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Miine, Ia ora 20, pe patinoarul „23 August”,

ÎNTÎLNIREA INTERNAȚIONALA DE HOCHEI PE GHEAȚĂ 
SELECȚIONATA OLIMPICĂ A R. P. ROMÎNE-CHOMUTOV

I ARCA

»
Pînă in momentul închiderii 

ediției noastre, echipa ceho
slovacă de hochei pe gheață 
Chomutov i 
rești, așa 
neului pe i 
slovaci il 
noastră tiu 
definitivă.
că primul joc va avea loc mii
ne seara, începînd de la ora 
20, pe patinoarul „23 August". 
Cu acest prilej echipa Chorr.u-

nu a sosit la Bucu- 
încît programul tur
ca re hochei șt ii 

întreprind in
i a căpătat o
Se știe însă

celio- 
țara 

formă 
sigur

tov va întîlni selecționata olim
pică a R.P. Romine, care 
aceste zile si-a continuat 
intensitate antrenamentele 
patinoarul artificial.

Interesant de subliniat în 
ceasta privință este 
acum antrenamentele 
duse și de cunoscutul 
cehoslovac Ladislau 
care în urmă cu cîțiva ani a 
pregătit echipa reprezentativă a 
Cehoslovaciei. împreună cu an
trenorul Mihai Flamaropol, La-

a
căfaptul

SÎIlt cou-
tehnician 

Horsky.

dislau Horsky a insistat la ulti
mele ședințe de pregătire asupra 
îmbunătățirii jocului în apărare, 
care în partidele de pînă acum, 
s-a dovedit punctul_cel mai slab 
al echipei 
ta atenție 
mul timp 
s-a lucrat 
nicii.

Intr-o discuție purtată cu c.si 
doi antrehori am aflat că pen- 

' I joc cu echipa 
Chomutov, e- 

olimpică a 
va alinia

noastre. De mai 
s-au bucurat în 
și portarii, cu 
la îmbunătățirea

REPUBLICANE ALE ȘCOLILOR
SPORTIVE DE ELEVI

Cînd se termină schimbul...
Uzina „La

Zeci de
O după-amiază la 
mel“ din Capitală, 
jncitori îți îndreaptă pașii spre 
ub. Un fapt obișnuit aici, ca 
ipă amiezele, după terminarea 
crului, oamenii să 
ub să citească o 
iasă o revistă, să 
mf'erinț.ă sau 
ace șah sau 
Zilele trecute, 
nd schimbul
•upiir, 
iri
• re 
ilă

vină la 
carte, să răs- 

audieze o 
un concert, să 
tenia de masă. 

, după ora 15, 
1 a lăsat lucrul, 

-i-grupuri de muncitori ti- 
și vîrstnici s-au îndreptat 
sediul clubului. Era anun- 
pentru ziua respectivă o

itrccere oficială la șah și
nis de masă în cadrul Sparta- 
liadei de iarnă 
oncurenți 
jle cinci
■»(. tie.i Laminorul (asociația 
ve aproape 900 membri UCFS). 
•upa primele partide disputate 
i tenis de masă, s-au calificai 
enlru concursurile următoare 
lie Moraru — tehnician metro- 
>g, Radu Zaheo — strungar, 
lobert Sini oii și Dumitru Brăi- 
iami — luminători și alții. 
Cîștigătorii au avut uu „atuA 
i plus — spunea unul dintre 
nvinși —- au venit aproape zii- 
ic la club să se antreneze. Altă 
ată voi face și eu la fel“.

Și întrecerile șahiștilor au fost 
rumoase. Mihai Alecu — meca* 
tic auto și sudorul Tudor Io- 
tescu au cîștigat partidele dispu- 
ate, clasif ieîndu-se pentru etapa 
irmătoare, pe cînd Marin Dttmi- 
rache a trebuit să se mulțu
mească cu remiză.

în zilele care urmează, 30 de 
•portivi din uzină vor merge la

Predeal într-o excursie turistică, 
participînd totodată și la un 
concurs de schi, conlînd atîl 
pentru Spartachiadă cît și pentru 
„Insigna de Polisportiv". Dar 
marea majoritate a membrilor

tere, urmînd ca cei mai buni din 
grupele sportive să participe la 
finala pe asociație.

Din activitatea sportivă desfă
șurată în cadrul asociației La
minorul consemnăm și concursul

Paraschiv și alții, au obținut cele 
mai bune rezultate.

în încheiere amintim și de 
baza sportivă a asociației care 
cuprinde două terenuri de fotbal 
(unul gazonat iar altul cu zgu-

tni primul 
cehoslovacă 
chipa olimpică a țării noa
stre va al iii ia următoarea
formație: portari — Crișan și 
Sofian; fundași — Czaka, lo
ri eseu, Varga, Țiriac (vor mai 
fi folosiți Naghi și Făgăraș); 
atacanți — Biro, Calarnar, G. 
Szabo — I. Szabo, Ferenczi, 
Andrei. — Joanovici, Flore seu, 
Pană (va n;ai fi folosit AE- 
hăilescu ).

SIBIU, 25 (prin telefon de la 
trimisul nostru). — începute luni, 
în sala C.S.M., finalele.de volei 
din cadrul concursurilor repu
blicane ale S.S.E. stirnesc un viu 
interes. Echipele sint în general 
bine pregătite și practică un vo
lei spectaculos. Aceste conside
rente fac ca iubitorii de sport si- 
bieni să umple pînă la refuz sala.

în finala masculină, acum la 
capătul a trei zile de întreceri, 
lupta este _ oarecum tranșată. 
Protagonistă a rămas formația 
S.S.E. 2 București (antrenor 
prof. N. Waldinger) neînvinsă. 
Voleibaliștii bucureșteni au luat 
un start bun, cîștigînd categoric 
primele două întîlniri : 3-1 cu 
Cluj și 3-0 cu T. Severin. In cel 
de al treilea meci, în schimb, 
formația bucureșteană a trecut 
prin mari emoții, în meciul cu 
Ploiești. Ea a cîștigat greu cu 
3-2 la capătul unei partide pa
sionante, în care abia spre Sfîr- 
șit a reușit să se impună : 13-15, 
16-14, 14-16, 15-9, 15-13.

Ea fete, în schimb, situația 
este neclară. Trei formații can
didau la locul 1 : S.S.E. Blaj, 
S.S.E. 2 Buc. și S.S.E Sibiu. 
Voleibalistele din Blaj au pier
dut însă astăzi cu 3-0 la sibi
ence și în acest fel au resit din 
cursă. Sportivele de la S.S.E. 2 
sint deocamdată neînvinse. Ele 
au întrecut formațiile din Plo
iești și Sibiu, cu același scor: 
3-0. Marți însă, în meciul cu Ti
mișoara, echipa bucureșteană a 
evoluat inegal (15-4, 11-15, 15-6, 
5-15, 15-12), deci victorie cu 3-2. 
Așadar, meciul cu Blajul, din 
ultima zi a turneului, rămîne 
deschis oricărui rezultat. în caz 
de înfrîngere, echipa S.S.E. 2 va 
fi egalată la puncte de Sibiu și

(Continuare in pag. a 2-a)

a tineretului, 
membri UCIS din 

grupe sportive ale

Aspect din sala clubului Laromet unde s-au desfășurat
a tineretului. Dumitru Brăileanu în

ceri in cadrul Spartac-hiadei de iarnă 
timpul concursului.

Foto : T. RoiLtt

V

ACTUALITATEA SPORTIVA
MECIUL DINAMO PITEȘTI — STEAUA DIN NOU

AMÎNAT

întrticît marea majoritate a jucătorilor echipei Steaua 
nu s-au putut reîntoarce în țară în timp util, din cauza 
vremei nefavorabile, meciul Dinamo Pitești — Steaua a 
fost aniînat pentru o dată care va fi anunțată ulterior.

COMBINATA PROGRESUL - PETROLUL EVOLUEAZĂ 
LA ATENA

In drum spre țară combi- unde urmează să întilnească 
nata Progresul - Petrolul, miine pe A.E.K. Fotbaliștii ro- 
care a susținut trei jocuri in mini sint așteptați să so- 
Izrael, s-a oprit la Atena, sească in patrie duminică.

ECHIPA DE TENIS DE MASĂ CSM 
LA STUTTGART

CLUJ PLEACĂ

Stuttgart forma- 
Cluj, în vederea

UCFS din uzină așteaptă cu ne
răbdare ca să fie zăpadă bună 
de schi și în București, pentru 
a se întrece în probele de fond, 
în curînd își vor disputa întîie- 
tatea cei înscriși la trîntă și hal-

organizat pentru trecerea norme
lor „Insignei de Polisportiv", la 
care au participat 50 de munci
tori, Emil Dobrescu, Maria Tu- 
țuianu, Gheorghe Drăghici, Petre

[lena Ceampelea și Vasile Coșariu campioni de juniori la gimnastică
Luni și marți orașul Brașov 

a fost gazda campionatelor re
publicane de gimnastică rezer
vate juniorilor, întrecere care a 
reunit în fața aparatelor de con
curs peste 200 de tineri și ti
nere din aproape întreaga țară. 
La capătul competiției, titlurile 
de campioni republicani pe a- 
nul ]963 au revenit Elenei 
Ceampelea (Ploiești) la fete și 
Vasile Coșariu (Timișoara) la 
băieți. Pe echipe, la feminin, 
titlul de campioană a revenit re
prezentativei orașului București 
I, iar la băieți — reprezentati
vei regiunii Banat.

Campionatele republicane de 
juniori au arătat în mod con
vingător că în ultimul an în 
marea majoritate a orașelor ță
rii antrenorii și activiștii spor
tivi din domeniul gimnasticii au 
lucrat cu modestie și pasiune, 
prezentîndu-se la această fază fi
nală cu multe elemente de real 
talent, care printr-o pregătire 
ulterioară bine dozată și plani
ficată vor putea deveni în vii-

tor gimnaști de frunte. Intr-ade
văr, din rîndurile participanți- 
lor s-au detașat tineri gimnaști 
bine pregătiți ca Petre Mibăiuc 
(București), Gh. Păunescu (Cra
iova), Petre Mărcuțiu (Oradea), 
Petre Potcovaru (București), 
Teofil Blaj (Brașov), Vasile Co
șariu (Timișoara), Anton Soca- 
ciu (Cluj) etc. La fete s-au im
pus prin modul în care au con
curat Elena Ceampelea (Plo
iești), Rozalia Baizat (Cluj), Lu
cia Chiriță (București), Olga Io- 
nescu (Ploiești) și altele. Subli
niem în deosebi succesul pe de
plin meritat al noii campioane, 
care obține acest succes după o 
scurtă perioadă de pregătire în 
gimnastica de performanță, fapt 
care atestă în mod convingător 
talentul și frumoasa perspectivă 
de viitor. Elena Ceampelea este 
o gimnastă tînără și sîntem con
vinși că muncind cu aceeași pa
siune și perseverență și în viitor 
ea va putea face parte chiar din 
prima noastră echipă. Ne-au plă
cut de asemenea ținuta și si-

guranța cu care a evoluat Roza
lia Baizat (Cluj), care de la un 
concurs la altul dovedește mai 
multă maturitate în gimnastică, 
este mai bine pregătită. Lucia 
Chiriță, o adevărată revelație, 
obține și ea un succes meritat, 
succes oare răsplătește efortu
rile depuse de ea în ultima 
vreme.

în timp ce Ia fete numărul 
concurentelor care au evoluat la 
cea mai mare categorie de cla
sificare (maestre) a fost nume
ros, la băieți doar trei au con
curat la categoria seniori I. Po
trivit regulamentului titlurile de 
campioni la individual compus 
ea și pe aparate au fost împăr
țite între „cei trei“ : Vasile Co
șariu (5 titluri), Anton Socaciu 
(1) și Marcel Benea (1). Dar, 
rezultatele tehnice și alte as
pecte de la finalele juniorilor 
— în numerele viitoare ale zia
rului nostru.

ră), o pistă pentru atletism, un 
portic de gimnastică, o arenă cu 
pistă dublă de popice și o caba
nă unde își desfășoară activi
tatea aeromodeliștii. La acestea 
trebuie să mai adăugăm și sala 
unde, zilnic, au loc întreceri la 
șah, tenis de masă etc. Deci, po 
sibilități de practicarea sportu
lui există din plin la Uzina La
romet. Și tineretul de aici le fo
losește din plin...

ANTON PEAGU

O prețioasă inițiativă

Curs de instructori sportivi

CONSTANTIN MACOVEl

pentru viitorii mecanizatori
Din inițiativa consiliului raio

nal Tg. Mureș al UCFS, în luna 
decembrie s-a organizat un curs 
de instructori sportivi voluntari 
la Școala de meoanici agricoli 
din Dumbrăvioara.

In acest curs au fost cuprinși 
160 de elevi din anul III ai 
Școlii de mecanici agricoli, re
partizați în 5 grupe. Programul 
cursului de instructori sportivi 
constă în 8 lecții teoretice și 6 
lecții practice.

O dată cu terminarea școlii, 
mecanicii agricoli vor avea și 
calitatea de instructori sportivi 
și vor activa în asociațiile spor
tive din comunele și satele raio
nului unde vor fi repartizați pe 
linie profesională.

ION l’AUȘ - coresp.

Astăzî dimineață urmează să plece la 
ția masculină de tenis de masă C.S.M. 
întîlnirii din cadrul sferturilor de finală ale C.C.E. cu 
echipa PSV Stuttgart. întîlnirea va avea loc sîmbătă. 
Vor face deplasarea următorii jucători: Radu Negulescu, 
Dorin Giurgiucă și Gheorghe Cobîrzan.

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA SĂRITURI A FOST 
CUCERITĂ DE CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR

Concursul de sărituri dotat 
cu „Cupa 30 Decembrie", 
desfășurat la bazinul Flo- 
reasca, s-a bucurat de un fru
mos succes. întrecerile, rezer
vate copiilor, au scos în evi
dență talentul și buna pregă
tire a unor concurenți, printre 
care Mariana Voinea, Con
stantin Nedelcu (Clubul spor
tiv școlar) și Ion Ilieș (Pro
gresul). Iată cîștigătorii pro
belor: copii 1: I. Ilieș (Pro
gresul ) 81,99 p; copii II:

C. Nedelcu (C.S.Șc.) 89,68 p> 
fetițe: Mariana Voinea (C. 
S.Șc.) 83,27 p.; neclasificați: 
băieți: A. Nicolaș (C.S.Șc.) 
13.06 p; fetițe: Doina Săvtt- 
lesctt (C.S.Șc.) 11,47 p; înce
pători : băieți: Clara Szocsko 
(C.S.Șc.) 16,50 p; fetite : FI. 
Băieți: (S.S.E. I) 17 p. Clasa
ment pe echipe: 1. Clubul
sportiv școlar 245,45. p; 2. 
Progresul 123,99 p; 3. S.S.E.
I 36 p: 4. Rapid 15 p.

VINERI, PLENARA FEDERAȚIEI DE BOX

Vineri 27 decembrie, ora 18, la sediul Consiliului Gene
ral UCFS str. Vasile Conta nr. 16, va avea loc ședința 
plenară a Federației romîne de box la care participă în
tregul activ de antrenori și arbitri din Capitală și invitați 
din provincie.

PRIMUL CONCURS DE PATINAJ VITEZĂ

Activitatea compețițională 
cu caracter republican se 
inaugurează sîmbătă pe pati
noarul natural din Tușnacl, 
unde vor începe întrecerile 
tradiționalei competiții dotată 
cu „Cupa 30 Decembrie". 
Și-au anunțat participarea cei

mal buni „viteziști" din țară, 
aparțirund cluburilor Dinamo 
București. Mureșul Tg. Mu
reș, Știința Cluj, Voința 
Brașov șl Avîntul Miercurea 
Ciuc. In program figurează 
probe pentru juniori și se
niori.

finalele.de


r

NOTE, COMENTARII, ȘTIRIIn campionatul masculin

RAPID ȘI DINAMO BUCUREȘTI ANUNȚA ASTAZ1 
0 PARTIDĂ DEOSEBIT DE ATRACTIVĂ

© Astăzi # ~
Houă importante partide restante din 
etapa a IV-a.a campionatului repu
blican masculin. Este vorba de întâl
nirile Steaua — Știința Tg. Mureș și 
Rapid —- Dinamo București, în care 
evoluează 3 formații aflate în partea 
superioară a clasamentului. Deosebit 
de atractivă se anunță, mai ales, a 
doua partidă, dintre Dinamo și Rapid, 
echipe care întotdeauna au furnizat 
împreună spectacole pasionante și 
hună calitate. Jocurile vor avea 
în ordinea de mai sus, de la ora 
în sala Floreasca.

sînt programate în Capitală

de 
loc 
18.

• O altă protagonistă a întrecerii 
masculine, Știința Timișoara, va juca 
mîine la Brașov, cu Steagul roșu, 
meciul programat în etapa a IX-a.

• A fost definitivat programul me
ciurilor de duminică din sala Floreasca: 
Progresul — Știința Timișoara (£); 
Progresul —- Voința Tg. Mureș (m); 
Dinamo — Steaua (m); Știința Bucu
rești — Știința Timișoara (m). Jocul 
feminin Mătasea Dudești — I.C.F. va 
avea Ioc sâmbătă seara, de la ora 20, 
în sala I. L. Caragiale. Partidele fe
minine Rapid — Unirea și Voința 
București — Mureșul Tg. Mureș au 
fost aminate.

Imagine din întîlnirea din tur a primelor clasate în „Cupa F.R.H.": Steaua 
— Dinamo 8—7.

conc-ura măcar la locul 2 (are și jocu 
restante). In orice caz, va mai încurc 
multe socoteli în actuala ediție.

La fete, situația în clasament, 
zintă astfel :
1. Rapid
2. Știința
3. București jun.
4. Progresul
5. Electromagnetica
6. Confecția
7. Fabr. timbra

5
6
5
5
6
5
6

5
5
3
3
2
1
0

ci o o 
o o o 
o

o
1
2
2
4
4
6

se pr

89:27
76:38
50:40
46:61
56:82
31:55
43:88

primele locuri și-a
candidatura aceleași echipe

UNEI ÎNFRÎNGERIEXPLICAȚIILE
BASCHETBALISTII DE LA STEAUA AU DATORIA SA SE PREGĂTEASCĂ 

CU RĂSPUNDERE FENTRU MECIUL RETUR CU GALATASARAY

Marți seara s-au întors in Capitală 
baschetbalișiii de la Steaua care au 
disputat săptămîna trecută, la Istan
bul, primul lor joc din cadrul „C.C.E.". 
După cum se știe, campioana noastră 
a pierdut ki mod neașteptat meciul cu 
Galatasaray și încă la o diferență apre
ciabilă (18 puncte). Amănunte de la 
acest joc am primit de la antrenorul 
formației, prof. C. Herold. Iată ce ne-a 
declarat el t

„Am sosit la Istanbul cu 20 de ore 
înaintea meciului, după o călătorie cu 
trenul de aproape 48 de ore. Oboseala 
firească a fost resimțită de toți jucă
torii, mai ales în repriza secundă. De 
altfel, tocmai spre sfârșitul, meciului a 
crescut diferența.

Timp de 30 de minuie scorul a fost 
mai echilibrat, echipa turcă, avind însă 
tot timpul un avantaj de 4—6 puncte. 
In finalul meciului, gazdele — favori
zate si de unele decizii eronate ale ar
bitrilor Stoicev (Bulgaria) și Atlas 
(lzrael) — s-au „desprins", ajungind 
la diferența de 18 puncte. La aceasta 
însă, a contribuit și jocul slab al pivo
ților noștri. Demian, Novacek și V. 
Gheorghe au. marcat în total 20 de 
puncte. în timp ce Uyguc singur a în
scris 21! In plus, ei au recuperat foarte 
puțin la panou. De asemenea, Albu 
(un punct), Barau (două) și chiar Ne- 
def (10) nu au dat randamentul 
scontat.

Echipa Galaiasaray este bine pregă

tită și știe să lupte pentru rezultat. Cu 
toate acestea, părerea mea este că dacă 
pivoții noștri vor da un randament 
normal, vom putea recupera diferența 
și vom obține calificarea pentru turul 
următor".

N. R. Faptele relatate de prof. C. 
Herold nu pot fi desigur ignorate. 
Dar, având în vedere diferența care 
există între baschetul românesc 
și cel din Turcia, valoarea echipei 
Steaua, înfrângerea Ia această dife
rență 
scoate 
vește 
suri 
timpul campionatului (meciurile, 
cu Știința Timișoara, Știința Bucu
rești și chiar cu Siderurgistul Ga
lați). Jocul slab al pivoților, slăbi
ciunile sistemului defensiv, scăderile 
de ritm în acțiunile ofensive sînt 
câteva din aceste lipsuri. Or, pentru 
ca baschetbaliștii de la Steaua să se 
poată reabilita în fața suporterilor 
lor, obținind calificarea pentru turul 
următor, ei vor trebui să folosească 
la maximum perioada care le-a ră
mas până Ia meciul din retur (ÎS 
ianuarie), să-și analizeze bine lip
surile și să țină cont de ele în pre
gătirea viitoare. Doar în felul acesta 
ei vor putea — și au posibilitatea 
— să răsplătească încrederea miilor 
de iubitori ai baschetului, care aș
teaptă de la ei rezultate valoroase.

es4e totuși irepermisă. Ea 
ân evidență în ee pri- 

pregătirea formației lip- 
eare s-att văzut clar și în 

campionatului

DORIM MECIURI FRUMOASE/
Și duminica trecută un mare număr 

de spectatori din 
alte localități din 
sălilor în care se 
prima sau din a 
îiștii și voleibalistele celor 40 de echi
pe participanie Ia actuala ediție a cam 
pionatuiui realizaseră de multe ori 
meciuri spectaculoase, de un nivel teh
nic ridicat. De aceea, așteptările aces
tor numeroși iubitori ai voleiului erau 
întrutotul îndreptățite.

Iată însă, că la București și — după 
fum ne-au reia at corespondenții — 
în matte alte orașe, așteptările au fost 
zadarnice, multe dintre meciuri dispu- 
tîndu-se la un nivel scăzut, fiind de-a 
dreptul plictisitoare. Culmea este că 
aceste jocuri anoste, in care ore în
tregi au s-a văzut nici un schimb mai 
interesant de mingi, nici o sclipire de 
fantezie, su fost mai mult „opera" 
formațiilor din prima serie. Astfel, for
mațiile feminine Dinamo București și 
Știința Cluj au prezentat pe teren 
multe jucătoare tinere, dar, cu unele 
excepții, slab pregătite. Nu au făcut 
derogare de la această... regulă nici 
o serie de jucâ'oare mai cunoscuie. 
foste componente ale lotului republic 
can, ca Viorica fferișanu. Alexandrina 
Berezeanti etc.

La Brașov, în isreeiul cu. Tractorul, 
echipa masculină C S.M.S. s-a prezen
tat <ru numai șase jucători 1 Aceasta 
nu înseamnă oare o desconsiderare a 
adversaru l», a publicului spectator șf 
a compe tțîei la care ia parte formația 
ieșeană ? Exemple de echipe care nu 
se prezintă pe măsura nosibilitățitor 
mai sînt : Știința Galați, Progresul 
București, Steaua. București (care în 
meciul cu Rap'd* a. alinia* prima gar
niture), Mnnerul, Baia: Mare etc., etc.

Se impune ca secțitie respective de 
volei, .să analizeze- cit tea mai mare 
seriozitate comportarea s’abă a aces«- 
tor formații și să ia măsurile care se 
impun. De asemenea, este necesară și 
iiitemiteia federației- de specialitate

București,, ca și din 
țară au luai drumul 
disputau tocuri din 

doua serie. Volei ba

pentru ca echipele să privească așa 
cum trebuie jocurile din cadrul „Cueei 
F.R. Volei".

Ar fi de dorit ca aceste echipe să 
ia exemplul formațiilor masculine Di
namo București, Știința Timișoara, Mi
nerul Bihor și a celor feminine Cor- 
vinul Deva. Combinatul Poligrafic, 
Voința București, Voința Craiova, care, 
în meciurile disputate pină acum, au 
arătat un nivel de pregătire bun.

MIRCEA TUDORAN

liMi FI
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Cum se vede, la 
înscris . .
Rapid și Știința, între care se du< 
lupta și în campionat. Cum între ele 
restul plutonului există o diferență ce 
tă de valoare și experiență de joc, î: 
seamnă că succesul final nu le poaseamnă că succesul final 
fi pus la îndoială.

■In legătură cu jocurile 
petiții socotim că e cazul

Jianu a aruncat la poartă cu toată opoziția lui I. lonescu 
(nr.2).

această competiție, care a intrat în par
tea a doua a desfășurării sale. Tn pre
zent, lupta pentru primele două locuri 
(în faza următoare a Cupei se vor ca
lifica echipele de pe locurile 1—2) se 
dă între Dinamo și Steaua, care se 
află la patru puncte distanță de urmă
toarele (Rapid și .....................
1.
2.
3.
4.
5. Știința 
B. ~
7.
8.

SATISFĂCĂTOR 

de 10 zile, patru e-
UN BILANȚ

Intr-un interval
chipe romînești de handbal au evoluat 
simultan în cinci țări, sustinînd jcwuri 
în nouă orașe. Bilanțul 
este următorul t

acestor turnee

Reprezentativa masculină 3 3 0 0 54: 32 
‘Reprezentativa feminină 3 2 0 1 31: 13 
București-tineret 8 4 13 117:107
Banatul Timișoara (f) 8 2 1 5 48: 65

Bilanțul — luat în totalitatea lui — 
este satisfăcător. Desigur că pe primul 
plan se situează rezultatele reprezenta
tivei masculine, care a reușit o perfor
manță valoroasă la Berlin. Vom reține, 
însă, în mod deosebit .și comportarea 
tinerilor handbaliști din selecționata 
Capitalei (revenită ieri în tara), care în 
două turnee consecutive (în R.F.G. și 
U.R.S.S.) au confirmat încrederea ce 
li s-a acordat. Ei au lăsat pretutindeni 
unde au evoluat o impresie foarte bună 
prin ioc și rezultate. Iar dacă mai a- 
dăugăm că și jucătoarele din echipa 
Banatului au făcut impresie bună — 
în ciuda rezultatelor obținute (lipsa de 
experiență și-a spus cuvântul) — ajun
gem la concluzia că handbalul nostru 
dispune de cadre tinere valoroase, cu 
perspectivă. Cu mai multă experiență 
a jocurilor internaționale și cu o pre
gătire perseverentă în continuare, ele 
pot asigura „schimbul de mîine"
JOCUL PRELIMINAR DE LA TBILISI

Se știe că săptămîna trecută la Tbilisi 
s-a disputat meciul dintre U.R.S.S. și 
Finlanda, în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial (pentru calificarea 
unei echipe în grupa din care face par
te țara noastră). întîlnirea a fost con
dusă de arbitrul romîn V. Sidea, care 
— revenit în Capitală — ne-a spus ur
mătoarele : „Jucătorii sovietici au ob
ținut o victorie sigură, dar mai greu 
decât se așteptau. Finlandezii s-au pre
zentat surprinzător de bine, cu o mare 
putere de luptă și forță de aruncare de 
Ia distantă. Mai tehnici însă, cu un joc 
mai organizat și mai calculat, handba- 
Hștii sovietici au reușit să câștige la o 
diferență da 7 goluri, după mine sufi
cientă pentru a le asigura calificarea 
De altfel, cred eă ei vor învinge și in 
retur, la 19 ianuarie, la Helsinki"

ACELEAȘI CANDIDATURI...

„Cupa F.RJȚ." se află, in plină desfă
șurare în Capitală. Jocurile și mai ales 
rezultatele lor fac tot mai interesanta

Rafinăria
7 6 0
8 6 0
7 4 0
6 4 0
5 3 0 2
7 2 0 5
8 2 0 6

Teleajen):
1
2
3
2

12
12
8
8
6
4
4
2

primele locuri însă,

Dinamo
Steaua
Rapid
Raf. Teleajen
î”' ’.J
București jun.
Spartac
I.C.F

In lupta pentru 
pot interveni și alte echipe, printre care 
Rafinăria Teleajen; aceasta a manifes
tat, mai ales în ultimele întîlniri, o 
formă bună și posibilități reale de a

133: 84 
146:101 
142:124 
113:103
82: 80

114:159 
121:176 
140:164

acestei cor 
să sugeră 

colegiului orășenesc de arbitri o m 
mare atenție la delegările de arbit 
mai cu seamă la partidele mai impo 
fante pentru clasamente. De asemene 
se impune folosirea unui lot mai lai 
de arbitri, care printr-o conducere 
tentă, autoritară și competentă să as 
gure nu numai o desfășurare discip 
nată, ci și una la nivel calitativ m 
ridicat a jocurilor. In ultimele etaj 
am văzut arbitrînd cam aceiași arbii 
și, în schimb, am remarcat prezen 
în... tribune a altora, printre care ari 
tri cu experiență ca V. Sidea sau ' 
Cîrligeanu.

ANALIZA ACTIVITĂȚII PE î

Astăzi are loc ședința F.R.H. de 
naiiză a activității pe anul 1963, 
care au fost invitați delegați ai club 
rilor și asociațiilor sportive, antrenoi 
arbitri etc. Ședința începe la ora 1 
la sediul UCFS, str. Vasile Conta 
(etaj VIII).

Activitatea in țară
• ORADEA. — Rezultate: JU

NIORI : Voința Oradea — Centrul șco
lar Oradea 25—9 (12—5) și I.R.T.A. 
Oradea — S.S.E. Oradea 26—13 
(15—4); JUNIOARE: Voința Oradea 
— Tricoul Oradea 7—5 (2—3) ; SE- 
N1OARE: I.T.O. — Tipo 8—5 (3—1). 
Jocurile au fost de un nivel tehnic 
destul de bun mai ales cele de juniori, 
ceea ce dovedește preocuparea cadrelor 
tehnice pentru creșterea și pregătirea 
elementelor tinere, cil perspectivă.

(I. GHIȘA - coresp. reg.).

• TG. MUREȘ. — întrecerile în 
„Cupa F.R.H." și „Cupa Sportul popu
lar" continuă. în ultima etapă s-au fo 
registrat rezultatele :

SENIOR!: Știința 11 Tg. Mureș — 
Forestierul Reghin 35—23 ( 28—11),
I C.O. Tg. Mures — Constructorul 
Tg. Mureș 21—8 (16—2), Știința I. Tg. 
Mureș — Voința Tg Mureș 6—0 (ne 
prezentare). Acesta din urmă se a- 
nunța cel mai interesant meci al eta
pei, dar spre regretul spectatorilor tre- 
niți să-l urmărească, el n-a. mai avut 
loc. Motivai ? Neseriozitatea cu care 
jucătorii Voinței privesc această com
petiție. Biroul secției, consiliul asocia
ției Voința trebuie să ia în discuție a 
ceastă atitudine a echipei, care în
seamnă și lipsă de respect față da 
spectatori.

Finalele concursurilor republicane
ale școlilor sportive de elevi

(Urmare din pag. 1)

setaverajul va rămâne să decidă primul 
loe. Dar să așteptăm și ultimele 
jocuri care se desfășoară mîine...

TIBER IU STAMA

BRAȘOV (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Penultima zi a con- 

> cursului de baschet ,nu a clarificat prea 
mult in ceea ce privește echipele ciști- 
gătoare. Aii rămas in cursa pentru 
cele două titluri, cu șanse egale, for
mațiile feminine S.S.E. Brașov și 
S.S.E. Oradea, precum, și cete mas
culine, S.S.E. București și S.S.E. Pia
tra Neamț.

Totuși miercuri, una dintre favori
tele turneului feminin, formația bra- 
șoveană, a trecut prin emoții serioase 
pină la victoria în meciul cu repre
zentativa Craiovei, de care a dispus 
cu 41-33 (11-17); S. S. E. Brașov rut. 
a începui partida cu prima garnitură, 
iar adversarele au fost ia deosebită 
dispoziție de joc și foarte precise în 
aruncările la coș. Craiovencele au și 
condus pină in nun. 38, uneori la di-

forențe de peste 10 puncte. In celelalte 
partide 
zultate
Neamț — Mediaș 38-26 (25-10), Bucu
rești — Constanța 58-19 (30-6), Ora
dea. — Timișoara 46-45 (20-T4), Bucu
rești — Mediaș 56-34 (3'2-14), Timi
șoara — Constanța 49-22 (18-15):
fete: Oradea — Timisoara 50-34 
(32-20);

lai dimineața, șe dispută ultimele 
cinci meciuri ale competiției. Printre 
ele figurează și cele două partide de
cisive. Brașov — Oradea la fete și 
București — Piatra Neamț la băieți. 
La. ora tind se efectuează convorbi
rea. telefonică echipa masculină din 
Piatra Neamț conduce la pauză. în 
partida cu Oradea cu scorul de 31-16.

ale zilei s-au înregistrat re- 
normale: băieți: Piatra

NEAGOE MARDAN

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon). —- 
Marți și miercuri an continuat in sala 
de sport din localitate in.tilniri.le de 
handbal in 7, băieți și fete, din ca
drul. concursurilor republicane ale șco
lilor sportive de elevi la care s-au 
înregistrat următoarele rezultate ;;

Feminin: Buzău — Clu j 9-8 
Constanța — Ploiești 5-1 (2-0), 
rești — Timișoara 1.3-5 (4-2), Ploiești
— Cluj 7-6 (3-4.), București — Buzău
6-2 (3-1), Timișoara — Constanța 7-2 
(2-0), Constanța — CTuj. 6-4 (3-1),
Buzău — Timișoara 7-2 (3-1), Ploiești
— București 5-5 (4-3Ț.

Masculin.: Tg, Mureș 
(12-8),. Petroșeni — 
(9-8), Timișoara — 
(5-5), Ploiești — Tg. 
(6-3Ț, Timișoara — 
(3-3), Buzău — lași 22-20 (12-10,).,
Petroșeni. — Ploiești 27-23 (13-9), Bu
zău — Tg. Muses 15-1.2 (.8-9):.

Clasament fete: 1, București 7 p.; 2. 
Buzău 5 p.; 3, Constanța 5 p.; 4. Ti- 
mișoara 4> p.; 5. Ploiești 3- p.; 6. Cluj 
0 puncte.

Clasament băieți : 1. Petroșeni 7 p.; 
2. Timișoara 4 p.; 3. Ploiești 4 
Buzău 4 p.; 5. Tg. Mureș 3 p.; 
0

(5-5), 
Buctr-

— I-ași
Buzău 
Ploiești
Mureș

Petroșeni

PJ 4-
6. Iași

puncte.
Jocurile din ultima etapă au fee joi.

TIBERIU SFERCOC1 - coresp.

JUNIORI : Știința Tg. Mureș 
S.S.E. III Tg. Mureș 14—11 (6—4

JUNIOARE : Mureșul Tg. Mureș - 
S.S.E. Tg. Mureș 8—4 (4—3).

In clasamente, după trei etape, coi 
duc : Știința I la seniori, Harghita T; 
Mureș la senioare, S.S.E. Odorhei 
juniori și Voința Odorhei la jimioar

(D. GHIȚESCU - coresp.

Campionatul Capitale
Finala campionatului 

pitalei a suferit o nouă 
cerile urmează să înceapă oe data c 
9 ianuarie.

Intre timp, continuă întâlnirile din c: 
irul turneului final al campionatul: 
feminin bucureștean, care se desfășoai 
în sala asociației sportive „Banca c 
Investiții" din str. Doamnei 2. Se joac 
de trei ori pe săptămină : ]„.
miercuri și vineri. Iau parte 15 jtic; 
toare, dintre care o rrraestră a sporti 
lai, patru jucătoare de categoria I 
zece de categoria a U'-a. Putem eon: 
tata cu regret absența din finală 
candidatelor maestre Maria De: 
ir.ireanu. Sanda Filipescu, Rodîca A*î: 
noiescu, Eleonora Gogilea, Natalia S: 
marian și Elena Rădăcină, pe a căn 
participare se contase.

Iată cum arată clasamentul, duj 
disputarea a> cinei rtrnde: 1—2. Eler 
Rădueanu și Virginia Steroiu 3(1) j 
3—5. Domnița Sutiman, Aura Teod< 
rescu și Heidrun Brantsch 2 (2) p. et

ÎNTRECERI PENTRU JUNIORI
La clubul Progresul (str. Lipseai 

14) se desfășoară două concursuri pei 
tru juniori. O grupă, este rezervată jt 
niorilor «u categoria I și a 11-a, iar 
doua grupă pentru cei de categoria 
III a și a lV-a. Se joacă în licoare d 
miheatăi.

masculin alC; 
amin a re. într

săptămină : ' lur

T. N-ICOAKĂ—coresp.

De la I. E. B. S.
gț Pentru 

programate 
MU’"OV 
R.P.B. 
vor găsi în zilele respective la casele pi 
tino arului artificial din parcul „23 August 
unde se desfășoară competiția.

0 Patinoarul artificial este deschis pe 
{«■u patinaj public astăzi între orele 17 
19, sîmbălă orele 15,38—17,30 și duminic 
orele 10—13 și 15—17.

0 La bazinul acoperit Floreasca, con! 
na-i. cursul de inițiere la înot pentru capi 
înscrieri și informații La complexul Fii 
reasca, telefon 11.64.C8.

jocurile de hochei pe ghea1 
intre echipa cehoslovacă CHC 

și SELECȚIONATA OLIMPICA 
ia silele de 27, 28,. 29 .XII. i 983, biletele s



Printre viitorii antrenori
Ca asistent la catedra de jocuri sper
ie a Institutului de Cultură Fizica, 

vrea să prezint cititorilor ziarului 
portul popular" cîteva aspecte ale 
oeestrlui de formare a viitorilor an- 
*nori de fotbal, a celor care după 
rminarea anilor de studiu, vor aplica 

practică cunoștințele acumulate.
în cadrul institutului nostru, cursul 

specializare — fotbal este urmat 
studenți care îndrăgesc a-cest sport 
care vor să pătrundă tainele me- 

riei de antrenor. Aceștia sînt și 
cători activi, în competiții oficiale, 
ea ce constituie de fapt și una din 
rințele catedrei. Astfel, ne bucură 
arte mult faptul că un număr în- 
mnat de fotbaliști care au activat 
u activează în echipele de categorie 

și B sînt studenți la ICF. Din- 
î aceștia vreau să-i amintesc pe Gb. 
•agomir. Gh. Dumitrescu, Teodor 
asan, Eugen Zăinescu, Iuliu Uțu, 
orian Halagian, Ion Nunweîller, Lică 
înweiller, Gh. Ene, Ion Țîrcovnicu, 
arin Țițeica, Liviu Colceriu.
De la început aș vrea să subliniez 

pregătirea viitorilor antrenori în 
drul institutului nostru se face în 
ndițiile îmbinării cît mai armonioase 
teoriei cu practica. Studenții cu 

ecializare fotbal, primesc de-a lun- 
1 cursului cunoștințe multiple din 
meniul în care se pregătesc. Aceste 
nos*:nțe încep de la învățarea teh- 

tacticii jocului de fotbal și se 
n .,uă cu studierea caracteristiciloi 
tbalului modern. în cadrul cursului 

prin intermediul studiului indivi- 
studenții aprofundează multe din 

peclele muncii de antrenor de fot- 
al. Probleme cum sînt: corelația 
ntre factorii antrenamentului, folo- 
"e-a judicioasă a eforturilor intense, 
dividualizarea, căile de aplicare a 
ientării de joc, metodica planificării 

fotbal și altele, necesită un studiu 
aplu și amănunțit pentru o cît mai 
mă înțelegere. Lecțiile teoretice au 
mare importanță întrucît ele înar- 

ează studenții cu un întreg bagaj de 
inoștințe și, prin discuțiile ce au loc 

cadrul lor, se dezbat probleme me
te să ducă la îmbunătățirea fotba
lul.
Știm că orientarea de joc preconi
za pentru fotbalul nostru, necesită 
muncă complexă pentru a putea fi 

dicată. Studenții sînt atrași de această 
semnată problemă și se străduiesc 

găsească soluții practice de înfăp- 
ire.
Fotbalul modern, bazat pe o înaltă 
unicitate și pe desăvîrșireai pregătirii 
M©e, cere dăruire totală din partea 
cătorilor muncă intensă din partea 
ut, 4or. Viitoarele cadre de spe- 

aliști sînt interesate încă de pe acum 
tot ceea ce este necesar pentru 

munca lor să fie de un real folos 
Din punct de vedere practic, stu- 
nții sînt îndrumați să asiste alît 
meciurile de fotbal, cît și la an- 

enamentele unor echipe fruntașe din

In sfîrșit, acasă
Luni seara au sosit în Capitală fot- 
li-știi de la Rapid București, care au 
■:at la 15 decembrie la Tirana cu echi- 

locală Dinamo, în cadrul turneului 
lca-nic. Rezultatul e cunoscut: 1—1.
— Credeam că nu se mai termină 
die, ne-a spus la sosire Valentin Stă- 
seu. antrenorul principal al ferovia- 
or. Am plecat pentru un meci și a 
■buit să stăm exact două săptămîni.

— Ce ati făcut în acest timp ?
— Bineînțeles, nu ne-am întrerupt 
si un moment antrenamentele, asa 
m avem de gînd să nu le Mreru- 
m nici în această perioadă de acal- 
'e fotbalistică. Va fi mult mai greu
reluăm totul de la început și de a- 

ea, respectînd și dorința fotbaliștilor 
ștri, vom continua antrenamentele — 
sigur, cu o intensitate mai scăzută 
fie în sală, fie afară, după cum va 

vremea. în afara meciului cu Dina
ri, la Tirana am mai disputat joi 19 
cembrie încă un meci, de data asta 
deal, cu formația Labinoti Elbasan, 
bipă fruntașă din campionatul țării, 

care am învins-o cu 2—1 (2—0), 
Gurile noastre fiind realizate de Du- 
driu și Codreanu.

— Cum a jucat Rapid în aceste 
două meciuri ?

— Jucătorii s-au comportat mulțti- 
Itor. Pot spune că în aceste partide, 
sținute în deplasare. Rapid a jucat 
va mai bine decît in multe întftniri. 
spilt ate la București. Georgescu, Du- 
:.triii 11, Codreanu, Motroc, Andrei
C. Dan au fost cei mai buni.

— Cînd s-a fixat returul cu Di
namo Tirana ?

— La primăvară, probabil în aprilie.

— m. t. — 

Categoriile A. și B, de juniori și copii. 
Pe baza celor observate se întocmesc 
grafice, statistici, s-e poartă discuții 
deosebit de utile. înregistrările făcute 
de studenți cu prilejul meciurilor in
ternaționale sau de campionat, aduc 
date folositoare pentru elucidarea unor 
probleme teoretice ca de exemplu: 
raza de acțiune a jucătorilor pe pos
turi sau conținutul tactic al procede
elor tehnice. Uneori, rezultatele obser
vațiilor și însemnările făcute de stu
dent! sînt comunicate și antrenorilor 
respectivi, pentru a-i ajuta în munca 
lor. Iată un exemplu: în timpul des
fășurării Turneului U.E.F.A. disputat 
în țara noastră, studenții au cule* 
date și statistici asupra echipei noas
tre ca și asupra viitorilor noștri ad
versari, date prețioase pentru con
ducerea tehnică a juniorilor noștri.

Tot pe linia punerii în practică a 
cunoștințelor, în cadrul lecțiilor de 
fotbal, studenții sînt puși cu o clipă 
mai devreme în rolul antrenorilor, 
în acest sens poate fi menționată, la 
acest eapitol, praetica efectuată la 
diferite cluburi sportive.

Pentru a deveni un bun antrenor, 
trebuie să posezi o justă orientare 
ideologică și politică, să fii bine pre
gătit din punct de vedere profesio
nal, să ai deprinderi multiple de pe
dagog. Munca de cercetare științifică 
a studenților contribuie activ la reali
zarea unora din cerințele de mai sus. 
De aceea studenții au obligativitatea 
de a susține referate, conform tema
ticii indicate de secție.

în făurirea viitorilor antrenori de 
fotbal, o mare influență, în afara cursu

Fotoreporterul nostru J. NU hui că i a surprins ieri pe viitorii antrenori la ora 
de practică.

O vizită plăcută: Pîrcălab
După întoarcerea de la Madrid, Pir- 

călab n-a luat — laolattă cu ceilalți 
jucători de la Dinamo București — 
obișnuita microvacanță de iarnă. Mo
tivul ni l-a spus chiar el, ieri, eînd 
ne-a făcut o vizită la redacție : „Zilele 
astea am invăța! mereu. După cum 
știți, sînt intr-a Xl-a și a început se
siunea de examene. Am opt lucrări 
scrise de dat, așa că vă închipuiți...".

— La ce materii le-ai prezentat 
pînă acum î

— La toate. Adică luni la romînă, 
marți la matematică, azi (n.n. miercu
ri) la ora 14 am teză la geografie, 
joi la chimie și în fiecare zi tîte una. 
Vreau să termin clasa a Xl-a cu note 

Noi cîștignri
In primele 10 zile de la tragerea con

cursului SPORTEXPRES trimestrul IV, s-au 
prezentat 10 cîștigători de autoturisme 1' 
Această cifră înregistrată atît de repede ne 
tace să credem că .recordul" de 13 auto
turisme deținut de concursul SPORTEXPRES 
trim. III va cădea.

Iată acum lista câștigătorilor de autotu
risme :

1. Anghel Nicolae din București, un auto
turism „Wartburg*;

2. Ilie Avramescu din București, un auto
turism „Skoda-Octavia*

3. Radu Petre din- Deva, un autoturism 
„Moskvici*;

4. Ion Traian Dinescu din comuna Inde
pendența, iaicn Negru Vodă, regiunea Do- 
brogea, un autoturism „Skoda-Octavia";

5. ” Man Nicolae din Teiuș, raion Alba Iu- 
lia, un autoturism .Wartburg";

6. Gheorghe Vaidcmireanu din Oltenița, 
un autoturism „Wartburg";

7. Constantin Călin din Tecuci, un auto
turism „Wartburg";

8. Marin Bulancea din Buzău, un autotu
rism „Moskvici";

9. Iuliu Șerbănescu din București, un au
toturism „Skoda-Octavia";

10. Ștefan Gelețu din Ti. Măgurele, un 
autoturism .Skoda-Octavia".^

Aceștia sînt primii cîștigători de autotu
risme care și-au înscris numele pe list-a 
concursului Sportexpres trimestrul IV/1963, 
listă care rămîne deschisă pînă la 28 ia- 

j nuarie 1964.

lui de specializare, o au toate cele
lalte materii de învățămînt. Dintre 
acestea aș vrea să subliniez: materia
lismul dialectic și istoric, teoria și me
todica educației fizice, psihologia edu
cației fizice, materiile medicale.

Rezultatele muncii depuse în anii 
de studiu ai studenților cu speciali
zare fotbal se oglindesc în examenele 
pe care le susțin. Maturitatea în gîndi* 
re, bagajul de cunoștințe și propunerile 
fiecăruia privind viitoarea activitate, 
se pot urmări și în lucrările de di
plomă. Aceste lucrări, abordînd, în 
majoritatea cazurilor, subiecte de ac
tualitate, pot constitui și materiale 
de documentare

Aș mai vrea să adaug că în a* 
ceasta muncă de formare a antrenori
lor de fotbal mai sînt și unele greu
tăți, o parte dintre ele puțind fi în
lăturate prin sprijinul federației de 
specialitate și al celorlalte organe de 
conducere. Dintre aceste greutăți a- 
mintesc lipsa unui mai larg material 
bibliografic, a traducerilor etc.

Pe linia sarcinilor ce revin miș
cării de cultură fizică și sport din 
țara noastră, viitorii antrenori de fot
bal vor trebui să depună toate efor
turile pentru a ridic-a acest joc spor
tiv la nivelul celorlalte ramuri spor
tive, care au deja înalte aprecieri pe 
plan mondial. Fiecare antrenor absol
vent al I.C.F., va trebui să promove
ze noul în specialitatea sa. să poată 
face față cu succes cerințelor sporite 
ale mișcării sportive din țara noastră-

MIRCEA RADULESCU 
asistent I.C.F. specializare fotbal

frumoase și în toamnă... la facultate.
Și, grăbit, așa cum îi stă bine unei 

extreme, Ion Pîrcălab — cel căruia 
presa spaniolă îi acordase nota ma
ximă la meciul retur Real-Dinamo — 
a plecat spre Școala medie nr. 4 cu 
gîndul să obțină o notă tot atît de 
mare și la geografie.

— Ce fac ceilalți jucători de la 
Dinamo ?

— Sînt cu toții în București. Doar 
Petru Emil lipsește. E plecat Ia Cluj, 
dar îl așteptăm să vină la ședința de 
analiză a secției.

In clipa următoare nu l-am mai 
văzut. Pîrcălab plecase grăbit spre 
școala.

de autoturisme
V-AȚI DEPUS CUPOANELE CÎȘT2GATOABE 

LA PRONOSPORT?
Depunerea cupoanelor cîștigdtoaie de 

premii în obiecte de la concursul special 
Pronosport din 22 decembrie se tace pînă 
sîmbătă 28 decembrie ora 13 la agențiile 
autorizate din localitățile reședință de re
giune și pînă mîine, vineri 27 decembrie 
ora 13, Ia agențiile autorizate din celelalte 
localități.

MiSNE, ULTIMA TRAGERE 
LOTO-CENTRAL A ACULUI

Nu lipsiți de Ia riagerea Eoto-Cenfral de 
mîine, vineri 27 decembrie, ultima tragere 
Loto-Cenfral a anului. Astăzi este ultima 
zi pentru procurarea biletelor.

SPECTACOL ORGANIZAT 
DE LOTO PRONOSPORT

Cu prilejul atribuirii premiilor la con
cursul specia] Sportexpres din trim. IV 
1963 și începerea vînzării la tragerea Re
velionului Loto Central și concursul special 
Sportexpres din trim. I 1964, Loto Central 
organizează sîmbătă 28 decembrie, ora 18, 
în sala Floieasca un spectacol artistic'.

Intrarea cu invitații care se pot procura 
de la agențiile Loto-Pronospoit.

LOTO CENTRAL
Premiile întregi și sferturi ale tragerii 

Loto Central din 20 decembrie 1963 :
Premiul suplimentar 1: 1 variantă a 

60.602 lei ; Premiul suplimentai II ; 1

Indicații tehnico-metodice cu privire 
la folosirea perioadei de tranziție și pregătitoare (II)

Mijloace
1) Pentru rezistență : recomandăm crosuri 

pe teren variat, cu zăpadă etc. La șîîrși- 
tul lecțiilor de pregătire fizică generală 
sau al celor orientate spre corectarea și

.' perfecționarea procedeelor tehnice de bază 
i se iac crosuri de 1000—2000 m. Crosurile 
j mai pot ti folosite ca antrenamente de 
j sine stătătoare, în care se va alerga pe 
; distanța de 7000—9000 m. Porțiunile aler- 
I gate în tempo liniștit față de porțiunile 
i accelerate să fie în raport de 10—1 la în- 
j ceputul etapei și de 5—1 la sfîrșitul ei. In 
| prima, etapă a perioadei pregătitoare, aler- 
’ garea, forma de bază a activității fotbalis- 
! tului, se va desfășura pe distanțe lungi cu 
intensitate moderată. Treptat crește intensi
tatea ei și scade distanța parcursă. Peru
zele între alergări sînt mai mari în prima 
etapă. De exemplu . 4—5 minate după o 
alergare de 300 - 403 m, timp în care se 
execută mișcări de relaxare și suplețe. 

' Pauzele scad treptat o dată cu micșorai-a 
distanțelor și creșterea intensității.

■ Metoda repetării uniforme : jucătorii
aleargă 200—400 m cu intensitate mode-

j rată, apoi 80—100 m mers normal. Intr-o 
lecție se execută 10—20 repetări.

2) Pentru foiță : în dezvoltarea forței 
generale se va lucra ținîndu-se seama de 
următoarele indicații : a) Majoritatea exei- 
citiilor după structuia mișcărilor trebuie 
să fie apropiate de procedee tehnice speci
fice ; bj exercițiile să fie simple și acce-

! sibiie ; c) încărcătura să nu depășească 
75^8 din greutatea fotbalistului (ele pot fi 
și mai mici) ; d) frecvența mișcărilor să 
fie mare în unitatea de timp, la ultimele 
repetări din fiecare serie să se obțină 
frecvență maximă ; e) să se folosească în 
principal exerciții de balansare, acordînd 
atenție amplitudinii mișcărilor pentru a nu 
diminua mobilitatea articulară ; g) numărul 
exercițiilor din serie, greutatea încărcăturii 
și numărul seriilor cresc treptat de la în
ceputul perioadei pregătitoare și scad 
(dar nu dispar) în etapa precompetițională 
și perioada competițională ; h) să se res
pecte particularitățile legate de vîrstă, să
nătate, nivel de pregătire, grupe musculare 
bine sau slab dezvoltate.

Cifre orientative : 3—10 repetări într-o 
serie ; încărcătura : 30—75®/o din greutatea 
jucătorului ; 3—6 serii într-o lecție ; pauză 
4—5 minute într-o serie, interval în care 
se execută mișcări de întindere și relaxare 
a musculaturii.

In prima etapă a perioadei pregătitoare 
exercițiile de forță să fie incluse în cel 
puțin două lecții din ciclul sâptâmînal. In 
perioada compefițicnală să se lucreze pen
tru forță cel puțin o dată pe săptămînă cu 
serii puține șl încărcături medii. Tre
buie să nu se abuzeze de exerciții speci
fice halterelor (împins, smuls, aruncat) 
precum și de exerciții pregătitoare pentru 
halterofili, genuflexiuni, aplecări etc. Tre
buie să se folosească exerciții cu un pro
nunțat caracter specific.

Etapa a !!-a, precompetițională :

SARCINI : 1) Pe baza acumulărilor în 
etapa precedentă se va trece la adaptarea 
treptată a capacității de efort în confor
mitate cu cerințele jocului, la dezvoltarea 
și perfecționarea calităților fizice specifice 
care, în această perioadă, vor fi pregătite 
în raporturile lor caracteristice (rezistență 
în regim de viteză, viteză sub toate for
mele ei, viteză-forță etc.) ; 2) îmbunătăți
rea și perfecționarea procedeelor tehnice 
de bază și specifice posturilor ; 3) Organi
zarea jocului echipei pe compartimente și 
posturi și însușirea coiectă a sistemului 
de joc cu 4 fundași, prin eliminarea defi
ciențelor constatate în turul campionatului.

in a doua jumătate a acestei etape, pe 
baza obținerii unui nivel de pregâ.l:e ri
dicat, trebuie să se instaleze și consolideze 
starea- de formă sportivă.

In această etapă se recomandă . respec
tarea următorului raport între principalii 
factori ai antrenamentului : pregătire fizică 
40*/e (pregătire fizică generală LQfl/o, pre
gătire fizică specială 30°/«), pregătire teh
nică 3Oe/o, pregătire tactică SO41/#.

MIJLOACE : Pe lîngă numeroasele mij
loace cunoscute care răspund sarcinilor 
acestei etape, vom arăta mai amănunțit 
modul în care e necesar să se lucreze 
pentru dezvoltarea și perfecționarea rezis
tenței în regim de viteză și a vitezei sub 
toate formele ei.

Pentru dezvoltarea- primei calități se re
comandă folosirea metodei cu repetări va
riabile. Astfel, jucătorul aleargă cu cea 
mai mare viteză 40—60 m. Apoi nu se 
oprește și aleargă în continuare cu viteză 
mai mică o distanță aproximativ egală. 
Aceasta reprezintă porțiunea unde se odih
nește. Cu această metodă se realizează 
antrenarea vitezei pe porțiunile vizate, iar 
în lipsa repausului pasiv se dezvoltă și 
rezistența. Beneficiem astfel de înlănțuir-ea 
celor mai utili excitanți pentru dezvoltarea 
vitezei și a rezistenței. E cea mai bu. ă

ia Sportexpres
variantă a 5387 lei și 5 a 1346 lei; cate
goria I : 8 variante a 7017 lei si 0 va
riante a 1754 lei; categoria a Il-a : 20 
variante a 2898 lei și 12 variante a 724. 
lei; categoria a Ili-a : 16 variante a 
3100 lei și 22 variante a 775 lei; cate
goria a LV-a : 31 variante a 1677 lei 
și 35 variante a 419 lei; categoria a V-a : 
56 variante a 925 lei și 64 variante a 
231 lei; categoria a Vl-a : 64 variante a 
736 lei și 106 variante a 184 Iei; catego
ria a Vil-a : 117 variante a 417 lei si 
170 variante a 104 lei; categoria a VITI-a: 
125 variante a 404 lei și 160 variante a- 
101 lei.

Premiul suplimentai de categoria I 
în valoare de 60.602 lei a fost eîștigat 
de tov. Bre-abău Ion din București. Fond 
de premii 606.026 lei.

Tragerea de vineri 27 decembrie 1963 
va avea loc în orașul Urziceni.

PRONOEXPRES
La tragerea concursului Prcnoexpres Nr. 

52 din 25 dec 1963 au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

27 3 29 15 17 . 1
Numere de rezervă : 18 9
Fond de premii : 411 626 lei.
Report categoria I : 336 210 lei :

Rubrică redactată de Loto-Pxonospoit. 

metodă pentru dezvoltarea rezistenței în 
regim de viteză. Această alternare se 
repetă de un număr variabil de ori.

Altă metodă este alergarea in apnee (cu 
respirația oprită) cu sau fără minge, în 
viteză- mare pe 25—30 m. Repetări progre
sive de 5—15 ori. Această antrenare în con
diții de scădere relativă a concentrației de 
oxigjen are un alt ecou asupra organismu
lui.^ Insuficiența oxigenului reprezintă un 
excitant foarte puternic care determină 
modificări de adaptare cu mare influență 
pentru capacitatea de muncă și sănătatea 
omului.

Joc de antrenament cu doi adversari (2 
echipe). Joc 7—7 pe tot terenul. Jac 2—1, 
3—2. Toate aceste jocuri au sarcini precise.

Metodica dezvoltării vitezei. Dezvoltarea 
și perfecționarea vitezei se face prin lucru 
de frecvență maximă pe distanțe scurte : 
15—20—30 m. iar a vitezei de reacție prin 
schimbarea bruscă a unei activități mo
trice cu alta, la apariția unor semnale ne
prevăzute. Sînt necesare distanțe scurte, 
deoarece numai în cuprinsul lor poate fi 
menținută viteza maximă. Repetarea exer
cițiilor fizice pentru dezvoltarea vitezei de 
deplasare sau a vitezei de reacție este 
eficientă dacă se execută înaintea apari
ției stării de oboseală. Oboseala provoacă 
scăderea frecvenței lucrului, astfel că în 
continuare repetarea nu mai dezvoltă vi
teza, ci rezistența in regim, de viteză.

In lecție, lucrul ‘pentru dezvoltarea vite
zei trebuie să fie plasat la sfîrșitul părții 
pregătitoare sau începutul celei fundamen
tale. Intre repetări forma cea mai eficace 
a odihnei este alergarea ușoară sau mer
sul.

Pentru dezvoltarea vitezei de reacție sînt 
necesare : exerciții concepute sub formă 
de întrecere; semnale sonore pentru de
clanșarea reacției metrice sau care impur» 
frecvența pașilor (metronom); semnale vi
zuale care arată schimbarea situației tac
tice la c-are trebuie să reacționeze jucăto
rul; folosirea unor forțe externe (de exem
plu : un coechipier cu viteză mai mar© 
„trage* artificial pe un altul); alergarea pe 
porțiuni de teren înclinate; jocul de durată 
redusă sau pe un teren cu dimensiuni re
duse, desfășurat în viteză maximă; starturi 
repetate din poziții dificile : din deplasai® 
înainte, înapoi, lateral, genuflexiuni, sări
turi, culcat etc; fente legate în 'torent.

INDICAȚII METODICE 
GENERALE

DINAMICA VOLUMULUI SI A IN
TENSITĂȚII EFORTULUI IN PERU 

OADA PREGĂTITOARE
In prima etapă a acestei perioade efor* 

tul crește treptat mai ales pe seama vo
lumului. Intensitatea, se mărește și ea, trep
tat, dai mai lent decît volumul. Pe cînd 
volumul atinge valori maxime (două antre
namente pe zi care pot- totaliza 4 ore), in
tensitatea nu trebuie să depășească cel 
mai adesea 50*/®. Acum este perioada cînd 
se folosesc exerciții numeroase și un 
mare număr de repetări. In aceasjă peri
oadă se construiește baza temeinică pentru 
forma sportivă, de mai tîiziu. Cu cît a- 
ceastă bază e mai bună, cu atît forma- 
sportivă va avea un fundament mai pu
ternic.

în a doua etapă a perioadei pregătitoa
re, atenția antrenorului trebuie să se mute 
asupra intensității efortului. Lecțiile trebui^ 
să se apropie treptat de solicitările jocu
lui piopiiu-zis. Volumul antrenamentelor 
scade simțitor de la 150—200 minute la 
100—130 minute. în felul acesta se creează 
condițiile necesare creșterii intensității. In 
această perioadă volumul scade mai întți 
pe seama reducerii mijloacelor pregătirii 
fizice generale iar mai tîiziu (și în mai 
mică măsură) pe seama pregătirii fizice 
speciale.

Ar ii greșit să se creadă că — în această 
etapă — se renunța complet la pregătirea 
lizică generală. Ea rămîne prezentă într-o 
măsură mai mică și se execută cu ace
eași intensitate medie.

!n concluzie s în prima etapă a perioa
dei pregătitoare, antrenamentele vor în
cepe de la 45—60 minute și vor crește 
treptat, atingînd la sfîrșitul acestei, etape 
180—200 minute care se vot putea realiza 
în două lecții zilnice. Subliniem că aces-t 
volum mare cîe lucru este imperios necesoi 
să fie edins în această etapă, volum de 
lucru caxe nu va mai fi atins iciocaîă în 
cursul anului. Intensitatea va fi subordo
nată volumului și nu va depăși la sfârși
tul acestei etape 50—600/» din ciiia maximă 
pe care antrenorul și-a propus s-o ating"*} 
în acest an.

In a doua etapă a perioadei pregătitoa
re, volumul începe să scadă treptat, ias 
intensitatea crește, curba, volumului și o 
intensității fiind indicai să sc întretaie cu 
3—4 săptămîni înainte de dala la care an
trenorul și-a propus sc aducă echipa în 
formă.

în anfrenamenful juntoriloi se recomandă 
ca durata perioadei pregătitoare să fie mai 
mare decît la seniori, deoarece la această 
grupă de vîrstă trebuie să se acorde o im
portanță mărită dezvoltării fizice general® 
și a calrtătiloi fizice de bază (£ndemîjsaie„ 
viteză, forță și rezistență). Pe de altă parta 
capacitatea de efoit a tinerilor jucători tre
buie antrenată progresiv și necesită evita
rea eforturilor intense fără o pregătire an
terioară de bcuâ. După 10—14 zile de la 
începerea perioadei pregătitoare, atunci 
cînd s-a făcut adaptarea jucătorilor la e- 
fart și lucrul din antrenamente se îngreu
iază devenind de volum mare,, se recoman
dă ca echipele să se pregăteas ă sub for
mă centralizată (-cantonament). Acest ~ lu
ciu e necesai pentru rezolva-ea optimă a 
cerințelor acestei etape de bază în care 
un rol esențial ÎL deține alternarea^ judici
oasă a efortului cu odihna. Incepînd din 
a doua etapă a pexioadei pregătitoare, pre
gătirea fizică și tehnică se va desfășura 
pe baza planurilor individuale.

Ținînd seama de importanța deosebită o 
perioadei piegătitoare de iarnă, de solici
tările mari Ia cate vor fi supuși jucătorii 
este necesară o strînsă și permanentă co
laborare între antrenor și medic în vederea 
dozării judicioase a efortului. In acest sens 
este absolut necesar un examen medico- 
sportiv în fiecare săptămînă, examen axai 
pe stabilirea stării de sănătate și a gra
dului de antrenament. De asemenea sînt 
indispensabile observații medico-pedagogi- 
ce executate în timpul antrenamentelor de 
bază din fiecare ciclu săptămînal.

COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENO
RILOR DIN F. R. FOTBAL



NOUTĂȚI DE LA INNSBRUCK

La Innsbruck, unde se va desfășura 
între 29 ianuarie și 9 februarie cea 
de-a 9-a ediție a „Olimpiadei Albe", 
a căzut prima zăpadă mare. O zi și 
o noapte a nins cu fulgi mari care 
s-au așternut într-un strat gros pe 
pîrtiiile din regiunea Lizum. locul de 
disputare a probelor alpine. Meteo
rologii prevăd că în luna ianuarie vor 
cădea noi zăpezi care vor asigura 
buna desfășurare a întrecerilor.

Se lucrează la tasarea zăpezii și se 
fac amenajări instalațiilor, care vor 
găzdui întrecerile de hochei pc gheață, 
patinaj artistic și patinaj viteză.

Comitetul olimpic austriac a luat 
unele hotărîri în ceea ce privește fes
tivitatea de deschidere a Olimpiadei. 
Flacăra olimpică va fi adusă pe sta
dion de Karl Schaefer, fost campion 
olimpic și de 7 ori campion mondial 
de patinaj artistic. Campionul mon
dial de slalom special, Josl Rieder, 
va aprinde focul olimpic care va arde, 
îa Innsbruck timp* de 10 zile. Jiiră- 
mîntul olimpic va fi rostit de Paul 
Aste, membru al echipei olimpice de 
bob a Austriei

CONCURSURI DE VERIFICARE ALE 
SPORTIVILOR SOVIETICI

Sportivii sovietici se pregătesc 
zor în vederea Jocurilor Olimpice 
iarnă de la Innsbruck. Aproape 
fiecare zi au loc în diferite orașe ale 
tării antrenamente și concursuri de 
verificare și de selecție. La Moscova 
a avut loc recent un concurs de schi 
organizat de ziarul „Sovietski Sport" 
pentru specialiștii probelor nordice. A 
luat startul, pentru prima oară în 
acest sezon, Pavel Kolcin, marea spe
ranță a U.R.S.S. la apropiata Olim
piadă. Refăcut complet după acciden
tul suferit în toamnă, Kolcin a par
curs distanța de 10 km în 32:45,0 
fiind întrecut numai de Tanganov care 
a realizat 32:29,0. I.a feminin, pe dis
tanța de 5 km, cel mai bun timp — 
19:57,0 — a fost realizat de Alev
tina Kolcin a.

Săritorii cu schlurile au concurat la 
Tomsk pe o temperatură de minus

Cum se vor organiza primele Jocuri internaționale europene 
de atletism la juniori

Federația poloneză de atletism va or
ganiza anul viitor la Varșovia primele 
Jocuri internaționale europene rezer
vate atleților juniori. La această compe
tiție, care se va desfășura între 17 și 
20 septembrie, vor putea participa ti
neri pînă la vîrstă de 20 de ani. Fiecare 
țâră participantă va putea înscrie la o 
probă un singur concurent. Există po
sibilitatea ca să poată participa la o 
probă și doi atleți dintr-o țară dacă 
însă se vor îndeplini anumite standar- 
duri ce vor fi comunicate ulterior. Pro
gramul jocurilor internaționale europe
ne pentru juniori va fi ca al Jocurilor 
Olimpice, exceptîndu-se probele de de
catlon, maraton și 10 000 m. Proba de 
5 000 ni se va înlocui cu una de 3 000

Campionatele de șah 
ale U.R.S.S. și S.U.A.

LENINGRAD 24 (Agerpres). O sin
gură rundă a mai rămas de disputat 
în campionatul unional de șah. în run
da a 18-a, Korcinoi a pierdut Ia Tai- 
manov, Furman a cîștigat la Osnos șt 
Gipslis la Klovan. A fost consemnată 
remiza în partidele: Polugaevski — 
Spasski, Suetin — Stein, Ney — 
Gheller și Holmov — Novopașcin.

Continuarea partidelor întrerupte din 
runda a 18-a a adus o schimbare im
portantă în clasament. Cîștigînd la 
Holmov, marele maestru Stein a trecut 
pe primul Ioc, cu șanse mari de a cu
ceri titlul de campion. Stein are 12 
puncte, înaintea ultimei runde, fiind ur
mat de Spasski și Holmov — 11,5 
puncte. Bronstein si Gufeld 11 puncte.

*
In campionatul de șah al S. U. A., 

'după 6 runde, conduce Bobby Fischer 
cu 5 puncte și o partidă întreruptă ur
mat de Larry Evans — 3,5 puncte.

In partida întreruptă cu Reshevski, 
marele maestru internațional Fischer 
A.re avantaj pozițional.

28 de grade. Aici s-a afirmat tînărul 
Ivannikov care a stabilit un nou re
cord al trambulinei cu o săritură de 
89 m. Alături de el au fost selecțio
nați Takadze, Samov, Kamenski, Kal- 
cevski și Nicolaiev. In curînd sări
torii sovietici vor participa la turneul 
celor 4 trambuline care se va des
fășura în R.F. Germană și Austria.

★

Concursul preolimpic ele selecție al 
sportivilor pentru combinată nordică 
s-a desfășurat la Kavgolovo, lingă Le
ningrad. pe o zăpadă mare și un timp 
geros. Cel măi bun rezultat la sări
turi (71.5 m și 68.5 m) a fost reali
zat de Nicolai Kiselev. Pe locul doi 
s-a clasat Viktor Nazarev. iar pe lo
cul trei Mihail Priahin. în cursa de 
15 km a terminat învingător Iuri Si
monov, cronometrat cu timpul de 
59'35". Clasamentul combinatei nor
dice: 1. Kiselev 489.61 puncte: 2. Si- 
monov — 483,94 puncte; 3. Dria- 
ghin —- 475,47 puncte: 4. Priahin — 
458,81 puncte; 5. Larionov — 457,82 
puncte. Doi dintre specialiștii consa- 
crați ai acestei probe: Dmitri Kocikin 
și Nicolai Gusakov, participanți la 
ultima Olimpiadă, au ocupat locurile 
7 și respectiv 8. Antrenorul Leonid
Pedorov a declarat că pînă la Jocu
rile de la Innsbruck, schiorii sovietici 
vor participa la alte două concursuri 
în urma cărora vor fi aleși cei 4 re
prezentanți ai U.R.S.S.

DESPRE SCHIORII BULGARI de 
în Lotul olimpic de schi al R.P. Bul

garia se află in pregătire într-o sta
țiune din munții Rodopi. Peste clteva 
zile, schiorii bulgari vor sosi la So
fia. urmind să-și continue antrena
mentele pe muntele Vitoșa. Din lotul 
alpin fac parte coboritorul Qh. 
Dimitrov, P. Anghelov, G. Ghioghiev, 
S. Turtarov și tînărul Salamanov, care 
este cunoscut mai mult ca fotbalist, 
titular al echipei Slavia Sofia. Dintre 
aceștia cel mai valoros este desigur 
Gh. Dimitrov, clasat pe locul 7 la com
binata alpină, la J.O. de la Cortina 
d' Ampezzo.

Kirila Stoeva, clasată pe locul 9 
în proba de 10 km la Squaw Valley 
Dimaova, Vasilieva și Sabova, alcă
tuiesc lotul feminin din care vor fi 
selecționate echipa de ștafetă și concu- 

m, proba de 3 000 obstacole cu, 1 500 
m obstacole și proba de 4x400 cu șta
feta de 400x200x100 tn.

La Jocurile internaționale europene 
rezervate juniorilor au fost invitate să 
participe toate țările din Europa.

COMITETUL de organizare a Jocurilor 
Olimpice de iarna a anunțat că, pînă în 
prezent, un număr de 1100 ziariști din lu
mea întreagă au solicitat legitimații pentru 
a relata desfășurarea întrecerilor.’ Cum la 
.Olimpiada albă' vor participa 1 043 
sportivi și sportive (840 bărbați și 203 fe
mei) revine icîte un ziarist la fiecare 
sportiv 1

PRIMUL concurs de sărituri pe schiuri 
din actualul sezc4 desfășurat recent la 
Rovaniemi (Finlanda) a fost cîștigat de 
finlandezul Ensio Hyyiia cu sărituri de 82,5, 
81 și 78,5 m. Compatriotul său, Niilo Halo
nen, deținătorul medaliei de argint la Jocu
rile Olimpice din 1960, s-a clasat pe locul 
cinci.

PORNIȚI cu o penalizare de 7 puncte în 
divizia secundă a actualului campionat de 
fotbal al Italiei, din cauza practicilor ile
gale la care s-au dedat în sezonul trecut, 
jucătorii de la Brescia, remontează înce
tul cu încetul terenul pierdut. In momentul 
de față, Brescia se află pe locul 11 în cla
sament, la 6 puncte de lider, echipa Ca
gliari. Dacă nu intervenea penalizarea, 
Brescia era fruntașa clasamentului.

COMISIA de box a statului Nev/ York a 
retras noului campion mondial la categoria 
mijlocie, Joey Giardello, licența de a boxa 
în acest stat din cauza „trecutului său du
bios". Giardello este al treilea din cei zece 
deținători ai titlurilor mondiale profesio
niste de box care din acest motiv nu au 
dreptul să boxeze în stalul New York. Cei
lalți doi sint campionul lumii la categoria 
ușoară, Carlos Ortiz care a avut legături 
cu lumea interlopă și campionul lumii la 
categoria grea, Sonny Liston, condamnat 
in mai multe rinduri la închisoare pentru 
diferite delicte.

CAMPIONATELE de patinaj artistic ale 
Marii Britanii desfășurate pe stadionul 
Wembley din Londra s-au încheiat cu o 
mare surpriză. Ambii deținători ai titlurilor 
de campioni pe anul 1963 l-a individual 
le-au pierdut în favoarea unor tineri des
tul de puțin cunoscuți. Este vorba de Sally 
Anne Stappleford, în vîrstă de 18 ani, care 
a învins-o pe Diana Clifton-Peach, și ds 

rentele pentru probele de fond. Înainte 
de a pleca la Innsbruck, schiorii bul
gari vor participa la mai multe con
cursuri de verificare in R.P. Romînă 
și R.D. Germană.

REZULTATE PROMIȚĂTOARE LA PA
TINAJ VITEZA

PATINATORII SOVIETICI de vi
teză au participat — la Celiabinsk — 
la o nouă întrecere de selecție. Sur
priza concursului a fost înfrîngerea 
campionului olimpic Evgheni Grișin 
în proba de 500 m. Pe primul loc 
s-a clasat Boris Guliaev cu timpul 
de 42,5, urmat de Grișin 42,6, Orlov 
42,7 și Za-i(ev — 42,9.

In competițiile* feminine Lidia Sko- 
blicova a stabilit cea mai bună per
formantă mondială (patinoare de 
șes) la 1.000 m cu timpul de 1:34,6. 
Aceeași sportivă a cîștigat și proba 
de 1.500 m în 2:29,6. La 500 m, a 
ieșit învingătoare Tatiana Sidorova 
cu 48,2.

LOTUL OLIMPIC de patinaj viteză 
al Norvegiei s-a antrenat la Lilleham
mer. In proba de 500 m Alf Estvang 
a marcat timpul de 42,9. La 1.500 m, 
cu timpul de 2:13,5, tînărul Ivar _Moe 
a stabilit un nou record al patinoa
rului, iar la 5.C00 m pe primul loc 
s-a clasat Svei Staianssen, care a 
parcurs distanța îh 8:C4,3 și l-a în
vins pe campionul mondial Jonny 
Nilsson.

IN LOCALITATE INZELL (R.F.G.), 
se desfășoară concursul de selec
ție pentru alcătuirea echipei olimpice 
de patinaj viteză a reprezentativei 
Germaniei la Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck. Helga Haase (R.D.G.). 
campioană olimpică la Squaw Valley, 
s-a clasat pe primul loc în proba 
de 1.000 m cu timpul de 1:42,1. Erika 
Heinicke și Brigitte Reichert, ambele 
din R.D. Germană, au ocupat locuri
le următoare.

Rezultatele celorlalte probe: 1.500 
m (masculin) Gunther Taub (R.F.G.) 
2:15,6, Zimmerman (R.F.G.) 2:16,0.
Schmidt (R.D.G.) 2:18,1 ; 3.000 m
(feminin) Inge Lickfeld (R.D.G.) 
5:46,1, Erika Tleincke (R.D.G.) .5:53,0, 
Rita Blackenburg (R.D.G.) 5:50,7.

AZI ÎNCEP ÎNTRECERILE DE SELEC
ȚIE ALE SCHIORILOR GERMANI

Azi vor începe la Oberstdorf (Ba
varia) concursurile de selecție ale schi
orilor din R.D. Germană și R.F. Ger
mană, în vederea alcătuirii echipei 
unite care va participa la Olimpiada 
de iarnă de la Innsbruck. Campionul 
olimpic în proba de combinată nor
dică, Georg Thoma (R.F.G.), și-a 
manifestat dorința de a evolua și în 
proba de sărituri speciale. El urmea
ză să candideze la un loc în echipa 
de săritori care are în frunte pe cam
pionul olimpic și mondial Helmut 
Recknagel (R.D.G.), selecționat de 
drept în formație. La concursul de 
la Oberstdorf vor fi prezenți cite 26 
de schiori din fiecare (ară.

galezul Hewell Evant care l-a învins pe 
Malcolm Cannon. Noii campioni vor repre
zenta Marea Britanie la Jocurile Olimpice 
de la Innsbruck.

CU PRILEJUL unui concurs atletic desfă
șurat pe stadionul Nacional din Lima, spor
tivul peruvian Roberto Abugattas a stabilit 
un nou record al Americii de Sud în proba 
de săritură în înălțime, trecînd ștacheta 
înălțată la 2,07 m. Vechiul record, era da 
2,06 m. și aparținea aceluiași atlet din 
anul 1962.

REFERINDU-SE la hctărîrea C.I.O. de a 
acorda Mexicului organizarea Jocurilor 
Olimpice de vară din anul 1968, ministrul 
Marinei din această țară, Oliverio F. Oro
zco, a declarat că în zilele celei de a 19-a 
Olimpiade în acest oraș vor sosi un milion 
de vizitatori și peste 3000 de ziariști, pen
tru găzduirea cărora autoritățile încep să 
întocmească de pe acum un plan de mă
suri

LA 1 NOIEMBRIE, clubul ungar de fotbal 
M.T.K. Budapesta a aniversat 75 de ani de 
la înființare. Unul dintre cele mai vechi 
cluburi de fotbal din Ungaria, M.T.K. a 
cîștigat de 18 ori titlul de campioană a 
țării si de două ori Cupa Europei centrale

CURSA automobilistă „Marele Premiu al 
orașului Tandil", localitate situată la 
300 km de capitala Argentinei, Buenos Aires 
s-a încheiat cu un bilanț tragic : 4 morți. 
Dintre aceștia, doi au fost ocupanții unul 
avion ce urmărea din aer întrecerea, care 
s-a prăbușit pe pistă, iar alți doi au murii 
după ce un automobil a intrat, în plină 
viteză. într-o tribună a publicului.

CU PRILEJUL centenarului fotbalului bri
tanic, federația de specialitate din Marea 
Britanie a primit un mare număr de daruri, 
atît din țară cît și din străinătate, despre 
care ziarele scriu că unele valorează zeci 
de mii de lire. Printre aceste daruri se 
află tablouri, tăvi din argint gravate, co
voare scumpe, precum și un splendid oro
logiu elvețian.

IN FORMIA, lingă Neapole, campionul 
Italiei de decatlon. Franco Sar, a stabilii 
un nou record național cu un total do

Revista sovietică „Sportul peste hotare"

„Succese deosebite realizate 
de sportivii țărilor socialiste în 1963“ 

in clasamentul medaliilor R. P. Romînă ocupă un loc fruntaș
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Fă- 

cînd bilanțul anului sportiv interna
țional, revista sovietică „Sportul peste 
hotare" subliniază succesele deosebite 
realizate în anul preolimpic de spor
tivii țărilor socialiste care au cucerit 
60 la sută din medaliile de aur Ia 
campionatele mondiale și două treimi 
din totalul medaliilor de aur acordate 
la campionatele europene.

La Campionatele mondiale, în disci
plinele olimpice, Uniunea Sovietică a 
obținut 23 de medalii de aur, R.P. Un-

FOTBAL
Echipa Franței învinsa

Ieri, pe stadionul „Parc, des Prin
ces", s-a desfășurat pe continent ulti
ma întîlnire interțări a anului. Repre
zentativa Franței a întîlnit pe cea a 
Belgiei, în fața căreia a cedat cu 2—1 
(2-1).

In min. 25, după o excelentă com
binație a înaintașilor belgieni, apăra
rea gazdelor este făcută k.o. — rela
tează agenția France Presse. Van 

I Himst înscrie imparabil primul gol 
al partidei. 8 minute mai tîrziu, fran
cezii egalează prin Masnagetti care 
reia eu capul o centrare a lui Herbin. 
Finalul reprizei aparține tot oaspeți
lor: în min. 37 Van Der -Berg tri
mite o pasă excelentă lui Van Himst, 
care înscrie. După pauză, unica mare

își continuă turneul peste hotare. Se
lecționata olimpică a jucat lâ Lima 
cu „Alliance", una din cele mai bune 
formații din Peru, cîștigînd cu scorul 
de 3—0 prin punctele marcate de 
Lobanovski (2) și Serebrianikov.

Dinamo Kiev a întîlnit în orașul 
I Zulueta reprezentativa Cubei. Au cîș- 
[ tigat fotbaliștii sovietici cu 6—0 (3— 
0). Golurile au fost marcate de Voinov 
(3), Kanevski, Bolkov și Vșivțev.

DUPĂ TURNEUL întreprins în ță
rile Africii, în drum spre țâră selec- 
ționata olimpică de fotbal a R. P 
Ungare a jucat la Saarbrucken cu o 
reprezentativă locală. Fotbaliștii ma 
ghiari au obținut victoria cu scoru1 
de 6—“3 (4—1). Punctele olimpiciloi 
maghiari au fost înscrise de Dintâi 
(3), Bene. Laczko și Povaszal

CA URMARE a incidentelor sur
venite în timpul meciurilor de fotbal 
pentru „Ctipa mondială" Santos—Mi
lan, F.I.F.A. a hotărit să exercite un 
control deosebit de sever asupra me
ciurilor din cadrul viitoarelor cam
pionate mondiale. Toate incorectitudi
nile și manifestările nesportive ale ju
cătorilor vor fi sancționate exemplar.

* In acest scop, în jurul terenurilor

ȘTIRI, REZULTATE
ECHIPELE SOVIETICE de fotbal

7343 puncte. El a obținut în felul acesta și 
calificarea pentru Jocurile Olimpice de la 
Tokio. Recordul precedent ii aparținea toi 
lui și era de 7195 puncte.

ORAȘUL elvețian Sion nu va mai can
dida pentru organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din anul 1968. Aceasta deoarece, 
în cadrul unui referendum care a avut Ioc 
recent în această problemă, locuitorii can
tonului Valais au refuzat să aprobe aloca
rea sumei de 3 milioane franci elvețieni 
pentru organizarea Olimpiadei. Un număr 
de 13 011 persoane s-au pronunțat împotriva 
acestei cereri iar 12 724 în favoarea ei.

CAMPIONUL lumii de judo la toate cate
goriile, olandezul Anton Geesink, nu va 
putea participa la Jocurile Olimpice de la 
Tokio, întrucît federația olandeză îl con
sideră drept profesionist. Această știre a 
fost anunțată la Tokio de Shigeru Yosano, 
președintele comitetului de organizare a 
Olimpiadei. Geesink care a cucerit titlul 
de campion mondial la Paris, în anul 1961, 
se află de cîteva săptămîni în Japonia 
unde se antrenează împreună cu cei mai 
buni specialiști japonezi ai acestui sport.

LA NANCY a încetat din viață, în vîrstă 
de 88 de ani, Marie Marvinol, cunoscută 
sub denumirea de „logodnica primejdiei". 
Doamna Marvinot, care a practicat un nu
măr impresionant de sporturi, s-a făcui 
cunoscută în anul 1986 cind a reușit să 
traverseze Parisul înotind pe Sena. Ea a 
fost, de asemenea, prima femeie care a 
obținut un brevet de pilot in anul 1910 și 
a stabilit primele recorduri aviatice femi
nine de durată și distanță.

ZILELE trecute F.I.F.A. a examinat o 
plîngere a Federației de fotbal din R.A.U 
împotriva Braziliei, care în meciul des
fășurat la 17 mai a.c. nu a inclus în 
echipa reprezentativă pe PeJe. F.I.F.A. a 
răspuns la această plîngere afirmînd că 
ea nu poate să influențeze componența 
echipelor reprezentative naționale de fotbal. 

gară — 7, R.P. ROMINA - 6, R.P. 
Polonă — 4, R. D. Germană — 3, 
R.S.F. Iugoslavia — 2, R.S. Ceho
slovacă și R. P. Bulgaria cîte una. 
Sportivii din celelalte țări ale lumii 
au obținut 34 de medalii.

In campionatele europene reprezen
tanții U.R.S.S. au cîștigat 38 de me
dalii de aur, R.P. ROMÎNĂ 7, R.l>. 
Ungară — 5, R.S. Cehoslovacă și 
R.S.F. Iugoslavia cîte 4, R.P. Polonă 
și R.D. Germană cîte 3. Celelalte țări 
europene au obținut 28 de medalii.

PE GLOB
Ia Paris: 1-2 cu Belgia!
șansă a francezilor de a egala este 
spulberată de I leylens care respinge 
de pe linia porții un șut al lui Buron. 
(Apoi Buron părăsește terenul, fiind 
accidentat). Astfel, victoria revine e- 
chipei belgiene cu 2 -1.

Iată formațiile aliniate :
BELGIA : Nicolay — Heylens. Lip- 

pens, Raskin, Cornells, Hanon, Jurion 
Werneien, Van Himst, Van der B^rg 
Pui-s.

FRANȚA : Bernard — Casaiarț^ Mi 
chelin, Arteleza, Chorda, it ' 
Muller, Lecli, Goujon, Masm. 
Buron.

Meciul de la Ostende între repre
zentativele secunde nu s-a mai dis
putat din cauza terenului impracti
cabil.

vor fi plasate aparate de filmat care 
vor înregistra pe peliculă, din dife
rite unghiuri, toate mișcările jucă 
tori lor.

Stanley Rous, președintele F.I.F.A. 
a declarat: „Sintem hotăriți să ne fo 
losim de toate mijloacele .pentru a de 
masca jocul dur".

PE SCURTePE SCUR1
• Pregătindu-se pentru turneul o 

limpic de la Innsbruck, echipa selec 
ționata de hochei pc gheața a R.F 
Polone a disputat la Graz un mec 
de verificare cu echipa locala ,-,Atse' 
Hocheiștii polonezi au învins cu sco 
rul de 14—3 (3—1 ; 5—2; 6—0). Ce 
mai bun jucător al polonezijor a -c-ș 
Wilczek care a înscris 4 ptmr4"

® Turneul preolimpic de t-, ei d 
la New Delhi a programat noth iutii 
niri. Echipa masculină a Indiei a in 
vins cu 3—0 (15—6 ; 15—13 ; lo
ll) echipa Izraelului, R.P.D. Coreean 
a întrecut cu 3—0 Iranul, iar Pak\ 
stan a învins cu 3—1 Filipinele. I 
turneul feminin echipa Filipinelor 
dispus cit 3—0 de cea a Indiei.

• Ziariștii sportivi din R.P. Ur 
gară au desemnat pe cei ntai but 
sportivi maghiari ai anului. La ma: 
culin titlul a fost acordat recordnit 
ntiltiî mondial de haltere Gyozo Vere: 
cu 243 puncte, urmat de Andras Ba 
ezo — pentatlon modern — 139 punt 
le, ianos Varga — lupte clasice - 
53 puncte. Cea mai bună sportivă 
anului a fost aleasă scrimera Ildik 
Rejto — 224 puncte. Atleta Iudit 
Bognar a obținut 78 puncte, iar gin 
nasta Katalin Makrai 69 puncte. Ce 
mai bună echipă a fost desemnată r< 
prezentativa de pentatlon modern, can 
pioană mondială, urmată de selectă 
nata de volei clasată pe locul doi i 
campionatele europene.

• Selecționata olimpică de lup, 
clasice a U.R.S.S. a susținut în P< 
latul sporturilor din Istanbul prin 
Întîlnire cu reprezentativa Turciei. Pr 
zentlrulu-se excelent pregătiți, sportiv 
sovietici au repurtat victoria cu scan 
de 7—1/ în ordinea celor S catego: 
s-au înregistrat următoarele rezultați 
Ribalko învinge la puncte pe Erbc 
Egadze meci nul cu Sadretin; Rari 
învinge pe Erdogan; Gvanțeladze ci 
tigă la Pehlivan; Kolesov învinge / 
Selehman : . Kîrov întrece pe Udtari 
Abașidze egal cu Kaplan; Roșcin î. 
vinge prin tuș pe Atsu

• în primul meci al turneului | 
care-1 întreprinde în Austria echij 
cehoslovacă de hochei pe gheată Z.K. 
Brno a jucat Ia Viena cu echipa E 
slauzverein-Viena.

Oaspeții au obtinut victoria cu sc 
rul de 9—3 (0—6; 3—2: 6—1).

• La Sofia s-a disputat meciul an 
cal de hochei pe gheață dintre echit 
bulgară „Armeeț" și formația poi 
neză „Legia" Varșovia. Cu o pregăti 
tehnică superioară hocheiștii poloni 
au repurtat victoria cu scorul de 11-
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