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Echipa CSMI Cluj și perechea Maria Alexandru-Ella Constantinescu
primele campioane republicane pe 1963 la tenis de masă

ultima dată în acest an

Cele mai bune „palete" din în
treaga țară (aproape 100) s-au 
întîlnit 
pentru a deseițina campionii reIA

RN

Primele zile de iarna
printre sportivii sighișoreni

Vacanță plăcută, dragi elevi!
De astăzi, elevii patriei intră in vacanță!
Datorită condițiilor minunate create de partid și 

guvern, fiecare vacanță constituie pentru elevii 
noștri un prilej de bogate activități educative, de 
odihnă activă, de reconfortare după munca intensă 
desfășurată in zilele de școală.

Și in această iarnă, tinerilor elevi le-au fost re
zervate o serie de activități care să le facă vacanța 
cit mai plăcută și mai interesantă. La cercurile 
„mîinilor îndeminatice" din cadrul caselor și pala
telor pionierilor vor fi prezenți mii și mii de copii. 
Acolo, *sub îndrumarea pricepută a instructorilor și 
profesorilor, cei mici vor căuta să pună în prac
tică cele învățate în orele de clasă, să-și dezvolte 
îndemînarea, spiritul de observație. Alții vor pleca 
in tabere și excursii, unde vor petrece zile de neuitat.

Un loc de cinste acum, în vacanța de iarnă, îl 
ocupă desigur, pomul de iarnă cu carnavalurile orga
nizate cu acest prilej, cu serbările, cu reuniunile ce. 
vor aduce in sălile de festivități ale școlilor veselia 
și voia bună.

Dar, această recreație mare a vacanței de iarnă 
este un bun prilej și pentru organizarea unei intense 
activități sportive. Este necesar ca în fiecare școală, 
în fiecare tabără să fie inițiate concursuri de să- 
niuș, de patinaj și schi, ca peste tot elevii să fie 
atrași în activități în aer liber, care să contribuie la 
întărirea sănătății, să constituie momente de odihnă 
activă, utilă pentru fiecare elev. Munții îmbrăcați în 
mantie albă îi așteaptă pe elevi pentru concursurile 
de schi și săniuș, care au devenit tradiționale. Cu 
sprijinul organelor sportive locale, asociațiile sportive 
din școli și conducerile lor au posibilitatea ca în pe
rioada vacanței de iarnă să organizeze — pentru 
elevi — concursuri și competiții în care aceștia să 
treacă normele din cadrul Spartachiadei de iarnă, a 
„Concursului pentru Insigna de Polisportiv" și unele 
probe din cadrul celei mai mari competiții rezervată 
elevilor — campionatele republicane școlare, faza I, 
de mase, tn această privință este demnă de lăudat 
inițiativa Secțiunii de învățămînt a Capitalei de a 
crea centre mari pe lingă acele școli care au condiții 
deosebite de desfășurare a activității sportive. Aici, 
elevi din mai multe școli ale aceluiași raion își vor 
trece normele în cadrul concursurilor și competițiilor 
amintite. O inițiativă care ar trebui extinsă, genera
lizată.

Peste tot pregătirile în vederea vacanței de iarnă 
s-au încheiat. Acum nu ne rămîne decît să adresăm 
urarea noastră tuturor elevilor, să petreacă o vacanță 
cit mai plăcută și mai folositoare, să dobindească noi 
forțe pentru ca în anul 1964 să obțină noi succese 
la învățătură și în sport.

Iarna a sosit și pe meleagu
rile sighișorene. Cei mici au și 
invadat derdelușurile cu săniu
țele. Sportivii mai mari doresc 
ca pirtiile și patinoarele să se 
prezinte în cele mai bune con- 
dițiuni, și sprijină amenajarea 
acestora. De altfel, comisia raio
nală de hochei și patinaj s-a 
preocupat din timp pentru rea- 
menajarea principalului pati
noar căruia i s-au adus serioase 
îmbunătățiri (instalația electrică 
a fost extinsă, s-au confecționat 
mantinele noi, vestiarele au fost 
reamenajate etc.). Tn același 
timp echipele de hochei ale aso
ciațiilor sportive Voința și Știin
ța au terminat cu pregătirile 
pe uscat și sînt gata pentru pri
mele antrenamente pe gheață.

Pe de altă parte, consiliul ra

Cuvinte
Țara Argeșului cunoștea pînă 

în urmă cu 19 ani aceleași cu
vinte ca întreaga Rominie, în
tinsă cu pădurile și grînele ei 
bogate de la Dunăre la Sighet. 
„Foame", „nedreptate", „boier", 
„pelagră", acestea erau vorbele 
cele dinții pe care le auzeau 
copiii din Stîlpeni, comună de 
oameni pricepuți în dăltuirea 
lemnului.

De aceea în 1952, cînd din ini
țiativa cîtorva tineri a luat 
ființă prima echipă de fotbal pe 

ional UCFS Sighișoara a luat o 
serie de măsuri în vederea des
fășurării activității sportive de 
sală. Astfel, au fost organizate 
centre de antrenament pentru 
începători la handbal, gimnasti
că și volei, iar pe lingă asocia
ția sportivă Victoria a luat fiin 
ță un centru de box. în comune
le i.aslea, Saeș, Apold, Vîtiători 
și Albești se vor constitui centre 
de tenis de masă și șah. De a- 
semenea, în comunele Țigman- 
dru, Vinători, Apold, Saeș etc. 
vor fi organizate centre de ini
țiere și antrenamente la schi. 
Tinerii și tinerele din raionul 
Sighișoara au în față o bogată 
activitate sportivă de iarnă.

IOAN TURJAN, coresp.

noi la Stîlpeni
care au cunoscut-o Stîlpenii, nici 
cei mai optimiști nu-și puteau 
închipui că sportul avea să de

Carnet
i de reporter

vină, in numai 10 ani, un prieten 
nedespărțit al sătenilor din co
muna așezată pe Rîul Tlrgukii.

Și cu toate acestea...
Nu de mult, m-am dus din 

nou pe meleagurile Stîlpenilor. 

publicani la tenis de masă pe 
1963. De miercuri dimineață, pe 
cele cinci mese din sala Flo- 
reasca jucătoarele și jucătorii 
noștri fruntași și-au disputat 
șansele cu ardoare, oferind 
spectatorilor partide atrăgătoa
re de un bun nivel tehnic. Pro
gramul a fost deschis de con-

Dorin Giurgiucă unul dintre jucătorii valoroși ai campionatuluit
Foto : T. Roibu

cursul destinat echipelor mas
culine. El a dat cîștig de cauză 
pentru a cincea oară consecutiv 
primei formații a C.S.M. Cluj 
(Radu Negulescu, Dorin Gîur- 
giucă și Adalbert Reti) care și-a 
dominat net adversarii, devenind

• « •

O veche cunoștință, comunistul 
Ion Rizoiu („nea Nelu" cum 
îi spun cei apropiați), președin
tele asociației sportive din co
mună, m-a intîmpinat cu „ulti
mele noutăți" î

— Știi că echipa noastră de fot
bal a terminat pe locul IV in cam
pionatul regional, după ce a con
dus in clasament mai bine de 
jumătate din campionat ? Ne 
ți pregăteam pentru „C“, dar 
...au fost alții mai tari. Nu-i

(Continuare în pag. a 2-a) 

campioană republicană pe anul 
1963. O frumoasă comportare a 
avut , și echipa secundă a ace
luiași club, din rîndul căreia s-a 
evidențiat în mod deosebit Bo- 
dea. Campionii au avut cei mai 
puternici jucători în Radu Negu
lescu și Giurgiucă. Merită a fi 

subliniat faptul că întîlnîrile au 
vădii tendința spre un joc ofen
siv, modern, ta care topspinul a 
fost atacat de multe ori cu suc
ces și, ceea ce este îmbucurător,; 
de către tinerii concurehți.

Turneul destinat echipelor fe
minine nu a decis tacă formația 
campioană republicană, deocam
dată stabilindu-se doar două 
dintre participantele la con
cursul final (cî.știgătoarele seri
ilor) care va avea loc mai tîr- 
ziu. In schimb, au fost stabilite 
campioanele la proba de dublu 
femei. Acestea sînt valoroasele, 
noastre jucătoare Maria Alexan
dru și Ella Constantinescu, care 
nu au avut dificultăți nici pa 
parcursul acestei ultime etape și 
și-au impus cu claritate superio
ritatea, cucerind titlul. Un amă
nunt i campioanele nu au cedai 
decît un singur set de-a lungul

N. MARDAN

(Continuare in pag. a 4-a)
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Combinata Progresul - Petrolul a întrecut 
Selecționata Haifa cu 1-0 (1-0)

400 DE REPREZENTANȚI AI S.S.E. NR. 1 LA SINAIA

HAIFA 20 (prin telefon). Combinata 
Progresul-Petrolul a susținut joi a] 
doilea meci al său în Izrael. Fot
baliștii romîni au întîlnit selecțio
nata orașului Haifa, de care au dis
pus cu 1—0 (1—0) prin golul înscris 
de Mateianu în min. 30. Meciul a 
fost de o bună factură tehnică, a- 
plaudată în repetate rînduri de cei 
10.000 de spectatori. Combinata Pro
gresul-Petrolul a avut inițiativa cea 
mai mare parte din timp, dar, ca și 
în primul meci, înaintarea n-a gă
sit cele mai bune soluții ca să ter
mine prin goluri numeroasele acți
uni pe care le-a inițiat.

în meciul de joi a fost aliniată 
formația : Ionescu—Pahonțu, Cari- 
caș, Florea—lancu, Marin Marcel— 
Oaidă, Mateianu, Voinea, Mafteuță, 
Stoicescu.

Sîmbătă sau duminică fotbaliștii 
romîni vor întîlni formația Petah 
Tikva. E posibil să se mai dispute 

și un al patrulea meci la 23 sau 24 
decembrie, cu un adversar încă ne
desemnat, urmînd ca la 26 decem
brie combinata Progresul-Petrolul 
să sosească în țară.

SESIUNE DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE

Astăzi încep Ia Timișoara lucrările 
celei de a X-a sesiuni de comunicări a 
Centrului de Cercetări Științifice al 
Consiliului Regional UCFS Banat.

Programul sesiunii cuprinde 63 de co
municări în problemele teoriei educației 
fizice, pedagogiei și psihologiei spor* 
live, educației fizice în învățămînt, an
trenamentului sportiv, medicine! culturii 
fizice.

La această sesiune participă repre
zentanți al Consiliului Șiiințific a) 
UCFS, cadre didactice din învățământul 
superior și mediu, medici de specia
litate, antrenori.

în cadru! acțiunilor organizate pen
tru elevi în perioada vacanței de 
iarnă, Școala sportiva de elevi nr. 1 
din Capitală a deplasat un număr 
de 400 de tineri și tinere la Sinaia. 
Pe o perioadă de 12 zile, reprezen
tanții școlii vor desfășura o bogată 
activitate cultural-educativă și spor

------------o O o-----------

Pe pirtiile din apropierea orașului Baia Mare 
s-au desfășurat primele întreceri de schi. Membrii 
asociației sportive Voința Baia Mare au participat 
la un concurs de antrenament. Pe pîrtie, tînărul 
schior Em. Colar.

tivă. Ei se vor întîlni, în meciuri 
amicale, cu echipele școlilor medii 
din București, Timișoara și Constanța 
care vor poposi tot aici, vor participa 
la excursii, vor fi prezenți la Carna
valul elevilor. Printre reprezentanții
S.S.E. nr. 1 la aceste frumoase activi
tăți se află trăgătorul Bogdan Ma

rinescu, campion european la 
talere (juniori), atleții Horia 
llieșiu, Doina Solea, canotorii 
Stela Tudor, Georgeta Zaha- 
ria, Pompiliu Giurgiu, cam
pioni republicani școlari.

ÎN ȘCOALA, 
NOI MATERIA
LE SPORTIVE 

Elevii școlii profe
sionale de mecanici 
din comuna Gemeni, 
raionul Calafat, au 
primit, recent, in fo
losință, noi echipa
mente și materiale 
sportive, printre caro 
8 mese de șah, 
mingi, palete, un 
rind de echipament 
de volei și unul de 
fotbal. Elevii au ast
fel posibilitatea să-și 
petreacă în mod util 
și plăcut timpul li
ber.
F. SAVA — coresp.

REPROGRAMAREA FINALELOR 
CONCURSURILOR REPUBLICANE ALE 

ȘCOLILOR SPORTIVE DE ELEVI

Intrucît vacanța de iarnă 
a elevilor începe astăzi 21 
decembrie, Direcția activită
ților educative din Ministe
rul Invățămîntului a hotărî* 
să reprogrameze finalele 
concursurilor republicane ale 
școlilor sportive de elevi 
după cum urmează :

• 23—26 decembrie : bas
chet — BRAȘOV

9 23—26 decembrie : hand
bal — TIMIȘOARA

23—26 decembrie : voi 
lei — SIBIU

A rămas neschimbată data 
finalei la gimnastică : 28—73 
decembrie, la ARAD.
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Medicul satului...
C.P.B. pe primul loc în „Cupa F.R.V.“ la fete 
® Nîinc, etapa completa în ambele scrii • Dinamo și Progresul la băieți și știința Duc. la ictc 

susțin primele jocuri în deplasare • Clasamentele serici I
După „semietapa" de miercuri, 

îată că duminică vom asista la o 
etapă completă. Au loc meciurile din 
cadrul etapei a V-a la băieți și a 
IV-a la fete, din cadrul „Cupei F.R. 
Volei". Formațiile din seria a Il-a 
dispută meciurile etapei a Il-a.

Cercetînd programul seriei I se 
poate vedea că etapele respective pri
lejuiesc cîteva întîlniri deosebit de 
importante. Dinamoviștii bucureșteni 
susțin primul joc în deplasare, după 

m „suită" de meciuri în Capitală.

Cc trebuie să știm 
despre biatlonul modern de iarnă
Primele concursuri de biatlon mo

dem de iarnă au avut un caracter 
.■pur aplicativ militar. De altfel, com- 
■petitorii întrecerilor de biatlon au 
fost mult timp militari, pentru ca de- 
abia în ultima vreme această probă 

|să devină în mod oficial o ramură 
la schiului șt să fie inclusă în calen
darul Federației internaționale de 
schi (F.I.S.), cind s-a disputat și 
prima ediție a campionatului mondial 
de biatlon.

Evenimentul s-a petrecut în anul 
1958, în localitatea Saalfelden din 
'Austria, titlul revenind suedezului 
Viklund. Biatlonul a cunoscut o dez
voltare din ce în ce mai mare. In 
anul _ 1962 la startul campionatului 
mondial, găzduit de orașul finlandez 
Hâmeenlinna, s-au prezentat 40 de 
coneurenți din 10 țări. Cu acest pri
lej. biatloniștii sovietici aii cucerit 
atît titlul individual (prin Vladimir 
Melanin), cît și cel pe echipe. La 
Jocurile Olimpice, biatlonul a fost 
introdus în anul 1960, la Squaw 
Valley (30 de coneurenți), titlul re
venind suedezului Klas Lestănder. 
Sportivii romîni au concurat pentru 
prima oară la această probă în anul 
1961, cînd au luat parte la Sparta- 
chiada armatelor prietene, disputată 
la Zakopane.

Biatlonul modern de iarnă constă 
în parcurgerea a 20 de km pe schiuri 
și 4 trageri (5 focuri fiecare) cu arma, 
între kilometrii 3 și 1'8. Tragerile au 

;Joc de la distanțe diferite: prima de 
la 250 m asupra unei ținte cu dia
metrul de 30 cm; a doua de la 200 
m (diametrul țintei 25 cm); a treia 
de la 150 m (diametrul țintei 20 cm). 
La aceste trageri poziția este la ale
gere. Ultima tragere are loc de la 
100 m asupra unei ținte de 30 cm, 
în poziția în picioare nerezemat. Pre
cizia în executarea tragerii are o im
portanță deosebită, deoarece pentru 
fiecare cartuș ratat se adaugă două 
minute la timpul efectuat .pe schiuri.

Deoarece concurentului i se cere 
nu numai însușirea tehnicii mersului

Petrolul Băicoi este una dintre cele 
mai mari asociații sportive din raio
nul Cimpina și chiar din regiunea 
Ploiești. Are 1876 de membri UCFS, 
două stadioane destul de mari, tere
nuri de volei, tenis si o magazie plină 
cu echipament. Tinerii și virstnicii din 
schelă jucau fotbal și volei, partici
pau la competiții de popice, își dis
putau întîietatea în fața tablei de șah 
în frumosul club, înotau în bazinul 
situat lingă birourile administrative. 
De ce folosim... imperfectul: jucau, 
alergau, înotau etc. ? Să nu credeți 
cumva pentru că zilele friguroase ar 
fi sistat întrecerile. Nul Bazele spor
tive au fost date uitării încă din 
miezul verii.

CU MJ1N1LE IN SIN

Intr-adevăr, în activitatea asociației 
sportive de la schela Băicoi există 
serioase lipsuri. In ultima vreme for
malismul și birocratismul și-au făcut 
Joc în munca sportivă, ceea ce a dus 
la nefolosirea justă a posibilităților 
de atragere a muncitorilor pe terenurile 
de sport. Așa se explică faptul că doar 
300 de tineri au participat la între
cerile Spartachiadei de vară și la cam-
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Iată programul jocurilor de mîine: 
MASCULIN: Steâua—Rapid (sala Di
namo, ora 9,30), Știința Galați— 
Progresul București, Știința Timișoara 
—Dinamo, Tractorul Brașov—C.S.M.S. 
Iași, Știința Cluj—Minerul Bihor, Fa
rul Constanța—Petrolul Ploiești; FE
MININ: Progresul—Farul Constanța 
(sala Combinatului Poligrafic, ora 
10,30), C.S.M. Cluj—Știința Bucu
rești, Voința -Craiova—Rapid Bucu
rești, Dinamo—.Știința Cluj (sala Di
namo, ora 10,30). Intîlnirea C.P.B.— 

pe schiuri și o deosebită rezistență 
ci și precizie în tragere, în condiții 
deosebite (în plin efort și deseori pe 
vreme nefavorabilă), biatlonul este o 
probă foarte dificillă, dar și specta
culoasă.

Țara noastră găzduiește duminica 
viitoare pentru a doua oară un con
curs internațional de biatlon. Primul 
a avut loc în sezonul trecut între 
reprezentanții țării noastre și cei ai 
R.D. Germane. Duminică 29 decem
brie, biatloniștii romîni și germani au 
din nou prilejul unei interesante dispute, 
care constituie și un prim trial 
în vederea Jocurilor Olimpice de la 
Innsbruck. Mai precis, va fi prima 
„repriză" a trialului, a doua avînd 
loc la 5 ianuarie 1964 în R.D. Ger
mană.

d. st.

CÎND ÎNDATORIRILE SÎNT UITATE
pionatele pe asociație, că numărul 
muncitorilor care practică diferite 
discipline este extrem de redus în 
raport cu masa membrilor UCFS. Din 
cele șase secții pe ramură de sport 
activează secția de popice și în mai 
mică măsură cea de volei iar în acest 
an nu s-a organizat nici un concurs, 
de atletism. In sfîrșit, deși iarna e în 
toi, consiliul asociației sportive pri
vește cu superficialitate actuala Spar- 
tachiadă.

— La ora aceasta avem doar 15 
fotbaliști și atît, ne-a răspuns ingi
nerul șef 1. Ibraim, cînd l-am întrebat 
•despre activitatea sportivă din schelă.

15 fotbaliști care sînt angrenați 'm 
campionatul raional și care se bucură 
de tot sprijinul, nelipsindu-le nimic 
pentru a-și putea duce activitatea in 
cele mai butie condițiuni.

DE UNDE PORNESC 
TOATE NEAJUNSURILE

Dar să vedem cum este îndrumată 
și ajutată echipa de fotbal pentru că 
noi considerăm că de aici izvorăște 
șirul tuturor lipsurilor din activitatea 
sportivă de la schela Băieoi.

C.S.M. Sibiu s-a disputat săptămîna 
trecută și s-a încheiat cu victoria pri
mei echipe cu «corul de 3—1.

SERIA A II-A, MASCULIN: Olim
pia Buc.—Constructorul Brăila (sala 
Dinamo, ora 3,30),, Știința Brașov— 
Știința Petroșeni; Dinamo Suceava— 
Ind. Sir mei C. t urzii', înainte Timi
șoara—C.S.M: Cluj, Minerul Baia 
Mare—Eleciroputere Craiova. FEMI
NIN: Voința București—Corvinul 
Deva (sala C.P.B., ora 9,30), Peni
cilina lași—Metalul București, Parti
zanul roșu Brasov—Progresul Tîrgo- 
oiște, C.F.R. Timișoara—Voința AL 
Ciuc.

Iată clasamentele seriei I:

MASCULIN:
1. Dinamo 4 4 0 12: 3 (219—155) 8
2. Rapid 4 3 1 11: 4 (199—171) 7
3. Știința Galați 4 2 2 8: 7 (197—186) 6
4. Tractorul Brașov 4 2 2 10: 9 (249—241) 6
5. Minerul Bihor 4 2 2 10: 9 (241—247) 6
6. Steaua 4 2 2 8: 8 (215—183) 6
7. Petrolul Ploiești 4 2 2 8: 8 (195—190) 6
8. Știința Timișoara 3 2 1 7: 5 (148—140) 5
9. Știința Cluj 4 1 3 6: 9 (173—187) 5

Î0. Farul Constanța 4 1 3 4:11 (158—218) 5
11. Progresul 4 1 3 3: 9 (129—172) 5
12. C.S.M.S. Iași 3 1 2 3 : 8 (127—160) 4

FEMININ:
1. C.P.B. 4 3 1 11: 6 (236—214) 7
2. Dinamo 3 2 1 8: 5 (184—153) 5
3. Știința Cluj 3 2 1 8: 5 (165—135) 5
4. Rapid 3 2 1 8: 5 (168—149) 5
5. Știința București 3 2 1 8: 6 (174—161) 5
6. Voința Craiova 3 2 1 7: 7 (172—174) 5
7. C.S.M. Sibiu 4 1 3 7:11 (216—225) 5
8. C.S.M. Cluj 3 1 2 6: 8 (157—188) 4
9. Farul Constanța 3.1 2 4: 7 (126—147) 4

10. Progresul 3 0 3 2:9(101—153)3

Tov. N. Constantinescu, președintele 
asociației sportive, și-a îndreptat atenția 
numai spre echipa de fotbal, iar ce
lelalte treburi le-a lăsat în voia soar- 
tei. Pe tov. N. Constantinescu și Gh. 
Șoriceanu, tehnicianul asociației, ca de 
altfel pe întreg consiliul, nu-i intere
sează că nu s-a ținut în schelă prima 
fază a Spartachiadei petrolistului, că 
stadionul din Băieoi e lăsat în pă
răsire, că s-a făcut prea puțin 
pentru popularizarea șt organizarea 
întrecerilor din cadrul „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv". Și 
astfel de constatări s-ar mai putea 
face. Un lucru e clar. Pe consiliu) 
asociației sportive nu-1 interesează de- 
cît ca echipa de fotbal să meargă 
bine. Pentru fotbaliști, conducerea aso
ciației nu precupețește nimic chiar 
atunci cînd unii jucători au pretins 
să li se satisfacă anumite interese 
personale. Astfel, jucători ca Ioan Fi- 
nii-hin, Ilie Anton ș.a., minați de am
biții vedetiste, an condiționat intrarea 
lor în echipă de încadrări mai bune 
în producție, deși ei dovedesc lipsuri 
grave in ceea ce privește disciplina 
in muncă. Deseori s-a intîmplat ca 
fotbaliștii Toma Tămîrjan, C. Moisescu 
etc. să lipsească ore și chiar zile în
tregi de la lucru.

Aflasem o seamă de lucruri frumoase 
despre asociația sportivă din Bo
deștii de Jos, un Sătuc, moldovenesc, 
de lingă „Piatra”, cum numesc local
nicii orașul Piatra Neamț. Și în discu
țiile despre această asociație, despre 
realizările sportive de aci, mereu apă
rea numele medicului Petru Constan
tin. „Este sufletul activității sportive 
din sat", ne spunea un- activist al 
consiliului raional UCFS piatra 
Neamț.

Intr-o zi treburile ne-au purtat la 
Bodești. Bineînțeles; n-am pierdut pri
lejul de a-l întîfni pd medicul Petru 
Constantin și am "iteit de vorbă cu 
dînsul. El îndeplinește'- funcția de se
cretar al asociației și totodată este 
instructorul voleibaliștilor, fotbaliști
lor, jucătorilor de tenis de masă, al... 
tuturor celor ce fac sport la Bodeștii 
de Jos.

— Pasiunile din tinerețe nu dispar 
cu una cu două — ne spunea interlo
cutorul nostru, fost jucător al echipei 
de volei Știința-lpși, care in 1952 cîș- 
tigase titlul de campioană universi
tară. Nu-ți vine să stai pe tușă la 33 
de ani, cînd din anii tinereții ai în 
spate o activitate sportivă cît de cît de 
performanță. Fiind pedagog pe tere
nul de sport, trăiesc deci în sport și 
în același timp îmi îndeplinesc o părti
cică a misiunii mele de medic: ini
țiind tineretul în sport îmi obișnuiesc 
„elevii" cu o serie de deprinderi igie
nice. Intr-un cuvînt îi fac să apeleze 
cît mai puțin la medicul... Constantin".

Acum, să vă prezentăm cîteva din 
realizările asociației sportive Avîntul și 
ale secretarului consiliului, inimosul 
activist sportiv, medicul Petru Con
stantin.

Fină în primăvara acestui an tine
rii din Bodeștii de Jos nu aveau aso
ciația lor sportivă. Medicul Constan
tin s-a sfătuit cu Cțiva țineri din bi
roul organizației U.T.M., cu conduce
rea gospodăriei agricole colective și 
în luna mai au constituit asociația 
sportivă a satului, Aointul-Bodeștii de 
Jos. Despre felul cum a muncit consi
liul noii asociații în primele săptă
mâni de la înființare vorbesc faptele: 
60 de tineri au devenit membri UCFS, 
a început activitatea sportivă în trei sec
ții (volei, tenis de masă și tir), pe te
renul dat de gospodărie s-a amenajat 
o mică bază sportivă etc.

Primele întîlniri pe: care sportivii 
din Bodeștii de Jos le-au susținut în 
compania sportivilor din alte asociații 
au fost meciurile' de volei. Fostul ju
cător de volei de ta Știința-Iași s-a 
dovedit a fi un bun antrenor. Băieții 
antrenați de el au irrJins Ia scor pe 
voleibaliștii din Negrești, Bodeștii de 
Sus și Dobreni. Asociațiile ale căror 
echipe de volei au fost învinse de ti
nerii bodeșteni au cerut revanșa dar 
nu la volei ci la fotbal. Pentru a răs
punde invitațiilor s-a creat la Avîntul 
o echipă de fotbal. Au fost aleși 11 
tineri care mai jucaseră fotbal și în 
prima duminică echipa s-a prezentat 
la meci. Fotbaliștii au fost pregătiți 
tot de medicul Constantin, dar cu 
mai puțin succes deed voleibaliștii. 
Nu-i nimic. Acesta e doar ince 
putui...

Tinerii din Bodești au mai partici
pat la o serie de întîlniri amicale și 
oficiale (în cadrul Spartachiadei de 
vară) la tir. tenis de masă, șah etc. 
Acum asociația Avîntul se situează 
printre asociațiile cu o activitate re-

Toate aceste carențe au avut, după 
cum era și normal, urinări negative 
în acțiunea de popularizare și dez
voltare a sportului. Sînt lucruri bine
cunoscute și de consiliul raional 
UCFS Cimpina. Numai că tovarășii de 
aici se mulțumesc să arate că în 
consiliul asociației Petrolul Băicoi se 
află oameni lipsiți de inițiativă, de 
spirit de răspundere și pasionați doar 
după fotbal.

CE TREBUE FĂCUT

Fără îndoială că actuala conducere 
a asociației poate remedia o serie din 
lipsurile amintite, dar în nici un caz 
nu poate rezolva singură principalele 
deficiențe care duc în momentul de 
față la stagnarea activității sportive 
în schela Băicoi. Ea trebuie să ceară 
sprijinul direcțiunii și al organiza
țiilor de mase din întreprindere, în 
special a> organizației de bază UTM, 
■în acțiunea de mobilizare a tinerilor 
și vârstnicilor la întrecerile Spartachia
dei de iarnă și la „Concursul pentru 
Insigna de Polisportiv'. Consiliul aso
ciației sportive are datoria să treacă 
de urgență la o cotitură în munca de 
coordonare a activității, preocupin- 
du-se în egală măsură de toate sec
țiile pe ramură de sport.

TR. 1OAN1ȚESCU

Dr. PETRU CONSTANTIN

marcabilă. Numărul membrilor a tre
cut de o sută, din venituri (cotizații 
și contribuții) s-au cumpărat o masă 
de tenis, jocuri de șah etc. Perspecti
vele asociației: să crească numărul 
membrilor la 150, să procure alte 
materiale și echipament sportiv, să 
amenajeze terenul de fotbal, să înfiin
țeze o echipă de volei fete, noi sec
ții pe ramură de sport și, bineînțe
les, o vie activitate sportivă în. timpul 
iernii la căminul cultural.

Inițiatorul acestor acțiuni este con
siliul asociației Avîntul și secretarul 
său, medicul Petru Constantin.

Noi urăm atît ttnerilor sportivi din 
Bodeștii de Jos, cît și harnicului lor 
instructor, succese și mai frumoase 
în anul care vinei

TOMA RĂBȘAN

Cuvinte noi 
la Stîlpeni...

(Urmare din pag. 1)

nimic. In campionatul acesta „băie
ții” sînt porniți pe fapte mari...

Cum subiectul acesta este inepuiza
bil, m-am gîndit să închei discuția. 
De aceea l-am întrebat pe președinte:

— Bravo pentru fotbal, dar cu ce
lelalte discipline cum stați ?

Tovarășul Rizoiu a zîmbit cu sub
înțelesuri :

— Merge... Fetele din echipa de 
volei s-au pregătit cu toată seriozitatea. 
De altfel atît ele, cît și băieții de la 
trîntă și tir au obținut titlul de cam
pioni pe raionul Muscel. Nu-i puțin. 
Nu-i așa? La trei discipline — cei 
mai buni din raion 1

Avem în plan apoi construirea unei 
piste pentru atleții noștri, o popicărie 
(care de doi ani tot așteaptă o... ini
țiativă mai concretă) apoi să activizăm 
mișcarea șahistă, care are rnulți sim- 
patizanți la noi.

De bună seamă că rezultatele obți
nute pînă acum justifică eforturile pe 
care le depun toate forurile antre
nate pentru traducerea in viață a pla
nurilor noastre sportive.

Cuvinte de laudă merită împreună 
cu alți entuziaști sprijinitori ai vieții 
sportive și antrenorul Ion Pirică, ve
nit în 1952 aici și de-atunci un ini
mos animator al vieții sportive din 
Stîlpeni.

— Iți mai aduci aminte ? — mi se 
adresează tovarășul Pirică.

In 1952 nimeni nu punea piciorul 
pe mingea de fotbal, iar la rarele 
noastre meciuri, dacă veneau 5—10 
spectatori (prietenii, soțiile cîte o dată 
și... cam atît). Astăzi.;. Ei bine, mai 
puțin de 200 de spectatori n-am avut 
niciodată la o întîlnire sportivă. Dar 
au fost de multe ori și peste 500...

...Ascultam cuvintele noi împăir.în- 
tenite la Stîlpeni în anii aceștia din 
urmă și mă bucuram sincer.

„Case noi", „utilaje moderne", „hai
ne la două rînduri", „echipă de volei", 
„bilet la cinematograf", „popicărie", 
„teren de fotbal", „suporter" — iată 
noile cuvinte din Stîlpeni.

Revoluția culturală a adus aici îm
preună cu lumina electrică, lumina 
demnității, a zîmbetului, a fericirii.

Fetele mai mari zîmbesc cînd își 
aduc aminte ce ar fi însemnat să um
ble ttna din ele în șort acum cîțiva 
ani. Astăzi însă...

Socialismul a șters și ultima urmă 
de sfială din privirile drepte și senine.

Socialismul a adus la Stîlpeni, ca în 
întreaga țară, cuvinte noi, prin care 
se exprimă de fapt o realitate nouă: 
Stîlpenii s-au născut a doua oară.

TOMA BALAȘOIU



Spartachiada de iarnă a tineretului

Agenda întrecerilor■ ■■ CUM A FOST LA TOULOUSE?
de 

no
de- 
de

• TG. MUREȘ

din
Poșta ne aduce zilnic zed 

scrisori în care corespondenții 
ștri voluntari ne informează 
spre desfășurarea competiției 
mase a sezonului, Spartachiada de
iarnă a tineretului. în sălile de 
sport de Ia orașe, în căminele cul
turale de Ia sate au loc întreceri 
animate, la tenis de masă, șah, 
trîntă, gimnastică etc. iar acolo un
de iarna a poposit, de-a binelea au 
început pasionantele concursuri de 
schi, patinaj și săniuțe. Iată 
citeva din relatările corespondenți
lor noștri :

• CURTEA DE ARGEȘ
Pînă în prezent, datorită muncii 

depuse de consiliile asociațiilor spor
tive din raion, peste 9 000 de tineri 
și tinere au luat parte la concursuri 
de gimnastică, cros, orientare turisti
că, săniuș. tenis de masă, trîntă. 
schi etc. Cele mai numeroase parti
cipări s-au înregistrat la asociațiile 
sportive Hidroenergia Corbeni (750), 
Foresta (350), Știința 
din Curtea de Argeș.

Din păcate, sînt și 
ale căror consilii n-au 
get pentru organizarea 
această postură se află 
comunele Valea Danului, 
Arefu, Oiești și Noapteș.

Ilie Fețcanu

Asociația sportivă Poligrafia 
orașul nostru a organizat recent la 
clubul întreprinderii o reușită serbare 
sportivă în cadrul căreia 43 de tineri 
s-au întrecut la șah și tenis de masă 
în cadrul primei etape a Spartachia- 
del. Primele locuri au fost ocupate la: 
tenis de masă — M. Ladislau (secția 
linotip), 1. Fekete (zețărie), la șah 
— S. Grebenișan (tipar), A. Bodo 
(linotip) și A. Penzes (zincografie).

Concursuri reușite au mai avut loc 
și la asociațiile sportive Lemnarul 
(500 de part icipanți). Voința (500), 
Știința (268). Rapid (240) și altele.

loan Păuș

• GALATI

(490), ambele

unele asociații 
mișcat un de- 
întrecerilor. In 
asociațiile din 

Pietroșani,

Cu puține excepții, consiliile aso
ciațiilor sportive din orașul nostru au 
trecut la organizarea întrecerilor. Pînă 
în prezent numărul participanților se 
ridică la 8000. Cele mai populate 
starturi se înregistrează la tenis de 
masă, șah, cros și trîntă. întreceri cu 
numeroși participanți au avut loc, în 
ultimul timp, la asociațiile sportive 
Gloria G.A C. Ivești, Pescărușul Tu- 
lucești și Știința Tudor Vladimirescu 
unde consiliile respective au mobili
zat cîte 400 de concurenți.

P. loan

Intrebarea am adresat-o colectiv rugbiști- 
lor noștri, la înapoierea în țară, după 
excelentul ,6—6' de la Toulouse. Cum era 
și firesc, răspunsurile le-am primit... indivi
dual.

Alexandru Teofilovici, .stîlpul* pe care 
nici Berejnoi n-a reușit să-l clintească în 
grămadă : „Meci de mare luptă : un ritm 

demal cu un adversar de mare valoaTO. 
Mi-a plăcut, în special. Le Draft din linia 
a Il-a. Un... perete, nu altceva". Și dacă 
„Tăcu' spune așa ceva, într-adevăr înain
tașul francez are o forță cu totul remarca
bilă. Altceva ? „Cred că cei doi tineri 
debutanți în jocurile noastre cu Franța ar 
merita o vorbă-două în... zkrr. Au 
muncit mult și cu folos". Am notat : Iliescu 
și Rahtopol, două nume care aveau să se 
repete în răspunsurile celorlalți jucători.

Trecem la... linia a IlI-a, despre care 
presa franceză continuă să scrie numai în 
superlative. E rîndul lui Viorel Moraru, 
căpitanul reprezentativei noastre, să răs
pundă :

„Francezii au dorit mult să cîștige, dar 
noi am dorit șî mai mult să... nu pierdem. 
Echipa romînă a întâlnit un adversar mai 
decis și mai bine pregătit decît cei de 
la Bayonne. Am terminat la egalitate, dar 
am avut multe ocazii de a obține victoria".

Ii reamintim lui Viorel Moraru că Michel 
Crauste, căpitanul „XV'-lui francez, a de
clarat după meci că este mîndru de prie
tenia jucătorului nostru, pe care-1 consi
deră de valoare mondială.

„Nu răspund unei politeți cu alta, dar 
să știți că la Toulouse, Michel Crauste a 
fost cel mai bun înaintaș de pe teren și 
mî-a făcut plăcere 
6ău excepțional".

— Dar în echipa
se pot face ?

— „întrebare mai

pă, omogenitatea formației noastre. Poate, 
totuși, un „plus” pentru Dernian, Penciu, 
Iordâctoescu...”.

Impresionează modestia. Chlrlac vorbește 
cu însuflețire despre aportul adus de 
Costel Stănescu, Iliescu de risipa de ener
gie a lui Mircea Ru3u, Irimescu despre 
consacrarea Iul Wusek pe aripă... ,Eu'-ul 
nu este rostit niciodată. Așa înțelegi mai 
lesne cum a fost stăvilit iureșul francezi
lor după eseul lui Rahtopol. Șl multe 
altele...

De la Rene Chlrlac aflăm ce .uitase' 
Moraru să ne spună : .In ultimele minute, 
Vforel a înscris o lovitură de picior căzută 
perfect valabilă, pe care arbitrul Walthers 
a anulat-o pentru o infracțiune cu totul 
imaginară și numai după ce balonul tre
cuse... printre bare. A doua oară, la numai 
clteva clipe, faza din grămadă s-a repetat

Iată-ne acum în fața jucătorului cu nn, 
15, căruia și de data aceasta francezii 
i-au spus... .Alexandru cel Mare'. Penciu 
trece însă peste aceste etichete gazetă
rești. Trece și peste faptul că, deși după 
meciul de la Rovigo n-a mai făcut nici un 
antrenament — fiind accidentat — la Tou
louse a jucat excelent, dar — cum na 
spune dr. V. Ignat — cu multe, foarte multa 
eforturi. Ne răspunde simplu : „Haide, mal 
bine să vorbim de meci. întotdeauna jocu
rile cu Franța au fost grele. Acum a existai 
la francezi o dorință mai mare ca oricând 
de a cîștiga. Șl totuși, noi am avut Ini
țiativa, am dominat mai mult și am rea
lizat, prlntr-o perfectă colaborare între 
compartimente, numeroase ocazii de a în
scrie. Adversarul meu direct, fundașul 
Raz at, n-a fost în formă și uneori jocul l-a 
depășit. De altfel, se pare că selecționerii 
francezi n-au fost prea inspirați în toata

grea decît un... placaj.
Presa a subliniat spiritul colectiv de echi-

120-a scrisoare
...Cîtid vrem să vedem care dintre 

corespondenții. noștri voluntari au fost 
mai harnici apelăm la cartotecile lor, 
păstrate cu grijă la redacție. Un fel 
de... fișă de pontaj, cu numele și adresa 
corespondentului, cu titlurile materia
lelor pe care le-a trimis.

Printre colaboratorii noștri care au 
cele mai multe fișe se numără și la- 
mlnoristul Octavian Guțu din Cluj. 
Ieri am primit o nouă scrisoare de la 
Octavian Guțu intitulată „în vîrf de 
munte". în care ne informează că 
„o dată cu venirea iernii, nentună- 
rați amatori de sport din orașul de la 
poalele Feleacului au început să prac
tice schiul, patinajul sau hocheiul. Zi
lele trecute am fost cu un grup de 
alpiniști de la asociația sportivă Meta
lul din Cluj, în munții Rodnei".

După ce ne vorbește de peripețiile ur
cușului, de lupta sportivilor cu munții 
înzăpeziți, Octavian Guțu ne roagă 
în încheierea scrisorii să publicăm 
fotografia alăturată care îl înfățișează 
pe unul din alpiniștii participanți și 
anume pe matrițerul Andrei Moldovan, 
după escaladarea vîrfului Ineu, aflat 
la o altitudine de 2.295 m.

Aceasta este cea de-a 120-a scrisoare 
pe care ne-a trimis-o în anul 1963, 
Dar ce-au cuprins celelalte corespon
dențe ale lui O. Gutu? O varietate 
de probleme, de preocupări ale orga
nelor UCFS, felurite aspecte din via
ța asociațiilor sportive. „Noi secții de

tir", „Pasionante întreceri de atle
tism", „Primul campion pe asociație", 
„Noi asociații sportive", „Apor
tul instructorilor voluntari", „Frun
tași în producție și
,O reușită duminică

„Un interesant
consiliul
asociație sportivă 
„Centre de Inoă- 
„Crosul 1 Mai", 

Frumoase

tivă",
gimnastica*, „La 
UCFS Gherla", „O 
sătească fruntașă", 
țâre a sportului", 
„Știri din raionul

în sport", 
cultural-spor- 
concurs de 

raional

La Brașov: ultimele întreceri ale anului

acțiuni turistice în raionul Gherla", 
„Primul bazin de înot, primele succe
se", „Numeroase întreceri în cinstea 
zilei de 23 August", „Cum sînt în
treținute bazele sportive din raioanele 
Dej și Gherla", „Numeroși participante 
la concursul pentru Insigna de Polispor
tiv", „S-a încheiat campionatul regio
nal de fotbal", „Spartachiada de iarnă 
în plină desfășurare", — iată numai 
eleva din tiitlurile maiterialejor pe 
care ni le-a trimis de-a lungul anului. 
Simpla enumerare a titlurilor ilustrează 
dorința lui O. Guțu de a aduce la cu
noștința iubitorilor de sport din în
treaga țară ceea ce se înfăptuiește în 
localitatea și regiunea unde activea
ză. Iar dacă-î citești cele 120 de scri
sori, îi constați prezența peste tot. 
Parcă îl vezi plccînd de la uzină și 
îndreptîndu-se spre sediul asociațiilor 
sau cluburilor, spre stadioane, iar 
după ce a urmărit pasionantele între
ceri retrăgîndu-se la masa lui de 
scris și comunicînd ziarului inițiative, 
rezultate, metode de muncă ce merită 
a fi generalizate, realizări obținute în 
acțiunea de atragere a unui număr 
cît mai mare de oameni ai muncii 
pe terenurile de sport.

Cu ochi de bun gospodar a semna
lat și neglijențe și lipsuri („Bază spor
tivă sau dormitor ?", „în comuna 
Apahida, o asociație numai cu nume
le" etc.), care trebuie înlăturate.

Fie că este vorba de succese sau 
de aspecte critice, scrisorile lui Octa
vian Guțu sînt strîns legate de preo
cupările de zi cu zî, de amplul efort 
al construcției socialiste în țara noa
stră. Și el este numai unul din nu
meroșii noștri corespondenți voluntari 
care s-au evidențiat în 1963 și de la 
care în viitorul an așteptăm cît mai 
multe vești pe teme actuale.

noastrâ ce evidențieri

să-1 felicit pentru jocul

franceze recu- 
îa toate com-

Gigei Drobotă 
ca el

Orașul de la poalele Tîmpci va găz
dui în zilele următoare ultimele în
treceri de gimnastică programate în 
acest an. într-adevăr, în decursul unei 
singure săptămîni la Brașov se vor 
desfășura cîteva importante acțiuni : 
finala campionatului republican pen
tru juniori (individual și pe echipe) 
— în zilele de 23 și 24 decembrie, 
finala concursului republican de gim
nastică artistică (28 și 29 decembrie) 
iar între aceste evenimente sportive 
competiționale, ședința de analiză a 
activității de gimnastică din anul 1963 
programată în ziua de 25 decembrie.

Punctul de atracție îl constituie, de
sigur, întrecerea finală a celor mai 
buni juniori ai țării, reprezentanți 
<ai mai multor regiuni, care se reunesc 
la Brașov pentru disputarea titlurilor 
de campioni la individual compus, pe 
echipe, precum și pe aparate. Succesul 
edițiilor anterioare ale acestei com
petiții ne face să anticipăm o între
cere interesantă, dîrză, o luptă pasio
nantă pentru cucerirea locurilor frun
tașe. Prezența în echipele reprezenta
tive de regiuni a unor gimnaste și 
gimnaști talentați, componenți ai lotu
rilor republicane, ne dă temeiul să 
prevedem evoluții de bună calitate, 
note mari, aprecieri favorabile la a- 
dresa tinerilor gimnaști.

Răsfoind listele particip anților, am 
reținut citeva nume binecunoscute 
deja în gimnastica noastră : Rodica 
Apăteanu, Elena Nenciu și Lucia Chi-

riță (oraș București), Elena Ceampelea, 
Olga lonescu (Ploiești), Eleonora Flo
rian, Doina Scăiușan, Cornelia Sav 
(Banat), Maria Nania (Dobrogea), Ne- 
delușa Radulescu (Galați), Camelia 
Marcu (Brașov) ș.a. La băieți, pentru 
plrimele 
disputată 
Mihăiuc, 
fii Blaj
(reg. București), Vasile Coșariu, Mar
cel Bene-a* (Banat), Petre 
(Crișana), Gbeorghe Mutu, Gheorghe 
Păunescu (Oltenia) și alții.

întrecerile juniorilor vor avea loc 
în sala Tractorul din Brașov. Tot aici, 
în zilele de 28 și 29 decembrie se va 
desfășura finala concursului republi
can de gimnastică artistică, la 
și-au anunțat prezența cele mai 
gimnaste ale țării.

Ne aflăm la sfîrșitul anului 
perioadă în care gimnaștii din 
noastră au desfășurat o muncă inten
să, au participat la multe concursuri 
interne și internaționale. Miercuri 25 
decembrie, la Brașov va avea loc șe
dința de analiză a activității de gim
nastică din 1963, acțiune la care sînt 
invitați antrenori, arbitri, președinții 
comisiilor regionale de gimnastică și 
alte cadre de specialitate din întreaga 
țară. Va fi un bun prilej pentru con
cluzii utile privind activitatea trecută, 
pentru trasarea jaloanelor activității 
viitoare.

locuri întrevedem o luptă 
între Nicolae Berhă, Petre 

Jan Lascu (București), Teo- 
(Brașov), Mircea Mărculescu

Mărcuțiu

care 
bune

1963, 
țara

TR. ANDRONACHE

Luptă aprigă pentru balonul care va 
gine din meciul 

aproape Identic, arbitrul n-a mai găsit ce 
să Inventeze, dar batonul trimis de Moraru 
a lovit... bara. După aceea s-a terminal 
meciul l...".

Nelipsit de la ultimele partide cu Franța, 
mijlocașul nostru ne-a mal relatat un as
pect foarte îmbucurător : .Pînă acum se 
vorbea numai despre egalitatea duelului 
între pachetele de înaintași. Acum au intrat 
in .scenă” și ireislerturlle noastre".

Ne-am reamintit că ziarele 
noșteau : «Am fost dominați 
par timen lele”.

E o plăcere să-l asculți pe
vorbind despre cel care n-au stat 
— pe tușă. Sigur că rugbistul ieșean ar 
fi dorit să fie și el pe terenul din Toulouse, 
dar .dacă oar fost alții mal bunl,..1”. Așa, 
a stat în tribună și a aplaudat din toată 
inima pe lonescu — învingător în duelul 
cu Abadie. .Să fl văzut cum a jucat șl 
.nea" Paul Iordăchescu 1" (și se spunea că 
la talonaj francezii sînt imbatabili 1) Are 
pentru toți cuvinte de laudă. Și unul în 
plus pentru .spiridușul' de Rahtopol pe 
care nu l-a speriat de loa faima fraților 
Boniface. .Toți o minune de băieți 1".

Costel Stănescu este vesel și — aproape 
ca toți ceilalți — puțin... vînăt la față.

.Francezii au văzut că nu ne pot În
vinge și s-au cam .aprins", jucînd destul 
de dur uneori. Dar, nu-i nimic. Asta va 
trece și vor rămîne celelalte amintiri, fru
moase : primirea prietenească, atenția cu 
care delegația noastră a fost pretutindeni 
înconjurată, ceasurile petrecute împreună 
cu Lacaze, Laborde, Crauste șl ceilalți 
jucători francezi, vizita printre muncitorii 
uzinelor de avioane «Caravelle" și multe 
altele, care completează impresiile noastre 
de la Toulouse”.

fi cîștigat de înaintașii noștri (irria- 
Franța — Romînia),

schimbările făcute în ultimul moment, too* 
mai în dorința de a ne opune cel mal 
puternic XV existent la acea oră”.

Șl așa cum era firesc’, am păstrat spațiul 
corespunzător pentru răspunsul unuia din* 
tre cel care au contribuit în cea mai mare 
măsură la rezultatul excelent realizat de 
echipa noastră, prof. N. Pădureanu, antre
norul principal al lotului :

„Meci egal, deși... Dar, să vorbim mal 
bine despre joc. A fost o partidă memo
rabilă. Adversarul, bine pregătit și hotăra 
sâ cîștige, a încercat totul. Pachetul de 
înaintași, „căptușit” solid cu Lira șl Le 
Droff — jucători de mare forță — n-a rezistai 
însă forței colectiva a Jucătorilor noștri* 
Nici trelsferturile cu frații Boniface In cen
tru na șl-au putut face jocul. Rugbiștil ro
mâni au știut sâ atace, dar sâ și se apere 
cu toate forțele, cu toată dirzenka. Echipa 
noastră a jucat bine ; jucătorii au aplicat 
creator indicațiile tactice primite înainte 
de meci, au dovedit o excelentă pregătim 
tehnică șl fizicâ șl au luptat cu o voință 
șl dârzenie cu totul remarcabile. Aș vrea 
să mulțumesc tuturor jucătorilor penftm 
conștiinciozitatea manifestată In pregătire 
și pentru 
Toulouse, 
constituie 
trenorl o 
bucurie”.

Așadar, 
versar redutabil, echipa noastră a dovedii 
o pregătire superioară și a luptat cu 
doare, cu un lăudabil efort colectiv, pentm 
a reprezenta cu cinste culorile sportive ate 
patriei.

Așa a fost la Toulouse 1

DAN GIRLEȘTEANU

dăruirea lor în partida de la 
pentru frumoasa comportare care 
pentru colectivul nostru de an- 
prețioasă răsplată și o

sa recapitulăm : în fața unui ad-

Cînd se lucrează de mântuială...
Am revăzut de curînd sala 

sport a școlii medii nr. 12 
Capitală. I s-au 
modificări, i s-au 
moderne. Aproape 
cunoaștem.

Pentru a crea 
cît mai 
școlii a hotărît să facă unele mo
dificări 
vechiul 
becuri 
tuburi de

Această 
țață, încă 
raionul 1 
tov. Spiegler) care ulterior a dat-o 
spre execuție I.R.C.R. 1 Mai. Ter
menul stabilit prin contract a fost 
de două săptămîni. De atunci au 
trecut

S-a
viteză 
sa de 
citeva 
putut întră în sală. Cinci luni de

de 
din 

adus importante 
făcut amenajări 
să n-o mai re-

elevilor condiții
bune de lucru, conducerea

și ila instalația electrică: 
sistem de iluminat — cu 

urma să fie înlocuit cu 
neon.
lucrare a fost încredin- 
din vară, LA.L.^ului din 
Mai (inginer proiectant,

însă 5 luni de zile!
lucrat, într-adevăr, cu o 

de... melc, motivîndu-se lip- 
materiale, astfel că abia de 
săptămîni, elevii școlii au

zile pentru transformarea unei in
stalații electricei Și ce transfor
mare!?

Proiectantul s-a complicat inutil, 
muțind fasungurile de pe tavanul 
sălii, pe pereții laterali. A pierdut 
din vedere un amănunt deosebit de 
important: sala nu este folosită în 
exclusivitate pentru gimnastică, ci 
și pentru jocuri sportive, mai ales 
pentru baschet.

NOTE CRITICE

fixare a tubu- 
se poate juca 
normale, deoa- 

lumi-

Or, prin actuala 
rllor de neon, nu 
baschet în condiții 
rece majoritatea fascicolelor
noase bat chiar în panouri!

Ceva mai mult. In timpul 
namentelor sau meciurilor, mingile 
lovesc adesea plasele de protecție

antre-

ale tuburilor (care, în paranteză 
fie zis sînt executate necorespun
zător, făcînd notă discordantă cu 
estetica de ansamblu a sălii) pro- 
vocînd deteriorarea tuburilor. Con
cret: după mai puțin de o lună de 
la terminarea lucrării, o bună 
parte din tuburi nu mai funcțio
nează...

Se înțelege că, în atari condiții, 
conducerea școlii nu a acceptat să 
facă recepția lucrării. De aceea, 
s-au purtat tratative pentru modi
ficarea proiectului, pentru fixarea 
tuburilor de neon în tavanul sălii, 
soluția cea mai bună. Numai că 
aceste tratative întîrzie să dea 
roade.

Pe bună dreptate, elevii și profe
sorii școlii se întreabă: va trebui 
oare să treacă alte... cinci luni 
pînă la desăvîrșirea lucrării? Ce 
părere au tovarășii de la I.A.L. și 
I.R.C.R. 1 Mai?...

TIBERIU STAMA
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POPAS SPRE INNSBRUCK
Despre pregătirile hocheiștilor noștri fruntași

F O dată cu „Cupa Dunării" s-a în- 
fcheiat încă o etapă importantă în pre
gătirea hocheiștilor noștri fruntași, în 
vederea participării la Jocurile Olim
pice de la Innsbruck. Munca din tim
pul verii a fost continuată de Ia 1 oc
tombrie cu antrenamente pe gheață și 
cu turneul întreprins în cîteva țări eu
ropene, după care lotul nostru a concu
rat în competiția de la București.

Considerăm . necesar facem o 
scurtă trecere în revistă Vă stadiului 
de pregătire a echipei, bazîndu-ne în 
special pe ceeajce am văzut, la Bucu
rești și pe unele discuții purtate cu 
antrenorii Fllamaropol și Ion Tiran.

De Ia început trebuie să arătăm că 
celelalte două echipe participante la 
„Cupa Dunării" (Sofia și Belgrad) sînt 
formații modeste, departe <de valoarea 
adversarilor pe care urmează să-i în- 
tîlnim la J. O. Totuși, așa cum arătam 
și în cronicile noastre, ar fi greșit să 
spunem că ele nu au oferit echipei 
noastre posibilitatea unei verificări. Au 
fost totuși formații cu stil de joc dife
rit, una punînd accentul pe combati
vitate, uneori chiar exagerată (Sofia) 
iar cealaltă pe o apărare ermetică 
(Belgrad). Vom adăuga că aprecierile 
noastre țin seama și de faptul că pînă 
la J.O. mai avem cinci săptămîni și, 
ca atare, nu putem cere ca echipa să

Fază din meciul București—Sofia. Atacantul nostru Ioanovici (in stingă) 
conduce pucul, în timp ce un apărător advers încearcă să-i bareze drumul.

fie astăzi in maximum de formă, lucru 
ce urmează să fie realizat de acum 
înainte.

Ce observații s-au desprins urmărind 
echipa noastră ?

In primul rind, lotul aliniază cam 
aceiași jucători de anul trecut. S-au 
adăugat — și măsura este bună — Ți- 
riac și Naghi. Așadar, dispunem de 
oameni corespunzători, în plenitudinea 
forțelor și care au avantajul unei bo
gate experiențe internaționale. Dacă lo
tul este același, în schimb formația 
prezintă unele noutăți: frații Szabo 
joacă în linii deosebite, măsură luată 
în interesul întăririi liniei a doua ; pri
ma linie are o altă alcătuire, fiind 
formată acum din Biro, Calamar, G. 
Szabo. Tot ca o ...noutate — îmbucu
rătoare — este și cristalizarea liniei 
a treia (Ioanovici, Florescu, Pană) a 
cărei sudură și putere de luptă sînt 
în- evidentă creștere, intr-un cuvînt, 
premise pentru egalizarea valorii celor 
trei linii către un nivel ridicat.

Pregătirea fizică a echipei se pre
zintă satisfăcător. Am văzut că, în 
general, hocheiștii noștri acționează în 
ritm viu de la începutul și pînă la sfîr- 
șitul jocului. Aceeași constatare și în 
ceea ce privește patinajul, care se pre
zintă mai bine decît în aceeași perioadă 
a anului trecut, dar pentru care va 
trebui ca antrenorii lotului să manifeste 
in continuare o preocupare atentă. La 
acest capitol credem că trebuie insistat 
asupra îmbunătățirii vitezei și patina
jului cu spatele, apt de necesare în re
plierea echipei.

Ar fi o greșeală dacă în etapa ur
mătoare s-ar neglija pregătirea fizică, 
căreia trebuie să i se acorde locul cu
venit între ceilalți factori ai antrena
mentului.

Sub aspect tehnic, mai este încă 
mult de lucru. Este adevărat că dato
rită experienței de joc, hocheiștii noștri 
posedă un bagaj tehnic în continuă 
dezvoltare, dar se pare că ei neglijea
ză tocmai unele procedee de bază. S-a 
văzut încă nesiguranță în mînuirea 
crasei și aceasta nu numai pentru că 
nu e folosită cum trebuie forța bra
țelor, ci mai ales pentru faptul’ că la 
o bună parte din jucători există ten
dința să lucreze cu o singură mînă, 
sau să nu țină crasa pe gheață. Con-

SPORTUL POPULAR
Nr. '4362 Pag. a 4-a 

ducerea pucului și driblingul nu au 
încă finețea necesară, iar pasele și șu
turile sînt adesea lipsite de precizie 
și forță. Iată deci explicația pentru 
care atacul nostru n-a fost destul de 
eficace, chiar în fața unor echipe mai 
slabe, cum au fost adversarii din 
„Cupa Dunării", în ciuda unor scoruri 
care ar părea destul de ridicate. în a- 
ceastă privință se recomandă o aten
ție specială acestui capitol din pregă
tire, iar lucrul individual — chiar în a- 
fara programului — se impune. In 
plus, socotim că trebuie mult mai mult 
exersat și aplicat jocul cu corpul, defi
citar chiar la unii fundași cu confor
mație fizică corespunzătoare și cu ex
periență, cum sînt Varga și Czaka.

In timpul care a mai rămas pînă la 
J.O. trebuie lucrat serios în ceea ce 
privește pregătirea tactică, pentru că 
— după părerea noastră — aici s-au 
manifestat cel mai pregnant deficien
țele echipei. Să începem cu apărarea. 
Așezarea oamenilor pe teren în ideea 
recomandată de antrenori (cu un fun
daș „măturător", care supraveghează 
zona din fața porții, cînd celălalt fun
daș atacă adversarul cu puc) este slab 
însușită și aplicată. Nu se vede depla
sarea rapidă a echipei pe direcția ata
cului advers și adesea vedem cîte un 
jucător care fie că rămîne în zona neu

Foto : T. Roibu

tră, fie că nu ia parte activă la apă
rare, deoarece marchează cîte un ad
versar aflat undeva la un colț al te
renului, unde nu prezintă un pericol 
imediat. In ceea ce privește atacul, 
ne-a atras atenția faptul că rareori se 
află în fața porții adverse un atacant 
de-al nostru care să hărțuiască apăra
rea și, în ultimă instanță, să fructifi
ce atacurile. Extremele manifestă încă 
tendința să se demarce spre centrul te
renului, lucru de două ori greșit: se 
aglomerează jocul și se dă posibilita
tea adversarilor să utilizeze bodicec ul.

internă și internaționalăActualitatea
• Echipa Steaua a plecat joi la 

Istanbul pentru a susține prima în- 
tîlnire cu Galatasaray din cadrul 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet masculin. Meciul se desfășoară 
azi sub conducerea arbitrului bulgar 
B. Stoicev și a unui arbitru din 
Izrael. Partida retur, programată pen
tru 18 ianuarie 1964 la București, va 
fi arbitrată de Anaiol Kokarev 
(U.R.S.S.) și Aurel Dekei (R.P. Un- 
gardj.

• Campionatele republicane pro
gramează pentru azi și mîine urmă
toarele partide: masculin seria 1: Po
litehnica Cluj—-Steagul roșu Brașov, 
Știința Craiova—Dinamo Oradea și 
Știința Timișoara—Siderurgistul Ga
lați; seria a 11-a: Voința Tg. Mureș 
—Voința Satu Mare, Chimia Suceava 
—-A.S.A. Roman, Voința Iași—Farul 
Constanța, Olimpia M.I. București— 
Constructorul Iași, Progresul Bucu
rești—Aurul Brad; feminin seria I: Ra
pid București—Voința Brașov, Știința 
București—Voința Tg. Mureș, Crișul 
Oradea—Voința; București, Mureșul 
Tg. Mureș—Voința Oradea, Știința 
Cluj—Unirea București; seria a 11-a: 
Mătasea Dudești—A.S.A. Cluj, I.C.F. 
—Progresul București, Știința Timi
șoara—C.S.M.S. Iași, S.S.E. Constan
ța—Olimpia București.

• Intîinirea restanță dintre echipe
le feminine Știința Cluj și Rapid 
București, disputată joi la Cluj, s-a 
încheiaț _ CU ^victoria rapidistelor la 

Or, atacînd pe aripi, apărarea este des
trămată și pusă în imposibilitatea de a 
folosi atacul cu corpul, interzis la man
tinelă. Este necesară, de asemenea, o 
mai rapidă circulație a jucătorilor și 
pucului în zona adversă, renunțîndu-se 
la jocul static, la pasele „telefonate". 
In sfîrșit, se trage exasperant de slab 
și de imprecis la poartă, nu se folosesc 
șuturile fulgerătoare, la semiînălțime.

Pregătirea unor portari la înălțimea 
cerințelor actuale (s-a văzut la cam
pionatele mondiale că jocul portarului 
atîrnă foarte greu în balanța victoriei) 
continuă să rămînă un deziderat.

Și acum, cîteva cuvinte despre jucă
tori. Crișan, ca și Sofian, trebuie să 
acorde mai multă atenție respectării 
poziției fundamentale și plasamentului. 
Czaka și Varga să folosească mai a- 
proape de posibilitățile lor jocul cu cor
pul. Ionescu, unul din puținii noștri 
jucători care-și amintesc că bodicec-ul 
este una din cele mai bune arme în a- 
părare, trebuie să fie mai atent la pase, 
să nu se mai aventureze în joc, lăsîn- 
du-și sarcinile de apărare pe seama al
tora. Țiriac e pe un drum bun, își res
pectă sarcinile postului, dar trebuie să 
fie mai calm și să lucreze mai mult 
pentru a-și îmbunătăți tehnica. Fogo- 
roș are calități fizice remarcabilele în 
progres tehnic dar joacă prea lent, cu 
o teamă nejustificată. Biro, jucător de 
bază, trebuie să-și respecte mai mult 
îndatoririle de extremă și să ajute mai 
consistent apărarea. Calamar are o 
bună circulație în teren, dar trebuie să 
joace mai „tare", să-și accelereze vi
teza de joc la nivelul celor două extre
me, pe care trebuie să le conducă. Stă 
slab încă în privința trasului la poar
tă, ca și ceilalți doi centri, de altfel, 
Ferenczi și Florescu. In legătură cu 
ultimul, trebuie să facem remarca — 
pe care i-au făcut-o și antrenorii — că 
înțelege greșit necesitatea circulației în 
teren, depășind limitele cerute postu
lui său. In plus, e exagerat de nervos. 
G. Szabo deține o formă bună; îmbucu
rător, la el, faptul că a înțeles să joace 
mai tare în apărare. Andrei nu vine 
la timp în urmă, în ajutorul apărării. 
Intr-o măsură mai mică și 1. Szabo 
face această greșeală. Lui Pană i se 
cere mai mult calm, să nu se mai pre
cipite atîta pe gheață, iar Ioanovici 
să adauge la intrările lui hotărîte și 
derutante, pasarea la timp a pucului. 
Naghi poate fi foarte util echipei ca 
fundaș. Mihăilescu să muncească în 
continuare, pentru că are reale pers
pective.

Așadar, circa cinci săptămîni pînă 
la Olimpiada de iarnă. Timpul este su
ficient pentru punerea la punct în cele 
mai bune condițiuni a echipei, dacă se 
va munci serios, hotărît, cu pasiune, 
fără să se irosească măcar o clipă. 
Sîntem convinși că echipa va confir
ma speranțele care se pun în ea și va 
folosi din plin condițiile de pregătire 
ce i-au fost create.

MIRCEA COSTEA 
RADU URZICEANU

• STEAUA A PLECAT LA 
ISTANBUL • JOCURILE 
CAMPIONATELOR REPU
BLICANE • RAPID ÎNVIN
GĂTOARE LA CLUJ o CAM
PIONATELE CAPITALEI

scorul de 60—49 (21—24). Meciul a 
avut un nivel tehnic bun și a plăcut 
datorită combativității cu care s-a 
jucat. Acțiunile în viteză ale studen
telor au făcut ca victoria Rapidului 
să fie aproape tot timpul sub semnul 
incertitudinii. în final, bucureștencele 
au fost mai hotărîte și au reușit să 
acumuleze punctele necesare cîștigării 
meciului. Cele mai multe puncte au 
fost înscrise de Eva Ferencz (25), 
Anca Racoviță (18), Elena Ivanouici 
(12) de la Rapid, Magda Godri (11), 
Magdalena Wagner (20) și Ildiko 
Horvath (10) de la Știința Cluj. 
(I. Brățan—coresp.)

• S-a stabilit data disputării a 
două importante restanțe ale campio
natului masculin. Jocurile Steaua— 
Știința Tg. Mureș și Rapid—Dinamo 
București se vor desfășura joi 26 
decembrie, de la ora 18, în sala Fie
rea sca.

• Rezultate din campionatele Capi
talei: categoria calificare: Voința— 
Progresul. 69—60, Olimpia M.I.—Ipro-

STMBĂTA

BASCHET : Sala Giulești, ora 
17: I. C. F. — Progresul Bucu
rești (f. II); Rapid — Voința Bra
sov (f. I) în cadrul campionatu
lui republican.

POPICE : Arena Unirea, ora 16: 
Unirea — Rafinăria Teleajen (m).

DUMINICĂ

VOLEI : Sala Dinamo, ora 8,30: 
Olimpia — Constructorul Brăila 
(m); Steaua — Rapid (m); Dinamo 
— Știința Cluj (f).

Sala C.P.B., ora 9,30: Voința — 
Corvinul Deva (f); Progresul — 
Farul Constanța (f).

ȘAH : Sala de festivități a hote
lului Victoria, ora 15,30, ultima 
rundă a finalei campionatului re
publican (m).

HANDBAL : Sala Floreasca, ora 
15: jocuri în cadrul „Cupei F.R.H." 
Spartac — București juniori (m); 
ora 16,15: I.C.F. — Rapid (m); ora 
17,30: Electromagnetica — Știința 
(f); ora 18,30 : Steaua — Rafinăria

TENIS DE MASA

Echipa CSM I Cluj și perechea 
Maria Alexandru - Ella Constantinescu 

primele campioane republicane pe 1963
(Urmare din pag. 1) 

întregii competiții. Subliniem și com
portarea componentelor echipei noastre 
de tineret, Eleonora Mihalca și Iudit 
Crejec, clasate pe locul II înaintea u- 
nor formații mai rutinate. Este semni
ficativ faptul că ele au învins prinir-un 
joc ofensiv perechea Pitica — Folea.

Iată care sînt clasamentele în cele 
două serii ale turneului echipelor fe
minine: seria I: 1. Progresul II Buc. 
(Mariana și Victoria Jandrescu) 2. Iz
vorul Bocșa Vasiovei, 3. înfrățirea 
Oradea, 4. Silvicultorul Brașov, 5. 
Tehnometal Timișoara ; seria a Il-a :
I. Progresul III Buc. (Viorica Ivan, 
Doina Zaharia), 2. Voința Arad, 3. 
C.S.M. Cluj, 4. Constructorul Tg. Mureș, 
5. Voința Sibiu, 6. Progresul Buzău. In 
cele 4 serii preliminare masculine cla
samentele s-au prezentat astfel: se
ria 1: 1. C.S.M. II Cluj, 2. Progresul 
III Buc., 3. Bere Grivița Buc.; 4. 
C.S.M. Reșița. Seria a Il-a 1. C.S.M.

met 75—60, Steaua—Academia Mili
tară 65—53, Minerul—Electrica 62— 
51, Construcția—Electromagnetica 82 
—77. In seria formațiile studențești: 
masculin: I.C.F. I—Inst. Pedagogic 
65—56, Universitatea I—I.C.F. II 62 
—59, Agronomia—I.M.F. I 48—47,
I.S.E.—Arhitectura 63—60; feminin: 
Inst. Pedagogic—I.C.F. 53—23, Arhi
tectura—Politehnica 45—33, I.P.G.G. 
— Universitatea II 47—43. (Cr. Po
pescu—coresp.).

• Constatînd unele abateri de la 
disciplină și o serie de neglijențe în 
organizarea întrecerilor din cadrul 
campionatelor republicane, F.R. Bas
chet a luat o serie de măsuri. Astfel, 
antrenorul Liviu Nagi) și jucătoarea 
Eva Schmidt (Crișul Oradea) au fost 
sancționați cu avertisment pentru ati
tudine nesportivă în cursul jocului cu 
Voința Tg. Mureș; Știința Tg. Mureș 
a fost avertizată pentru lipsuri în or
ganizarea meciului cu Rapid Bucu
rești; jucătorii Țedula și Toth au fost 
avertizați deoarece prin atitudinea lor 
protestatară au incitat o parte din 
spectatori în cursul partidei cu Rapid 
București; Dorina Stiliman (Unirea 
București) a fost sancționată cu aver
tisment, deoarece a avut o atitudine 
ireverențioasă față de arbitrii jocului 
Unirea—Știința București. F.R. Bas
chet a ratificat măsura luată de Știin
ța Cluj (ultimul avertisment) împo
triva jucătorului Adolf Cernea.

Teleajen (m); ora 19,15 : Fabrica 
de timbre — Rapid (f).

BASCHET : Sala Giulești, ora 
8 : Mătasea Dudești — A.S.A. 
Cluj (f. II); Știința — Voința Tg, 
Mureș (f. I); Progresul — Aurul 
Brad (m. II); Olimpia M. I. — Con
structorul Iași (m. II); jocuri în ca
drul campionatelor republicane.

POPICE : Arena Unirea, de la 
ora 8 partea a doua a meciului 
masculin dintre Unirea și Rafinăria 
Teleajen.

I Cluj; 2. Tehnometal Timișoara, 
M.T.Tc. Buc., 4. Voința Arad, 5. C 
namo Craiova, 6. Lemnarul Tg. Mure 
Seria a IlI-a : 1. Voința Buc., 2. Pr 
greșul II Buc., 3. Voința Iași, 4. Izv 
rul Bocșa Vasiovei, 5. înfrățirea Or 
dea. Seria a lV-a: 1. Progresul 1 Bui
2. Voința Cluj, 3. Știința Satu Mar 
4. Silvicultorul Brașov, 5. Progres 
Buzău, 6. C.S.M. Sibiu.

Rezultatele turneului final al echip 
k>r masculine : C.S.M. I Cluj — Voin 
Buc. 5—0 (Negulescu ■— Angeles; 
2—0, Giurgiucă — Iscovici 2—0, Re
— Botner 2—1, Giurgiucă ■— Angele 
cu 2—0, Negulescu — Botner 2—0 
C.S.M. II Cluj — Progresul I Bu 
5—2 (Cobîrzan — Sîndeanu 2—1, B 
dea — Gantner 2—0, Sentivani — L 
chian 2—0, Cobîrzan — Gantner 1— 
Sentivani — Sîndeanu 0—2, Bodea - 
Luchian 2—1, Sentivani — Gantn 
2—1. C.S.M. I Cluj — C.S.M. II CI 
5—2 (Negulescu — Cobîrzan 2— 
Giurgiucă — Sentivani 2—1, Reti - 
Bodea 0—2, Giurgiucă — Cobîrz: 
2—0, Negulescu — Bodea 2—0, Rt
— Sentivani 0—2, Giurgiucă — Bodi 
2—0). Progresul I Buc. — Voin 
Buc. 5—2 (Sîndeanu-Iscovici 2— 
Gantner — Botner 1—2, Luchian - 
Angelescu 2—1, Gantner — Iscovi 
2—0, Sîndeanu — Angelescu 2—1, L 
chian — Botner 0—2, Gantner — A: 
gelescu 2-1). C.S.M. I Cluj — Pri 
greșul I Buc. 5-1 (Giurgiucă — Gan 
ner 2-0, Negulescu — Luchian 2- 
Reti — Sîndeanu 0-2, Negulescu 
Gantner 2-0, Giurgiucă — Sîndear 
2-0, Reti — Luchian 2-1). C.S.M.
Cluj — Voința Buc. 5-0. Clasamei 
final al echipelor masculine : 1. C.S..1 
I Cluj, 2. C.S.M. Ii Cluj. 3. Progres 
Buc., 4. Voința Buc. Clasamentul etap 
în proba de dublu femei: 1. Alexai 
dru, Constantinescu (3-0 cu Creje 
Mihalca, 3-0 cu Ivan, Zaharia și 3 
cu Pitică, Folea); 2. Mihalca, Creji 
(3-0 cu Ivan, Zaharia și 3-1 cu Pitic 
Folea); 3. Pitică, Folea (3-0 cu Iva 
Zaharia) 4. Ivan, Zaharia. Clasamei 
final : 1. Alexandru, Constantinesc 
48 p; 2. Crejec, Mihalca 32 p; 3. F< 
lea, Pitică 28 p; 4. Ivan, Zahar 
18 p.

Au mai rămas să se dispute pati 
probe individuale. Astăzi între ore 
9,30 — 13, și 16 — 21 vor avea 1< 
majoritatea acestor întreceri, seara fiir 
programate finalele la dublu bărbați 
dublu mixt. Mîine, începînd de la oi 
9, se vor desfășura turneele finale 
simplu femei și simplu bărbați.



DUPĂ MECIURILE CU REAL Pe „agenda64 de azi:
Iubitorii fotbalului din țara noastră 

i ascultat miercuri seara transmisia 
lui de al doilea meci dintre forma
ție Real Madrid și Dinamo București, 
jadar, lupta dintre cele două echipe 
i încheiat în dauna fotbaliștilor noș- 
i, ei pierzînd cele doua întîlniri cu 
i golaveraj total de 4—8 (1—3) la 
rcurești și 3—5 la Madrid), fapt care 
rmite echipei spaniole să-și conti- 
ie cursa în „Cupa campionilor euro- 
ni“. în afara transmisiei (cu între
cerile tehnice) prea multe amănun- 
în privința jocului de miercuri 6eara 

i am avut. Abia vineri, prin agen
te de presă, ne-au parvenit cîteva 
ști, întregite mai apoi de o serie de 
talii aflate chiar de la dinamoviști, 
re au sosit ieri acasă.
Pre&a spaniolă a publicat după me
al din sap*amina aceasta un șir de 
mentarii. Majoritatea cronicarilor de 
ecialilate se referă la jocul prestat 

fotbaliștii de la Dinamo care, în 
neral, au jucat mai bine decît la 
icureș'ti.
La aeroportul Băneasa, antrenorul 
deral Angelo Niculescu ne-a declarat 
intre altele că: „Dinamo a scăpat

Avem motive serioase

iAiww

Comportarea echipei Metalul Bucu- 
u In prima parte a campionatului 
tegoriei B, seria I, a produs o mare 
nsternare în rînduriie simpatizan- 
2>r acestei echipe și în special prin- 
: muncitorii uzinei, care își văd echi

pe locul 12 în clasament.
Această dezamăgire este sporită și 

faptul că jucătorii acestei echipe în 
drul căreia au crescut și evidențiat 
Ibaliști ca Voinescu, Apolzan, Nicu- 
r, Ene I, Drăgan, Marinescu, Fro- 
a și alții, nu numai că nu se ridică 
valoarea predeee- 
rilor lor, dar, prin 
itudinea lor față 
culorile clubului, 

n într-o lumină 
iță întreaga acti- 
tate fotbalistică din uzina noastră, 
iul trecut, de pildă, „vedetele" noa- 
e își ascundeau lipsurile în pregă 
e, spunînd că nu li s-au creat, chi 
irile, condiții, că antrenorul e slab 
egătit, că echipamentul e învechit 
i.m.d. La începutul acestui campio- 
t „pretențiile" lor au fost satisfăcute, 
ir roadele tot nu au apărut. Cei din 
nducerea secției își pun întrebarea : 
1 LE MAI LIPSEȘTE? Dacă ana 
ăm evoluția echipei pe teren și corn 
■rtarea jucătorilor sub aspect cetate 
sc găsim lesne răspunsul: le lipsește 
cmai esențialul, care trebuie să carac- 
ri-zeze sportivul de tip nou și anume > 
VRNICIE, MODESTIE, DRAGOS- 
• PENTRU ECHIPA ȘI PENTRU 
TLECT1VUL DE MUNCITORI DIN 
\RE FAC PARTE. E drept că la 
ate acestea s-a a juns datorită muncii 
perficiale depusă de foștii antrenori

ȘTIRI
Meciul Steaua — U.T.A. 

amînat din nou

Simbătă după-amiază urma să se 
spute în Capitală, pe stadionul Re- 
iblicii, partida Steaua — U.T.A., 
stanță din cadrul campionatului ca
loriei A. Intrucît însă, echipa Steaua 
i a putut sosi la timp din turneul 
treprins în R.D. Vietnam din cauza 
npului nefavorabil, meciul a fost 
nînat din nou. După cum am fost 
formați ieri dimineață de F.R. Fotbal, 
irtida se va disputa în ultima săp- 
mînă a lunii februarie, înaintea cu- 
ajului interbucureștean, amînat pentru 
martie 1964.

itul de juniori evoluează la Pitești

Duminică, amatorii de fotbal din 
Iești vor avea posibilitatea să asiste 

un joc interesant: Dinamo Pitești— 
îtul de juniori al R.P.R. Dinamoviștii 
>r întîlni miercuri 25 decembrie, la 
itești, formația bucureșteană Steaua 
neci restanță din etapa a XIII-a).

Arbitri romîni în Grecia

Alți doi arbitri romîni au fost in- 
tați să conducă, în Grecia, meciuri 
n cadrul campionatului. Este vorba 
; Iosif Ritter — Timișoara, care a 
bitrat un joc disputat duminică și 
ornel Nițescu — Sibiu, care va con
ice, duminica aceasta, o partidă din 
idrul campionatului grec. 

ocazia unei mari afirmări pe plan in
ternațional. Jucătorii noștri au avut 
inițiativa aproape 80 de minute și toa
te posibilitățile să învingă pe Real la 
Madrid. Dar, deși au dat dovadă de 
multă voință, fotbaliștii noștri au pier
dut acest meci din cauza greșelilor 
personale sau a unor execuții tehnice 
defectuoase...**.

„Fără a diminua cîtuși de puțin me
ritele jucătorilor spanioli pentru cele 
două victorii realizate în compania 
echipei noastre — a spus antrenorul 
Traian Ionescu ■— cît și comportarea 
echipei noastre la Madrid, este utilă 
o scurtă revenire asupra cîtorva as
pecte din aceste partide, mai ales în 
ceea ce privește acele deficiențe care 
sînt caracteristice echipei Dinamo, 
printre care jocul apărătorilor și tra
sul la poartă...**.

După cum se știe, în primul meci 
echipa Dinamo a pierdut tot datorita 
unor asemenea greșeli (ritmul jocului 
a fost în general lent — lucru nefi
resc la o echipă tînără — eficacitatea 
slabă, ratîndu-se multe ocazii bune).

Miercuri seară Ia Madrid, după cum 
reiese din discuțiile cu cei doi antre-
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și conducători ai echipei, care au tolerat 
o serie de abateri, au cocoloșit lipsu
rile în pregătire.

Lipsa spiritului critic șl autocritic — 
atît de necesar sportivului pentru a-și 
putea îmbunătăți continuu performan
țele sale — a ieșit de nenumărate ori 
în evidență cu prilejul ședințelor de a- 
naliză. La aceste ședințe, nici unul din
tre jucătoii nu a venit cu vreo propu
nere pentru îmbunătățirea jocului lor, 
nici unul nu a luat cuvîntul.

Un alt factor care 
a dus echipa spre 
periferia clasamen
tului este și atitudi
nea față de măsurile 
luate de noul an

trenor, măsuri menite să contribuie la 
îmbunătățirea procesului de instruire. 
Rămînerea in urmă trebuie recuperată 
prin efort, prin antrenamente mai in
tense, pline de răspundere. Iar după 
fiecare antrenament li se oferea jucă
torilor lapte pentru refacerea organis
mului. Unii jucători, printre care Szabi, 
Buzatu, Dumitriu I și Coteț, au soco
tit însă mai eficace pentru refacerea 
fizică —• șprițurile, băuturile alco
olice. Au fost și cazuri cînd la unele 
antrenamente Dumitriu I și-a permis 
să vină în stare de ebrietate, iar Coteț 
frînt de oboseală din cauza vieții de
zordonate pe care o duce. Iată doar u 
nele aspecte ale unei educații slabe, ce 
umbrește activitatea fotbaliștilor noștri 
Mai poate fi vorba în asemenea con 
diții de desăvîrșirea măiestriei sportive 
cînd fotbaliștii nu respectă nici înda
toririle cele mai elementare privind pre
gătirea lor ?

Paralel cu cele relatate mai sus, în 
rîndul jucătorilor de la Metalul se pot 
întîlni și alte aspecte care nu fac cin
ste. Astfel, înaintea meciului cu Poiana 
Cîmpina, jucătorul Tudor a simulat o 
întindere musculară, deși era perfect 
sănătos, iar Malschi, în meciul de la 
Piatra' Neamț, a căutat să-și suplineas
că nepregătirea printr-un joc dur.

Manifestările nesănătoase înregis
trate printre jucătorii din echipa Meta
lul au fost deseori dezaprobate de mun 
citorii uzinei noastre. La Conferința 
organizației U.T.M. pe uzină, tov. Ion 
Bălărie, locțiitorul secretarului U.T.M 
de la turnătoria de oțel, a vorbit mult 
despre fotbaliști, criticînd lipsurile și 
făcînd propuneri importante pentru în
dreptarea lucrurilor. în aceeași ordine 
de idei a vorbit și tov. Gh. Lazăr, teh
nician, și șeful de echipă, Vasile Hîr- 
cioagă, Ion Nedelcu, șef de serviciu și 
ing. Hobincu Ion, șef sector motoare.

Muncitorii acestei uzine, înflăcărați 
iubitori ai fotbalului, așteaptă de la 
conducerea secției de fotbal, de la an
trenorul echipei și îndeosebi de la ju
cători, ca toate actele de indisciplină 
să fie curmate, ca în rîndul fotbaliștilor 
echipei noastre să se facă din nou sim
țită încrederea reciprocă, dragostea 
pentru culorile clubului.

Dorim ca o dată cu reluarea campio
natului toate lipsurile de care am po
menit mai sus să fie de domeniul tre
cutului...

GHEORGHE ALEXANDRESCU 
maistru, secția mecanică grea 
a Uzinelor „23 August", Bucu

rești 

nori și cu unii jucători, echipa nu a 
intrat pe teren nici intimidată de va
loarea certă a partenerilor ei, ca în 
primul joc, nici copleșită de balastul 
celor două goluri. Dimpotrivă, ea a 
pășit pe teren plină de voință. Spa
niolii au părut surprinși că aceeași 
echipa, pe care au învins-o la Bucu
rești, le dă o replică atît de vigu
roasă. Dar, așa cum au arătat mai 
sus antrenorii echipei și această în- 
frîngere s-a datorat îndeosebi greșe
lilor personale. Adică ? Popa și-a per
mis să dribleze în careu și a pasat... 
la adver&ar ! în repriza a doua, după 
cum se știe, Dinamo a egalat, pentru 
ca apoi tot din cauza unor greșeli ate 
apărătorilor, scorul eă ajungă 5—2 în 
decurs de numai 10 minute ! O altă 
lacună în jocul apărătorilor dinamo
viști a constituit-o lipsa de hotărîre, 
de promptitudine în degajarea balonu
lui. „Pasele scurte între apărători — 
spuneau cei doi antrenori — au creat 
de nenumărate ori primejdii pentru 
poarta noastră44. Unei asemenea gre
șeli s-a datorat golul al doilea înscris 
de Ruiz, care a primit o pasa de Ia... 
Nunweiller IV.

Cum se explică această scădere ? La 
rîndul lor, înaintașii au ratat multe 
ocazii de a marca, într-o perioadă de 
deplină dominare a echipei noastre.

Oprindu-ne asupra eficacității, tre
buie arătat că deși Dinamo a domi
nat, jucătorii au tras puțin la poartă. 
Poate constitui o scuză faptul că a 
plouat, că terenul a fost moale, că 
mingea a fost udă și grea ? Dimpo
trivă. Tocmai pe un asemenea teren, 
cînd portarul controlează mai greu 
balonul, trebuie să se șuteze mult la 
poartă, inclusiv de la distanță, ceea 
«e nu s-a întîmplat miercuri seara la 
Madrid. De asemenea, n-a fost valo
rificată nici forța de șut a unor jucă
tori care posedă lovituri puternice (de 
exemplu, Petru Emil).

Desigur, cele două jocuri cu Real 
pot oferi multe probleme de discutat, 
mai ales în ceea ce privește concepția 
de joc, pregătirea tehnică și eficacita
tea, capitole la care echipa Dinamo 
București mai are încă multe de reme
diat.

Rezultatul de la Madrid a confirmat 
în parte posibilitățile fotbaliștilor noș
tri. Cele trei goluri marcate Realului 
reprezintă un fapt pozitiv, dar care 
nu trebuie să ne îneînte prea mult. 0 
discuție mai atentă, o analiză profun
dă pe marginea acestor jocuri trebuie 
să constituie un serios prilej de în
vățăminte atît pentru conducerea clu
bului Dinamo, pentru celelalte echipe 
Și pentru federația de fotbal. Pe baza 
concluziilor desprinse să se ia măsurile 
cuvenite pentru eliminarea deficiențe
lor.

Este vremea să cerem tuturor echi
pelor și fotbaliștilor să pornească bo- 
tărîți la muncă, la o pregătire temei
nică, plină de răspundere, pentru a 
nu se mai opri după prima 8-au a 
doua etapă în marile competiții inter
naționale. Există toate condițiile pen
tru aceasta.

Ultima zi la concursul special Pronosport
Mîine are loc ultimul concurs spe

cial Pronosport al anului la care pe 
lingă premiile obișnuite în bani se 
oferă GRATUIT din fond special nu
meroase premii în obiecte, în frunte 
cu 2 autoturisme „TRABANT".

Lista premiilor mai cuprinde: un 
scuter „Gezeta", o combină muzicală 
„Tesla-Viola", o motocicletă „Tenace" 
de 125 cmc., televizoare, frigidere, a- 
parate de radio, biciclete, ceasornice, 
stilouri etc.

Atribuirea premiilor suplimentare se 
face în baza cupoanelor numerotate. 
Fiecare participant va primi la depu
nerea buletinelor, un număr de cupoane 
egal cu numărul variantelor jucate și 
înregistrate in borderou.

Pentru buletinele zecimale se va atri
bui participanților cîte un cupon pentru 
fiecare variantă întreagă (de exemplu: 
la 9,60 variante se vor atribui 9 cu
poane).

lată programul complet al concursu
lui Pronosport Special nr. 51, de mîine 
22 decembrie :

I. Juventus — Internazionale
11. Milan — Roma

III. Bologna — Mantova
IV. Florentina —.Catania
V. Genoa — Bari

VI. Lanerossi — Sampdoria
VII. Lazio — Atalanta

VIII. Messina — Torino
IX. Modena — Spal
X. Napoli — Varese

XI. Parma — Padova 
XII, Catanzaro — Palermo

Calendarul international 1964
Iată-ne din nou în posesia unor vești 

menite să satisfacă curiozitatea iubito
rilor de fotbal, aflați acum în plină 
vacanță... competițională. Subiectul: 
calendarul internațional pe anul 1964. 

împreună cu tov. Tănăsescu, secreta
rul general al F.R.F., răsfoim, de astă- 
dată, „agenda" la capitolul „întîlniri 
internaționale"...

Anul acesta echipele noastre repre
zentative și de club vor desfășura o 
intensă activitate competițională inter
națională. Să începem cu intîlnirile 
oficiale și în primul rînd cu jocurile 
selecționatei olimpice, care polarizează, 
de altfel, atenția iubitorilor de fotbal. 
Ne interesează, așadar, cînd au fost 
fixate meciurile cu reprezentativa olim
pică a R. P. Bulgaria ?

Federația noastră a propus pentru 
cele două jocuri datele de 26 aprilie 
(turul) și 24 mai (returul). Nu s-a 
primit încă confirmarea de la forul de 
specialitate bulgar. Pentru a se pre
zenta cît mai bine la acest ultim exa
men înaintea turneului final de la To
kio, Iotul nostru olimpic va susține 
în lunile februarie și martie jocuri cu 
caracter de pregătire în Olanda, Bel
gia și Elveția.

O altă competiție oficială căreia 
F.R.F. îi acordă atenția cuvenită este 
Turneul U.E.F.A. rezervat reprezenta
tivelor de juniori ș! programat să se 
desfășoare în Olanda, între 25 martie 
— 5 aprilie. Pentru calificarea la tur
neul final juniorii noștri vor juca în-

Campionatul 
regiunii Bacău
Sfîrșitul turului campionatului re

giunii Bacău a adus în fruntea cla
samentului ech'pa Petrolistul Dărmă- 
ne.ști care, comportîndu-se din ce în 
ce mai bine, a reușit astfel o frumoa
să performanță. Lupta pentru primul 
loc a fost deschisă din primele etape. 
In fruntea clasamentului înaintea ul
timei etape a fost echipa Victoria 
Piatra-Neamț, care a condus tot turul. 
Formațiile clasate pe primele 5 locuri, 
Petrolistul Dărmănești, Oituz Tg. 
Ocna, Victoria P. Neamț, Bradul Roz- 
nov și Minerul Comănești rămîn mai 
departe în luptă directă pentru cuce
rirea definitivă a primului loc

Iată clasamentul:
1. Petrolistul Dărmănești 13 7 4 2 30:15 18
2. Oituz Tg. Ocna 13 7 3 3 25:16 17
3. Victoria P. Neamț 13 7 2 4 30:10 16
4. Bradul Roznov 13 6 4 3 18:12 16
5. Minerul Comănești 13 6 4 3 24:22 16
8. Celuloza P. Neamț 13 6 3 4 19:17 15
7. Gloria Zemeș 13 6 2 5 28:24 14
8. I. M. Roman 13 5 3 5 19:16 13
9. Victoria Bacău 13 4 4 5 17:19 12

10. Cimentul Breaz 13 4 4 5 23:37 12
11. Cetatea Tg. Neamț 13 3 3 7 18:27 9
12. Partizanul Bacău 13 3 3 7 9:19 9
13. Locomotiva Adjud 13 3 2 8 14:30 8
14. Instalatorul Onești 13 2 3 8 15:28 7

Jucînd cît mai multe variante la a- 
cest concurs vă măriți considerabil șan
sele de premiere.

Cu aceeași variantă puteți obține și 
premii în bani și premii In obiecte.

Concursul Pronosport nr. 52 din 29 
decembrie 1963, ultimul din acest an, 
cuprinde de asemenea, 12 întîlniri din 
campionatul italian, divizia A și B.

Iată programul concursului î

I. Fiorentina — Milan
II. Bologna — Juventus

III. Atalanta — Sampdoria
IV. Bari — Spal
V. Genoa — Messina

VI. Internazionale — Lazio
VII. Mantova — Catania

VIII. Roma — Lanerossi
IX. Torino — Modena
X. Cagliari — Venezia

XI. Verona — Varese
XII. Pro Patria — Napoli

Primele 9 partide sînt din divizia A 
iar celelalte 3 din divizia B.

INCA DOI CÎȘTIGĂTORI DE AUTO
TURISME LA CONCURSUL SPORT- 

EXPRES TRIM. IV

La rubrica noastră de joi am anun
țat primii cîștigători de autoturisme la 
concursul Sportexpres trim.lV.1963: 
Anghel Niculae și Avramescu C. llie. 
ambii din București.

lata că în ultimele zile au mai apă
rut noi cîștigători de autoturisme.

Este vorba de participanții Vaidomi- 
[eaau Gheorghe din Oltenița care a ob

tr-una din cele opt serii cu Irlanda de 
Nord și Austria. Pentru o mai bună 
verificare a potențialului lor de joc s-a 
perfectat un turneu de 3—4 jocuri în 
R.S.F. Iugoslavia, în localități de pej 
coasta Dalmației. Tot în cursul lunii 
februarie, reprezentativa noastră de ju-j 
niori va susține un meci cu selecționata 
similară a Turciei, la Ankara sau la 
Istanbul.

In afară de acestea, prima noastră 
garnitură va susține întîlniri cu lugo- 
slavia (la Belgrad), cu Italia (Bucu
rești), cu Turcia (București), cu R. D.' 
Germană (într-o localitate care n-a fost 
încă fixată) și două jocuri cu Algeria: 
primul, în noiembrie, la București, iar 
cel de-al doilea, în decembrie, la Alger.

Paralel cu întîlnirile primelor repre
zentative sînt preconizate și meciuri 
internaționale pentru selecționatele B, 
de tineret și de juniori. Echipa de ti
neret va evolua în Suedia (luna 
mai), în Polonia (octombrie) și Anglia 
(noiembrie) ca și la tradiționalul tur-, 
neu de la Viareggio, din luna februarie.

La fel de bogat se anunță pe toată, 
durata anului calendarul internațional; 
al echipelor de club. In lunile ianuarie 
și februarie, adică în perioada dintre tur 
și retur, echipele noastre fruntașe prin-' 
tre care Progresul, Farul, Petrolul. Ra
pid etc. vor evolua în R.S.F. Iugoslavia,* 
R. D. Germană, R. F. Germană, Belgia,1 
Olanda, precum și în Iran, Siria și 
Liban.

S-au primit oferte și din partea unor, 
echipe din U.R.S.S., Finlanda, Bulgaria, 
Polonia, Uruguay, Brazilia și Argenti
na. Așa de exemplu, echipe ca Penarol 
(Uruguay) și F. C. America (Argenti-. 
na) și-au exprimat dorința să evolueze 
și în țara noastră cu ocazia turneelor 
pe care le vor întreprinde anul acesta 
în Europa. Datele în legătură cu vizita 
acestor echipe vor fi fixate în luna 
ianuarie cu prilejui turneului în Uru
guay, Argentina și Chile pe care îl va 
întreprinde o selecționată de fotbaliști 
romîni.

De la I. E. B. S.
9 Pentru finalele campionatelor re

publicane de tenis de masă ce se des-, 
fășoară la sala Floreasca astăzi de la 
orele 9 și 17 și mîine de la ora 9, bii 
letele se găsesc la casele sălii.

• Patinoarul artificial din parcul „23 
August" este deschis pentru patinaj 
public, astăzi între orele 17—19 ș$ 
mîine între orele 10—13 și 15—17.

4
• La bazinul acoperit Floreasca eoni 

tinuă să funcționeze cursul de inițierp 
la înot pentru copii. înscrieri și infor-s 
mâții la complexul Floreasca. telefori
11.64.06.

ținut un „Wartburg" și Radu Petre dirt 
Deva, care a obținut un autoturism 
„Moskvtoi",

Atragem atenția cîștigătorilor di 
premii In obiecte că sînt invitați să 
trimită de urgență biletele cîștigătoare 
prin scrisoare cu valoare declarată pa 
adresa direcției generale Loto-Prono-

605 723 lei.
Tragerea următoare va avea loc în ziuct 

de 27 decembrie 1963, în București.

sport, serviciul Comercial Calea Vie.
toriei nr. 9.

LOTO-CENTRAL

La tragerea Loto-Central din ziua de 20
decembrie 1963, au fost extrase din urnă
următoarele numere :

16 44 84 8 42 54 15 86 48 59

Premii suplimentare : 82 6 55
Fondul general de premii Pe țară :

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
Nr. 50 din 15 depembrie 1363

Categoria I 2,5 variante x 17 351 lei
Categoria a II-a 30,8 variante x 1 690 lei 
Categoria a IlI-a 268 variante x 291 lei 
Fond de premii : 173 512 lei.
Tragerea cupoanelor la concursul special 

Pronosport . din 22 decembrie va avea loc 
la Brașov.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.
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ULTIMELE JOCURI DIN TURNEUL REPREZENTATIVELOR NOASTRE: 
MllNE LA BERLIN, CU ECHIPELE R. D. GERMANE

• PENTRU A 3-A OARĂ FATĂ-N FATĂ... @ CiTEVA AMĂNUNTE DIN MECIURILE CU ECHI
PELE FRANȚEI

SFÎRȘIT DE SEZOJS

Echipele noastre reprezentative își în
cheie mîine turneul lor peste hotare. 
Ultima... escală: la Berlin, unde vor 
înfrunta puternicele selecționate — mas
culină și feminină — ale R. D. Ger
mane. Aceste partide oferă handbaliști- 
lor noștri fruntași prilejul de a-și veri
fica cel mai bine stadiul de pregătire. 
Este vorba in special de băieți, care 
au ca obiectiv final campionatul mon
dial din R.S. Cehoslovacă. Intîlnirile 
se anunță dificile, dar sperăm că echi
pele noastre vor absolvi cu succes și a- 
cest examen.

Reprezentativele noastre se întîlnesc 
pentru a treia oară cu cele ale R.D.G. 
în 1960, la Berlin, meciul masculin s-a 
terminat la egalitate (11—11), iar la

TIR DE ORIZONT ÎN
• ÎNCEP SFERTURILE DE FINALA... • VIITORUL PARTENER 

AL RAPIDULUI: FORTSCHRITT WEISSENFELS, 
LA 16 IANUARIE ȘI 1 FEBRUARIE

In momentul de față, atenția ama- 
torilor de handbal în 7 este îndreptată 
spre jocurile „Cupei campionilor eu
ropeni” pentru echipele feminine, com
petiție care se află în plină desfășu
rare. Să aruncăm o privire asupra 
acestei interesante întreceri, care a 
ajuns la a IV-a sa ediție.

încheierea primului tur era fixată 
la 8 decembrie. Ultimul joc însă s-a 
disputat la 14 decembrie, la Fraga : 
returul C.K.D. — E.T.V. Hamburg. Ar
bitrul întîlnirii — V. Sidea — ne-a 
apus cîteva cuvinte despre acest meci: 
„A fost o partidă specifică de... retur: 
o echipă (C.K.D.), care căuta să refacă 
handicapul, alta (E.T.V.) care — ju- 
cînd economicos — încerca să-și ape
re avantajul luat în primul meci 
(11—4). Praghezele au jueat, în ge
neral, bine și au condus și cu 5—1 în 
prima repriză! In continuare însă, ele 
au ratat 3 lovituri de la 7 m, iar ac- 
[lunile și-au pierdut din claritate și 
siguranță. Au obținut victoria cu 8—3, 
dar a fost insuficientă ca scor. De ca
lificat, s-a calificat echipa din Ham
burg".

Deci, alături de Rapid București (de 
două ori învingătoare asupra echipei

DIN CORESPONDENȚA ZILEI
„CUPA SPORTUL POPULAR"

La BRAȘOV. — Intîlnirile echipelor 
de junioare au continuat cu regulari
tate, ajungînd în etapa a IV-a. Ca 
și îh primele etape, tinerele jucătoare 
s-au prezentat bine pregătite, reușind 
să furnizeze partide atractive, de un 
nivel tehnic satisfăcător. Iată ultimele 
rezultate: Tractorul — Rulmentul 5-2, 
Cetatea — Luceafărul 6-16, S.S.E. — 
Partizanul 23-7, Rulmentul — Partiza
nul 8-6, Luceafărul — S.S.E. 6-0, Trac-

Mai rar așa „instructor"
Duminică, în sala de sport din Timișoara 

•au avut loc mai multe întilniri de handbal 
în 7 în cadrul .Cupei F.R.H.' și .Cupei 
Sportul popular". Spectatorii au aplaudat 
cu entuziasm strădania jucătorilor de a 
realiza meciuri de bun nivel, faze dina
mice, palpitante. Pe bună dreptate însă, 
-cei prezenți în sală au fost indignați de 
atitudinea portarului echipei .Ambalajul 
metalic", care în întîlnirea din .Cupa 
F.R.H.' cu Mecanica Timișoara jucînd fără 
răspunderea cuvenită față de echipa sa 
a „încasat" unul după altul 27 de goluri. 
De multe ori el s-a deplasat pînă la linia 
laterală a terenului și a cerut prietenilor 
semințe (1), pe care le-a mîncat liniștit, 
stînd sprijinit de bara porții și rîzînd de 
-eforturile celorlalți jucători. Vreo 4—5 goluri 
le-a primit numai pentru faptul că n-a 
putut folosi mina stingă, în care avea... 
■depozitate semințele. La sfîrșitul întîlnirii 
am aflat că acest jucător se numește 
Bobert Fliegl și că el e, totodată, și in
structorul care se ocupă de pregătirea 
echipei. Oare ce fel de educație face el 
jucătorilor în calitate de instructor ? Ce 
uârere au forurile sportive timișorene ?

H. NAUM
F. S. — La cele relatate de redactorul 

Bosiru trebuie să adăugăm amănuntul că 
a jucătorul Fliegl — după cum ne-a informai 
- federația de specialitate — nici nu a fost 

transferai de la „Tehnometal" la „Amba- 
.? lajul metalic". Fiind jucător de categoria 

A, el nu putea trece în altă asociație spor
tivă decît cu aprobarea F.R.H. Cum joacă, 
atunci la „Ambalajul metalic" ? Comisia 
regională de handbal este datoare să ia 
măsuri și să-și spună părerea.

SPORTUL POPULAR
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fete — la Frankfurt — victoria a reve
nit cu 12—7 echipei R.D.G.; în 1962, 
la București, cele două întilniri au fost 
câștigate de noi, cu 17—14 la băieți și 
9—6 la fete.

AMĂNUNTE DE LA LYON

Ora tîrzie la care s-a terminat ulti
mul meci (cel masculin) și la care am 
primit legătura telefonică cu Lyon nu 
ne-a îngăduit să însoțim rezultatele ob
ținute de reprezentativele noastre de 
mai multe amănunte. Facem acest 
lucru azi.

Informațiile primite de la Lyon subli
niază comportarea, în generai, bună a 
celor două echipe reprezentative.

Spartak Subotița, cu 13—5 și 8—6), 
s-au mai calificat pentru sferturile de 
finală : B.S.G. Fortschritt Weissenfels 
din R.D.G. (12—<5 și 5—7 cu Ruch 
Chorzow) ; Spartacus Budapesta 
(11—7 și 23—7 cu Admira Energie 
Viena) ; KSV Swift Roermond din 
Olanda (16—6 și 15—2 cu U.S. d’Ivrv) 
și E.T.V. Hamburg din R.F.G. Califi
cate din oficiu: Trud Moscova — de
ținătoarea trofeului —, Helsingor (Da
nemarca) și Skogn (Norvegia).

Sferturile de finală trebuie dispu
tate pînă la sfîrșitul lunii ianuarie 
1964, după următorul program : Fort
schritt—Rapid (datele de disputare : 
16 ianuarie în R.D.G. și 1 februarie 
la București), Swift Roermond — ETV 
Hamburg, Helsingor — Shogn și Spar
tacus — Trud. Mai... grăbite, Helsin
gor și Skogn au și disputat primul lor 
meci. Skogn a cîștigat în deplasare 
cu 14—13 și are cele mai multe șanse 
de calificare în semifinale.

De reținut că în caz de calificare 
pentru semifinale — și noi dorim acest 
succes jucătoarelor noastre — Rapid 
va ave,a de întîlnit pe învingătoarea 
din partida Spartacus — Trud Mos
cova.

torul — Cetatea 9-19. In clasament 
conduce Luceafărul cu 7 puncte, ur
mat de Cetatea 6, Tractorul 5, S.S.E. 4, 
Rulmentul 2 și Partizanul 0 puncte.

In mijlocul aceluiași interes au în
ceput și continuă și meciurile juniori
lor. Notăm cîteva rezultate: Luceafă
rul — Tînărul tractorist 26-20, Tracto
rul — S.S.E. 21-18, Dinamo — St. 
roșu 16-13, Tînărul tractorist — St. 
roșu 16-13, Luceafărul — Tractorul 
15-13, Tractorul — Tînărul tractorist 
48-12, Luceafărul — Dinamo 6-0,
S.S.E. — Tînărul tractorist 29-9. Pe 
primul loc în clasament se află Lu
ceafărul cu 6 puncte. Urmează: Trac
torul 4, S.S.E., Dinamo și Tînărul 
tractorist cîte 2 și St. roșu 0 puncte. 
(C. Gruia, coresp. reg.).

„CUPA F.R.H."

La SIBIU. — Jocurile acestei între
ceri se desfășoară în sala special a- 
menajată pentru handbal în 7, din 
calea Dumbravei. Comisia orășenească 
a luat toate măsurile pentru buna des
fășurare a Cupei, care se organizează 
aici pentru a doua oară. Competiția 
este privită cu mult interes de echipe.

De data aceasta, însă, echipa femi
nină a jucat mai bine decît la Viena. 
Jocul său — dată fiind valoarea scă
zută a adversarelor care n-au solici- 
tat-o prea des — a avut mai mult un 
caracter demonstrativ. Jucătoarele noa
stre — din rîndurile cărora s-au remar
cat în mod deosebit Hector. Boțatt șî 
V. Dumitrescu — au creat faze specta
culoase, mult gustate de spectatori. Su
perioritatea lor clară s-a reflectat și în 
evoluția scorului: 1—0... 6—0, 6—1... 
8—1,’ 8—2... 8—4... 10—4, 10—5...
18-5.

In ce privește meciul băieților, a- 
ceștia au jucat la fel de bine ca la Vie
na, dar adversarul lor a fost mai bun 
decît echipa Austriei. Intr-adevăr, ju
cătorii francezi — în evident progres 
— au început meciul cu mult curaj, 
puternic, imprimînd partidei o notă băr
bătească accentuată, chiar dură la un 
moment dat. Echipa noastră, care n-a 
reușit să se regăsească în primele mi
nute, s-a văzut nu numai egalată la 
1—1 (min. 2), dar și condusă cu 4—1 
(min. 12) I A urmat un reviriment în 
echipă, jocul a devenit mai organizat, 
mai sigur și în min. 18 tabela de mar
caj indica 4—4, iar în min. 21, 5—4 
pentru noi. In același minut însă, fran
cezii au egalat: 5—5. A urmat un fi
niș puternic al jucătorilor noștri: 6—5... 
10—5. In continuare, inițiativa ne-a 
aparținut, iar scorul a evoluat mereu în 
avantajul nostru : 13—5, 13—6, 14—6, 
14—7. 14—8... 16—8 (min. 51), 16—9, 
16—10... 18—10 (min. 57), 18—11. Jo
cul a fost plăcut, iar dintre jucătorii 
noștri s-au impus mai mult Rudi, Ofe- 
lea, Ivănescu și Hnat.

Notăm că meciul a fost televizat și 
că echipele noastre au aliniat următoa
rele formații:

MASCULIN: Redl, Bogolea — 
Costache I, Oțelea, Nodea, Ivănescu, 
Hnat, Moser, Gruia, Costache II, Ni- 
ca, I. Popescu.

FEMININ: Hector, Borcea — M. 
Constantinescu, Leonte, Ștefănescu, Bo- 
țan, C. Dumitrescu, V. Dumitrescu, Flo- 
roianu, Oțelea, Hedeșiu, Bota.

Joi dimineață echipele noastre au 
plecat din Lyon la Paris, de unde la 
prînz și-au continuat drumul spre R.D. 
Germană, ajungînd în seara aceleiași 

I zile la Berlin.

De remarcat disciplina jucătorilor și 
competența arbitrajelor. La seniori, e- 
chipele au fost împărțite în trei serii. 
Printre formații figurează și cele de 
categorie A, Voința din Sibiu și din 
Sighișoara; la senioare jocurile se dis
pută pe două serii.

Intîlnirile sînt interesante și deseori 
furnizează surprize. Astfel, Textila 
Cisnădie a dispus de Voința 1 Sibiu 
cu 21-20, iar Metalul Copșâ Mică de 
formația a doua a Voinței Sibiu cu 
15-14. Alte rezultate: St. roșu Mediaș
— A.S.A. I 21-13, A.S.A. li — FI. ro
șie 25-17, Voința Sighișoara — „9 
Mai“ Cisnădioara 28-16, Arbitrii — 
Constructorul 21-21. La senioare: Re
cord Mediaș — Tîrnava Sighișoara 
21-13.

Un aspect negativ l-a constituit ati
tudinea echipei Voința Sighișoara care 
în meciul cu FI. roșie Sibiu a substi
tuit jucători și pe bună dreptate a 
pierdut meciul cu 6—0. De asemenea, 
trebuie subliniat faptul — reprobabil
— că Faianța Sighișoara și Textila Si
ghișoara nu s-au prezentat la meciurile 
din 8 decembrie. (M. Vlădoianu, co
resp.).

„Cupa 30 Decembrie" 
pentru copiii din Capitală

La concursul desfășurat recent la 
bazinul acoperit de la Floreasca cu 
participarea celor mai tineri înotători 
și înotătoare din București s-au ob
ținut o serie de rezultate promițătoare. 
Iată-le : BĂIEȚI : 33 m liber: Virgil 
Mihai (SSE 2) 19,9, O. Nicolae (SSE 
2) 21,3, R. Mustață (Rapid) 21,3, V. 
Dovgan (Viitorul) 21,8 ; 66 m liber: 
V. Costea (Dinamo) 41,2, I. Chende 
(CI. sp. sc.) 41,5, C. Bădiță (Rapid) 
43,6 ; 33 m bras : D. Belea (CI. sp. sc.) 
27,6, P. Wachter (Steaua) 27,8, O. 
Nicolae (SSE 2) 27,8 ; 66 m bras: I. 
Chende (CI. sp. sc.) 50,2, R. Petrescu 
(SSE 2) 50,7 ; 33 m fluture : V. Dov
gan (Viitorul) 22,1, Virgil Mihai (SSE 
2) 24,8 ; 66 m fluture : V. Costea (Di
namo) 48,2, I. Chende (CI. sp. sc.) 
49,0, VI. Belea (Viitorul) 49,0 ; 33 m 
spate: V. Mihai (SSE 2) 24,6, Gh. 
Dumitru (CI. sp. sc.) 25,9, A. Gubovici 
(SSE 1) 26,6 ; 66 m spate : I. Preda 
(CI. sp. sc.) 50,8, VI. Belea (Viitorul) 
52,3, C. Enache (SSE 2) 53,2.

FETE : 33 m liber : E. Popescu (SSE 
2) 22,2, E. Schuller (Viitorul) 23,6, 
G. Nicuiescu (SSE 2) 24,3 ; 66 m liber : 
A. Sterner (Ci. sp. sc.) 47,5, V. Petcn 
(SSE 2) 48,3, C. Lupu (Steaua) 50,7 ; 
33 m bras : M. Ionescu (Ci. sp. sc.) 
26,5, C. Stănescu (Dinamo) 26,5, E. 
Popescu (SSE 2) 27,6; 66 m bras : 
M. Dumitrescu (Viitorul) 59,4, R. 
Uschersohn (SSE 1) 60,6, I. Gotlieb 
(SSE 2) 60,6 ; 33 m fluture : M. Guști 
(SSE 2) 26,2, A. Isbășoiu (SSE 1) 27,6, 
M. Franchia (SSE 1) 28,3 ; 66 m flu
ture : A. Sterner (CI. sp. se.) 54,3, 
M. Munteanu (SSE 1) 57,4 ; 33 m 
spate : A. Isbășoiu (SSE 1) 26,3, E.

Popescu (SSE 2) 27,1 ț 66 m sț 
E. Botezatu (SSE 1) 54,6, S. Ti 
(SSE 2) 57.1.

ir
înotătorii de la Școala sportis 

elevi și Industria Lînii din Timiț 
elevi ai antrenorului Petru Lova 
participat la concursul de închid' 
sezonului.

Rezultatele : SENIORI : 100 m 
R. Koch (Ind. Lînii) 1:20,1 ; J( 
spate: FI. Sala (SSE) 1:13,7; E 
liber: R. Koch (Ind. Lînii) 1: 
JUNIORI: 100 m bras : Gh. Mari 
(SSE) 1:19,3. R. Bănoilă (Ind. 1 
1:19,9; 100 m fluture: Gh. 1 
(SSE) 1:25,3 ; 100 m spate : M. P 
(SSE) 1:20,1 ; 100 m liber : C. Eil 
(SSE) 1:04,8; JUNIOARE: 10 
spate: Ileana Băncâlă (SSE) 1: 
100 m bras: Doina Pentea 
1:31,7 ; 100 m liber : Doina P 
(SSE) 1:23,4; 200 m liber: Co 
Sala (SSE) 2:50,0. (Gh. Suhane 
coresp.).

25 recorduri orășenești 
și regionale la Galați

Recent și-au dat întîlnire la b: 
Tineretului speranțele natației 
țene care au participat la un co 
organizat de clubul sportiv Sic 
gistul în scopul doborîrii record, 
orășenești și regionale. A fost o i 
tivă lăudabilă la care au răspui 
entuziasm 120 de copii, juniori- 
niori de la C.S. Siderurgistul, Vi 
Știința și SSE. Au fost stabilit 
număr de 25 de recorduri ale or 
Și regiunii Galat*. Cele mai bun 
zultate au fost realizate de Me 
Bîrsan, Ecaterina Mărășescu, 1 
Hempel, Mihai Ungureanu, Ion I 
Costel Săvinufă, Fr. Swing. (D. St 
— coresp.).

Moderne

ceasurile*

2.



■ ■ ■Acasă la

21 de aniDin istoria 
sportului
• La sărituri s-au re- 

larcat și se remarcă și 
stăzi tinerii din Africa 
3 Est. La tribul Vatussi, 
ici un tînăr. nu putea fi 
rimit în rîndul bărbați- 
>r pină nu reușea să 
iră propria sa înălțime, 
i, cum înălțimea lor me- 

este de 190 cm a-
<t lucru nu este o ba- 

jtelă.
e Interzicerea practi- 

jrii sportului, duminica,
I Anglia, datează încă 
in secolul al XVII-lea. 
i acea vreme, puritanii 
■au împotriva sportului, 
eoarece distrugea lumea 
e ia „treburi mai utile", 
im ar fi, de pildă, frec 
entarea bisericilor!
e Primul periodic spor- 

v a apărut în anul 
792, in Anglia. Acesta 
purtat numele de „The 

porting Magazin". Pri- 
:a rubrică de sport a a- 
ărut în anul 1817 în zia-
II „Morning Herald".

In patru
Asociația sportivă .Ste

jarul* din Bistrița nu 
ore nici o activitate.

» gîxtduri cade pădurarul 
intru motivul de la vale î 

vede permanent .Steja
rul" 

am stă cu... ramurile goale.

își pune mîinile în dreptul 
feței, pentru a se apăra de 
o minge trasă puternic de 
către un adversar ? Teoretic, 
un astfel de .henț’ nu se 
sancționează. In practică 
însă și mai ales cînd e 
vorba de echipa... oaspe, te 
poți aștepta oricînd la un 
.11 metri". Primul care l-ar 
cere ați fi, probabil, dum
neavoastră 1

Maestrul sportului Pe- 
tre Zaharia, fost de mai 
multe ori campion repu
blican de box, este și un 
adevărat campion al...

PETRE ZAHARIA 

longevității pugilistice. El 
a urcat pentru prima oară 
treptele ringului în anul 
L942, la Turnu Severin, 
în cadrul categoriei mi
nimă. Din acest an și

Baschetbaliștii de la 
Știința Craiova au o 
comportare tot mai slabă.

Intrucit ați luat aminte 
Câ-s opriți pașii-naiate. 
De un timp încoace voi 
Faceți doar... pași înapcl.

V. D. POPA

in ring
pînă în 1962, Petre Za- 
haria a fost mereu pre
zent la toate finalele cam
pionatului individual de 
box. în anii 1950, 1951 
și 1959, el a cucerit și 
titlul de campion al 
R.P.R.

în eei peste 21 de ani 
de activitate — a început 
boxul la 15 ani — Petre 
Zaharia a susținut aproa
pe 400 de meciuri...

L-am văzut boxînd și 
în toamna aceasta, cu o- 
cazia unui meci interna
țional inte r-club uri, între 
Voința București și Sport 
Klub Karl Marx Stadt. 
Zaharia a coborît trepte
le ringului victorios, în- 
vingîndu-1 la puncte pe 
boxerul german Puzoz- 
schi. Și, cum acesta pare 
să fie ultimul său meci, 
el păiăsește ringul păs- 
trînd o amintire plăcută...

...Și totuși, Petre Zaha
ria nu va părăsi definitiv 
ringul pe care l-a iubit 
atît. I-ar veni și foarte 
greu. Amatorii de box, 
îl vor vedea și pe viitor 
urcînd iu ring, numai că, 
de data aceasta, în pos
tura de... arbitru.

M. Tr.

După ce l-ai întîMit 
pe ecran în neînfricatul 
Tudor, e greu să-l recu
noști la el acasă pe acto
rul Emanoil Petruț... Tî
nărul acesta blond, mo- 
chii blajini, pe care l-am 
găsit la masa de lucru 
scriind poezii, e oare a- 
celași care l-a întruchipat 

Emanoil Petruț în rolul lui Tudor

pe viforosul luptător pen
tru dreptate, Tudor Vladi- 
mirescu ? Cum de și-a 
putut schimba atît de mult 
personalitatea ?

Ne risipește nedumeri
rea, chiar gazda noastră, 
actorul Emanoil Petruț:

— Am primit cu multă 
emoție propunerea de a 
reda pe ecran figura ma-

PORTRET
Dedicata 
portar al 
cănești, 
Argeș.

năsucul dumisaleCu
A-nceput raite să dea 
Spațiilor siderale, 
Că in joi bal cică-i „stea".

De aceea-n în tot 
momentul.

Spune zîmbitor oricui
Că, mă rog, antrena

mentul
N-ar mai fi de...

nasul lui.

Deci, cind ceilalți
pe-ndelete

Fac antrenament de bază, 
Dînsul intră prin bufete 
Și la șpriț se...

antrenează. 

reltii erou popular. Nu 
știam dacă voi putea reda 
puternica personalitate a 
personajului.

Pe pereți fotografiile u- 
nor trecute realizări ale 
actorului, arătau că a . re
dat verosimil atîtea alte 
caractere dirze. Iată-1 în 
tînărul miner Ionuț din

„Brigada lui Ionuț", apoi 
în curajosul căpitan L'lea 
din „Secretul cifrului"... 
Alături grănicerul Mihu 
Durău din „Alarmă în 
munți".

— Fotografiile dove
desc că nu sînteți la pri
mul erou care... știe să 
lupte. Rolul din „Tudor"

asistentului medical Cornel Ionescu, 
echipei de fotbal 
participanta în

,,Recolta* din Stoi- 
campionatul legiunii

ce își bea paharul,După
Spune către ospătar:

— Dumneata uiți 
că portarul

Nu prea gol... nici
în pahar ?

După cîteva pahare. 
Di dorinței sale glas:

— Vreau să joc 
la-naintare

Că sini priceput la...
trași

Toate-acestea nu
sint fleacuri.

Deci îl întrebăm acu : 
Pentru alții are leacuri, 
Dar pentru el singur,

nu?...
RADU POP 

cînd

fi nece-

v-au a-

sporturi

v-a cerut anumite calități 
fizice. Cum ați reușit să 
le îndepliniți ?

— încă din anii 
eram student la institu
tul de artă cinematografi
că, am început să mă an
trenez la diferite sporturi. 
Știam că mai tîrziu, pe 
scenă, îmi vor 
sare.

— Ce sporturi 
tras în special ?

— Le-aș numi 
de curaj : călăria, scrima, 
boxul, motocroșul. Intr-un 
an am concurat la o pro
bă de alergare pe 3.000 
metri. Și iată că după ani 
de zile sporturile mi-au 
folosit practic în meserie. 
Iar antrenamentele fă
cute în continuu și mai 
ales acelea efectuate ști
ințific înaintea începerii 
filmărilor ml-au dat posi
bilitatea să pot turna a- 
numite scene mai grele, 
fără ajutorul trucajelor.

Pot afirma că pe lîngă 
pregătirea artistică, prac
ticarea cu dragoste a u- 
nor sporturi mi-a dat po
sibilitatea să pot realiza 
acest rol atît de complex. 
De altfel, un actor — ca 
oricare om al muncii — 
are nevoie să facă sport. 
Mai ales cînd e tînăr... Și 
eu încă îmi permit să mă 
socotesc ca făcînd parte 
din rîndurile tineretului...

S. M.

Maiakovski
despre fotbal

Fotbalul este jocul cel 
mai îndrăgit în întreaga 
lume.

Iată ce scria Maiakovski 
în poezia „Sportul este 
odihna noastră" despre 
jocul de fotbal:

„Dacă
Ai stat cam mult,
Și vrei să-ți mai destinzi 

picioarele
Fă-ți de lucru o oră cu 

fotbalul,
Și ai să devii viguros

și vesel..."

POSTA MAGAZIN
TRAIAN CIOBANU, RO

ȘIORI. Interul dreapta al e- 
chip ei Steaua, Gheorghe 
Constantin, a împlinit Ia 14 
decembrie 31 de ani.

I0AN POPA, SIBIU. Maes
trul emerit al sportului Iosii 
PetschovscM ' • - —
da ori în 
noastră de

a jucat de 32 
reprezentativa 

fotbal. Ultima

oara, în 1953. A fost jucător 
activ — chiar foarte activ 
— pînă la vîrsta de 40 de 
ani. Acum are 43 de ani.

HORIA DARABANESCU, SF. 
GHEORGHE. Laszlo Papp este 
mic de statură : are 1,66 m. 
Ultimul său adversar, spa
niolul Luis Folledo, învins 
prin k.o., a fost mai înalt 
cu 15 cm. (Cît timp a stat 
în picioare 1). 2. Unde s-a ju
cat pentru prima oară volei? 
In S.U.A., în 1895. Inventato
rul acestui joc este profeso
rul de educație fizică W. C. 
Morgan, 
lyoks.

de la colegiul Ha-

CRETU, COMUNA
1. Regiunea Sucea-

PAVEL 
NICSENI. 
va a avut, în 1952, o echipă 
de fotbal în categoria A : 
C. A. Cîmpulung Moldove
nesc. Fotbaliștii din Cîmpu- 
lung, în iînduiile cărora au 
evoluat Birtașu, Coman, Ale- 
xandrescu, Onisie, Dodeanu, 
Bădeanțu, Coșereanu etc. 
s-au clasat atunci pe locul 
III după C.C.A. și Dinamo 
2. Indiferent de gravitatea 
greșelilor pe care le-ar face* 
un arbitru nu poate fi schim
bat în decursul unei partide. 
Dacă însă el se ailă în im
posibilitate de a mai con
duce — să spunem din cau
za unui accident sau a unei 
stări maladive intervenite 
subit — va fi înlocuit de 
unul din arbitrii de tușă, de 
obicei de cel cu un stagiu 
mai mare în arbitraj.

IOAN TRUSCA, REȘIȚA. 
Campionul țării de la ca
tegoria muncă, boxerul Con
stantin Buzuliuc, va activa, 
probabil, la anul, la Dinamo 
Craiova.

ALEXANDRU ȘERBAN, CO
MUNA FRATAUȚII NOI. Refe- 
rindu-vâ la hențul voluntar 
și la cel involuntar, ne în
trebat! daca e sancționabilă 
o fază în care un jucător

HORIA NICHITELEA, BU
ZĂU. 1. Aripa stingă a e- 
chipei U.T.A., Czako, a fost 
indisponibil în tui din cauza 
unui accident. Va intra în 
formația arădeană la pri
măvară. 2. N-am înțeles în
trebarea dv : „Să-mi dațî 
indicații cum s-ar putea ca 
orașul nostru să aibă echi
pă de fotbal în categoria 
C.?“ Singur spuneți că Bu
zău! a mai avut echipă în 
„C : pe Victoria. Deci, nu 
orașul e de vină. Cel mult, 
fotbaliștii lui. Adresați-vă 
lor l

ST. SUTA, COMUNA TER- 
CEA. 1. „De cite puncte au 
nevoie în retur cele două 
„Științe" din categoria A la 
fotbal, pentru a evita retro
gradarea ?". O luăm cu cal
culele, de pe acum ? Vieți să 
nu 1© tihnească vacanța fot
baliștilor din Cluj și celor 
din Timișoara ? Un lucru e 
cert : au nevoie de un punct 
în plus sau măcar un gola
veraj mai bun decît echipele 
clasate pe locurile 13 și 14. 
Să vedem : îl fac ? — 2. Mu- 
reșan, noul jucător din linia 
de înaintare a Științei Cluj, 
a jucat înainte la Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii.

ION POȘTAȘU 
desene de N. CLAUD1U
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