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Munții înzăpeziți constituie acum un punct de atracție pentru 
tot mai multi turiști și schiori

0 asociație cu activitate 
fructuoasă

Nu de mult am făcut o vizită 
la asociația sportivă din comuna 
Izvorul Dulce, raionul Buzău. 
Intr-o convorbire pe care am a- 
vut-o cu tov. Vasile Dragomir, 
președintele asociației, am aflai 
lucruri interesante despre activi
tatea sportivă din comună.

La actuala ediție a Sparta- 
chiadei de iarnă au luat startul, 
pînă acum, peste 600 de tineri. 
De o mare popularitate se bucu
ră proba de săniuș, unde pe foi
le de concurs au fost înregistrați 
peste 300 de fete și băieți. La 
șah — sport îndrăgit de către 

i colectiviști — și-au măsurat for
jele în numai trei săptămîni pes
te 150 de colectiviști tineri și 

i vtrstnici. Cei mai buni, pînă a- 
i cum, se dovedesc a fi Alexandru 
I Constantin și Alexandrina Țîr- 
i colea. întreceri se mai desfășoa- 
I ră și la tenis de masă. schi, trîn- 

tă etc.
Sportivii din comuna Izvorul 

I Dulce participă la campionatele 
; raionale cu echipe de handbal 
| masculin și feminin, volei, șah, 
I fotbal și tenis, de masă, și au ob- 
! ținut rezultate frumoase. De e- 
I xemplu voleibaliștii au ocupat lo- 
I cui IV în campionatul raional.

M. DUMITRU — coresp.

Joi dimineața, la Palatul Marii Adunări 
Naționale, au început lucrările celei de-a 
cincea sesiuni ordinare, a celei de a patra 
legislaturi a Marii Adunări Naționale.

Deputății au primit cu puternice aplauze 
pe conducătorii partidului si statului.

în loja din dreapta au luat loc tovarășii : 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Petre Borilă, Nicolae Ceausescu, Chivu Stoica, 
Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, 
Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Mihai Dalea, Gheorghe 
Gaston Marin, Gogu Radulescu, Constantin 
Tuzu.

în loja din stînga au luat loc tovarășii : 
Avram Bunaciu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, membrii Consiliului de Stat.

La sesiune sînt prezenți conducători ai insti
tuțiilor centrale, ai organizațiilor obștești, evi- 
dentiați în producție din întreprinderile bucu- 
reștene, oameni de știință și cultură, ziariști 
romîni și corespondenți ai presei străine.

La deschiderea sesiunii au asistat șefii mi
siunilor diplomatice acreditați în R.P. Romînă.

Președintele Marii Adunări Naționale, tova
rășul Ștefan Voitec, a deschis lucrările se
siunii.

Deputății au păstrat un moment de recule
gere în memoria deputatei Maria Rosetti, 
membru al Consiliului de Stat al R.P. Romine.

Marea Adunare Națională a aprobat apoi 
în unanimitate următoarea ordine de zi :

— Validarea alegerii de deputați ai Marii 
Adunări Naționale pentru circumscripțiile elec
torale Hațeg, regiunea Hunedoara, și Sîmbu- 
reșli, regiunea Argeș.

— Darea de seamă asupra înfăptuirii pla
nului de stat pe anul 1963 și cu privire la 
planul de stat pe anul 1964.

— Proiectul de lege pentru aprobarea bu
getului de stat pe anul 1964.

— Proiectul de lege pentru ratificarea de
cretelor normative emise de Consiliul de Stat 
al Republicii Populare Romîne în perioada de 
la 30 decembrie 1962 pînă la 26 decembrie 
1963.

— Alegerea unui membru al Consiliului de 
Stat.

La primul punct al ordinei de zi, pe baza 
raportului Comisiei de validare, prezentat de 
președintele Comisiei, deputatul Demostene 
Botez, Marea Adunare Națională a validat 
în unanimitate. alegerea ca deputați a tova
rășilor Miron Belea, în circumscripția electo
rală Hațeg, regiunea Hunedoara și Gheorghe

M. Costache, în circumscripția electorală Sîm- 
burești, regiunea Argeș.

întîmpinat cu aplauze, tovarășul Ion Gheor
ghe . Maurer, președintele Consiliului de Mi
niștri, a prezentat Darea de seamă asupra în
făptuirii planului de stat pe anul 1963 si cu 
privire la planul de stat pe anul 1964.

In continuarea lucrărilor, tovarășul Aurel Vi- 
joli, ministrul finanțelor, a prezentat — din în
sărcinarea guvernului — raportul cu privire la 
proiectul bugetului de stat pe anul 1964.

După-amiază, membrii comisiei economico- 
financiare a Marii Adunări Naționale s-au în
trunit.în ședință pentru a-și continua lucrările 
și a-și întocmi raportul.

★
în cea de-a doua zi a lucrărilor sesiunii or

dinare a Marii Adunări Naționale a început 
discuția generală la Darea de seamă asupra 
înfăptuirii planului de stat pe anul 1963 și cu 
privire la planul de stat pe anul 1964, precum 
și la proiectul bugetului pe 1964.

în lojile oficiale au luat ioc conducătorii 
partidului și statului.

Au asistat numeroși invitați : conducători 
ai instituțiilor centrale, ai organizațiilor ob
ștești, evidențiați în producție din întreprin
derile bucureștene, oameni de știință și cul
tură, ziariști romîni și străini.

Au fost de față șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați în țara noastră.

Ședința a fost deschisă de tovarășul Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări Naționale.

Deputatul Marin Rădoi a prezentat raportul 
Comisiei economico-financiare a Marii Adu
nări Naționale asupra proiectului de lege pen
tru aprobarea bugetului de stat pe anul 1964. 
Au luat cuvîntul deputății : Constantin Scarlat, 
Dumitru Popa,. Florea Golescu, Gheorghe Ne- 
cula, Ana loanovici, Ion Cozma, Gheorghe 
Goina, Dumitru Balalia, Ion Delcea, Mihai Be- 
niuc, losif Banc, Gheorghe Stoian, Maria Ma- 
nolescu.

In ședința de după-amiază, în continuarea 
discuțiilor au luat cuvîntul deputății : Gheorghe 
Rădoi, ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Petre lonescu, Damaschin Ion Fila, 
Iosif Uglar, Mihai Bîrliga, Horia Hulubei, 
Ștefan Matei, losif Hess, Maxim Bergheanu, 
Nicolae Giosan, prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, Ladislau Banyai, 
Gheorghe Timaru, Marin Manolache și mi
nistrul minelor și energiei electrice — Bujor 
Almășan.

Lucrările sesiunii continuă sîmbătă.

(Agerpres)

Corespondență specială de la Amsterdam

Știința București a cucerit „Cupa de cristal" 
a turneului internațional de baschet feminin

în ziua de 25 decembrie a în
ceput în orașul Amsterdam tur
neul internațional de baschet fe
minin, la care au luat parte pu
ternicele formații Wisla Krako- 
wiaf campioana R. P. Polone. 
Slavia Praga, clasată pe locul 3 
în campionatul R.S. Cehoslovace, 
Blue Star, campioana Olandei și 
Știința București. Competiția s-a 
încheiat cu un frumos succes al 
baschetbalistelor bucureștene, 
oare au încheiat turneul neîn
vinse.

Primul joc a opus echipele 
Blue Star și Slavia Praga. Olan
dezele au condus la pauză cu 
34—25, dar slăbind ritmul spre 
sfîrșitu! meciului au permis ju
cătoarelor cehoslovace să obțină 
victoria cu scorul de 57—50. 
Mecîul-vedetă al serii a opus for
mațiile Știința București și 
Wisla Krakowia. Campioanele 
noastre au avut jocul la discre-

Întîlnirea internațională 
de hochei pe gheață 

Selecționata olimpică 
a R. P. R. — Chomulov 

a fost amînată 
pentru astă-seară

Echipa cehoslovacă de hochei 
pe gheața Chomutov nu a putut 
sosi ieri în Capitală, așa cum 
anunțase. Timpul nefavorabil nu 
i-a permis să-și continuie călă
toria cu avionul de la Buda
pesta, unde s-a oprit ieri.

Meciul programat aseară în
tre selecționata olimpică a ță
rii noastre și echipa Chomutov 
a fost amînat pentru astăzi. 
Partida se va disputa pe pati
noarul „23 August" cu înce
pere de la ora 19. 

ție, conducînd în permanență : 
9—2, 20—-11 și 26—19 la pauză. 
Și după reluare, tot Știința este 
cea care își impune jocul, mărin- 
du-și avantajul : 42—29 (min. 
30). Cînd mai erau 5 minute de 
joc /scor 46—39 pentru Știin
ța), bucureșlencele pierd pe 
rînd — pentru 5 greșeli perso
nale — pe Ana Haralainhie, 
Anca Racoviță și Margareta Si
mon, fapt care ușurează baschet
balistelor poloneze reducerea 
handicapului. Scor final : 50—46 
(26—19) pentru Știința. Cele 
mai bune jucătoare : Racoviță 
(21), Niculescu (12) și Haralarn- 
bie (7),

Activitatea sportivă de mase în discuția membrilor UCFS
Adunările generale de,dare de 

seamă care se desfășoară tn 
aceste zile în asociațiile sportive 
de la orașe și sate pun în 
discuția membrilor UCFS cele 
mai importante probleme ale 
activității sportive de mase și 
de performanță. Zilele trecute 
am asistat la adunarea gene
rală a asociației sportive C.F R. 
Arad. Participanții au ascultat cu 
atenție darea de seamă care 
cuprindea aspecte ale muncit 
desfășurate de-a lungul unui an, 
analiza lipsurilor manifestate în 
organizarea activității etc. Apoi, 
în cuvîntul lor majoritatea mem
brilor UCFS prezenți la această 
adunare generală au vorbit pe 
larg despre modul în care s-a 
desfășurat activitatea sportivă 
de mase. Socotim că este util 
să le dam din nou cuvîntul. de 
această dată în coloanele ziaru
lui nostru.

Ing. LIVIU ONOFREI: „Deși 
am avut o serie de succese în 
activitatea de mase și de per
formanță desfășurată in anul

A doua zi s-au întîlnit, pen
tru locurile 3—4, echipele Blue 
Star și Wisla Krakowia. Gazdele 
au condus categoric Ia pauză 
(32—16), dar formația poloneză 
a reușit să egaleze cu 10 secunde 
înaintea fluierului final (49— 
49). După o primă prelungire 
egală (55—55), Wisla iși impune 
superioritatea, cîștigînd cu scorul 
de 68—59.

Finala dintre Știința București 
și Slavia Praga a furnizat un joc 
foarte interesant. în general, Sla-

S. TUDOR

(Continuare In pag. a S-a)

1963, socotesc că ele nu repre
zintă nici pe departe forța de 
care dispunem, marile posibilități 
pe care le are asociația noastră 
sportivă de a organiza pentru 
cei peste 4 000 de membri ai ei 
o susținută activitate sportivă. 
Principala defecțiune constă în 
faptul că atit consiliul asociației 
sportive cit și membrii birourilor 
secțiilor pe ramură de sport n-au 
dai suficientă atenție muncii ce 
se desfășoară in grupele sporti
ve. în primul rînd, nu li s-a ară
tat organizatorilor grupelor spor
tive cum trebuie să organizeze o

Noi distincții sportive 
acordate unor rugbiști fruntași

Joi, la sediul Consiliului General al UCFS, a avut loc 
decernarea unor distincții sportive acordate unor ruabiști 
fruntași. Au primit titlul de maeștri emeriți ai sportului : 
Al. Teofilovici (Unirea) și Rene Chiriac (Steaua), iar Gh. 
Drobotâ (CSMS lași) pe cel de maestru al sportului.

In timpul lucrărilor sesiunii Marii Adunări Naționale

temeinică activitate de mase. La 
Șpartachiada de vară — este 
adevărat — au fost cuprinși 
peste 1.600 de participanți din
tre care multi au dovedit reale 
aptitudini pentru o ramură spor
tivă sau alta. Dar nimeni nu s-a 
îngrijit să-i îndrume pe acești 
sportivi spre secțiile pe ramură 
de sport, să li se asigure posibi
litatea unui antrenament meto
dic. Iată de ce cred că nici în

H. N.

(Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi la Stuttgart

In sferturile de finala 
ale C.C.E. la tenis de masa 
CSM Cluj-PSV Stuttgart

Ediția actuală a Cupei campio
nilor europeni, rezervată echipe
lor masculine de tenis de masă, 
se află în plină desfășurare. Din 
cele 16 formații care au început 
întrecerile în octombrie, au mai 
rămas în cursa pentru trofeul 
pus în joc, numai cinci. S-au cla
sat pînă acum în semifinale, Va- 
sutepitok Budapesta (cîștigătoa- 
rea ediției precedente), Slavia 
Praga și Vbrbs Meteor Buda
pesta. Adversara ultimei echipe, 
adică ce.a de a patra semifina- 
listă, va fi cunoscută astă-seară 
cînd, la Stuttgart, campioana 
R. F. Germane, PSV Stuttgart, 
va susține întîlnirea cu G.S.M. 
Cluj.

Echipa romînă este alcătuită 
din Radu Negulescu, Dorin Giur- 

giucă și Gheorghe Cobîrzan. Re» 
centul cîștigător al titlului re
publican, A. Reti, nu a făcut de
plasarea deoarece, la turneul d® 
selecție pentru desemnarea echi
pei, a ocupat locul... patru. Așa 
cum au arătat și întrecerile ul
timului turneu al etapei finale 
a campionatului, Negulescu, 
Giurgiucă și Cobîrzan se află 
în formă bună și, desigur, ei nu 
vor precupeți nici nn efort în 
întîlnirea de astăzi, pentru a 
obține victoria și calificarea.

Echipa germană este o forma
ție redutabilă, din rîndurile ei, 
cel mai bun fiind Stegman, care 
este elasat în primele patru 
locuri ale ierarhiei jucătorilor 
din R.F, Germană,



In Capitală vor funcționa 
zeci de patinoare

încă în toamnă, la puțin timp după ce ștrandurile și-au închis por- 
jfle, harnicii gospodari ain cluburile și asociațiile sportive din Capitală 
ou trecut la pregătirea activității de iarnă. Printre sporturile de iarnă care 
cer o pregătire deosebită este și patinajul. Deci, spre organizarea acti
vității la patinaj s-a îndreptat atenția multor cluburi și asociații. Pregătiri 
s-au făcut din vreme. S-au fixat terenurile de baschet, volei, tenis etc. 
unde se vor amenaja patinoare, s-au revizuit instalațiile de apă etc. Dacă 
gerul se va menține în București, se vor crea condiții favorabile amena
jării patinoarelor naturale. în acest sens ne-am interesat în ce stadiu se 
află punerea în practică a planurilor întocmite din toamnă.

Vești din raionul Criș
In toate cele 35 de asociații sportive 

din raionul Criș se desfășoară con
cursuri pentru obținerea „Insignei de 
Polisportiv". Aceste întreceri au trezit 
un deosebit interes în rîndul tinerilor. 
Pînă acum au trecut o parte din nor
me aproape 2000 de sportivi. Un nu
măr de 114 concurenți și-au trecut 
toate probele.

Cele mai frumoase rezultate au fost 
obținute de către asociațiile sportive 
înainte Sîntana, Stăruința Satul Nou, 
Victoria Chișineu Criș și Știința Chi- 
șineu Criș.

ION COȚOI - coresp.

Natația din regiunea Ploiești 
pe un drum Bun

8 PATINOARE PENTRU ELEVI

Problema patinajului și amenajarea 
patinoarelor preocupă in mod deosebii 
conducerea Clubului sportiv școlar. îm
preună cu conducerile școlilor medii, 
iar în raioanele Lenin și 30 Decembrie 
cu ajutorul direct al comitetelor raio
nale U.T.M., Clubul sportiv școlar a și 
trecut la asigurarea condițiilor pentru 
amenajarea patinoarelor în curțile șco
lilor și pe unele baze sportive. S-au 
luat măsuri ca pe toate patinoarele care 
vor fi amenajate, mai ales acum in pe
rioada vacanței să existe instructori, 
profesori de educație fizică, cunoscă
tori ai acestui sport, să se organizeze 
antrenamente și concursuri în cadrul 
Spartachiadei de iarnă.

Unul dintre cele mai mari patinoare 
pus la dispoziția elevilor va fi cel de 
pe stadionul Tineretului. Patinoarele de 
la școlile medii nr. 27, 32 și 36 au și 
funcționat cîtva timp dar din cauza 
dezghețului au intrat în „relache". In 
aceste zile, dacă timpul va permite, va 
începe activitatea pe patinoarele din 
curțile școlilor medii nr. 6 (cartierul 
Pajurei), nr. 17 (str. Matei Basarab), 
nr. 23 (cal. Rahovei), 28 (str. Arh. 1. 
Mîncti), 36 (str. Florica Jalea) precum 
și la alte școli.

PE PISTA DE DIRT-TRACK,

PATiNOAR

Pe baza sportivă a clubului Unirea 
de pe șoseaua Olteniței pe pista de 
zgură au început lucrările de amena
jare a unui patinoar de mari dimen
siuni. Pista de gheață va avea o lăți
me de circa 10 m și 50 m lungime. 
Un alt patinoar al clubului, funcționea
ză pe terenul de baschet al bazei spor
tive Recolta de pe șoseaua tancului. 
Pe ambele patinoare au acces atit pu 
blicul cit și tinerii care se întrec la 
Spartachiadă.

ANTRENAMENTE 
șFconcursuri 
LA „PROGRESUL"

Pe cele două patinoare ale clubului 
Progresul (str. Dr. Staicovici și str. 
Ion Vidu) a început de două-trei zile 
patinajul pentru public. în aceste zile 
vor începe antrenamentele și concursu
rile de patinaj din cadrul Spartachia

dei. Orice asociație sportivă din raio
nul Lenin își poate înscrie patinatorii 
la aceste două baze, atît pentru acomo
darea cu gheața cît și pentru întreceri. 
Pe graficul întocmit de club, printre 
primele asociații care vor lua startul 
la concursurile de patinaj sînt Vulcan, 
Tricotajul roșu și U.C.R. O invitație 
pe această cale și altor asociații care 
au patinatori.

PE BAZA SPORTIVĂ 

AUTOBUZUL

Stînd de vorbă cu președintele aso
ciației sportive Autobuzul, tov. N. Ni- 
culae, am aflat că peste două-trei zile 
se inaugurează patinoarul propriu a- 
menajat pe terenul de volei de pe baza 
sportivă Autobuzul din str. Prașilei. 
Patinoarul va sta la dispoziția copiilor 
salariaților și a elevilor din cartier.

★

Precum se vede există o preocupare 
susținută din partea organelor și orga
nizațiilor UCFS, de a crea posibilități 
pentru practicarea acestui frumos sport 
de iarnă. Tinerii din Capitală vor aș
tepta deci cu plăcere zilele geroase...

T. R.

Noi asociații 
sportive

ROȘIORI. De curînd, in localitate 
a luat ființă o nouă asociație sportivă: 
„Oltețul". Ea cuprinde 80 de membri 
care vor activa în secțiile de fotbal, 
ciclism, volei și șah.

In primul concurs organizat în ca
drul Spartachiadei de iarnă a tinere
tului, la șah și tenis de masă, au par
ticipat 56 de membri UCFS. Cîștigă- 
torii Ia șah au fost Ion Ghidovat și 
Ecaterina Bălciu, iar la tenis de masă 
Teodor Berlic și Georgeta Cîmpeanu.

T. Negulescu—coresp.

SIGHIȘOARA. Un eveniment deose
bit au cunoscut cu cîtva timp în urmă 
iubitorii de sport din comuna Mihai 
Viteazu, raionul Sighișoara. Pe lingă 
G.A.C. din comună a luat ființă aso
ciația sportivă Unirea. Asociația por
nește la drum cu 60 de membri UCFS 
care vor activa în secții de atletism, 
fotbal, volei și tir.

C. Gruia—coresp.

SIBIU. La Policlinica „Independen
ța" din oraș a luat ființă o asociație 
sportivă. Cei' 100 membri UCFS vor 
activa în secții de canotaj, tenis de 
masă, șah și turism. La asociația spor
tivă Policlinica au avut loc în aceste 
zile reușite întreceri la șah și tenis de 
masă.

M. Vlădoianu—coresp

Față de anii trecuți, natația din re
giunea Ploiești a cunoscut în 1963 un 
puternic reviriment, datorită măsurilor 
luate de către Consiliul regional UCFS 
pentru redresarea acestei discipline 
sportive, la nivelul posibilităților care 
sînt create în .această regiune.

In timpul sezonului de natație în 
aer liber, atît organele UCFS, cît și 
asociațiile sportive care au bazine de 
înot s-au ocupat cu mai multă aten
ție de atragerea în practicarea nata- 
ției a cît mai multor elemente tinere, 
îndeosebi din rîndul copiilor.

în acest an au lost învățați să înoa
te peste 1000 de copii, din rîndul 
cărora au fost selecționate ele
mentele cele mai dotate, care au pri
mit asistența tehnică corespunzătoare 
în cadrul secțiilor de înot de perfor
manță.

O dată cu munca pentru atragerea 
de noi elemente în practicarea nata- 
ției, în anul 1963 s-a observat și o 
preocupare deosebită pentru creșterea 
nivelului performanțelor la această 
disciplină. Printr-o bună pregătire a 
înotătorilor s-au putut realiza 146 
de noi recorduri regionale, cifră care 
depășește cu mult pe cele obținute în 
anii precedent'.

Din cele 146 recorduri (46 feminine 
și 100 masculine), doborîte sau stabi
lite, 124 aparțin înotătorilor ploieșteni, 
celelalte fiind deținute de sportivii din 
raionul Cîmpina.

Dintre cei care în acest an au reușit 
să obțină noi recorduri regionale la 
diferite categorii de vîrstă trebuie să 
menționăm pe Dan Popescu, Adrian 
Antonescu, Radu Mircescu, Constantin 
lonescu și alții, reprezentanți ai Clu
bului sportiv Petrolul - Ploiești.

Acești tineri sînt pregătiți de antre
norul Ovidiu lonescu, care dovedește 
multă preocupare în munca de recrutare 
a tinerelor elemente.

Bogată activitate compctițională
Activitatea compel ițjonală la popice continuă. In aceste zile, pe arenele 

din întreaga țară se desfășoară întrecerile din cadrul campionatului repu
blican pe echipe, întîlniri amicale si diverse concursuri locale.

• La Giurgiu, în cadrul unei com
petiții dotate cu trofeul „Cupa 30 De
cembrie", la care a fost invitată să 
participe și echipa C.F.R. București, 
s-a produs o mare surpriză: echipa 
locală Cetatea a reușit să întreacă 
experimentata formație bucureșteană 
cu scorul de 5138—4912 p.d., la ca
pătul unui joc în care 10 din cei 12 
sportivi au depășit 800 p.d. Cele mai 
bune rezultate individuale au fost 
obținute de Alexandru Aîitrofan 1878), 
G. Pena (898). I. ianicek (854) de 
la învingători și T. Buzea (846) de 
la învinși.

T. CULCEA — activist sportiv

• La prima fază a campionatului 
republican de popice participă 7 echi
pe din raionul Baia Mare. După trei 
etape, primul loc îl deține Minerul 
Săsar care, cîștigînd toate partidele, 
a totalizat 9 puncte, urmată în or
dine de Industria locală B. Mare 1 
7 p.. Minerul Nistru 7 p., Construc
torul B. Mare 7 p, Industria locală 

în acest an au fost organizate mult 
mai multe concursuri populare ca în 
anul trecut. Cu ajutorul lor au putut fi 
depistate o serie de elemente talenta
te, care au format echipa reprezenta
tivă a regiunii Ploiești, participantă 
pentru prima dată la o finală pe țară, 
unde a reușit să obțină un rezultat 
meritoriu (locul 6) cu care a întrecut 
o serie de regiuni cu tradiție (Banat, 
Galați etc.).

In acest an, la Petrolul Ploiești s-au 
realizat 18 noi calificări sportive (8 
categ. a Il-a și 10 categ. a IlI-a).

Dintre tinerii care dețin recorduri 
regionale putem evidenția pe Mirian 
Slavic, Hanelore Holman și Cristina 
Jurcă.

Bunele rezultate, care s-au obținut 
în acest an, dovedesc că printr-o mai 
bună popularizare a acestei discipline 
sportive pot fi atrași spre bazinele de 
înot numeroși tineri. Succese frumoase 
in privința popularizării și practicării 
natației s-au înregistrat și în alte cen
tre (Cimpina, Moreni, Boldești, Urlați, 
Scăeni și Fieni), unde pînă nu de muli 
nu se putea vorbi despre o activitate or
ganizată în sportul natației.

Dar pentru ca aceste prime succese, 
înregistrate în natația din regiunea 
Ploiești, să fie consolidate se impun o 
serie de măsuri. Dintre acestea cele 
mai importante sînt :

Organizarea unor cursuri de instruc
tori și arbitri atît pentru înot cît și 
pentru polo; reorganizarea acelor co-> 
misii raionale și regionale în activi
tatea cărora s-au observat lacune. De 
asemenea, se impune ca profesorii de 
educație fizică să fie mai mult acti
vizați în acțiunea de trimitere a copi
ilor spre centrele de învățare a îno
tului etc.

F. ALBU — coresp.

B. Mare II 7 ,p ; Voința B. Mare 4 p 
și Chimistul B. Mare 0 p. Pînă în 
prezent s-au remarcat, printr-o biină 
precizie în lansarea bilei, Petre Bu
ruian (Industria locală), care a retr 
șil 816 și 820 p.d.

V. SASARANU — coresp.
• întrecerile campionatului orașu

lui Brașov angrenează cinci echipe 
masculine de categoria I, 6 feminine 
și un număr de 15 formații de ca
tegoria a Il-a. Iată primele locuri din 
clasamentele întrecerilor (cat. 1), după 
trei etape: feminin: 1. Hidromecani
ca ; 2. Metrom; 3. Temelia. Mascu
lin: 1. Torpedo; 2. Flacăra; 3. Me
trom. In competiția rezervată echipe
lor de categoria a Il-a situația după 
6 etape este următoarea: 1. Electrica; 
2. Carpați ; 3. Silvicultorul.

Se cuvine subliniată comportarea 
sportivei Gerda Re.nea (Hidromeca
nica), care a realizat în primele două 
etape 423 și respectiv 415 p.d. Dintre 
popicarii de categoria I s-a evidențiat 
în mod deosebit Moise Gali, reali
zatorul a 833 p.d., 816 p.d. și 842 
p.d. întrecerile continuă pe toate are
nele din localitate.

Activitatea sportivă
(Urmare din pag. 1)

cadrul activității sportive de performan
ță n-am obținut rezultate la nivelul po
sibilităților pe care le avem. Împrospă
tarea echipelor cu cadre noi, talentate, 
evidențiate in întrecerile de mase n-a 
fost o proecupare a consiliului asocia
ției noastre sportive. Propun ca in a- 
nul 1964 calendarul competițional să 
jie îmbogățit cu întreceri sportive de 
mase organizate in cadrul grupelor 
sportive. Consiliul asociației să spri
jine activ organizarea competițiilor,să 
traseze sarcină antrenorilor și instruc
torilor să jie in permanență in mijlo
cul participanților la întreceri".

S1MION RĂDUȚ: „Am neglijat in 
anul care a trecut un important as
pect : angrenarea femeilor in sport. 
Faptul că nici aici in sală nu se află 
nici o amatoare de sport este edificator. 
Și totuși, tovarășele noastre de mun
că vor să participe la diverse acțiuni. 
Este numai necesar ca unul dintre
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de mase in discuția
membrii consiliului să se ocupe de 
organizarea unor întreceri sportive 
pentru femei, să le mobilizeze la în
treceri, să le îndrume".

LIV IU MOȚ: „Singurul lucru pentru 
care poate fi lăudat consiliul asocia
ției noastre este grija pentru fotbal. 
Dar mi pot fi de acord cu exagerările 
care se fac, cu faptul că activității 
sportive de mase nu i se acordă spri
jinul necesar. țjc ce n.au fost orga
nizate campionatele pe asociație prevă
zute in calendarul sportiv pe anul 1963? 
Pentru faptul că membrii consiliului 
asociației sportive se simt atrași nu
mai de fotbal. Nu este admisibil ca 
intr-un an să se organizeze o singură 
întrecere sportivă de mase. Propun ca 
pentru anul viitor consiliul să-și în
drepte atenția îndeosebi spre organi
zarea competițiilor populare, să-și 
fixeze sarcina de a cuprinde întreaga 
masă a amatorilor de sport in com
petiții".

GH. MAC1N1C: „Mai există încă la 
noi în asociație obiceiul rău de a se 
alerga după sportivi (de fapt după fot
baliști) din alte localități. Aș pro
pune consiliului asociației sportive să

membrilor UCFS
se ocupe de creșterea tinerelor cadre 
din rîndul membrilor UCFS din aso
ciație care sînt legați de locul nostru 
de muncă, de culorile asociației, de 
orașul nostru. Acesta este singurul 
remediu nimerit pentru a face ca spor
tul de performanță să înregistreze cre
șterea calitativă pe care o așteptăm. 
Pentru aceasta trebuie să ne ocupăm 
mai mult de activitatea sportivă de 
mase, să colaborăm cu organizația
U.T.M. pentru mobilizarea iubitorilor 
de spori la startul întrecerilor. De 
asemenea este necesar să popularizăm 
mai bine acțiunile sportive pentru ca 
ele să se bucure de succesul meritat. 
Noi vrem să sprijinim activitatea con
siliului și ori de cite ori va fi nevoie 
vom pune umărul".

D. JURJEU: „Carnetele de membru 
UCFS stau pe undeva prin dulapul 
grupei noastre sportive. Praful de pe 
ele denotă lipsa de muncă organiza
torică a consiliului asociației sportive. 
Consiliul asociației sportive nu se în
grijește de astfel de „lucruri mărunte". 
Este cazul să punem ordine in întrea
ga activitate pe care o desfășurăm, să 
îndeplinim planurile de mutică pe care 

le alcătuim chiar noi. să desfășurăm 
o vastă activitate sportivă de mase. 
Chiar și pe aceea redusă pe care am 
realizat-o pînă acum n-o cunoaște a- 
proape nimeni fiindcă nu ne-am îngri
jit să popularizăm rezultatele realizate. 
Și acesta este un aspect de care va 
trebui să ținem seama în activitatea 
pe care o vom desfășurat în anul 1964".

★

Firește, nimeni nu putea analiza 
cu mai multă competență activitatea 
desfășurată de asociația sportivă 
C.F.R. Arad decit membrii UCFS 
care activează aici. Faptul că ma
joritatea și-au îndreptat atenția spre 
activitatea de mase desfășurată în 
anul 1963 arată că ceferiștilor ară
deni le este drag sportul, că vor 
să-l practice. De aceea este nevoie 
ca în anul 1964 consiliul asociației 
sportive să-și îndrepte atenția spre 
rezolvarea problemelor legate de 
desfășurarea unei cuprinzătoare ac
tivități sportive de mase, spre pu
nerea in practică a propunerilor 
prețioase făcute de participanții la 
adunarea generală.

C. GRUIA, coresp. reg.
• La prima ediție a campionatului 

masculin al regiunii Ploiești s-au în
scris 10 echipe. De-a lungul turului, 
încheiat de curînd, s-au remarcat ju
cătorii echipei Rafinăria Telea jen, care 
ocupă primul loc cu 27 p., urmată de 
Flacăra Cîmpina și Petrolul Ploiești, 
actuala campioană a țării. O atitudine 
necorespunzătoăre âu avut jucățorii de 
la Minerul Ceptura, care din cele 9 
partide s-au prezentat la patru (și 
le-au pierdut..,) J Această situație tre
buie să dea de gîndit serios condu
cerii asociației sportive respective și 
consiliului raional UCFS Mizil.

La ora actuală, în regiunea Ploiești 
există 750 de jucătoare și jucători care 
activează în diferitele competiții și 
campionate locale. Dintre aceștia s-au 
impus, datorită conștiinciozității cu 
care se pregătesc, Cristina iosifescu, 
Victoria Marcai, Dumitru C. Dumitru, 
Petre Purje, Cristu Vînătoru, Dumitru 
Constantin, Vasile Stancu, Ivan Vic
tor, Alexandru Vrinceanu și M. Sil
vestru, care au reușit să ajungă pînă 
în loturile reprezentative ale țării.

A. FLORIAN — coresp.



„Concursul pentru Insigna de Polisportiv"
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Preocupare și interes în raionul Lipova
In cele 38 de asociații sportive din 

raionul Lipova, ca de altfel în întreaga 
țară, se desfășoară intense pregătiri 
și au loc cu regularitate concursuri 
pentru» trecerea normelor „Concursu
lui pentru Insigna de Polisportiv". Nu
mai în luna decembrie peste 600 de 
tineri și tinere an participat la pro
bele de gimnastică, la întrecerile de 
tir și la triatlonul atletic. într-o scurtă 
convorbire președintele consiliului ra
ional UCFS Lipova, tov. ION IO
NESCU, ne-a spus, referindu-se Ia în
trecerile ce se desfășoară în cadrul 
„Concursului pentru Insigna de Po
lisportiv":

In raionul nostru tineretul a primit 
cu bucurie introducerea acestei poi și 
frumoase competiții de mase. Consi
liile asociațiilor sportive au socotit 
această întrecere un ajutor în munca 
de cuprindere a unui număr cît mai 
mare de participanți la întreceri. Ast
fel stind lucrurile s-a pornit la treabă. 
Au fost popularizate întrecerile, au 
fost îndrumați instructorii obștești să 
se ocupe de pregătirea participanți-

lor și au fost fixate locurile și orele 
de întrecere. De asemenea a fost ini
țiat un centru de învățarea gimnasti
cii la Lipova și 4 centre de schi la 
Săvîrșin, Bogda, Lipova și Birchiș. 
Consiliile asociațiilor sportive îmbină 
întrecerile Spartachiadei de iarnă cu 
cele ale Insignei de Polisportiv și a- 
cest lucru constituie un stimulent pen
tru participanți. Printre asociațiile 
sportive care s-au evidențiat în această 
perioadă se află Tineretul Lipova (267 
de participanți la concursurile Insig
nei), Podgoria Ghioroc (90), Știința 
Lipova (122) și Progresul Pietriș (82), 
In lot timpul iernii vor avea loc în con
tinuare întreceri așa că în curînd vom 
putea să ne mândrim cu un mare nu
măr de purtători ai Insignei de Poli
sportiv. Datorită entuziasmului cu 
oare amatorii de sport din raionul nos
tru participă la întrecerile „Concursu
lui pentru Insigna de Polisportivu și 
la cele ale Spartachiadei de iarnă 
activitatea de mase s-a îmbunătățit 
simtilor“.

n —•

Au luat sfîrșit finalele concursului republican 
al Școlilor sportive de elevi 
la volei, baschet și handbal

•-C

S-IBIU 27. (prin telefon de la tri
misul nostru). Joi au luat sfîrșit tur
neele finale masculine și feminine de 
volei. Conform așteptărilor, la băieți, 
echipa S.S.E. 2 București (antrenor 
prof. N. Waldinger) a ciștigat și ul
timul meci cu Giurgiu (3—0), termi- 
nînd neînvinsă în competiție. De-a lun
gul turneului, bucureștenii au folosit 
următorul lot: L. Dumitrescu, D. Si- 
mionescu, A. Stejereanu, D. Constau- 
tinescu, V. Constantinescu, V. Gheju, 
V. Ionescu, B. Mărculescu, S. Petrescu, 
I. Tănăsescu. Pe locurile următoare 
s-au clasat : 2. S.S.E. Cluj (antrenor 
prof. V. Moraru) ; 3. S.S.E .Ploiești 
(antrenor prof. M. Dumitrescu) ; 4. 
S.S.E. Giurgiu (antrenor I. Banu) ;
5. S.S.E. Tr. Severin (antrenor prof. 
D. Strîmbulescu).

La fete, în ultimul meci, echipa S.S.E. 
2 București a avut o misiune destul 
de dificilă în fața formației din Blaj. 
Bucureștencele au pierdut primul set 
(6—15), dar apoi au ciștigat urmă
toarele trei cu 15—1, 15—5, 15—4. In 
acest turneu prof. N. Humă a folosit 
următoarele jucătoare: Mihaela Bu- 
zea. Ana Maria Bodea, Alexandrina 
Grigore, Ruxandra Sinulescu, Ioana 
Goman. Loreta Sibacovschi, Elena Ha- 
iianis, Dana Borșu, Rodica Dragomi- 
rescu, Elena Spinachi. In ordine s-au 
clasat : 2. S.S.E. Sibiu (antrenor prof. 
Gh. Bodescu); 3. S.S.E. Blaj (antrenor 
prof. A. Mihu); 4. S.S.E. Timișoara 
(antrenor prof. D. Mayer) ; 5. S.S.E. 
Ploiești (antrenor prof. Doina Cerviș);
6. S.S.E. Buzău (antrenor prof. V. 
Teodorescu).

sub panoul advers, au avut 
mai bun de la semidistanță,

mai des 
un „coș“ . .
iar apărarea lor a fost mai fermă.

La sfîrșitul turneelor clasamentele se 
prezintă astfel: Băieți: 1. S.S.E. nr. 
2 București 10 pet; 2. S.S.E. P. Neamț 
8 pet; 3. S.S.E. Oradea 6 pet; 4. S.S.E. 
Timișoara 4 pet; 5. S.S.E. Mediaș 2 
pet; 6. S.S.E. Constanța 0 pet. Fete: 
1. S.S.E. Brașov 8 pet; 2. S.S.E. O- 
radea 6 pet; 3. S.S.E. Constanța 4 
pet: 4 S.S.E. Craiova 2 pet; 5. S.S.E. 
Timișoara 0 pot.

NEAGOE MARDAN

TIMIȘOARA 27 (prin telefon). Tur
neul final al întrecerilor de handbal 
din cadrul concursului republican 
al școlilor sportive de elevi s-a în
cheiat ieri cu următoarele rezultate:

Masculin: S.S.E. Ploiești — S.S.E 
Iași 11—4 (5—2); S.S.E. Tg. Mureș— 
S.S.E. Petroșeni 18-17 (7—7); S.S.E. 
Buzău — S.S.E. Timișoara 7—7 (3—2). 
Feminin: S.S.E. nr. 2 București — 
S.S.E. Constanța 10—3 (3—1); S.S.E. 
Timișoara — S.S.E. Cluj 7—5 (5—1); 
S.S.E. Buzău — S.S.E. Ploiești 5—4 
(3-2).

Iată clasamentele finale : Băieți: 
1. S.S.E. Petroșeni 7 p; 2. S.S.E. ti
mișoara 7 p; 3. S.S.E. Ploiești 6 p; 
4. S.S.E. Tg. Mureș 5 p; 5. S.S.E. Bu
zău 5 p; 6. S.S.E. Iași 0 p. Fete: 
1. S.S.E. nr. 2 București 9 p; 2. 
S.S.E. Buzău 7 p; 3. S.S.E. Timișoara 
6 p; 4. S.S.E. Constanța 5 p; 5. S.S.E. 
Ploiești 3 p; 6. S.S.E. Cluj 0 p.

TIBERIU STAMA

BRAȘOV 27 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Frumoasa sală de 
sport de lingă Poarta Scheiului a găz
duit joi dimineața ultimele întreceri 
de baschet din cadrul finalelor con
cursului republican al școlilor sportive 
de elevi.

Prologul finalelor propriu-zise l-au 
constituit trei meciuri, care urmau să 
stabilească configurația clasamentului 
de la locul trei în jos și care s-au în
cheiat cu rezultatele: S.S.E. Constan
ța — S.S.E. Craiova 41—43 (15—13). 
la fete; S.S.E. Timișoara — 
Mediaș 
dea — 
28), la 
Neamț 
Oradea 
chip ele 
învinse 
decisivă feminină S.S.E. Brașov a în
vins S.S.E. Oradea cu 30—24 (14—8). 
Am asistat la o întrecere în care e- 
motivitatea și uneori nervozitatea ex
cesivă au făcut ca nivelul tehnic al 
jocului să scadă. S-a luptat dîrz pen
tru fiecare minge, cu o energie rar 
întîlnită în partidele feminize. Dar 
tocmai din aceste motive, precizia în 
aruncările la coș — mai ales — a 
lăsat de dorit. Mai calme în final și cu 
realizatoare ceva mai sigure, brașo- 
vencele au ciștigat pe merit.

Finala masculină a opus echipele 
S.S.E. nr. 2 București și S.S.E. Piatra 
Neamț. A învins prima formație cu 
scorul de 56—50 (26—24). Nu s-a jucat 
în același ritm susținut ca la fete, ci 
mai mult tactic, pozițional. Elevii din 
P. Neamț au mizat mai mult pe pre
gătirea fizică și contraatacuri. In 
schimb, bueureștenii și-au pregătit mai 
bine acțiunile ofensive, au pătruns

S S E. 
42—-30 (20—14) și S.S.E. Ora- 
S.S.E. Constanța 62—49 (22— 
băieți. In ajun, S.S.E. Piatra 
a ciștigat meciul cu S.S.E. 
cu 55—34. S-au întîlnit apoi e- 
pretendente la titlu, toate ne- 
pînă la acea oră. în partida

Azî, vă informăm despre:

DISPENSARUL REGIONAL DE CULTURĂ FIZICĂ Șl SPORT DIN CLUJ
tiv, pentru care medicii sportivi eta
jera au o predilecție deosebită (ei cer
cetează în prezent sindromul de supra
solicitare fizică cu manifestări diges
tive la sportivi), dr. Pop ne-a pus în 
temă și cu laborioasa activitate știin
țifică pe care o desfășoară colectivul 
dispensarului din Cluj, cu „prezențele* 
foarte apreciate la ultimele simpozi
oane și congrese ale medicinii sporti
ve internaționale de la Moscova 
(1958), Torino (1960) și Praga (1963). 
La acest ultim congres internațional 
de la_ Praga, țara noastră a prezentat 
o serie de lucrări aparținînd doctorilor 
T. Crișan, M. Ioanele, Victor Pop, Va- 
sile Achim și Onoriu Chețeanu. ear* 
au fost mult apreciate

„Pentru anul viitor, ne-a spus de. 
Pop, ne vom adînci cercetările în unele 
probleme legate de determinarea pro
cesului de creștere la sportivi, ca și da 
alimentația sportivului, care după pă
rerea mea mai ridică încă tnuhe necu
noscute".

Sîntem convinși că, prin conștiincio
zitatea și pasiunea cu care muncește, 
acest colectiv va aduce și >n viitor 
o mare contribuție la dezvoltarea miș
cării de cultură fizică și sport din re
giunea Cluj.

în țara noastră, medicina sportivă 
luat un avînt deosebit în ultimii ani. 

Aproape că nu mai există colțișor al 
țării unde avizul doctorului să nu în
tovărășească permanent activitatea at
letului, gimnastului, fotbalistului sau 
handbalistului. în marile centre au 
luat ființă policlinici și chiar dispen
sare speciale, care urmăresc cu aten
ție dezvoltarea tineretului nostru spor
tiv și contribuie — pe baza unor ob
servații științifice — în mod eficient 
la îmbunătățirea calității activității 
sale. Unul din aceste centre este și 
Dispensarul regional de cultură fizică 
și sport din Cluj, o adevărată mîndrie 
a medicinei sportive din țara noastră.

înființat încă din 1930 de mult re
gretatul profesor dr. Iuliu Hațeganu, 
dispensarul (director dr. Titus Crișan) 
a luat, în ultimul timp, proporțiile unei 
unități medicale complexe. Sportivii 
din regiunea Cluj (și, rețineți, nu nu
mai cei de performanță) beneficiază 
de un control permanent în cadrul ca
binetelor de: 1. chirurgie și traumato
logie; 2. interne și cardiologie; 3. roent
gen-diagnostic; de o secție pentru cul
tura fizică medicală (cu două săli de 
gimnastică bine întreținute), ca și de 
o secție de hidro-fizioterapie și labo
rator. Și un amănunt pe care nu am 
vrea să-l scăpăm, pentru că el vorbește 
de la sine despre pasiunea cu care lu
crează acest colectiv: în 1952, fișele 
atestau un număr de 14.036 de con
sultații și tratamente, iar în 1962 cifra 
impresionabilă de 90.332, care cu si
guranță că va fi depășită la finele 
acestui an.
REZULTATUL SUTELOR SI MIILOR 

DE ORE DE OBSERVAȚIE
In cadrul dispensarului, chiar de la 

legitimare, sportivul este supus unui 
control amănunțit atît asupra funcți
ilor organice, cît și asupra calităților 
fizice pe care le are. în urma acestui 
control, sportivul este îndreptat spre
secția în care poate da cele mai bune ' Căliman) 
rezultate. Trei luni mai tîrziu, el este 
chemat la un examen și mai amănun
țit și pe baza acestuia este trimis 
înapoi în secție cu date precise asupra 
efortului pe care îl poate depune, date 
extrem de utile antrenorului.

Un principiu care stă la baza muncii 
acestui colectiv este cel al dispensari- 
zării sportivului. Astfel, ochiul docto
rului urmărește sportivul în cauză nu 
.numai în cabinet sau pe terenul de 
sport; se culeg date asupra activității 
profesionale a acestuia, asupra alimen
tației, ca și a modului de odihnă. în 
plus, fiecare doctor este specializat 
într-una sau mai multe ramuri sporti
ve după cum urmează: dr. Crișan (at
letism, baschet, volei), dr. Ioanete (fot
bal), dr. V. Pop (jocuri sportive), dr. 
Achim (ciclism, lupte, gimnastică), 
dr. Chețeanu (gimnastică, scrimă, te
nis de masă), dr. Simu (atletism), dr. 
Moraru (natație, schi, hochei), dr. Ro- 
sental (box) și dr. Drăgănescu (nata
ție). In felul acesta, cum este și nor
mai, observațiile sînt mai bogate, iar 
concluziile dintre cele mai bune.

Fiecare medic din cadrul dispensa
rului desfășoară permanent o urmărire 
medico-pedagogică a sportivului la an
trenament. Apoi pe baza unor discuții 
cu antrenorii, pe baza datelor culese

a
la antrenament și a indicilor extrași 
la controlul periodic sînt elaborate con
cluzii precise după care antrenorii se 
pot ghida în conducerea lecțiilor de 
instruire. In același timp, antrenorii 
sînt urmăriți dacă respectă indicațiile 
primite de la doctori.

Ca urmare a acestui stil de muncă, 
colectivul dispensarului a elaborat o 
interesantă fișă 
baza acestei fișe 
în efort specific 
vttlui. Aceste fișe 
acum mai mult ,
și atleți — s-au dovedit foarte “utile 
pentru aducerea sportivului la o formă 
maximă, pentru determinarea cauzelor 
unor anumite afecțiuni musculare, ca 
■și a felului cum pot fi ele evitate etc.

medico-sportivă. La 
stă controlul dinamic 
(pe teren) al sporti- 
— experimentale pînă 
la fotbaliști, rugbiști

PERMANENTA COLABORARE CU 
ANTRENORUL...

...stă Ia baza muncii medicilor spor
tivi de la acest dispensar. Deplasîndu-se 
permanent la antrenamente, urmărind 
în cadrul competițiilor evoluția spor
tivului, colectivul dispensarului este 
mai totdeauna în posesia unor date in
teresante și valoroase. Aceste date 
sînt mereu verificate prin antrenorii 
sportivilor respectivi, care adesea reu
șesc chiar să le îmbogățească.

Iată exemplul baschetbalistului Ho- 
ria Demian, care din cauza unei slabe 
și, mai ales, a inegalei dezvoltări ge
nerale nu dădea un randament supe
rior. La cererea antrenorului E. Sa
rosi, pivotul naționalei noastre a primit 
din partea dispensarului un program 
de gimnastică adecvat dezvoltării sale 
proporționale, ca și întăririi unor grupe 
de mușchi ale trenului inferior, iar re
zultatele nu au Intîrziat să apară. E- 
xemple asemănătoare ne mai pot oferi 
și rugbi.știi juniori de la Știința, ale 
căror calități fizice s-au îmbunătățit 
mult în ultimul timp, ca urmare a co
laborării

Șl

ADRIAN VASILIU

întreceri

dintre antrenorul lor (Silviu 
și dispensarul sportiv.

CITE CEVA DESPRE 
PROIECTE

La acest capitol l-am avut ca inter
locutor pe dr. Victor Pop, unul din 
membrii colectivului. Vorbindu-ne des
pre problemele deficiențelor fizice la 
copii (o preocupare mai veche a co
lectivului), despre investigațiile făcute 
la sportivi, privind funcțiile cardio
vasculare, ca și cele ale tubului diges-

de
in

tenis de masă
orașul Călărași

Cu cîtva timp în urmă in orașul Că
lărași s-a 
cu „Cupa 
luat parte 
competiție 
asociațiile 
Avîntul, Energia, Strungul și Unirei,

Competiția, desfășurată în sala aso
ciației sportive Progresul, a fost ur-< 
mărită de un număr mare de specta
tori. Dintre concurenți s-au remarcat 
în mod deosebit Mircea Tătăranu — 
cîștigătorul primului loc, Liviti Vide- 
jeanu și Lazăr Arghiriadis.

organizat un concurs dotat 
30 Decembrie", la care an 
25 de sportivi. La această 
și-au trimis reprezentanții 
sportive Știința, Progresul. 

''nirea.

STAN CRI STEA —coresp.

AL. GROS—-coresp. regional

Schiorii brașoveni sini gata de start
In orașul de ta poalele Tîmpei sini 

numeroase secții fruntașe in schi. Din 
rindul acestora s-au ridicat numeroși 
campioni ai tării, atît la probe nordice, 
cit și la cele alpine, precum și alți 
sportivi de frunte care ne-au reprezen
tat țara în multe concursuri internațio
nale. Nu de mult am prezentat antre
namentele efectuate de schiorii de la 
Dinamo și A.S. Armata Brașov. In 
raidurile de mai jos ne vom ocupa de 
pregătirile sportivilor celorlalte cluburi 
și asociații brașovene, care, de aseme
nea, așteaptă cu nerăbdare începerea 
sezonului anului 1964, dornici să aibă 
o comportare cit mai bună.

Schiorii clubului Steagul roșu și-au 
încheiat de mai multă vreme antrena
mentele pe uscat și au continuat să se 
pregătească pe... ghbață. Intr-adevăr, 
înainte de a trece la lucrul pe zăpadă, 
reprezentanții clubului Steagul roșu 
au ținut cîteva lecții de pregătire pe 
gheața lacului Noua, din apropierea 
uzinei. Patinajul i-a ajutat să treacă 
mai ușor de la antrenamentele pe us
cat la cele pe zăpadă. La probele alpi
ne, antrenorul Radu Scîrneci are la 
dispoziție un lot valoros, din care re

marcăm pe Magdalena Bîră, Gh. Cris- 
toloveanu, Helga Czoppelt, Otto Lieb- 
hardt, V. Brenci ș.a. Cu multă seriozi
tate se antrenează și fondiștii, de cwe 
se ocupă Moise Crăciun. Specialist la 
combinată nordică. Moise Crăciun pre
gătește un lot de tineri, dintre care 
N. Țeposu și C. Băncilă anunță că vor 
avea un cuvlnt greu în cursul competi
țiilor apropiatului sezon.

Lotul Științei Brașov este mult mai 
numeros decît în anii trecuți. Asociația 
va fi reprezentată de fostul campion 
republican Nicolae Pandrea, precum și 
de alți cunoscuți schiori printre care 
Monica Klokner, Geza Tomori, Șerban 
Teculescu, V. Tomoioagă, Johana Le- 
xen ș.a. Prof. C. Diaconescu, antreno
rul studenților brașoveni, dorește ca 
prin buna comportare a elevilor săi 
să contribuie la ridicarea prestigiului 
schiului brașovean.

Reprezentanții clubului sportiv șco
lar Luceafărul, antrenați de prof. Dra- 
goș Burghelea, au avut ca loc' de an
trenament aleile de sub T talpa' și ba
zele sportive ale Școlii medii nr. 2. 
Profitind de vacanță și de zăpada că
zută in ultima vreme, elevii brașoveni

Otto Liebhardt, unul din reprezentanții studenților brașoveni, într-o cursă 
de coborîre pe Valea lui Carp.

Foto : Prof. I. Matei

au efectuat cîteva antrenamente în 
Kantzer. Din lot fac parte Liana Ble- 
bea, Constanța Măzgăreanu, Gizela 
Moores, Rodica Stoian, Rodica Oprea, 
Eugenia și Ioana Boțea, Rodica Fră- 
țilă, Florin Bidu, Gh. Văideanu ș.a.

Secția de schi-fond de la Tractorul 
Brașov se va baza în sezonul anului 
1964 pe aportul unor tineri care s-au 
afirmat încă din iarna trecută. Antre
norul Ion Sumcdrca a reușit să asi
gure elevilor săi o pregătire fizică sa
tisfăcătoare și speră ca Doina Boboc, 
Rodica Stoian, Eugenia Boboc, Marcel 
Cojan și Ion Stoian să se claseze in 
fruntea concursurilor la care vor par
ticipa.

La sărituri, antrenorul Aurel Mun- 
țeanu are la dispoziție un lot de 15 
schiori, din rindul cărora mulți juniori 
deosebit de talentați. Săritorii de bază 
ai apropiatului sezon sînt I. Colcer, 
A. Biriș, E. Lexen (seniori), V. Măr- 
gineanu, I. Arsu, V. Voinea (juniori). 
De subliniat că antrenorul Aurel Mun- 
teanu și săritorii săi au efectuat mun
că patriotică pentru amenajarea tram
bulinei mari din Poiana Brașov.

CAROL GRUIA—coresp. regional

Intilnirea de biatlon
R. P. R. — R. 0. G.

a fost contramandată
Deoarece echipa R.D. Germane ă 

anuntat că nu mai poate face depla
sarea, întîlnirea internațională de biat
lon modern de iarnă dintre selecțio
natele R.P. Romine și R.D. Germane, 
care trebuia să aibă loc duminică la 
Poiana Brașov, a fost contramandată. 
Biatloniștii romi ni vor sus fine între 
ei un concurs de verificare, pe pirita 
de la Predeal. Peste o săptămină. re
prezentativa tării noastre se va deplasa 
la Altenberg Herizgebirge. pentru a 
participa la un concurs internațional, 
alături de sportivii din R.D. Germană 
și R.P. Polonă.
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Steaua și Dinamo București 
învingătoare în meciurile restante de joi

Cele două iormafii se
r Joi seară, în ciuda faptului că în 
programul de la Floreasca figurau 
in urne sonore ca Steaua, Dinamo Bucu
rești, Rapid, și chiar Știința Tg. Mu
reș, am fost din nou martorii unor 
focuri de un slab nivel tehnic, în care 
fazele de baschet adevărat le putem 
jaumăra pe degete.

în „deschidere", campionii 
Ibaschetbaliștii de la Steaua — 
ni a ultimelor comportări — au

țării, 
pe li-

..... .. ..... ..... ......r____  trecut 
prin „călduri" pînă au obținut decizia 
în fața studenților mureșeni. Angrenîn- 
‘du-se în jocul lent, pozițional (ce con
venea de minune Științei), ap.ărîndu-se 
Toarte slab, militarii au încheiat prima 
irepriză cu un pasiv de 12 puncte 
Ț32—44). Pînă atunci, jucătorii Știin
ței au acționat cu mult curaj, concre- 
ttizînd cu precizie, prin Țedula și Toth, 
iaproape fiecare ocazie ivită.

In primele 5 minute de joc după 
reluare însă s-a produs o răsturnare 
neașteptată de scor, ceea ce a decis și 
soarta meciului. Cu o serie de inter
cepții și contraatacuri rapide în fața 
unui adversar pur și simplu uluit de 
întorsătură, campionii au marcat 18 
puncte fără ca să primească vreunul 
(50—44)1. Și cum arătam mai sus, 
pentru a menține acest avantaj de 
cîteva puncte asupra unei formații în 
care „5-ul“ de bază avea cîte 3 și 4 
greșeli personale, Steaua a trecut prin 
multe emoții (în min. 35 scorul deve
nise din nou egal: 59—59). Rezultat 
final: 75—67 (32—44) pentru Steaua.

Și partida a doua de joi a fost de
parte de ceea ce ne ofereau în aniitre- 
cuți derbiurile Rapid — Dinamo Bucu
rești. S-a jucat „pozițional", cu înceti
nitorul și cu multe greșeli. Au cîștigat, 
pe merit, dinamoviștii pentru că au lup-

DIN NOU DESPRE PRECIZIA
IN ARUNCĂRILE LA COȘ...

Și pentru cele 10 echipe din seria I 
« campionatului republican de baschet, 
precizia în aruncările la coș (fie cele 
dun acțiune, fie loviturile libere) con
tinuă să rămînă o problemă încă nere
zolvată.

De pildă, în ceea ce privește arun
cările din acțiune, doar trei echipe 
ne-au oferit pînă în prezent, în cele 
20 de partide, procentaje de peste 
50%: Rapid București în partida cu 
Cri șui Oradea (65%), Știința. București 
fin meciul cu Voința Tg. Mureș (57%) 
ți Știința Cluj în partida cu Unirea 
București (51%). In rest, celelalte 
cifre continuă să fie modeste Cele 
mai slabe dintre ele: Unirea București 
(24% în jocul cu Știința Cluj), Voin
ța Tg. Mureș (28% în întîlnirea cu 
Mureșul Tg. Mureș) și Crișul Oradea 
(28% în meciul cu Voința Tg. Mureș).

La capitolul aruncărilor libere, un 
eingur procentaj totalizat pe cele 4 
partide este meritoriu: Rapid Bucu
rești cu 67%. La polul opus avem de 
pildă, pe Știința București care 
a transformat doar 7 din cele 
22 de lovituri de oare a benefi
ciat în meciul cu Știința Cluj (!) și pe 
[Voința Oradea (4 din 18 în partida 
■cu Unirea București).

Cifrele de mal sus ne arată că echi
pele noastre fruntașe nu se preocupă 
îndeajuns de îmbunătățirea preciziei 
aruncărilor la coș. Una din principalele 
lacune în antrenamentele echipelor 
noastre constă în faptul că — la an
trenamente — aruncările la coș nu se 
fac în condiții cît mai apropiate de 
cele de concurs.

® Ultimele etape au adus unele mo
dificări în clasamentele coșge terilor. 
La băieți, pe primul loc a trecut că
pitanul echipei Steagul roșu Brașov,

Concursul
' In sala clubului Progresul din Capi
tală continuă desfășurarea întrecerilor 
pentru juniori.

In grupa I s-au jucat trei runde. 
Iată rezultatele mai importante: Se
gal — Stan 1/2—1/2, Tiniofte Va
lentin — Ghizdavu 0—1, Timolte Vic
tor — Dumitrașcu 0—1, Drăghici — 
Pătrașcu 1—0 (runda I) ; Urzică — 
Korner 1—0, Segal — Drăgan 1/2— 
1/2, Ghizdavu — Drăghici 1/2—1/2
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Intilncsc niîinc In partida centrală din clapa a Y-a

MÎINE

17,30: Știința — Dinamo 
pid — Petrolul Ploiești 
ciuri în cadrul „Cupei F.

m capitala

Giurgiu și Cîmpeanu în luptă pentru balon. Fază din meciul Dinamo Bucu
rești — Steaua, disputat în campionatul trecut.

tat cu mai multă ambiție, au avut un pro
centaj superior la aruncările din ac
țiune (54% față de 39% al feroviarilor) 
și au recuperat mai bine la panou (Di
namo 29 de mingi. Rapid doar 19). 
De altfel, scorul le-a fost în majorita
tea timpului favorabil, tabela de mar
caj indicînd doar în min. 16 (24—24) 
și min. 30 (44—44) rezultate egale. 
Scorul final: 64—56 (34—30) pentru 
Dinamo, care continuă astfel să fie ne
învinsă în acest campionat. Cei mai 
buni oameni ai meciului.au fost Ma
rian Spiridon (20) de la Dinamo și

El 
p; 
Pi 

Teo-

Petre Dumitrescu, cu 88 de puncte, 
este armat de: 2. Horia Demian 82
3. R. Țedula (Știin-ța Tg. Mureș) 80
4. Radu Popovici 73 p; 5. O.
doru (Știința Craiova) 66 p. La fete, 
ordinea primelor 5 este următoarea : 
Dorina Suliman 84 p; Eva Ferencz și 
Anea Raooviță 72 p; Viorica Nicu- 
lescu 63 p și Magdalena Wagner 
(Știința Cluj) 59 p.

ACTIVITATEA LA ZI
Rezultate tehnice de la finalele

chis 
între 
între

Anunțam în numărui trecut al zia
rului nostru înche erea campionatelor 
republicane de juniori pe anul 1963. 
Revenim astăzi cu principalele rezul
tate tehnice ale acestei întreceri, care 
a reunit în concurs peste 200 dintre cei 
mai buni gimnaști juniori ai țării. Ti
nerii sportivi au lăsat o frumoasă im
presie prin nivelul la care au evoluat, 
prin ținuta și disciplina manifestată in 
cele două zile de întreceri. lată-i mai 
jos pe cei mai buni din cei care și-au 
dat întilnire la finalele de la Brașov.

Știucă 8.25; paralele:
Știucă 18,35; Mioara

Nona
18,45;

FETE: JUNIOARE I Sărituri: 
Diana Toma 9,35; Ecaterina Varga 
8,30; “ - - -
Toma . .
Popescu 18,30 ; bîrnă : Toma 9,45, Po
pescu 9,35 ; Știrea. 9,00 ; sol : Toma 
18,45; Popescu 18,05; Știucă 17,65; 
individual compus: Torna 53,70; Po
pescu 53,70; Știucă 53.25;

juniorilor
(runda II) ; Drăghici — Dumitrașcu 
1—0, Timofte Val. — Wolf 0—1, 
Korner — Timofte Victor 1—0, Stan 
— Urzică 0—1, Pătrașcu — Ghizdavu 
0—1. După disputarea a trei runde 
clasamentul arată astfel; Drăghici 

*/2, Urzică 2 (1), Wolf 1 
Dumitrașcu și Korner 1

și
Ghizdavu 2
(2), Segal,
(1).

Iată și clasamentul grupei a 11-a, 
după disputarea a cinci runde: Fli- 
cher 4 (1), Rucinschi 4, Orzeanu 2 */2 
(1), Lazăr 2 (3), Dori 2 (2), Mol
dovean, Romanice și Witner 2(1).

Întrecerile continuă.
" N1COARA—coresp.

Radu Popovici (21) de la Rapid, (a.v.)
După un joc dramatic, Steagul roșu 

Brașov a întrecut aseară la Brașov pe 
Știința Timișoara cu 60—58 (32—24) 
prin două aruncări libere transformate 
în ultimele secunde de P. Dumitrescu. 
(E. BOGDAN și D. PETRE - co
resp.).

D.

SI ACUM, UN ALT DERBI, 
DINAMO BUCUREȘTI — STEAUA

învingătoare în partidele restante de 
joi seara, Dinamo București și Steaua 
se întîlnesc mîine dimineața (de la 
ora 11,45 în sala Floreasca) într-o par
tidă foarte importantă pentru pozițiile 
fruntașe -ale clasamentului. Dinamo- 
viștii se prezintă la acest meci după 
4 victorii consecutive și, pe baza com
portărilor avute, par să aibă o șansă 
în plus. Steaua, în schimb, nu joacă 
încă la valoarea lotului de care dis
pune. Dar, ca și in nenumărate rînduri, 
campionii ne-au dovedit că atunci eînd 
se mobilizează sînt capabili și de re
zultate valoroase, lată de ce partida 
de mîine suscită un interes deosebit.

Tot mîine, în sala Floreasca (ora 
10,30), este programată și o aită par
tidă masculină, care poate oferi un 
spectacol pasionant: Știința Bucureșli- 
Știința Timișoara.

SENIOARE I. Sărituri: Elena So
lomon 17.00 ; Gabriela Berescu 16,70 ; 
Viorica Moglan 16,55; paralele: Mo
glan 17,90; Doina Pană 17,75; Maria 
Andrioaiei 17,70; biină: Pană 17,35; 
Gabriela Loghin 17,25; Rodica Cheșa 
16.95 ; sol: Berescu 17,95 , Pană 17.55; 
Solomon 17,55; Individual compus: 
Pană 68,30 ; Andrioaiei 67,60 ; Moglan 
67,50 ;

MAESTRE. Sărituri: E'ena Ceam- 
pelea 18,20 ; Maria Nania 17,05 ; Doina 
Scăiușan 16,00; paralele: Olga Io- 
nescu 18,15; Rodica Apăteanu 18.00; 
Ceampelea 17,90; bîrnă: Rozalia Bai- 
zat 18,45; Ceampelea 18,40; Lucia 
Chiriță 17.40; sol: Ceampelea 18,65; 
Baizat 18,55; Apăteanu 17 65; indivi
dual compus: Ceampelea 73.15; Baizat 
69,25; Chiriță 67.25. Primele clasate pe a- 
parate la categoria maestre, ca și prima 
clasată la individual compus la aceeași 
categorie au fost declarate campioane 
de juniori ale R.P. Romine pe anul 
1963. Pe echipe: oraș București I 
382,33, campioană a R.P.R. pe 1663; 
Banat 370,80; Ploiești : .381.99; Do- 
brogea 343.25; Cluj 334,25; Brașov 
326,90.

BĂIEȚI. JUNIORI I. Sol : Petre Mi- 
hăiuc 18.95 ; Gh. Păunescu 18,65 ; Gor- 
nel Bălan 18.35; cal: Păunescu 9,30; 
Romeo Moșn-eguță 9,20 ; Mihăiuc 9.15; 
inele : Mihăiuc 9,60 ; Bălan 9,50 ; Io
sif Bende 9,30; sărituri: Mihăiuc 19,00; 
Bălan 18/55; Gabriel Cailide 18,55; 
paralele: Mihăiuc 9,90; Bălan 9,60; 
Paul Costin 9,60 ; bară : Mihăiuc 9.50 ; 
Bălan 9,30; Costin 9,30 • individual 
compus : Mihăiuc 76,00; Bălan 74,15; 
Păunescu 73,95.

SENIORI II. Sol: Jean Lascu 18,35; 
Petre Mărcuțiu 18,15; Teofil BJaj 18,10; 
cal : 
9,25;
Blaj 
turi: 
cadie 
lele:

Mărcuțiu 9,35; Petre Potcovaru 
Bla j 9,20 ; inele : Mărcuțiu 9,35; 

9,30; Paul Horvath 9 25; sări- 
Potcovaru 18,90; Ferdinand Ar- 

18,30; Mărcuțiu 18,25; para- 
Potcovaru 18,80; Mărcuțiu 18,50;

BASCHET : Sala I. L Caragiale, 
de la ora 20: Mâtasea Dudești — 
I.C.F. (feminin, seria a ll-a).

VOLEI : Sala Giulesti, de la ora ----  „... _. - (f) ș. Rq_ 
(m), me
ii Volei".

BASCHET : Sala Floreasca, de 
la ora 8: Progresul — Știința Ti
mișoara (feminin, seria a ll-a). 
Progresul — Voința Tg. Mureș 
(masculin seria a ll-a), Știința — 
Știința Timișoara (masculin, seria 
I), Dinamo — Steaua (masculin, 
seria I).

VOLEI : Sala Dinamo, de Ia ora 
8,30 : Progresul — Știința Timi
șoara (m), Steaua — Știința Ga
lați (m), Dinamo — Tractorul Bra
șov (m) — meciuri în cadrul „Cu
pei F. R. Volei".

Sala Giulești, de la ora 9,30 : 
Metalul — Partizanul roșu (f), Ra-

Decembrie
Din numeroasele scrisori sosite 

săptămîna aceasta la redacția ziaru
lui nostru cîteva ne informează des
pre activitatea pugilistică în țară. In 
această perioadă, ne scriu corespon
denții noștri Dumitru Ghițescu, Tra
ian Bora, Eugen Bogdan, în mai mul
te regiuni și orașe din țară s-au or
ganizat concursuri de bcx dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie".

La Tg. Mureș, în sala de festivități 
a Casei Ofițerilor, au avut loc două 
reuniuni de box în cadrul „Cupei 30 
Decehibrie". Pe primul loc s-a clasat 
Progresul Reghin, care a acumulat un 
număr de 25 puncte, cîștigmd astfel 
și trofeul pus in joc. Locurile ur
mătoare au fost ocupate în ordine 
de: Rapid Odorhei (19 p) și A.S.A. 
Tg. Mureș (13 p). Cu prilejul aces
tor reuniuni s-au evidențiat o serie 
de boxeri ca : Zoltan Antal (Gheor- 
ghieni). Ovidiu Gorea (Reghin), Au
rel Naidin (Tg. Mureș).

„Cupa 30 Decembrie" a regiunii Hu
nedoara a fost câștigată de echipa

juniorilor
■ Eugen Dogaru 18,05; bară: Bla j
; Mărcuțiu 18,15; Potcovaru 17,85;
• dividual compus : Mărcuțiu 92,75 ; Pot- 
i covaru 92.70; Blaj 90,90;
; SENIORI 1. Sol : Anton Socaciu 
i 18,10; Vasile Coșariu 17,80; Marcel 
; Benea 17.00 ; cal: Coșariu 17,75 ; So- 
: caciii 16.80 ; Benea 15.00 ; inele:
i citi 17,55 ; Coșariu 1,7,20 ; Benea 

sărituri: Benea 18,80 ; Socaciu
■ Coșariu 18,35 ; paralele : Coșariu
i Socaciu ~
■ Coșariu 17.80; Socaciu 15,15;
; 14.80; ...........
■ 107,35;

18,30; 
in-

18,20; Benea 15 90;

Soca- 
14,80; 
18,55; 
18,45; 
bară : 
Benea 

individual compus: Coșariu 
Socaciu 164.35; Benea 96,30. 

Primii clasați la categoria seniori 1 
atît pe aparate cit și la individual com
pus au devenit campioni republicani 
de juniori pe anul 1963. 
Pe echipe, la băieți, cla
samentul se prezintă ast
fel : Banat 459,55; Cluj 
438,35; București 1 
421,20; Brașov 405,40; 
Mureș A. M. 390,00; Cri- 
șana 386,20.
AZI LA BRASOV : CON
CURSUL REPUBLICAN 
DE GIMNASTICA AR

TISTICA
Astăzi se încheie activi

tatea competițională de 
gimnastică din acest an. 
La Brașov este programa
tă ultima întrecere ofi
cială a anului: finala 
concursului republican de 
gimnastică artistică, la 
care vor fi prezente spor
tive din mai multe ora
șe ale țării unde această 
disciplină a cunoscut o 
largă dezvoltare în ulti
mii ani. Programul con
cursului prevede exerciții 
cu obiect portativ, fără o- 
biect portativ, precum și 
pe ansambluri.

meciuri 
în cadrul „Cupe Volei". •

FOTBAL : Stadionul Dinamo, de 
la ora 10,30: Lotul de juniori 
U.E.F.A. — Metalul București.

HANDBAL : Sala Floreasca, de 
la ora 15 : Meciuri masculine si 
feminine în cadrul „Cupei F. 6. 
Handbal".

Aurul Brad (antrenor Traian Bora) 
care în finala acestei competiții a în
vins echipa Minerul Vulcan cu sco
rul de 23—15.

La Brașov, comisia orășenească de 
box a organizat în cinstea zilei de 
30 Decembrie o reuniune pugilistică 
între selecționata orașului Brașov și 
cea din Câmpulung Muscel. Echipa 
locală, prezentînd boxeri mai bine 
pregătiți, a câștigat întîlnirea cu sco
rul de 27—10.

In cel mai spectaculos meci al re
uniunii Nicolae iuga (Brașov) a 
vins prin abandon în repriza a 
pe musceleanul Gh. Preda. Au 
avut comportare bună următorii 
xeri: V. Budulici, I. Binder de
Brașov și I. Marcu, Tr. Nicolae de la 
oaspeți.

în-
11-a 
mai 
bo

ia

De la I.E.B.S.
• Pentru jocurile de hochei pe ■- 

gheată dintre echipa cehoslovacă ■ 
CHOMUTOV si SELECȚIONATA ; 
OLIMPICA A R.P.R. din zilele de ; 
28 și 29.XlI.a.c. de la patinoarul ■ 
artificial, biletele se vor găsi în zi- '' 
Iele jocurilor la casele patinoarului.

Patinoarul artificial este des- 
pentru patinajul public astăzi 
orele 15,30—17,30 si mîine 

orele 10—13 și 15—17.

La bazinul acoperit Floreasca 
cursurile de inițiere la

0
continuă
înot pentru copii. înscrieri și infor
mații la complexul Floreasca, tele
fon 11.64.09.

Ședința de analiză 
a F. R. Atletism

Astăzi de la ora 9 are loc la sediu 
Consiliului General al UCFS (etaju 
VIII) ședința de analiză a activități 
Federației de atletism pe anul 19€3

elena ceampelea

meciului.au


Despre echipele din categoria
cele 13 etape s-au disputat 91 de me- 

, înscriindu-se 249 de goluri (cu 14 mai 
decît în seria a Il-a). Etapa a Vl-a a 
cea mai fructuoasa (24 de goluri) iar 
r-a cea mai anemică (14 goluri). Au 
acordate 24 de lovituri de la 11 m din

16 transformate și 8 ratate. Au trans
it : Vălaiu (Dinamo) 3 lovituri; Anion 
■ța Craiova) și Mihăile-scu (Metalul 
>viște) cite 2 lovituri; Meder, Bogdan 
hlăul), D. Dumitrescu (Știința Craiova), 
a (Știința Galați), Crnceru (Poiana), 
1, Zâroaia (Foresta), Niculescu (Metalul 
)viște), Șașcă (Știința București) cite 
iritură. Au ratat cite o lovitură : Ivăn- 
i (Tractorul), Vălcrfu (Dinamo), P. Fo
ii (Metalul Buc.), Șașcă (Știința Buc.), 
1 (Foresta), Eanu (Poiana), Manta (Ști-
Galați) și Fetea (Știința Craiova). 3 

:i au fost marcate cu capul : I. Nicu- 
i (Metalul București), Marin și Cazacu 
ea R. Vîlcea); 1 gol s-a înscris din 
nă liberă directă : 'Popescu (Știința 
iești); 2 goluri au Iest marcate în pro- 
poariă : Cincu (Dinamo Bacău) și Flo- 
i (Știința Craiova).
baza cifrelor înregistrate se pot trage 

Poarele concluzii :
Cele mai multe meciuri cîștigate : ME- 

JL Tîrgoviște (9).
Cele mai puține meciuri cîștigate : 

IȚA Galați (2)
Cele mai multe meciuri egale : DI- 
O Bacău și ȘTIINȚA Craiova (cîte 5). 
Cele mai puține meciuri egale ; FLA- 

A Moreni (nici unul).
Cel mai anemic Gtac : FORESTA Făl- 
i (9 goluri marcate).
Cea mai slabă apărare : CEAHLĂUL 
eamț (27 de goluri primite).
interesantă caracteristică a componen- 
seriei I este următoarea : toate echi- 
se dovedesc „tari" pe teren propriu 

abe în deplasare. Singura care a reu- 
ă cîștige... 2 meciuri pe terenul adver- 
uf^este METALUL Tîrgoviște.
se echipe (CHIMIA, JOIANA, FORESTA, 
IȚA EUC., TRACTORUL, METALUL Buc.) 
dștigat cîte un meci, restul celor 8 e- 
e nereușind să cîștige vreunul 1 
Ierul seriei, METALUL TÎBGOV1ȘTE, a 
inat turul cu 19 puncte (din care 14 
zale acasă). Metalul a marcat 17 go- 
pe teren propriu (primind 4) și 7 go- 
în deplasare (primind 12). A cîștigat în

9 meciuri, a pierdut 3 (cu Metalul 
, C.F.R. Pașcani, Știința Galați) și a 
l Unul nul (cu Dinamo Bacău).

IANA CÎMPINA (locul 2, 7 meciuri cîș- 
e, 2 nule, 4 pierdute) a realizat 13 
;te acasă (din 14 posibile) și 3 în de- 
aie. Pe teren propriu a marcat 16 go- 
— primind 2 — iar pe teren străin a 
:at 4, primind 11. Cel mai bun scor 
zaț : 4—0 cu C.F.R. Pașcani. Cel mai 

rezultat : 1—1 cu Știința Craiova, pe
i propriu.

F.R. PAȘCANI (locul 3, 6 meciuri cîș- 
e, 4 nule, 3 pierdute) a terminat turul 
pionatului cu 16 puncte, la egalitate cu 
na, dai cu un golaveraj inferior. A rea-

13 puncte acasă (din 14 posibile) și 
deplasare, mareînd 13 goluri acasă și 
deplasare. A primit 2 goluri acasă și 
deplasare. Mu a obținut nici o victo- 

pe terenul adversarului.

UREA R. VÎLCEA (locul 4, 5 meciuri cîș- 
e, 4 nule, 4 pierdute), a realizat 14 
de (din care 11 acasă). Nu a cîștigat 
un meci pe terenul adversarului, „sco- 

’ însă 3 meciuri nule extrem de valo- 
e și neașteptate : 1—1 cu Foresta Făl
ii, 1—1 cu Poiana Cîmpina și 2—2 cu 
ța București.
itorră faptului că în ultimele 5 etape 
a ierdut nici un meci, realizînd 8 
Jte-, Unirea a „săltat" de pe locul 13 
>a a IX-a) pe locul 4 (etapa a XIII-a).

ACTORUL BRAȘOV (5 victorii, 3 nule, 
fringeri) are un golaveraj bun (22:15) 
sie — după Metalul Tîrgoviște — sin- 
[ echipă care a realizat 4 puncte în 
asare (1 meci cîștigat și 2 nule). A 
:a1 pe teren propriu 15 goluri, primind 
□r pe terenul adversarului a marcat 7
ii și a primit 12. A „scos" cîteva ie
rte demne de remarcat : 4—1 cu Chi-

1—0 cu Flacăra, 3—0 cu Poiana și 6—0 
Foresta, acesta din urmă constituind 
mai mare scor realizat în turul cam- 
atiilui de vîeo echipă a 6eriei res- 
ive.

KAMO BAC AU (4 victorii, 5 nule, 4 în
teți) este posesoarea unui lot valoros,

jcretul longevității lui Stanley Matthews
Stanley Matthews, un nume legen- 
... Multi au dorit să-) imite dar 
u reușit. Despre acest fotbalist se 
vorbi întotdeauna în istoria fotba- 
u mondial" —scria ziaristul englez 
d Ale Gary, cu prilejul zilei de 
tere a bătrînului Stan care, la 1 fe- 
arie 1964 va împlini respectabila 
4ă (pentru un fotbalist activ) de 49 
ani I
.ongevitatea sportivă este cu adevă- 
excepțională : 31 de ani în figa I 

i 11-a a campionatului englez, timp 
rare a susținut aproape 900 de me- 
i oficiale (de campionat, de cupă și 
rnaționale) dintre caTe 84 în echipa 
’eaentativă.
tanley Matthews și-a început carie- 
fotbaiistică în echipa Stoke City, 
vîrsta de 15 ani, jar la 19 ani a 

selecționat în reprezentativa An- 
i. Timp de 23 de ani (din 1935 și 

5 în 1958) .a făcut parte din lotul 
ipei reprezentative. Pentru a vă ilu- 
. popularitatea de care se bucură 
tthews în orașul Stoke vă vom re
duce o mică întîmplare din viața 

în 1937. cînd a vrut să-și pără
sea clubul, locuitorii orașului au 
foarte indignați. 3.000 de suporteri 

manifestat în fața casei sale, scan- 
i „Stan nu are voie să ne pără
sea". Pe străzile orașului erau lipi- 
afișe cti același conținut. Totuși, în 
6, in urma unor neînțelegeri cu con

același care — după cum vă amintiți — 
în campionatul trecut (categoria „A") reu
șise în retur rezultate excelente, acnmulînd 
15 puncte din 7 victorii și un meci nul. 
Retrogradînd în „B", același lot a cîștigat 
numai 4 partide (din 13) și, cu chiu, cu 
vai, a realizat 5 meciuri nule. In deplasare, 
fosta divizionară „A", susținina 7 meciuri 
nu a cîștigat nici unul, mareînd în total 
4 goluri 1 Băcăoanii au fost învinși de : 
C.F.R. Pașcani (0—2), Poiana (.0—2), Unirea 
(0—1) și Știința Craiova (0—2). Au realizat 
meciuri, nule cu : Ceahlăul, Metalul Buc., 
Foresta Fălticeni (.în deplasare), Metalul 
Tîrgoviște și Chimia Făgăraș (pe teren 
pxopiiu).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI (6 meciuri cîștigate, 
1 nul, 6 pierdute) a cîștigat 2 puncte în 
deplasare (2—1 cu Știința Galați) și 11 
puncte acasă. A marcat 21 goluri, din care 
numai 5 în deplasare și a primit 19, din 
care 12 în deplasare. Pe terenul adversa
rului, echipa studenților bucureșteni s-a 
dovedii foarte slabă.

ȘTIINJA CRAIOVA (4 cîștigate, 5 nule, 4 
pierdute), are un golaveraj negativ (!6:17). 
A „ciupit" 3 puncte în deplasare, reușind 
3 meciuri nule. Acasă, a cîștigat 4 jocuri, 
primind — în 6 partide disputate — numai 
3 goluri. Echipa are golgeter pe An tor. (-6 
goluri) și a scos cîteva rezultate surpriză : 
2—0 cu Dinamo Bacău și 1—1 cu Tractorul 
Brașov (ambele la Craiova).

CHIMIA FAGARAȘ (6 meciuri cîștigate, 
1 nul, 6 pierdute) ’ are golaveraj negativ 
(20:24), obținut astfel : în deplasare 7 mar
cate și 19 primite; acasă, 13 marcate și 5 
primite. Are o singură victorie pe terenul 
advesarului (cu Foresta Fălticeni 2—0) și 
un singur meci nul (cu Dinamo Bacău).

FLACARA MORENI (locul 10, cu 12 puncte 
realizate) este singura echipă care — îm
preună cu Metalul Tîrgoviște — a cîștigat 
pe teren propriu toate partidele disputate 1 
Echipa petroliștilor din Moreni deține un 
record al seriei respective : în cele 6 me
ciuri disputate acasă, a primit un singur 
gol 1 (Păcat că în deplasare, aceeași apă
rare a „recepționat" 15 goluri). De aseme
nea, trebuie menționat că Flacăra Moreni 
este singura echipă din seria 1 care, pe te
renul adversarului, nu a realizat nici o vic
torie și nici un meci nul.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ (locul 11, cu 12 
puncte) are un golaveraj negativ (23:27). 
Echipa deține 2 recorduri ale seriei : 1) în 
cele 7 meciuri disputate acasă a înscris 
cele mai multe goluri (19); 2) pe teren pro
priu a primit cele mai multe goluri (10). 
Cu 4 victorii și 4 meciuri egale, Ceahlăul 
nu putea emite pretenții mai mari decît lo
cul pe care-1 ocupă (mai ales că pe tere
nul adversarului în 6 partide a reușit doar 
un singur meci nul, cu Știința Galați).

METALUL BUCUREȘTI (locul 12, cu 11 
puncte) aie un golaveraj negativ (11:14) ob
ținut astfel : acasă, în 6 meciuri susținute 
a marcat 8 goluri (primind 3) iar în depla
sare a marcat 3 goluri (în 7 meciuri) pri
mind 11. A cîștigat 4 meciuri pe teren pro
priu și 1 în deplasare; a „scos" un singur 
meci nul (acasă, cu Dinamo Bacău); rezul- 
tate-surpriză pot fi considerate meciurile cu 
Metalul Tîrgoviște (4—0) și Ceahlăul P, 
Neamț (0—4).

FORESTA FĂLTICENI (locul 13, cu 10 
puncte) are un golaveraj negativ (9:26) ob
ținut astfel : în 7 meciuri susținute acasă 
a marcat 7 goluri (primind tot 7), iar în 6 
partide jucate în deplasare a marcat 2 
goluri, primind 19 1 împreună cu Știința 
Galați, este singura echipă care pe teren 
propriu a cîștigat numai 2 meciuri și se 
deosebește de acea.sta doar prin faptul că 
pe teren străin a reușit să cîștige la Ști
ința București cu 1—0, pe cînd cealaltă nu 
se poate lăuda cu nici o victorie în depla
sare.

In sfîrșit, ȘTIINȚA GALAȚI (locul 14, cu 
7 puncte) aie un golaveraj negativ, mai bun 
totuși decît al Forestei Fălticeni (14:19). 
Golurile au fost marcate : 11. acasă și 3 în 
deplasare și au fost primite as-tiel : 6 in
casă și 13 în deplasare.

De-a lungul celor 13 etape-, 25 de jucă
tori au primit avertismente severe sau au 
fost eliminați de pe teien. Ih această pri-

ducătorii clubului, Matthews s-a trans
ferat la echipa Blackpool din prima 
ligă, unde a activat pină în anul 1961. 
Apoi, a revenit în orașul Stoke, unde 
joacă și azi. In toamna acestui an a 
lipsit din echipă și... absența sa a 
fost resimțită. Echipa sa Stoke City a 
pierdut cîteva meciuri șjungînd în a 
doua jumătate a clasamentului. Dar 
asta, deocamdată, pină va reveni „bă- 
trînul" Stan... spun plini de optimism 
suporterii echipei.

Este de reținut că Matthews este 
linul din puținii fotbaliști profesioniști 
care n-a alergat niciodată după câști
guri și a ignorat racola jul și impresarii. 
Dovada cea mai bună o constituie fap
tul că în cei 31 de ani de activitate 
fotbalistică el n-a jucat decît la două 
cluburi.

In ce au constat calitățile și care 
este „secretul" longevității sale fot
balistice?

Matthews nu este un mare realiza
tor, ci un excelent coordonator de joc, 
și in special un mare creator al situa 
țiilor de gol. Driblingul său este la 
nivelul unei măiestrii de invidiat. „Iți 
arată mingea, permite adversarului să 
se apropie de ea, dar cînd să intervină, 
printr-o mișcare de „vrăjitor", balonul 
dispare ca prin minune între picioa
rele lui Matthews", — scria cunoscutul 
fotbalist Fritz Walter in cartea sa 
„Așa am făcut eu".

„B“, seria I
vință METALUL Buc. „excelează" cu 6 ju
cători sancționați (Tudor, Buzatu, Malschi, 
Szabi, Protopopescu și Stere). Urmează FO
RESTA Fălticeni cu 4 (Bejan, Angbel. Io- 
niță, Tacamaș), POIANA Cîmpina cu 3 (O- 
panschi, Banu, Cruceiu), TRACTORUL Bra
șov cu 3 (Păun, Roșea, Ivăncescu), ȘTIINȚA 
Galați cu 2 (Cristian și Pac), DINAMO Ba
cău cu 2 (Gram, Olteanu), FLACARA Mo
reni, ȘTIINȚA Craiova, C.F.R. Pașcani, 
CHIMIA Făgăraș și METALUL Tîrgoviște cu 
cîte 1 (în ordinea arătată : Frîncu, Geleriu, 
Nedelcu, Horvath, Bălcăceanu și Mihăi- 
lescu).

Nu au primit sancțiuni echipele : Ceah
lăul, Știința Buc. și Unirea R. Vîloea.

G. VICTOR
desenator cartograf, I.P.C.M.C.-București

Lotul de juniori 
U.f.F.A. - Metalui Buc., 

mîine pe stadionul Oinamo
Mîine dimineață, de la ora 10,30, 

stadionul Dinamo găzduiește întîlnirea 
amicală de fotbal dintre lotul de juni
ori U.E.F.A. și Metalul București. In- 
tîlnirea se Încadrează în programul de 
pregătire a lotului de juniori pentru 
Turneul U.E.F.A., ediția 1964 și va 
permite antrenorilor să facă noi cons
tatări asupra posibilităților jucătorilor 
din lot.

In formația juniorilor vor apare, 
| printre alții, M. Constantinescu, A. 
j Constantinescu, Tîmpănaru, Costache. 

Dodu, Dobrin, Oblemenco, Lucescu. 
Panici.

COLTUL SPECIALISTULUI

Cum învățăm copiii să joace fotbal
In cadrul activității practice și teo

retice pe care am desfășurat-o la 
Școala sportivă de elevi nr. 2 din
București cu copiii și juniorii s-au 
conturat cîteva aspecte ale muncii de 
instruire și de educație, elemente 
care pledează pentru o metodică u- 
nitară în instruirea tinerilor fotba
liști. Una din preocupările principale 
și permanente a fost selecționarea e- 
levilor — fotbaliști după mai multe 
condiții și criterii care au constituit 
„examenul de admitere". Printre a- 
cestea enumăr: consimțămîntul pă
rinților, al școlii de bază, vizita me
dicală, probele tehnice (în care a pre
dominat îndemînarea), probele fizice 
(in care s-a urmărit viteza de reac
ție și de deplasare) și, în sfîrșit, jo
cul, accentul căzînd pe orientarea de 
bază (simțul de anticipație și viteza 

1 de execuție).

„îmi place fotbalul și nu știu cînd îl 
voi abandona"—spunea recent Mat
thews. Prin acest „îmi pla-ce" trebuie în
țeles totul : viața sportivă pe care o 
duce, antrenamentele zilnice de o de
osebită intensitate,

„Acesta-i secretul menținerii forței 
și vigoarei — calități pe care le-am 
moștenit de la tatăl meu, fost boxer 
(n.r. campion al Angliei la categoria 
trșoar-ă cu 350 de meciuri cîștigate) și 
actwn le transmit fiului meu" (n.r. itn 
excelent jucător de tenis, titular hi 
echipa Angliei, participant La turneul 
de la Wimbledon).

ION OCHSENFELD

A. E. K.-Combînata Progresol-Petrolu!

ATENA 27 (prin telefon). Peste 
12 000 de spectatori au luat loc vineri 
în tribunele stadionului A.E.K. pen
tru a asista la partida de fotbal din
tre echipele A.E.K. și Combinata Pro- 
gresal-Petrolul.

Jocul, desfășurat pe un timp foar
te frumos, a plăcut spectatorilor prin 
nivelul său tehnic bun, prin ritmul sus
ținut și prin fazele de gol desfășurate 
la ambele porți.

Jucătorii romîni au lăsat o bună im
presie. Ei au acționat mai calm decît 
adversarul, au stăpînit mai bine mij
locul terenului, însă înaintașii au 
ratat ocaziile de gol. Astfei, Ma- 
teianu (minutul 10) a ratat, deși 
era singur cu portarul ; Voinea (min. 
30) a șutat peste bară, de la aproxi
mativ 12 ni, iar Badea (min. 39) a tri
mis mingea în bară.

In această primă parte a jocului 
gazdele au avut și ele două ocazii, 
pe care Nestoridis și Papaioanu le-au 
ratat.

Repriza întîi ia sfîrșit fără ca vre
una dintre echipe să reușească să în
scrie.

In minutul 58, fotbaliștii de la A.E.K. 
deschid scorul : se execută o lovitură 
liberă din colțul drept al careului de 
16 m, mingea trimisă lateral ajunge 
la aripa stingă. Posnonis. care trimite 
în plasă pe sub Mîndru, ieșit să-i în
chidă unghiul : 1—0 pentru A.E.K. 
Jucătorii noștri forțează ritmul în dorin
ța de a egala, dar cursele spectaculoa
se făcute de Oaidă, pe aripa dreaptă, 
T.ămîn, un timp, fără rezultat. In minu
tul 84, o combinație reușită aduce și 
punctul egalizator : mingea circulă re
pede pe la Mateianu, Oaidă și Marin 
Marcel și ultimul șutează puternic în... 
bară ; mingea revine în teren la Dridea

Problema echipelor pe an de naș
tere constituie esența muncii de ins
truire și educație care străbate con
cepția și programele noastre de studii 
(adică elevi născuți în același an, gru
pați pe școli de bază din împrejuri
mile stadionului „23 August”, elevi 
care au aptitudini, dorință și care 
își petrec majoritatea timpului îm
preună). De la această înțelegere a 
problemelor instruirii și educației ti
nerei generații de fotbaliști, am sta
bilit pentru fiecare echipă o metodică 
care să corespundă particularităților 
de vîrstă și concepției elaborate ,de 
F.R. Fotbal pentru seniori.

Grupa copii 11 —13 ani. întregul 
proces pedagogic este orientat spre 
atragerea copiilor către fotbalul or
ganizat, prin mijloace din școala 
mersului, alergări, întreceri, jocuri di
namice cu mingea etc., pentru dez
voltarea fizică generală, întărirea să
nătății și educarea în spiritul dra
gostei față d» colectiv — echipă.

Grupa copii 14 ani. Se păstrează 
caracteristicile grupei de 11-13 ani. Se 
joacă numai in teniși sau desculț. Di
mensiunile terenurilor nu sînt mai 
mari de 70'40 m sau mai mici de 
50/30 m. Mingea este mai mică decît 
cea obișnuită și mai ușoară (am în
trebuințat mingi <de volei). Întreaga 
instruire am axat-o pe exerciții globa
le. prin mijloace simple pentru dez
voltarea fizică generală multilaterală 
și însușirea procedeelor tehnice de 
bază aplicate în jocuri de mișcare cu 
temă specifică.

Grupa pitici 15 ani Cu această 
grupă se începe cu adevărat instrui
rea specifică. Sînt păstrate caracteris
ticile prunei și celei de a doua grape, 
rmpletindu-se armonios pregătirea fi
zică generală prin mijloace specifice 
și nespecifice. Apare învățarea glo
bală și pe părți a procedeelor tehnice 
și tactice de bază. De asemenea, jocul 
apare ca o aplicare practică a pro
cedeelor tehnice după un plan te
matic bine stabi'lit. Apar competițiile 
oficiale și neoficiale, care au rolul de 
a aplica, cu strictețe sarcinile lecții
lor din etapele parcurse și indicații
le .antrenorului.

Grupa pitici 16 ani. Această peri
oadă am folosrt-o pentru stabilirea 
principiilor muncii noastre de pers
pectivă. Apar toate mijloacele de an
trenament alternativ și gradate pen
tru fiecare elev in parte (se desprinde 
pregătirea individuală pentru învățarea 
tuturor procedeelor de bază). Apare 
ideea .tactică a echipei și fiecare elev

(0-0)
l, care șuiează de la aproximativ 13
m, făcînd inoportună intervenția lui 
Serafidis : 1—1.

In acest joc Combinata Progresul 
Petrolul a avut mai multe ocazii de 
gol, dar la trei dintre ele, Badea (de 
două ori) și Marin Marcel au trimis 
mingea în bară.

Au jucat următoarele formații:
Combinata Progresul-Petrolul: Mîn

dru—Pahonțu, Dumitru Nicolae, Florea
— Iancu, Marin Marcel — Oaidă. .Ma
teianu, Voinea (din min. 40 Dridea I), 
Mafteuță (din min. 75 Sioicescu), Ba
dea.

A.E.K.: Serafidis—Kanelopulos,, Eufi-, 
lax, Safianidis—Papapostulu, Tasinos—> 
Stamatiadis, Papaioanu, Nestoridis, Pa- 
pagheorghiu, Pomonis.★

Fotbaliștii romîni părăsesc Atena 
duminică dimineața urniînd să sosea
scă la București, pe calea aerului, îna
inte de prînz. ★

înaintea plecării spre Grecia, Com
binata Progresul — Petrolul a mai 
susținut și un al patrulea joc în Izrael, 
jucînd în localitatea Tiberiada cu e-. 
chipa locală Hapoel Tiberia, clasată pe 
locul 4 în prima categorie. Meciul a 
luat sfîrșit cu victoria fotbaliștilor ro- 
mîni cu scorul de 4—0 (2—0), prin 
punctele înscrise de Badea (2), Stoi- 
cescu și Voinea.

Combinata a aliniat următoarea e-. 
chipă : Ionescu (din min. 80 Mîndru)'
— Pahonțu, Dumrtru Nicolae, Florea
— Iancu, Marin Marcel — Oaidă (din 
min. 50 Stoicescu), Mateianu, Voinea, 
Badea, Alafteuță.

se încadrează în compartimentul spre 
care calitățile lui îi întrevăd per
formanțe. S-a întrebuințat, ca o for
mă superioară de pregătire teoretică, 
caietul de studiu individual cu pro
grame zilnice, putînd avea un control 
permanent în toate activitățile elevilor, 
asigurîndu-se în felul acesta o coin
teresare activă, permanentă și conș
tientă a fiecărui elev.

Grupa juniori 17—18 ani. Este e- 
tapa în care se fundamentează și con
solidează ceea ce s-a învățat pină la 
această vîrstă, treeîndu-se la perfec
ționarea elementelor esențiale, a pro
cedeelor de bază în condiții de joc 
(cu accent pe precizie). Pregătirea 
fizică multilaterală se împletește cu 
pregătirea fizică specială, ambele fă- 
cîndu-se cu mijloace specifice și ne
specifice fără deosebire de etapele com- 
petiționale. Calitățile fizice păstrează 
aceeași ordipe ca și în celelalte etape: 
îndemînare, viteză, forță și rezistentă, 
făcîndu-se în condiții apropiate de 
joc, una în funcție de cealaltă (ex. i 
viteză în condiții de îndemînare, vite
ză și forță în condiții de îndemînare 
și precizie etc.). In legătură cu tac
tica, ap_are pregătirea individuală pe 
compartimente și pe echipe. Apar lec
țiile teoretice speciale de tactică la 
tablă, întreg procesul pedagogic ca
pătă o formă superioară. La această 
vîrstă, elevii își pot forma reprezec 
țări mintale corecte, pot generaliza, 
sistematiza, pot menține atenția cu 
precădere asupra anumitor obiective, 
pot și trebuie să execute sarcinile com
plexe și din ce în ce mai dificile 
cerute de desfășurarea jocului. Ia 
ultima perioadă de juniorat, grupa 
(echipa) trebuie să stabilească și să 
cristalizeze concepția în pregătire și 
inai ales în joc, consolidînd și per- 
fecționind diferite procedee tf-hnke ©u 
scop tactic, în condiții apropiate de joc 
și chiar de joc.

Din munca practică și metodica 
instruirii tinerei generații am ajuns 
la ooneluzii care ne îndreptățesc să 
credem că de felul cum vom organiza 
și asigura o ierarhie a formelor de 
instruire, de argumentarea științifică 
a fiecărui aspect al strategiei fotba
lului, tot așa votn avea rezultate bune 
la seniorat, performanțe înalte pe 
plan internațional.

prof. VICTOR STANCULESCU

SPORTUL POPULAR
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O etapă d® ta care așteptăm multe meciuri de calitate

Fază din întîlnirea de volei dintre Constructorul 
Brăila fi
Dinamo.

FEMININ

1. Dlnomo 4 3 1 11: 6 (240—196)
2. C.P.B. 4 3 1 11: 6 (236—214)
3. Rapid 4 3 1 11: 7 (235—210)
4. Știința Cluj 4 2 2 9: 8 (208—191)
5. C.S.M. Cluj 4 2 2 9: 8 (202—223)
6. Voința Craiova 4 2 2 9:10 (233—241)
7. Știința București 4 2 2 8: 9 (209—206)
8. C.S.M. Sibiu 4 I 3 7:11 (216—225)
9. Fainii Constanța 4 1 3 6:10 (188—204)

10. Progresul Buc. 4 1 3 5:11 (158—213)

SERIA A II-A,

1. Minorul B. Mare
2. El-putere Craiova
3. Dinamo Suceava
4. Știința Brașov
5. înainte Timișoara
6. Ind. Sirmei C. T.
7. Con..tr. Brăila
8. Olimpia București
9. C.S.M. Cluj

10. Știința Petroșani

1. Partizanul roșu Br.
2. Voința M. Cluc
3. Voința București
4. Corvln.u.1 Deva
5. Metalul București
6. Penicilina Iași
7. Progr.
8. C.F.B.

UN TURNEU UTIL PENTRU REZERVEI
REPREZENTATIVEI NOASTRE
5 miiraute cu pro£. Eugen TroEin

prof. Eugen Trofin, antrenorul

MASCULIN

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
0

1
1
1
1
1
1
1
1
2

(109— 99) 
( 91— 84) 
( 89— 88) 
(108— 96) 
( 74— 77) 
( 77— 83) 
( 93—105) 
( 95— 84) 
( 90— 89) 
( 90—111)

4
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Sîmbătă și duminică 
vor continua întrecerile 
din cadrul „Cupei Fede
rației romîne de volei" și 
campionatului republican, 
seria a doua.

Multe din întîlniri a- 
duc față în față formații 
din prima parte a clasa
mentelor, ceea ce ne face 
să credem că vom vedea 
meciuri de un nivel su
perior. De altfel, toate 
formațiile au datoria să 
se străduiască să evolue
ze la valoarea lor cea 
mai bună. Spectatorii aș
teaptă să vadă meciuri 
de bună calitate și acest 
lucru este pe deplin rea
lizabil.

Iată programul meciu
rilor în etapa de sîmbătă 
și duminică: „CUPA 
F.R.V.", SERIA I - 
MASCULIN: Rapid Bucu
rești — Petrolul Ploiești 
(sîmbătă, în sala Giulești, 
de la ora 18,30) ; Dina
mo București — Tracto
rul Brașov, Progresul 
București — Știința Ti
mișoara, Steaua — Știin
ța Galați (toate duminică, sala Di- 

. narno, de la ora 8,30) ; Minerul Bi
hor — Farul Constanța; C.S.M.S. 
lași — Știința Cluj. FEMLN1N : Știin
ța București — Dinamo București 
(sîmbătă, sala Giulești, ora 17,30) ; 
Rapid București •— C.S.M. Oui (du-

.îică, sala Giulești, ora 10.30) ; 
Știința Cluj — C.P. București, Farul 
Constanța — Voința Craiova ; C.S.M. 
Sibiu — Progresul București.

SERIA A Ii-a, MASCULIN: Știința 
Petroșeni — Olimpia București. Elec- 
frorxutere Craiova — Știința Brașov, 
C.S.M. Cluj — Minerul B. Mare, 
Ind. Sirmei C. Turzii — înainte Ti
mișoara, Constructorul Brăila — Di
namo Suceava. FEMININ : Metalul 
București — Partizanul roșu Brașov 
(duminică, sala Giulești, ora 9,30) ; 
Progresul Tîrgoviște — Voința Bucu
rești, Voința M. Ciuc — Penicilina 
Iași. Corvinul Deva — C.F.R. Timi
șoara.

Clasamentele se prezintă astfel îna
intea acestei etape :

-CUPA F.B.V.-,
1. Dinamo
2. Rapid ___
3. Tractorul Brașov 5 3

5 5
5 3

MASCULIN
0 15: 5 (288—217) 
2 11: 7 (238—221)
2 13 : 9 (294—264)

Olimpia București, desfășurată în sala 
Foto: T. Roibn

8
8
7
7
7
7
6
6
5

4. Steaua
5. Știința Galați
6. Minerul Bihor
7. Știința Cluj
8. Petrolul Ploiești
9. Farul Constanța

10. Știința Timișoara
11. Progresul Buc.
12. C.S.M.S. Iași

5 3 2 
2 
3 
3 
3
3
2
4
3

5 3
5 2
5 2
5 2
5
4
5
4

2
2
1
1

11: 8 
11: 8 
11:12
9:10
9:11
7:12
9: 8
4:12
3:11

(265—210) 
(252—219) 
(283—298) 
(224—229) 
(250—242) 
(210—273) 
(210—209) 
(162—227) 
(150 - 205)

Tîrgoviște 
Timișoara

FEMININ

2 :
z ;
2 I
2 1
1 1
2 t
2 (
1 (

2
2
1
1
1
0
0
0

0
0
1
1
0
2
2
1

(114— 76) 
(128—125) 
(118— 99) 
( 92—102) 
( 45— 22) 
( 74—114) 
( 67—
( 66—

99)
67)

★
30 XII.1963,Luni

dial Consiliului General UCFS 
loc ședința F.R.V. de analiză a acti
vității pe anul 1963. Vor participa 
membrii biroului federal, colegiilor și 
comisiilor centrale, antrenorii echipe
lor divizionare, sportivi fruntași.

orele 17, la se
ara

Concurs dotat cu „Cupa 30 Decembrie44
Arad s-a desfăsu: 
de tir al anului, la 

trăgătorii de la 
și o selecționată a 
Concursul a fost

Pe poligonul din 
rat ultimul concurs 
care au participat 
U.T.A., C.F.R. Arad 
orașului Timișoara,
dotat cu „Cupa 30 Decembrie".

Iată rezultatele : armă sport, seniori:
1. S. Ludovic (U.T.A.) 491 p; senioa
re: 1. S. luliana (U.T.A.) 475 p; juni
ori: 1. L. Satmari (U.T.A.) 473 p; ju
nioare: 1. Emilia Popa (U.T.A.) 471 p.

Mîine, ultimul 
concurs Pronosport al anului!

Numai astăzi mai 
puneți buletinele la 
sport de mîine 29 decembrie, ultimul 
concurs pe anul 1963. Iată programul 
concursului și pronosticurile indicate 
de „Programul Loto-Pronosport" i

puteji să vă de- 
concursul Prono-

A ÎNCEPUT V1NZAREA BILETE
LOR LA TRAGEREA LOTO CENTRAL 

A REVELIONULUI
Pronosport organizează tradi- 
tragere Loto Central a Reve
la care se va acorda un nti-

Pe echipe locul I a revenit sportivilor 
de la U.T.A. cu 1910 p, urinați de cei 
de la C.F.R. cu 1690 p și selecționata 
orașului Timișoara cu 1615 p. Pistol 
sport: 1. G. Toth (U.T.A.) 572 p, 2. 
A. Chiș (U.T.A.) 540 p, 3. I. Popovici 
(U.T.A.) 531 p. Pe echipe: 1. U.T.A. 
2098 p, 2. selecționata orașului Timi
șoara 1757 p, 3. C.F.R. 1750 p. Armă 
liberă calibru redus 60 de focuri culcat 
senioare: 1. Tereza Quintus (C.F.R.) 
582 p, 2. luliana Tașcă (U.T.A.) 575 p, 
3. Eva Hudema (C.F.R.) 564 p; se
niori: 1. St. Opriș (U.T.A.) 581 p, 2. 
C. Adalbert (C.F.R.) 579 p, 3. I. Quin
tus (C.F.R.) 573 p. Pe echipe: 1. 
C.F.R. 2298 p, 2. U.T.A. 2283 p, 3. se
lecționata orașului Timișoara 1461 p.

„Cupa 30 Decembrie" a fost cucerită 
de trăgătorii de la U.T.A.

Pe .
reprezentativei masculine de tineret a 
țării noastre l-am întîlnit zilele tre
cute pe culoarele redacției. Numai 
pentru cîteva minute însă, deoarece 
între două turnee, profesorul nu-și 
poate permite prea multe clipe de ră
gaz. De-abia reîntors cu echipa sa din 
U.R.S.S., Eugen Trofin își pregătește 
elevii pentru o nouă competiție in
ternațională: tradiționalul turneu ds 
Anul Nou de la Berlin. Și, pentru că 
timpul îi era măsurat, l-am... atacat 
direct:

— în ce măsură apreciați utilitatea 
acestui ultim turneu ?

— Extrem, de folositor. Jucătorii au 
fost puși în situația de a evolua în 
condiții destul de dificile: 8 meciuri 
în 12 zile, timp în care am parcurs 
și apreciabile distanțe de peste 7000 
km. Rezultatele (4 victorii, un meci 
nul și 3 înfrîngeri) le consider mul
țumitoare dacă ținem seama că am în
fruntat unele dintre cele mai puter
nice echipe din Uniunea Sovietică, 
precum și reprezentativa țării. Jocu
rile ne-au prilejuit o mai bună co
dare a echipei, precum și o excelenta 
verificare a posibilităților fiecărui ju
cător de promovare în lotul 
care se pregătește 
tul mondial,

— Care au fost 
partide ?

— Desigur că, în 
cu reprezentativa UJUS-S. 
parat foarte bine, anihilînd pe prin
cipalii realizatori adverși (Lebedev, 
Terțvadze) și am contraatacat eficace. 
Gazdele nu au putut obține victoria 
decît în ultimul minut, prinlr-o lovi
tură de la 7 metri tranformată de 
Terțvadze. Și echipa Burevestnik Tbi
lisi, fostă campioană a U.R.S.S., care 
a beneficiat și de aportul jucătorilor

„mare ,
pentru campiona-

cele mai dificile

primul rînd, cea
Ne-am a-

din reprezentativa sovietică, ne-a 
multe probleme. Am condus cu ! 
la pauză, apoi cu 14—10 și 15- 
dar scăzând ritmul de joc am pe 
adversarilor să obțină un rezultat 
(17-17).

Dintre meciurile de la Zaporoje, 
mai multe emoții ni le-a produs 
tilnirea cu Burevestnik Kiev. Am 
dus cu 7—3 și 8—4. Apoi juca 
din Kiev s-au aflat cu 5 goluri a 
taj (16—11). Din acest moment 
echipa noastră a dezlănțuit o 
de atacuri în trombă, a asaltat 
tinuu poarta formației din Kiev, 
tind în min. 46 (18—18). Apoi h 
desprins încet, dar sigur, obținînd 
toria care ne-a adus locul l în 
neu,

— Care au fost cei mai buni 
cători ai echipei ?

— In primul rind Iacob, golgg 
selecționatei, care a marcat îh 
8 meciuri 28 de goluri. Apoi G< 
Marinescu (care promite să aj 
cit se poate de curînd în echipe 
prezentativă) și Țipu. Utili, Duc 
Roșescu. Tale a avut momente 
a apărat excelent, dar a primit 
goluri parabile. In general, echiț 
căpătat prin acest turneu o bună 
periență de concurs și cred că 
jucătorii se vor pregăti și în coufip 
cu aceeași conștiinciozitate vom [ 
obține rezultate din ce în ce 
bune.

Arbitrul CONSTANTIN CĂPAȚ 
care ne-a întovărășit în această 
plasare, deși se află la primele 
jocuri internaționale peste hotar 
condus cu multă competență 6 par 
Organizatorii competiției de la T 
i-au acordat diploma de cel mai 
arbitru al turneului.

Interviu luat de V. ADRIA

„Cupa F. R. H 66
9 în Bucures

9

I. Fiorentina — AAilan 
II. Bologna — Juventus 

Ui. Atalanta — Sampdoria 
IV. Bari — Spal

V. Genoa — Alessina
VI. Inter — Lazio

VI. Mantova 
Vili.

IX.
X.

XI.
XII.

1.

Catania
Roma —■ Lanerossi 
Torino — Modena 
Cagliari — Venezia
Verona — Varese 
Pro Patria — Napoli

1, 
x.
X

ABONAMENTELE 
LUNII IANUARIE

Pentru luna ianuarie, prima luna 
a noului an s-au pus în vînzarft 
abonamentele Pronoexpres și Loto 
Central. Costul unui buletin abo
nament la Pronoexpres este de 
15 lei, iar biletele abonament Lo
to Central au prețul de 10 lei (în
tregi) și 12,50 lei (sferturi).

Loto 
ționala 
Honului 
măr record de premii suplimentare în 
obiecte și bani atribuite din fond spe
cial. La această tragere. Loto Prono
sport acordă autoturisme și biletelor 
care vor avea înscrise două numere 
cîștigătoare, pe baza 
cepționale.
AUTOTURISMELE

Așa cum am mai 
ceput să se prezinte cîștigătorii de au
toturisme la concursul Sportexpres trim. 
IV. Pînă la apariția acestor rtaduri. 
zece participanți stat posesori de auto
turisme și numărul lor se va augumen- 
ta în următoarele zile, cunoscînd că 
ultimul termen pentru depunerea bule
tinelor cîștigătoare este 28 ianuarie 
1964. Deși mai este timp suficient, invi 
tăm pe ceilalți posesori de bilete cîș
tigătoare de autoturisme să se prezinte 
din vreme la Direcția generală Loto 
Pronosport.

LOTO CENTRAL

I. C1OROGARIU — coresp.

unei extrageri ex-

SPORTEXPRES
anunțat, au în-

Primele 9 întîlniri stat din campio
natul italian divizia A, iar celelalte 3 
din divizia B.

Iată acum și programul concursului 
Pronosport nr. 1 din 5 ianuarie 1964 i

La tragerea Loto-central
27 decembrie 1963, au fost 
urnă următoarele numerei

30 24 10 7 29 38 43 
Premii suplimentare : 47 __
Fondul general de premii pe tară i 

660 213 lei.

din ziua de 
extrase din

6 34 89
37 52

I. Bari — Milan
II. Catania — Juventus

III. Internazionale — Genoa
IV. Messina — Bologna 
_ .Modena — Fiorentina

Roma — Mantova 
Sampdoria — Lazio 
Spal — Lanerossi 
Torino — Atalanta 
Alessandria — Brescia 
Parma — Cagliari 
Venezia — Napoli

VI. 
VII. 

VIII.
IX. 

X.
XI. 

XII.

★
67 465 LEI REPORT LA CATEGO

RIA I PENTRU CONCURSUL PRO
NOSPORT NR. 52 DIN 29 DECEM
BRIE 1963.

PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT NR. 51 din 22 decembrie 1963

a Il-a17,8 varianteCategoria
4 548 lei

Ca tegoria 
548_ lei

Fond de premii: 269 862 lei.
Rubrică redactata de Loto-Pronosport

a IlI-a : 221,6 variante

x

x

întrecerile din cadrul „Cupei F.R.H." 
-— faza pe orașul București — continuă 
mîinc în sala Floreasca cu a doua etapă 
a returului în competiția masculină și 
prima din retur în cea feminină. Pro
gramul 
tuit:

Ora
Știința

Ora
Ora

Teleajen (m)
18.35: Electromagnetica — Con- 
(f)
19.40: I.C.F. — Dinamo (m) 
20.55: Știința — Steaua (m).

meciurilor a fost astfel alcă-

15.00:
(f)

16.05:
17.20:

Fabrica de timbre

Rapid — Spartac (m) 
București jun. — Raf.

Ora 
fecția

Ora
Ora

Agențiile și filialele O.N.T. „Carpafi" din toată țara au pus în 
vînzare locuri pentru odihnă și tratament balnear în trimestrul I 1964, 
cu plecări în stațiuni începînd de la 5 ianuarie 1964.

PENTRU ODIHNA SE VÎND LOCURI LA :

Sinaia, Bușteni, Predeal, Pâltîniș-Sibiu, Borsec, Sovata, Tușnad, pe 
serii de 12 zile sau durate mai mici, pînâ la 3 zile.

PENTRU TRATAMENTE BALNEARE SE VÎND LOCURI ÎN URMĂ
TOARELE STAȚIUNI :

— boli reumatismale — serii de 18 zile Ja : Govora, Herculane, 
Ocna-Sibiului, Bazna, Victoria 1 Mai,

— boli digestive — serii de 18 
nic-Moldova, Sîngeorz-băi;

— pentru tratament de urologie 
Căciulata ;

Victoria

zile la :

— serii

— pentru boli ale căilor respiratorii — 
Govora ;

9 Mai, Sovata, Pucioasa;

Olănești, Câciulata, Slă-

de 18 zile Ia : Olănești,

serii de 20 de zile la

— boli cardio-vasculare — serii de 20 de zile la : Buziaș, Borsec, 
Vatra-Dornei;

— boli ginecologice — serii de 20 de zile la : Ocna-Sibiului, Baz- 
na, Sovata ;

boli endocrinologice — serii de 20 de zile la Borsec.

în acest sezon se acordă reduceri de tarife : 10—15% la trata
ment balnear și 20—25% la odihnă.

Tarifele variază după salariu sau pensie, între 20—31 lei pe zi la 
tratament și 15—23 lei pe zi la odihnă.

Pentru copiii în vîrstă de 7—14 ani se acordă o reducere de 50% 
din tariful de cazare, iar pentru copiii sub 7 ani, dacă nu se solicită 
pat separat, se plătește numai 50% din costul mesei.

Posesorii de bilete O.N.T. „Carpați" beneficiază de 50% reducere 
pe colea ferată și autobuze.

Eliberarea biletelor de odihnă se face pe baza adeverințelor de 
sqlariu sau talonul de pensie, iar pentru tratarhentul balnear și pe baza 
fișelor medicale.
” Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" rezervă1 locuri în stațiuni și 

pșntru grupuri organizate de întreprinderi, instituții etc.
A! ■. . . ' -

Etapa următoare se va desfășui 
ianuarie, în sala Floreasoa, de lt 

Spartac
5
15: Spartac — Dinamo (m), Fa 
de timbre —- Confecția (f), Stea 
București jun. (m), Raf. Teleaje 
Rapid (m), I.C.F. — Știința (m), 
pid — Progresul (f).

Activitatea în țar
BRAȘOV. în ultima etapă ‘i 

F.R.H." s-au înregistrat următo 
rezultate: masculin: Colorom Cod 
Recolta Hălohiu 26—26; Dinamo 
șov — Chimia Făgăraș 21—13; 
minin: Luceafărul — Rulmentul 
13; Partizanul roșu — Voința 
man 6—0. în urma acestor rezu 
în clasamentul competiției fem 
conduce echipa Tractorul Brașov 
la băieți în fruntea celor două 
Se află Dinamo Brașov și Știința 
șov.

C. Diaconescu și T. Maniu-cc

Rezultatele din „Cupa Sportul j 
lar“: masculin: S.S.E. — Steagul 
29—14; Tractorul — Dinamo 
Luceafărul — Steagul roșu 27 
Tractorul — Steagul roșu 45 
S.S.E. — Luceafărul 15—12; fen 
Luceafărul—Partizanul 21—3; Ce 
—Rulmentul 15—14; S.S.E. — Ti 
rul 6—0. In clasamentul compe 
conduce Luceafărul, care este 
vinsă, iar în turneul masculin e 
Tractorul.

Carol Gruia-coresp. regio

GHEORGHE. Recent au 
întrecerile oampionatulu 

de handbal în 7. Iată ecl

SF. 
sfirșit 
ional 
cîștigătoare: seniori: Recolta Hă:
juniori — Textila Sf. Gheorghe 
nioare — Textila Sf. Gheorghe 
nioare — Făclia Sf.

Gh.
Gheorghe.
Briotă-con

CONSTANȚA. S-au 
cerile din turneul „Cupei F.R.E 
„Cupa Sportul popular". Iată 
mele rezultate:

Seniori: Portul — Marina 
S.S.E. II — C.S.P.M. I 27—20; 
—Știința 33—-16; Știința —
27— 33;
17—4; 
juniori:
28— 20; 
24—23; 
tac 9—1. în clasamente conduc: I 
(seniori), Spartac (senioare), S.5 
(juniori) și S.S.E. II (junioare

(Prof. Tr. Bucovală, din c< 
regională)

încheiat

23 
s. 
IM 
,Ș
1

senioare: Spartac —
S.S.E. II — S.S.E. I t. 

Știința — Șc. Peda;
S.S.E. III — Șc. Pedag 
junioare: S.S.E. II —

Con..tr


Campion absolut!
cuNingea cu... spor la Ti

mișoara zilele trecute. 
Dar de cum intrai pe ușa 
sălii de sport te întîmpi- 
na primăvara ! Reprezen
tată de zîmbetul și entu
ziasmul tineresc al sute
lor de elevi și eleve — 
participanți la campiona
tul de handbal al școli
lor sportive de elevi — 
ea era tot alît de tumul
tuoasă ca și apele învol
burate de april. In timpul 
disputatelor partide am 
făcut multe cunoștințe. 
Mi-a atras însă atenția în 
mod deosebit figura sim
patică a portarului eebi-

pei din Petroșeni. Brunet, 
suplu, calculat în mișcări, 
își dirija cu abilitate co
legii. M-ulți din cei pre- 
zenți în sală îl socoteau 
cel mai bun portar al 
turneului. Dar asta poate 
și pentru faptul că e- 
chipa sa a ieșit învingă
toare...

Foarte repede s-a răs- 
pîndit zvonul că Radu

0 carte nouâ:

Zilele acestea va apare 
j vitrinele 
>iiă carte 
decatlonul 
mnată de 
u loan Chirilă.
La „Decatlonul de aur“ 
irlieipă zece dintre cei 
ai valoroși sportivi ro- 
îni din ultimii ani: Io- 
f Sîrbu, Elena Leuștean- 
>pescu, Ion Voinescu, 
landa Balaș, Viorel Mo-

librăriilor o 
de sport — 
de aur“ — 
colegul nos-

i 4 rînduri
Bascbetbalișiii de la Ști
ința Ciaiova au pierdui 
ultimele meciuri ia sco
ruri astronomice : 51—109 
cu Știința București și 
62—133 cu Dinamo Bucu
rești

ifru scorurile ccrre 
rec once așteptare, 
șocot că-i preferabil 
arbitru un... contabil 1

Unui antrenor care sus
ține câ echipa lui mer
ge... ca ceasul

sțîne omul la tot pasul : 
Echipa mea merge ca cea

sul I 
merge, foarte-adev&rat, 
ceasul... cel hereparat 1

V. D. POPA
Unei „vedele” fotbalistice

astăzi stadionul 
ovalii te primește, 
te-niumiaa : balonul 

rotund și se-nvîrtește î

ORIN 1ORDACHESCU

„Stingă, tăticule !...“
Foto: Dumitru F. Dumitru

„Decatlonul
de IOAN GHERILA
ra-ru, Irina Hector, Ho- 
rațiu Nicolau, Olga Or
ban-Szabo, Simion Ismail- 
ciuc și Gheorghe Viziru. 

în povestea „Decatlo
nului" îl veți regăsi pe 
Iosif Sîrbu pe podiumul 
olimpic de la Helsinki, 
dar îl veți vedea și scăl- 
dîndu-se în „dulghina de 
lîngă apa morii", în satul 
său natal, la Sibot, „mai 
de vale de Alba Iulia". 
Elena Leuștean, „veveri
ța din Stupini", va înnoda 
firul „poveștii de la Mel
bourne", dar își va a- 
minti și de zilele cînd 
s-a întrecut pentru prima 
oară, la înălțime, cu Io- 
landa Balaș.

Va veni apoi rîndul lui 
Ion Voinescu, pe care-I 
vom revedea plonjînd în 
picioarele lui Bobek, Ia 
Belgrad, pentru ca în ce
lelalte pagini ale „decat
lonului" să-1 regăsim apă- 
rînd din greu șuturile lui 
Baratki, la Tg. Mureș. în 
paginile următoare o vom 
urmări pe Iolanda Balaș 
luptînd de-a lungul ani
lor, mai ales cu sine în
săși, pentru a ajunge în 
vîrful piramidei. Viorel 
Moraru, căpitanul echipei 
noastre naționale 
rugbi, va povesti și el 
drumul străbătut de la 
Cuciulata, satul său pier
dut între coamele Perșa- 
nilor, pînă pe meleagurile

de

de uur“
fra-
vom

cu

harlequinilor și ale 
ților Boniface. Apoi 
călători, împreună 
Irina Hector, pe autostra
da victoriilor handbalu
lui nostru feminin: Frank
furt -— Amsterdam — 
București. După o scur
tă perioadă de ședere 
acasă, în care timp Hora- 
țiu Nicol.au ne va povesti 
cum și-a călit brațul de 
fier, vom porni din nou 
Ia drum, spre Buenos- 
Aires, împreună cu Olga 
Orban-Szabo, pe urmele 
medaliei cucerite în Ar
gentina. în sfîrșit, „decat
lonul de aur“ va poposi 
în Deltă, la Simion Is- 
mailciuc, și se va încheia 
acasă la maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Vi- 
ziru, care 
Floreștii 
cute, pe 
Djuyara, 
lui Tilden în Romînia 
de toate peripețiile care 
I-au purtat pe campionul 
nosțtu pînă pe Coasta de 
Azur și pretutindeni.

Cei zece componenți ai 
„Decatlonului de aur“ aș
teaptă să ia un nou start, 
de astă-dată spre... biblio
tecile iubitorilor de sport.

Nu ne îndoim că „De- 
\ prin 
deosebit 

in ver-
a au- 
deter-

! cit 
libră-

își va aminti de 
copilăriei, petre- 
moșia boierului 
de vizita mare-

callonul de aur' 
conținutul său 
de interesant și pi
va binecunoscută 
torului său îi va 
mina să sprinteze 
mai rapid spre 
rii, pentru a ajunge în 
posesia acestei frumoase 
cărți despre sport.

JAQK BERARIU

Varietăți
UN FOTBALIST 

LA 33 DE LOCUITORI
Știți care este țara cu 

cel mai mare procent de 
fotbaliști ? ...Mica repu
blică Curacao, din Ame
rica Centrală...

Această țară, cu nu
mai 100 000 de locuitori, 
are 30 de echipe de fot
bal, cu 3500 de jucători 
activi.

Ceea ce înseamnă că 
la fiecare 30 de locuitori 
unul este jucător de 
fotbal...

PRIMELE CONCURSURI 
PE SCHI IN TARA 

NOASTRĂ

Primele concursuri de 
schi la noi în țară s-au 
desfășurat în februarie 
1911.'

S-a disputat un concurs 
de coborîre de pe Postă- 
varu pînă in Poiana, 
start prezentindu-se 
sportivi.

Al doilea 
de coborîre. 
pe distanța 
— Castelul

la
11

tot 
loc

concurs, 
a avut 
Stînca Ana 

Reies, cu o
participare ceva mai nu
meroasă.

ORIGINEA PATINELOR 
CU ROTILE

Patinele cu rotile au 
împlinit 153 de ani de e- 
xistentă.

în toamna anului 1810, 
un patinator francez, Gar- 
cin, văzînd că vremea se 
menfine călduroasă, în 
lipsa unui patinoar artifi
cial a adăugat la patinele 
sale obișnuite cîte două 
perechi de rotițe și astfel 
a început să se folosească 
de aceste noi ustensile...

Așa s-au născut pati
nele cu rotile.

La 
patinoar

Pe năstrușnica oglindă 
Zgomot, hărmălaie, joc, 
Vin copiii să se prindă 
Și să zboare la mijloc.

Unul mic cit o furnică, 
Sub o cușmă de voinic 
Sare, cade, se ridică, 
Parcă n-ar avea nimic.

Sprintenă și grațioasă 
Ca o zînă din povești 
lată, trece maiestuoasă 
0 fetică cit un dești.

R. POPA

Popa — așa îl cheamă pe 
portarul celor din Petro- 
șeni — ar fi campionul 
absolut al competiției. Am 
zis că este vorba de vreo 
glumă școlărească. Prea 
des auzeam însă acest lu
cru pentru ca să nu-l în
treb chiar pe cel cu pri
cina.

„Colegii — mi-a răs
puns el — au aflat că am 
încheiat primul trimestru

COSTEL VASILE, BUCU
REȘTI. — La competiția de 
rugbi „Turneul celor 5 na
țiuni” participă Anglia, 
Scoția, 
landa și Franța.

participă
Țara Galilor, Ir-

Romînia

»' In al 80-lea an de 
tă, Goethe a spus că 
/• mai bune momente 

■îndelungata lui viață 
fost orele consacrate 

rcițiilor fizice.
tț Unul din biografii 
relui poet rus Pușkîn îl 
crie astfel : „Structura 
că a linărului Pușkin, 
ernică, 
dă, era 
volta tă 
ce.
» N. G. Cernîșevski, 
zof materialist și cri- 

scrie într-un articol 
estetică: „Frumosul

5 viața. Sublimul și 
moșul' in om sînt de 
onceput fără o dezvol- 
e armonioasă a orga-

musculară și 
foarte mult 

de exercițiile

nismuluî și întărirea să
nătății omului".

• Autorul cunoscutului 
aforism „Gimnastica pre
lungește tinerețea omului" 

- este filozoful materialist 
englez John Locke, auto
rul unui , 
intelectului

e Intr-o 
cat de trei 
vroiau să-1 
cetafean cu 
tlctică și cu o forță fizi
că impresionantă, reușeș
te să-i lege pe toți trei 
și să-i predea autorități
lor. Știți cine era ? Cele
brul savant, poet și filo
zof rus Lomonosov, des
coperitorul legii conservă
rii materiei

„Eseu asupra 
uman**.
zi, fiind afa- 
marinari care 
jefuiască, un 

i o statură a-

Intre Fabbri și Beșkov
2—0,; la Moscova, — La Leipzig, 

pentru U.R.S.S. în în- — Mai bine la Zii- 
tîlnirea cu Italia din rich, a răspuns Fab- 

~ * - *** bri. .
— Sper că vom că

dea de acord pentru 
Paris, a zîmbit “ 
kov. Dar să nu 
țelegem greșit: 
gîndesc de loc 
treilea meci, ci 
vizită turistică pe care 
am face-o împreună!

Beșkov a știut ce 
spune: meciul s-a ter
minat la egalitate și 
Italia a fost astfel e- 
liminată din competi
ție.

cadrul „Cupei Europei" 
la fotbal.

Cu cîteva minute 
înaintea începerii me
ciului retur, Fabbri, se
lecționerul echipei ita
liene, întrevăzînd în a- 
ceastă partidă victoria 
formației sale tot la 
două puncte diferență, 
s-a adresat Iui Beșkov, 
antrenorul reprezenta
tivei U.R.S.S.

— Unde ne vom în- 
tîlni pe teren neutru ?

Bes- 
ne în- 
nu mă 
la al 
la o...

n-a luat parte, pînă acum, 
la întrecerile din cadrul 
acestei competiții. Fată 
însă de puternica afirma
re din ultimii ani a rug- 
biuluj nostru, este foarte 
posibil ca această compe
tiție să devie, foarte cu- 
rînd, „Turneul celor... 6 
națiuni". Voci din rugbiul 
francez s-au și făcut auzi
te, în acest sens, în repe
tate rînduri.

RADU TABARCEA. — 
BUCUREȘTI. — 1) Iată re
zultatele celor trei meciuri 
dintre Steaua — pe-atunci 
C.C.A. — și Borussia Dort
mund, disputate în cadrul 
C.C.E. : 2—4 la Dortmund 
3—1 la București și 1—3 la 
Bologna. Trebuie de amin
tit însă că în cel de-al tre
ilea meci fotbaliștii noștri 
au jucat practic în 10 oa
meni, Zavoda accidentîn- 
du-se în minutul 2 și tre- 
cînd — figurant — pe ex
tremă. — 2) N-am auzit 
despre o astfel de întîm- 
plare. Și nici nu este ve
rosimilă.

ION SPIRIDON, CON
STANTA. — 1) In primul 
meci eu Iugoslavia, din 
preliminariile campionatu-

al acestui an numai 
medii de 10...“ Modest, 
tînărul portar n-a mai 
continuat. Am aflat apoi 
că este elev în clasa a 
Xl-a A a școlii medii 
din Petroșeni și ca a obți
nut 17 medii de 10 im- 
presionîndu-i pe profe
sori cu multilateralele 
sale cunoștințe acumula
te prin studiu temeinic. 
Profesorul său de educa
ție fizică mi-a spus că 
nu lipsește la nici un an
trenament, că participă la 
concursuri de atletism 
(2:20 la 800 m) și că 
este tot atît de bun și ia 
sport ca și la învățătură.

Comisia de organizare 
i-a acordat lui Radu Popa 
nota 10 pentru sportivi
tatea de care a dat dova
dă și pentru realele sale 
calități de handbalist. Era 
cel de-al 18-lea „zece" în 
acest trimestru...

H. NAUM

Profesorul, 
într-un șir 

i chiar 
sută

(Âsta 
Cu o

Piciul meu

meșter faur 
îi potrivi 
că-i un balaur 
de... copii).

(îl țin de 
mină !)

Nu-i de loc astîmpărat 
Potolit e-o clipă pînă... 
Dintr-o dată a zburat.Dintr-o dată

Nu-l zăresc,

șt

Pe 
E

nu-i chip

ba uită-l... 
nu e.,. 

să-l văd d& 
fel

a gheții cărăruie 
un strașnic carusel.

Stau cu coatele proptite 
?i-l aștept cînd deodat' 
lată-l vine, pasămite
O fi foarte înghețat.

Mi se-oprește drept în
fată

Vai ce mic, abia îl vezi •' 
— Tată... hai cu noi pe 

gheată 
Să... înveți să patinezi.

I. CHIVU

Prea tîrziu sau... prea devreme?
„Sport" din Belgrad publică următorul 

comentariu :
„Ateciul amical de fotbal dintre echipele 

O.F.K. Subotița și Minerul Baia Mare a 
trebuit să fie întrerupt în minutul 70 din 
cauza întunericului (Fotbaliștii din Baia 
Mare, din motive obiective, întîrziaseră mai 
bine de o oră).

Celor din Subotița le-a părut sincer rău 
că Minerul n-a întîrziat încă... o oră. In 
cazul acesta nu s-ar fi jucat nici cele 70 
de minute în care romînii au marcat 5 
goluri 1“

lui mondial 1958, disputat 
în septembrie 1957 la Bu
curești, noi am aliniat ur
mătoarea formație : Voi
nescu — Zavoda II, Apol- 
zan, Neacșu I — Căli- 
noiu. Bone — Anghel Va. 
sile, Ozon, Ene I, Pets- 
chovschi, Ene II. Rezulta
tul : 1—1. Golul nostru a
fost marcat în min. 78 de 
Ene I. în cel de al doilea 
meci jucat în aceeași 
toamnă la Belgrad (scor : 
0—2) am avut 
„11” : Toma — 
Panait, Neacșu 
noiu, Bone — 
Petschovschi,
seu. Zavoda I, Tătaru. — 

2) Nunweiller III a debu
tat în echipa națională 
ca mijlocaș stînga. Acea
sta s-a întîmplat în me
ciul cu Ungaria, disputat 
în 1958 la București. Pe 
dreapta a jucat Alexandru 
Vasile, iar stoper Caricaș.

arbitru la această discipli
nă sportivă. Este adevărat 
că a condus foarte bine 
partida dintre Știința Cluj 
și Farul Constanța, dispu
tată în toamnă, la Cluj. 
Dar după un meci sau două 
nu trebuie să ne grăbim 
să tragem concluzii. Să 
fim mai rezervați cu lau
dele. Să nu-l... deochiem!

următorul 
Zavoda II, 
I — Căli- 

Cacoveanu, 
Alexandre-

IANA MALCEF, BUCU
REȘTI. — Mina Ilina s-a 
retras din activitatea com- 
petițională. 
structoare 
Pitești.

ȘTEFAN 
BUCUREȘTI. — Poezia 
întrunește calitățile nece
sare pentru a fi publica
tă. Este însă lăudabilă in
tenția dv. de a adresa și 
în acest fel felicitări echi
pei noastre de rugbi, du
pă frumosul ei rezultat ds» 
la Toulouse.

PETRU PISLEA, COMU
NA BOZOVICI. — 1)
Gheorghe Al’ou a fost se
lecționat de 41 de ori în 
echipa noastră națională 
de fotbal Din acest punct 
de vedere, el ocupă locul 
al doilea printre fotbaliștii 
noștri, după Bodola, care 
a avut 48 de selecționări. 
Vreți să vă spun și cînd a 
îmbrăcat ultima oară tri
coul echipei naționale ? Vă 
răspund : la 4 decembrie 
1938, în meciul cu Ceho
slovacia. de la Praga. Am 
pierdut atunci cu 6—2. Din 
echipa noastră au mai fă
cut parte David, Burger,

Acum este 
de tenis

POPESCU,

in
ia

nu

UN GRUP DE IUBITORI 
AI FOTBALULUI. — Așa 
cum ați presupus, I. Suru, 
antrenorul echipei Cimen- 
tul-Turda. este fostul „in
ternațional" care a activat 
cu ani în 
și apoi la 
rești. El a 
în echipa

TIBERIU SABO, CLUJ. 
— Fostul jucător de rugbi 
Teodor Wiling, care a ac 
tivat la Rapid, a devenii

Vintilă, Baratchi, Bodola, 
Ploieșteanu, Bindea etc. 
— 2) Nicolae Roman, fo
stul inter-dreapta ai echi 
pelor C.C.A. și Rapid, a 
jucat o dată și în echipa 
națională. A fost un ju
cător de talent.

Rapid 
Bucu-

urmă la
Dinamo 
jucat de 12 ori 
națională.

ION POȘTAȘU 
desene de N. CLAUDIU

Nicol.au


★

pion olimpic la Jocurile de la Cortina 
'd’Ampezzo

Prima zăpadă pe trambulina olimpică de la Bergisel de lingă Innsbruck, 
întrecerile de sărituri cu schiurile de pe trambulina olimpică pot fi urmă
rite de 60.000 de spectatori. Trambulina are o înclinație maximă de 38 de 

grade și poate permite sărituri de pînă la 94 rn.

Primul concurs de selecție olimpi
ci al săritorilor cu schiurile diu R.D. 
Germană și R. F. Germană s-a 
desfășurat la Oberstdorf (Bava
ria) și a fost dominat de spor
tivii din R.D. Germană, care au avut 
7 concurenți în primii zece. Pe locul 
întîi s-a situat Dieter Neundorf! 
(R.D.G.) cu 228 puncte și sărituri de 
77 m și 74,50 m. Max Bolkhart 
(R.F.G.) s-a clasat al doilea cu 225 
puncte și sărituri de 74,50 și 75 m. 
Campionul olimpic la combinata nor
dică Georg Thoma a ocupat locul 5. 
confirmînd că el poate fi calificat și 
pentru săriturile speciale. Următoa 
rea probă de selecție va avea loc la 
Garmisch-Partenkirchen.

La tradiționalul concurs de sărituri 
tai schiurile „Turneul celor 4 trambu
line*. care va începe în curînd în 
IA.ustria și R.F. Germană, săritorii fin
landezi vor fi reprezentați de Nilo 
Halonen, Toppi Mattila, Veiko Kan- 
konen și Antero Imonen. Antrenorul 
•ebipei este Antt-i Hyvarinen, cam-

SCHIORII SOVIETICI LA ALMA

ATA

Pe pîrtiile <le lingă Alina Ata s-au 
ttesf ășurat probe de coborîre și sla
lom pentru schiorii sovietici, oandi- 
iiați la selecția în echipa olimpica. 
Pe un traseu de 3 400 m, cu o dife
rență de nivel de 820 m, Victor Ta- 
Hanov a realizat timpul de 2:17,4 și 
•-a clasat pe primul Ioc. El a fost 
wrmat de Vasili Melnikov, Serghei Iva- 
fcov și Tali Monastîrev. Proba femi-

nină de coborîre s-a disputat pe o pîr- 
tie de 2 500 m cu o diferență de nivel 
de 550 m. A învins Evghenia Kabina 
în 2:15,3, urmată de Galina Sidoro
va și Alexandra Artamenko. Slalomul 
uriaș a revenit lui Iuri Melnikov și 
respectiv Alexandrei Artamenko. Mem
brii lotului de schi alpin al U.R.S.S. 
vor participa în curînd la noi con
cursuri de verificare în Elveția și 
Austria.

ACTIVITATEA LA HOCHEI

Selecționata olimpică a U.R.S.S.

PROGRAMUL INTEGRAL AL TURNEULUI DE HOCHEI 
PE GHEAȚĂ

Comisia de organizare a J.O. de la 
Innsbruck a stabilit programul turneu
lui olimpic de hochei pe gheață. După 
eum am anunțat, cele opt meciuri de 
calificare se vor desfășura în zilele de 
27 și 28 ianuarie la Innsbruck : Cana
da — Iugoslavia ; Norvegia — Elveția ; 
Suedia — Italia ; R.F. Germană (care 
reprezintă echipa unită a Germaniei)— 
Polonia ; Finlanda—Austria ; Cehoslo
vacia —Japonia ; U.R.S.S. — Ungaria ; 
S.U.A.—Rominia.

Echipele învingătoare vor evolua în 
grupa A, iar învinsele în grupa B. Iată 
programul tuturor jocurilor:

29 ianuarie: S.U.A. sau R.P.R. — 
U.R.S.S. sau R.P.U; R.P. Polonă 
(Germania) — Norvegia (Elveția).

Paul Johnson este unul dintre cei __
buni atacanți ai reprezentativei de ho
chei a SJJ.A. (După cum se știe, în 
meci de baraj pentru calificarea în 
grupa A, echipa R.P. Romine întîi- 

nește S.U.A.).

mai

30 ianuarie: Suedia (Italia) — Ca
nada (R.S.F.I.); Finlanda (Austria) — 
Norvegia (Elveția).

31 ianuarie: U.R.S.S. (R.P.U.) —
R. S. Cehoslovacă (Japonia) ; Germania 
(R.P. Polonă) — S.U.A. (R.P.R.) ț

1 februarie: U.R.S.S. (R.P.U.) —
Norvegia (Elveția); Suedia (Italia) —
S. U.A. (R.P.R.) ; R. S. Cehoslovacă 
(Japonia) — Finlanda (Austria).

2 februarie: Suedia (Italia) — Fin
landa (Austria); Canada (R.S.F.I.) 
— Germania (R.P. Polonă).

3 februarie: Canada (R.S.F.I.) —
S.U.A. (R.P.R.).

4 februarie: U.R.S.S. (R.P.U.) — 
Finlanda (Austria) ; Suedia (Italia) — 
Germania (Polonia) ; R. S. Ceho
slovacă (Japonia) — Norvegia 
veția).

5 februarie: U.R.S.S. (R.P.U.) 
Germania (R. P. Polonă); Suedia 
lia) — Norvegia (Elveția): R.S. 
hoslovacă (Japonia) —S.U.A. (R.P.R.); 
Canada (R.S.F.I.) — Finlanda (Au
stria).

6 februarie : zi liberă.
7 februarie: U.R.S.S. (R.P.U.) —

Suedia (Italia) ; R. S. Cehoslovacă 
(Japonia)—Canada (R.S.F.I.) ; S.U.A. 
(R.P.R.) — Finlanda (Austria) ; Ger
mania (R.P. Polonă) — Norvegia (El
veția). .

8 februarie: U.R.S.S. (R.P.U.) —
Canada (R.S.F.I.) ; R. S Cehoslovacă 
(Japonia) — Suedia (Italia) ; S.U.A. 
(R.P.R.) — Norvegia (Elveția) ; Fin
landa (Austria) —’ Germania ~ 
Polonă).

Listele cu numele jucătorilor trebuie 
depuse cel mai tîrziu cu 10 zile înainte 
de disputarea primului joc. După a- 
nunțarca listelor cu numele jucătorilor 
C I.O nu va permite nici o schimbare 
de oameni, nici chiar în cazul îmbol
năvirii sau rănirii unor jucători. Re
amintim că regulamentul Federației in
ternaționale de hochei prevede că pen
tru campionatele mondiale lista defini
tivă a jucătorilor poate fi prezentată 
cu o zi înaintea "începerii competiției 
De data aceasta, Federația internațio
nală de hochei a trebuit să se supună 
regulamentului C.l.O

a 
susținut cea de-a 5-a întîlnire a turneu
lui pe eare-1 întreprinde în S.U.A., 
jucînd Ia Nashville cu formația „Dixie 
Flyers". Hochei,tii sovietici au cîști- 
gat cu scorul de 4—1. Din cele 5 me
ciuri disputate pînă acum, echipa so
vietică a cîștigat 4, un joc terminîn- 
du-se la egalitate.

Echipele cehoslovace au susținut noi 
întîlniri internaționale peste hotare, 
în Canada, la Winnipeg, echipa olim
pică a terminat la egalitate 5—5 cu 
formația profesionistă Winnipeg Mar
rons. Jucînd la Innsbruck cu formația 
vieneză W.E.V.G., Dukla Jihlava a ob
ținut victoria cu 12—1 (6—0; 4—0; 
2—1). Slovan Bratislava și-a continuat 
turneul în Elveția, întîlnind la Lau
sanne formația locală II.C. Lausanne 
cu care a terminat Ia egalitate: 4—4 
(1—2; 0—1; 3—1).

BREVIAR
(El-

(Ita- 
Ce-

(R. P.

- SCURTE ȘTIRI
9

PUNCT FINAL ÎN CAMPIONATUL DE ȘAH AL U.R.S.S.

Campionatul unional masculin de 
șah s-a încheiat cu surprize. Marele 
maestru Stein, care era la un pas de 
titlu, nu a reușit să obțină în ultima 
rundă nici remiză, fiind învins la 
mutarea 55-a de maestrul Baghirov 
din Azerbaidjan. In acest timp, prin
cipalii săi adversari Holmov și Spasski 
obțineau egalitatea în partidele cu 
Bronștein și respectiv Nei. Turneul de 
la Leningrad se termină astfel cu trei 
cîștigători: Stein, Holmov și Spasski.

fiecare avînd 12 puncte, Dar, < 
pionul va fi cunoscut doar după 
putarea meciului de baraj dintre a 
trei mari maeștri.

O altă surpriză a ultimei run< 
fost înfrîngerea fostului campior 
țării, Korcinoi, de către tînărul 
harov, debutant în campionat. Si 
a cîștigat la Novopașcin și Gafei 
Klovan. S-au dat remiză partidei» 
verbach — Furman și Taimanov — 
lugaevski.

ÎN FINALA „CUPEI DAVIS": S.U.A.—AUSTRALIA 2—1

In orașul Adelaida a început finala 
„Cupei Davis'* între echipele de tenis 
ale S.U.A. și Australiei. După dis
putarea primelor două simpluri și a 
probei de dublu, echipa S.U.A. con
duce cu 2—1 lăsînd să se întrevadă 
o eventuală mare surpriză. Iată rezul
tatele înregistrate: Ralsten (S.U.A.)

— Newcombe (A.) 6—4; 6—1 ; 3 
4—6; 7—5; Emerson (A.) — 
Kinley (S.U.A.) 6-3; 3-6; 7 
7—5; Ralston, McKinley (S.U.A. 
Emerson, Frasser (A.) 6—3; 4 
11—9; 11—9. Astăzi au loc ulti 
două probe de simplu: Emerso 
Ralston și McKinley — Newcor

TURNEE PREOLIMPICE DE VOLEI

Turneul preolimpic de volei de la 
Alexandria a fost cîșligat de echipa 
R.A.U., care a învins cu 3—1 (15— 
12; 13—15; 15—2; 15—3) echipa
Algeriei. In urma acestei victorii 
R.A.U. va reprezenta Africa la tur
neul olimpic de la Tokio.

La New Delhi au continuat meciu
rile pentru stabilirea echipelor care 
vor reprezenta Asia la turneul olimpic 
de la Tokio. La masculin, Izrael a 
învins cu 3—0 India, iar Coreea de

FOTBAL
FOTBALIȘTII MAGHIARI 

ÎNVINGĂTORI LA ALGER
La Alger, în prezența a peste 

25 000 de spectatori, echipa olimpică 
a R. P. Ungare a învins cu scorul de 
3—0 (0—0) echipa Algeriei. Punctele 
au fost realizate de Bene (2) și Nagy.

DINAMO KIEV LA HAVANA
Echipa sovietică Dinamo Kiev și-a 

încheiat turneul întreprins în Cuba, 
jucînd la Havana cu o selecționată 
locală pe care a întrecut-o cu 2—0 
(1—0). Au marcat Kanevski și Os
trovski.

PENAROL - SELECȚIONATA 
OLIMPICA A U.R.S.S. 1—0

Reprezentativa olimpică a U.R.S.S. 
și-a continuat turneul în America de 
sud întîlnind la Montevideo cunoscuta 
formație Penarol. Fotbaliștii uruguayeni 
au terminat învingători cu 1—0 
(1-0).
SCORURI RECORD ÎN CAMPIO

NATUL ENGLEZ
În campionatul englez de fotbal li

derul clasamentului Blackburn a dis
pus eu 8—2 de West Ham United 
Liverpool a făcut scorul de 6—1 cu 
Stocke, echipa în care activează ve
teranul Matthews. Scorul etapei a fost

OLIMPIC
• Pentru festivitatea de deschidere 

a Jocurilor Olimpice de la Tokio s-au 
primit pînă acum peste 2 600 000 de 
cereri. Biletele vor fi puse în vînzare 
la 21 ianuarie.

• Tradiționalul jurămînt olimpic 
care va inaugura Jocurile Olimpice de 
la Innsbruck va /< rostit de austriacul 
Paul Aste, de 5 ori învingător în cam
pionatele europene de săniuțe și mem
bru al selecționatei olimpice austriece 
de bob și săniuțe.

© Pentru a reduce dificultățile 
gate de transportul participanților 
J.O. spre locurile de desfășurare

le
la 
a 

competițiilor. Comitetul de Organizare 
■ Jocurilor de Ia Tokio a Lotărît con
struirea a două anexe ale satului olim
pie: una la Tacliikawa, unde vor avea 
loc probele de ciclism, și a doua pe ma
lul lacului Sagami — pe care se vor 
întrece specialiștii probelor de caiae- 
canoe.

Știința București a cucerit „Cupa de cristal" 
a turneului internațional de baschet feminin

(Urmare din pag. 1)

via a avut inițiativa în prima 
repriză : 9—4, 20—18, 30—24 și 
34—30 La pauză. în partea a 
doua a meciului, baschetbalistele 
bucureștene joacă din ce în ce 
mai bine și după ce reușesc să 
egaleze (min. 34 : 52—52) preiau 
conducerea, pe care nu o vor 
ceda pînă la sfîrșit. Știința a cîș- 
tigat meciul cu 66—62 (30—34) 
și, totodată, primul loc în acest 
important turneu internațional. 
Punctele echipei noastre au fost

24, Ilara’înscrise de : Racoviță 
lambie 12, Niculescu 8, C. Gheor
ghe 8, Spiridon 10 și Simon 4.

La festivitatea de premiere, or
ganizatorii au acordat echipei 
Știința „Cupa de cristal", a- 
cordată de federația olandeză. 
Totodată, Anca Racoviță a fost 
desemnată drept cea mai bună 
jucătoare a turneului.

Clasamentul final: 1. ȘTIIN
ȚA BUCUREȘTI, 2. Slavia Pra
ga, 3. Wisla Krakowia, 4. Blue 
Star Amsterdam.

sud a întrecut cu același scor e< 
din Filipine, R.P.D. Coreeană a 
pus cu 3—1 de Pakistan. In tu 
feminin Filipinele au întrecut cu 
pe Iran. In ziua a patra. R.P.D 
reeană a întrecut cu 3—1 echipa I 
în timp ce Coreea de sud a învii 
același scor echipă Pakistanului. I 
a dispus cu 3—2 de Iran. Lj.'-Dț 
R.P.D. Coreeană a învins q-i 15 
15—12; 15—7 echipa Coreei de

(Ager

PE GLOI
însă realizat de Fulham, care 
vins cu 10—1 pe Ipswich Tow 
prezent pe ultimul loc.

Clasament: 1. Blackburn 34 pi 
2. Tottenham — 33 puncte; 3 
verpool — 32 puncte; 4. She 
Wednesday — 29 puncte.

TURNEUL BALCANIC

Ectiipa bulgară Spartak Plow 
cîștigat cu 2—1 (0—0) mecit
Olimpiakos disputat la Pireu îi 
drul turneului balcanic. Cele 
puncte ale echipei bulgare au 
realizate de centrul atacant T 
Jocul a fost urmărit de peste I 
de spectatori.

ECHIPA SAN LORENZO 
IN EUROPA

Echipa argentineană Sun -Js 
și-a început turneul în Europs 
cînd la Barcelona cu Espanoi. 
ciul s-a încheiat cu un rezult; 
egalitate : 1—1.

|

in cîtcva rindi
e Echipa selecționată de ru 

Noii Zeeland,e și-a continuat t 
în Anglia jucînd la Twickenham 
reprezentativă regională. Oaspeți 
obtinut victoria cu scorul de 
(9-3).

• Continiundu-și turneu! in I 
echipa masculină de baschet 
Roșie" Belgrad a jucat la Roan 
formația locală Chorale. Basc 
liștii iugoslavi au repurtat oicto 
scorul de 63—60.

• Turneul internațional m? 
de baschet de la Bruxelles i 
cîștigat de echipa Racing Bruxcl 
finală, baschetbaliștii belgieni ; 
vins cu scorul de 88—80 (49—. 
chipa Real Madrid.

• tn continuarea turneului pe 
întreprinde în U.R.S.S., echipa 
slavă de box Partizan Belgrad 
tiln.it la Leningrad selecționate 
șttlui. Pugiliștii sovietici au ie 
vingători cu 7—3.

® Cu prilejul unei reuniuni 
naționale de natație organiz; 
Buenos Aires în care s-a ina 
noua piscină de dimensiuni ol 
au fost înregistrate o serie de re 
bune. Astfel, recordmanul m 
argentinianul Nîcolac, a parcul 
m' fluture în 59,0. Iată celelal 
zultate: 200 m spate: Tom 
(S.U.A.) 2:18,8; 200 m bra*
Tretheway (S.U.A.) 2:43,4 ; 400 n 
John Konrads (Australia) 4:48, 
m liber Steve Clark (S.U.A.) 51

La polo pe apă echipa argenl 
Boca Juniors a terminat la ega 
3—3 cu selecționata Braziliei.
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