe li
nia bunei comportări din ultimele eta
pe voleibalistele de la Combinatul po

ligrafic au obținut o nouă victorie. 
C.P.B. se prezintă mult schimbată în 
bine față de anii precedenți. Practică 
un volei modem, desfășoară un joc 
variat cu un atac eficace, în care marți 
s-a remarcat din nou Ecaterina Cră
ciun. C.S.M. Sibiu, prezentînd doar .6 
jucătoare, după un prim set în care a 
jucat bine, în următoarele nu a mai 
putut face față adversarelor. S-au re
marcat Ecaterina Crăciun, Ileana Mă
răcine (C.P.B.) și Elena Roman și Li
nia Pavel (dar inegale) de la C.S.M..

și o deschid pe cea din 1964

O sancțiune meritata
Cu cîțiva ani în urmă, juca în for

mația clubului Dinamo. Era un element 
tînăr, talentat, în care antrenorii ve
deau un viitor jucător bun. Dar acest 
lucru nu s-a întîmplat. Doar cu ta
lentul, voleibalistul Gheorghe Muntea- 
nu — căci despre el este vorba — n-a 
reușit să realizeze prea multe lucruri 
bune. După cîteva succese, a început 
să se înfumureze, să se eschiveze de 
la o pregătire temeinică, să dea do
vadă dc neseriozitate. Așa stînd lucru
rile, el și-a pierdut forma sportivă.

De la o vreme, Gheorghe Munteanu 
a început să colinde prin cluburi și a- 
sociații după o formație în care să de
vină titular, dar îără să se pregăteas
că temeinic. A plecat la Constanța, la 
Farul. A stat aici cîteva luni și din 
nou și-a luat „zborul" : a venit în Ca
pitală, la Confecția, unde a jucat tot 
cîteva luni, în campionatul de califi
care. Apoi, după alte drumuri și încer
cări nereușite a poposit pe malurile 
Dunării, la Brăila. S-a gîndit că noua 
promovată în seria a 11-a, Constructo
rul, ar avea nevoie de el. Tovarășii de 
aici l-au primit (se putea altfel, cînd 
era vorba, doar, de un fost jucător bun. 
cu o „carte de vizită" bogată ?). Numai 
că aici Gheorghe Munteanu nu poate 
juca. Nu că n-ar vrea el. Dar asociația 
sportivă Confecția — pe bună dreptate 
— l-a suspendat pe Munteanu pe timp 
de doi ani pentru lipsuri de la antre
namente, pentru abateri repetate de la

disciplină. Mai trebuie de arătat că 
Munteanu a lipsit nemotivat și de la 
serviciu ca în cele din urmă chiar să 
nu mai vină de loc, alergind după 
căpătuială.

Biroul consiliului UCFS oraș Bucu
rești a ratificat suspendarea.

Măsura luată e pe deplin justificată. 
Sintem convinși că ea va constitui o 
lecție din care Gheorghe Munteanu va 
învăța.

EEHZa
Echipele Steaua (cat. A) 

și Viitorul (cat. B) 
au cîștigat campionatul 

orașului București

Cinstea încheierii între
cerilor internaționale din 
acest an revine schiorilor 
și tot ei sînt acei care vor 
inaugura seria dispute
lor internaționale care vor 
fi găzduite în anul 1964 
de țara noastră.

Primul eveniment se va 
petrece duminică 29 de
cembrie, cînd pîrtia spe
cial amenajată în Poiariă 
Brașov va primi vizita 
puternicii selecționate de 
biatlon a R.D. Germane. 
Oaspeții vor participa în 
compania biatloniștilor 
romîni la un important 
concurs de verificare a 
pregătirilor efectuate în 
vederea Jocurilor Olim
pice de la Innsbruck, ur- 
mind ca peste o săptă- 
mînă, adică la 5 ianuarie 
1964, să dispute revanșa 
întâlnirii, în R.D. Ger
mană.

Biatlonul, sport practi
cat doar de cîțiva ani în 
țara noastră a înregistrat 
în ultima vreme un în
semnat salt calitativ. Pre- 
gătindu-se judicios și cu 
perseverență, tinerii prac- 
ticanți ai acestei discipli
ne sportive au obținut 
unele rezultate meritorii, 
dintre care vom aminti 
doar de locurile fruntașe 
ocupate la Spartachiada 
armatelor prietene, desfă-

Dumitru Zangor va fi unul din reprezentanții R.P.
Romine la concursul de biatlon de la 29 decembrie. 

Foto: D. Stănculescu

îUiHiiarf —
Sâmbătă la Istanbul

Steaua — Galatasaray 
tn „Cupa campionilor europeni*'

' Steaua București, campioana tării 
inoasire, debutează sîmbătă în a VII-a 
ediție a „Cupei campionilor europeni" 
la baschet masculin, jucînd la Istanbul 
Jn compania campioanei Turciei, Ga
latasaray. Baschetbaliștii turci s-au 
calificat pentru meciul cu Steaua în 
urma rezultatelor înregistrate In primul 
tur în fața echipei A.E.K. Atena : 
66—73 la Atena și 88—68 la Istanbul.

Campionii romîni pleacă la Istanbul 
animați de dorința de a avea o compor
tare cît mai bună în această ediție a 
Competiției.

— De obicei — ne spune maestrul 
sportului Mihai Nedef — cînd o echi
pă susține primul meci în deplasare, 
pleacă cu intenția de a pierde la o di
ferență cît mai mică, care să poată fi 
recuperată „acasă", în retur. Noi insă, 
plecăm iiotărîți să cîștigăm și la Istan
bul și la București, deși știm că bas- 
chelbaliștii turci au făcut progrese în
semnate in ultimii ani și că în momen

tul de față constituie adversari puter
nici.

Din lotul echipei Steaua, care pără
sește Capitala în cursul zilei de azi, 
fac parte Andrei Folbert, Mihai Nedef, 
Armand Novacek, Emil Niculescu. Alex. 
Fodor, Valeriu Gheorghe, Ion Cimpo- 
iaș, Mircea Cîmpeanu ș.a.

AZI SI MÎINE, JOCURI 
IN CAMPIONATUL FEMININ

Echipele bucureștene Rapid și Unirea 
susțin azi și mîine două interesante 
partide, restanțe din etapa a II-a a cam
pionatului republican feminin. Rapid 
joacă azi la Cluj cu Știința, iar Unirea 
întîlnește mîine la Tg. Mureș puternica 
echipă focală Mureșul.

★
Restanta Olimpia M. I. — Progre

sul București (camp, republican mascu
lin, seria a II-a) s-a încheiat cu scorul 
de 58—53 ( 27—21) în favoarea primei 
formații.

Campionatul orașului București — 
competiție inițiată de comisia orășe
nească de haltere — a luat sfîrșit. Zi
lele trecute s-a desfășurat ultima eta
pă : Steaua — Dinamo 4—3, Steaua — 
Olimpia 5—2, Steaua — Rapid 5-2 și 
Sirena — Grivița Roșie 5—2. Astfel, 
această competiție ca-re a reunit nu
meroși tineri halterofili din Capitală a 
stabilit următoarele clasamente: CA
TEGORIA A — 1. Steaua 16 p, 2. Di
namo 14 p, 3. Olimpia 12 p, 4. Rapid 
10 p; CATEGORIA B : — 1. Viitorul 
16 p, 2. Sirena 14 p, 3. Mătasea popu
lară 12 p, 4. Grivița Roșie 10 p. In 
urma acestor rezultate cîștigătoarea 
categoriei B, Viitorul București, a pro
movat în prima categorie.

In ultima etapă tinerii halterofili au 
obținut cîteva rezultate bune. La cate
goria semimijlocie A. Brana (Steaua) 
a totalizat 332,5 kg., S. Teleman (Ra
pid) a obținut 327.5 kg, iar la categoria 
ușoară D. Leica (Dinamo) a totalizat 
302,5 kg. Ne bucură în special rezul
tatul lui Cornel Chelemen de 375 kg. la 
categoria semigrea. Toate aceste rezul
tate constituie noi recorduri personale 
ale halterofililor de mai sus.

★
Sîmbătă cu începere de la orele 17.30 

tinerii halterofili din Capitală se vor 
întrece în sala Dinamo II în cadrul 
unei noi competiții: „Cupa 30 Decem
brie". La startul întrecerilor nu vor 
lipsi nici de data aceasta echipele 
Steaua, Dinamo, Olimpia, Rapid ș.a.

Rezultate bune în ultimul concurs al anului
Poligonul Dinamo a găzduit dumi

nică ultimul concurs de tir al anului, 
organizat de comisia orășenească și 
dotat cu „Cupa de iarnă". S-a concu
rat la probele de armă liberă calibru 
redus 3x20 focuri seniori, senioare, 
juniori și junioare și pistol precizre. 
Trăgătorii de la pistol au realizat per
formanțe de valoare. Trei dintre ei au 
reconfirmat normele olimpice. Con
cursul a fost cîștigat de sportivii clu
bului Steaua.

Iată rezultatele: pistol precizie 60 
focuri: 1. N. BRATU (Știința) 552 p„
2. T. JEGI.INSCHI (Dinamo) 551 p.,
3. I. PIEPTEA (Olimpia) 548 p., 4. 
N. Grosaru (Steaua roșie Bacău) 
547 p., 5. 1. Nițu (Olimpia) 540 p. 
Armă liberă calibru redus 3x20 focuri, 
•eniorii 1. V. Enea (Steaua) 556 p.,

2. G. Vasilescti (Olimpia) 548 p.,
3. L. Cristescu (Steaua) 544 p., 4. N.
Coman (Steaua) 544 p-, 5. M. Zamfi- 
rescu (Steaua) 541 p. Senioare: 1. Ja- 
queline Zvonevschi (Dinamo) 567 p., 
2. Ana Goreti (Olimpia) 557 p., 3.
Ioana Soare (Știința) 557 p., 4. Maria 
Otz (Olimpia) 556 p., 5. Anca Giur- 
chesctt (Dinamo) 551 p. Juniori: 1. 
A. Dumitrescu (Olimpia) 553 p., 2-
N. Sahaidac (Metalul) 547 p-, 3. E. 
Aișani (Steaua) 541 p. Junioare: 1. 
Rodica Gorgoi (Steaua) 520 p., 2. 
Elena Nistor (Steaua) 502 p., 3. Ari- 
tina Pîrjol (Steaua) 501 p. Clasament 
general pe echipe: 1. Steaua 39 p, 
2. Olimpia 29 p., 3- Dinamo 16 p.,
4. Știința 13 p., 5. Metalul 7 p., 6 
Steaua roșie Bacău 3 p.

șurată în luna februarie a acestui 
an, la Predeal. Aci, N. Bărbășescu 
s-a clasat al treilea, întrecînd o se
rie de valoroși specialiști, printre 
care VI. Melanin (U.R.S.S.), campion 
mondial. Obiectivul principal al pre
gătirilor din acest an îl constituie par
ticiparea la Jocurile Olimpice. Și pen
tru aceasta, lotul alcătuit din N. Băr- 
bășescu, Gh. Cimpoi-a, Gh. Vilmoș, C. 
Carabela, N. Țeposu, D. Zangor și 
Gh. Bădescu nu a precupețit nici un 
efort în timpul antrenamentelor. An
trenorii Marcel Stuparu, pentru schi, 
și Augustin Mișca, pentru tir, s-au în

grijit ca „elevii* lor să aibă o bună 
pregătire fizică și tehnică, astfel ca 
în sezonul internațional să obțină cele 
mai bune rezultate.

Prima întrecere internațională din 
1964 se va disputa în zilele de 4 și 5 
ianuarie la Predeal, între schioarele 
din Romîni a, Bulgaria, Cehoslovacia și 
Italia. Selecționatele acestor țări își 
vor disputa întâietatea în probele de 
5 km și 3x5 km, urmînd ca în baza 
rezultatelor obținute să se definiti
veze reprezentativele pentru Jocurile 
Olimpice.

Azi începe turneul final la echipe bărbați, 
iar mîine se dispută primele jocuri individuale

(Urmare din pag 1)

acumulat pînă la acest concurs, cea 
mai interesantă întrecere se anunță 
la simplu bărbați. Aici, patru jucători, 
Negulescu (14 p.), Cobîrzan, Reti și 
Giurgiucă (toți cu cîte 12 p.) au șanse 
egale în lupta pentru titlul republican. 
Și la celelalte patru probe, deși cei 
clasați în prezent pe primul loc, Maria 
Alexandru (simplu femei), Negulescu- 
Reti (dublu bărbați), Maria Alexandru- 
Fila Constantine seu (dublu femei) și 
Ella Constantinescu-Giurgiucă (dublu

mixt) au cele mai mari posibilități, da
torită punctajului, pentru cucerirea 
titlurilor, unele surprize de ultim mo
ment nu sînt excluse. De asemenea, 
este așteptată cu interes disputa pen
tru ocuparea celorlalte locuri fruntașe.

Competiția se va încheia duminică 
la prînz.

Joi, concursul începe de la ora 8,30 
și ora 16, iar vineri, de la ora 9 și 
ora 17.

Toate întâlnirile se desfășoară în sala 
Fio reas ca.

rngrnrrn
Activitatea în sală în plină desfășurare

JOCURILE „CUPEI SPORTUL POPULAR" Șl „CUPEI F.R.H.

Corespondenții noștri ne informea
ză, cu reguiaritate, că activitatea 
handbalistică în sală continuă intens 
în toată țara. Echipele de seniori și se
nioare, de juniori și junioare își dis
pută cu multă dîrzenie șansele în 
„Cupa Sportul popular" și „Cupa 
F.R.H." care suscită un mare interes, 
în rîndurile de mai jos redăm cîteva 
din aceste relatări.

La CONSTANȚA. — Jocurile se 
desfășoară în bune condițiuni și unele 
dintre ele se ridică la un satisfăcător 
nivel tehnic. De asemenea, jucătorii 
dau dovadă de o deplină sportivitate. 
Față de interesul manifestat de ama
torii de sport din orașul nostru și mai 
ales de tineret, este necesar însă ca 
unele meciuri, din cele mai importan
te, atît din „Cupa Sportul popular" cît 
și din „Cupa F.R.11.“, să se dispute 
în sala Sporturilor, care are o capa
citate mai mare decît sala Flămînda, 
unde au loc în prezent aceste meciuri 
și în care pot asista doar 150—200 de 
spectatori.

în ultima etapă s-au disputat urmă
toarele meciuri: S.S.E. 1 — S.S.E. II

19-9 (juniori), Spartac — S.S.E. III
S.S.E. II - C.S.P.M.T. 11-911-9 și

(junioare). (Prof. Tr. Bucovală, din co
misia regională).

La ORADEA. — La această com
petiție participă cîte șase echipe de 
juniori și junioare: Voința, S.S.E., Lu
mina, Centrul școlar Oradea, Viitorul 
și I.R.T.A. (băieți), Voința, Tricoul, 
i.T.O., Centrul școlar Oradea, S.S.E. și 
Lumina (fete). In primul meci, S.S.E. 
a întrecut — la juniori — pe Centrul 
școlar Oradea cu 28—20. (I. Ghișa, 
coresp. reg.).

„CUPA F.R.H."

La BRAȘOV. — Competiția are o 
desfășurare pasionantă prin rezultatele 
pe care le prilejuiește. Astfel, din ulti
ma etapă se cuvine subliniată victoria 
tinerei formații feminine Partizanul 
roșu Brașov asupra Rulmentului, lată 
rezultatele înregistrate în ultima vreme:

SENIOARE: Partizanul roșu Brașov 
— Rulmentul Brașov 19—14, Tracto
rul Brașov — Partizanul roșu 21—16, 
Tractorul — S.S.E. 22—12. Voința 
Hărman nu s-a prezentat la jocurile cu

PE PRIMUL PLAN

Luceafărul și Rulmentul. în clasament 
conduce Tractorul cu 10 puncte.

SENIORI: Chimia Făgăraș — Texti
la Sf. Gheorghe 28—22, Tractorul Bra
șov — Colorom Codlea 27—16, Dina
mo Brașov — Recolta Hălchiu 32—22, 
în seria I; Luceafărul Brașov — Re
colta Sînpetru 35—13, S.S.E. Brașov 
— Recolta Hărman 32—30 în seria a 
II-a. Liderii celor două serii sînt Di
namo Brașov (8 p.) și Luceafărul (6 
p.). (V. Popovici și P. Dumitrescu, co
resp.).

DUMINICA, ÎN „CUPA F.R.H."
LA BUCUREȘTI

Jocurile de duminică se dispută în 
sala Floreasca, după următorul pro
gram: ora 15: Spartac — București 
jun. (m);'ora 16,15: I.C.F. — Rapid 
(m); ora 17,30: Electromagnetica — 
Știința (f); ora 18,30: Steaua — Raf. 
Teleajen (m); ora 19,50: Fabrica de 
timbre — Rapid (f).



Campionatul R. P. R.

Cu două runde 
ainte de sfirșit— 
tuatie neschimbată
abil că abia sîmbătă seara, după 
rundă, vom putea face cunoș

ti noul campion de șah al ță- 
'înă atunci, lupta continuă să 
ib semnul incertitudinii, distan- 
jumătate de punct care separă 
ițescu de Ciocîltea în fruntea 
entului fiind o „limită de sigu- 
prea fragilă pentru a o putea 

:ra definitivă.
la de marți, a XVI-a, n-a adus 
nou în ordinea fruntașilor. A 
ractic, o „pauză" folositoare 
erului, cît și urmăritorului său, 
e pregătesc să dea în ultimele 
altul decisiv. E drept, remizele 
e de Ghițescu și Ciocîltea au 
ispecte diferite. Primul, jucînd 
;rul, nu pare să fi încercat ni- 
osebit împotriva lui Șuteu, mul- 
desigur și acesta cu egalitate în 
derului. In schimb, Ciocîltea a 
liar ceva mai slab în partida 
nsberger, care însă n-a căutat 
gă folos din micul său avans, 
ind la remiză. Aici trebuie să 
o paranteză. L-am văzut în 
rînduri pe Ciocîltea, în acest 
intrînd în dificultăți poziționale 

etice. Dar, de fiecare dată el a 
" rofite cu abilitate de riscu- 
ate de adversar pentru a trece 
draacțiuni eficace. Poate că 
erger nu a greșit preferind jo- 
remîză...
fost mai activ nici Radovici în 

ui Botez, rezultînd și aici re- 
Cu același rezultat s-au în- 
întîlnirile Mititelu—Vaisman și 

u—Alexandrescu. O singură par- 
ecisă : Nacu a cîștlgat la Suti- 
Cîteva cuvinte despre partida 

r—Szabo. Intr-un final net cîști-
2 pioni în plus, turnuri și ne

ultimul a considerat necesar
jul turnurilor, lăsînd pe tablă 
ii de culori diferite... Acum, după 
ipere, trebuie evitate cu atenție 
ie de remiză.

- ★
dimineață au fost reluate mai 
partide întrerupte. Fără joc s-au 
miză partidele Stanciu — Nacht 
>s — Partos. Celelalte rezultate s 
— Alexandrescu 1—0, Neamțu — 
an 1—0, Botez — Gunsberger 
Sutinian — Stanciu 0—1, Ale- 
:scu — Partos 1—0.
ară s-a jucat runda a XVII-a. 
ou, multe remize... Și din nou, 

jțcu și Ciocîltea au trebuii să a- 
j; Jvarea duelului lor din frun- 

asamfentului. Ciocîltea s-a lovit, 
ra de așteptat, de rezistența pu- 

1 a lui Radovici. La mutarea 30. 
or avantaj pozițional al fostului 
on era compensat de 2 pioni în 
ii adversarului. Pe tablă erau ne- 
de culori diferite. Concluzia fi- 
i: remiză.
cu remiză și-a încheiat și Ghi- 
partida de ieri, cu Soos. Dar 
peripeții interesante. La un mo- 
dat, Ghițescu capturează dama 

să, în schimbul a 2 figuri ușoa- 
ctoria părea aproape. Soos a’ gă- 
să resurse tactice suficiente pen- 
contraataca puternic și liderul a 

lev-oit să dea tot materialul îna- 
dnalul de turnuri și pioni părea 
avantajos lui Soos. Totuși, ou

au apărut semnele egalității și 
ît după controlul timpului, cei doi 
sari au repetat mutările ; remiză.

cu rezultate de egalitate s-au 
at partidele: Nacht — Nacu,

— Reicher, Szabo — Mititelu,
3 — Neamțu, Stitiman — Guns- 
r. Două partide decise: Troianes-

Șuteu 1-0, Vaisman — Stanciu 

samentul, înaintea rundei pentil- 
este următorul: Ghițescu 12, 

tea ll’/i, Radovici 11, Stanciu 
Soos și Nacu 9Vz, Pavtov 9 (2), 

, Mititelu și Neamțu 8’A, Reicher 
rianescu 7’7» (1), Partos 7V», Șu- 
i Giinsberber 7, Szabo și Alexan- 
u 6'/j (1), Vaisman și Nacht 6’/», 
ian 6.

se joacă runda a XVIlI-a, iar 
este zi consacrată partidelor în

de.
RD. V.

De la 1. E. B. S.
'entru campionatele republicane de 
de masa ce se desfășoară: Silnic

19—22.XII. a.c. la sala Flpreasca, bi- 
se găsesc la casele sălii.

îăptămîfia aceasta patinoarul artifi- 
iin parcul „23 August" este deschis 
i patinajul public în zilele de joi 
abată orele 17—19 și duminică orele 

și 15—17. Se închiriază ghete cu

.a bazinul acoperit Floreasca continuă 
nc^ioneze cursul de inițiere la înot 
i copii.
rieri și informații la complexul Flo- 
3, telefon 11.64.06.

0 „școală" de portari la Steaua!
întilnindu-1 într-o dimineață și to- 

trebîndu-1 ce face, maestrul sportului 
Ion Voinescu ne-a răspuns prompt:

— Acum un ah eram jucător bătrin, 
azi sînt antrenor tînăr...

— Și în ce fel ați început ca
riera de antrenor ?

— Aș putea răspunde, nesperat de 
bine. Așa cum cred că-și visează orice 
jucător de cînd încep sâ-l cuprindă 
glodurile antrenoratului. Cu prichin
deii, cu cei ce iubesc cel mai mult 
sportul care ne este atît de drag. Fe
derația de fotbal a sugerat clubului 
Steaua organizarea unui centru de ini
țiere in tainele fotbalului, strict specia
lizat pentru portari. Conducerea acest ii 
centru mi-a fost încredințată mie. Tre
buie să spun că am considerat acest 
lucru ca o cinste deosebită și voi căuta 
să învăț pe elevii mei tot ceea ce știu

— Cine sînt acești elevi ?
— Deocamdată nouă juniori și pi

tici, portarii echipelor respective ale 
clubului nostru. în viitor însă, avem 
intenția să inițiem triaturi pentru de
pistarea de noi elemente talentate. 
Apoi, le vom include într-un proces de 
pregătire, organizat în mod științific, 

— Ca antrenor de portari, ce 
problemă, vi se pare cea mai dem
nă de urmărit în procesul de pre
gătire ?

— La noi în țară, la ora actuală, 
aproape toți portarii sînt gata să res
pingă orice ■ minge, indiferent de fază- 
Rareori mai vezi un portar reținlnd 
mingea, prinzînd-o. Consider că acest 
lucru este greșit. Fără îndoială că 
există și situații în care cea mai bună 
soluție este respingerea balonului, din 
apropierea buturilor, dar procedeul teh
nic de bază trebuie să rărrună prinde
rea acestui buclucaș baton rotund. O 
minge respinsă întrerupe faza, n-o în
cheie. Or, portarul are misiunea toc
mai de a lichida definitiv orice posi'bi-

Ce bine
Zilele trecute, pe sălile federației, 

un arbitru de fotbal mi-a relatat 
următoarele ;

„...Cînd am ajuns în gară aproa
pe 200 de cetățeni în majoritate 
tineri erau pe peron. La coborîrea 
din tren cîțiva au venit spre mine 
veseli. Mi-au luat micul geamantan 
și m-au condus. Atenția care mi 
s-a acordat, amabilitatea conducă
torilor echipei gazdă m-au impre
sionat. îmi amintesc cu plăcere de 
disputa celor 22 de jucători care nu 
voiau să cîștige cu orice chip cele 
două puncte în clasamet, ci erau 
preocupați să practice un joc teh
nic, spectaculos. în cele 90 de 
minute n-am fluierat nici un fault, 
n-am dat nici un avertisment pentru 
joc neregulamentar ! Meciul s-a ter
minat la egalitate : 1—1. Compe
tența publicului, excelent cunoscă
tor al jocului cu balonul rotund, 
pancartele cărate la stadion pe 
care scria : „Hai ai noștri*4, glumele 
schimbate cu voce tare între dife
rite sectoare ale tribunelor, au con
tribuit la reconf or tarea spectatori
lor, a jucătorilor și chiar a noastră, 
a arbitrilor. După meci, seara, am 
plecat spre gară. Despărțirea de 
conducătorii, jucătorii și iubitorii 
de fotbal din această localitate a 
fost emoționantă. „Să mai veniți 
să arbitrați la noi...“. „Cu mare

PRIMII CÎȘTIGĂTORI DE AUTOTURISME LA SPORTEXPRES TRIM. IV
• Concursul Sportexpres trim. IV. a 

cărui tragere a avut loc dumunică la 
Timișoara a și anunțat primii cîștigă- 
tori ai premiilor „cap de afiș" — au
toturismele.

Primii cîștigători de autoturisme sînt 
dot participant din București.

Astfel, un autoturism „Wartburg" 
a fost obținut de participantul Anghel 
Niculae, iar un autoturism „Skoda- 
Octavia" a fost cîștigat de Avra- 
mescu C- Die.

Toți cîștigătorii de premii în obiecte 
sînt invitați să trimită de urgență bi
letele cîștigătoare prin scrisoare cu va
loare declarată pe adresa Direcției ge
nerale Loto-Pronosport, Serviciul co
mercial.

• Partieipanților la Pronosport le 
amintim că duminică este ultimul con
curs special a! anului la care, în afara 
premiilor obișnuite în bani, se acordă 
din fond special gratuit numeroase 
premii în obiecte în frunte cu 2 AU
TOTURISME „TRABANT".

Tragerea acestor premii se va face 
pe bază de cupoane. La depunerea bu
letinelor fiecare participant va primi 
un număr de cupoane egal cu numă
rul variantelor jucate și înregistrate 
to borderou. 

litote de atac a adversarilor. Resptn- 
glnd un balon, s-ar putea ca în clipa 
următoare să te trezești cu el în celă
lalt colț al porții. Un exemplu conclu
dent : Soskici apărind poarta „Restu
lui lumii", in partida cu Anglia, a pri
mit două goluri din baloane respinse, 
lată de ce vreau ca elevii mei să fie 
adepții reținerii mingii, capturării ei, 
atît pe linia porții cît și în apropie
rea ei.

— Acum, o ultimă întrebare: 
nu vă pare rău că ați renunțat la 
calitatea de jucător, fie el chiar 
„bătrin" ?

— Dumneavoastră ce credeți 7

P. VALENTIN

Din clasamentele
REGIUNEA DOBROGEA

Prima parte a campionatului s-a 
caracterizat, în primul rînd, prin 
preocuparea deosebită arătată de toate 
echipele participante pentru practica
rea unui fotbal de calitate. Lucrul 
acesta a reușit în bună măsură, însă 
mai mult la echipele din raioane decît 
Ia cele din orașul Constanța, deși be
neficiază de condiții mai bune de 
lucru. încă o caracteristică scoasă 
în evidență de turul campionatului 
regional este și aceea că în majori
tatea lor echipele și-au împrospătat 
loturile cu jucători tineri, talentați, 
crescuți în formațiile de juniori.

Pe primul loc, la jumătatea între
cerii s-a clasat formația Marina Man
galia (antrenor Fl. Arnbru), care a 
practicat jocuri de bună calitate.

Clasamentul arată astfel:

ar fi...
plăcere44 — le-am răspuns, flutu- 
rînd batista în timp ce trenul se 
punea în mișcare părăsind încet 
gara...**.

— Foarte frumos, am exclamat. 
Unde s-au petrecut toate astea ? I 
Merită să scriem un amplu reportaj 
în „Sportul popular"...

Arbitrul a rămas cîteva clipe tă
cut. Se vedea că face un efort de 
gîndire. Apoi zirnbind mulțumit că 
mi-a stîrnit curiozitatea a spus :

— Nu-mi amintesc exact. Cred că 
la Brașov, Baia Mare, Galați sau 
Mediaș. Dar, ce importanță are ? 
Și a plecat grăbit.

N.R. De fapt cele povestite 
mai sus nu s-au întîmplat în 
realitate, pentru că la Mediaș 
gazdele au avut terenul suspen
dat cîteva etape. La Baia Mare î 
Nicidecum, căci la meciul Mi
nerul B.M. — C.F.R. Timișoara, 
arbitrul a avut mult de furcă 
cu jucătorii. La Brașov, nici 
vorbă, la întîlnirea Dinamo 
București — Steagul roșu, B-a 
jucat Jur, s-a vociferat. Atunci ? 
Cred că a fost vorba numai de 
o dorință a unui arbitru cu ima
ginație. Ce bine ar fi ca această 
dorință să se transforma în rea
litate.

e. m.

Pentru buletinele zecimale se va a- 
tribui participanților cîte un cupon 
pentru fiecare variantă întreagă (de 
exemplu : la 9,60 variante se vor atri
bui 9 cupoane).

Programul concursului special Pro
nosport din 22 decembrie cuprinde în- 
tilnirile întregei etape a campionatu
lui italian divizia A și 3 din cele 
mai echilibrate partide din divizia B.

In fruntea programului se situează 
partidele: Juventus — Jnternazionale 
și Milan — Roma.

• La tragerea Loto-central din 6 
decembrie a.c. un succes deosebit a 
fost înregistrat de participantul AN- 
TOHI GH. GHEORGHE din Rîșnov 
regiunea Brașov, care cu un bilet 
sfert a obținut stima de 100000 lei 
la premiul suplimentar I.

Azi este ultima zi cînd mai puteți 
cumpăra bilele Loto-central la trage
rea de mii ne 20 decembrie-

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Pronoex- 

pres nr. 51 din 18 decembrie 1963, 
au fost extrase diu urnă următoarele 
numere :

46 38 11 44 20 9
Numere de rezervă: 30 27

COMBINATA PROORf SUL-PIIDOLIII —
SELECȚIONATA IZRAELULUI 1-1 (0-0)
TEL AV1V, 18 (prin telefon). — 

In primul meci din cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în Izrael, combi
nata Progresul-Petrolul a întîlnit marți 
reprezentativa țării gazdă.

Meciul, dinamic și de bun nivel teh
nic, a satisfăcut atît publicul spectator 
cît și pe specialiștii prezenți la joc.

Fotbaliștii romîni au avut inițiativa, 
controlînd în permanență mijlocul te
renului, de unde au declanșat nu
meroase atacuri. Ocaziile create au 
fost însă ratate de Mateianu, Stoicescu

campionatelor
3. Marina Mangalia
2. Cimentul Medgidia
3. Stuful Tulcea
4. Recolta Kegiu Vodă
5. Ideal Cernavodă
6. Răsăritul Suiina
7. Calatis Mangalia
8. Victoria Saligny
9. C.F.R, Constanța

10. Petrolul Constanța
11. U.S.A.S. Năvodari
12. Dinamo Constanța
13. Spairtac Constanța
14. Tractorul Eforia

E

regionale
13 9 2 2 37: 8 20
13 8 2 3 28:21 18
13 7 2 4 32:31 16
13 7 2 4 24:18 16
13 7 2 4 >20:15 16
13 5 3 5 25:18 13
13 5 3 5 24:21 13
13 5 2 6 19:18 12
13 5 2 6 23:26 12
13 3 5 5 18:25 11
13 5 1 7 16:24 11
13 3 3 7 17:29 9
13 3 2 8 10:28 8
13 1 5 7 10:32 7

. Pelre — coresp.

REZULTATE EXCEPȚIONALE.

• PERLAN ALB DGNTOu ȚESĂTURI DIN LÎnĂJuăTaSE 
NI ATU DALĂ Și FIBRE $ÎK|TETi'cE 

•PERLAN ALBASTRU PENTRU ȚESĂTURI C'ÎN ÎKI. 6 UUBZC 
JÎ CÎNEPĂ

„La aceeași cantitate de articole pentru spălat se folosește o cantitaO® 
mai redusă de Perlan în comparație cu ceilalți detergenti".’

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

Fond de premii : 703.325 lei
Tragerea următoare va avea loe ia 

25 decembrie a.c.. în București.
PREMIILE

întregi și sferturi de la tragerea 
Loto-central din 13.XII.1963:

Premiul suplimentar I: 1 variantă 
a 51.800 și 1 variantă a 12.950 lei; 
Premiul suplimentar II: 3 variante a 
2.690 și 6 variante a 672 lei; Catego
ria I: 3 variante a 16.649 și 4 variante

4.162 lei; Categoria a Il-a: 22 va
riante a 2.804 și 7 variante a 701 
lei; Categoria a III-a: 24 va
riante a 2.336 și 18 variante a 584 
lei; Categoria a IV-a: 33 variante a 
1.664 și 28 variante a 416 lei; Cate
goria a V-a: 73 variante a 731 și 72 
variante a 182 lei; Categoria a Vl-a: 
90 variante a 589 și 92 variante a 147 
lei; Categoria a Vil-a 81 variante a 
638 și 93 variante a 159 lei; Categoria 
a VIII-a: 104 variante a 480 ți 133 
variante a 120 lei.

PREMIUL SUPLIMENTAR I a fost 
obținut de participantul PIȚIGOI 
CONSTANTIN din Eforie S»d Reg. 
Dobrogea,

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
■port. 

si Voinea. Scorul a fost deschis de 
Stoicescu, în min. 61, la capătul unei 
combinații la care mai participaseră 
Oaidă și Mateianu. Cu trei minute îna
inte de sfîrșit gazdele au reușit punc
tul egalizator, transformînd o lovitură 
de la 11 m, acordată de arbitrul Frei
berg (Izrael).

Combinata Progresul - Petrolul a 
jucat în următoarea formație : Mîndru 
—Pahonțu, Caricaș, Florea — Iancu, 
Marin Marcel — Badea (min. 60 Oab* 
dă), Mateianu, Dridea I (min. 21: 
Voinea), Mafteuță, Stoicescu.

Joi combinata va evolua la Haifa, 
unde va întîlni o selecționată locală.

știința Craiova — Celik Zenița 
(R.S.F. Iugoslavia) 3-1 (2-1)

CRAIOVA, 18 (prin telefon). —< 
Craiovenii au obținut o victorie me
ritată, avînd inițiativa în majoritatea 
timpului. Au marcat': Stănescu (min. 
13), Onea (min. 45) și Bărbulescu 
(min. 75) pentru gazde și Stokic (mia. 
15) pentru oaspeți. (V. PETRARU- 
coresp.).



CONCURSUL SCHIORILOR 
SOVIETICI

Pe pîrtiile de la Zlataust (munții 
Ural) s-au desfășurat ultimele două 
probe ale concursului preolimpic la care 
au .participat cei mai buni.schiori fon- 
diști din U.R.S.S. Cursa feminină pe 
distanța de,5 km a fost cîștigată de 
Klavdia Boiarskin în 20:34,0. Pe locu
rile următoare s-au clasat în ordine 
Margarita Anikin — 20:38,0, Alevtina 
Koicina — 20:49,0, Maria Gusakova —■ 
21:00,0, Radia Eroșina — 21:07,0, Liu
bov Baranova — 21:41,0.

Schiorii s-au întrecut pc distanța 
de 15 km. învingător a fost tînărul 
Ba-i-azid Ghizadulin cu timpul de 51:00,0 
Ivan Utrobin a ocupat locul doi la 
diferență de 1:12,0, iar Iuri Anisimov 
s-a clasat al treilea la 1:28,0. Unul din 
favoriții probei, Ghenadi Vaganov, a 
abandonat. Proba de biatlon a revenit 
Iul Boris Ivanov, care a parcurs 20 
km în 1 h 35:15,0 (20 muște la tir). 
El a fost urmat în clasament de Ale- 
xandr Privalov — 1 h 36:57,0, Nikolai 
Mesheriakov — 1 h 37:59,0, Nikolai 
Puzanov — 1 h 38:24,0. De remarcat 
că Vladimir Melanin, campionul lumii, 
s-a clasat pe locul 9 cu 1 h 47:05,0.

HUGO NINDL S-A ACCIDENTAT
Schiorul austriac Hugo Nindl s-a ac

cidentai în cursul antrenamentelor pe

Selecționata București a ciștigat 
„Cupa Dunării" la hochei pe gheață

(Urmare din pag. I)

bine, jocul lor cîștigînd în claritate 
și soldîndii-se cu înscrierea a cinci go
luri bine lucrate (Biro, Calamar, Pană, 
G. Szabo, Calamar).

Despre faptul că jucătorii noștri au 
posibilități mai mari decît cele dovedite 
în acest turneu, vorbește următorul 
amănunt: rămînînd timp de aproape 
două minute în trei jucători, în fața 
a cinci adversari, echipa noastră nu 
numai că n-a primit gol, dar a și între
prins cîteva acțiuni foarte peri uloase.

Cea de-a treia repriză a cunoscut o 
oarecare slăbire a ritmului de joc din 
partea echipei noastre și așa se face 
că deși se putoa mai mult au mai fost 
înscrise doar trei goluri (Czaka. G. 
Szabo și Biro).

Am observat în continuare dorința 
de afirmare și pofta de joc manifestată 
constant de cea de-a treia linie de 
atac compusă din tinerii Pană, Flores- 
cu și loanovici. In linia a doua s-a 
simțit lipsa lui I. Szabo (indisponibil) 
și pe care tînărul Mihăilescu nu l-a 
putut suplini îndeajuns. Reintrarea lui 
Czaka s-a făcut în fața unei echipe 
care a atacat foarte rar și deobicei cu

DANEMARCA S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALELE 
CUPEI EUROPEI

La Amsterdam reprezentativa Da
nemarcei a susținut aseară al treilea 
meci cu formația Luxemburg. în ca
drul „Cupei Europei". Victoria a re

68 DE TARI ÎNSCRISE LA VIITORUL CAMPIONAT 
MONDIAL ■

ZURICH 18 (Agerpres). — Secre
tariatul Federației internaționale de 
fotbal a dat publicității lista celor 68 
de țări înscrise (pînă la 15 decem
brie) la cel de-al 8-lea campionat 
mondial de fotbal, al cărui turneu va 
avea loc în 1966 în Anglia. Iată în
scrierile repartizate pe continente și 
regiuni: Europa (31 de țări) —Austria, 
Anglia, Belgia, R.P. Albania, R.P. 
Bulgaria, R.D. Germană, Cipru, R.F. 
Germană, Danemarca, Scoția, Spania, 
Finlanda, Franța, Grecia, R.P. Unga
ră, Olanda, Irlanda, Irlanda de nord. 
Italia, Luxemburg, Norvegia, Țara 
Galilor, R.P. Romînă, R.P. Polonă, 
Portugalia, Suedia, Elveția, R.S. Ce
hoslovacă, Turcia, U.R.S.S., Iugoslavia.

America de Sud (10 țări): Argen
tina, Bolivia, Brazilia, Chile, Colum
bia, Ecuador, Paraguay, Peru. Uru
guay, Venezuela.

America centrală și America de 
Nord (7 țări): Costa Rica, Cuba, 
Antilele Olandeze, S.U.A., Jamaica, 
Mexic, Trinidad.

care echipa olimpică de 
schi alpin a Austriei le e- 
fectuează la Saint Mo
ritz (Elveția). Hugo 
Nindl, specialist în șla- 
lom și coborîre, clasat pe 
locul 3 anul trecut în 
concursul de la Wengen, 
suferă de o ruptură a 
ligamentelor. El va trebui 
să întrerupă antrenamen
tul timp de trei săptă- 
mîni.

ȘTIRI - REZULTATE

• în primul meci al 
turneului pe care-1 în
treprinde în S. U. A., 
echipa de hochei pe 
gheață a U.R.S.S. a în
vins cu 12—3 formația 
„Generals" din orașul 
Greensborough (Califor
nia).

• La Olomouc s-a dis
putat întîlnirea internațio
nală de hochei pe gheață 
dintre echipele selecționate secunde ale
R.S. Cehoslovace și U.R.S.S. Hochetiș- 
tii sovietici au terminat învingători eu 
scorul de 3-2 (1—2; 1-0, 1—0).

• Reprezentativele olimpice de ho
chei pe gheață ale Finlandei și Norve
giei s-au întîlnit la Helsinki într-un 

doi oameni, astfel incit nu ne-am putut 
da seama de forma căpitanului echipei, 
tocmai în principalul său cîmp de ac
țiune, apărarea.

Arbitrii bulgari Boiadjev și Pantev 
au condus cu scăpări echipele :

București: Crișan, Sofian — Iones- 
cu, Czaka, Varga, Tiriac — Biro. Ca
lamar, G. Szabo, Mihăilescu, Ferencz 
Andrei, Pană. Florescu, loanovici.

Belgrad: Semsedinovici — Belevici, 
Stojkovici, Djokici, Angelici, Mihalje- 

ici, Ramadanovici, Holbus, Kostici, 
Georgevici, Sisici, Silberberg, Koljen- 
sici. Mikovici, Plamenac.

BUCUREȘTI (TINERET) — 
LE LOCLE 5—3 (2—1, 2—1, 1—1)

In încheierea turneului său echipa 
elvețiană Le Locle a susținut o a doua 
întîlnire cu selecționata de tineret a 
Bucureștiului. Ca și în prima partidă, 
au învins hocheiștii noștri, dar la un 
scor mai strîns. Aceasta în pofida fap
tului că de-a lungul întregii partide 
oaspeții au prezentat pe gheață numai 
opt jucători. Au marcat: Boldeseu (2), 
Vacar I, Cozan 11 (2) pentru gazde 
și Schopfer, Dariotti (cel mai bun de 
pe teren) și Berger pentru oaspeți.

venit fotbaliștilor danezi cu 1—0 (1—0) 
prin golul marcat de Ole Madsen în 
min. 41. Astfel, danezii s-au calificat 
în semifinale.

Africa (14 țări): Etiopia, Algeria, 
Gabon, Maroc, Tunisia, Libia, Nigeria, 
Camerun, Senegal, Mali, Guineea, 
Ghana, Sudan, Africa de Sud.

Asia și Australia (6 țări): R.P.D. 
Coreeană, Izrael, Siria, Filipine, Co
reea de sud și Australia. La ediția a 
7-a a campionatului mondial de fot
bal au participat 60 de țări.

Ultimul termen de înscriere a fost 
15 decembrie, dar. după toate proba
bilitățile lista va rămîne deschisă 
pentru noi înscrieri pînă la 1 ianua
rie.

★
• Aseară s-a disputat la Lausanne 

al treilea meci dintre S.V. Hamburg 
și F.C. Barcelona. Victoria a revenit 
echipei S. V. Hamburg cu 3—2, care 
s-a calificat astfel în sferturile de 
finală ale „Cupei Cupelor", unde va 
întîlni echipa Olympique Lyon.

® Ieri, într-un meci restant din cam
pionatul italian, Milan a dispus cu 1-0 
de Lanerossi și a trecut în fruntea cla
samentului avînd 20 p. Golul a fost

Trei ași ai schiului alpin, după concursul Lauber- 
horn de la Wengen. De la stingă la dreapta : Karl 
Schranz (Austria), Guy Perillat (Franța) și Ger

hard Nenning (Austria)
Foto : Associated Press

meci de verificare pentru Olimpiada de 
la Innsbruck. Meciul s-a terminat la 
egalitate: 2—2 (1—0, 0—0, 1—2).

ATLETA sovietica Tamara Press, dețină
toarea recordurilor mondiale la aruncarea 
greutății cu 18,35 m și aruncarea discului 
cu 59,29 m, se află în prezent la Karlovy 
Vary unde urmează o cură balneară. In
tr-o convorbire cu un redactor al ziarului 
„Nepsport' ea și-a exprimat speranța sâ 
realizeze în cursul sezonului viitor 19 m 
la greutate și 60 m la disc. „Dupâ Jocurile 
Olimpice de la Tokio — a declarat Press 
— mâ voi retrage din activitatea compe- 
tiționalâ pentru a mă consacra muncii de 
inginer și a iorma cadre noi de atlețî la 
Leningrad".

INVINGIND pe Rangers Glasgow cu 3—0 
pe terenul acesteia echipa de fotbal Herta 
Edinburg a realizat o performanță puțin 
obișnuită în campionatul Scoției. Intr-ade
văr, este pentru prima oarâ in ultimele 
35 de meciuri de campionat cînd echipa 
Rangers a fost întrecută pe teren propriu.

BOTVINNIK și Korcinoi, doi dintre marii 
maeștri sovietici de șah, acordă o deose
bită atenție tinerilor șahiști din școlile 
sportive ale asociației „Trud*. Botvinnik 
conduce cursurile de șah la Moscova, iar 
Korcinoi la Leningrad.

ÎNOTĂTORII suedezi au obținut în ultim» 
ani succese remarcabile. Se anunță însă 
că ei nu au fonduri pentru a se pregăti 
In vederea locurilor Olimpice de la Tokio. 
In această situație, au făcut un apel public 
cerînd sprijin. Primii care i-au susținut au 
fost fotbaliștii, prin trimiterea a 5 000 de 
coroane suedeze.

Nou record mondial la 10000 m
Ieri la Aîelbourne, atletul australian 

Ron Clarck a stabilit un nou record 
mondial pe 10.000 m. El a alergat dis
tanța în 28:15,6. (Vechiul record i-a 
aparținut lui Piotr Bolotnihov cu 
28:18,8, din octombrie 1960). In cadrul 
acestei curse, Clarck a mai obținut 
un record al lumii și pe 6 mile: 
27:17,6. (v.r. Sandor Iharos 27:34,8, 
stabilit în iulie 1956).

marcat de Rivera (din lovitură liberă) 
care a fost și cel mai bun de pe teren.

• Continuîndu-și turneul în Ghana, 
echipa selecționată olimpică a R.P. 
Ungare a jucat la Accra cu reprezen
tativa țării. Echipa maghiară a re
purtat victoria cu scorul de 2—1 
(1-0).

• Echipa sovietică de fotbal Di
namo Kiev a jucat la Havana cu 
selecționata Cubei. întîlnirea s-a ter
minat eu rezultatul de 2—1 (1—1) 
în favoarea fotbaliștilor sovietici. De 
remarcat că ambele puncte ale echipei 
din Kiev au fost marcate de fundași: 
Ostrovski și Șcegolkov.

• Echipa maghiară de fotbal Fe- 
rencvâros și-a continuat turneul în 
Anglia, jucînd la Coventry cu echipa 
Coventry City. Au ciștigat gazdele 
cu 3—1 (1—0).
LEV IAȘIN, CEL MAI BUN 
FOTBALIST EUROPEAN AL 

ANULUI 1963
Lev Iașin, portarul echipei de fot

bal Dinamo Moscova și al reprezen
tativei sovietice, a fost ales cel mai 
bun fotbalist din Europa. In urma 
anchetei făcute de revista franceză 
„France Football", Iașin, care a apă
rat și poarta selecționatei lumii în 
meciul cu Anglia, a obținut 73 puncte, 
fiind urmat de Rivera (Italia) — 57 
puncte, Greaves (Anglia) — 51 
puncte, Law (Scoția) — 45 puncte, 
Eusebio (Portugalia) — 19 puncte.

După meciirl de rugbi de la Toulou

Alte comentarii ale presei franceze
Presa franceză continuă să comen

teze meciul de rugbi, disputat duminică 
la Toulouse între echipele reprezenta
tive ale Franței și R. P. Romîne. In 
unanimitate, specialiștii francezi se ex
primă elogios față de rugbiștii romîni, 
care și-au cucerit la Toulouse consa
crarea definitivă- în rugbiul interna
țional.

Ziarul „PARIS JOUR“ notează prin
tre altele: „Echipa Franței a fost in
capabilă să-și impună jocul său obiș
nuit în fața rugbiștilor romîni a căror 
tenacitate depășește imaginația. Ro- 
mînii posedă o condiție fizică extraor
dinară și mai ales arta de a nu lăsa 
adversarul să „respire". Au fost mo
mente cînd dominarea romînilor era 
atît de netă incit ne temeam că scorul 
va lua proporții".

Cotidianul de sport „L’EQUIPE" 
a apărut marți cu o pagină în
treagă de comentarii și fotografii. Sub 
un mare clișeu, care reprezintă una 
din fazele meciului este scrisă urmă
toarea explicație : „Cei doi mari cule
gători de mingi ai jocului francezul Le 
Droff și romîntil Demian au alimentat 
tot timpul cu baloane înaintările" .Intr-u
nui din comentarii se scrie: „Ritmul 
jocului de la Toulouse, pe un teren 
de loc potrivit, a fost de multe ori su
focant. înaintașii romîni au pus pache
tului înaintării franceze adevărate pro
bleme de rebus pe care acesta nu prea 
a știut să le rezolve".

Sub titlul „La capătul unui meci dra
matic Franța a trebuit să se mulțu

PRIMA ediție a campionatelor africane 
de volei va avea loc la Alexandria 
(R.A.U.) între 22 și 30 decembrie. Se scon
tează pe o participare numeroasă. Bine
înțeles, la aceste campionate nu vor lipsi 
reprezentativele Algeriei, R.A.U., Ghanel, 
țări în care voleiul cunoaște o frumoasă 
dezvoltare.

■DETALIILE privind jocurile preliminarii 
ale campionatelor mondiale de fotbal din 
anul 1966 vor fi stabilite cu prilejul reuni
unilor care vor avea loc la sediul F.I.F.A.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIE

Reprezentativele de handbal in 7 ale R.P. Romii 
învingătoare la Lyon: 18-5 la fete 

și 18-11 la băieți
I.YON 18 (prin telefon). — 

Astă seară s-a disputat în Sala Spor
turilor, în fața a 7 000 de spectatori, 
dubla întîlnire internațională de hand
bal în 7 R. P. Romînă — Franța.

In partida feminină, reprezentativa 
R. P. Romîne — manifestînd o supe
rioritate evidentă și desfășurînd un joc 
frumos, deseori aplaudat — a obți
nut victoria cu categoricul scor de 
18-5 (8-2). Golurile echipei romine au 
fost înscrise de: Bolan 4, Constanti- 
nescu 3, Hedeșiu 3, Oțelea 2, O. Du
mitrescu 2, V. Dumitrescu 2, Leonte 
și Floroianu.

Real Madrid—Dinamo
MADRID, (serviciul nostru de radio). 

La sfîrșitul celor 90 de minute de joc ale 
întîlnirii retur din cadrul optimilor de 
finală ale „C.C.E." la fotbal, echipa 
Dinamo București a fost aplaudată la 
Madrid. Comportîndu-se în general 
bine, fotbaliștii romîni au dat o re
plică viguroasă celebrei echipe spa
niole, făcînd fotbalului nostru — așa 
cum spunea crainicul posturilor noas
tre de radio — o frumoasă propa
gandă. Echipa bucureșteană, eliberată 
de tracul pe care l-a avut în primul 
meci, cunoscîndu-și acum adversarul, 
nu s-a mai considerat dinainte învinsă, 
a jucat deschis, avîntat, reușind să se 
instaleze in cea mai mare parte din 
timp în terenul advers și să pună se
rios la lucru apărarea spaniolilor, care 
a și cedat de trei ori. Cele trei goluri 
înscrise în poarta lui Real Madrid 
(Nunweiller III —- în min. 27, Frățilă
— în min. 49 și Pîrcălab, din 11 m.
— în min. 71) reprezintă un pasiv pu
țin obișnuit pentru echipa madrilenă, 
mai ales pe teren propriu. Să nu uităm 
că recent Real a eliminat cu 7-0 (6-0 
la Aîadrid 1) pe campioana Scoției — 

mească cu un meci nul", „LIBE: 
TION" remarcă: „Slăbiciunile frai 
zilor în linia de atac au hotărît se p 
soarta meciului. Iu ce-i privește pe 
mini, ei alcătuiesc un 15 remarcabil 
cărui calități principale sînt: jocul 
lectiv, o apărare foarte fermă ș 
viteză debordantă. Tactica, fără să 
savantă, este eficace, dovada că 
1957, echipa Franței nu i-a mai p 
pe picior greșit pc rugbiștii romi

Comentatorul agenției „FRA> 
PRESE", Alain Guerin, sublinia 
„Surpriză la Toulouse, unde pe 
teren înghețat echipa de rugbi a 
mîniei a ținut în șah reprezenta 
Franței. Romînii au condus pînă ap 
pe de sfîrșitul meciului cu 6—3 și 
mai printr-un mare efort al înlr 
echipe franceze s-a obținut egal: 
„Trei sferturile" echipei Franței au 
într-o zi destul de bună, dar s-au i 
de o formație puternică, hotărîtă 
care a strălucit Penciu, fără disci 
unul din cei mai buni fundași din li 
la ora actuală".

★
Jucătorii echipei de rugbi a R. 

Romîne au fost primiți luni la se 
echipei O.E.C. Toulouse. Cu prii 
acestei recepții, președintele feder: 
romîne de rugbi, Emil Drăgănesct 
făcut o invitație echipei din Toulc 
pentru a susține anul viitor la Bi 
rești mai multe întîlniri amicale. S 
tivii romîni au vizitat luni monumer 
și muzeele orașului Toulouse.

din Zurich, in zilele de 30 și 31 la 
rle 1964.

MECIURILE dintre reprezentativele i 
culine și feminine de handbal ale R 
Romîne și Austriei oare s-au desfăș 
sîmbătă la Viena au fost urmărite de 
doi antrenori ai selecționatelor R. D. 1 
mane, Seiler și Dietrich. Aceștia au 
clarat că au venit să vadă la lucru e 
pele Romîniei, care vor evolua la 22 
cembrie la Berlin.

CEL DE AL 82-lea meci anual de r 
desfășurat recent între echipele univ 
tăților Cambridge și Oxford a fost cîșl 
de primii, cu 19—11 (6—3). Datorită ac< 
victorii, a patra consecutivă, rugbiștii 
versitățil Cambridge totalizează 34 m»1 
clștigate față de 36 ale universității Oxf 
12 partide terminindu-se la egalitate.

Și în întîlnirea dintre echipele 
ționale masculine victoria a revenit 
mînilor, de data aceasta însă, la 
scor mai strîns: 18-11 (10-5). In 
mele minute de joc, jucătorii frani 
au atacat și au ajuns să conducă 
4-1. In continuare însă, reprezental 
R. P. Romîne a preluat inițiativa 
început să atace mai clar și mai 
ficace, a egalat și a luat conducei 
pentru a nu o mai pierde pînă 
sfîrșitul partidei. Acțiunile spectaculo 
ale jucătorilor romîni au fost viu 
pla udate de spectatori.

Au marcat pentru echipa romii 
Gruia 4, Moser 4, Ivănescu 3, Oțele 
Hnat 3 și Nica.

După im meci viu disput

București 5-3 (Z-l)
Glasgow Rangers — iar duminică 
întrecut pe Barcelona cu 4-01 Pe 
însă că ieri atacanții dinamoviști 
ratat multe ocazii (10 numai în pri 
repriză!) și nu au reușit să fructi 
dominarea insistentă din ultimele 
de minute ale partidei.

Este adevărat că echipa madril 
și-a impus valoarea, (mai greu î 
decît la București) la aceasta con 
buind și scăderea apărării noastre c 
— după 2-2 — a primit 3 goluri 
decurs de zece minute. Pentru k 
Madrid au înscris: Ruiz (min. 4), 
Stefano (min. 20), Amancio (n 
52), Zocco (min. 60) și Puskas — 
11 metri — (min. 63).

Arbitrul italian Ionni a condus ! 
mafiile :

DINAMO : Datcu — Popa, Nunw 
Ier III, Ivan — Petru Emil, Nunv 
Ier IV — Pîrcălab, Frățilă, Ene 
Ștefan, Unguroiu.

REAL MADRID: Arăquistain 
Pachin, Santamaria, Cassado — A' 
Ier, Zocco — Amancio, Ruiz, Di f 
fano, Puskas, Gento.
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