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Ca o finală de campionat mondial!..."
oprezentafivele de handbal în 7 s-au înapoiat în Capitală ® De vorbă cu an

trenorul federal N. Nedef despre jocurile de la Berlin
îîpele noastre reprezentati- 
; handbal în 7 și-au înehe- 
uminică turneul întreprins 
istria, Franța și R. D. Ger- 
, turneu care — în ceea 
‘ivește echipa masculină — 
ustituit o etapă de verifi- 
a pregătirilor în vederea 

ului final al campionatu- 
londial din luna martie. Bi- 
1 acestui turneu se prezin- 
tfel : la băieți — trei me- 
și tot atîtea victorii ; la

— trei jocuri, două succe- 
un insucces la limită. 

sigXr că dintre meciurile 
ui , cel mai important a 

cu reprezentativa mas- 
ă a R. D. Germane, care 
aunță una din principalele 
idate la titlul mondial de- 

de țara noastră. De aceea, 
tatul reușit de jucătorii 
i — și încă în deplasare — 
mai valoros și mai conclu- 
Despre acest joc ne-a vor- 

eri, după sosirea echipelor 
tre, antrenorul federal N. 
f !
A fost cel mai greu meci 

irneului și, prin valoarea 
rsarului întîlnit a constituit 
jul cel mai bun de a veri- 
potențialul echipei noastre, 
sta a jucat mai bine decît 
ntîlnirile precedente, a și 
solicitată — de altfel — 
mult, dovedind multă dîr- 

?, putere de luptă și con- 
rare în joc pentru a răs-

turna rezultatul în favoarea sa. 
Jocul disputat într-o notă de fi
nală de campionat mondial, pa
sionant și dramatic, a fost de
cis în repriza a doua, cînd e- 
chipa noastră a pus stăpînire pe 
joc și a desfășurat acțiuni mai 
organizate și mai bine calcu
late, trăgînd cu mai multă pre
cizie la poartă. Iată, de altfel, 
evoluția scorului : 0—2 (min. 
5), 2—2 (min. 6), 2—3, 3—3, 
3—5 (min. 11), 4—6 (min. 14),
6— 6 (min. 18), 7—7 (min. 20),
7— 8, 7—9, 8—9 (min. 30), 
9—9 (min. 33), 12—9 (min. 53), 
12—10 (min. 57) și 13—10 (min, 
60). In min. 24 echipa noastră 
a rămas în 3 jucători de cîmp, 
prin eliminarea succesivă a lui 
Ivănescu, Oțelea și Hnat. Cei 
mai buni oameni din echipă : 
Redl, Oțelea, Hnat, Ivănescu și 
Gruia. Au marcat : Gruia (5), 
Moser (2), Ivănescu (2), Hnat 
(2) și Oțelea (2).

— Cum explică scorul atît 
de string din partida feminină?

— După 3—0, echipa R. D. 
Germane a jucat foarte prudent, 
a ținut mult balonul, căutînd 
să-și păstreze avantajul luat. De 
altfel, echipa noastră a fost sur
prinsă și scoasă din ritmul de 
joc de o echipă bine dotată fizi
cește (cu jucătoare mai înalte), 
cu o apărare — mai avansată 
— dîrză și dură, care a împie
dicat pătrunderile handbaliste
lor noastre. Revenirea de după 
pauză s-a soldat însă, doar cu 
două goluri, ambele înscrise de 
Boțan.

— Cum apreciați acest tur
neu ?

— în concluzie, turneul echi
pelor noastre a fost util, atin- 
gîndu-și scopul propus. Meciu
rile, și în special cele de la Ber
lin, ne-au prilejuit concluzii 
prețioase privind viitoarele pre
gătiri ale handbaliștilor noștri.

DIN ULTIMELE 
SCRISORI ALE ANULUI 

lată-ne din nou la masa de 
lucru împreună cu corespon
denții noștri volutari. De data 
aceasta colaboratorii noștri ne-au 
trimis scrisori în care vorbesc 
despre preocupările activiștilor 
sportivi de a încheia anul cu 
cit mai însemnate succese.

Cele mai multe corespondențe 
primite în cursul săptămînii tre
cute ilustrează însuflețirea cu 
care tinerii și vîrstnicii partici
pă la „Concursul pentru Insigna 
de Polisportiv16 și la Spartachia- 
da de iarnă, ceea ce denotă că 
aceste competiții se află în cen
trul atenției asociațiilor sportive 
și organelor UCFS.

Corespondentul nostru FLO
RIAN ALBU ne comunică că 
pînă în prezent 1400 membri 
UCFS din raionul Ploiești și-au 
îndeplinit toate normele „Insig
nei de Polisportiv44, iar alți 2200 
au trecut cîte 3—5 probe. Cu 
prilejul disputelor au fost des
coperite o serie de elemente ta
lentate, care supuse unei atente 
pregătiri pot urca treptele mă
iestriei sportive. Astfel, Eugen 
Bodea a aruncat greutatea la 
8,70 m și a sărit în lungime 4,05 
m, Ion Ilie a realizat 9,6 Sec. 
pe 60 m și 4,60 m Ia lungime 
iar Elena Bădicu a înregistrat 
6,40 m la gruetate. Și aceștia 
sînt numai dintr-o singură co
mună și anume de la asociația 
sportivă Recolta G.A.C. Ari
cești.

Am aflat, mai departe, din

(Continuare în pag. a 2-a)

Interviu luat de
P. GAȚU

Asociația sportivă RAPID-CLUJ, 
fruntașă Ia Spartachiaăă

Frumusețile patriei

Poiana Brașov cunoaște o vie animație și pe timp de iarnă. 
Aici, își dau întîlnire zeci de iubitori ai schiului care, pe 
pîrtiile argintii își dispută înfîietatea în numeroase concursurU

Fotografia noastră reprezintă o imagine sugestivă din Po- 
iana Brasov, la sfîrșit de săptămînă, cînd amatori de schi din 
localitățile de la poalele stațiunii — și chiar din așezări mai 
îndepărtate — vin aici, să-și petreacă o zi de neuitat in mij
locul naturii.

Foto: Gh. Epuran

Alte Jocuri internaționale la hochei pe gheață

Turneul echipei cehoslovace Chomutov

cținnata de tineret 
orașului București 

îigat turneul de handbal 
i 7 de la Zaporoje

ultimul joc al turneului de 
Ibal în 7 de la Zaporoje, 
>a de tineret a orașului 
irești a întîlnit selecționata 
>roje, de care a fost între

cu 15-11 (8-7). Cel 
jucător 

tul a 4
Îaporoje 
dionata 
ista și-a încheiat turneul în 
S.S.

mai 
romîn a fost Iacob, 
goluri. Turneul de 
a fost cîștigat de 
orașului București.

în continuarea pregătirilor pe 
care hocheiștii noștri fruntași le 
fac în vederea participării la tur
neul ce se va desfășura în ca
drul Jocurilor Olimpice de iar
nă, la sfîrșitul acestei săptămîni 
se vor disputa pe patinoarul 
artificial o serie de întîlniri in
ternaționale cu participarea e- 
chipei cehoslovace Chomutov.

Cîteva cuvinte despre oaspeții 
noștri. Formația Chomutov acti
vează de mulți ani în prima ca
tegorie a campionatului cehoslo
vac, numărînd o serie de jucă
tori de 
mentul 
bază a 
tinerită
jucători care s-au remarcat 
ultimul timp prin forța și cali
tățile lor tehnice. O parte din
tre aceștia au fost selecționați 
in echipa de' tineret a R.S. Ceho
slovace, care Ia sfîrșitul sezonu
lui trecut a disputat mai multe 
întîlniri internaționale. Dintre a- 
ceștia amintim pe Kolar, Urba
nec, Hribal — jucători care a- 
cum sînt titulari în formația 
Chomutov.

După cum se știe prima parte 
a campionatului categoriei A

de hochei s-a încheiat în R.S. 
Cehoslovacă. în ultimul joc Cho
mutov a învins puternica echipă 
Spartak Plsen cu scorul de 7—5 
(0—1, 3—1, 4—3). în această în- 
tîlnire Chomutov a folosit ur
mătoarea formație, care va evo
lua probabil și la București: Sejl- 
Bendl, Kolar; Innemann, Bartoș-

Klima, Seiber, Hribal; Ruzicka, 
Volac, Urbanec; Komanek, Foit, 
Masele.

Hocheiștii de la Chomutov sînt 
așteptați să sosească în Capi-» 
tală în cursul zilei de mîine, ur- 
mînd ca după aceea să se sta
bilească programul definitiv al 
jocurilor.

IN ACEST NUMĂR:

...Tenis de masă, haltere, trîntă, patinaj, săniuțe, șah, cros 
și orientare turistică sînt ramurile de sport la care membrii 
asociației sportive Rapid, de pe lingă Fabrica de pielărie 
și încălțăminte din Cluj, s-au întrecut în cadrul primei etape 
a actualei ediții a Spartachiadei de iarnă a tineretului. Piuă 
în prezent, au luat startul 2236 de tineri, dar pînă la înche
ierea primei etape, 25 ianuarie, numărul lor va crește sim
țitor.

în fotografie, un aspect de la întrecerea șahistelor din 
grupele sportive „croit" și „cusut".

dejecte dupâ etapa 
ninică a campionatului 
3publican de baschet

La capătul a 190 de 
partide

O pagină de fotbal

lănunte din meciurile 
Ie volei de duminică

Activitatea ia handbal

Fotbal pe glob

apropie J.O. de iarnă 
de la Innsbruck

„Cupa campionilor eu- 
aeni" la tenis de masă 

și volei

certă valoare. în mo
de față, formația de 

echipei a fost mult în- 
prin introducerea unor 

în

Finalele concursurilor republicane 
ale școlilor sportive de elevi

TIMIȘOARA, 23 (prin telefon).
Astăzi s-au desfășurat primele 
întreceri în cadrul concursuri
lor republicane ale școlilor spor
tive de elevi la handbal, cu 
participarea formațiilor, califi
cate în faza de zonă, din fast, 
Petroșeni, Tg. Mureș, Ploiești, 
Buzău și Timișoara (la băieți) 
Constanța, Buzău, Ploiești, 
București (S.S.E. nr. 2), Cluj 
și Timișoara (la fete).

Rezultate din prima zi: La 
fete: Buzău (antr. prof. I. Ba- 
lea) — Constanța (antr. prof. 
.. ................................  " '1—3).

(5). 
Bu- 
(3)

Instantanee de sezon

Peste case și străzi, peste cîmouri s-a așternut un imens covor de nea. Spor
turile de iarnă pulsează acum din plin... Citeva însemnări făcute la Arad, Lipova 
și Timișoara sînt edificatoare.
Mai întîi o scurtă vizită la magazinul de desfacere a materialelor sportive din Arad. 

Reușim cu greu să străbatem —•. prin mulțimea de solicitatori — pină la too. lonTomuia, 
responsabilul magazinului.

— Spre ce anume
— Firește, spre cele 

de săniuțe, 15 perechi de 
patine ș.a.

— Aveți suficiente
— Tn general, da. Mă refer la săniuțe, bocanci, hanorace,

materiale Se îndreaptă atenția cumpărătorilor? 
specifice sezonului. Am vîndut în prima 
schiuri, 80 de patine, 300 de bocanci de

materiale necesare sporturilor de iarnă ?

zi de ninsoare 250 
schi și ghete pentru

— în general, da. Mă refer la săniuțe, bocanci, hanorace, pulovere, patine. Ne 
lipsesc însă schiurile populare și patinele pentru copii. în zilele următoare vor fi rezol
vate cu siguranță și aceste lucruri.

Așadar, alte sute de tineri și tinere și-au procurat materiale și echipament sportiv 
de iarnă, s-au pregătit pentru practicarea sporturilor specifice acestui anotimp, pati
najul și schiul.

Sala de sport din Timișoara. 642 de minute de joc au totalizat meciurile de baschet, 
volei și handbal desfășurare intr-o singură zi in cadrul campionatelor republicane și al 
competițiilor de sezon. In timpul evoluției echipelor admirația spectatorilor s-a îndreptat, 
spre cel mai tînăr dintre jucătorii de handbal prezenți în sală: Robert Răduță in vîrstă 
de 14 ani. membru al echipei S.S.E. Timișoara. Fiul profesorului de matematici Răduță 
joacă handbal de 3 ani și astă-seară a înscris 3 goluri în poarta „Banatului". Nu t-a 
chestionat nici o dată un gazetar, de aceea pare puțin surprins, puțin fîstîcit.

„Ce visuri am ? Păi... aș vrea să joc. handbal la Știința Timi-.
N. HRISTAGHE

(Continuare în pag. a 3-a)

Hortensia Andronie) 7—7 (4 
Au marcat: Constantin 
Negoiță și Andrei pentru 
zău; Manea (4), Cărșan 
pentru Constanța.

Timișoara (antr. prof, 
gela Zamfirache)-Ploiești (antr. 
prof. A. Hofman) 6—3 (3—2). 
Au marcat: Maurer (2), Man- 
chen (2). Bratie și Zerin pen
tru Timișoara ; Bădure (o) pen
tru Ploiești.

București—S.S.E nr. 2 (antr. 
prof. Simion Pompiliu)-Cluj 
(antr. prof. Mihai Pîvaru) 13— 
13 (9—0). Au marcat: Butan 
(6), Gheorghe (5). Oancea și 
Nițu peniru București; Petra- 
covschi, Moricz și Noghi pen
tru Cluj.

LA BĂIEȚI: Timișoara (antr. 
prof. Adam Fischer). - Tg-Mureș

Ari

(antr. pref. Ludov’u Berekmeri)' 
15 (9-8). Au marcat: Co

vaci (5), Maurer (4), Balzei* 
• (3), Simon (2) și Merle pen-» 
tru Timișoara i Ciutac (5), Cui-» 
cear (4), Barabaș (4), Steiner 
și Gros pentru Tg. Mureș.

Ploiești (antr. 
descu) — Buzău 
Ionescu) 32—22 
marcat: Badea 
(10), D'aconescu 
și Burgheiea (3) pentru Ploiești; 
Stelian (9), Moșteattu (5), 
roc (3), Dumitrescu (3), 
sen (2) pentru Buzău.

Petroșeni (antr. prof. 
Dincă) — Iași (antr. prof. T. 
Daian) 24—20 (11—12).

prof. C. Pre-> 
(antr. prof. A-
(17—14). Au 

(11), Dumitru 
(5), lancu (3)

No-* 
Ru.-»

M.

Au
marcat: Roman (6), Ujhely (2),
Mărcuieseu (6), Vîjdea (6), 
Popovici (4), pentru Petroșeni; 
Anușcă (7), Constantinescu (5),

H. NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Baschetbalistele 
de la Știința București 
au plecat la Amsterdam

Turneu de box pe categerii 
de greutate

între 5 și 8 februarie, federația 
de box va organiza, la Bucu
rești, un turneu pe categorii de 
greutate. Sînt prevăzute între
ceri la categoriile semiușoară, 
setnimijlocie, mijlocie mică și 
semigrea. înscrierile se primesc 
la federație, pină la 15 ianua
rie.

Ieri dimineață a plecat li 
Amsterdam echipa feminină d»a 
baschet Știința București, ca ini 
pioana țării noastre. Baschetbai 
listele romînce vor participa îrt 
zilele de 25 și 26 decembrie 14 
o competiție (sistem eliminatoi 
riu), alături de Wisla Krakovl^ 
(campioana R.P. Polone), SI ai 
via Praga și Blue Starș (cants 
pioang fîlancțeij.s



Ea clubul Avîntul

Instructorii voluntari - mereu in atenție
lecțiile de curs, iar cea teoretică în 
afara orelor. Urmează, bineînțeles, exa- 

.menul scris și oral. Instructorii de 
turism participă la 7 ședințe teoretice, 
apoi se fac lecții practice, pe teren, 
lecții de orientare turistică, organizare 
de excursii și, în final, examenul.

Activiștii consiliului raional UCFS. 
profesorii și metodiștii noștri nu-și con
sideră însă misiunea încheiată o dată 
cu examenul. Instructorii sportivi din 
asociații, de la sate, cei din școli, pre
cum și instructorii de turism sînt spri
jiniți permanent în munca lor de activul 
consiliului raional, sînt prezenți de 
asemenea, la ședințele săptămînale 
ale comisiei raionale de turism. In
structorii pe ramură de sport participă 
la ședințele cabinetului metodic al 
clubului Avîntul, în care se discută 
materiale de metodică a educației fi
zice. Se face cu acest prilej 
schimb de experiență și se
jaloanele pentru viitoarele competiții 
sportive.

Instructorul sportiv, „om de bază" 
cum se spune, al consiliului asociației 
sportive, joacă un rol deosebit în acti
vitatea asociațiilor noastre. îndeosebi 
acolo unde nit există antrenori cali
ficați, instructorul voluntar este „sufle
tul" întregii activități sportive. 
raionul „16 Februarie" l‘ ? , 
activitatea instructorilor sportivi 
face mai mult simțită decît 
părți.

Prof. EUGEN FLEȘARIU, secretarul 
tehnic al clubului sportiv .Avîntul" 16 
Februarie, ne-a vorbit pe larg despre 
activitatea acestora.

— Noi ne bazăm toarte mult pe spri
jinul instructorilor voluntari pe ramură 
de sport, deoarece în asociațiile din ra
ionul nostru avem foarte puțini antre
nori : 22. In schimb, numărul instruc
torilor sportivi din asociații este satis
făcător: 210. Numai anul acesta am 
reușit să formăm în asociații 101 in
structori pe ramură de sport, 30 în 
comunele ce aparțin de raion și 27 în 
școlile profesionale „Semănătoarea* și 
„Mașini electrice".

• ,n 
din Capitală, 

se 
în alte

formare a instructorilor. în școlile din 
raton profesorii de educație fizică, în 
colaborare cu consiliile asociațiilor spor
tive, au ales dintre elevi pe cei mai 
bine dotați fizic și cu înclinații. că
tre sport. In comuna Dragomirești, de 
pildă, la Centrul școlar horticol, pro
fesorul de educație fizică Mircea Taba- 
cu a reușit să formeze anul acesta 
30 de instructori sportivi. Rezultate bune 
au obținut în această privință și con
siliile asociațiilor sportive Confecția, 
Semănătoarea, Pasteur, B.T.A., și al
tele. Succesele obținute de aceste a- 
sociații se datoresc fără îndoială și 
aportului adus de instructorii volun
tari Polixenia Preda, Aristotel Lascăr, 
Ion Luță, Eugen Văleanu etc.

— Cum se face, practic, pregătirea 
instructorilor sportivi 9

— Pregătirea instructorilor pe ramu
ră de sport se face prin partieiparea 
lor la 3 ședințe teoretice, după care 
asistă la cel puțin 12 antrenamente 
ale unor echipe. Apoi, examenul. In 
școli, pregătirea practică se face la

un util 
trasează

Interviu luat de
R. CALARAȘ ANU

— Cum ați depistat viitorii instruc
tori?

— în asociațiile sportive din Capi
tală, precum și în cele din comune 
consiliile asociațiilor sportive respecti 
ve au muncit temeinic pentru recruta
rea de „candidați" în munca de in
structori sportivi. Era, în primul rînd, 
interesul consiliilor asociațiilor de a 
propune pe cei mai buni tineri. Spor
tivii cunoscuți, care se bucură de au
toritate, muncitorii fruntași în producție 
și... nelipsiți de pe terenurile de sport, 
aceștia au stat în atenția asociațiilor, 
atunci cînd s-a pornit la acțiunea de

CONCURS
LA

PENTRU „INSIGNA DE POLISPORTIVII

A. S. POLITEHNICA-TIMIȘOARA
Peste 1000 de 

sînt angrenați, în 
— ca urmare a rodnicei activități de
puse de consiliul asociației sportive 
Politehnica — în „Concursul pentru 

■ Insigna de Polisportiv". Pînă în pre
zent s-au desfășurat probele de atle
tism (100 m, aruncarea greutății, să
ritura în lungime). Au început pre
gătirile, sub conducerea asistentului 
Mircea Oprea, pentru învățarea exer-

studenti timișoreni 
momentul de fața

cițiilor de gimnastică cuprinse 
gramul „Concursului", urmînd 
bele să fie date pînă la sfîrsitul 
Iul

în 
ca

pro- 
pro- 
anu-

A. ARNAUTU — coresp.

Noutăti de la A. S. Vulca
PESTE 200 DE TINERI CU

PROBE ÎNDEPLINITE

Angrenarea tineretului de la

3-5

Angrenarea tineretului de la uzina 
Vulcan din Capitală în „Concursul pen
tru Insigna de Polisportiv" este un 
obiectiv de care consiliul asociației 
sportive de aici — președinte fon Di- 
dilescu — îl îndeplinește cu cinste. 
Așa se explică faptul că pînă la în
ceputul acestei luni, un mare număr 
de muncitori, 232. au trecut între 3 și 
5 probe.
„ Fruntași în îndeplinirea normelor 
„Insignei" sînt atît sportivii din sec
țiile de performață ale asociației Vul
can precum și tinerii din grupele spor
tive care participă, îndeosebi, la com
petițiile de mase. în cele mai multe 
secții pe ramură de sport tinerii care acti
vează în cadrul lor mai au de trecut 
una sau cel mult două probe — tir 
și schi. în această situație sînt secțiile 
de lupte (din campionatul republican), 
fotbal (seniori și juniori — camp, oră- 

' șenesc categ. I), rugbi (camp. de ca 
lificare) și volei (camp, de calificare).

Printre grupele sportive e.v dențiate 
atît pentru mobilizarea unui mare nu
măr de muncitori la concursurile ..In
signei" cît și pentru obținerea uncr re
zultate bune se numără . fonta", „scu- 
lăria", „mecanic șef" și „modelărie". 
Cum au ajuns aceste grupe sportive 
pe primele locuri ale „clasamentului"? 
Prin hărnicia și pasiunea pentru sport 
a tuturor factorilor răspunzători pen
tru activitatea sportivă. Organizatorii 
de grupe precum și tovarășii din bi
rourile organizațiilor de bază U.T.M 
din aceste sectoare de muncă sînt mari

Să vă prezentăm pe cîțiva dintre 
viitorii purtători ai „Insignei de Poli
sportiv" de la Vulcan și rezultatele care 
figurează în dreptul numelor lor în 
evidența asociației:

Să nc îaccm singuri o săniuță!
In timpul iernii sănîușul constituie una 

dintre marile bucurii ale copiilor. O 
dată cu prima zăpadă apar pe străzile 
orașelor, în parcuri, pe ulițele sate
lor. zeci de copii care alunecă la vale, 
veseli și gălăgioși, conducîndu-și cu 
măiestrie săniuțele. Deci săniuța devine 
pe tot timpul iernii unul din mijloacele 
principale de joacă și sport. De altfel, 
întrecerile de săniuțe au fost incluse 
de la început în concursurile Sparta
chiadei de Iarnă a tineretului. Și cum 
fiecare tînăr este dornic să concureze 
pe o săniuță cit mai bine construită, 
dăm o serie de indicații .in această di
recție.

O săniuță — confecționată în principal 
din lemn — trebuie să satisfacă prin cons
trucție următoarele condiții : a) să ofere 
concurentului o poziție comodă; b) sa 
aibă o bună rezisten
ță la solicitări mari 
(în special la hopuri 
sau viraje); c) să-și 
mențină stabilitatea 
pe teren accidentat 
și îndeosebi Ia vira
je; d) să fie ușoară în 
greutate, pentru a putea fi condusă (cîrmi- 
tă) cu ușurință și a nu constitui o povară 
la urcuș; e) să aibă o alunecare bună.

O săniuță nu este greu de construit. Cu 
răbdare, pricepere și cu materiale ce se 
găsesc la îndemîna oricui, se poate rea
liza o sanie care să dea randament în 
concursuri. Formele și sistemele de execu
tare sînt variate și depind de posibilitățile 
fiecărui constructor amator. Cele mai bune 
sănii sînt cele executate din lemn pentru 
că, fiind ușoare, se conduc bine și nu calcă 
adînc zăpada. (Se pot executa sănii și din 
metal. Acestea sînt mai grele dar și mai 
rezistente și se pot trece cu ele mai sigur 
topurile mari).

Piesele principale de construcție sînt (vezi 
desenul) : tălpicile (a), picioarele de sus
ținere (b) cu legăturile transversale (c) și 
suprafața de încărcare (d). Accesoriile me
talice de consolidare (e) și frînghia de re- 
morcare (f). Pentru săniile de lemn se fo
losește specia frasin, fag (de preferat cel 
aburit), ulm, 
sau seînduri 
sau cioplire 
Este de dorit

SFATURI

mesteacăn etc. Din bușteni 
se debitează prin spintecare 
cu barda piesele necesare, 
ca acestea să nu aibă noduri.

puține, mici, sănătoase, dai nu în zona 
curburii tălpicelor.- In locul șipcilor, la su
prafața de încărcare se poate realiza o 
împletitură de chingă lată de 30—50 mm, 
din fire de cînepă (6 mm) sau de P.V.C. 
Consolidările se execută din oțel lat 20/8 
sati rotund de 12 mm. Pentru remorcarea 
săniei se poate folosi frînghia de 6—8 mm, 
chinga de 3 cm lățime etc.

Cea mai importantă operație în execu
tarea săniuței este realizarea tălpicilor și 
apoi asamblarea. Tălpicile se pot curba 
prin înmuierea lemnului prin fierbere timp 
de 3—5 are într-un cazan (bineînțeles nu
mai partea care se curbează). Partea înmu
iată a lemnului se curbează după un șa
blon și se lasă ca să se usuce pe șablon 
circa 3-5 zile într-o cameră încălzită. O altă 
metodă mai puțin rezistentă, dar totuși 
eficace, este aceea prin tăierea în lamele 

de 3 mm, pe orizon
tală, a capătului ce se 
curbează și apoi în
covoierea la rece pe 
șablon, după ce în 
prealabil a fost dat cu 
clei rezistent la apă. 
In lipsa cleiului se 

poate folosi numai fixarea cu șuruburi, ni
turi sau cepuri de lemn. După curbare se 
dau găurile de fixare a picioarelor, în car© 
cepurile acestora se fixează puternic, iără 
joc, și se consolidează cu pene încleiate. 
In general, îmbinarea cea mai bună este 
cepul pătruns în total și împănat (înțepe
nit cu pană). Piesele de lemn ale supra
feței de încărcare se fixează pe legătu
rile picioarelor cu șuruburi. Pe tălpici se 
fixează cu șuruburi banda de metal (20/3 
mm), iar fața se șlefuiește cu șmirghel pen
tru a fi netedă și a avea astfel o bună 
alunecare. In montarea săniei este impor
tant ca cele două tălpici să fie riguros pa
ralele. Piesele metalice de consolidare — 
bara de cap, contrafișele picioarelor, col- 
țarele dintre tălpică și picior — se strîng 
bine cu șuruburi și se dau cu vopsea 
nuanța 
piesele 
cu ulei 
vopsea

Și acum 
săniuței și 
delușuri.
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iubitori ai sportului iar maj< 
membrilor UCF3 din grupele 
tive sînt prezenți mereu *a 
țiile sportive organizate la 
can.

Accentul se pune acum 
rile de tir (concursurile au 
care miercuri la poligonul 
și pe unele proOe care se pot în 
în sală. „Cînd vor fi condiții di 
ticarea schiului, nu va fi neglija' 
această probă — ne spunea te 
nul asociației, G. Chiru'escu. 
atunci, tinerii noștri vo1’ pârtie 
probe de sală ca: gimnastic 
tracțiune etc."

mai
uzin

ZILNIC, ÎNTRECERI DE HAI

întrecerile Spartachiadei de 
a tineretului sînt în plină desfi 
și la asociația spoitivă Vulca 
mai muiți parti .ipanți se înregi 
la concursurile de haltere ce 
zilnic, după terminarea lucrului, 
cui de muncă. Aceste întreceri 
ționale la Vulcan, atrag sute d> 
citori, vîrstnici și tineri deoț 
Printre grupele sportive evident 
mobilizarea participanților la con 
se află „modelăria" (au pa 
toți muncitorii), „mecanic șef"

In ultimele concursuri de 
din cadrul Spartachiadei de i; 
tineretului, s-au evidențiat O s< 
muncitori... vîrstnici. Pe panouri! 
au fost afișate rezultatele au 
locuri fruntașe la ridicarea g 
de 45 kg, printre alții: 'n 
P. Dragușin (50 de ani) a ridic 
tera de 20 de ori, strungarul C. 
(58 de ani) 14 ori, rutieristul 1 
gusin (54'de ani) 12 ori

Bravo lor I

instructor sportiv volunt;

Din ultimele scrisori ale anului
(Urmare din pag. 1)
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Rînduri despre un tlnăr

Nicolae Sfetcu a împlinit dc 
rînd 19 ani. Tînărul sudor d 
„construcții metalice" 
lor Vulcan se bucură 
gostea tovarășilor 
că. Și pe bună dreptate, 
nu lucrează de 
vreme la agregatul

săi

a u 
de 

de t

mai rămas pînă la 25 ianuarie 1964, 
cînd se va încheia prima etapă a Spar
tachiadei.

Alte vești. Antrenorul de hochei 
CONSTANTIN UNGUREANU ne infor- 
mează că la Galați s-a deschis un pati
noar natural care a stîrnit o mare 
Bucurie în rîndurile amatorilor acestui 
frumos sport și îndeosebi printre copii, 
în curînd vor fi date în folosință încă 
două asemenea baze sportive de iarnă, 
în schimb, în magazinele sportive din 
oraș nu se găsesc articole necesare 
practicării sporturilor din sezonul rece. 
Iată o problemă care trebuie rezolvată 
cît mai urgent. Tov. Petre Bădescu 
ne transmite că reprezentanți ai 14 
asociații sportive sătești au urmat 
cursurile unei școli de instructori vo
luntari, organizată de consiliul raional 
UCFS Vedea, regiunea Argeș. Cele mai 
mari note au fost atribuite „elevilor* 
Tlie Badea, Emilian Drăguț, Maria 
Gheorghe, Gheorghe Moanghen și An
ton Bălan. „La Babadag, ne scrie tov. 
Constantin Dolniceanu, a fost inaugu- 

unde muncitorii se 
șah, tenis de masă

ziare și reviste". E. Petre 
ne informează că a luat ființă pe lîngă 
asociația sportivă Portul din Constan
ța un cerc de navomodelism pe care 
îl frecventează numeroși tineri. „Peste 
19 000 de excursioniști" își intitulează 
știrea Nicu Sbuchea din Hațeg, în 

în cursul anului 1963 
de acțiuni turistice cu 
au fost vizitate băile
etc.
numai cîteva din co-

prea rr 
de sudură c

scrisoarea tov. F. Albu că în actuala 
Spartachiadă de iarnă au luat startul 
pînă acum 14000 de tineri și tinere 
din satele și orașele raionului Ploiești. 
„Desigur, își încheie știrea corespon
dentul nostru din Ploiești, că numă
rul celor 14000 va crește considerabil 
pînă la 25 ianuarie 1964 cînd va lua 
sjîrșit prima etapă a Spartachiadei".

Situația întrecerilor din cadrul 
Spartachiadei este însă diametral opu
să în asociațiile sportive Textila Azu- 
ga, Cara imanul Bușteni și Carpați Si
naia din raionul Cîmpina. Conducerile 
asociațiilor de mai sus au așteptat cu... 
mîinile în sîn importanta competiție de 
mase și — după cum ne informează 
ION BRĂTEANU — nici în aceste 
zile nu se face nimic. Și cînd te gîn- 
dești că în întreprinderile respective 
sînt numeroși tineri care doreBc să 
practice diferitele discipline sportive.

Cînd se vor organiza întrecerile pri
mei faze a acestei competiții ? Iată o 
întrebare căreia conducerile celor 3 
asociații și consiliul raionul UCFS Cîm
pina trebuie să-i dea răspuns imediat 
prin folosirea din plin a timpului care

SFETCU NICOLAE 
mată, utemistul Nicolae S/etc 
reușit să devină un bun mese 

După amiezile Nicolae Sf 
poate fi întîlnit deseori la poli 
A îndrăgit tirul cu cîțiva ani 
urmă participînd la diferite îi 
ceri de mase. încetul cu încet 
devenit un bun trăgător. Sfati 
instructorilor și antrenamentele 
ajutat să devină unul dintre s 
tivii fruntași de la Vulcan. A 
ticipat la o serie de concursur 
tras mii de focuri spre ținte, 
zultatele înregistrate i-au adus 
tegoria a Il-a de clasificare Ic 
și mai multe locuri fruntașe în 
ferite competiții.

Nicolae Sfetcu a simțit însă 
rința să ajute și pe alții, pe cei 
veneau pentru prima oară la j 
gon. S-a înscris la un curs de 
structori, pe care l-a absolvit 
succes. Asociația sportivă Vu 
are acum în persoana tînărului 
gător un harnic instructor volu 
care este nelipsit de la concurși 
de tir din cadrul Spartachiadei 
iarnă, fiind de un real folos pCJ 
pregătirea începătorilor în șpc 
tirului.

în 
dorită. Pentru o bună conservare 

lemn se dau de mai multe ori 
in fiert și se pot acoperi cu o 
ulei.
vă dorim succes în construirea 
cîi mai multe victorii pe der-

de 
de 
de

rat un nou club 
recrează jucînd 
sau citind

inelele de creștere anuala cit 
Se pot folosi piese cu noduri ing. C. CIZMALU

crăpături, fire răsucite sau tăiate oblic și 
să fie cu 
mai mari.

care arată că 
s-au inițiat 80 
ocazia cărora 
Călan, Geoagiu

Acestea sînt
respondențele primite în cursul săptă- 
mînii trecute. Fie că este vorba de 
Concursul pentru Insigna de Polispor- 
iv**, de „Spartachiada de iarnă“, de 

diverse concursuri, de amenajarea de 
patinoare naturale sau cluburi, scri
sorile corespondenților noștri voluntari 
sînt strîns legate 
eforturile pentru 
măr cît mai mare 
cii, a întregului 
rile de aport.

(Ie actualitate, de 
atragerea unui nu
de oameni ai mun- 
tineret, pe terenu- A.



Institutul de Cultură Fizică
pe primul loc în „Cupa 30 Decembrie"

tuminică a luat sfîrșit cea ile a V-a 
ție a „Cupei 30 Decembrie" organi- 
ă la tir de Centrul universitar din 
curești. Numărul partieipanților a 
remit toate așteptările: 248 de stu- 
iți și 73 de studente.
-iei mai mare număr de puncte l-au 
lizat reprezentanții Institutului de 
Itură Fizică (antrenor, asistent Mir- 
i Baia) cărora le-a fost decernat 
feul pus în joc. In urma tragă lo
ir de la I.C.F. s-au clasat sportivii 
la Construcții, I.M.F., Universitate, 

•E„ Politehnică, Arhitectură si 
'.G.G.
La individual s-au detașat Ion Olă- 
cu care, în proba de armă sport, 
20 focuri a realizat 532 p, nou re- 
*d po Centrul universitar București 
Maria Ignat Cu 490 p la aceeași 

aba (de asemenea, nou record al 
J.B.).
Iată și clasamentul pe cele trei etape 

oompetiției:
Etapa I, afină sport, 10 focuri, po- 
ia culcat nerezemat. Echipe băieți:

Carnet turistic
Cetățile Ponorului

în inima munților Bihorului, la sud 
Padiș, la o oră și jumătate de la 
ia Cu același nume, natura a as- 

iis. cel mai măreț fenomen carstic 
i țara noastră: Cetățile Ponorului, 
încă de la plecare de la Oabană, 
umul îți oferă priveliștea neobișnui- 
a dolinelor care împînzesc întreaga 

târfă a Padișului. Alai departe te snr- 
inde scurta și sinuoasa viață a Pî- 
tlui Ponorului, pe care o urmezi, de 
izbucul prin care apele pierdute în 

noarete din Padiș reapar la lumina 
ei și pînă la sorburile din Poiana 
>nor, unde pîrîul dispare în pămînt 

neașteptate, așa cum a și apărut.
Poteca te conduce apoi printr-o pă- 
ire stranie de molid, așternută peste 
1 relief accidentat, în versantul sting 
Văii Cetăților.

ACTUALITĂȚI
încă din 
patinatori- 

în aceste

• începute pe uscat 
>amnă, antrenamentele 
»r clujeni continuă 
ile pe gheață. Viteziștii de la Ștî- 
ța Cluj se pregătesc sub conduce- 

ea campionului republican Zoltan 
zekely. Cîțiva dintre „elevii11 lui : 
oan Boțea, Petre Tivadar, Victor Pop, 
lihni Timiș, Virgil Hadeș, Ioana Po- 
eseu și Floria Timiș. Antrenamentele 
portivilor de la C.S.M., în rîndul că- 
ora se află Dorel Uțiu, Dumitru Popa, 
>. Sarea, Mircea Popescu, Nadia Bar- 
oș și alte elemente talentate, sînt 
onduse de instructorul Ștefan Erdbsi.

Și patinatorii artistici — îndrumați 
le antrenorul Â. Somoili — se pre
oțesc intens. Majoritatea acestora sînt 
n vîrsfă de 5—15 ani. (P. NAGY — 
loresp.).

de 
pa-

• De cîteva zile, pe terenurile 
enis din Lupeni s-a deschis un 
inoar pe care-l frecveiitează numeroși 
ineri și vîrstnici. Aici se vor organiza 
întrecerile din cadrul Spartacliiadei 
le iarnă. Astfel de baze sportive ut
ilează să fie amenajate la Vulcan, Pe- 
.roșeni, Petrila și Urieâni. (S. BĂI OI 
— coresp.).

(Urmare din pag. 1)

un vis 
echipa 
trebuie

fi imnu pot
muncă perseve-

șoara, adică să învăț bine pentru 
a intra la facultate și să mă per
fecționez pentru a fi selecționat în 
echipa studenților. Mai am 
și „mai mare" : să joc în 
națională I Dar pentru asta 
ani de muncă..."

Oare Ce visuri 
plinite astăzi prin 
rentă !

Forfotă mare la 
tivă arădeană Vagonul, 
pregătesc pentru probele 
la schi, alții țoacă șah și 
masă. Multi se îndreaptă 
ligonul de tir. Pentru astăzi a fost 
programată trecerea normelor de 
tir pentru „Insigna de Polisportiv" 
și un concurs conțină pentru prima

asociația spor- 
Unii se 
de fond 
tenis de 
spre pO-

1. I.C.F. 2. I. Construcții 3. I.S.E., 
Fete: 1. I.C.F. 2. I. Construcții 3. I.M.F. 
Individual, băieți: 1. Valentin Po
pescu (I3E) 2. Clement Pop (I.P.) 3. 
V. Șalupa (I. Constn), Fete: 1. Paulina 
Bitea (ICF) 2. Cornelia Grigorescu 
(IMF) 3. Rodica Mateesen (I. Constr.).

Etapa a 11-a, 
focuri. Echipe, băieți: 
I. Politehnic 3. 
1. I.C.F. 2.

armă Sport, 3X10
1. I.C.F. 2.

I. Construcții. Fete: 
I. Construcții 3. I.M.F. 

Individual, băieți: 1. Eugen Voiculesci» 
(ICF) 2. Dnnxitru Olteanu (I.C.F.) 3. 
Andrei Iacovesdu (I.P.); Fete: 1. Au
relia Lungii (U) 2. Eugenia Zaharescu 
(IMF) 3. Viorica VlUsa (ICF).

Etapă a IlI-a, arinii sport, 3x20 
focuri. Echipe, băieți: 1. I. Arhi
tectură 2. I. Construcții 3. I. Politeh- 
nie ; Fete: 1. I.C.F. 2. I. Arhitectură 
3. I.M.F. Individual băieți: 1. Ion Olă- 
reseu (I. Arh.) 2. Mircea Rusescu 
(I.P.) 3. Gheorghe Stoian (I. Arh), 
Fete: 1. Mafia Ignat (I. Arh) 2. Au
relia Schaffer (ICF) 3. Mariana An- 
tonesen (I. Arh.)

Primul contact cu Cetățile Ponoru
lui, priveliștea portalului mare din fun
dul circului de piatră cu care se în
chide Valea Cetăților, îți lasă, datorită 
dimensiunilor lui gigantice, o impresie 
covîrșitoăre.

Iți stăpînești emoția și cobori cu a- 
tenție, pe lingă bolovanii uriași din 
Valea Cetăților, pînă la portal. Aici 
te așteaptă o alta surpriză: un pîrîu 
limpede apate din stînga, dintr-o peș
teră și dispare în tunelul întunecat de 
sub portal, după un traseu la lumina 
zilei de numai 10 m.

Spre dreapta, tunelul înalt ce por
nește de sub portal constituie singura 
cale de acces spre al doilea cire, în
conjurat de pereți verticali, inaccesibili. 
Aici, din partea cea mai de jos a fun
dului său înclinat, dintr-o largă gură 
întunecoasă, răzbate de undeva din 
adînc zgomotul unui rîu subteran.

Te întorci în fața portalului și, ur- 
cînd spre stînga, treci în al treilea 
circ, cel mai impunător. Jos, în dreapta, 
o gură de peșteră îți arată calea pe 
care cobori cu grijă, pe un grohotiș a- 
lunecos, pînă Ia impresionanta galerie 
a rîului subteran.

Ajuns aici, vezi rîul subteran dis- 
părînd spre stînga, în beznă. El curge 
mai departe, sub bolți enorme, formînd 
cascade și lacuri pentru a apare la 
lumina zilei după 2 km, în Izbucul 
Galbenii.

In cealaltă parte, galeria este lumi
nată puternic, prin fereastra din fun
dul circului al doilea. Mergînd deci 
spre dreapta, calci din bolovan în bo
lovan înaintînd sub bolta imensă și 
după un cot brusc al galeriei, spre 
dreapta, intri din nou în beznă. Aici 
te așteaptă o nouă surpriză: din pe
retele întunecat al galeriei, prin două 
guri rotunde, țîșnește cu zgomot pu
ternic, amplificat de ecoul galeriei, apa 
bogată a unui izbuc.

Mai departe începe să se zărească 
o geană de lumină, treci o săritoare 
și peste bolovani enormi ca să ajungi 
din nou în primul circ, sub portal.

Drumul de ieșire din Getăți pleacă 
din circul al treilea și te duce, după 
un urcuș abrupt, deasupra pereților 
de stîncă verticali care le străjuiesc. 
Abia acum, privind de sus abisul ce 
ți se deschide la picioare, te pătrunde 
întreaga măreție a Cetăților.

Ing. AL. BORZA

Instantanee de sezon
etapă a Sparfachiadei. Au fost dis
tribuite peste 40 de ținte și con
curența așteaptă cu emoție sem
nalul de începere a întrecerii pe 
patul de tragere. Lingă mine un 
tlnăr mt-și mai găsește locul. Intru 
în vorbă cu el, aflu că se numește 
Cornelia Dragoș și că este lăcă
tuș mecanic la secția finisa/.

— De ce atit de nerăbdător?
— Să vedeți, acesta este primul 

concurs la care particip. De cînd 
s-au anunțat întrecerile mă tot gîn- 
desc dacă am sau nu aptitudini 
pentru sportul tirului.

— Și dacă veți fi dezamăgit ?
— Alai încerc I Responsabilul 

secției de tir mi-a spus că sîrit 
necesare cîteva antrenamente și 
concursuri pentru a-mi verifica ap
titudinile. Și apoi mai sînt și alte 
sporturi..

ASPECTE DIN ETAPA DL DUMINICA A CAMPIONATELOR REPUBLICANE
• ECHIPELE FEMININE RAPID, VO1NTA SI STIINTA BUCUREȘTI 
CONTINUA SA FIE NEÎNVINSE • AMĂNUNTE DE LA MECIUL 
VOINȚA IAȘI - FARUL CONSTANTA 0 ABSENTE NEMOTIVATE

ALE UNOR ÂRBITRI

Nici o surpriză nu s-a înregistrat 
sîmbătă și duminică în cadrul cam
pionatelor republicane de baschet. In 
schimb, au fost cîteva meciuri foarte 
echilibrate, Care au ținut încordată a- 
tenția publicului din primul minut și 
pînă în ultima secundă de joc. Este 
vorba de partidele masculine Olimpia 
M. I. București — Constructorul Iași, 
Progresul București Aurul Brad, 
Politehnica Cluj — Steagul roșu Bra

O fază din meciul Știința București Voința Tg. Mureș, 
reștencele au obținut a patra t ’ " ’

șov și de întîlnirea feminină I.C.F.— 
Progresul București. Fruntașele clasa
mentului au obținut victorii comode, 
realizînd scoruri concludente. La fete 
Rapid, Știința și Voința București con
tinuă să fie neînvinse, iar Mureșul 
Tg. Mureș manifestă o formă foarte 
bună și se anunță și ea o candidată 
serioasă pentru turneul final al pri
mei serii.

Iată cum se prezintă clasamentele 
după etapa a IV-a a seriei I :

MASCULIN

II-A

1. Dinamci București 3 3 0 271:169 6
2. Știința Cluj 3 3 0 244:174 6
3. Știința Timișoara 4 3 1 312:249 6
4. Știința București 3 2 1 238:181 4
5. Steaua 3 2 1 216:185 4
6. Rapid București 3 2 1 188:171 4
7. Știința Tg. Mureș 3 2 l 208:198 4
8. Dinama) Oradea 4 2 2 213:234 4
9. Politehnica Cluj 4 1 3 256:329 2

10. Știința Craiova 4 1 3 244:373 2
11. Steagul roșu Brașov 4 0 4 228:251 0
12. Siderurgistul Galați 4 0 4 187:291 0

FEMININ

1. Rapid București 4 4 0 277:180 8
2. Voința București 4 4 0 260:189 8
3. Știința București 4 4 0 256:194 8
4. Mureșul Tg. Mureș 4 3 1 222:170 6
5. Știința Cluj 4 1 3 209:218 2
6. Voința Oradea 4 1 3 172:198 2
7. Unirea București 4 1 3 218:250 2
8. Voința Brașov 4 1 3 188:234 2
9. Voința Tg. Mureș 4 1 3 174:258 2

10. Crișul Oradea 4 0 4 172:248 0

ADERBIUL SERIEI

Cea mai importantă întîlnire a se
riei a Il-a a campionatului republican 
masculin s-a desfășurat' D Iași, între 
Voința din localitate și Farul Con
stanța. Deși nu s-a ridi’at la valoarea 
tehnică impusă de un campionat re
publican, jocul a plăcut datorită evo
luției scorului din cea de a doua re
priză și, în special, prin finalul lui pa
sionant. Ambele formații au început 
meciul crispate, fapt care a determinat 
o serie de execuții tehnice greșite,

Spartachiada de iarnă, această mare 
competiție de mase, aduce cu fie
care zi noi membri in ma’ea familie 
a sportului nostru.

La „groapa moșului" lingă Li- 
pova, la Săvîrșin, la Bogda și 
Birchiș aproape 500 de tineri și ti
nere din satele raionului Lipova 
s-au întrecut la schi și săniuș. Alții 
se pregătesc să patineze pe Mureș, 
între malurile căruia s-a făcut pod 
solid de gheață. La sate, iarna nu 
se mai petrece de mult la gura 
sobei. Tineretul își încearcă forța 
și îndemînarea în întrecerile spor
tive, se adună in sălile căminului 
cultural. Este și acesta un aspect 
pe care cronicarii vremii îl vor 
consemna în istoria acestor ani 
luminoși.

multe ratări în aruncările la coș. 
rul primei reprize este de altfel 
cludent: 25—12 pentru Voința 
Este drept, la ineficacitatea jocului a 
contribuit și temperatura foarte scă
zută din sală, ceea ce a făcut ca „în
călzirea" celoî două echipe să se pre
lungească pe... iot pardursul reprizei. 
In partea a doua a partidei echipele 
au jucat evident mai bine și revenirea 
constănțenilor din ultimele 10 minute

Sco- 
co fi
lași.

. o. în care bucu-
victorie în acest campionat.

Foto: T. Roibu
a dat emoții serioase ieșenilor. Deși 
a dominat majoritatea timpului, Vo
ința a trebuit să depună eforturi seri
oase în final. In minutul 31 Voința 
conducea cu 43—27 și se părea că 
va termina învingătoare la scor. Dar, 
în continuare, a cedat ritmul în atac, 
iar în apărare ,,zo*na“ (ermetică în 
primele 20 de minute) a prezentat fi
suri din ce în ce mai mari. Farul a 
jucat în schimb cu mai multă hotărîre 
și eficacitate și, recuperînd coș după 
coș, a redus simțitor din handicap, 
pierzînd la numai 3 puncte : 52—55. 
Farul Constanța s-a prezentat mult 
schimbată în bine față de campiona
tul trecut. Beneficiind de aportul lui

Doi antrenori despre finale
campionatului republi- 
masă a corespuns sub 
Reușit a fost în sp6- 

desfășurat săptă-

Ediția 1963 a 
can de tenis de 
multe aspecte, 
cial turneul final, 
mîna trecută în sala Floreasca. Par
ticipant și-au apărat cu ardoare șan
sele pentru ocuparea unui loc cît mai 
bun sau cucerirea unui titlu de cam
pion republican, oferind multe întîl- 
niri spectaculoase de nivel superior, 
un joc modern, cu accentul pe ofen
sivă. Aceasta este și părerea împărtă
șită de doi dintre specialiștii noștri, 
antrenorii F. Paneth și I. Pop. Iată 
de altfel ce ne-au declarat ei :

F. Paneth : „Incontestabil. la a- 
ceastă ediție a finalelor s-a făcut un 
nou pas pe drumul ascendent pe care 
ne străduim să dirijăm tenisul nostiu 
de masă. Am remarcat, mai ales la 
băieți, o folosire mai largă a cunoș
tințelor tehnice, utilizarea cu mai mult- 
cura; a loviturilor de atac. Unul din
tre procedeele ofensive eficace, tops- 
pinul, s-a încadrat ca o lovii ură de 
bază în jocul sportivilor noștri frun
tași. Dintre cel care s-au familiarizat 
cel mai mult cu această lovitură, men
ționez pe Giurgiucă și Bodea. Trebuie 
insă să ne preocupăm mai mult de 
mijloacele de anihilare a topspmului. 
Aid bucură faptul că reprezentanții 
C.S.M. Cluj, de a căror pregătire mă 
ocup, s-au clasat pe primele locuri în 
probele masculine. Mă voi strădui să 
asigur în continuare elemente tinere, 
care să poată înlocui la nevoie pe 
componența de bază ai echipelor C.S.M. 
Cluj. Ar fi bine ca în lupta pentm 
primele locuri din ierarhia tenisului 
de masă masculin de la noi, să inter
vină mai multi jucători biteureșteni. 
Un stimulent in plus și un prilej pen
tru creșterea valorică a sportivilor. 
Deocamdată, evidențiez dintre repre
zentanții Capitalei, pe Sindeanu, care 
a avut o comportare constantă, la 
bun nivel. El are nevoie. însă, să im
prime mai mult efect loviturilor sale 
pentru a-și pune in dificultate adver-

Sorin Stroe (un excelent condocătoff 
de joc și realizator), ca și de cel rf- 
unor talentați tineri ca Ceapraga jt 
Burcea, Farul se prezintă drept una1 
din principalele favorite ale seriei a 
Il-a. Deși a învins, Voința Iași nu a 
impresionat, jocul practicat fiind mai 
slab decît cel din campionatul prece
dent. Am remarcat buna comportare a 
tinerilor NîcolesCu și Samson. (A. Be&î 
g'er).

DE CE NU SE PREZINTĂ UNU i 
ARBITRI DELEGAȚI ? • f

Și îri etapa aceasta, ca și în ceî® 
precedente, unii din arbitrii delegați, 
să conducă meciurile campionatelor red 
publicație rtu s-au prezentat I Și dadf 
absența lui M. Salteleehi Și G. Ione*țj 
cu (ambri diil Oradea) la meciul Știinj 
ta Timișoara—Siderurgistul Galați, * 
lui L. Zfngher (lași) la întîlnirea din
tre A.S.A. Roman și Chimia Suceava 
și a lui A. Balaș (Oradea) la jocul 
Știința Cluj—Unirea București na • 
influențat desfășurarea întrecerilor res
pective, înlocuitorii lor dovedindu-s« 
bîfie pregătiți și obiectivi, nu același 
lucru se poate afirma în alte cazuri. 
La Cluj, de pildă, în absența Iul 
I. Krasnai (Oradea), mureșanul I. Deak 
a fost nevoit să arbitreze întîlnirea Po
litehnica (3uj—Steagul roșu Brașov 
în compania chrjănului C. Szabo, un 
arbitru lipsit de experiență. Urmările 
le-am arătat și în cronica apărută ieri. 
C. Szabo a comis o serie de greșeli 
cu totul nepermise pentru un arbitru de 
categoria A, a dictat unele decizii care 
au dezavantajat categoric pe baschet- 
baliștii din Brașov, rămași în ultimele 
cinci minute cu patra jucători pe te
ren. E drept, echipa din Cluj a cîști- 
gat partida.' Baschetul nostru însă, nu 
a avut nimic de eîștigat

De ce au absentat arbitrii amintiți ? 
Colegiul de arbitri din F. R. Baschet 
a trimis în timp util delegațiile. Nu 
cuniva e vorba de lipsă de răspundere 
din partea acestor arbitri, de descon
siderarea urior obligații ce si le-au asu
mat la începerea campionatului ?

Colegiul de arbitri are datoria să 
analizeze cauzele acestor absențe ne
dorite 
fru a 
teilor 
evita
Politehnica Cluj—Steagul roșu Bra
șov și se va asigura buna desfășurare 
a întrecerilor campionatelor republi
cane.

și să ia măsurile necesare pen-* 
asigura prezența tuturor arbi- 

delegați. Numai astfel se vot 

situații ca acelea de la jocul

■*

printre protaganis' ele acestui 
Este vorba in primul rinei da 
Jandrescu. care a înuins-o 
experimentata Marfa Tompa 

o altă victorie a intrat in tur-

sării. în încheiere, subliniez compot*' 
tarea ualoroasă a cîtorva juniori, ca 
de exemplu reșițeanul Petru Simin, 
clasat printre primii opt la acest 
concurs, sau Cărmăzan (Izvorul Bocșa 
Vasiovei), învingător asupra Iui Ser
giu Luchiah. Alături de aceștia . doi, 
se află atți jucători tineri, care bine 
îndrumați, pot ajunge elemente de 
bază".

I. Pop: „Majoritatea meciurilor 
feminine din ultima etapă au expri
mat o creștere valorică, tendința spra 
un joc mai ofensiv, în continuă miș
care. Caracteristica de mai sus a fost 
cel mai bine exemplificată de Ella 
Constantinescu, care a ieșit la ataa 
mai des declt in alte rînduri. Rezulta
tul s-a văzut. Demn de subliniat esta 
și faptul că o serie de jucătoare tinera 
au fost 
concurs.
V ictoria 
clar pe 
și după 
neul primelor patru, de junioarele 
Lidia Sălăgeanu (a eliminat-o pe ludit 
Creject Viorica loan și Doina Zaha
rin (prezente în semifinale la dublu) 
sau Carmen CriȘan care vădește auten
tice calități. O mențiune pentru dublul 
Mihalca-Crejec, cîștigătoare asupra 
perechii Catrinel Folea — Geta Pitică. 
Desigur, în jocul cetor pe care le-am 
evidențiat persistă unele lipsuri cum 
ar fi inconstanța în aplicarea anumi
tor procedee tehnice, concentrarea in
suficientă în momentele hotărîtoare ala 
partidelor, ritm inegal chiar pe 
parcursul aceluiași set. Cu perseveren
ță aceste deficiențe pot fi înlăturata 
în cea mai mare parte, și. astfel 
talentatele noastre juriiodfe vor putea 
să-și valorifice la maximum jocul".
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finalele 
concursurilor republicane 

ale școlilor sportive de elevi
(Urmare clin pag. 1)

Matură (4). Mihalschi (2), Mateiciuc 
ți Ghitac pentru lași,

Jocurile continuă mîine (n.r. as
tăzi), miercuri și joi, în sala de spor
turi din orașul Timișoara.

★
BRAȘOV 23 (prin telefon). Ama

torii de baschet din orașul nostru, în
deosebi cei tineri, au început să ur
mărească cu interes întrecerile celor 
mai bune echipe ale școlilor sportive 
de elevi din întreaga țară. La finalele 
acestui concurs participă reprezentati
vele S.S.E. Constanța, S.S.E. Craiova, 
S.S.E. Oradea, S.S.E. Timișoara și 
S.S.E. Brașov (la fete) ți cele ale 
S.S.E. București, 6.S.E Constanța, 
S.S.E. Piatra Neamț, S.S.E. Timișoara, 
S.S.E. Mediaș și S.S.E. Oradea (la 
băieți).

Organizatorii an pus la dispoziția 
fiarticipanților sala de sport a Școlii 
medii nr. 2 și Sala Armatei meciurile 
fiind programate dimineața, în prima, 
și după-amiaza, In cea de a doua 
cală.

Jocurile au început luni și au dat 
ioc la spectacole atrăgătoare, de un 
nivel, tehnic mulțumitor. S-a înregis
trat și o surpriză: este vorba de re
zultatul realizat de echipa masculină a 
Mediașului, care datorită unui finiș 
puternic a reușit să învingă reprezen
tativa Constanței. 0 dispută și mai 
strînsă a constituit-o întîlnirea dintre 
echipele de băieți din Timișoara și 
Piatra Neamț. După o luptă sportivă 
palpitantă, eu o interesantă evoluție, 
a scorului, elevii din Piatra Neamț au 
cules o victorie la limită, lată, de alt
fel, rezultatele înregistrate în prima 
zi a finalei: fete : Oradea—Craiova 
61-33 (17—14); Constanța—Timi
soara 44—22 (14—10); băieți: Timi
șoara—Piatra Neamț 34—35 (19—11); 
Constanța—Mediaș 27—38 (18—12).
A sa cum' âm amintit și cum o arată 
și scorurile, lupta pentru victorie în 
meciurile băieților- a fost echilibrată, 
pasionantă.

Concursul continuă pînă joi inclu
siv.

C. GRUlA-coresp. regional

r schi i

Pregătiri la Sibiu, Rîșnov și Sinaia
în ultimele zile am primit numeroase scrisori în care ni se relateazâ 

pregătirile efectuate de schiori în vederea apropiatului sezon. Corespon
denții ne vestesc că secțiile cluburilor și ale asociațiilor sportive depun o 
activitate intensă și că au folosit din prima zi zăpada căzută. In rîndurile 
de mai jos redăm o serie de informații privind unele aspecte ale pregă
tirilor efectuate la Sibiu, Rîșnov și la Sinaia.

SIBIU. Antrenamentele pe uscat ale 
schiorilor de Ia Voința Sibiu s-au des
fășurat pe stadionul asociației. După 
prima ninsoare, schiorii și-au mutat 
locul de pregătire în parcul Sub Arini. 
Ei acordă o deosebită importanță an
trenamentelor. deoarece doresc ca în 
1964 să aibă o comportare cît mai fru
moasă. Ca și sportivii celorlalte re
giuni, tinerii schiori . din Sibiu vor 
debuta în noul sezon la 5 ianuarie, 
cînd se va desfășura concursul de des
chidere. în continuare, ei vor parti
cipa la concursurile din cadrul etape
lor campionatului republican, la „Cupa 
Păltiniș", „Cupa Suru“, .Cupa Bîlea" 
ș.a.

Din lotul de 30 de schiori, care vor 
reprezenta asociația sportivă Voința 
Sibiu, s-au evidențiat, datorită serio
zității și perseverenței cu oare s-au 
antrenat, Mioara Opri} (o tînără cu 
mari perspective), Radu Herbert, Kurt 
Rautenstrauch, Radu Popescu, Robert 
Speck ș.a.

Consiliul asociației a asigurat con
diții pentru desfășurarea unei activități 
cît mai bogate. Așa, de pildă, în ma
gazia asociației se află 100 perechi 
de schiuri și bocanci, care vor fi folo
siți de participanții la Spartachiada 
de iarnă a tineretului, precum și de 
viitorii purtători ai „Insignei de Poli
sportiv". (I. ILIESCU -— coresp.).

RÎȘNOV. Alături de Bran și Funda
ta, Rîșnov constituie una din pepinie
rele schiului brașovean. Interesul mani
festat în această localitate pentru dez
voltarea schiului este din ce în ce 
mai m-are. în fiecare sezon sînt semna
late acțiuni pozitive, menite să con
tribuie la continua îmbunătățire a ac
tivității schiului. Și pentru sezonul com-

petițional se fac pregătiri intense. Pe 
lingă asociația Metalul, de pildă, sînt or
ganizate trei grupe de schiori care tota
lizează aproape 800 de sportivi. Metalul 
are însă și o secție de performanță, 
ai cărei membri vor participa la în
trecerile oficiale ale fruntașilor. Ca
drele tehnice de antrenori și instruc
tori (C. Vlăilea la probele de fond, 
I. Stănilă și 1. Miroiu la apline și I. 
Bîrlă la sărituri) primesc un sprijin 
efectiv din partea unor activiști ob
ștești (Gh. Bobe}, D. Chiper, Gh. Du- 
caru).

Schiorii din Rîșnov au amenajat salt 
reamenajat pîrtii pe Valea Cetății și 
pe Valea Cărbunelui. Dintre lucrări 
amintim reamenajarea trambulinei de 
35 de metri de pe Valea Cetății și ter
minarea pîrtiei de slalom de Ia Valea 
Cărbunelui. (C. GRUIA — coresp. re
gional).

SINAIA. Din inițiativa comisiei de 
schi a regiunii Ploiești, în orașul Si
naia s-au deschis de curînd cursurile 
de împrospătare a cunoștințelor, la 
care participă toți antrenorii și ar
bitrii din orașele Azuga, Bușteni și 
Sinaia. Referatele sînt prezentate de 
arbitri de categoria I și de profesori 
de educație fizică cu specializarea 
schi. Dintre referate amintim pe cel 
prezentat de prof. Dedu Matei, intitu
lat „Pregătirea schiorilor în activita
tea de toamnă". Prof. P. Dragomirescu 
a susținut referatul „Activitatea de 
instruire a schiorilor de la Voința", 
iar arbitrul Emilian lonescu a vorbit 
despre „Organizarea probelor alpine 
ale unui concurs de schi".

Cursul, la care participă 50 de acti
viști, va dura pînă la sfîrșitul anului. 
Cu acest prilej vor fi clasificați noi 
arbitri. (M. GHEORGHE —- coresp.).

La capătul a 190 partide

Atitudini 

„Unirea11 Slatina-o asociație 
cum rar găsești...

Am fost nu de mult la una din cele 
itei mari asociații sportive din orașul 
Slatina, la Unirea. Asociația numără 
1 200 de membri UCFS, care după 
spusele președintelui, Ion Mudava, sînt 
încadrați în șase secții pe ramură de 
sport. Cînd l-am întrebat pe preșe
dintele asociației care sînt cele șase 
secții și ce activitate au, dînsul a în
ceput cu... fotbalul și s-a... oprit. In
tr-adevăr, activitatea sportivă se redu
ce numai la fotbal. Mai exact, la cei 
cîțiva jucători ai echipei Unirea Sla
tina care activează în campionatul re
gional de fotbal și care au terminat 
■turul la periferia clasamentului. Fap
tul că fotbaliștii de la Unirea joacă 
slab și nu au o tehnică prea avansată 
în acest sport, poate că n-ar fi un 
lucru atît de grav. Grav este însă 
faptul cum se comportă ei pe terenul 
de sport. Jucătorii echipei Unirea au 
comis o serie de acte de indisciplină 
fn meciurile susținute. Cum a acționat 
la toate acestea consiliul asociației ? 
Așa cum nu trebuie s-o facă activiști 
cu munci de răspundere într-o asocia
ție sportivă. Unii membri ai consiliului 
*9 J04- să combată atitudinea nespor
tivă a unor fotbaliști, s-au transior 
mat în apărătorii acestora.

Încasarea cotizației UCFS este un 
alt capitol, deficitar în munca consi
liului asociației. Faptul că s-au încasat 
doar 25% din cotizațiile pe 1963 este 
consecința faptului că asociația nu are 
aici o activitate.
. La toate acestea a contribuit și 

lipsa de control din partea consiliului 
raional UCFS care, deși a cunoscut 
«ceasta situație inadmisibilă, nu a luat 
măsurile ce se impuneau.

1L1E FEȚEANU - coresp.

P.S. Pînă în primele zile ale lunii 
decembrie Ia asociația sportivă Unirea 
Slatina nu a fost deschisă Sparta- 
chiada de iarnă a tineretului. Consî 
liul asociației a avut treburi mai im 
portante. A fost și este preocupat de 
treburile eclupei de fotbal..

Coborlre pe Valea lui Carp
Foto: prof. 1. Matei — Sinaia

19 runde — 190 partide... Finala 
campionatului republican de șah este 
o încercare de forțe grea și prelun
gită, un „examen complet" al celor 
ce aspiră la titlul de prim, șahist al 
țării. Anul acesta, laurii revin lui 
Theodor Ghițescu. O înnoire în frun
tea ierarhiei noastre șahiste, fiindcă 
este pentru prima oară că tînărul 
maestru international cunoaște satis
facția victoriei în campionatul țării. 
Și — să adattgăm — o satisfacție 
meritată și... așteptată. De cîțiva ani, 
Th. Ghițescu dă dovezi evidente că 
poate pretinde supremația, mai cu 
seamă la capitolul calitate. Căci in 
ceea ce privește combativitatea și re
zistența de concurs, el a rămas ade
sea dator... Așa s-a întîmplat acum 
doi ani, cînd a fost foarte aproape 
de titlu. Pentru prima oară, deci, 
Ghițescu a găsit resurse pentru a 
trece cu succes toate obstacolele în- 
tilnite în cale, rezistînd asaltului ur
măritorilor săi, in special ale lui Victor 
Ciocîltea, al doilea clasat. Este și o 
„revanșă", o răsturnare a rezultatului 
din 1961.

Totuși și de această dată forța prin
cipală a lui Ghițescu a stat în jocul 
calitativ superior, în partide conduse 
cu finețe. Aceasta se vădește mai 
mult cînd noul campion are piesele 
albe și mult mai puțin, din păcate, 
cînd dă replica în apărare. 9 vic
torii. dintre care una singură cu ne
grele... De altfel, a fost singura dată 
— la O. Alexandresc.u — cînd Ghi
țescu a jucat parcă mai convins că 
poate cîștiga și cu negrele. De ce 
această reținere ? De ce Ghițescu nu 
caută să insiste asupra acestui „punct 
slab" al său? Un adevărat campion 
trebuie să fie multilateral.

★
Gîteva cuvinte și despre principabti 

învins; Victor Ciocîltea. Fostul cam
pion nit s-a dovedit în formă. Cînd 
șansele de victorie ți le construiești 
bazin du-te pe rezultatele celorlalți (și 
au existat asemenea șanse pentru Cio- 
ciltea), atunci înseamnă că nu mai 
ești atît de sigur pe tine... In fond, 
în acest campionat Victor Ciocîltea 
ne-a dat puține exemple de joc „în 
stilul lui Ciocîltea", adică — inventiv, 
energic, în forță. Ă jucat mai reținut 
ca de obicei și ca rezultat: nici o 
înfrîngere, dar prea puține victorii... 
Intr-un cuvînt: prea puțin pentru 
Victor Ciocîltea.

★
Nici un debutant în finala 1963. Și 

totuși, un nume nou pe tabelul de o- 
noare: Traian Stanciu. Locul III (la 

I egalitate cu Ciocîltea, dar cu un 
I Sonneborn mai slab) îi dă drept de 
i joc direct în finala ediției viitoare. 
I Desigur, performanța lui Stanciu nu 

este o surpriză. De mai multe ori, în 
ultima vreme, șahiștii! bucureștean 
s-a arătat ca un talent în plin pro
gres. Iar în actualul turneu a fost un 
adevărat animator.

Tr. Stanciu obține și prima notă de 
maestru, succes care revine și lui 
M. Nacu, de asemenea în vădită as
censiune de la concurs la concurs.

THEODOR GHIȚESCU

...Și multi căzuți la examen. J 
tori, care ne-au obișnuit cu pre; 
lor în eșalonul fruntaș, au lupta 
data această pentru a scăpa de 
mul loc. Ne referim în specia 
Giinsbcrger, Szabo, Troiancscu. 
Pavlov nu poate fi scutit de ci 
jucînd neglijent in multe partid- 
oricum, sub forța ce i-o cunoa:

★
Lipsa de formă la mai mult'e’ 

liști se poate, exprima tot atît cfo 
cu: lipsa de pregătire. Aceasta 
vădit în special in felul cum a 
abordată noua formulă de contr 
timpului de gindire: la 45 de nu 
Cele citena secunde „economisite 
fiecare mutare par să fi avut 
secințe grave pentru unii pârtiei/. 
De ce ? Oare nu este un fapt 
dent că o mai bună cunoaște, 
deschiderilor ar permite efectuarei 
pidă a primelor mutări în part 
Aici stă handicapul principal, n 
controlul timpului. De aici rezultă 
tidele slabe, destul de numerous 
această finală.

Și nu greșim dacă spunem că . 
dintre șahiștii noștri fruntași n 
antrenează suficient și nu joacă 
suficient. Se așteaptă cu răbdare 
mifinalele și finala camoionatulu 
publican, dar alte turnee din țară 
evitate în mod sistematic... O as 
nea atitudine nu este de naturi 
mărească forța de ioc a șahistul

★

Lupta sportivă s-a’ încheiat. T 
cienii, analizatorii, antrenorii -urn 
acum sâ ia în minuțioasă cc.c- 
materialul teoretic furnizat de f 
1963. Studierea sa cu atenție \ 
de ajutor fruntașilor șahului n 
pentru viitoarea etapă a activități

RD.
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Preocupări pentru continuu îmbunătățire a muncii 

cu activul sportiv din Capitală
Consiliul Orășenesc UCFS București ra

corda o atenție deosebita conducerii ce
lor 27 de comisii orășenești pe ramură de 
sport, fiindcă de felul- cum lucrează cei 
peste 1 100 de activiști din comisiile res
pective depinde în mare măsură contribu
ția pe care o aduc aceste organe la dez
voltarea activității sportive.

In centrul preocupărilor noastre au stat 
și stau trei probleme : a) organizarea mun
cii în cadrul comisiilor orășenești; b) ins
truirea activului sportiv; c) organizarea con
trolului îndeplinirii sarcinilor.

1. ORGANIZAREA MUNCII ÎN 
CADRUL COMISIILOR ORĂȘENEȘTI

Cum este sprijinită munca comisiilor, 
subcomisiilor și colegiilor ?

Aceasta se realizează printr-o bună or
ganizare a muncii, astfel ca toți membrii 
comisiilor să răspundă pentru diferitele 
laturi ale activității (competiții, antrenori, 
arbitri, propagandă sportivă, disciplină, co
pii și juniori etc.). Membrii subcomisiilor 
și colegiilor au atribuții precise și sarcini 
concrete de îndeplinirea cărora răspund în 
fața comisiei. Și putem cita pe Eugen Lu- 
pașcu (atletism), loan Doculescu, Marin 
Stănescu (box), Erbarg Valdemar (gimnas
tică), Paul Goreti (tir), Tănase Ignat (ci
clism), loan Cobori (volei), Nanciu lonescu 
(tenis de cîmp), Gheorghe Mănăilescu (hal
tere), Ștefan Constantinescu (fotbal) și mulți 
alții care, de ani de zile, muncesc cu con
știinciozitate și perseverență alături do 
noi. Unele probleme curente de muncă (pro
gramările de competiții, arbitrii, judecări 
de contestații, memorii etc.) au trecut în 
atribuția subcomisiilor și colegiilor, ceea ce 
a dat posibilitatea comisiilor să se ocupe 
de problemele mai importante ale activită
ții (lărgirea bazei de masă, îmbunătățirea 
continuă a pregătirii sportivilor).

Ca urmare a acestei planificări judici
oase a muncii comisiilor s-a putut contro
la și analiza trimestrial activitatea a 2—3 
secții pe ramură de sport, a 1—2 comisii ra
ionale, a 1—2 subcomisii și colegii etc. Au

fost eliminate o serie din lipsurile care pro
veneau din slaba legătură a comisiilor oră
șenești cu secțiile pe ramură de sport, a- 
dică cu unitățile de bază ale muncii de 
instruire, unde se hotărăște în ultima ins
tanță îmbunătățirea activității.

2. INSTRUIREA ACTIVULUI SPORTIV
Rezultate bune în îmbunătățirea muncii 

am obținut și prin instruirea periodică a 
activului obștesc. Practica ne-a dovedit că 
instruirea activului comisiilor numai prin 
intermediul președinților nu asigură o trans
mitere temeinică a sarcinilor și nu duce la 
generalizarea experienței pozitive. De a- 
ceea în cadrul secției tehnice folosim ins
tructajul diferențiat pe responsabilități. Lu
nar se organizează instruirea activului sa
lariat, semestrial, a membrilor comisiilor 
orășenești, iar trimestrial a responsabililor 
tehnici din consiliile asociațiilor. Cu aceste 
ocazii activul este informat despre diferi
tele hotărîri ale organelor superioare, se 
clarifică anumite probleme, se recomandă 
metodele bune de muncă, se realizează un 
schimb de experiență folositor.

De asemenea, s-a obținut o lărgire a cu
noștințelor activului și prin organizarea u- 
nor consfătuiri. De exemplu, secretarii cu 
problemele tehnice au participat cu mult 
interes la o ședință care a avut Ioc la clu
bul Steaua. Aici, s-au prezentat informări 
cu privire la metodele folosite în rezolva
rea unor probleme de muncă : modul cum 
lucrează comisiile raionale, organizarea și 
conducerea activității antrenorilor și a res
ponsabililor tehnici din consiliile asociați
ilor și a instructorilor voluntari, organiza
rea activității cabinetului metodic etc.

Tot pe linia instruirii activului sportiv se 
mai organizează lunar, în majoritatea co
misiilor, discuții pe tema : „Stadiul de în
deplinire a sarcinilor si contribuția fiecă
rui activist în parte". In acest fel reușim 
să scoatem la iveală metodele bune folo
site de unii tovarăși, să ne îmbogățim ex
periența, să depistăm propriile lipsuri, să 
găsim cele mai potrivite căi și mijloace 
pentru Îndeplinirea sarcinilor.

3. ORGANIZAREA CONTROLULUI 
ÎNDEPINIRII SARCINILOR

Pentru a cunoaște îndeaproape cum se 
desfășoară munca, stadiul de îndeplinire 
a sarcinilor, rezultatele obținute, consiliul 
orășenesc efectuează un control semestrial 
al activității la nivelul cluburilor și comi
siilor orășenești.

Rolul acestui control nu este numai de a 
stabili lipsurile și a aduna exemple nega
tive care să fie criticate în ședințe. Princi
palul este de a preveni deficiențele, a des
coperi la timp lipsurile și a acționa în mod 
practic pentru a le înlătura.

In acest scop, în cadrul secției tehnice 
funcționează 12 colective formate din acti
viștii consiliului, ai comisiilor orășenești și 
cadre tehnice de la catedrele de educație 
fizică ale institutelor și facultăților din Ca
pitală. Cu sprijinul acestor tovarăși orga
nizăm în lunile mai, iunie, un control cu 
caracter preventiv la cluburi și la princi
palele asociații asupra desfășurării proce
sului instructiv-educativ, iar în lunile oc
tombrie, noiembrie și decembrie controlul 
urmărește stadiul în care se află îndepli
nirea indicilor cantitativi și calitativi ai pla
nului de dezvoltare.

Pentru realizarea unei legături cît mai 
strînse cu comisiile raionale și principalele 
secții din cluburi, unele comisii orășenești 
și-au format subcomisii de îndrumare și 
control. Componenții acestor subcomisii răs
pund permanent de activitatea unor comi
sii raionale și secții mai importante. Ei 
participă ia activitatea lor, informează co
misia asupra felului cum se îndeplinesc 
diferite hotărîri și sarcini, prezintă cora- 
poarte la analiza muncii comisiilor secți
ilor, etc. prezentînd totodată și propuneri 
concrete pentru remedierea lipsurilor.

Pentru a cunoaște în anumite momente di
feritele aspecte ale activității, se execută 
controale prin sondaj și controale inopinata 
pe diferite baze sportive și la diferite sec
ții numai pe anumite probleme cum ar 
fi munca cu copiii și juniorii etc. Prin 
astfel de controale făcute de specia
liști cu experiență, se ajunge la o 
cunoaștere mai temeinică a activității, se 
acordă un ajutor caliiicat practic și con

cret cluburilor, asociațiilor, antrenori: 
instructorilor.

Toate aceste măsuri ca și altele car 
luat, s-au reflectat pozitiv în munca 
comisii orășenești, cluburi și secții, 
fel, în acest an, la gimnastică s-a ■ 
numărul sportivilor legitimați. Există 
tivitate competițională continuă, pe 
nul. Pentru copii și juniori, are loc cc 
natul Capitalei pe echipe sub forn 
divizie. La atletism, în finalele 
pionatelor republicane de seniori, 
mele cinci locuri în clasamentul g 
sînt ocupate de cluburi din Capitc 
căior sportivi au cucerit circa 72% d 
mele 6 locuri, iar unele secții criticat 
tru activitate nesatisfăcătoare în doi 
atletismului încep să obțină rezultat, 
bune. Așa de exemplu secția de afle 
clubului Rapid a ocupat locul cinci î: 
samentul general. Unirea locul șapte, 
pia locul nouă, asociația PTT locul 1 
La majoritatea ramurilor sportive ni 
sportivilor legitimați a crescut simți 
foarte important e faptul că marea 
ritate a acestora sînt copii și juniori

Controalele au scos însă la ivealc 
serie de lipsuri în aplicarea conții 
programelor de pregătire și selecțio: 
sportivilor, în respectarea discipline 
organizație etc. De asemenea, nu pe 
se dovedește suficientă inițiativă pei 
se veni cu propuneri concrete și coi 
tive în vederea dezvoltării activității 
se perseverează cu fermitate în duce: 
timp și pînă la capăt a hotărîrilor ș 
ciniloi în spiritul îndrumărilor date 
avem organe de conducere care își 
șoară sporadic activitatea și nu se 
temeinic de îmbunătățirea procesulu 
tructiv-educativ cu sportivii.

Pornind de la aceste concluzii nc 
străduim să sprijinim activul, membri 
nelor alese, antrenori și instructori 
tari îndeosebi spre creșterea spiritul 
disciplină și a simțului de răspunde 
îndeplinirea sarcinilor care sînt c< 
principale ale succeselor noastre și î 
noi încă sîntem deficitari.

Prin asemenea măsuri ca șl prin 
pe care le vom lua în viitor, ne str 
să sprijinim mai mult organele n 
sportive în vederea îmbunătățirii acti 
sportive de performanță și îndepl 
sarcinilor ce decurg din documentel 
partid și hotărîrile organelor UCFS.

GHEORGHE VLĂDICA 
vicepreședinte al consiliului oraș

UCFS București



UN MINUT 
DE ADEVĂR

Indicații tehnico metodice cu privire

la folosirea perioadei de tranziție și pregătitoare (!)
A fost ieri Petschovski în 

rești. E același. Nu poate 
un 
de

Bucu- 
sta o 
minut 

20 de

face Cu-

clipă locului. In numai 
și-a săltat și și-a tras 
ori pălărioara tiroleză.

— Ce faci „bătrine"?
— Umbră gazonului.
— Lasă gluma. Ce-ți 

girul 2
— Locul 5, la 3 puncte de li

der... Dar mi-e greu.
— De ce?
— Nu pot să jiu antrenor.
— ??
— Mă fură jocul. Sînt încă fot

balist. Nu pot privi din tribună. 
Mă furnică tot corpul. Și-atumi 
dau jos treningul. Și jocul începe. 
Și ne-apucă noaptea. Și uit că în 
vestiar am vorbit de 4—2—4. Uit 
totul. Mă uit în dreapta și-l văd 
pe Mercea. Mă frec la ochi: nu pe Mercea. Mă frec la ochi: 
e Mercea. E Nițu...

— Bine, dar...
— Nici un dar. Deocamdată 

pot. Crede-mă. Nu pot U Nici
nu

. .... r.............. ar
bitru n-as putea să fiu. Sînt sigur 
că dacă. mingea ar veni spre mine, 

; loc. Am „divorțat"

să 
să 

dar

bag din nou for- 
joc.
ai 43 de ani...

n-aș sări să-i fac 
prea devreme.
- Și ?
•— Rreat;

,mele. Vreau
— Bine.

\ — Fugi de-acolo / 42 It Ai să 
' spui că e tot una, dar nu e așa. 
'JBuletinul spune una, în schimb ar
terele, și mai ales inima...
[ — Să știi că scriu toate astea...
i — Scrie. Dar să tiu uiți să a- 
'daugi că la ultimul antrenament 
[am alergat 2,25 pe 800 m.
> — Scriu. Negreșit.

— Bate palma!
O fi glumit „bătrînur ? I
Și Petschovski a pornit ca 

pușcă pe trepte, rotindu-și pălă
rioara tiroleză.

IO AN CHIRILA

din

Statistica are cu vin tul!

Despre echipele din categoria A
In cele 13’ etape ale campionatului 

categoriei A s-au disputat numai 87 
de meciuri, patru fiind amînate, (Ra
pid—Dinamo Buc., Steaua—Progresul, 
Steaua — U.T.A., Dinamo Pitești — 
Steaua).

S-au înscris 258 goluri, cea mai fruc
tuoasă etapă fiind a Vl-a (29 goluri), 
iar cea mai anemică a Xl-a. cu... 5 go
luri înscrise (2 meciuri mai puțin).

S-au acordat 31 lovituri de la 11 m 
(din care 24 transformate și 7 ratate) 
— Steaua și C.S.M.S. beneficiind de 
cele mai multe : 6 ! (Prima a trans
format toate loviturile, secunda a ra
tat 2). Au transformat : Constantin 
(Steaua) 6 lovituri, situîndu-se pe pri
mul loc. Au ratat : Pîrcălab (Dinamo 
Buc.), Adam (Șt. Cluj), Voica și Ma
tei (C.S.M.S.), Lereter (Șt. Timișoara), 
V. Alexandru și Lovin (Dinamo Pi
tești) și Bacoș (Crișul).

Șapte goluri s-au marcat în proprie 
poartă, autorii fiind : Motroc -— Rapid 
(2 goluri), Nunweiller III (Dinamo 
Buc.). Hulea (Siderurgistul), V. Popes
cu (C.S.M.S.), Tănase (Șt. Timișoara) și 
Solomon (Crișul).

Au fost înscrise cu capul 21 de goluri, 
Dinamo București situîndu-se în frunte 
cu 6 goluri, urmată de Steaua (4), St. 
roșu (3), Petrolul (2), Rapid, Șt. Cluj, 
Șt. Timișoara, C.S.M.S., Dinamo Pitești 
și Crișul (cîte 1).

Din lovitură liberă directă s-au în- 
eoris 7 goluri, autorii : Raksi (Steaua), 
Caricaș (Progresul), Ivansuc (Știința 
Cluj), Zgardan (Siderurgistul), Stoe- 
nescu (Dinamo Pitești), Hașoti (St. 
roșu) și lacob (Crișul).

Din totalul de 258 goluri marcate, 
31 sînt opera fundașilor și mijlocași
lor. în această privință, Petru Emil 
(Dinamo Buc.) și Lereter (Șt. Timișoa
ra) se află în frunte, cu 4 goluri mar
cate, urmați de Surdan (Șt. Timișoara), 
Seredai (St. roșu) și O. Popescu (Șt. 
Cluj) cu cîte 3 etc...

DINAMO București (locul 1, 16 
puncte, 12 meciuri disputate) se poa
te lăuda cu : cel mai bun golaveraj 
realizat în actualul campionat al ca
tegoriei „A“ (28:13) ; cele mai multe 
goluri marcate pe teren propriu (20); 
ce! nrai mare scor obținut în categoria 
„A" și în ambele serii ,,B“ (7—0 cu 
Farul Constanța).

PROGRESUL București (locul 2, 16 
puncte, 12 meciuri disputate) a rea
lizat următoarele performanțe: nici un 
meci pierdut pe teren propriu, din 6 
disputate ; numai 2 înfrîngeri în de
plasare, una în etapa I (0—2 la Ști-,

Randamentul conpetițicnal al jucă
torului luat separat și al echipei în 
ansamblu sînt strîns legate de canti
tatea și calitatea muncii pe care tre
buie s-o desfășoare în perioadele care 
preced începerea activității competițio- 
nate. De aceea, în rîndurile ce ur
mează ne vom ocupa de p-incipiile ge
nerale ale perioadei de tranziție și 
ale perioadei pregătitoare de iarnă.

Perioada de tranziție

OBIECTIV i Refacerea capacității 
de muncă a organismului jucătorilor 
și menținerea gradului de pregătire 
peste nivelul de la care s-a pornit în 
anul precedent.

Această perioadă începe o dată cu 
terminarea campionatului, și durează 
pînă la 5 ianuarie 1964. Pînă în pre
zent acestei perioade nu i s-a acordat 
importanța cuvenită deși. în repetate 
rînduri, colegiul central de antrenori a 
subliniat necesitatea respectării ei și 
a combătut opinia celor care o soco
tesc mai mult o perioadă de concediu. 
Trebuie să înceapă cu controlul medi
cal al jucătorilor.

SARCINI: 1) Eliminarea oboselii 
fizice și nervoase; prevenirea surme
najului sistemului nervos, pericol real 
după încordările perioadei competițio- 
nale ; 2) Menținerea unui grad de pre
gătire mediu la nivelul sistemului mus
cular și a marilor funcțiuni (aparatul 
cardio-vascular, respir-tor etc); 3) 
Menținerea deprinderilor motrice și a 
procedeelor tehnice de bază ; 4) Men
ținerea relațiilor de colaborare în ca
drul întregului colectiv (conducerea 
secției — antrenor—jucători).

Cu toată, durata ei redusă, în des
fășurarea perioadei de tranziție sînt 
distincte trei etape : 1) Are loc o re 
ducere treptată a efortului în condițiile 
unei activități din ce în o mai puțin 

Constan*

16 nune- 
golaveraj

specifice, dar organizată. 2) Repre
zintă etapa de concediu propriu-zis 
(aproximativ 10—12 zile) ci ud activi
tatea în comun se întrerupe și jucăto
rii își petrec timpul după preferință, 
excluzînd bineînțeles, activități dău
nătoare igienei sportive. 3) Efortul se 
reia treptat în scopul asigurării unei 
baze minime de pregătire care să per
mită trecerea progresivă spre 
rile mai mari din perioada 
toare.

solicită- 
pregăti-

Mijloace :

Sporturi complimentare : baschet, 
handbal în 7, volei, gim lastică, atle
tism.

— Turism.
— Exerciții simple și jocuri cu ca

racter distractiv și stimulativ pentru 
menținerea 
tehnice de 
ților fizice

și corectarea procedeelor 
bază și menținerea caiită- 
de bază.

Măsuri:

— Pregătirea și ținerea ședinței de 
analiză a secției.

— întocmirea planului de pregătire 
pentru anul următor.

Ca indicație metodică generală, în 
această perioadă se recomandă ea 
efortul să aibă o intensitate scăzută 
la 20—30%. iar volumul să scadă trep
tat, ramînînd î.i puma e*apă de apro
ximativ 60—70%, dimiruînd mult ’ti 
a doua și revenind în ultima etapă la 
valorile menționate în dreptul primei 
etape. Intensitatea va rămtoe 20—30% 
în toate cele trei etape

Perioada pregătitoare

începe la 5 ianuarie 1964 și durează 
pînă la .începerea campionatului: 
15 martie la. categoria A si 29 martie

14 posibile, iar în deplasare 1 punct 
din 10 posibile...

DINAMO PITEȘTI (locul 9, 12 punc
te, 12 meciuri disputate). S-a dovedit 
o echipă redutabilă pe teren propriu, 
unde a pierdut un singur joc din 6 
susținute (0—4 cu Dinamo București). 
Argeșenii au „reușit" un lucru rar în 
meciul cu liderul campionatului: an 
ratat 2 lovituri de Ia 11 m, prin Lo
vin și V. Alexandru ! Ca și Farul Con
stanța, au cele mai multe partide cîș
tigate pe teren propriu (5 din 6 ju
cate). Pe terenul adversarului (în 6 
întîlniri) au marcat doar 4 goluri, pri
mind 9.

STEAUA București (11 puncte, lo
cul 10, 10 meciuri disputate) ; a mar
cat 16 goluri pe teren propriu (în 4 
partide) și 14 goluri (pe terenul ad
versarului), realizînd un total de 30 
goluri. Cele mai mari scoruri realiza
te : 5—0 cu Steagul roșu și 7—2 cu 
Crișul. Cel mai slab, rezultat, 1—2 cu 
Farul, pe teren propriu.

C.S.M.S. Iași (11 puncte, loeul 11, 
13 meciuri disputate) are un golave
raj negativ (19:22). Po terenul adver
sarului, echipa ieșeană s-a prezentat 
cel mai slab dintre cele 14 din catego
ria A : in 6 meciuri disputate, nu a 
reușit nici o victorie și nici un meci 
nul, totalizînd... zero puncte. Singura 
echipă care a reușit s-o învingă Ia Iași 
a fost Steagul roșu Brașov (3—2).

ȘTIINȚA Timișoara (9 puncte, lo
cul 12, 13 meciuri disputate). Studenții 
timișoreni au marcat 13 goluri „acasă*1 * * * * * 7 * * * * 12 
(în 6 partide) și... 3 goluri pe tere
nul adversarului (în 7 partide) ; an 
primit 7 „acasă" și 14 în deplasare 
(unde n-au cîștigat nici un meci, „seo- 
țînd" un singur nul eu Diaaaut Bucu
rești.

ința Timișoara) și cealaltă în etapa a 
XlI-a (același scor cu Farul ~ 
ta).

FARUL Constanța (locul 3, 
te, 13 meciuri disputate, 
18:16), a marcat 14 goluri în 7 me
ciuri disputate pe teren propriu și...
4 goluri în 6 partide susținute în de
plasare. Nu a realizat nici un meci 
nul în 13 întîlniri; este singura echi
pă care nu a înscris nici un gol din
11 m, din lovitură liberă directă, în 
proprie poartă, sau cu capul.

PETROLUL Ploiești (locul 4, 14 
puncte, 1.3 meciuri jucate, are golave
rajul 16—18. Ca și Farul, a primit cele 
mai puține goluri pe teren propriu (3). 
în deplasare apărarea Petrolului a pri
mit în 7 meciuri numai 5 goluri ! Nu 
a pierdut nici un meci ne teren pro
priu.

Cel mai bun rezultat obținut : 6—0 
cu Rapid, Ia București ; cel mai sur
prinzător : 0—0 eu Dinamo Pitești, pe 
teren propriu.

STEAGUL ROȘU Brașov (locul 5, 
14 puncte, 13 partide jucate) a mar
cat 13 goluri acasă și 7 iu deplasare ; 
a primit 4 acasă și 12 în deplasare.

RAPID București (locul 6, 13 puncte.
12 partide jucate), are un golaveraj 
negativ (22:23) care nu o împiedică să 
dețină un record valoros ; este singu
ra echipă care a pierdut doar un meci 
în deplasare, cu Farul Constanța. Echi
pa giuleșteană siluind i-se astfel pe 
primul loc în ierarhia celor care știu 
să se descurce uneori mult mai bine 
pe „gazon străin" decît pe cel propriul

CRIȘUL ORADEA (13 puncte, 13 
partide disputate, locul 7 în clasa
ment), în ciuda locului bun ocupat, are 
un golaveraj slab (1.3:20).

La fel ca Progresul și Petrolul, Crișul 
nu a pierdut nici un meci „acasă" (din
7 disputate). A obținut (pe teren pro
priu) 11 puncte din 14 posibile (a-
vînd 4 meciuri cîștigate și 3 nulei

Un fapt care trebuie menționat este
următorul : stoperul Solomon, în eta
pa I (meciul cu Rapid), a înscris în 
proprie poartă... golul egalizator al 
bucureștenilor ! El și-a îndreptat — po 
parcurs — greșeala, mareînd 2 goluri 
în poarta adversarilor !

U.T.A. ARAD (locul 8, 12 puncte,
12 meciuri disputate). Tn deplasare în
5 jocuri susținute, a marcat doar... 2 
goluri, fiind în acest sens... „campioa
na" categoriei „A" ; nu a cîștigat nici 
un nteei (din 5), pe terenul adversaru
lui. A obținut „acasă" 11 puncte din

ȘTIINȚA Cluj (9 puncte, locul 13,
13 meciuri disputate), arc golaveraj 
inferior Științei Timișoara (13:22), 
cele 9 puncte fiind obținute astfel : 
7 (din 12 posibile) „acasă" și 2 (din
14 posibile) în deplasare.

SIDERURGISTUL Galați (8 puncte, 
locul 14, 13 meciuri) are cel mai slab 
golaveraj (11:26).

Gălățenii, porniți la început pe „fap
te mari", au reușit ca după 4 etape 
să se instaleze pe primul loc în clasa
ment. Dar, o dată ajunși în vîrful pi
ramidei, au... amețit parcă și încet, în
cet, au început să coboare, oprindu-se 
în subsolul ei. subsolul ei.

G. VICTOR 
desenator — cartograf

I.P.C.M.C.-București

la categoriile B și C. Această perioadă 
se împarte și ea în două etape :

Etapa 1: de la 5 ianuarie — 16 fe
bruarie Î964 pentru categoria A și de 
la 5 ianuarie — 1 martie 1964 pentru 
categoriile B și C. EtaDa a ii-a: de 
la 17 februarie — 15 martie 1964 pen
tru categoria A și de la 2 martie — 
29 martie 1964 pentru categoriile B 
și C.

OBIECTIV: Dobînd'rea unui grad 
superior de pregătire cate să permită 
instalarea și menținerea formei spor
tive pe durata perioadei compcfițio 
na le.

SARCINI GENERALE: 1) Crește
rea treptată a capacității de efort. 2) 
Creșterea generală a nivelului de dez
voltare a calităților fizice de bază și 
specifice. 3) însușirea unui mare nu
măr de deprinderi motrice variate, ce 
reprezintă un bagaj util pentru per
fecționarea procedeelor tehnico-tactice. 
4) Corectarea procedeel r tehnice defi
citare, perfecționarea celorlalte și în 
sușirea unor procedee tehnice noi. le
gate de postul ocupat în echipă. 5) 
Reactualizarea problemelor de tactică 
(teoretic și practic) sau modificarea 
ideii de joc a echipei în funcție de 
concluziile sezonului trecut, posibili
tățile jucătorilor sau actualitățile in
ternaționale

Perioada pregătitoare de bază pen
tru buna comportare a fotbaliștilor de-a 
lungul întregului an este cea de iarnă, 
care cuprinde aproximativ 10—12 săp- 
tămîni. Durata, conținutul, structura și 
mijloacele ei creează premisele pentru 
dobîndirea formei sportive. Subliniem 
că într-un an nu există o perioadă mai 
propice, cînd pregătirea jucătorului 
poate fi abordată atît de complex, res- 
pectînd principiul progresivttății efor
tului și mergînd pe toți factorii antre
namentului de la corectarea deficien
țelor la perfecționare.

Scurtarea petioadei pregătitoare, tra
tarea ei fugitivă sau în ritm fortat 
va prejudicia sănătatea jucătorilor, va 
grăbi intrarea lor în forma sportiva 
fără o bază solidă de pregătire care 
se va pierde repede, iar dezvoltarea in
suficientă a, pregătirii fizice generate 
și speciale îi vot ingreuia drumul spre 
creșterea măiestriei lui tehnico-tactice.

în cete două etape care alcătuiesc 
perioada pregătitoare, sarcinile gene
rale enunțate mai sus capătă o pon
dere variabilă în funcție de specificul 
fiecăreia.

Etapa I, de pregătire fizică multi
laterală :

SARCINI: 1) Creșterea capacității 
de efort; 2) Dezvoltarea fizică gene
rală și îmbunătățirea calităților fizice 
de bază, (rezistență, forță, îndemînare, 
viteză); 3) Corectare? deficiențelor 
tehnice, îmbunătățirea procedeelor 
nice de bază; 4) Reactualizarea 
blemelor de tactică generală.

în această etapă se recomandă 
pectarea următorului raport între prin
cipalii factori ai antrenamentului: pre
gătire fizică 70% (pregătire fizică ge
nerală 55%, pregătire fizică specială 
15%), pregătire tehnică 
fire tactică 10%.

teh-
pro-

res-

20%, pregă-
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DINAMO PITEȘTI — STEAUA, 
AMINAT PENTRU DUMINICA 

29 DECEMBRIE

11. Dunărea Calafat 13 3 4 6 15:27 10
12. Unirea Caracal 13 4 1 8 17:41 9
13. Drubeta Tr. Severin 13 3 2 8 16:25 8
14. Steagul roșu Plenița 13 2 1 10 13:51 5

O neisă amînare a meciului restanță 
Dinamo Pitești — Steaua; de astă dată 
numai eu 4 zile, de miercuri 25 pînă 
duminică 29 decembrie. Noua amînare 
este cauzată de faptul că fotbaliștii 
militari n-au putut să se întoarcă în 
timp util de la turneul din R.D. Viet
nam.

Clubul organizator Dinamo Pitești 
a asigurat federației de specialitate 
că va lua toate măsurile ca terenul de 
joc să se prezinte în bune condițiuni 
in ziua meciului cu Steaua.

CAMPIONATUL REGIUNII OLTENIA
Clasamentul turului campionatului 

regional se prezintă astfel :

SPORTUL POPULAR
Nr. 4364 Pag. a 5-a

1. Met. „7 Noiembrie" Cr. 13 10 1 2 22:12 21
2. Progresul Strehaia 13 8 2 3 48:11 18
3. Răsăritul Caracal 13 7 4 2 35:19 18
4. Metalurgistul Sadu 12 6 3 3 21:16 15
5. Tractorul Segarcea 12 7 1 4 22:17 15
6. Gloria Băilești 13 7 0 6 37:19 14
7. Recolta Urzicuța 13 5 2 6 2S:28 12
8. Progresul Bal? 13 5 2 6 19:21 12
9. Autc.raplrt Craiova 13 5 2 6 24:34 12

1D. Sânalaiea Tg. Jiu 13 S 1 7 29:23 11

Interviu 
la aeroport
Ieri ia ora_ 13.20 avionul de Mosco

va a adus în Capitală pe antrenorul 
Gh. O la și jucătorii Crăiniceanu, Kosz- 
ka și /■/. Voinea — primul „eșalon" 
al fotbaliștilor de la.Steaua, care au 
participat în această lună la turneul 
internațional din R. D. Vietnam.

I a cîteva minute după aterizare, 
tov. Ola ne-a dat cîteva amănunte 
asupra turneului și călătoriei efectuate 
de Steaua :

— Bineînțeles, vă interesează în 
primul rind motivele care au făcut să 
îiilîrzie revenirea noastră în țară. Tre
buie să știți că și în acea parte, a lumii 
ca și aici, la noi, condițiile de decolare 
a avioanelor au fost foarte mult în
greuiate din cauza timpului nefavora
bil. După terminarea turneului din 
R. D. Vietnam, am plecat cu avionul 
spre Pekin. Am făcut o escală de o 
noapte la Uhan, după care marți am 
sosit în capitala R. P. Chineze. Â tre
buit să așteptăm însă cîteva zile de
colarea avioanelor. Noi, adică Crăini
ceanu, Roszka, FI. Voinea și cu mine, 
am reușit să plecăm mai devreme. Cei
lalți au plecat probabil azi (n.n.luni) 
și vor sosi inline la București.

— Ce ne puteți spune despre tur
neu 2

— In general, nivelul jocurilor a 
fost destul de bun, cu toate că o serie 
de echipe rut s-au prezentat cu. efec
tivele complete (ex.: Ț.S.K.A. Mos
cova), în timp ce altele (T.D.N.A. 
Sofia, Homed) au fost prezente cu for
mații de rezervă. Ca o caracteristică, 
finind de orientarea actuală a fotbalu
lui, trebuie să arăt că majoritatea 
echipelor au întrebuințat așezarea 
1—4—2—4.

— CUM 
STEAUA?

— Echipa a cîștigat patru jocuri și 
a pierdut unul singur, dar posibilitățile 
formației noastre — din care a lipsit 
doar Constantin — erau mai mari. Vă 
pot spune că cel mai bun joc al echi
pei noastre — și, după cum a fost 
apreciat și de ceilalți tehnicieni pre- 
zenți la acest turneu, cel mai bun din . 
cadrul competiției — a fost cel cu l.e- 
gia Varșovia. Formația noastră a fost: 
Eremia — Georgescu, Petescu, Cojo
carii — lenei, Roszka — Avram, Pao ■ 
loviri. Voinea, Raksi, Crăiniceanu, care 
a suferit însă și unele modificări. Din
tre apărători țin să remarc aportul 
adus de Jenei, Georgescu, Koszka, tar 
dintre înaintași s-au evidențiat Crăi
niceanu, Raksi, Pavlovici (golgeterid 
echipei în acest turneu: a înscris S 
goluri). Voinea și S. Avram au jucat 
bine cite două meciuri. Cel mai slab 
meci al nostru a fost cel cu Homed 
în care apărarea și cei doi portari — 
Eremia și Suciu — au greșit foarte 
mult. Dar despre toate acestea vom 
mai discuta.

S-A COMPORTAT

Interviu luat de
MIRCEA TUDORAN 

Indiferent de rezultatul 
tanță Metalurgistul Sadu

meciului res-
— Tractorul 

Segarcea care" se va disputa la pri
măvară, clasamentul nu va înregistra 
modificări importante. Campioana tu
rului, Metalul „7 Noiembrie" Craiova, 
a dovedit o pregătire și omogenitate 
destul de bună în timpul primei părți 
a campionatului, iar antrenorul Oțe- 
Icanu a promovat cu succes în echipă 
o serie de elemente tinere.

O remarcă trebuie făcută în legătură 
cu echipa de pe locul al doilea Progre
sul Strehaia, care are cel mai bun gol
averaj și a înregistrat și cele mai mari 
scoruri : 10—0 cu Steagul roșu Ple- 
nița, 9—0 cu Autorapid Craiova, 7—0 
cu Unirea Caracal etc. In același timp 
în tot turul nu a primit nici un gol în 
meciurile disputate pe teren propriu.

ȘTEFAN GURGUI — coresp.



MASCULIN

SERIA I

acunîu-

âti’fudi- 
crdresa 
atenția 

lichidai

de duminică
Amănunte din meciurile

Știința Galați — Progresul București 
3—1. Studenții' au obținut o victorie me
ritată, dar după un joc de foarte slabă 
factură tehnică și în care ambele c- 
chipe s-au întrecut parcă în a face cît 
mai multe greșeli. Se poate afirma că 
blocajul, a fost inexistent de ambele 
părți ale fileului. Singurii care s-au re
marcat: Petrișor (Știința), Cherebețiu 
(Progresul). Â arbitrat bine Paul Io- 
neseu — Constanța. (A. Schenckman 
— coresp.).

Tractorul Brașov — C.S.M.S. Iași 
3—0. Partida a constituit o simplă for
malitate pentru C.S.M.S., care s-a pre
zentat 
Meciul 
ridicat 
care a 
tineret.

Stiinta Brasov — Stiinta Petroșeni 
3-11 (’15—13, 10—15,’ 15—5, 15—9).
Cu o pregătire destul de bună brașove
nii au cucerit o victorie concludentă. (E. 
Bogdan — coresp.).

Minerul Baia Mare — Electroputere 
Craiova 3—1 (15—9, 10—15, 15—9, 
15—13). Echipa locală a jucat din nou 
sub posibilitățile sale reale, factori mul
te greșeli la blocaj și la primirea balo
nului. Totuși, minerii și-au impus în 
cele din urmă jocul, reușind să cîștige, 
dar nu fără emoții (în ultimul set sco
rul devenise 13—13 1). S-au eviden
țiat : Pătrășcoiu, fonescu, Zaharescu 
(Minerul), Marinescu, Mîrșan, Botoșa- 
nu (Electroputere). A arbitrat corect 
Mircea Marian — Oradea. (V. Săsăra- 
nu — coresp. reg.).

ALTE---------------- ' ’ ’ - ’
șoara —

REZULTATE: înainte Timi-
C.S.M. Cluj 3-0 (10, 10, 12).

FEMININ

SERIA I

După campionatul republican

e scurt despre comportarea echipelor

Maestrul emerit al sportului. D. PirulileScu, ' irttr-un meci cu Gh. Sahad. 
frumos salt la un braț.

Foto : P. Romoșan
Pirvulescu a executat un

la joc cu numai șase jucători I 
a durat 40 de minute și nu a 
nici o problemă echipei locale, 
utilizat mai mult formația de 
(C. Gruîa — coresp. reg.).

Știința Cluj — Minerul Bihor 3—1. 
Meci foarte plăcut și spectaculos, am
bele echipe — în care au apărut o se
rie de elemente tinere, cu reale posi
bilități — dîndu-șî aportul în mod egal. 
Studenții au reușit în cele din urmă să 
cîștige, dar au .trecut prin multe emo
ții. Astfel, în ultimul set, Știința a fost 
condusă cu 10—4. Oaspeții, fără apor
tul lui Sorin Adamovici (accidentat), 
au jucat mai slab în linia a doua, ceea 
ce a contribuit în mare măsură la în- 
frîngerea lor. S-au remarcat: Bînda, 
Sido, Biji (Știința), Gornoviceanu (Mi
nerul). A condus foarte bine Al. Pop — 
Baia Mare. (Șt. Tămaș — coresp ).

Farul Constanța — Petrolul Ploiești 
3—1. Jocul a corespuns doar în pri
mele două seturi, cîștigate de Farul cu 
același scor: 16—14. S-au evidențiat: 
Timirgazin, Vasiliu (Farul), Radules
cu, Șucu (Petrolul). A arbitrat bineM. 
Popescu — București. (Ch. Goldenberg 
— coresp.).

Craiova Rapid BucureștiVoința
2—3. Voleibalistele dc la Voința au ce
dat cu greu în ~ ------- 
locală (care a 
dat cu 7—1) a 
condus cu 8—5 
din urmă însă,
roviarelor. Publicul spectator, numeros 
de această dată, a plecat nesatisfăcut. 
Voința ar fi putut cîștiga partida dacă 
echipa ar fi dat dovadă de mai mult 
calin și putere de luptă. S-au eviden
țiat: Amărășteanu (Voința), Sonia Col- 
ceriu (Rapid). Arbitrul M. Vlădoianu 

a condus cu scăpări. (V. Pie- 
coresp.).

fața Rapidului. Echipa 
condus la un moment 
cîștigat primul set și a 
în cel următor. In cele 
a hctărît experiența fe-

SERIA A Il-A

Olimpia București — Constructorul 
Brăila 3—1 (12—15, 15—5, 15—7,
15—10). Așteptată cu interes, evoluția 
în Capitală a formației brăilene a co
respuns în bună măsură. Echipa are 
omogenitate, un atac destul de bun, dar 
îi lipsește încă pregătirea generală și 
obișnuința jocurilor importante de 
campionat. Ne-au plăcut Bruckner 
(pentru calitățile sale) și Dumitru 
(pentru stăpînirea de sine arătată în 
momentele dificile). Olimpia, alcătuită 
din jucători cu vechi state de serviciu 
pe terenurile de volei (Mitroi, Claici, 
Wolf etc.), ni s-a părut o echipă cu en
tuziasmul scăzut, care joacă din obiș
nuință, fără a căuta — cu fiecare meci 
— să se comporte tot mai bine. In pri
mul set, Olimpia a condus cu 6—1, 
10—4 și 11—5 , pentru ca brăilenii să 
realizeze 8 puncte la rînd și să cîștige 

■în cele din urmă setul cu 15—121 
(M. T.).

— Sibiu' 
traru —

SERIA A II-A

BucureștiVoința
(15— H, 14—16.
a fost în general 
dar de un nivel

de dorit. învingătoarele au cîști-

Corvinal Deva 
15—5, 15—6). 
frumos și dis- 
tehnîc care a

Se obișnuiește ca după un campionat 
republican să se facă o trecere în 
revistă a rezultatelor obținute de echi

pele participante, să se scoată în evidență 
părțile pozitive și negative, să se indice 
metodele care pot duce la lichidarea unor 
deficiențe. Așa cum am mai arătat, cam
pionatul republican de lupte pe echipe s-a 
bucurat de succes. întrecerile au avut da
rul de a angrena într-o activitate continuă 
și organizată pe luptătorii cu categorii J_ 
clasificdro superioară printre care și 
componențîi lotului olimpic.

Iată acum cîteva aprecieri.
STEAUA. O formație constantă pe 

parcursul campionatului. Atît la âtiltil liber, 
cît și la clasice, componențîi echipei mi
litare au luptat cu dîrzenie, dovedind o 
excelentă pregătire tehnică și o bună orien
tare tactică. Aceste calități i-au permis 
să cîștige pentru a doua oară titlul de 
campioană republicană. Merită să fie evi- 

...................  ” ~ Pîrvulescu, care a 
victorii prin tuș, 

Al. Geantă, I. 
și antrenorii V.

de 
pe

tot

3—1 
Jocul 
putat, 
lăsat 
gat pe merit — deși nu au jucat la va
loarea lor reală — în fața unei echipe 
tinere, cu dorință de afirmare, dar care 
mai are încă de învățat. Corvinul a 
greșit nepermis de mult la primirea 
serviciilor. A arbitrat bine N. Beciu 
— București.

De semnalat că organizatorii, deși 
dispun de o frumoasă tabelă de marcaj, 
nu au folosit-o decît pentru... pavoa
zare. (N. Tokacek — coresp.).

Partizanul roșu Brașov — Progre
sul Tîrgoviște 3—0 (5, 7, 12). Brașo- 
vencele aii cîștigat datorită atenției cu 
care au jucat fiecare minge. Jucătoarele 
de la Progresul au evoluat mai bine, 
în setul al treilea, cînd au remonta! de 
la 2—10 ia 12—10. Ele n-au avut însă 
suficiente resurse pentru a cîștiga și 
setul. (Eugen Bogdan

ALTE REZULTATE : 
ra — Voința M. Cioc 
10—15, 15—11, 13—15, 
china Iași — Metalul 
(7, 4, tlj.

dențiați luptătorii D. 
înregistrat cele mai multe 
M. Cristea,
Popescu și 
Popovici și

S. Popescu, 
St. Stîngu, ca 
Gh. Șuteu.

A înregistrat o performanță 
Echipa dinamo- 

15-a o-ară corise-

— coresp.).
C.F.R. Timișoa- 
2—3 (15—11, 
13—15); Peni- 
București 0—3

DINAMO, 
puțin obișnuită în sport, 
vistă a cucerit, pentru a 
cutiv, titlul de campioană la lupte clasice 
și a lost principalul adversar al formației 
Steaua în lupta pentru primul loc în cla
samentul general. N-a reușit acest lucru 
deoarece, la stilul libere, sportivii dinamo- 
viști au înregistrat două înfrîngeri. De sub
liniat buna 
Martinăscu, 
Popovici și

STEAGUL ROȘU BRAȘOV. Antrenorul I. 
Mureșan s-a declarat nemulțumit de faptul 
că echipa lui a ocupat numai locul III. Cu 
toate acestea, spectatorii au apreciat la 
echipa din Brașov buna pregătire tehnică, 
dragostea pentru culorile clubului. Luptă
torii de la poalele Tîmpei . s-au clasat la 
lupte libere pe locul 2, înaintea celor de la 
Dinamo. Și acest lucru trebuie subliniat. 
De altfel valoarea primelor trei clasate a 
fost sensibil egală.

METALUL BUCUREȘTI. In prima parte a 
campionatului metalurgiștii s-du prezentat 
destul de slab, mai ales la lupte libere. 
Nici în partea a doua a competiției ei nu 
au reușit să se redreseze, clasîndu-se pe 
penultimul loc. Cu toate că i s-a atras 
atenția la timpul cuvenit, clubul respectiv 
nu a luat măsuri pentru asigurarea celor 
mai bune condiții de pregătire a luptăto
rilor, n-a controlat muiîca antrenorilor, din 
care cauză echipa de lupte libere (antre
nor D. Crăciun) a lipsit de la ultima etapă.

PROGRESUL. In real progres față de 
anul trecut, și aceasta ca urmare a folo
sirii cu mult curaj a unor elemente tinere, 
bine pregătite. Cu un an în urmă Pro
gresul s-a clasat pe locul 9, iar acum pe 
locul .4. Antrenorii trebuie să acorde aten
ție mai mare luptelor clasice, sportivii res
pectivi situîndu-se în clasamentul pe stiluri 
pe un Ioc necorespunzător față de posibi
litățile create.

comportare a luptătorilor. N. 
I. Alionescu, I. Cernea, Gh. 
Al. Radu.

CHIMISTUL RAIA MARE. Din cauza neîn
țelegerilor dintre antrenori, formația băimă- 
reană n-a făcut nici măcar un pas înainte, 
față de ediția pTecedentă a campionatului.

Locul 14, doi ani consecutiv, trebuie să 
dea de gîndit consiliului asociației spor
tive Chimistul, care — după cum se vede 
— a lăsat acest sport pe planul al doilea. 
De acest lucru este timpul să țină seamă 
și conducerea clubului orășenesc, care se 
pare că și-a concentrat întreaga atenție 
numai spre fotbal.

C.S.M:. REȘIȚA. După startul slab din 
prima parte a campionatului formația re- 
șițeană și-a revenit în partea a doua, dar 
evoluția ei nu ne-ă mulțumit pe deplin. 
Reșița a dat multe elemente de valoare 
loturilor noastre reprezentative, dar în ul
tima vreme valoarea luptelor din acest o- 
raș-, nu numai că nu a crescut, dar chiar 
a scăzut. Așa se face că echipa reșițeană 
s-a clasat anul trecut pe locul 7, iar anul 
acesta pe locul 11.

A.S.M. LUGOJ. In real progres față de a- 
nul trecut, cînd s-Ou clasat pe locul 11, 
luptătorii lugojeni au oferit publicului spec
tator meciuri interesante, viu disputate și 
de valoare tehnică bună, clasîndu-se pe 
locul 5. Cotitura pe care au făcut-o este 
îmbucurătoare și avem convingerea că 
există posibilități și mai mari. Nu putem 
fi de acord însă cu atitudinile manifestate 
de unii luptători din Lugoj, care au cedat 
prea ușor unele întîlniri, dovedind lipsă 
de respect rață de iubitorii acestui sport 
din localitate.

C.F.R. TIMIȘOARA. Această echipă cu 
multe, elemente tinere, valoroase, a cedat 
cu ușurință un număr însemnat de întîl
niri în fața unor adversari pe care îi pu
tea depăși, îndeosebi la lupte clasice. In 
schimb, „liberele" au evoluat destul de 
bine, ocupînd locul 6 în clasament, și in- 
fluențînd astfel în bine poziția în clasa
mentul general. Luptătorii de la C.F.R. au 
dovedit o slabă orientare tactică și nu au 
reușit să finalizeze acțiunile întreprinse. 
Antrenorii V. Bați și P. Traian au tendința 
de a se mulțumi cu orice rezultat, frînînd 
astfel dezvoltarea luptelor la cerințele și 
exigențele spectatorilor timișoreni.

C.S.O. GALAȚI. Față de anul trecut, e- 
chipa a coborît cu 5 locuri în clasamentul 
general, datorită slabei evoluții a echipei 
de lupte libere. Luptătorii din Galați au 
manifestat lipsă de forță și de aici teama 
de a se angrena în executarea unor pro
cedee tehnice. Apreciem conștiinciozitatea

și dragostea de muncă a .antrenorului Ba
bin, însă îi recoihandăm să -acorde o 
mai mare atenție pregătirii sportivilor, să 
lege această pregătire de cuceririle’ știin
ței în acest domeniu.

RULMENTUL BRAȘOV. Nici anul trecut șl 
nici anul acesta formația din Brașov nu a 
constituit un ădvers'ar greu de trecut pen
tru echipele cu care s-a întîlnit. Brașovenii 
au cîștigat doar n-ou-ă meciuri', au termi
nat unul la egalitate și au pierdut 20, cu 
toate că „liberele* au „mers" destul de 
bine. Principalul vinoVât pentru această 
comportare necorespunzătoare este antre
norul C. Oiițerescu, care și-a pierdut auto
ritatea în fața sportivilor datorită *’
nttor sale greșife {cheiuri,' irijurii la 
sportivilor etc.). Deși i s-a atlas 
de către biroul federației, el n-a 
însă cu deficientele semnalate.

UNIO SfiTU MARE. Cu puntftefe 
late la stilul „clasice" a reușit să ocupe 
un loc bun în’ clasamentul general, chiar 
mai bun decît în edițiâ preced-entă. La sti
lul „lib'eh'e* nu s-a făcut însă nici un pro
gress in ultimii’ dni. Conducerea asociației 
sportive Unio a- trecut pe plan secundar 
secția de lupte, lăsîrid antrenorii să se 
d-escurce cum pot, ei fiind prea ocuptrți cu 
fotbalul.

RAPID BUCUREȘTI. Proaspăt promovată 
în campionatul republicări, echipa din Gîu- 
le-ști a făcut față cri SUrices întrecerilor da
torită faptului că a crescut și <5 pronfotat 
elemente tinere. Un merit în aceăstă direc
ție îj are 
d unh’ări't 
Anteriorii 
pregăti lâ 
din secția 
Scurt' timp 
în edii-pă

conducerea clubului Rapid, căre 
și d sprijinit’ secția de lujrte. 
Ăa^idulud au capacitdte d(â a 
un nivel și mai înalt luptătorii 
lor și se impune ca în cel trial 
să Selecționeze $i să introdtfcă 

_  ___ v _ sportivi în cdtegoriile' rtidri.
ELECTROPUTERE CRAIOVA. O bună bu

cată de vreme, echipa s-a prezentat satis
făcător, în special la lupte libere. Ulterior 
însă secția n-a itiai pririiit sprijin din par
tea asociației sportive și acest ludr'u a fă
cut ca formația craioveană să nu se pr1 • 
zinte la unele întîlniri. Conducerea asqc' 
ției Electroputere n-a acordat atenția cu
venită sdeției de lupte, care îricepînd de 
anul trecut activează în campionatul repu
blican. Nici* acum nu e. timpul trecut pen
tru ridicarea luptelor din orașul CraioVa.

VOINȚA TG. MUREȘ. A terminat campio
natul pe locul 4 la lupte libere' și pe ul
timul loc la lupte clasice. In această e- 
chipă am remarcat o serie de luptători ta- 
lentați ca Fr. Boia, C. Hathazi, St. Nagy 
și alții, care au cucerit multe victorii la 
stilul libere. Neglijînd însă și în acest an 
luptele clasice, unde se află pe ultimul Ioc, 
Voința a ocupat rîndul 1’2 
general.

în clasamerituJ

★
S-a desprins deci faptul- 

de echipe campionatul le-a w 
tile din punct de vedere tehnic și mai ales 
fizic'. In cea de a doua parte a competiției 
sportivii, în marea lor majoritate, s-au s-tră- 
duit să se pună la punct și acest lucru a 
dus la înviorarea întrecerilor. .Din faptele 
de mai sus reiese, de asemenea, că în li
nele cluburi și asociații sportive s-a mun
cit unilateral, acordîndu-se prioritate fie 
luptelor libere, fie celor clasice, Lucru care 
a influențat asupra poziției acestor echipe 
în clasamentul general și a creat o mare 
fluctuație de la etapă la etapă. Mare parte 
din aceste lipsuri se datoresc slabului spri
jin și control din partea conducerilor clu
burilor și asociațiilor sportive, care au lă
sat sportul luptelor pe plan secundar, ocu- 
pîndu-se în special de fotbal. Este de re
ținut și faptul că față de anii precedență 
se constată un progres vizibil la lupte li
bere. Acest lucru nu este rău, însă el nu 
trebuie să se facă în dauna luptelor cla
sice, sport în care țara noastră și-a cuce
rit uri meritat prestigiu mondial. In sf 
șit, la succesul acestor campionate au con
tribuit și arbitrajele care au fost mult mal 
bune, decît în anul trecut.

V. GODESCU

că pe o serie 
găsit nepr'egă-

KEZULTATE IXOEPTIOMAlț

336210 lei report la Pronoexpresul de mîine
• P1NA ACUM ZECE AUTO
TURISME LA SPORT  EXPRES
• LISTA CUPOANELOR CISFI- 

GATOARE LA CONCURSUL
SPECIAL PRONOSPORT

motocicletă „Tenace” 125 cmc.: 2,051.232 
televizor „Rubin 102’’ : 2.280.894. 
televizor „Temp 6” : 2.658.505 
magnetofon „Tesla” : 2.853.317 
frigidere „Fram” : 2.795.312; 2.827.016
aparat de radio „Darclee“ cu picup :

• Concursul PRONOEXPRES de mîine 
25 decembrie beneficiază de un report 
excepțional care anunță premii de mare 
valoare Numai astăzi mai puteți de
pune buletinele la acest concurs.

> Zj de zi sosesc noi cîștigători de 
autoturisme la concursul special SPORT- 
EXPRES — TRIMESTRUL IV/1963. Nu
mărul cîștigătorilor de autoturisme a 
ajuns la zece. Lista rămîne deschisă pînă 
la 28 ianuarie 1964.

REZULTATELE TRAGERII 
PREMII LO R SU PL I MENTA R E

OFERITE LA CONCURSUL 
SPECIAL PRONOSPORT

DIN 22 DECEMBRIE 1963

Cupoanele cu numerele de 
cîstigă :

2 AUTOTURIME „Trabant” : 
2.520.418 ;

1 scuter „Cezeta" : 2.192 568 ;
1 combină muzicală „Tesla-Viola” cu 

magnetofon mobil, radio și picup : 
2.550.045 {

mai jos

1
1
1
1
2
1

2.358.254.
2 magnetofoane „Teslâ-Start” cu tran- 

zistori : 2.771.948;
2 ceasornice de

2.365.677.
2 ceasornice de

2.150.666
2 aparate de radio „București 500“ : 

2.756.685; 2.689.423
2 aspiratoare „Ceaica” :

2.209.144
1 perie electrică de lustruit

2.756.410
1 ceasornic de mînă
10 biciclete „Carpați”

2.871 303;.
2.028 620;
2.424.892

1 ceasornic
2.574.357

1 ceasornic
10 stilouri

2.892,276;
2.650.876;
2.072 501

10 stilouri „Pelikan” cu penița 
2.438.178; 2.591.626;
2.667.445; 2.404.421;
2.645.043; 2.299.785

10 ceasornice deșteptătoare 
„U M F“ : 2 182.200 ; 2.915.763; 
2.928 638; 2.557.278; 2.511 639;
2.953.781; 2.993.024; 2.137.152.

9 wi
m’înă „Tellus” : 2.802.251

mînă „Golda” : 2.782.422,

2 735 749;
2.098.312;

de

2.394 514

parchet:

, Solida" 
7/8 : 

2.055.537; 
2.130.641;

mină „Le

de mină „Cimer’ 
.Montblanc 254“ : 

2.191.501; 2.733.851;
2.020.688; 2.100.543;

2.349.737;
2.094.841;

: 2.650.622 
2.257.508 ;
2.947.640;
2.028.601;

Jeux":

de aur:
2.699.330;
2.373.720;

de voiaj 
2.636.749;
2.045.321;

10 ceasornice deșteptătoare „U. M. F”: 
2 572.840; ~ -------- ---------- ----------
2.754.538: 
2.695.467;

— Toți
tare în obiecte primesc gratuit, în afara 
obiectelor respective, următoarele pre
mii :

cîte un abonament la „Programul Loto- 
Pronosport“ pe perioada 1 februarie — 
31 iulie 1964, un disc microsillon-, o carte 
„Fotbalul h’ostru”, 
dă de buzunar. 
„Loto-Pronosport".

— Cîștigătorii 
bant”. combinelor 
telor și televizoarelor, se vor prezenta 
personal pentru a le ridica de la Direc
ția generală — Serviciul comercial — 
din Calea Victoriei nr. 9, între 15—20 
ianuarie 1964.

Cîștigătorii din Capitală ai celorlalte 
premii suplimentare vor fi avizați în 
scris asupra datei cî-nd trebuie să se 
prezinte pentru a Ie ridica, iar cei din 
provincie, la ce dată li se vor expedia 
la domiciliu.

2.479 490;
2.122.650:

2.656.359.
cîștigătorii

un portvizit, o oglin- 
un pachet de țigări

autoturismelor „Tra- 
muzicale, motocicle-

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES

Nr. 51,

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Categoria
Report categoria I

din 18 decembrie 1963

a 
a 
a 
a 
a

premiilor suplimen-

II- a : 3 variante a 18 077 lei
III- a :
IV- a :
V- a :

VI- a :

24 variante a 2 433 lei
205 variante a 366
809 variante a 92
3 221 variante a 32 
: 336 210 ■ lei.

lei 
lei 
lei

Rubrică redactată de Loto-Pronosport.

PERLAN ALB DGKJTDU ȚCSÂTUPi DlH LÎMÂ,maTase 
NATUPAIA Și FÎ80£ ȘiKlTETÎCE 

•PERLAN ALBASTRU PEKJTOU Ț&SÂTUDÎ Oî^iu.BUta&AC 
si CÎKJCPÂ

„La aceeași cantitate de' articole pentru spălat se folosește o cantitate 
mai redusă de Perlan în comparație cu ceilalți detergenți“.

PRE IUL UNEI CUTII DE „PERLAN" ESTE DE 2,5Q LEI.



eforturile pentru succesul Hn^OBHl

scrimei rominești la J. 0. de la Tokio
Recent a avut loc analiza activității 

Federației romîne de scrimă pe anul 
1963. Materialul de față sintetizează 
principalele probleme cuprinse în ra
port, precum și discuțiile care s-au 
purtat pe marginea lui.

Și pentru scrimă, anul 1963 a con
stituit o etapă importantă, de verifi
care a potențialului ei valoric. LOCUL 
I LA FLORETA FETE prin Ana Ene 
obținut la Criteriul mondial de scrimă 
al tineretului de la Gând (Belgia), LO
CUL 1 LA FLORETA BĂIEȚI INDI
VIDUAL (Ionel Drîmbă) și pe echipe, 
sabie individual (Stefan Haukler) și 
pe echipe la concursul triunghiular 
R.P. Romînă — R.R. Polonă — R.P. 
Ungară de la Poznan rezervat repre
zentativelor de tineret. LOCUL I LA 
FLORETA BĂIEȚI — individual (Tă- 
nase Mureșeanu) și floretă fete — in
dividual (Maria Vicol), cu prilejul con
cursului internațional de la Kiev, LO
CUL I LA SPADA — individual (Ște
fan Haukler) în cadrul concursului 
international de la Karlovy Vari (R.S. 
Cehoslovacă) iată succesele principale 
realizate de scrimerii noștri fruntași 
în anul care se încheie.

Fără îndoială că succesele scrimei 
romînești ar fi putut fi și mai mari, pe 
măsura condițiilor create, mișcării noas
tre snortive și a cerințelor actuale. La 
camoionatele mondiale pentru seniori 
de la Gdansk, de pildă, s-ar fi putut 
obține mai mult decît locul IV la flo
retă fete — individual (Olga Szabo) și 
locul VIII în aceeași probă, pe echipe, 
locul V la echipe floretă băieți și 
locul VI la sabie pe echipe. Colectivul 
de antrenori care a răspuns de pre
gătirea loturilor noastre pentru cam
pionatele mondiale din acest an și în 
special tovarășul Angelo Pelegrini își 
luase angajamentul de a aduce echipa 
feminină de floretă a R.P. Romîne pe 
locul 1. Și de la locul 
este o... diferență I

Așa cum a rezultat 
modului de comportare 
ților noștri la campionatele mondiale," 
antrenorii care au răspuns de pregăti
rea loturilor (Pelegrini, Vîlcea, Panes- 
cu, Csipler) nu au muncit îndea
juns pentru obținerea unor succese de 
prestigiu, n-au colaborat — mai ales — 
în măsura cuvenită. In perioada de pre
gătire pentru „mondiale", spre exem
plu, antrenorul Pelegrini a manifestat 
prea puțină exigență, volumul și inten
sitatea muncii de instruire fiind neco
respunzătoare. S-au pierdut din vedere 
elemente fundamentale din cadrul pro
cesului de instruire, ca de pildă indi
vidualizarea antrenamentelor, care s-a 
făcut mai mult pe hîrtie. La capito
lele „pregătire fizică generală" și „pre
gătire tactică", echipa noastră femi
nină de floretă s-a prezentat, de ase
menea, deficitar. Normele de control 
stabilite după criterii riguros științifice 
n-au fost respectate cu toată stricte
țea.

Nici ceilalți antrenori ai lotului, M. 
Vîlcea și Al. Csipler (deși echipele 
pregătite de ei au obținut normele o- 
limpice) n-au muncit suficient, nu au 
planificat în mod corespunzător antre
namentele, n-au folosit cele mai mo
derne metode de lucru. Antrenorii lo
tului, în general, n-au ajuns la o con
cepție avansată în ce privește dezvol
tarea laturei atletice în pregătirea scri- 
merilor noștri fruntași.

O altă lacună existentă în munca 
antrenorilor a fost aceea a folosirii 
unor elemente care nu-și mai justificau 
prezența în loturi, adică a unor spor
tivi fără perspectivă. In același timp, 
antrenorii lotului n-au dovedit suficient 
simț pedagogic, nu și-au cunoscut sub 
toate aspectele sportivii, n-au știut 
și n-au făcut eforturi susținute să le 
cîștige încrederea, să-i dinamizeze; nu 
le-au asigurat — cu alte cuvinte — o 
pregătire moral-volitivă corespunzătoa
re, menită să-i facă pe sportivi să 
lupte cu toate puterile 
rea victoriei.

lată de ce apreciem 
îmbunătățirii procesului 
posibilitățile n-au fost 
eriil acesta a fost subliniat ațjt eu pri
lejul conferinței pe ța[ă antrenorilor 
tie Scrimă cît și CU ocazia prezentării 
dării de seamă a F.R. Scrimă pe anul 
1963.

S-a recunoscut, de pildă, că în unele 
cazuri se mai muncește empiric, fără

I la locul Vili

și din analiza 
a reprezentan-

o planificare corespunzătoare, fără plan 
de . perspectivă. Deși ocazii au existat 
— campionate republicane, concursuri 
bilaterale între orașe sau cluburi — 
antrenorii nu au căutat să facă un 
schimb de experiență, n-au căutat să 
elimine lipsurile existente în activitatea 
lor. In munca de selecție mai există 
antrenori care nu dovedesc suficientă 
exigență, urmărind doar să atragă un 
număr cît mai mare de scrimeri în 
secțiile de care răspund, neglijînd ceea 
ce este mai important — CALITATEA. 
Antrenorii se preocupă prea puțin și 
de crearea — în cadrul secțiilor res
pective — a unor grupe de copii, lip
sind — așa cum s-a remarcat în dis
cuții — această disciplină de schimbul 
de mîine.

Posedăm o școală de scrimă a cărei 
faimă a trecut de mult hotarele țării. 
Succesele dobîndite la ultimele ediții 
ale Jocurilor Olimpice, în campionatele 
mondiale ca și în concursurile interna
ționale de mare anvergură confirmă 
din plin acest fapt. Mișcarea noastră 
sportivă are în cadrul ei antrenori pri- 
cepuți și entuziaști. Există condiții 
minunate de lucru. Ceea ce se cere în 
mod deosebit antrenorilor noștri este 
SPIRITUL DE COLABORARE. Trebuie 
să existe între antrenori relații mai 
strînse, principiale, tovărășești. Ei tre
buie să-și îmbunătățească continuu sti
lul de muncă, să aprecieze la justa lui 
valoare încrederea ce li s-a acordat. 
In atenția antrenorilor noștri trebuie 
să se afle în același timp și preocu
parea perseverentă pentru studiu. A fi 
în pas cu tot ce este nou este o con
diție esențială pentru obținerea succe
selor, în orice domeniu de activitate.

Trebuie să fie limpede pentru toți, 
că stă în putința noastră ca la J. O. 
de la Tokio, scrima romînească — și 

„ îndeosebi floreta feminină — să ocupe 
treptele cele mai înalte în ierarhia ce
lor mai buni, să aducă mișcării noas
tre sportive satisfacții dintre cele mai 
mari.

La sfîrșitul lucrărilor a fost adoptat 
un plan de măsuri menit să ducă la 
realizarea acestui înalt deziderat, 
bineînțeles prin eforturile unite ale sec
țiilor din cluburi și asociații, ale co
misiilor pe ramuri de sport, ale spor
tivilor și antrenorilor.

Pentru handbaliștii noștri fruntași, 
primele luni ale anului viitor se a- 
nunță bogate în evenimente sportive 
internaționale. Notăm pe cele mai im
portante: „Cupa orașului București" 
(la începutul lunii februarie) și apoi, 
turneul final al campionatului mondial 
(martie în R.S. Cehoslovacă).

Competiția supremă a handbalului 
— campionatul mondial — stîrnește, 
firește, un viu interes printre parti- 
cipanți. Aceștia se pregătesc cu multă

atenție fie pentru jocurile de cali
ficare pe care le au de susținut, fie 
pentru turneul final. Jucătorii iugo
slavi, de pildă, care mai au de susținut 
meciul retur cu Austria, se vor pregăti 
în luna ianuarie într-un cantonament, 
după care — în februarie — vor pleca 
în turneu în Franța și R.S. Cehoslova'ă. 
Echipa Suediei, calificată direct în 
turneul final, a susținut numeroase 
partide internaționale pregătitoare, 
printre care cu Norvegia (14—10 și

Corespondenții ne scriu despre „Cupa F.R.H 
și „Cupa Sportul popular"1 - -

• TIMIȘOARA. — Zilele trecute a 
luat sfîrșit prima parte a „Cupei FRH", 
clasamentele fiind următoarele:

MASCULIN

1. Știința
2. Tehnometal
3. Mecanica
4. Ambalajul met.
5. S.S.E.

115:63 9
93:71 6
84:86 4
52:79 0
40:85 0

In ultima etapă a turului s-a disputat 
derbiul Știința—Tehnometal. Victoria a 
revenit studenților la scorul de 24—17. 
Inițial se înscrisese și echipa „Tutunul'' 
clar aceasta a fost eliminată clin 
neprezentărilor la jocuri.

1"
cauza

FEMININ
1. C.S.S. Banatul 4400 76:32
2. Constructorul 5 3 0 2 66:49
3. Știința 4 3 0 1 51:34
4. C.SJM. Reșița 5203 59:67
5. Ind. Linei 5104 30:56
6. S.S.E 5 1 0 4 40:84

8
■ 
8
4
2 
2

Intîlnirea Banatul—Știința a fost 
amînată deoarece prima echipă a ple
cat în turneu în R.D. Germană.

Nivelul tehnic al competiției lasă de 
dorit. Ultimele două clasate n-au for
mații corespunzătoare

(Al. Gross, coresp reg.)
• CLUJ. — Din cauza bogatului pro

gram la volei și baschet (orașul 
nostru are opt echipe în campionatul 
categoriei A), care a ocupat sala, zi
lele trecute nu s-au disputat decît pa 
tru jocuri în „Cupa F. R. H.“ și „Cupa 
Sportul popular". Iată rezultatele: A- 
gronomia — S.S.E. 22—19 (10—10) în 
seria I și Ind. Sîrmei C. Turzii — 
Rapid Cluj 22—12 (10—5) în seria a 
Il-a la SENIORI: Știinta — Rapid 
25—5 (9-3) la SENIOARE și C.S.Ș. I 
- Rapid 29—11 (13—8) la JUNIORI.

P. Radvanyi - coresp.
• SIBIU. — In etapa a IV-a a ce

ii

lor două competiții s-au desfășura* 
următoarele partide :

Seniori: Voința II Sibiu — Voința 
Sighișoara 16—24 (5—11), FI. roșie 
Sibiu — Metalul Copșa Mică 12—15 
(8—6), ASA II Sibiu — GAC „9 Mai" 
Cisnădioara 29—12 (14—7), Textila 
Cisnădie — S.S.E. I Sibiu 21—16 
(8—10), Voința I Sibiu — Steagul 
roșu Alediaș 6—0 (neprezentare), îna
inte Sibiu — Constructorul Sibiu 
17—23 (10—10).

La senioare au absentat de la jocuri 
Tir nava Sighișoara, Textila Sighișoara, 
Record Mediaș, Firul roșu Tălmaciu și 
Faianța Sighișoara, astfel că rt-a putL: 
avea loc nici o partidă. Situația trebuie 
analizată de organele sportive de 
resort.

Junioare: Tînărul Muncitor Sibiu — 
Covorul Rășinaru 9—2 (5—2), C.S.M 
Sibiu — Voința Sighișoara 5—9 (2—4) 
și S.S.E. II Sibiu — Textila Cisnădie 
6—4 (5—2).

(I. Pietraru, coresp.).

8—13) și cu Danemarca (18—-13 ți 
10—13). Le asemenea, reprezentativele 
R.D. Germane, R.F.G. etc, au disputat 
jocuri avînd acest caracter de pregăti
re. Chiar turneul echipei noastre națio
nale în Austria, Franța și R.D. Germa
nă a avut acest scop. Cum se vede, 
pretutindeni pregătiri intense pcntra

După cum se știe, în turneul final 
vor lua parte 16 echipe. O parte dintre 
ele se vor califica în urma unor jocuri 
preliminare. Să vedem care este si
tuația lor.

în GRUPA I (calificate direct: 
R.D.G. și R.F.G.) s-a disputat un sin
gur meci: Iugoslavia — Austria 26- 14 
(returul la 21 ianuarie la Viena). Șan
sele sînt de partea echipei iugoslave. 
Datele celuilalt joe, Canada — S.U.A., 
nu se cunosc.

GRUPA A II-A (calificate: Suedia 
și Islanda): O întrecere preliminară 
între R.P. Polonă și R.P. Ungară, 
destul de echilibrată și de aceea aș
teptată cu legitim interes. Cîștigătoa- 
rea grupei Africa n-a fost încă desem
nată.

în GRUPA A III-A (calificate: 
Cehoslovacă și Danemarca): s-au jucat 
două partide: Elveția — Luxemburg 
29—16 și Spania — Franța 16—13. 
Elveția este virtual calificată după 
diferența cu care a cîștigat; în schimb, 
e mai greu de prevăzut cine va merge 
mai departe dintre celelalte două echi
pe. Franța păstrează oricum prima 
șansă în retur.

GRUPA A IV-A (calificate: R. P. 
Romînă și Japonia). Dintre jocurile 
preliminare unul singur a avut loc: 
U.R.S.S. — Finlanda 26—19, duminică 
la Tbilisi. Returul: la 19 ianuarie Ie 
Helsinki. Nu s-au primit informații 
în privința celeilalte întîlniri. Norve
gia — Olanda.

99Ce bine se înțeleg băieții!
talente se aflau la doi pași, că acele 
„minți grozave" pretinse de un antre
nor oarecare se găseau în curtea de 
alături, în rîndurile sutelor de elevi 
meseriași. Ar fi poate interesant de ară
tat modul hotărît în care a acționat 
directorul Gh. Pescaru, sindicatul și 
organizația U.T.M. pentru a tăia pofta 
unora dispuși să „fericească" echipa 
cu „achiziții"... După cum n-ar fi lip
sit de interes să amintim de evoluția 
echipei de handbal în 7 Rafinăria Te
leajen, azi în categoria A.

— Muncă, promovarea noului și o 
temeinică educație comunistă" — 
acestea au hotărît totul, ne spune 
conducătorul secției de handbal. Pro
fesorul de educație fizică Florin Sto- 
enescu a fost de acord cu noi, ba pînă 
la urmă a și dovedit-o că „mințile gro
zave" se găsesc tocmai în rîndurile ti
nerilor de aici. Nu ne-au speriat nici 
înfrîngerile, la început fiind cum 
se spune gazda bătăilor. După trei ani 
însă, echipa a devenit campioană pe 
oraș, apoi pe regiune, a ajuns în ca
tegoria B. din nou în baraj și de 
aproape trei ani e în categoria A...“.

— „Cît privește întrebarea care vă 
frămîntă. intervine Ion Iordache 
cunoașteți-i pe băieți și o să aveți 
răspuns edificator 1“

O preluare și balonul purtat pînă 
atunci ca de un șnur nevăzut se o- 
prește sus în colțul porții... Entuzias
mului de pe urma punctului înscris îi 
urmează adesea remarca: „ce bine se 
înțeleg băiețiil".

Și e interesant de știut ce anume îi 
face pe jucători să acționeze ca un tot, 
să învingă cele mai grele momente 
de tensiune sau ca fluierul final al ar
bitrului să-i înlănțuie într-o caldă și 
sinceră îmbrățișare ?

— Vă spunem noi. Dar mai ales 
convin^eți-vă — s-au oferit doi harnici 
activiști pe tărîm sportiv de la Rafină
ria Teleajen. Am accep.tat invitația cu 
încredere, deoarece venea din partea 
a doi oameni competenți cum e Ion 
Iordache, vicepreședintele comisiei re
gionale de handbal Ploiești și totodată 
secretarul asociației sportive Rafinăria 
Teleajen, și Gabriel Ștefănescu, condu
cătorul secției de handbal de la aceeași 
asociație.

pentru obține

că în direcția 
de instruire, 

epuizate. Lu-

La „Casa sportului"...

O vizită la „Casa sportului" (o vilă 
în care pe vremuri a huzurit vreunul 
din „vătafii" trusturilor străine). 
După orele de lucru vin aici 
handbaliști, fotbaliști, popicar), mari și 
mici, pentru a se interesa de-ale spor- 
țpțiii, £ un a'Jevăra^ furnicgr..4 Aici 
am reîntîlnit cele doua cuîioștințe, Cilrn 
s-ar spune „pe teren propriu". Și, de
sigur, nu ne-am putut abține de la 
aduceri aminte despre începuturile 
handbalului ploieștean, povestite cu a- 
tîta patos de cei doi „sufletiști" la o 
așa-zisă... gură a sobei.

...Dar ce rost are să vă introduc în 
istorie, cînd cei ce entuziasmează cu 
adevărat au în medie 22 ani ? Ar fi 
poate bine pentru unii care încă mai 
au o „pînză de păianjen" pe ochi ce 
îi împiedică, așa cum i-a împiedicat 
cu ani în urmă și pe cei de la Rafi
năria Teleajen să vadă că adevăratele

Tn ale handbaliștilor..

66
...

un

Unde poți să-l cunoști mai bineUnde poți să-l cunoști mai bine pe 
om decît la el acasă ? De acest adevăr 
m-am convins vizitîndu-i pe 
Gheorghe și Relu Iconaru,

frații 
____ ___ t. ___  ___ , , Ion 
Paraschiv și Ion Popescu, pe Rolf 
Schnep și pe alții. Toți buni gospo
dari, deși atît de tineri. La Gheorghe 
Iconaru în casă se îmbina armonios hăr
nicia tinerei lui soții cu chibzuiala băr
batului: curățenie, rînduială, televizor. 
„Cosmos", aparat de radio... Rolf 
Schnep tocmai își terminase de zugră
vit camera în care în curînd va poposi 
un frumos aparat de radio (neapărat 
frumos și bun l-au „obligat" băieții 
din echipă). Cu Ion Paraschiv în ca-

re

handbaliștilorO fază spectaculoasă dintr-un meci al de la Teleajen

Foto : I. Miliaîcă

meră locuiește și „internațfcnalul" Ion 
Popescu, plecat în acele zile în Austria 
și Franța. Paraschiv e student în pri
mul an la Inst. Politehnic, iar Popescu 
în clasa a X-a. (De altfel aceasta este 
caracteristica tuturor componenților e- 
chipei, mai toți fiind în clasele X sau 
XI). O cameră în care domnea atmos
fera de studiu și prea puțin cea de 
burlac... Și alte însemnări despre ti
nerii handbaliști de la Rafinăria Telea
jen: ei muncesc împreună (instalatori, 
electricieni, mecanici, lăcătuși, sudori); 
trei sînt membri de partid (Gh. Ico- 
naru, Paraschiv și Iliescu), iar restul 
utemiști; sînt buni familiști (chiar și 
cei necăsătoriți, care trimit importante 
sume de bani părinților sau fraților) și 
în același timp, buni prieteni între ei...

Sînt cum s-ar spune niște adevărați 
„frați siamezi"; împreună, la banc, 
la vizite reciproce, la reuniuni tovără
șești și... bineînțeles pe terenul de 
sport 1 Ce coeziune spirituală mai pu
ternică și-ar mai putea dori în echipa 
sa antrenorul Lupescu ? Atît pe el cît 
și pe cei ce se îngrijesc de viața a- 
cestei echipe situația din prezent îi 
obligă. Parcă îl aud pe „tatăl handba
lului ploieștean", cum îl numesc unii 
pe tovarășul lordache, spunîndu-mi: 
„de acord !“...

„Numai că pădure fără uscături..." 
spunea tov. lordache.

— ? ? ?...
— „Da, da. Și la noi... Deși îl cu

noșteam de pe vremea cînd era de o 
șchioapă, cu nasul tot mînjit de ulei.

dat nu ne-am mai pu- 
, „ Gh. Enache, pivotul e-

chipei. Uitați-vă și dumneavoastră! 
Pînă și scrisul arată că nu vrea să în
vețe carte". Ne-a făcut și de rușine 
uneori. Și l-am scos din lot...

Să nu ne amestecăm 1 Munca ediw 
cativă desfășurată pînă acum de cei 
de la Rafinăria Teleajen impune 
pect și încredere...

Ia un moment 
tut înțelege cu

...Și pe teren

res-

Flo- 
„ba

Drumul de la Ploiești la sala 
reasca l-am făcut împreună eu 
trînul" autobuz al asociației Rafinăria 
Teleajen, de serviciile căruia însă bă
ieții sînt mulțumiți pentru că îi aduce 
mai devreme acasă. Mă simțeam ca 
în mijlocul unor vechi cunoștințe. In- 
tr-atît de mult, încît, deși aveau un 
meci ușor în compania unei echipe de 
categorie inferioară, la primele schim-> 
buri de mingi (iertați vă rog I...) am 
început să am emoții I...

...Mingea părea din nou legată de un 
fir invizibil, atrasă ca de un fluid 
magnetic în palmele jucătorilor de la 
Rafinăria Teleajen. S-a desprins cu 
folos pentru ca să se odihnească în 
plasă de nu mai puțin 20 ori... Eram 
unul dintre cei îndreptățiți să-și explice 
mai profund remarca: „ce bine se în
țeleg băieții l“...

OCTAVIAN GINGU
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nu prea sînt în formă, Unul 
Mc Alpine, este student la

PREGĂTIRILE HOCHEIȘTILOR

O' (Ml

AMERICANI

Federația de specialitate din S.U.A. 
acordă anul acesta o deosebită atenție 
echipei reprezentative de hochei pe 
gheață, care la începutul anului viitoi 
va pleca în Europa pentru a susține 
o serie de jocuri amicale și — în final 
— de a participa Li J.O. de la Inns
bruck. Aici ea are de apărat titlul 
olimpic, cucerit în anul 1960 la Squaw- 
Valey.

Echipa națională americană, ca și în 
trecut, va fi alcătuită în majoritate din 
jucători din 
din apus.
centre de antrenament, 
St. Paul iar celălalt la 
norul echipei este Ed. 
jucător profesionist în 
Jucătorii din ambele
întruni curînd, urmînd să susțină jocuri 
de verificare, inclusiv și meciul cu 
echipa 
La 30 
Presa 
S.U.A.
atac foarte puternice, dar că va avea 
o apărare slabă.

Minessota și din statele 
Au fost organizate două 

unul în orașul 
Boston. Antre- 
Jeremiah, fost 

liga americană, 
centre se vor

Portarii 
dintre ei, 
universitatea din Minessota și a jucat 
doi ani în echipa de tineret a Cana
dei.

Dintre fundași, cel mai bun este so
cotit Red Martin din Boston.

Centrul atacant Bill Reichert este 
apreciat ca unul din cei mai buni ju
cători în hocheiul amator,

Se remarcă, de asemenea, Bill și 
Roger Christian, jucători cu mare ex
periență, care au făcut parte din re
prezentativa S.U.A. în 
1933—1962.

Rapida extremă dreaptă 
son a fost autorul golului 
J.O. de la Squaw-Valey în meciul cu 
Canada, contribuind astfel la 
echipei sale și la cucerirea 
de campioană olimpică.

în general, se apreciază că 
echipă este mai bună decît cea care 
a reprezentat S.U.A. la campionatele 
mondiale de la Stockholm.

R.F. Germană, Franța, Elveția și Aus
tria. Din Iot fac parte: Bill Kidd, Jim 
Iluega, Rip McManus, Gordon Eaton, 
Bud Werner, Nick Orsi, Bil Marolt și 
Chuck Ferries (bărbați) și Joan Ha- 
naah, Jean Saubert, Starr Waltoon, 
Linda Meyers, Marge Walters și Bar
bara Ferries (femei). Se subliniază 
că lotul schiorilor americani, sub con
ducerea antrenorului Bob Beattie, și-a 
început pregătirile încă din luna au
gust în localitățile Oregon și Colorado.

Recordurile precedente a- 
sovieticului Bolotnikov 

și maghiarului Iharos

tentativa sa au asistat nil-
perioada

Paul John- 
victoriei la

victoria 
titlului

actuala

SCHIORII DE PESTE OCEAN

TN EUROPA

SCHIORII VEST-GERMANI

LA ST. MORITZ

De mai mult timp stațiunea de iarnă 
St. Moritz (Elveția) este centrul de 
pregătire a lotului olimpic de schi al 
R.F. Germane. Pînă la 24 noiembrie 
s-au pregătit aci săritorii de pe tram
bulină, iar de la 17 la 30 noiembrie 
schiorii probelor de fond. Următorul 
lot care va intra în pregătire în a- 
ceastă localitate va fi acela al combi
natei nordice.

CALENDAR BOGAT PENTRU

Cehoslovaciei, care va avea loc 
decembrie în orașul Chicago, 

sportivă menționează că echipa 
va dispune de două linii de

i al-
pen-

Lotul olimpie do schi (probe 
pine) al S.U.A. se află în Europa ] 
tru a se pregăti pentru J.O. Schiorii 
americani au participat la concursul 
de la Val d’Isere. In continuare schiorii 
americani vor participa pînă la înce
perea J.O. Ia numeroase concursuri în

SCHIORII AUSTRIECI

alcă- 
interne

Unul din hotelurile sportivilor participant! la locurile Olimpice de iarnă 
de la Innsbruck.

Foto Votava (Austria)

MULTE SURPRIZE ÎN CAMPIONATUL
ITALIAN

Etapa a 14-a din campionatul italian 
desfășurată duminică a furnizat multe 
surprize. Majoritatea. echipelor gazdă, 
indicate drept favorite fie că au pier-' 
dut, fie că s-atu mulțumit eu un meci 
nul. Astfel, Genoa nu a reușit decît un 
scor alb în fața echipei din Bari, Fio
rentina a terminat la egalitate (1—1) 
cu Catania, Me'sStria a tnfeglstr'at ace
lași scor cu Torino, Iar Lazio a fost 
învinsă pe teren, propriu cu 1—0 de 
Atalanta.

Doar trei echipe au obținut victorii 
pe teren propriu, dintre cate două, la 
limită: Mod'eîta — Spăl 4—3 și Milan 
— Roma 2—1. Derbiul etapei s-a des
fășurat la Torino între Juventus și ln- 
ternazioriale. Șî aici vicforlâ la scor 
obținută de Juventus (4—1) constituie 
o surpriză. Formația din Torino a ju- 

- cat excelent (Del Sol' a fost în mare 
vervă de ioc, marcînd doua goluri) 
și a obținut o victorie făsutiătoa'te.

în clasament, Mithn contihu'ă să 
conducă cu 22 puncte, avînd un avans 
de trei p. față' de următoarele clasate, 
Infernazionale, Bologna și Juventus. 
Acest pluton fruntaș este urmat ta o 
mare diferență de Atalanta care are 
doar 15 pct.

categoric (4—0)învinsă la un scor categoric (4—0) 
de Valenciennes. în rest, rezultatele 
sînt normate: Lens
St. Frănșaise — Monaco l—0, Rennes
— Strasbourg 0—0, Bordeaux — Nan
tes 2—0, Nice — Racing 1—1, Ntmes
— Angers 2—0.

Tn clasament, condltee acum- Lens cu 
20 p. deoarece, fostul lider St. Etienne 
(19 p) a susținut cu două jocuri mat 
puțin. Pe locurile următoare se află, 
Bordeaux, Monaco, Lyon și Strasbourg 

-Ta egalitate de puncte (18).

REAL MADRID ÎNVINSA

Toulouse 2—1,

ROUEN ÎNVINSA PE TEREN PROPRIU 
CU 4-0

Terenurile nepracticabile din Franța 
(datorită timpului nefavorabil) au de
terminat amînarea a două partide im
portante din campionat: Reims — Lyon 
și St. Etienne — Sedan. Cea mai mare 
surpriză a campionatului s-a înregistrat 
la Rouen unde echipa locală a fost

în etapa de duminică a campionatu
lui spaniol Real Madrid a suferit o 
înfrîngsre din partea echipei Sevilla 
(O’—1), piefzînd pentru moment con
tactul cu plutonul fruntaș al clasa
mentului. In schimb, Barcelona a în
vins cu 2—1 pe Cordoba, instalîndu-se 
deocamdată în frunte. Celelalte rezul
tate: Oviedo — Atletico Bilbao 2—1, 
Elclîe — Levante 1—0, Saragosa — 
Espanol 2—0, Murchia — Valencia 
2—0, Valladolid — Pontevedra 0—1, 
Atletico Madrid — Betis 0—0. Clasa
ment: Barcelona 20 p, Elche 19 p, Be
tis 18 p, Real Madrid 17 p. elo.

Federația austriaca de schi a 
tuit calendarul competițiilor 
pentru actualul sezon. El este deosebit 
de bogat, cuprinzînd 463 competiții 
rezervate schiorilor și schioarelor (se
niori și juniori).

Cine este noul recordman mondial pe 10000 m?
MELBOURNE, (Agerpres). — 

După cum am anunțat, pe pista sta
dionului olimpic din Melbourne a fost 
realizată la 18 decembrie una din cele 
mai mari performanțe atletice ale a- 
nului 1963. Aici, atletul australian 
Ronald Clarke a stabilit într-o singu
ră cursă două recorduri mondiale i la; 
10 000 m plat în 28:15,6 și pe distanța 
de 6 mile (9655 m, 891 cm) cu timpul 
de 27:17,6. 
parțineau 
(28:18,2) 
(27:43,8).

Deși la
mai 23 de spectatori și cîțiva fotore
porteri, Ronald Clarke era foarte feri
cit după această cursă. In primul său 
interviu el a declarat: „Mi-a fost mai 
ușor să lupt cu „timpul" decît cu ad
versari puternici. îmi pare chiar bine 
că aceasta nu a fost o competiție 
mare". într-adevăr singurul adversar 
a lui Clarke a fost... cronometrul, șl 
el l-a învins

Noul recordman al lumii, de profesie 
contabil, este în vîrstă de 26 de ani. 
El a cunoscut însă celebritatea cînd 
avea doar 19 ani. tn 1956, Clarke » 
fost ultimul purtător ai torței olimpice, 
pe marele stadion din Melbourne, în 
ziua deschiderii Jocurilor Olimpice. Tî- 
nărul atlet era considerat ca o mare 
speranță în proba de 1 milă. Totuși a 
trebuit să aștepte mult timp perdru 
a se impune printre valoroșii atleți 
australieni. In 1962 a ocupat locul doi 
în cursa de 6 mile, la campionatele 
australiene, cu timpul de 28:11,6. 
In același aii, s-a clasat al 3-lea pe

RONALD CLARKE

distanța de 3 mile ca timpul de 13:36,0. 
In jocurile de la Perth. Proba fusese 
clștigată de campionul olimpic Murratj 
Halberg in 13:34,3. Anul acesta, o 
dată cu reluarea sezonului atletic, tn 
Australia. Clarke s-a arătat în mare 
progres. El a ameliorat recordmite 
Australiei la 2 000 m — 5:09,2 fi la 
3000 m in 8:00,0. Ultimele sale per
formanțe îl impun printre marii faooriți 
ai Jocurilor Olimpice de la Tokio.

*

In „Cupa campionilor europeni"
la tenis de masa si volei

în semifinalele „Cupei campionilor 
europeni" Ia tenia de masă echipa fe
minină Voros Meteor—Budapesta a în
vins cu 5—3 pe Tk Kiel (R.F. Germa
nă) calificîndu-se pentru finala com
petiției. în meciul final echipa ma
ghiară urmează Să întîlnească învingă
toarei din partida Voința București— 
Einlieit Dresda (R.D. Germană).

Echipa masculină a clubului Voros 
Meteor a dispus cu 5—2 de Sparta 
Varșovia și a obținut calificarea in 
semifinalele „Cupei campionilor euro
peni". Formația maghiară va avea ca 
viitoare adversară cîștigătoarea întîlni- 
rii C.S.M. Cluj — P.S.V. Stuttgart. Cea 

" de a doua semifinală va opune echipele

Vasutas Epitiik-Budapesta, deținătoarea 
cupei și Slavia Praga.

★
Duminică s-au desfășurat o serie de 

îritîlniri retur pentru „Cupa campioni
lor europeni" la volei. Iată rezultatele 
înregistrate: masculin: Dukla Kolîu 
(R.S.C.) — Brado AnVers 3—0; Ujpest 
Budapesta -— Blau Gelb (Austria) 
3—0; feminin: Ujpest Budapesta ■—- 
Dinamo Moscova 2—3; Steaua roșie 
Belgrad — Levski Sofia 1—3. în turul 
următor Dinamo Moscova va juca cu 
Levski.

(Agerpres).
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F. C. ZURICH ELIMINATA DIN 
CUPA ELVEȚIEI

Duminică în Elveția s-au desfășurat 
sferturile de finală' ale „Cupei Elve
ției". F. C. Z&rich care s-a calificat în 
sferturile „Cupei campionilor euro
peni" a fost învinsă pe teren propriu 
de echipa Lausanne eu 2—1 1 Eehipa 
de categoria B Porren Truy a eliminat 
formația de Categoria A, Sion cu 1—0, 
GrasShopers a dispus de Servette cu 
3—1, iar Chand de Fotids a învins cu 
5—1 pe Young Boys din Berna. In 
categoria A s-a disputat un singur 
meci. Schaffhausen a pierdut pe teren 
propriu cu 2—1 la Grenchen.

TOTTENHAM SE MENȚINE ÎN 
FRUNTEA CLASAMENTULUI

în campionatul Angliei, cunoscuta 
formație Tottenham se menține în 
fruntea clasamentului (datorită gol
averajului), învingînd sîmbătă în depla
sare cu 2—1 pe Notingham. Cealaltă 
fruntașă, Liverpool, a cîștigat cu 1—0 
la Blackpool, rămînînd în cursă pen
tru locul I. Celelalte rezultate: West 
Bromwich Albion — Bolton 1 — 1, 
Chelsea — Sheffield United 3—2, E- 
verton — Manchester United 4—01, 
Sheffield Wednesday — Burnley 3—1, 
Leicester — Arsenal 1—0, Birmin-

gham — Fulham 0—0, Blackburn — 
Aston Villa 2—0, Wolverhampton — 
Stoke City 2—0, Ipswieh — Westham 
3—2. în clasament: Tottenham 32 p 
(din 22 j.), Blackburn 32 p (24 j.), Li
verpool 
(25 j.).

32 p (22 j.), Arsenal 29 p

ȘTIRI, REZULTATE

• în iulie anul viitor se va disputa 
la Londra, pe stadionul Wembley, un 
meci Europa — America de Sud. Acest 
joc este organizat cu prilejul aniver
sării a zece ani de la înființarea Eu- 
roviziunii și va fi televizat.

• Antrenorul echipei Nice din prima 
ligă profesionistă franceză a declarat 
că echipa sa va adopta așezarea
4— 2—4. N-a făcut pînă acum acest lu
cru — spunea antrenorul Andoire zia
riștilor — pentru că n-a avut Jucători 
care să corespundă acestui sistem. 
Or, declară antrenorul Andoire, 4—2—4 
nu poate da rezultate decît dacă Ju
cătorii de pe posturile Cheie (fundașii 
centrali și ataeanții centrali) posedă 
calitățile specifice acestor noi posturi.

• Federația franceză de fotbal a 
făcut o propunere prin care, în'cepînd 
din 1965, să se interzică juniorilor care 
activează în echipe profesioniste, parti
ciparea la Turneul U.E.F.A.

• Două echipe maghiare de fotbal 
au evoluat duminică în R. F. Germană. 
Selecționata orașului Budapesta a ju
cat la Meiderich cu echipa . locală de 
care a dispus cu scorul de 4—2 (2—1). 
La Muenster, Ferencvaros Budapesta 
a terminat la egalitate: 1—1 (1—0) cu 
Preussen Muenster.

• într-un meci contînd pentru pre
liminariile turneului olimpic de fotbal 
echipa Indiei a învins la Colombo cu
5— 3 (2—1) echipa Ceylonului.

iulie anul viitor se va disputa

Ronald Clarke a anunțat oficial că 
la Jocurile Olimpice de la Tokio va 
lua startul în 3 probe. El va concura 
la 5 000 m, 10 000 m și maraton. Ofi- 
cialitățile sportive australiene nu sint 
insă de părere ca Clarke să alerge 
în proba de maraton deoarece cel 
mai bun timp al său este inferior 
celui cu care a cîștigat la Melbourne, 
francezul Mimoun, medalia de aur.

Scurte știri externe
• Turneul internațional de polo pe 

apă de la Zagreb a fost cîștigat de 
echipa selecționată a acestui oraș care 
a totalizat 6 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Budapesta — 4 
puncte. Split — 2 puncte și Belgrad
— zero puncte.

Rezultatele: Budapesta—Split 8—1) 
Zagreb—Belgrad 3—1; Budapesta— 
Belgrad 3—1 ; Zagreb—Split 3—1 ; 
Zagreb—Budapesta 5—2 ; Split—Bel
grad 3—2.

• Echipele cehoslovace de hochei 
pe gheață Spartak Praga și Z.KL. 
Brno și-au continuat turneele în Au
stria. La Klagenfurt, Z.KL. Brno a 
învins ca 8—2 (1—1) 4—1/ 3—0) 
echipa locală întărită cu cîțiva jucă
tori canadieni. La Kitzbuhel. Spartak 
Praga a terminat la egalitate: 2—2 
(2—2) 0—0) 0—0} eu selecționata 
orașului. Cehoslovacii au dominat ma
joritatea timpului, dar nu au putut 
cîștiga deoarece portarul austriac Todd 
a apărat excelent.

a Cu prilejul unui concurs de haltere 
desfășurat la Szombatheiy, cunoscutul 
sportiv maghiar Gyozo Vereș (mijlo
cie) a stabilit un nou record mon
dial la stilul „aruncat" cu 187,5 kg. 
Vechiul record era de 185,500 kg și 
aparținea halterofilului sovietic Ana
toli Kalinicenko.

• tn meci revanșă desfășurat la 
T oulouse echipa de rugbl în 13 a 
Australiei a învins cu scorul de 21—9 
(11—2) echipa Franței. Primul meci 
disputat la Bordeaux fusese cîștigat 
de gazde.

• In sala „Aripile Sovietelor" din 
Moscova a avut loc meciul inter
național de box dintre o selecționată 
a orașului Moscova și echipa iugo
slavă Partizan Belgrad. Pugîliștii so
vietici au terminat învingători cu sco
rul de 8—2.

• După 17 runde, în campionatul 
unional de șah conduce Holmov cu 11 
puncte și o partidă întreruptă, urmat 
de Stein 10,5 (1) puncte, Gheller, 
Suetin — 10 (1) puncte. Tn runda a 
17-a Bronstein l-a învins pe 
Bondarevski pe Neg, Guțeld 
vopaskin. Spasski a remizat 
cinai.

• în campionatul unional 
chei pe gheață conduce T.S.K.A. Mos
cova cu 22 puncte urmată de Dinamo
— 18 puncte, Lokomotiv —• 17 puncte. 
Aripile Sovietelor — 17 puncte, Spar- 
fak Moscova și Torpedo Gorki au cite 
16 puncte. în etapa de duminică Ari
pile Sovietelor Moscova a învins cu 
3—2, în deplasare, pe Torpedo Gorki, 
Himik cu același scor pe Traktor Ce- 
leabinsk, Electrostal cu 6—1 pe S.K.A.- 
Leningrad.

Gipslis, 
pe No- 
cu Kor-

de ho-
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