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Mâine începe in Capitală

0 nouă și interesantă ediție
g „Cupei orașului București la hochei pe gheață

-Primele Jocuri, de la vi lî.30: selccționala olimpică a rp.r. —

*<■“• uionata de tineret a R P P '.Aripile soiiciclor-sclcciioiiaid orașului Berlin-

Dragi tovarăși și prieteni,
Peste cîteva minute Anul Nou ne va trece 

pragul. Reuniți, alături de cei dragi, în mijlo
cul familiilor, prietenilor, tovarășilor de muncă, 
întîmpinăm anul 1964 cu bucurie și voie bună.

în anul de care ne despărțim, poporul nos
tru a dobîndit noi succese remarcabile în toate 
domeniile construcției socialiste. Lucrările Marii 
Adunări Naționale v-au adus la cunoștință 
rezultatele însemnate obținute în realizarea și 
depășirea planului de stat, în creșterea produc
ției industriale și agricole, în ridicarea nivelu
lui de trai al oafnenilor muncii. Noi uzine uti
late modern au intrat în funcțiune. Fonduri im
portante au fost cheltuite pentru dezvoltarea 
bazei materiale a agriculturii socialiste, s-au 
^construit noi cartiere de locuințe, spitale, școli 
iși alte instiluții de cultură. Republica noastră 
Ipopulară oferă tabloul unei țări cu o economie 
viguroasă, în plin avînt.
| Scoțînd în evidență succesele, noi sîntem, 
•totodată, conștienți de greutățile ce mai tre
buie învinse într-un sector sau altul al activi
tății noastre. Construim doar o societate nouă. 
Punem o temelie trainică făuririi bunăstării 
celor mulți. Orice om cinstit, de bună credință 
care știe de unde am pornit, ce am realizat, 
spre ce culmi luminoase pășim, este însuflețit 
de dorința de a depune eforturi neobosite și 
perseverente pentru a-și aduce din plin con
tribuția la înfăptuirea obiectivelor mărețe ale 
socialismului.

Avem convingerea că în anul 1964, în care 
vom sărbători 20 de ani de la eliberarea pa
triei, noi victorii ale construcției socialiste vor 
face țara mai prosperă, viața fiecărui om al 
muncii tot mai bună și mai îndestulată.

în viața internațională, anul de care ne des
părțim a marcat importante succese pentru 
forțele păcii și socialismului.
vWWWWWW

Ceea ce a caracterizat în ansam 
an a fost afirmarea mai puternică a 
ilor coexistenței pașnice între statele 
duiri sociale deosebite, crearea uni 
mai favorabil destinderii internaționa 
movării unor relații multilaterale în 
țările.

Republica Populară Romînă, ca și 
state socialiste și alte state iubitoare 
militează pentru înfăptuirea unor nc 
această direcție pe arena internațion

Țările socialiste formează o mare fc 
suflețită de cele mai înalte idealuri 
le-a cunoscut omenirea. în vremea no 
temui mondial socialist joacă un rol 
în apărarea păcii și în întreaga dez 
societății omenești. Superioritatea cr„ 
forțelor păcii și progresului constiL 
tura caracteristică fundamentală a ret 
ternaționale în epoca noastră.

Dragi tovarăși și prieteni,

In numele Comitetului Central al 
Muncitoresc Romîn, al Consiliului de 
guvernului Republicii Populare Romi 
sez eroicei clase muncitoare, vrednic» 
țărănimi, inginerilor din fabrici, i 
unități agricole, oamenilor de științe 
cu' ", ' .
gului nostru popor cele mai călduro» 
țări cu prilejul Anului Nou I

■ Tuturor vă doresc spor la muncă, u 
sănătate și fericire I

Vă propun ca acum, în clipa cîm 
tește Anui Nou, să închinăm pahar 
propășirea scumpei noastre patrii, pe 
în lume I

Iubiți tovarăși și prieteni, la mulți
„\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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Itură, femeilor, tineretului și copii

pentru 
a ho-
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stîrnit

REVELIONUL MARILOR BUCURI
AL

n
ri
to

llui Berlin, ZKL Brno și 
e. care au oferii publicu- 

• ectator partide dinamice -J 
ridicat nivel tehnic.

I acesta, întrecerea 
ată cu și mai multă 
re. Și aceasta în primul 
pentru că numeroșii ama- 
ie hochei din Capitala sîut 

4o-nici să vadă la „lucru" cele 
ti : echipe de peste hotare care, 
<■ aluri de selecționatele noas
tre, își vor disputa trofeul. Cea 
mai puternică dintre formațiile 
aaspe se anunță a fi echipa 

../i'ipile Sovietelor", care ocu-
iR n momentul de față locul 1—0, 2—1) prin punctele înscri- 

t;î id în prima categorie a se de Grebnikov, Maslenikov și 
v. irnpionatuliii unional. Pentru a Dmitriev, care se numără prin- 

’ face o idee mai clară des- tre cei mai buni jucători ai aces- 
-c valoarea poziției în clasa- tei formații. Dar cel mai valo- 
-.■ut a jucătorilor de la Ari- ros hocheist de la Aripile So- 
le Sovietelor este suficient si vietelor este cunoscutul interna- 
. spunem că în urma aceste țional Croșev, care a lipsit din

Devenită tradițională 
•act'vitatea internațională 
rh. 'ului nostru, „CUPA 
ȘI • LUI BUCUREȘTI" a 
an de a -res deosebit în
î- J-.nl

De la stingă : loanovict, Crișan și Panii

văzuți* de Neagu Kădulescu

re situează echipe cu 
renume în hocheiul so

cii ni sini Lokomotiv Mos- 
Dinamo Moscova. Tor- 
Gorki și Spartak Mos- 
De altfel. în ultimul 

22 
în compa-

faina (ii
■ bun
• tic
«va, 
edo 
ova.
oc de campionat, susținut la 
țecembrie la Gorki 
aia echipei Torpedo, Aripile So- 
zietelor a realizat o frumoasă 
victorie cu scorul de 3—2 (0—-1,

formație cu prilejul jocului 
Torpedo Gorki, fiind selecționat 
în reprezentativa secundă a 
U.R.S.S. - în ceea ce privește e- 
chipa Spartak Plsen, ea este cu
noscută spectatorilor noștri, de
oarece a mai evoluat în cadrul 
„CUPEI ORAȘULUI BUCU
REȘTI", lăsînd o frumoasă im
presie, în special prin cali-

(Continuare in pag. a ?-a)

Palatului
Pionierilor" la sah

J

Astăzi și mine la Vatra Dornei

j VATRA DORNEI 3 (prii 
efon).

. Așezată în bazinul Dornelo 
tre munții Bistriței, SuharJ 

ițțîXgău și Cățiman, stațiune 
gȚjiieoclimaterică Vatra Dornt 

un peisaj deosebit de pi 
Sțesc, mai ales în aceste zik 
S care zăpada proaspătă a înăl 

g.Ț virfurile ce se profilează îi 
împrejurimi.
tjAici, la Vatra Dornei și-au 
țOl întilnire schioare din trei 

-;țp, pentru a participa la pri- 
■ui concurs international gaz-
"in anul 1964 în R. P. Ro- 
LJr‘... b.ște vorba de concursul. 

ve^'.cve în vederea Jocu-*

primitoarea stațiune 
gg pe apa Dornei.

?l>r Olimpice, programat ini- 
ia Predeal, dar mutat din 

&za lipsei de zăpadă in fru-

...J pe apa Dornei.
SKșeliîoarele din Cehoslovacia 
^'Bulgaria, sosite în localitate 

dimineața, au fost plă- 
surprinse de pitorescul oră- 
ui, de zăpada proaspătă 

Ată
101.
ielele au și ieșit 

fenru recunoașterea 
e s-au întîlnit cu 

. lele țării noastre.
>upă cum am mai 
oui de ia Vatra Dornei re-

de
care tocmai se așternea 
După un scurt răgaz, 

pe pîrtie 
traseului, 
reprezen-

prezintă o prețioasă verificare 
a pregătirilor efectuate în ve
derea J. O. de la Innsbruck. In 
acest scop, oaspetele au deplasat 
cele mai în formă schioare: 
Eva Brizova, larmila Skodova, 
Beta Gaji Ankova (antrenor 
Milada Prokesova) din Ceho
slovacia și, Krastana Stoeva, 
Roza Dimova, Nadejda Vasileva, 
Nadejda Savova (antrenor Ma
ria Schivarova-Dimova) din Bul
garia.

Țara noastră va fi reprezen
tată de Marcela Leampă-Bratu, 
Ileana Bogosi și Rodica Mun- 

concursuL. teanu (antrenor Dumitru Fră- 
tilă). Din păcate, echipa R. P. 
Romîne va fi lipsită de două 
din elementele de bază: 
Tom, absentă nemotivată 
antrenamente încă din 
mina trecută și Doina 
răcită de cîteva zile.

La ce'le două curse vor mai 
participa schioare de la I.C.F., 
Dinamo, Tractorul și A. S. Ar
mata Brașov. In momentul de 
față, organizatorii (F.R.S.B. în 
colaborare cu comisia raională 
de schi) fac ultimele pregătiri, 
în vreme ce schioarele se află 
pe traseul amenajat în frumosul 
parc de la poalele dealului Ne
gru, unde vor avea loc cursa 
de 5 km (sîmbătă) și ștafeta 
3x5 km (duminică).

Cu prilejul vacanței de iarnă, 
la Palatul Pionierilor s-au or
ganizat numeroase . ........
sportive printre care și un reușit 
concurs de șah la care au luat 
parte 200 de pionieri și școlari 
din Capitală.,.După o serie de 
partide pasionante, trofeul pus în 
joc a revenit echipei reprezenta
tive a raionului V. I. Lenin, al
cătuită din Mihai Ghindă (clasa 
a VlII-a Șc. medie nr. 23), Mu
gur Riedler (cl. a Vll-a Șc. nr. 
150), Mihaela Chifcu, (cl. a 
VHI-a Șc. medie 22). Pe locul II 
s-a clasat formația raionului 16 
Februarie, iar pe locul Ill cea a 
raionului 1 Mai.

Câștigătorilor li s-ait decernat 
frumoase premii și diplome.

activități

TRAIAN ICHIM
antrenor de șah la 

Palatul Pionierilor

?■

spus, con-

GÎN DURILOR ÎNDRĂZNEȚ»

bătrîne '63 1 
mulțumim 
'picia zi- 

tăzi i-am desprins ulîfma filă. 
Și acum, îți spunem „drum 
bun 1“ E miezul nopții și se cu
vine să umplem paharele. Le 
vont ciocni în cinstea ta și a 
Noului An care, din clipă în 
clipă, trebuie să sosească. E re
velionul marilor noastre bucurii 
înfăptuite în tumultul mașinilor 
și macaralelor, al sondelor și 
tractoarelor, în iureșul marilor 
întreceri sportive în care spor
tivii au cules aplauze și flori, 
victorii mai mari și mai mu'.te 
ca anul trecut. E revelionul gîn- 
durilor îndrăznețe cu care pretu
tindeni Noul An este așteptat. 
Gînduri care zboară acunt cute
zătoare spre podiumul învingă
torilor, spre strălucirea meda
liilor olimpice...

Reportajul din noaptea reve
lionului reclamă însă... „exem
ple", popasuri in mijlocul celor 
care, la sfîrșitul unui an de bo
gate succese, au trecut hotarul 
noului an cu liotărirea de a în
scrie noi victorii în fiecare din 
filele noului calendar. Așadar, 
cîteva vizite, telefoane (nu ne-am 
supărat dacă uneori n-am găsit... 
adresantul) și. atunci cînd în 
toate casele s-au stins luminile 
și clinchetul paharelor a însoțit 
tradiționalul „La multi ani",

Mai stai puțin, 
O clipă doar, să-ți 
încă o dată pentru rodnicin 
lelor din calendarul cwuia

Revelion 1964 la Fabrica de confecții și tricotaje „Bucur

Elena 
de la 
săptă- 
Boboc,
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...și în familia maestrului emerit al sportului llorațiu Nicolau

aveam destul „material" pentru 
aceste cîteva însemnări despre 
revelionul sportivilor...

★
...La internaționalul Alexandru 

Teofilovici este o... grămadă de 
invitați. Nu-i nimic. E obișnuit 
„Tăcu" cu „grămezile". Dar, 
să lăsăm gluma, deși e noaptea 
revelionului. Altminteri s-ar su
păra surorile, verii, cumnații și 
celelalte rude ale cunoscutului 
nostru rugbist. Se discută despre 
spectacole, despre deliciul mîn- 
cărilor... Sportul revine însă per
severent în conversații. Acum 
cîțiva ani avea cuvîntul Teofil 
Teofilovici, cunoscut bober, fra
tele lui „Tăcu". Acum se impune 
însă altă temă — mai recentă î 
meciul de la Toulouse.

— ...Și a tot încercat Le Droff 
și Lira să ia baloanele, dar tot 
Demian al nostru ajungea pri
mul..,

Urăm „La multi ani‘ 
năm la maestra emerită 
țan. Surpriză plăcută, 
ren", în mijlocul unei 
molipsitoare, o adevărat 
binată"... Rapid — Știir 
aici Antoaneta și Cornel 
Aurora Leonte, Maria 
Bota, antrenorul Ion Bo 
bistul Leonte... Mi-aduc 
că o dată, la o încleș 
forțe Ia semicercul din s 
reasca, cineva spunea 
există mai mare rivalitate 
dintre handbalistele Răpi 
cele ale Științei. Păcat 
ne-a însoțit la Ana Bc 
noaptea revelionului...

*
lolanda e, iremediabil,

Iți răspunde că astă-s<
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(Continuare în pas., a



SFATURI PRACTICE

SĂ ÎNVĂȚĂM cel MAI FRUMOS SPORT AL IERNII-SCHIUL
REVELÎON 196a
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_____ ____ _____ v . în 
timpul liber schiul, acest minunat sport 
de sezon. De la prima zăpadă, pînă 
tîrziu, în primăvară, pe pistele albe 
ale munților pot fi întîlniți, alături de 
sportivii consacrați și numeroși înce
pători care se inițiază în tainele schiu
lui. Accesibil tuturor vîrstelor, schiul 
dă aceleași satisfacții atît maestrului 
cît și începătorilor, copiilor și adulți- 
lor.

însușirea și perfecționarea procede
elor de coborîre, frînare și ocolire se 
realizează treptat, pe măsură ce 
schiorul își formează simțul echilibru-

O dată cu venirea iernii, mii de 
neri și vîrstnici se pregătesc să 
drumul munților pentru a practica

borîre directă și oblica, schiorul tre
buie să-și însușească un mijloc de 
micșorare sau oprire a vitezei de îna
intare. Se trece astfel la învățarea 
plugului (fig. 2). In executarea plu
gului trebuie avute în vedere: depăr
tarea deopotrivă și în același timp a 
cozilor, schiurilor, repartizarea greu
tății pe ambele schiuri și trecerea schi
orilor de pe toată talpa pe muchiile 
interioare. Trebuie, în același timp, să 
se treacă la însușirea frînării în ju
mătate plug, care se execută prin cobo- 
rire oblică cu schiul din deal. Acesta 
se deplasează ușor și se așează pe 
muchia interioară. însușirea acestor e- 
lemente tehnice creează premise pentru

din vale, iar schiurile se trec progre
siv pe canturile superioare (fig. 5).

Ca exerciții pregătitoare pot fi fo
losite: 1. derapajul lateral și oblic: 2. 
din coborîre oblică se execută coborî- 
rea schiurilor pe lat și pe muchii; 3. 
executarea ocolirii spre deal pe un arc 
mare de cerc, apoi pe un arc din ce în 
ce mai mic.

După însușirea acestor elemente se 
trece treptat la ocolirea de pe linia 
pantei și apoi la ocolirea paralelă spre 
vale. Cea mai accesibilă ocolire este 
aceea executată cu balans pe verticală 
și rotații (fig. 6). Cobofînd oblic, 
schiorul efectuează o amplă mișcare 
de ridicare a corpului pe verticală. In

r

irig. &

viteză

oară

V
Ocolirea paralela 
spre deal

Ocolirea spre vale, 
cu^balans

.Urmare din pag. 1)

sărbători anul care a trecut, dar că 
„de poimîine reiau antrenamentul... 
1964 e mai... exigent. Și el, și... eu!“.

★
Din nou lumini și scînteîeri de arti

ficii lîngă bradul proaspăt împodobit 
cu globuri multicolore. Sîntem la un 
„colecționar de medalii". Acum. însă, 
Simion Ismailciuc n-are vreme să ni 
le arate. Deși, oaspeții nu s-ar supăra. 
Doar ar avea și ei cite ceva de poves
tit. Nu numai Vernescu, „padela de 
aur" 
străini — ci și ceilalți membri ai lo- J 
tuiui de caiac-canoe, Mircea Anasta- < 
sescu și soții Sideri, care au ținut să 
petreacă împreună această seară in 
care s-au depănat multe din amintirile 
Snagovului și dîn clipele trăite, de fie- 1 
care dată, cu emoție și pasiune, cu în- 1 
cleștare și dăruire, pe apele Vltave: 
ale Maltei sau ale lacurilor din Mcs- ! 
oova, Gand, Duisburg Melbourne...

— La ce te gîndeștî, Xenia ?
— La Tokio! Ca toți sportivii ro- ‘ 

mîni, pentru care anul 1964 înseamnă 
anul gardurilor îndrăznețe. Astăzi, 
prestigiul sportiv al patriei noastre este 
unanim recunoscut. Avem datoria să 
facem insă mai mult. Și, este posibil. 
De-abia aștept să pornesc cu canoea 
mea pe apele Snagovului. Pentru Tokic 
trebuie antrenament, nu glumă...

Un telefon cu Berlinul! Primim re
zultatele și urăm „La mulți ani!" ti
nerilor handbaliști care petrec revelio
nul împreună cu- sportivii din Copen
haga, Praga, Katowice, Berlin, Bel
grad, Magdeburg, Leipzig. Ni se spune 
că în modernul restaurant bertinez se 
ciocnește pentru noul an. pentru prie
tenia trainică intre sportivi, pentru cei 
de acasă...

cum îl numesc specialiștii

la care de multe ori — seara . 
doarme — se uită cu priviri 
zăbovind îndelung la fiecare — 
acela ar vrea să-l vadă acu 
niște poze grozave cu cai frt»; 
în basmele povestite de mămica 

Și așa, în noaptea ■ revelior 
bumul amintirilor de ani și a,, 
treceri de călărie, a fost din n 
chis.

— Tăticule, n-ai mai avut poze? 
sînt citeva file goale!...

Nicolae Marcoci i-a întins o... c>. 
lată și a păstrat pentru sine, ne: 
iurisită, marea ;dorință de a se nu» 
printre cei care vor îmbrăca tri 
echipei noastre, la Tokio...

★

Desigur, cititorii nu ne-ar fi îi 
duit să-i omitem din itinerarul de 
velion pe... fotbaliști.

Surprize, ca în... campionat. 
Greavu acasă i-am găsit pe Langa 
Tătarii. Nu mai amintim povestea 
rivalitatea. Ciocnim un pahar de 
și l ascultăm pe Mircea Crișan. A 
nu se mai vorbește de fotbal. Mă n 
'lai trebuie cîteva informații. Ceil: 
Georgescu, Kraus și Vărzan sini 
Copil, Macri face revelionul acasă 
familie. Ca și Jenei, împreună cu co 
de fotbal și... teatru și bineînțeles 
Jenei-junior, care a întîmpinat ; 
'ou cu un somn adine.

bine 
săr

— așa cum stă 
se pregătea să 
doua zi... 6 luni.

IE

lui. în condiții variate 
teren.

Acei care pentru prima 
prind -schiurile de picior trebuie săprind schiurile de picior trebuie sa se 
obișnuiască cu ele, să facă deplasări 
pe teren plat și ușor accidentat, și 
numai după aceea să treacă la cobo- 
rîrea pantelor mai înclinate. Poziția pe 
-sre r schiorul in timpul coborîri- 

în funcție de pantă, ză
rii etc. In timpul eoborîrii 
jnt apropiate și paralele, 
ind repartizată în mod egal 
picioare. Corpul este semi- 
artfculațiile gleznei, genun- 
dului, fiind totdeauna pro- 
lendicular pe pantă. Brațele 
: din cot și se țin în față 
erai, cu pumnii la nivelul 
fig. 1). Această poziție per- 
in echilibru, schiorul poate 
:u ușurință la declanșarea 
procedee tehnice.
ut coborîrea directă se exe- 
nte mai puțin înclinate, bine 
pe care oprirea se face în 
tă, prin pierdere de viteză, 
tă ce schiorul și-a 
hilibru poate trece 
te mai abrupte, pe 
întat. In același 
treacă la însușirea 

orîrii oblice.
ivățarea procedeelor de co-

dobîndit 
la cobo- 
un teren 
timp, el 
mecanis-

In raionul Turda

Jaminid sportive"

învățarea ocolirilor din plug și oco
lirilor prin frînare. Ocolirea din plug, 
a cărei poziție inițială este plugul se 
execută trecînd greutatea pe schiul 
exterior. Genunchii sînt îndoiți și orien
tați spre interior, schiurile se mențin 
pe canturile interioare (fig. 3). Pentru 
a ușura învățarea acestui procedeu se 
poate folosi următorul exercițiu: cobo- 
rînd în plug, se trece alternativ greu
tatea de pe un schiu pe celălalt.

Ocolirile prin frînare se însușesc 
după ocolirile din plug. Ele se execută 
din coborîre oblică, frînîndu-se cu 
schiul din deal, pe care se și trece 
greutatea. Mecanismul este sincronizat 
cu mișcarea de rotație a trunchiului 
spre direcția ocolirii și cu avîntarea 
corpului. Schiul interior se strecoară 
în poziție paralelă 
(î'g- U-

In cazul în care 
deprinderi tehnice, 
asupra elementelor 
trece la însușirea ocolirilor paralele. Se 
va începe în aceste situații cu ocolirea 
paralelă spre deal. Ocolirea paralelă 
spre dea] se execută din poziția de cobe- 
rire oblică. Schiorul pregătește 
lirea printr-o ușoară ridicare și con- 
trarăsucire a corpului spre vale. Schi- 
nrile se pun pe toată talpa, cu greu
tatea egal repartizată pe picioare. Pen
tru început este bine să se insiste mai 
mult asupra acestui element, ajun- 
gindu-se chiar la o ușoară alunecare 
laterală a schiurilor. După această pre
gătire, corpul se ghemuiește gradat, 
o dată cu trecerea greutății pe schiul

același timp se produce descărcarea 
schiului interior, care se strecoară 
înainte, și trecerea greutății corpului 
spre cel exterior, avîntarea, sprijinul 
pe bățul interior și rotația trunchiului. 
Pentru început este bine să se lucreze 
cu schiurile mai -depărtat. Insușindu-se 
aceste elemente schiorul va putea trece 
la perfecționarea altor elemente teh
nice. In orice caz, va avea satisfac
ția eoborîrii fără probleme a.pîrtiilor 
dificile, de a ocoli obstacole naturale 
și de a trece chiar prin porii.

★
La maestrul sportului Nicolae Mar- 

coci, revelion Jjn farnilie". Soția are 
atîtea de făcut! . Așa:'că, tăticul a ră
mas cu Radu și tea oricărui copil de 4 
ani îi arată... poze. Știe însă 
că are tăticii un album mare,

Răducu 
frumos,

*
bulevardele Bucureștiului f 

de nea străluceau în lumini 
reon. Privim indiscreți prin feresi. 
de unde răzbate rîsul și melodia, 
venit Anul Nou. Oamenii l-au pri 
c ■ bucurie, cu dragoste, cu sigura 
cle va aduce și mai mult belșug 
■ multă fericire. Și, în noianul m. 
Ier victorii vor fi desigur multă c 
să umple de bucurie și inimile iub 
rii r de sport din patria noastră.

Pentru că 1964 este anul Olimpia: 
mai bine zis — al olimpiadelor 1

Pe
-ari

lingă cel din vale

schiorul are unele 
nu se va insista 
amintite, ci se va

oco-

ALEXANDRU FORȚU
asistent la catedra de schi a I.C.F.

Primele concursuri
In ultimele zile ale anului trecut a 

luat ființă o nouă asociație sportivă. 
Este vorba de asociația Constructo
rul Vaslui, care pentru început cu
prinde 120 de membri. Ca secții pe 
ramură de sport, în documentul de 
constituire a noii asociații sportive 
figurează secțiile de schi, tenis de 
masă și șah.

Consiliul asociației 
structorul a trecut 
treabă. Zilele trecute 
tori din Vaslui s-au 
drul Spartachiadei de 
tuiui. Cu acest prilej au avut loc 
mult disputate întreceri de șah și te
nis de masă.

V. VAS1LIU - coresp.

★

Foto : T. Roibu

★

mijlocul sportivilor

★

pahar de rubiniu în 
cinstea noilor victorii !... 
îl închină cu prilejul Re
velionului Mircea Anasta- - 
sescu, soții Sideri, Aurel 
Vernestu și Sirnidn Ismail- 
ciuc, componențe ai lotu
lui olimpic de caiac-canoe.

de la uzina Vulcan din Capitală

in 1963
care a trecut, consiliile 
sportive de

Turda s-au 
sarcina de

le pe teritoriul 
achitat cu 

a organiza 
cu caracter 

1963 s-au
spor-
peste 
mare 

aceste

ii
w
i 
le
ații sportive

Astfel, in 
t 253 de „duminici 

care au participat 
ineri și v rstnici. Un 
lintre parti ripanț: la
s-au întrecut 11 sporturi cu 
■ tradiție prin partea locti- 

sini : fotbalul, atletismul, 
halterele etc.
asociații din raion ca, de 

Industria
Arieșul Turda,

( pop i i e
i Marile 
b pildă.

. Tttrzii.
: lut Gimp. Iurzii 
sportivi fruntași, antrenori, instruc
tori și arbitri care să asigure buna 
desfășurare a „duminicilor spor
tive".

Un aport însemnat a primit con- 
s'liul rai mal a! UCFS, în erga- 
nizarea acestor serbări sportive, 
(lin partea comitetului ra tonal

i U.T.M. și din partea Comitetului 
pentru cultură și artă.

V. ȘTEFANESCU - coresp.

Sîrmei Cimpia 
Industria de 

etc., au trimis
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sportive Con
de îndată la 

tinerii construc- 
întrăcut în ca- 
iarnă a tinere-

Sala, frumos împodobită cu ghir
lande, fremăta de voioșie. Tineri și 
vîrstnici din secțiile și atelierele uzi
nei se adunaseră în jurul Pomului 
de iarnă, pentru a sărbători începerea 
unui nou an de muncă avintată.

La unele mese, sportul este „su
biectul nr. 1“. Semn că în jurul lor 
se află sportivi sau simpatizanți ai 
activității din săli și de pe stadioa

ne. Apropiindu-ne am putut auzi vor- 
bindu-se despre Insigna de Polispor-

Competițiile de mase—principala preocupare a sportivilor cooperatori
Nu de mult a avut loc adunarea 

generală de dare de seamă a asocia
ției sportive Artă și Precizie. Sportivii 
cooperatori au discutat despre cele mai 
importante probleme ale activității 
sportive desfășurată anul acesta în 
cadrul cooperativei.

Anul trecut, membrii UCFS din 
această asociație au desfășurat o 
activitate sportivă bogată. Și din punct 
de vedere organizatoric asociația Artă și 
Precizie a obținut succese de seamă. Nu
mărul membrilor UCFȘ, ca și al susți
nătorilor, a crescut simțitor, ajungînd 
in prezent la 300. Procenta j: lOWo. 
Nu există nici un restanțier la capito
lul „cotizații UCFS". Referindu-se la 
activitatea competițională, darea de 
seamă prezentată de tov. M. Dumi- 
trăchescu, secretarul asociației, a- 
rată că 
care 
tonal, a reușit performanța de a se cla
sa pe primul loc. Anul acesta a fost în
scrisă în campionatul raional de vo
lei — pentru prima oară — si o for
mație feminină, care a reușit să cîștige 
primele două meciuri (cu „Sîrguința" 
și „Arta lemnului"), să facă dovada li
ner reale posibilități.

Competițiile sportive de mase (spar- 
tachiadele, campionatul asociației spor
tive, „Concursul pentru Insigna de Po
lisportiv" ete.) au constituit însă prin-

secretarul 
echipa masculină de volei, 

activează în campionatul ra-

cipala preocupare a consiliului asocia
ției sportive Artă și Precizie.

— Este normal, ne-a spus . tovarășa 
Iolanda Varga, președinta, consiliului. 
O bună parte dintre tinerii noștri care 
activează in competițiile oficiale, au fă
cut primii pași în sport partteipînd la 
întreceri de mase. Noi am promovat de 
curînd în echipa de volei șase jucători 
care se afirmaseră în aceste întreceri. 
Așa că vom pune mult preț și de aci 
înainte pe competițiile de mase.

... Intr-adevăr, la asociația sportivă 
Artă și Precizie s-au organizat anul 
acesta multe -întreceri cu caracter de 
mase, care au angrenat peste 180 de 
muncitori. Sportivii Radu Siroe. Cornel 
Stan, Mihai Dumitrăciîescu, Maria Mel- 
nic, Margareta Munteanu și alții sini 
cei eu care membrii -asociației sporti
ve se mîndresc pe bună dreptate. Re
cent, 18 tineri și-au trecut toate nor
mele „Insignei de Polisportiv".

★
Șah, sau tusism ? Care dintre aceste 

sporturi este mai... important? Tov. 
Cornel Stan, șahist pasionat, con
sideră că șahul fiind „și un sport, 
și o artă", trebuie încurajat mai 
mult. Tov. Nicolae Tudoriu a... pledat 
pentru drumeție, arătînd că trebuie să 
se bucure de mai mult sprijin decît șa
hul...

Alți vorbitori, printre care R. Stroe, 
1. Nenicu, L. Marcel, V. Beniamin —

și, cu aceștia sîntem de acord — au a- 
rătat că atît șahul, cît și turismul, sînt 
sporturi importante. S-a subliniat, de 
asemenea, că există posibilități pentru 
alcătuirea unor echipe de popice și tir, 
pentru atragerea unui număr mai mare 
de cooperatori în practicarea tratației 
etc.

Printre proiectele consiliului asocia
ției sportive pentru anul 1964 figurea
ză impulsionarea — prin toate mijloa
cele — a activității sportive de mase, 
participarea (cu echipa completă) 
la campionatul raional de șah. 
promovarea echipei masculine de 
volei in campionatul orășenesc, pre
gătirea temeinică a instructorilor 
sportivi și — in sfirșit —- măsuri 
deosebite pentru participarea la 
Sp-artachiada Republicană. Bineînțeles 
nu sînt neglijate celelalte competiții de 
mase — în primul rînd actuala ediție 
a Spartachiadei de iarnă a tineretului 
și „Concursul pentru Insigna de' Poli
sportiv".

Sarcinile care stau în fața consiliu
lui asociației sportive în anul 1964 nu 
sînt deloc ușoare. Pentru realizarea lor 
este necesar ca toți membrii 
lui să-și rezolve problemele 
răspund, și nu așa cum s-a 
pînă acum, cînd acestea erau 
doar de președinte și secretar...

consii iu
de care 

întîmplat 
rezolvate

R, CALARAȘANU

tiv, desțre apropiata Spartachiad 
Republicană, și, fără îndoială, despr 
comportaea echipei de fotbal a ase 
ciației. Printre sportivii de aici inii, 
nim și tumeroși dintre cei care a 
adus asaiației laurii unor victori 
apreciate. în anul 1963. lată-l d 
exemplu pe electricianul Eniu Capra 
ru, disadnd cu inginerul Ion Weiss 
Primul ete șahist pasionat. Al doi 
lea, comțment de bază al echipei ru 
handbal ți jucător fruntaș de tem. 
de masă.

...Și la alte mese paharele se ridici, 
pentru vttoriile

— La mulți 
noi succseI

noului an.
ani, tovarăși! Spre

AJREL CRI ȘAN — coresp.

in noaptea de Revelion
handbal iști, volei- 

îrrpreunâ cu anj 
și alți c <lefi de 

muncă, an petrecut o r.cap'.e r. de 
bucurie și voie,bună. Toți cei pe ;..re 
i-am găsit la pasa Țț,nemetului, I 
tutui Pedagogic, clubul r: _ : > • : -: 
Ștefănești, Școala medie nr. 1, d:s;„-ta-j 
despre succesele din 1963 și despre 
realizarea de noi succese în anul F> 4 
atît în producție, cît și la învățătara 
și în sport. Printre aceștia, amintim p? 
strungarul Dincă Ion (voleibaliste, 
prof. Uuca Constantin, studentul loz 
Barbu ^fotbalist la Dinamo), studenta 
Antonescu Maria (voleibalistă).

Sportivii prezenți la Revelion au 
fost in fruntea tuturor acțiunilor me
nite s.ă creeze o atmosferă plăcută. 
Astfel, brigada de agitație de la Inst. 
Pedagogic a fost formată numai din 
sportivi, cam sînt Ancuța Titus, 
Gheorgb.e lrimescu. Ion Cîrciumărescu, 
Maria Ante rescu și alții.

Atlet», gimnast i. 
balîșfi și fotbaliști 
treriori, --profesori

SC1

IL1E FEȚEANU - coresp.



Despre pregătirea lizică generală și specială
Pasionații spectatori ai competi

țiilor de atletism, box, gimnastică, 
sporturi nautice, lupte, călăr'e, hal
tere, tenis au în acest anotimp o 
perioadă de odihnă. Nu același lu
cru se poate spune însă despre 
sportivi. Pentru că, intr-alevăr, 
dacă activitatea competi/ionula la 
aceste sporturi s-a încheiat, pregă
tirile continuă și în timpul iernii. 
Și, de multe ori, volumul de lucru 
de acum tinde să-l egaleze și chiar 
să-l întreacă pe cel depus în alte 
perioade de antrenament. Este 
știut că pregătirile de iarnă au o 
foarte mare importantă și că apli
carea lor în mod științific, pe baza 
indicațiilor metodice, asigură creș
terea performantelor.

De aceea, o dată cu oglindirea 
cîtorva aspecte din activitatea unor 
secții de performantă, am consi
derat util să dezbatem în această 
pagină și unele probleme princi
pale, legate de pregătirea sporti
vilor în această perioadă.

_ Practica instruirii sportive din ul
timii ani a confirmat că marile re
zultate ale anului se fundamentează 
iarna.

Asupra conținutului pregătirii fizice 
generale, teoria și practica și-au pre
cizat punctul lor de vedere. O mare 
varietate de mișcări sint orientate 
către dezvoltarea calităților fizice, și 
aceasta se realizează fie prin exer
ciții și metode specializate în acest 
scop, fie prin exerciții sau sporturi 

i'itătoare. Această orientare de an- 
iarr.blu își are diferențierile sale in 

funcție de clasificarea sportivă a ce
lor cu care se lucrează. Pentru ju
niori și categoriile a 111-a și a lî-a 
de sportivi domină lecțiile cu ca
racter combinat în care se folosesc 
mijloace din gimnastică și atletism, 
din atletism și jocuri sau gimnastică 
și jocuri. Pot fi incluse însă și lecții 
care să folosească exclusiv mijloace 
specifice unei singure ramuri spor
tive, dar cu efecte bine delimitate de 
natura efortului. în acest sens lec
țiile de cros sau de schi în teren 
variat sînt frecvent aplicate, ele avînd 
un efect simțit asupra dezvoltării ca
lităților fizice. Pe măsură ce înain
tăm în clasificarea sportivă și pre- 
supunînd că anterior s-a lucrat cores
punzător indicațiilor expuse mai sus, 

dezvoltarea calităților fizice se vor 
olosi metode specializate, care ur

măresc obținerea unor efecte cît mai 
apropiate de specificul probei sau ra- 
murei alese. Astfel, dezvoltarea for
ței, a rezistenței și vitezei în regi
muri solicitate de profilul specializării 

servește nemijlocit îndeplinirii obiec
tivului stabilit pentru etapa și pe
rioada respectivă.

Exercițiile analitice de gimnastică 
nu trebuie neglijate. Prezența lor în 
gimnastică igienică, în părțile pregă
titoare ale lecțiilor, sau în încălzirea 
sportivilor, contribuie la dezvoltarea 
fizică armonioasă a organismului, la 
angrenarea în mișcare a întregii mus
culaturi și a aparatului osteoliga- 
mentar.

Dar, o limitare a pregătirii fizice 
la aceste mijloace ar sluji prea puțin 
obiectivului final. De aceea, conco
mitent, însă procentual diferit, se a- 
plică mijloacele pregătirii fizice spe
ciale menite să creeze premisele și 
apoi să determine perfecționarea fi
zică și tehnică — elemente indispen
sabile ale formei sportive.

Pregătirea fizică specială se reali
zează prin exerciții care au în struc
tura lor elemente parțiale, uneori chiar 
integrale, din ramura sportivă aleasă. 
De exemplu: alergările pe distanțe 
scurte pentru sprinteri, elementele va
riate de sărituri pentru săritori, indi
ferent de probă, cu sublinierea evi
dentă a caracteristicilor care le apro
pie de specializare, elemente din com
binațiile de gimnastică, elemente sau 
acțiuni de joc etc.

Ultimele noutăți ale teoriei adaugă 
diferențierii care se remarcă în se
lecționarea mijloa
celor (atunci cînd 
colectivele au cate
gorii felurite de 
clasificare) și pe ce
le determinate de 

profilul ramurii sportive. Astfel, spe
cialiștii probelor sportive ale atleticii 
ușoare, ale atleticii grele (boxul, hal
terele), caiac-canoe, ciclismului acordă 
o mai mare pondere pregătirii fizice 
și in ultima analiză, dezvoltării cali
tăților fizice, dar cu sublinierea celor 
care sînt solicitate de specializare, 
în schimb, sporturile care se disting 
printr-o mai mare complexitate teh
nică, în genul jocurilor și cu deose
bire fotbalul, baschetul, tenisul sau 
gimnastica, luptele, au nevoie de un 
procent modificat în aplicarea facto
rilor de antrenament. încă din prima 
etapă — cea de iarnă — a perioadei 
pregătitoare, perfecționării tehnice i se 
afectează mai muit timp în planifi
care. Desigur că aceste considerente nu 
diminuează importanța și sensul pre
gătirii fizice care se menține, bine
înțeles în relații diferite, nu numai în 
perioada pregătitoare, dar chiar și 
dc-a lungul întregului ciclu anual.

Reactualizarea Importanței metodice 
pe care o au mijloacele pregătirii fi
zice în obținerea rezultatelor de pres
tigiu, este motivată de anumite rea

Cuvîn tul 
specialistului

lități nesatisfăcătoare. Recentele probe 
de control și chiar lecțiile cu un ast
fel de conținut, aplicate unor loturi 
fruntașe, au scos în evidență serioase 
insuficiente sub aspectul pregătirii fi
zice. Astfel, în proba de 800 metri 
componenții lotului de polo au fost 
depășiți de metodistul lor, care de 
aproape zece ani a părăsit perfor
manța sportivă, dar care și-a men
ținut un anumit nivel de pregătire. 
Pentru același lot, distanta de 2500 
metri, fracționată de mici intervale 
de pauze, aplicată in scopul dezvol
tării rezistenței în regim de viteză a 
constituit un efort de intensitate mare. 
Această exemplificare reflectă în pri
mul rînd nerespectarea indicațiilor 
și sarcinilor perioadei de tranziție pe 
care unii sportivi o reduc la o totală 
odihnă pasivă, ceea ce tace ca poten
țialul organismului să fie de un nivel 
scăzut. Prin aceasta, nti negăm im
portanța odihnei pasive, căreia ulti
mele noutăți în materie. îi atribuie o 
rațiune metodică in stimularea pro
ceselor de refacere. Dar nici n-o pu
tem confunda integral cu conținutul 
perioadei de tranziție. Nu de puține 
ori s-a putut observa și cu ocazia 
pregătirii începute în această etapă 
de iarnă că se creează o discrepanță 
flagrantă între regimul aproape sta
tic al perioadei de tranziție și cel 
susținut și cu volum apreciabil al 

perioadei pregăti
toare (dr. M. Geor
gescu). O astfel 
de violentare a or
ganismului și neres
pectarea principiu

lui clasic al sistematizării efortului, 
lasă urme, motiv pentru care înre
gistrăm traumatisme sau chiar feno
mene de oboseală încă din primele 
etape ale ciclului anual de pregătire, 
în al doilea rînd, unii antrenori cum 
sint cei de la polo pe apă consideră 
că pregătirea fizică pe uscat nu are 
atîta valoare pentru mediul aparte în 
care evoluează atunci cînd se pregă
tesc specific sau concurează.

Cred că nu va fi lipsită de interes 
analiza atentă a tuturor rezultatelor 
probelor de control care se trec în 
acest moment pentru a ne edifica 
asupra potențialului prezent al spor
tivilor noștri din punct de vedere al 
pregătirii fizice. Este încă timp su
ficient pentru a remedia o rămînere 
în urmă a unui factor al cărui efect 
negativ ar putea fi măsurat și ire
versibil tocmai în vară sau toamnă 
cînd sarcinile de mare răspundere ale 
anului olimpic ne indică realizarea 
vîrfurilor formei sportive, a sporti
vilor fruntași.

NICU ALEXE 
candidat în științe pedagogice

Impresii de la antrenament...
• Antrenorul ALEXANDRU STOENESCU 

considera că pregătirea din timpul iernii 
are o foarte mare importanță în obținerea 
performanțelor sportive ale atleților săi. 
Pornind de la această convingere, el a în
tocmit planuri de pregătire pentru această 
perioadă, desiășurînd o activitate intensă. 
Așa bunăoară, pe lîngă antrenamentele de 
pe stadion, atleții dinamoviști au ședințe 
de pregătire în sală, unde se lucrează cu 
elemente din gimnastică. Dintre aceste e- 
xerciții notăm : cele cu parteneri, cu mingi 
medicinale, haltere, extensoare etc., exer
ciții care sînt alcătuite avînd la bază prin
cipiul individualizării și specializării. Exer
cițiile se practică în circuit. In cadrul unui 
asemenea circuit se efectuează 8—10 exer
ciții care se repetă de un număr fix de 
ori, sau contracronometru. Elementul de 
progresie îl constituie sporirea numărului 
de repetări sau al vitezei de execuție. De 
exemplu, într-un antrenament consacrat 
dezvoltării forței, circuitul se repetă de 
3—5 ori, cu pauze fixe între repetări. Pau
zele sînt determinate de indicii fiziologici.

• Deși activitatea competiționalâ a bo
xerilor bucureșîeni a fost de lungă durată 
(întrecerile campionatului pe echipe al Ca
pitalei și ale Cupei orașului București s-au 
terminat de curind), totuși pugiliștii nu au 
pus mănușile în cui. De pildă, la secția 
clubului Rapid, în dorința de a îmbunătăți 
activitatea și de a ridica nivelul perfor
manțelor elevilor lor, antrenorii GHEORGHE 
LUNGU și LUCA ROMANO continuă pregă
tirile. In afara pregătirii fizice generale, bo
xerii lucrează pentru corectarea unor proce
dee tehnice greșit însușite și învățarea de 
noi elemente tehnice, adecvate particulari
tăților individuale. De asemenea, se acordă 

o atenție deosebită menținerii la un nivei 
corespunzător a indicilor fiziologici. Mun
cind metodic și cu perseverență, antrenorii 
secției de box de la Rapid vor putea ca 
alături de Gh. Vlad, St. Ispas, Gh. Gh’ță, 
M. Ionescu să crească și alte cadre tinere 
pe care să le aducă la un nivel superior.

• Condițiile nefavorabil© practicării ca
notajului în lunile de iarnă nu-i împiedică 
însă pe membrii secțiilor cluburilor Steaua 
și Dinamo să-și continue cu intensitate pre
gătirile. Sub conducerea antrenorilor ©me
riți N. NAVASART și R. HUȚAN, canotorii 
își desfășoară pregătirile după un plan ju
dicios întocmit. Lecțiile de antrenament au 
loc zilnic. Un ciclu săptămînal cuprinde : 
două antrenamente tehnice Ia bac, două 
de natație și două în sală sau în aer liber, 
rezervate pregătirii fizice generale. In an
trenamentele de la bac se urmărește per
fecționarea loviturii și, la unii sportivi, in
troducerea și perfecționarea unor elemente 
tehnice noi. La bazinul Floreasca, prin înot, 
se tinde spre mărirea capacității vitale șl 
reglarea respirației. De asemenea, tot prin 
înot, se mai capătă și o ușoară creștere 
a rezistenței. In sală, sau în aer liber, an
trenamentele sînt afectate pregătirii fizice 
generale și axate pe mărirea rezistenței 
și mobilității în vederea eforturilor maxime 
din perioada pregătitoare. Printre cei pre- 
zenți cu regularitate la antrenamente se 
numără campionii mondiali A. Vernescu, 
Ismailciuc, Iacovici, Sidorov, Ivănescu, Ni- 
coară, Ivanov, precum și frații Lipalit, A- 
lexe, Anastasescu, Artimov, Conțolenco, 
Igorov și un număr mare de tineri cano
tori de care antrenorii se ocupă cu toată 
seriozitatea. Și rezultatele nu vor întîrzia 
desigur să apară...

Cum ajută cabinetul
Din discuțiile purtate cu antrenorul 

Gh. Constantinescu, șeful biroului teh
nic al cabinetului metodic de la clu
bul sportiv Dinamo, am desprins fap
tul că și în această perioadă cabi
netul metodic al clubului desfășoară 
o muncă intensă. îndrumarea activi
tății antrenorilor și secțiilor respec
tive se face simțită atit sub aspect 
teoretic cit și practic.

în cadrul cabinetului metodic s-au 
întocmit ki no grame etalon cu cele mai 
bune execuții precum și kinograme de 
cercetare a elementelor de perspectivă. 
Aceste kinograme alcătuite pentru sec
țiile de tenis, lupte, rugbi, volei, ca
notaj, au fost prezentate antrenorilor 
și sportivilor și discutate în colectiv.

O acțiune importantă a 
fost și aceea de îmbogă
țire a exercițiilor necesare 
dezvoltării calităților fizi
ce. De pildă, fiecărui an
trenor i s-au dat indicații 
să întocmească un tabel 
de 20 de exerciții pentru 
dezvoltarea forței la brațe, 
picioare, abdomen. Aceste 
exerciții au fost apoi cen
tralizate și puse la dispo
ziția tuturor antrenorilor. 
Totodată au fost prezenta
te antrenorilor, teoretic și 
practic, mijloacele de dez
voltare a forței prin izo- 
metrie, cu demonstrații pe 
grupe musculare. Pentru 
jocurile sportive, exerci
țiile au fost demonstrate 
de antrenorul Dan Nicu- 
lescu. pentru sporturile in
dividuale de profesorul

Constantin Dumitrescu, iar pentru ju
niori de antrenorul Gh. Eremia.

Cabinetul metodic al clubului spor
tiv Dinamo și-a adus contribuția la 
amenajarea și utilarea sălilor de atle
tism și de forță, cu aparatajul nece
sar antrenamentelor din această pe
rioadă. Cabinetul metodic a recoman
dat fiecărei secții să țină cel puțin 
un antrenament (crosuri și sporturi 
ajutătoare) pe săptamină in aer liber.

Cabinetul mețodic a propus și a 
sprijinit organizarea concursurilor in
tre secții la alte discipline declt cele 
practicate obișnuit de sportivii res
pectivi. De exemplu, secțiile de lupte 
și box s-att Intîlnit intr-un meci de 
baschet; baschetbaliștii, voleibaliștii

Membrii cabinetului metodic (prof. Gh. Timar și 
antrenor Gh. Eremia) urmăresc desfășurarea unui 
antrenament al secției de lupte, în sala de forță 
a clubului sportiv Dinamo. Profesorul V. Dona, an
trenorul secției, dă indicații sportivilor S. Arjoca, 

1. Alionescu, C. Turturea ele.

metodic
și rugbiștii ‘ intr-un concurs de atle
tism etc.

De asemenea, cabinetul metodic s-a 
interesat și de completarea bibliotecii 
cu publicațiile adecvate acestei pe
rioade de iarnă, organizindu-se de 
2—3 ori pe lună discuții pe margi
nea diferitelor materiale de speciali
tate publicate.

lată — așadar — o parte din pre
ocupările și activitatea acestui cabinet 
metodic. Munca este frumoasă, inte
resantă și fără îndoială că acest e- 
xemplu ar trebui urmat și de cele
lalte cabinete metodice ale cluburilor 
noastre sportive.

---------în loc de
Este, desigur, încă prea devreme pentru a putea 

trage concluzii asupra pregătirilor efectuate în perioada 
de iarnă la sporturile menționate mai sus. în general, 
se poate spune că antrenorii unor secții fruntașe au 
abandonat de mult ideea odihnei totale după termina
rea perioadei competiționale. Aceasta constituie garan
ția reluării antrenamentelor din 1964, la un nivel mai 
ridicat de pregătire, oferind posibilitatea creșterii de la 
an la an a performanțelor și valorii sportive. Este 
însă necesar ca problema pregătirilor de iarnă să se 
bucure pretutindeni de sprijinul cabincteior metodice, 
să constituie o preocupare permanentă pentru toți 
factorii de resort și nu numai pentru antrenorii sec
țiilor care au sportivi la nivelul lotului republican.

S-a constatat însă că în multe asociații sportive 
activitatea de pregătire încetează o dată cu ultima 
etapă a campionatului, sau cu ultimul concurs al anu
lui și... aceasta nu este bine. După o odihnă totală 
în timpul iernii, la care uneori se adaugă și un regim

concluzii---------
de viață mai puțin sportivă, Ia reluarea antrenamen
telor potențialul sportivilor este mult scăzut și este 
necesară o muncă îndelungată pentru a-1 readuce la 
un nivel corespunzător. în aceste condiții se irosește 
munca depusă în anul precedent și, în consecință, per
formanțele vor întîrzia să crească, sportivii vor ră- 
mîne la nivelul mediocrității.

Considerăm necesar ca antrenorii, tehnicienii, in
structorii voluntari să studieze mai temeinic documen
tele de specialitate, să-și completeze astfel cunoștin
țele, pentru ca o dată cu înțelegerea importanței pre
gătirii din timpul iernii, să cunoască și mijloacele de 
a asigura sportivilor o pregătire corespunzătoare în 
această perioadă.

O astfel de înțelegere a necesității și importanței 
pregătirii continue, îmbinată cu o muncă perseverentă 
și cu conștiinciozitate, in condițiile de pregătire exis
tente, vor conduce nemijlocit ta creșterea performan
țelor sportivilor noștri.

ARAD. Acum, în plină Iarnă, canotorii arădeni ișl continuă intens pregătirile. Schi
tul și caiacul au lost înlocuite in această perioadă cu bacul de la stadionul U.T.A. 
Aici l-am găsit pregătindu-se, zilele trecute. — ne scrie corespondentul ȘT. IACOB — 
pe canotorii de la Voința. La început pe uscat, apoi pe apă. lecția a început cu exer
ciții de pregătire fizică generală, s-a trecut apoi la cele de pregătire lizică specială 
și Ia antrenamentul la bac. Atit schiliștii cit șl caiaciștii se antrenau cu multă conști
inciozitate. Erau prezențl schiliștii G. Rupert. V. Bokor. P. Ferenczl, Al. Nicoară, Fr. 
Pop, caiaciștii M. Milicin, I. Slpoș. I. Birău, G. Balint.

în general, o zi pe săptămînă se lucrează Ia bac, în rest în sală și în aer 
liber (crosuri). Pe lîngă sportivii de la Voința, se mai pregătesc și canotorii de la Șc. 
sp. UCFS și membri ai lotului republican. Condițiile de antrenament sînt bune, dar 
este necesară și mai multă preocupare din partea membrilor consiliului orășenesc UCFS.

CLUJ. Așa cum ne informează corespondentul nostru P. RADVANI, încă de la jumă
tatea lunii noiembrie, biroul consiliului regional UCFS Cluj a analizat activitatea desfă
șurată Ia gimnastică, a luat o serie de măsuri și a trasat sarcini pentru îmbunătățirea 
muncii in această ramură sportivă. Astfel, în urma unor concursuri, au tost selecționate 
loturile reprezentative ale orașului Cluj la copii (din aproape 800 de elevi și eleve), 
tineret și seniori, care fac antrenamente săptămînale. Procesul de instruire se desfă
șoară pe baza planurilor pe etape și a conspectelor de lecții. Există o strînsă colabo
rare între antrenori și medici. Pregătirile sînt conduse de antrenorii F. Darvaș și E. 
Felvinți (fete senioare), A. Batiz (băieți seniori) și C. Pop, A. Molnar (tineret).



după miezul nopții, în gara 
pustie a Toulousului, cobora 
de călători sfîrșiți de oboseala 
ore de drum neîntrerupt, de

Toulouse,
1 Un frig neobișnuit coborîse din zori 
peste ținutul Pirineilor și acum se 
prelungea de-a lungul Garonei spre 
Ocean...

Puțin 
aproape 
un grup 
celor 18 
peste 3 000 km. Veniseră atîta drum, 
străbătuseră atâtea țări și orașe, fu
raseră și goniseră cu expresul de 
noapte pentru a înfrunta aici, în inima 
rugbiului francez, puternica echipă a 
Franței.

...Povestea începuse cu mulți, foarte 
mulțî ani în urmă, când echipa Româ
niei fusese literalmente zdrobită I Și 
povestea se repetase apoi din cînd în 
cînd pînă după al doilea război mon
dial. Și apoi, deodată, ca dintr-un mi
racol, izbucnise alături de alte „mira
cole**  romînești, și această echipă ce 
se încăpățânase să răstoarne de trei 
ori consecutiv toate calculele și pre
viziunile specialiștilor. Se găsiseră 
scuze, explicații, motivări... Dar de 
data aceasta totul avea să fie definitiv 

• începe relurvf campionatului
• Concursuri de verificare pentru

loturile reprezentative

RETURUL CAMPIONATULUI PE 
ECHIPE

Campionatul republican pe echipe, 
intră de azi în a doua sa parte. Astăzi 
și mîine se dispută jocurile primei eta
pe a returului.

PREGĂTIRILE LOTURILOR REPRE
ZENTATIVE

In cadrul pregătirilor ioturilor re
prezentative în vederea campionate
lor europene din acest an, federația 
noastră de specialitate va programa 
cîteva concursuri de verificare, 
va avea loc la începutul lunii 
rie.

In ceea ce privește loturile, 
cuprind pe următorii sportivi :

MASCULIN: D. Dumitru, E. Kiss, 
L. Martina,
Popescu, C. Radulescu, T. Semani, V. 
Stancu, Cr. Vînătoru.

FEMININ: E. Antonovici, S. Emi- 
lian, E. Ghiarfaș, I. Gothardl, E. Lu- 
pescu, V. Mafkai, C. Moldoveanu, Cr. 
Szocs, M. Stanca, E. Trandafir.

Sportivii vor fi urmăriți permanent 
la cluburile și asociațiile lor sportive, 
atît în pregătire cit și în jocurile de 
campionat. Loturile însă, pot suferi 
eventual modificări, în raport cu forma 
și comportarea jucătorilor și jucătoa
relor, introdueîndu-se elemente care se 
vor remarca in campionat m locul 
celor care nu' vor da satisfacție.

Teojilovici luptă pentru

presa pre- 
iar oficialii 
selecționere 
Franței în-

tranșat 1 Tocmai de aceea 
gătise cu grijă spectatorii, 
se ocupaseră din timp să 
cei mai buni jucători ai 
tr-un meci de trial ce stirnise un in
teres și un răsunet deosebit, așa cum 
echipa de rugbi a Franței nn mai cu
noscuse decît înaintea celebrului turneu 
din Africa de Sud.

Prima noapte trecuse liniștită, dar 
a doua zi în zori „toulousienii" veni
seră plini de curiozitate să vadă cum 
arată acești „coloși din Carpați", cum 
îi numise un gazetar cu simțul sen
zaționalului prea dezvoltat. Intîlniseră 
insa, cu mirare, în locul unor super- 
vedete, cum era obișnuită presa lor, 
un grup de băieți modești cu aer să
nătos și deloc supranaturali, și care 
abia sosiți de pe drum se arătau „în
fometați de antrenament**.  S-a discu
tat cu ei și s-a observat, de asemenea, 
că acești flăcăi sînt cunoscători ai 
problemelor subtile ale rugbiului și că 
privesc cu mare seriozitate, dar fără 
teamă, confruntarea ce-j aștepta. Și 
atunci, tonul ziarelor a început să se 
schimbe. Semnalul l-a dat „Midy 
Olympique**,  săptămînal de profil spe
cializat, care nu publică decit rugbi. 
Apoi, „L’Equipe**,  „Le Figaro* *'  și alte 
ziare au început să analizeze cu luci
ditate valorile, șansele, au începui să 
observe calitățile rugbiului romînesc, 
trecute prea ușor cu vederea de două 
ori la București și chiar o dată la 
Bayonne. Pină și specialiștii englezi 
au găsit necesar să privească către 
marea întrecere ce se pregătea în 
sudul Franței și „Tlie Observer" a in
serat evenimentul in paginile sale.

Primire frumoasă, invitații la pri
mărie — în sala Iluștrilor, anroape de 
locul unde cu 300 de ani în urmă 
ducele de 
tat, vizite 
rugbi din 
sfîrșit, ca 
8 ingineri 
la uzinele 
lipseau la teren, prin oraș, î„ 
hotelului, colecționarii de autografe au 
asaltat echipa noastră.

Fiecare clipă ce ne apropie de ziua 
meciului, adăuga încă ceva la cimen
tarea blocului pe care zadarnic avea 
să încerce să-l clintească cei 15 rugbiști 
francezi selecționați după cele mai exi
gente criterii. Antrenamente, discuții, 
lectura ziarelor, analize cu creionul în 
mină, aproape probleme de geometrie,

Montmorency fusese decapi- 
de curtoazie la cluburile de 

Toulouse, la ziare și, în 
o considerație pentru cei 

din echipa Romîniei, vizită 
„Caravelle”, Admiratorii nu 

în holul
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apoi iar antrenamente, verificări pe 
viu, comentarii în doi, în trei... în 
sfârșit, toată concentrarea, ascuțirea 
voinței, gîndirii, toate forțele îndrep
tate spre un singur țel: afirmarea 
rugbiului romînesc. Și în acest timp 
soseau zilnic din țară telegrame, scri
sori, telefoane, care ne vesteau că 
acasă toți cei dragi, cunoscuți sau ne- 
cunoscuți, așteptau cu încordare, dar 
plini de încredere în noi, ora începerii 
meciului pe care aveau să-l trăiască, 
clipă de clipă, prin vocea crainicului.

Și așa a sosit ora meciului. Emoții 
de neuitat în cabină, pe coridorul în
tunecos, apoi brusc, în sunetele fan
farei și în uralele mulțimii. Publicul! 
Atît de necruțător cu învinsul, dar atît 
de blind, de mîngîietor cu învingătorii. 
Și pentru cei 30 000 de spectatori pre- 
zenți in stadionul municipal din Tou
louse noi romînii am fost învingătorii, 
iar francezii, compatrioții lor, învinșii. 
După puține minute de la începerea 
partidei, îndată ce spiritul de luptă al 
romînilor, elanul, nemaiîntâlnita ar
doare, curajul de a răspunde deschis, 

cinstit, jocului francezilor, s-au făcut 
simțite, publicul a trecut necondiționat 
și complet de partea noastră. Pînă și 
cei 26 de crainici de radio și televi
ziune, zecile de ziariști, fotografi și 
operatori cinematografici, francezi, bel
gieni, luxemburghezi, germani și ita
lieni n-au ezitat să ne recunoască me
ritele. Importanța pe care însăși fede
rația internațională și cea franceză aii 
acordat-o acestui joc, prezența celui 
mai bun arbitru din lume — Walters 
— seriozitatea unică a pregătirilor 
echipei Franței, locul întâlnirii: inima 
rugbiului francez, toate acestea n-au 
scăpat nici unui comentator.

In vestiar, pe culoare, și apoi la 
banchetul oficial sau în alte locuri, 
s-au spus marile adevăruri: „Romînii 
sint adevărații învingători", „Un meci 
nul tras de păr, în care încercarea lui 
Dupuy, pe o 
arbitru, ne-a 
lință", „Am văzui i 
treisfertirrile Franței 
linie", „Fără ’ ’
lovitura căzută a lui Moraru și drumul 
rominilor spre victoria deplină...**.

greșeală nesancționată de 
salvat de la o mare umi- 
văzut pentru prima oară 

j i apărîndu-se în 
bara salvatoare ce a oprit

O nouă și interesantă ediție 
Cupei orașului București"a „

(Urmare din pag. 1)

tățile
dovedit. Anul acesta, hocheiștii din ora
șul renumitelor fabrici de bere au în
ceput bine campionatul men)inîndu-se 
în permanența pe primele locuri, pînă 
aproape de sfîrțitul turului. Echipa 
Spartak Phen cuprinde jucători cu
noscuți, dintre care unii au făcut par
te de mai multe ori din reprezentativa 
R. S. Cehoslovace, cum este fundașul 
Sventek.

Cîteva cuvinte și despre oaspeții din 
R. D. Germană. Selecționata de tine
ret a orașului Berlin este de fapt se
lecționata de tineret a R. D. Germane, 
care va veni la București întărită cu 
cîțiva jucători din reprezentativa R. D. 
Germane. Deed, o formație redutabilă

tehnice și tactice pe care le-a

Dar mai presus de orice, înainte 
dar mai ales după meci publicul, zia
riștii, adversarii, au prețuit la rugbiștii 
romani modestia,bunăcuviința, disciplina 
în teren și în afară de teren, spiritul 
de echipă și patriotismul lor fierbinte.

Din toate orașele Franței cu echipe 
mari de rugbi — Grenoble, Beziers, 
Mont de Marsan, Lourdes, Paris -— 
au sosit propuneri de jocuri, de turnee, 
de întîlniri reciproce. Toți voiau și mai 
mult ca înainte, să primească vizita 
unei echipe romînești și să viziteze 
această țară. Și nu-și puteau ascunde 
mirarea cum o țară ca Franța, cu 
200.000 de rugbiști, nu poate da o 
echipă capabilă să învingă elanul, pri
ceperea și vigoarea reprezentanților 
rugbișiilor din Romînia.

15 decembrie 1963 a trecut. Ecourile 
însă nu s-au stins încă. Mai plutesc 
încă în inimile celor ce au trăit, acolo 
pe teren, sau aici în țară lângă apa
ratele de radio, emoțiile, bucuria și 
tumultul meciului de neuitat. Presa, 
radioul și televiziunea franceză și 
străină ne-au elogiat. Ne-a bucurai 

cu înaintașii francezi. 
Depeche — Toulouse 
însă a ne face să ne 

pentru viitor. Străinii

și anonim, ceea ce este

balon și, ajutat de Ionescu și Mircea Rusu, va cîșliga *duelul“ 
Foto : „La

aceasta, fără 
uităm datoria 
ne-au numit „elevi deveniți profesori". 
Numai eă noi știm cel mai bine cât 
mai avem încă de învățat, ce mai lip
sește înaintării, dar mai ales mijloca
șilor și treisferturitor noastre, de unde 
am pornit, unde am ajuns și, mai ales, 
pînă unde trebuie să mergem. Cit am 
dat, dar cît sintem încă datori publi
cului nostru și tuturor celor ce ne-au 
ajutat să facem din acest sport, odi
nioară oropsit 
astăzi 1

...Dimineață însorită pe aeroportul 
din Toulouse... Frigul din ultimele zile 
a pierit și un soare roșu aprins stră
lucește vesel peste cîmpiile înverzite 
ale Garonei. Bruma vâscoasă s-a risipit 
și doar o ceață fină, sidefie, călăto
rește ușor ca un vis peste apele lim
pezi ale fluviului, departe, către 
Ocean... Zumzetul avionului risipește 
o clipă liniștea întinderilor, apoi se 
înalță ușor, pierzîndu-se departe. în 
adâncul. fără nori al cerului, ce des
chide larg drumul către patrie.

E. D.

va pune l.a grea încercare pe ori- 
din participantele la „CUPA

pe care îl stârnește 
„CUPEI ORAȘULUI

care 
oare 
ORAȘULUI BUCUREȘTI**.

Interesul marc 
actuala ediție a 
BUCUREȘTI" se datorește și faptului 
că aceaslâ competiție constituie un ul
tim și serios examen pe care selecțio
nata niMjstră olimpică îl va da înaintea 
turneului de hochei care se va desfă
șura în cadrul J.O. de la Inn-bruck. 
în această companie valoroasă, jucăto
rii romîni vor trebui să se mobilizeze 
și să lupte în fiecare partidă cu aceeași 
energie, din primul și pînă în ultimul 
minut de joc. Cu alte cuvinte, să arate 
că știu să joace bine un meci întreg 
și nu numai o repriză sau două. în 
afară de aceasta, turneul care începe 
mîine îu Capitală este un bun prilej

frumoasaconsemnăm

băieți, pe 
doar trei

Astfel, Ia 
s-au înscris

BASCHET : Sala Floreasca, de Ia 
ora 17 : Steaua — Dinamo Oradea 
(masculin seria I), Știința — Voința 
București (feminin seria I).

Rapid — Steagul 
(masculin, seria I).

VOLEI : Sala Corni

MÎINE
BASCHET : Sala Florearca, de Ia 

ora 8 : I.C.F. — C.S.M.S. lași 
(feminin seria a ll-a), Progresul — 
Constructorul iași (masculin, seria 
a ll-a), Olimpia — Progresul Bucu
rești (feminin, seria a ll-a).

Sala Giulești, de la ora 8,30 : 
Aurul Brad — Farul Constanța 
Voința Tg. Mureș (feminin, seria I), 
(masculin, seria a li-a), Rapid — 
Rapid — Steagul roșu Brașov

■binatului Po
ligrafic Casa Scînteii, ora 9 : 
C.P.B. — Progresul (f), Dinamo — 
Rapid (f), Metalul — Voința 
Miercurea Ciuc (f).

HOCHEI PE GHEAȚA : Patinoa
rul „23 August", jocuri în cadrul

Așa cum era și de așteptat, concursul 
viitorilor gimnaști de performantă des
fășurat in ultimele zile a ie anului 1963 
la Arad a fost bine primit în acest 
oraș. Organele sportive locale (în 
speță S.S.E. Arad) s-au străduit—și 
au reușit — să asigure concursului un 
cadru sărbătoresc. Dar, spre surprinde
rea noastră, prezența la finală n-a 
constituit o preocupare pentru toate 
școlile sportive. ...................... .
foite de concurs 
echipe...

In schimb, să 
întrecere dintre echipele feminine (11 
la număr) în care gimnastele de la
S.S.E. 2 București au fost de departe 
cele mai bune.

lată și clasamentul pe echipe: 1.
S.S.E. 2 București (anirenoare prof. 
Aurelia Burtea și Geta Dumitrescu) — 
413,60 p; 2. S.S.E. Constanța (prof. 
Mia Bigan) — 365,63 p; 3. S.S.E. Re
șița (prof. A. Cherecheș) — 349,78 
p; 4. S.S.E. Sibiu (prof. Lore Lisa — 
346,78 p; 5. S.S.E. 1 București (prof. 
Ha Dăscălescu) — 341,82 p; 6. S.S.E. 
Ploiești (prof. Nina Mătușa) — 338.08 
puncte.

Concursul pe echipe băieți a revenit 
gimnaștilor din Ploiești (antrenor, prof. 
Gh. Baizai) cu 452,80 p. Pe locurile 
următoare S.S.E. Cluj (D. Szabo) — 
423,45 p. și S.S.E. Reșița (prof. I. Cora)
— 399,15 p.

Concursul individual la care -— fapt 
pozitiv ,— s-au înscris reprezentanți a 
18 centre din țară a evidențiat din nou 
pregătirea excelentă a gimnaștilor de 
la S.S.E. 2 ca și a sportivelor din Re
șița, Constanța și Oradea. Clasamente. 
Maestre: 1. Felicia Secula (Reșița)
— 66.26 p; 2. Maria Dumitrescu (C-ța)
— 64,91 p; 3. Eva Popper (Oradea) — 
64,10 p. Cat. 1 senioare: 1. Doina

pentru ca selecționata noastră olimpi
că să probeze că a eliminat lipsurile 
manifestate în organizarea jocului în 
apărare, care nu de puține ori au îm
piedicat-o să obțină rezultate pe mă
sura valorii ei. Aliniind de această dată 
efectivul complet (Gheza Szabo și Ioa- 
novici sînt în momeratul de față resta
biliți), selecționata olimpică a țării 
noastre are posibilitatea să arate în 
acest turneu adevărata sa valoare, 
prostind jocuri de calitate și obțin în d 
rezultate de valoare.

Primele jocuri se vor disputa mîine 
pe patinoarul artificial după următo
rul program : ora 17,30: Selecționata 
olimpică a R. P. Romine — Selecțio
nata de tineret a R. P. Romine ; ora 
19,30 : Aripile Sovietelor — Selecțio
nata uralului Berlin. 

«Cupei orașului 
17,30: “ ‘ 
R.P.R. - 
a R.P.R., 
vietelor 
Berlin.

HANDBAL : Sala Fioroase®, de 
la ora 15 : jocuri în cadrul „Cupei 
F.R.H." (masculin și feminin).

, București", 
Selecționata olimpică

Selecționata de tineret 
ora 19,30 : Aripile So- 

— Selecționata orașului

Pană (București It") — 71,14 p; 2. Pau
la Manciu (Buc. II) — 69,90 p; 3. Ro- 
dica Gheșa (Ploiești) — 68,91 p; 
Cat. 1 fun.: 1. Teoăora Birta (Reșița) 
— 51,80 p; 2. Valeria Bugeanu (Buc. 
II) — 51,45 p; 3. Cecilia Crișan 
(Arad) — 50,93 p.

La băieți este de menționat con:p '- 
tarea elevilor din Oradea, câștigător: 
la ambele categorii. Clasamente. Cat. 
J jun.: C. Ștefănache (Oradea) și I. Bctl- 
ta (Sf. Gh.) — 72,55 p; 2. A. Btmescti 
(Buc. II) — 71,5 p; 3. R. Drăgan 
(Ploiești) — 70,95 p. Cat. II sen.: 1. 
P. Mărcuțiu (Oradea) -— 92,55 p; 
Gh. Marcu (Sibiu) -— 88.95 p; 3. 
labriș (Oradea) — 88,35 p.

La încheierea concursului a avut 
o reușită demonstrație susținută de 
mai talentați gimnaști prezenți la 
nală, printre care Paula Manciu, 
Adina Simian și Aurel Bunescu (Bucu
rești), Ștefan Bogdan (Ploiești) Și 
loan Albu (Reșița).

T. STAMA

Primul 
februa-

acestea

I. Micoroiu, P. Purje, 1.



lănunte despre Turneu? U.E.F.A. 1964
>ă cum se știe, între 25 martie și 5 
e a.c. se va desfășura în Olanda 
rII-a ediție a turneului de juniori 
A., prima competiție de amploare a 
i fotbalistic european.
scopul unei mai bune organizări a 
?i întreceri, rezervate tinerilor jucâ- 
ie pe continentul nostru, pregătirile 
intensificai. O circulară U.E.F.A. sosi- 
cent l-a F.R.F. a adus noi amănunte 
i de desfășurarea turneului. Iata-le :

ECHIPE ÎMPĂRȚITE ÎN 8 GRUPE ; KO-
mînia în gbufa a viiî-a

ediția 1954 a turneului de juniori 
A. s-au înscris 24 de reprezentative 
niori. Ele au fost împărțite în 8 gru- 
ilcătuite din 3 echipe, după cum ur- 
i :

pa I : Spania, Belgia, Ungaria 
pa a II-a : Turcia, Luxemburg, Iugo- 
i,
pa s III-a î Italia, Portugalia, Grecia 
pa a IV-a : Cehoslovacia, Bulgaria, 
3.
pa a V-a : R.F. Germană, Suedia, O- 

pa a Vl-a : Elveția, R.D. Germană, 
i
pa a VII-a : Anglia, Polonia, Irlanda 
pa a VIII-a : Austria, ROMINIA, Ir- 

de Nord.

MUL DE DESFĂȘURARE A JOCURILOR

PRELIMINARII, fiecare echipă va în- 
pe celelalte din grupa sa după sis- 

următor : prima zi : joaca prima 
ă din grupă cu cea de a doua ; 
a doua î joacă echipa care a pierdut 
ima zi cu a treia echipă din grupă ; 
a treia : joacă echipa învingătoare în 

zi cu a treia echipă din grupă.

_ Dacă numărul echipelor dintr-o grupă va 
fi redus de la trei la doua, acestea se vor 
întîlni de două ori între ele — în prima 
■și a treia zi a preliminariilor.

Dacă după disputarea meciurilor din fie
care grupă, două sau trei echipe se vor 
afla la egalitate de puncte,, învingătoare 
va fi aceea care va avea diferența cea 
mai mare de goluri. Dacă și în acest caz 
•egalitatea persistă, învingăioarea va ii 
hotărîtă prin tragere la sorți.

SFERTURILE DE FINALA se vor desfășura 
după „sistemul cupă" (eliminare directă) 
după cum urmează :
Meciul A ! învingăioarea din grupa I 
cu învingăioarea din grupa a II-a

Meciul B : învingăioarea din grupa a 
III-a cu învingătoare-a din grupa a IV-a.

Meciul C : învingăioarea din grupa a 
V-a cu învingăioarea din grupa a Vl-a.

Meciul D : învingăioarea din grupa a Vil-a 
cu învingăto-area din grupa a VIH-a.

1N SEMIFINALE se vor întîlni echipele 
învingătoare din meciurile A și C și echi
pele învingătoare din meciurile B și D.

Echipele învingătoare în semifinale se 
vor întîlni în FINALA, iar echipele învinse 
în semifinale vor juca pentru locurile 3 și 
4.

In caz de rezultat egal la jocurile dis
putate după sistemul cupă, se vor juca 
încă două reprize -a zece minute fiecare. 
Dacă și după prelungiri rezultatul este 
egal, învingăto-area va fi desemnată prin 
tragere la sorți.

DATELE JOCURILOR

Joi 26 martie turul 1 preliminar
Sîmbătă 28 martie turul 2 preliminai 
Luni 30 martie turul 3 preliminar
Miercuri 1 aprilie sferturi-e de finală 
Vineri 3 aprilie semifinalele
Duminică 5 aprilie finala și jocul pentru 

locurile 3 și 4.

MINUTE... DESPRE „FARUL41
Pe antrenorul Petre Steinbach l-am 

găsit deunăzi la club răsfoind o sumă 
de scripte.

— Pregătiți raportul ?
— Exact, cum ați ghicit ?

— Foarte simplu: sruLem doar 
în perioada dintre tur și retur, 
cînd se analizează realizările din 
prima jumătate a campionatului 
și se stabilesc măsuri în vederea 
celei de a doua părți a campio
natului. Sîateți deci dispus să ne 
acordați cinci minute de... analiză.

— Și de trei ori cinci. Peste o jumă
tate de oră mă întîlnesc cu băieții la 
sală.

— Vorbiți-ne ceva despre evolu
ția „Farului" în prima jumătate 
a campionatului 1963/64.

— Am preluat echipa cu două mari 
deficiențe. Prima: slaba organizare a 
jocului în noua așezare — 44~2-}-4 — 
și, deci, insuficienta cunoaștere a sar
cinilor ce decurg pe posturi și com
partimente, potrivit acestui sistem de 
joc. A doua: echipa nu putea să facă 
față, timp de 90 de minute, unui joc 
în ritm susținut. De unde, prima re
priză bună și a doua slabă, sau invers, 
lipsindu-i evident rezistența în regim 
de viteză.

Ca atare, rezolvarea acestor două 
mari deficiențe a constituit obiectivul 
principal în munca mea și a colegului

meu mai tînăr, P. Comăniță, fără însă 
a neglija ceilalți factori care concură 
la realizarea unei bune pregătiri.

— Căror factori aprecia.ți că se 
datorează progresul valoric al 
„Farului" ?

— Elementul principal al creșterii 
valorii echipei Farul rezidă în efortul 
comun ce s-a depus. Jucătorii — în 
marea lor majoritate — au înțeles că 
doar antrenamentul conștiincios și la 
un nivel cit mai ridicat nu înseamnă 
totul pentru obținerea unor rezultate 
bune, ci și (mai ales) completarea 
acestuia cu o viață sportivă în adevă
rata accepțiune a cuvîntului. Viața 
sportivă — se știe — constituie un 
element de bază în orice performanță, 
ea dind posibilitate sportivului să co
respundă unor solicitări maxime. Așa 
se explică surprinzătoarele fluctuații 
de formă la o serie de echipe cu jucă
tori incontestabil mai valoroși decît 
ai noștri.

La transformarea în bine a Farului 
a contribuit și însușirea și aplicarea 
mai bună a sistemului în noua așezare 
(4+2+4) în care s-a constatat o rea
lă creștere, deși mai sînt probleme 
de rezolvat și la acest capitol.

— Care este activitatea echi
pei în perioada de față ?

— După ultima etapă a turului, 
ne-am continuat antrenamentele, bine

înțeles, reducînd numărul și intensiv 
tatea lor. Aceasta pînă la 21 decern?/ 
brie. A urmat o scurtă vacanță spor? 
tivă, activitatea urmînd a fi reluată 
la 6 ianuarie, după ședința de analiză 
a turului și stabilirea obiectivelor pri
vind munca de instruire în vederea, 
reluării campionatului.

— O ultimă întrebare: ce v-ați 
propus pentru returul campiona
tului ?

— Ca să confirmăm progresul rea
lizat pînă acum, trebuie ca, atît noi 
antrenorii, cit și jucătorii, să privim 
munca de pregătire cu și mai multă 
seriozitate. Să tratăm fiecare meci — 
indiferent de poziția în clasament a 
formației adverse — cu aceeași impor
tanță, renunțînd definitiv la mentali? 
tatea că jucăm acasă, că echipa X 
sau Y e slabă etc., etc. Aceasta în? 
trucît în fotbal nici un meci nu este 
ușor de cîștigat dinainte. De aseme
nea, trebuie să înlăturăm, total ideea 
— sau țelul minor — de a juca nu
mai pentru a ne menține în categoria 
A. în felul acesta vom da satisfacții 
din ce în ce mai mari simpatizanților 
„Farului*  și iubitorilor de fotbal, și 
vom contribui la ridicarea valorii foti 
balului romînesc.

Interviu luat de 
EMIL IENCEG 

Constanța

Coltul specialistului

secretele" jocului ofensiv
fotbal există două concepții pentru 
area scopului jocului : una ofensivă 
ta defensivă. Din păcate, adepții ul- 
concepții sînt mai numeroși și des- ... a

NICOLAE VÎLCOV, antrenor

irea ultimului campionat mondial 
nstrat acest trist adevăr.
cursurile de antrenori organizate de 
A. anul trecut în R.F.G., mai mulți an- 
i. printre caie Winterbottom (Anglia), 
ri (palia), Dekkei (Austria), Miller 
ic’ ’'Vitlacyl (Cehoslovacia), au fă- 
afeiate în legătură cu tactica. Toți re- 

au fost alarmați de tendința de- 
ă' în dezvoltarea tacticii. Dai, oare 
dtaiea ulterioară a tacticii jocului de 

va merge pe calea variantelor de- 
e și a orientării fotbaliștilor numai 
apărare ? Daca am admite aceasta, 
ibui să recunoaștem că fotbalul merge 
■pieire, căci fotbalul fără goluri nu 

fi iubit de spectatori, iar fotbalul 
spectatori nu este... fotbal.
ă aceasta este realitatea, da.că tac
aparărilor aglomerate și supraaglome- 
este domin'aniă în fotbalul mondial 
r a pătruns și la noi) trebuie să ră
ii pasivi și să așteptăm schimbarea 
pțtei și orientării actuale ? Sou prin 
fi eficiente și mijloace noi pe care le 
pune ia dispoziția atacanțiloi să în- 
i să deschidem .lacăte*,  să spargem 
ine', sa depășim apărări aglomerate 
ipraa-glomerate. Ds aceea pentru a 
la bun sfîrșit lupta împotriva apă- 

r aglomerate și supraaglomerate, con- 
că este absolut necesară p-eriecțio- 

continuă a tehnicii individuale, a 
lăf?i tactice și caiitățiioT atacanți-

★ ★

în condițiile unor apă- 
fost nul. Același lucru 
și la jocul Dinamo —

tehnica atacanțiloi, ea tie- 
■un awadei utilitar și mu de

sînt un mijloc principal în 
trebuie să aibă : intensita-

suix. j la 
să aibă 
Lție.
ele care 
colectiv

îărită, pentru a nu putea ii intercep- 
7U ușurință; p-r-ecizte maximă, •absolut 
ară în condițiile unei apărări aglo- 
e; trebuie să folosim mai frecvent 
s .mascate" (care aduc jucătorului 
primește mingea o libertate de ac- 
în plus), pase cu efect caie au da- 
i surprindă adversarul; pase rapide 
ricoșare, care nu permit apărătorilor 

contramăsurile necesare ; un-dci- 
recutate Ia perfecție.
>anții trebuie să cunoască și să fo- 

” cît mai multe și m-ai variate pio- 
tras la poartă. Trebute să știe sa 
mingea cu ambele picioare și cu

tic însă, mai ales 
răii aglomeraie, a 
l-am putui observa T__ ,_____ ________
Real Madrid, Pîrcălab a centrat cu boltă 
de 23 de ori fără a produce derută în iîndu- 
rile apărătorilor spanioli, pe cînd Gento 
a centrat puternic, șutat, de 5 ori și de 
fiecare dată a pus în dificultate pe apă
rătorii dinamoviști.

Pentru a avea deci un avantaj în plus 
față de apărările aglomerate și supraaglo
merate, cred că atacanții noștri trebuie să 
folosească la maximum centrările șutate.

Tactic, apărările aglomerate și supra
aglomerate se combat prin : a) Trecerea 
cît mai rapidă din 
accent maxim pe 
schimbarea direcției 
permite adversarului 
unde se va produce _ .
șeală în jocul echipelor noastre este ține
rea exagerată a mingii de către mijlocași 
și prin aceasta favorizarea formarii zonei 
aglomerate în fața porții adverse. Majori
tatea acțiunilor trebuie duse pe aripi, în 
viteză, urmate de tras la poartă sau de 
centrări șutate, b) O înțelegere perfectă 
între cei doi atacanți centrali, mai ales 
dacă ne gindim că aceștia acționează în 
permanența împotriva unui cuplu care for
mează baza apărărilor aglomerate. Aiacan- 
țiî centrali trebuie să posede la perfec
ție tehnica paselor directe, să șuteze la 
poarta precis și puternic, să acționeze cu 
cea mai mare hotărîre și curaj, să fie ca
pabili să ducă la bun sfîrșit -și acțiuni in
dividuale. c) Participarea la finalizare, în 
afara celor 4 atacanți, ți a altoi jucători, 
mai ales a celor 2 mijlocași și mai rar a 
fundașilor de margine. Mijlocașii și fun
dașii nu trebuie să-și creeze poziții favo
rabile de tras la poarta, ci trebuie să știe 
să vină în spații libere create de atacanți, 
să acționeze, în asemenea situații, cu cea 
mai mare viteză, constituind astfel o mare

cu
Și

ap axare în atac, 
circulația mingii 
de atac, pentru a nu
să cunoască sectorul 
□iacul decisiv. O gre-

surpriză pentru apărători, d) „Combinația 
ecran" este un lucru nou. Combinația a- 
ceasta, făcută pentru prima oară de alge
rieni, avea darul să aducă jocului o spec
taculozitate mai mare și atît. Efectul ei 
practic era redus, căci mișcarea jucători
lor care executau combinația era paralelă 
cu linia de centru sau linia de fund. Și 
jucătorii noștri au învățat și au pus în 
practică această combinație, căreia îi lip
sește tocmai caracterul utilitar, atît de ne
cesar în Jocul de azi. Daca însă jucătorii 
care execută această combinație se întîl
nesc sub un unghi drept, jucătorul care 
preia mingea poate să pătrundă în cea 
mai mare viteză între diferite cupluri for
mate din apărători. Consider ca această 
combinație executată la perfecție, trebuie 
pusă în practică, în primul rînd de echipa 
noaslră reprezentativă și chiar în viitorul 
apropiat.

Cu cît viteza de execuție va fi mai 
mare, cu crtîț eficacitatea va crește. De 
altfel, viteza de execuție este cheia suc
cesului în lupta cu apărările aglomerate și 
supra-aglomerate.; viteza de execuție 
și trebuie să fie în mod permanent 
nătățită.

Și, în sfîrșit, -apărările aglomerate
praaglomeiate pot fi combătute cu succes 
și printi-o bună pregătire moral volitivă 
a jucătorilor Fiecare atacant trebuie să 
tie mobilizat pentru jec-, să lie deosebit de 
■agresiv, pregătit să lupte cu adversarul 
în condiții grele, să fie curajos și niciodată 
să nu se dea baiul. Atacanții trebuie să 
aibă încredere în forțele proprii, dar și în 
parteneri, iar în mod 
calmi decît apărătorii

poate 
îmbu-

și su-

deosebit să fie 
adverși.

mai

(Din raportul prezentat ia 
consfătuirea cu antrenorii, organizată 

recent de către E.R.F.)

>că 
de 

șea

mingii cu risful plin, interior saurea mingii cu nstul plm, interior sau 
or, trebuie însușită de orice atacant, 
rile directe cu accent pe precizie în 
terea porții au o importanță deose- 
Deseoii jucătorii noștri în asemenea 

ii pun accentul pe forța loviturii, ui- 
:ă mingea trasă încet, dar pe poartă, 

să fie gol, pe cind cea trasă^ pu- 
, dar în afara porții — niciodată 
iul cu efect este deosebit de elicace 
id că la acest capitol se poate îm- 
mți substanțial tehnica atacanțiloi 

Mai ales extremele care de obicei 
un șut puternic, dar au tehnica nece- 
(de exemplu Pîrcălab), ar putea să 

&e cu succes acest procedeu.
pul centrărilor spectaculoase cu boltă 
re că a apus. In jocul cu Danemarca 
curești, extremele noastre au centrat 
dtă de peste 50 de oii, efectul piac-

1 MAI BUN ARBITRU i

AL ANULUI 1963
nalizind activitatea arbitrilor de 
al din țara noastră, federația 
specialitate și colegiul central 
arbitri a acordat titlul de „Cel 

bun arbitru al anului 1963“ 
trului CORNEL MȚESCU din 
iu. Distincția este binevenită 
ucit Cornel Nițescu a condus în 
I constant bine meciurile ce i-au 

încredințate atît in țară cît și 
e hotare.

București.
,Farul «e apără organizat"... Fază din meciul Steaua — Farul, disputat în. 

toamnă la

DE ANUL NOU TOȚI

Foto : T. Roibu

G E
ACASĂ

In ultimele zile ale -arcului trecut 
s-a înapoiat în Capitală și al doilea 
lot al jucătorilor echipei Steaua, care 
a participat la competiția fotbalistică 
desfășurată în R. D. Vietnam. Ieri 
dimineață ne-a vizitat la redacție Em. 
Jenei. Mijlocașul dreapta al echipei 
militare ne-a povestit, printre altele, 
gretftățîie miîmpfflaie în călătoria de 
înapoiere în țară, greutăți cauzate de

1X2X1X21 PRONOEXPRES
Tragerea

• La concursul Pronoexpres nr.

N D A
timpul nefavorabil. Jucătorii formaiM 
Steaua au așteptai zile întregi deco
larea avioanelor. Ei au sosit totuși în 
timp... util acasă, pentru a petrece re-? 
velionul în mijlocul familiilor și prie
tenilor. Am mai aflat de la Jenei că 
astăzi, simbătă, întregul lot va f: pre
zent la ședința de analiză a secției de 
fotbal. Jucătorii militari urmează să-și 
reia pregătirile în cursul sâptăinînii 
viitoare. ț,

FESTIVITATE DE PREMIERE

Revelionului Loto Central
din 
ur-

> La concursul Pronoexpres nr. 52
24 decembite 1963 au ios1 omologate 
mătoărele premii :

Categoria a II-a î 5 variante a 10.702 
Categoria a III-a : 56 variante a 1.029 
Categoria a IV-a : 265 variante a 279 lei ; 
Categoria a V-a : 955 variante a 77 lei ; 
Categoria a Vl-a î 3.782 variante a 27 lei.

lei; 
lei;

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 1 din 1 ianuarie 1S64 au fost extrase 
din urnă următoarele numere : 44, 2, 
27, 25, 22. Numere de rezervă : 20 și 
Fond de premii : 447.923 lei.

Report la categoria I, la concursul 
8 ianuarie 1964 : 365.605 lei.

PREMIILE

12,
26.

din

întregi și sleituri de ta tragerea Loto- 
central din 27 decembrie

Premiul suplimentar I: .1 
lei ; Premiul suplimentar 
2.201 lei și 4 variante a 
ria I : 6 variante a 9.374 
a 2.343 lei ; Categoria a 
a 2.324 lei și 21 variante a 581 lei; Catego
ria a III-a : 39 variante a 1.537 lei și 33 
variante a 384 lei ; Categoria a IV-a 62 
variante a 885 lei și 80 variante a 221 lei; 
Categoria a V-a : 67 variante a 777 lei și 
106 variante a 194 lei ; Categoria a Vl-a : 
35 variante a 611 lei și 135 variante a 152 
lei; Categoria a Vil-a ; 162 variante a

1963 :
variantă a 66.046 

II : 5 variante a 
550 lei : Catego- 
lei și 7 variante 
II-a ; 26 variante

357 lei și 166 variante a 89 lei ; Categoria 
a VIII-a : 105 variante 
variante a 135 lei.

Premiul suplimentai I 
participantul BANGALA 
iești.

® La
51 din
gratuit

a 541 lei și 117

a fost obținut de 
IOSIF din Bucu-

concursul special Pronosport nr. 
22 decembrie 1963 au fost acordate 
premii în obiecte din fond special.

Categoria a II-a : 234,1 variante a .253
Categoria a III-a 1.865,4 variante a 47

Fond de premii : 265.530 lei.

LOTO CENTRAL

lei 
lei

La tragerea speciala a Revelionului din 
ianuarie 1664 au tost extrase din urnă3

următoarele numere :

ar. 52 din 23 decembrie 1SS3

Cîștigătorul unui autoturism ,,TRABANT' Premii obișnuite în bani :
este TICANEȚ TRAIAN din Oravița. 40 81 67 59 54 63 49 68 87 83

Premii suplimentare : 18 20 50
Incepînd cu concursul Pronoexpres nr. Premi suplimentare în obiecte Și boni :

2 din 8 ianuarie 1964, la concursurile la Extragerea I 58 90 48
care nu se omologhează variante C'îștigă- Extragerea a II-a : 89 23 80
toare la categoria I (6 din 6 sau 6 din 8) Extragerea a III-a : 25 83 47 38
se va atribui un premiu excepțional în bani Extragerea a IV-a : 15 72 25 73
în valoare de 25.000 de lei unei variante de Extragerea a V-a : 25 41 33
categoria a II-a (5 din 6) prin tragere la Extragerea a Vl-a : 62 47 42 30 78
sorți. Suma de 25.000 lei se preia din fon Extragerea a Vil-a 38 20 47 36 52
dul categoriei I, iar restul fondului se re- Extragerea a VIII-a : 16 20 84 49 19
poriează la aceeași categorie a concursu Extragerea a IX-a : 26 1 65 34 23
lui următor. Extragerea a X-a : 61 72 48 43 80

Extragerea a Xl-a : 86 35
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT Tragerea următoare va avea loc în Bucu-

re ști.

Rubrică redactată de Loto-Pionosport.Categoria I : 16,5 variante a 7^089 lei

Sîmbătă 28 decembrie 1963, în hala 
mare a secției motoare de la uzinele 
„23 August" a avut loc o ad mare 
festivă. Cu acest prilej au fost mmî- 
nate învingătorilor trofeele cîștigate 
în campionatul asociației sportive la 
fotbal pe anul 1963, competiție la care 
au participat 14 echipe. După c. asu
marea ultimei etape, clasamentul for
mațiilor calificate în turneul final a- 
rată astfel: 1. Motoare (antrenor: 
Al. Cuedan) — campioană a asocia
ției ; 2. Cazane; 3. Mecanic șef; 4«
Mecanică. Trofeul a fost înminat de 
tov. Stelian Șoacă, secretarul A. S. 
Titanii - 23 August.

COSTEL COMAN - coresp.

ARBITRII DIN PIATRA NEAMȚ 
ÎȘI ANALIZEAZĂ ACTIVITATEA

De curînd la Piatra 
loc analiza ^activității 
localitate, 
dență buna activitate 
tov. Dumitru Secușeanu, pensionar, care 
s-a străduit zi de zi să dea cele mai 
bune indicații arbitrilor cu mai pu
țină experiență, contribuind din plin 
ia buna desfășurare a campionatului 
raional. Dintre ceilalți arbitri s-au mai 
evidențiat Ionel Iosefovici, Ion Qrghi- 
dan, Vasile Grstea, Costel Socra’.e, 
Gheorghe Duțu, Ion Angheliu. In pla
nurile de viitor a fost înscris organi
zarea unui curs de arbitri, subliniin- 
du-se și necesitatea unei cît mai bune 
pregătiri a arbitrilor.

C. NEMȚEANU - e^resp.

Neamț a avut 
arbitrilor din 

Raportul a scos in 
destășiiTată de

evi-
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Mîine, în sala CPB — un meci feminin de mare interes:
DINAMO-RAPID

„Romîncele au jucat un baschet excelent..
— După turneul Științei București la Amsterda

Mîine, voleibaliștii își vor continua 
întrecerea. Este programată o nouă 
etapă în cadrul „Cupei F. R. Volei" 
și a seriei a ILa. Au loc cîteva întîl- 
niri deosebit de interesante și dintre 
ele reține în special atenția meciul 
feminin dintre Dinamo București și 
Rapid, fruntașele clasamentului. Iată 
programul etapei î

SERIA I, MASCULIN: Știința Ga
lați — Rapid București, Știința Ti
mișoara — Steaua, Tractorul Brașov — 
Progresul București, Știința Cluj — Di
namo București, Farul Constanța — 
C.S.M.S. Iași, Petrolul Ploiești — Mi
nerul Bihor. FEMININ : C. P. Bucu
rești — Progresul București, Dinamo 
București — Rapid (ambele meciuri 
au loc în sala combinatului poligrafic, 
de la ora 9), Știința Cluj — Știința 
București, C.S.M. Cluj — Farul Con
stanța, Voința Craiova — C.S.M. Si
biu.

SERIA A II-A, MASCULIN : Știința 
Brașov — Olimpia București, Dinamo 
Suceava — Știința Petroșeni, înainte 
Timișoara — Constructorul Brăila, Mi
nerul Baia Mare — Ind. Sîrmei C. 
Turzii, Electroputere Craiova — 
C.S.M. Cluj. FEMININ : Metalul Bucu
rești — Voința M. Ciuc (sala combi
natului poligrafic), Partizanul roșu 
Brașov — Voința București, C.F.R. Ti
mișoara — Progresul Tîrgoviște, Peni
cilina Iași — Corvinul Deva.

înaintea acestei etape, clasamentul 
din cadrul „Cupei F. R. Volei* 3 4 * * * * * * 11 se pre
zintă astfel :

Magdeburg. Inițiativa a fost tot timpul 
de partea echipei noastre, care a în
vins cu scorul de 6—3. Pentru noi au 
marcat : Marinescu 2, Gruia, Tipu, I. 
Popescu și Nica. Ultimul meci din se
rie ne-a opus puternica selecționată a 
orașului Praga, alcătuită în întregime 
din componenți ai lotului reprezenta
tiv. Din nou, handbaliștii noștri au 
făcut un joc bun, au condus tot timpul 
(4—2 la pauză), fiind egalați (4—4) 
de-abia în ultimele două minute. To
tuși, bucureștenii au mai avut șan
să de a învinge, dar in ultimul minut 
— deși se aflau în superioritate nu
merică — au ratat înscrierea punctu
lui victorios. Au marcat Tipu 3 și Nica.

Astfel, selecționata noastră totalizînd
3 puncte (golaveraj 12—14) a ocupat 
doar locul 3 în serie după : 1. Leipzig
4 p, 2. Praga 3 p (golaveraj 14—14)
și înaintea Magdeburgului cu 2 p. în
cealaltă serie, clasamentul a fost ur
mătorul : 1. Berlin 5 p, 2. Copenhaga 
4 p, 3. Belgrad 2 p, 4. Katowice 1 p.

In meci de baraj pentru locurile 
5—6, am întîlnit echipa Belgradului. 
Jucătorii noștri au condus cu 3—1, 
4—2 și — după ce au fost egalați 
(4—4) — au marcat punctul victoriei 
(5—4) prin Coman. Celelalte goluri 
au fost înscrise de : Tipu 2, Coman și 
Nica. lată și clasamentul final al com
petiției : 1. Berlin, 2. Leipzig, 3. Co
penhaga, 4. Praga, 5. București-tineret, 
6. Belgrad, 7—8 Katowice și Magde
burg.

în general — după cum ne-a decla
rat E. Trofin, antrenorul echipei noas
tre — jucătorii bucureșteni au avut 
o comportare mulțumitoare (două vic
torii, un meci nul și o înfrîngere) în 
compania unor selecționate valoroase.

în sala asociației sportive Banca de 
Investiții continuă desfășurarea finalei 
campionatului feminin al Capitalei.

lată rezultatele înregistrate în runda 
a Vl-a : Cernat—Răducanu 0—1, Ste- 
roiu—Nicolici 1-—0, Sutiman—Mari
nescu I —0, Sergescu — Aposto- 
lesctt 0—1. Restul partidelor s-au în
trerupt.

MASCULIN :
1. Dinamo 6 6 0 18: 5 (333—246) 12
2. Rapid 6 4 2 14 : 7 (283—254) 10
3. Știința Galați 6 4 2 14: 9 (313—278) 10
4. Minerul Bihor 6 3 3 14:12 (328—322) 9
5. Steaua 6 3 3 12:11 (324—271) 9
6. Tractorul Brașov 6 4 2 13:12 (323—309) 9
7. Știința Clu) 6 2 4 11:13 (292—299) 8
8. Petrolul Ploiești 6 2 4 9:14 (283—289) 8
9. Progresul 6 2 4 7:12 (207—257) 8

Tinerii handbaliști bucureșteni au ocupat locul 5
la turneul de Anul Nou de la Berlin

Opt puternice selecționate masculi
ne de handbal în 7 au fost prezente în 
acest an la tradiționalul turneu inter
național de Anul Nou de la Berlin. 
Cu excepția orașului București, care 
a fost reprezentat de echipa sa de 
tineret, echipele participante au pre
zentat loturi de seniori foarte puter
nice, unele dintre ele (Praga, Katowi
ce, Copenhaga) fiind formate din ju
cători ai echipelor naționale respecti
ve, care se pregătesc pentru campio
natul mondial.

Formațiile participante au fost îm
părțite în două serii, meciurile dispu- 
tîndu-se sistem turneu în două repri
ze a cîte 10 minute. Echipa bucureș- 
teană a jucat într-o serie cu forma
țiile Praga, Leipzig și Magdeburg, din 
cealaltă serie făcînd parte Berlin, Co 
pcnhaga, Katowice și Belgrad.

în primul joc, cu echipa orașului 
Leipzig, tinerii noștri handbaliști au 
început slab, fiind conduși la pauză 
cu 5—0. După reluare am redus din 
handicap pînă la 2—5 și, în această 
situație (cînd mai era suficient timp 
de joc), am ratat un „7 metri". Forma
ția din Leipzig a cîșligat meciul cu 
7—2. Golurile noastre au fost înscrise 
de I. Popescu și Nica. în a doua par
tidă am avut ca adversar echipa din

De la I.E.B.S.
• Pentru turneul internațional de 

hochei pe gheață „Cupa București" 
din zilele de 5—9.1.1964 de la pati
noarul artificial, biletele se găsesc la 
casa din str. Ion Vidu, intre orele 
9 și 13 și 15,30—19,30, iar în zilele 
jocurilor la casele patinoarului, de la 
ora 15.

• Patinoarul artificial, este deschis 
pentru public astăzi orele 17—19 și 
mîine orele 10—13.

• La bazinul acoperit Floreasca 
continuă cursurile de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri și informații la 
complexul Floreasca telefon 11.64.06.

De la I. C. F.
Institutul de Cultură Fizică face 

cunoscut studenților la cursul fără 
frecvență că seria a Il-a la schi se 
va desfășura în perioada 6—15.1 1964 
la Cristianii Mare (Poiana Brasov), 
— iar seria a IH-a între 8—29.11.(964 
la Paring (Petroșeni).

• în programul campionatelor de vo
lei au survenit unele modificări și 
anume două meciuri — unul din se-

10. Farul Constanța 6 2 4 7:15 (234—318) 8
11. Știința Timișoara 5 2 3 9:11 (240—254) 7
12. C.S.M.S, Iași 5 2 3 6:13 (220—273) 7

FEMININ
1. Dlnamo S 4 1 14: 7 (285—233) 9
2. Rapid 5 4 1 14! 7 (280—239) 9
3. Știința Clu) 5 3 2 12: 9 (257—236) 8
4. C.P. București 5 3 2 12: 9 (281—263) 8
5. C.S.M, Sibiu 5 2 3 10:11 (261—255) 7
6. Farul Constanța 5 2 3 9:10 (231—222) 7
7. C.S.M. Clu) 5 2 3 9:11 (231—268) 7
8. Știința București 5 2 3 9:12 (246—251) 7
9. Voința Craiova 5 2 3 9:13 (251—286) 7

10. Progresul 5 1 4 5:14 (188—258) 6

Mîine dimineață, în sala de sport a combinatului Poligrafic Casa Scinteii, se 
reeditează unul din derbiurile voleiului nostru feminin : Dinamo — Rapid. Iată, 

în fotografie, o imagine dintr-un meci susținut între aceste echipe.

Intr-o companie valoroasă Jocuri pasionante în „Capa F.R.H

CAMPIONATUL FEMININ AL CAPITALEI

ria I masculină și altul din seria a 
Il-a feminină — au fost aminate din 
motive obiective. Este vorba de întîl- 
nirile C.S.M.S. Iași — Știința Timișoa
ra și — respectiv — Metalul Bucu
rești — C.F.R. Timișoara.

Federația de specialitate a repro- 
gramat aceste jocuri la 9 ianuarie 
(C.S.M.S. Iași — Știința Timișoara) și 
la 14 ianuarie (Metalul București — 
C.F.R. Timișoara). Primele echipe sînt 
organizatoare.

Foto : T. Roibu

Spre deosebire de jocurile preceden
te, cele disputate în etapa a doua a 
returului „Cupei F.R.H.“ au fost mai 
pasionante și de un nivel tehnic mat 
bun. Ne referim, desigur, la partidele 
masculine (pentru că echipele femi
nine lasă de dorit la aceste capitole). 
Intr-adevăr, toate cele patru meciuri 
— indiferent dacă s-au terminat la di
ferențe mai mari sau cu scoruri strîn- 
se — au oferit spectatorilor (mai nu
meroși de data aceasta în sala Flo
reasca) jocuri frumoase, variate în ac
țiuni și — în plus — cu oscilații de 
scor care au contribuit la atracțiozi- 
tatea întîlnirilor.

Rapid — cu o formulă de echipă 
îmbunătățită și care a dat randament 
și în atac și în apărare (ambii portari 
au jucat mai bine de data aceasta) — 
a întrecut pe Spartac cu 27—14 (12-5). 
Pe linia ultimelor partide excelente. 
Rafinăria Teleajen a continuat seria 
victoriilor: 25—14 (15—6) în fața se
lecționatei de juniori a Capitalei.
l.C.F.  a confirmat revenirea în for
mă, marcată cu o duminică înainte, 
opunînd o dîrză rezistență liderului : 
Dinamo a cîștigat greu cu 19—16 
(11—9). în sfîrșit, cel mai pasionant 
meci a fost Steaua — Știința, în care 
scorul a alternat tot timpul. Cu cîteva 
secunde înainte de sfîrșit, echipele se 
aflau la egalitate, dar Steaua a în
scris tocmai atunci punctul victoriei : 
17—16 (8—7) In urma acestor re
zultate clasamentul se prezintă astfel:
1. Dinamo 8 7 0 1 152:100 14
2. Steaua 9 7 0 2 163:117 14
3. Rapid 8 5 0 3 169:138 10
4. Rai. Teleajen 7 5 0 2 138:117 10
5. Știința 6 3 0 3 96: 97 6
6. București jun. 8 2 0 6 128:184 4
7- Spartac 9 2 0 7 135:203 4
8. l.C.F. 9 1 0 8 158:183 2

în întrecerea feminină s-au dispu
tat doar două jocuri: Știința — Fabri
ca de timbre 26—2 (12-1) și Electro
magnetica — Confecția 6—6' (4-4). De

înaintea disputării partidelor între 
rupte, clasamentul are următoarea con 
figurație: 1. Virginia Steroiu 4*/ 2 pune 
te, 2—3. Elena Răducanu și Aura Teo 
dorescu 4 (1) puncte; 4. Ana Aposto 
lescu 2'/2 puncte; 5—6 Domnița Su 
timan și Heidrun Brantsch 2 (2) pune 
te etc.

T. NICOARA - coresp.

După o călătorie plină de peripeții, 
cu escale — neprogramate — la 
Miinchen și Viena, baschetbalistele 
Științei București s-au întors în Capi
tală în ajunul Anului Nou, aducînd cu 
ele frumoasa Cupă cucerită la tradi
ționalul turneu internațional de la 
Amsterdam.

„A fost un turneu foarte interesant 
— ne-a declarat tov. Valentin Albu- 
lescu, secretar al biroului secției de 
baschet a clubului Știința, care a în
soțit formația în această deplasare. 
Fetele au obținut victorii extrem de 
prețioase și, după cum relatează presa 
olandeză, au făcut o bună propagandă 
baschetului romînesc."

într-adevăr, ziarele din Olanda au 
aprecieri deosebit de măgulitoare la 
adresa echipei Știinta. în articolul 
„ȘTIINȚA BUCUREȘTI, DE DE
PARTE CEA MAI BUNĂ FORMAȚIE 
LA TURNEUL DE MARE SUCCES 
ORGANIZAT DE BLUE STAR AM
STERDAM", ziarul „De Telegraaf" 
scrie: Romîncele au jucat un baschet 
modern, plăcut și eficace. Ele au cîș
tigat pe merit tradiționalul turneu in
ternațional organizat de Blue Star. 
Iar în coloanele ziarului „Het Vrije 
Volk“ se poate citi: „La turneul lui

Mîine, la CJ

Va întrerupe Dinamo Bucureșt 
seria victorioasă a Științei?

Azi, in Capitală un important joc icminin: știința—Voinfa Bucur
Iată întrebarea pe care și-o pun — 

înaintea jocurilor celei de a Vl-a etape 
a campionatelor republicane — toți 

remarcat că în ultima partidă au fost 
ratate 6 lovituri de la 7 m (dintre 
care Confecția 5). Clasamentul:

1. Știința 7601 102: 40 12
2. Rapid 5 5 0 0 89: 27 10
3. București jun. 5 3 0 2 50: 40 6
4. Progresul 5 3 0 2 46: 61 6
5. Electromagnet. 7 2 1 4 62: 88 5
6. Confecția 6 1 1 4 37: 61 3
7. Fabr. timbre 7 0 0 7 45:114 0

Mîine, în sala Floreasca, de la ora 
15, se dispută jocurile: Spartac — Di
namo (m), Fabrica de timbre — Con
fecția (f), Steaua — București jun. 
(m), Rafinăria Teleajen — Rapid (m), 
l.C.F. — Știința (m), Rapid — Pro
gresul (f).

Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată tara au pus î.' 
vînzare locuri pentru odihno 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, Păltiniș-Sibiu, Borsec, Sovata, Tușnad, p< 
serii de 12 zile sau durate mai mici, pînă la 3 zile.

PENTRU TRATAMENTE BALNEARE SE ViND LOCURI ÎN URMĂ
TOARELE STAȚIUNI:

— boli reumatismale — serii de 18 zile la : Govora, Herculane 
Ocna-Sibiului, Bazna, Victoria 1 Mai, Victoria 9 Mai, Sovata, Pucioasa

— boli digestive — serii de 18 zile la : Olănești, Căciulafa, Sic 
nic-Moldova, Sîngeorz-băi ;

— pentru tratament de urologie — serii de 18 zile la : Olănești 
Căciulafa ;

— pentru boli ale căilor respiratorii — serii de 20 de zile Ic 
Govora ;

— 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.

In 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 Ic 
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. „Carpaji" beneficiază de 50% reducere 
pe calea ferată și autobuze.

Eliberarea biletelor de odihnă se face pe baza adeverințelor de 
salariu sau talonul de pensie, iar pentru tratamentul balnear și pe baz^, 
fișelor medicale.

Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" rezervă locuri în stațiuni și 
pentru grupuri organizate de întreprinderi, instituții etc.

Blue Star, romîncele au jucat un 
chet excelent".

„Cele două partide disputate la 
sterdam — ne-a declarat în conții? 
tov. V. Albulescu — au fost destu 
dificile. Atît Wisla Krakowia, ca 
oana Poloniei, cît și Slavia Prag; 
una din cele mai bune echipe c 
slovace — au prezentat loturi ci 
cătoare valoroase și experimentate 
primul meci — cu Wisla — nu 
avut emoții. Am condus tot tin 
nepermițînd adversarelor să se apt 
la mai mult de 4—5 puncte. Pat 
finală, în schimb, ne-a ridicat n 
probleme. Slavia a acționat cu i 
precizie, avînd inițiativa timp di 
de minute. Apoi, jucătoarele noi 
au început să se apere din ce ît 
mai sigur, și-au corectat „tirul" a 
cărilor din acțiune, reușind în cele 
urmă o frumoasă victorie. O contr 
ție deosebită în cîștigarea acestui t 
a adus în afara Ancăi Racoviță, 
Haralambie, care de altfel a pi 
și un frumos premiu — din p? 
organizatorilor — pentru jocul ei 
celent din finală. Aș mai vrea să 
marc, de asemenea, pe Margareta 
mon, care a fost o jucătoare de ! 
a echipei în acest turneu.

iubitorii acestui sport. Știința Cluj, 
un meci mai puțin jucat (restanța 
Știința București o va disputa la £ 
nuarie), este singura echipă neînv. 
în campionatul masculin. lai dina 
vîștii bucureșteni, după o ser’? c 
succese consecutive, au suferit di 
nica trecută prima înfrîngere, 
partea echipei campioane — Stc 
București.

Prin prisma rezultatelor directe 
terioare, clujenii par favoriți, mai 
că în ultimii ani ei nu au pierdu? 
teren propriu în fața lui Dinamo. I 
bucureștenii au în acest an o form 
redutabilă.

O altă partidă „tare" a progra> 
lui este și cea dintre echipele femii 
Știința și Voința București. Am 
sînt neînvinse pînă în prezent și, 
sigur, dornice să-și mențină cît 
intacte șansele în lupta pentru

In Capitală, amatorii vor outea 
mări și două întîlniri -,Ț "’sculi 
Steaua — Dinamo Oradea și Răpii 
Steagul roșu Brașov (recenta învii 
toare a Științei Timișoara).
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IRIZA DE IMP - „COȘMARUL" ȘAHIȘTILOR
:enta hotărîre a Fe- 
ei Internaționale de 
le a accelera timpul 
îndire cil 5 mutări 
e mutări, în loc de 
2 ore și jumătate) 
noi probleme în 
jucătorilor. Este 
că acum numărul 

elor întrerupte este 
mai mic, dar în 

b „criza de timp", 
veritabil... coșmar 

iștilor, a devenit un 
:or și mai des al 
elor.
itorul aflat în „cri- 
> timp" prezintă... 
me binecunoscute. 
<, agitat, privește 
lipul cadranul cea- 
implorînd, parcă, 

țul de control, ridi- 
verticală, sa nu 

^înă la efectuarea 
le a 45-a mutări, 
r, cînd pentru gîn- 
i rămas cîteva mi- 
b’a uneori chiar se- 
, iar adversarul 
tnp berechet, este 
i te descurci în la- 

’ l combinațiilor.
I fulgerător, gre- 
î paște, firește, la 
pas. Autorul aceș- 
luri, într-o partidă 
mai de mult cu 
nul Ciobanu, n-a 

1 criză de timp un 
;mentar în două 
și a pierdut par- 
ar asemenea „ac- 

s-au întîmplat și 
cători cunoscuți. 

departe decît în 
turneu final al 

tatului republi- 
șah Mircea Pav- 

a să-1 dea pe Cio- 
lat în 3 mutări, 
n timpul aproape 
ise, a preferat să

accepte propunerea de... 
remiză a adversarului său.

Sub presiunea ceasu
lui, fostul campion mon
dial, Alehin, a lăsat dama 
în priză. Partenerul n-a 
luat-o de... frică, bănuind 
că e o cursă și în spa
tele acestui sacrificiu se 
ascunde cine știe ce com
binație departe calculată.

Și mai amuzantă este 
situația cînd ambele părți 
se află în criză de timp. 
Cei doi jucători se întrec 
în a muta mai repede și 
abia după reconstituirea 
partidei încep să se mi
nuneze de „gafele" făcu
te sau de posibilitățile 
scăpate. într-una din în- 
tîlnirile meciului Alehin- 
Capablanca fiecare din 
jucători a scăpat cîștigul 
de cîte 3 ori. Tartako- 
wer, comentînd partida, a 
denumit-o plastic „tragi
comedia greșelilor".

„Recordul absolut" în 
domeniul crizei de timp 
pare să-1 dețină maestrul 
nostru Petre Seimeanu,

care într-o partidă cu 
bulgarul Piskov a trebuit 
să facă 25 de mutări în 
2 minute. Dar adversarul 
său, care în momentul în
ceperii „crizei" avea mai 
bine de o jumătate de 
oră de gîndire, a... depășit 
pînă Ia urmă el timpul 
și a pierdut. Desigur, de
pășirea timpului se face 
cam în jurul mutării de 
control, 38—45. Un caz 
însă, intrat în antologie, 
ne arată că acest acci
dent se poate produce și 
mai devreme. De pildă, 
la mutarea a... doua. Un 
jucător suedez, în timpul 
unui turneu, a adormit la 
partidă. Adversarul a 
avut grijă să facă o... li
niște deplină și sa nu-1 
deranjeze pînă cînd 
timpul regulamentar nu 
s-a terminat. Probabil că 
învinsul a... visat urît.

Multe șotii a făcut și 
criza de timp.

VALERIU CH1OSE

Ginduri de vacanța
• lubiți-vâ culorile clubului 1 Daltonismul nu 

este prevăzut în regulamentul de joc, iar „turismul*  
este cu totul alt sport.

• Bucurați-vă întotdeauna de o victorie, dar ne
apărat numai după ce ați obținut-o 1 Anticipările 
sînt întotdeauna periculoase...

• Acceptați cu demnitate înfrîngerea 1 Este unul 
dintre mijloacele cele mai eficiente pe care le avem 
la îndemînă pentru a constata ce ne mai lipsește 
pentru a învinge !

• Fiți modești, chiar dacă ați învins. Modestia 
este binevenită și stă bine oricui. Mai ales învin
gătorului.

V. DUMITRESCU 
arbitru de fotbal

SONSTANTINES- 
2UREȘTI. — 1) 

de a veni la 
ii, Dumitriu II 
la Jiul-Peiroșeni. 
1 partida finală 
drul Turneului 

1962, în care 
s Iugoslavia cu 
ria noastră de 

a avut urmă- 
cătuire: Matei,

II, Voinea, 
, Haidu.
J POPESCU, 
ȘTI. — La cam- 
mondial de fot-

Posta

902 (Chile), 
;urat și ca por- 
zervă. Se pare 

’titudini și pen- 
post.

L BERAN, SALONTA. 
— Campionul nostru de 
box la categoria ușoară, 
Iosif Mihalic, este origi
nar din Cluj. La 13 fe
bruarie, el va împlini 26 
de ani. Cum n-ați... boxat 
niciodată cu el. aveți 
toate motivele ca să-1 
felicitați. Iată, de altfel, 
lisia completă a titlurilor 
pe care le-a cîștigat: în 
1954, campion de juniori 
la . categoria muscă, în 
1957 campion de seniori 
la categoria pană, în 
1960 și 1961 campion la 
categoria semiușoară, în 
1961, 1962 și 1963 cam
pion la categoria ușoară.

N. CONSTANT1NES- 
CU, BRAȘOV. — In ca
drul campionatului mon
dial de fotbal în 1954, dis
putat în Elveția, echipa 
Ungariei a întrecut cu 
același scor — 4—2 — 
atît reprezentativa Uru- 
guayului cît și pe cea a 
Braziliei. Primul scor a 
fost stabilit în prelungiri, 
în timp ce în meciul cu 
Brazilia rezultatul de 
4—2 s-a înregistrat la

sfîrșitul celor 90 de mi
nute obișnuite de joc.

CRĂCIUN MIHIS, 
HUNEDOARA. — 1) In 
turul actualului campionat 
de fotbal au condus, pe 
rînd, Dinamo București,

Rapid, Steaua, Siderur- 
gistul. Steaua, Petrolul 
și Dinamo București.— 
In campionatul trecut 
Știința Cluj a fost lider 
7 etape, dintre care 5 
consecutive. Acum, din 

acest punct de vedere, nu 
mai are nici un fel de 
emoții! Suporterii Știin
ței, printre care vă nu
mărați și dv., ar fi foarte 
mulțumiți dacă studenții 
ar depune eforturi și n-ar 
rămîne... restanțieri.

Nu vă mirați 1 Se poate întîmpla cînd partida ajun
ge într-o poziție interesantă. în 
aproape că nu mai poți să-ți dai
și cine... privește. Toți cei șapte trăiesc la fel de 
intens emoțiile unei întîlriiri care

să r amină memorabilă.

imaginea noastră 
seama cine joacă

are toate șansele

Un turneu in virstă
de peste 50 de ani.

Ați știut că rugbiul este 
sportul în cure s-a orga
nizat pentru prima dată 
un turneu de genul Cu
pelor, care azi stîrnesc in
teresul și pasiunea spec
tatorilor din toată lu
mea? Intr-adevăr, cea 
dinții competiție pusă pe 
picioare a fost „Turneul 
celor cinci națiuni*.  Anul 
...nașterii : 1910, o dată 
cu admiterea Franței în 
confruntarea cu cele pa
tru țări britanice (Anglia, 
Scoția, Irlanda și Țara 
Galilor), care însă înce
puseră să se întâlnească 
anual încă din 7887,

Interesant de remarcat 
este faptul că această re
numită competiție n-a 
avut niciodată un regula
ment. Adică, participan- 
ții nu au simțit niciodată 
nevoia să pună pe liîrtie 
o convenție oarecare, un 
regulament de desfășura
re. Ei au decis pur și 
simplu — o dată pentru 
totdeauna — să se întâl
nească într-un singur joc 
și în caz de egalitate de 
puncte între două echi
pe să nu intre în... func
ție esaverajul. în aseme
nea situații, ambele echi
pe se clasează pe primul 
loc.

UN DUȘMAN AL... 
FOTBALULUI

Un locuitor al orașului 
Brigio (Italia), adversar 
hotărît al... jocului de 
fotbal, a găsit o metodă 
cu totul originală pentru 
a-și manifesta dezaproba
rea față de acest sport. 
De fiecare dată, cînd în 
localitate este programat 
un meci de fotbal, el se 
introduce în primele ore 
ale dimineții pe teren și 
varsă în 
lui celor 
va lăzi 
proaspăt 
trebuie 
aceste condiții, fotbaliștii 
se simt la Brigio ca pe 
un... patinoar.

dreptul spațiu- 
două porți cîte- 
cu... spaghete 

fierte. Nu mai 
adăugat că în

LAZAR CETIN, TUR
DA. — Rahn a înscris 
golul victoriei, în repriza 
a 11-a, în meciul final 
al campionatului mon

dial de fotbal din 1954, dis
putat între Ungaria și R.F. 
Germană. Fotbaliștii ma
ghiari au condus in acest 
meci cu 2—0, pierzînd 
pînă la urmă cu 3—2 
în fața unui adversar pe 
care în serii îl învinse
seră cu 8—3. Rezultatul 
constituie una dintre cele 
mai mari surprize ale fot
balului. Și nu se poate 
spune că fotbalul duce 
lipsă de surprize!

ANDREI COSTACHE, 
BRAfLA. — In urmă cu 
30 de ani, Lucian Popescu 
a fost unul dintre cei mai 
buni boxeri din țara noa
stră. El a fost triplu cam
pion european : la „mus
că", la „cocoș" și la 
„pană". La primele două 
categorii a deținut titluri
le în același timp.

ION POSTAȘU
Desene de N. CLAUDIU

de-a lungul anilor

com
bini e

Bos- 
ale 

An-

■ Zilele trecute cînd în 
^orașul australian Adelai
da, tenismanii americani 
cîștigau vestita „sulatieră 
de argint", trofeul cu ca
re este dotată „Cupa Da
vis", o dată cu aceasta, se 
încheia și cea de a 52-a 
ediție a competiției, so
cotită un adevărat cam
pionat mondial neoficial 
pe echipe. De altfel, Cupa 
Davis și concursul de la 
Wimbledon (cam pionatul 
mondial neoficial pentru 
probele individuale) sînt 
cele mai importante 
petiții de tenis din
și ele atrag atenția iubi
torilor sportului alb, de 
peste 60 de ani.

Cînd în 1900, la 
ton, Statele Unite 
Americii învingeau
glia în finala ediției inau
gurale a Cupei Davis, se 
deschidea prima filă din 
istoria atît de interesan
tă a acestei întreceri. De 
atunci și pînă acum au 
avut loc 52 de ediții. 
Competiția nu s-a desfă
șurat 
și în 
două războaie mondiale: 
1915—1918 și 1940—1945. 
Statele Unite au cucerit 
Cupa Davis de 19 ori (1900, 
1902, 1913, 1920—1926 — 
perioada marelui Tilden 
— 1937—1938, 1946—
1949, 1954, 1958, 1963) 
iar de 23 de ori au fost 
finaliste, Australia de 18 
ori 
1914, 
1953, 
1962) și de 14 ori fina
listă, 
(1903—1906, 1912, 1933— 
1936) și de șapte ori a a- 

I juns în finală. Franța de

arietăți
Presa de specialitate 

relatează că federația ita
liană a instituit un pre
miu pentru prinderea 
acestui dușman al... fot
balului.

VITEZA MINGILOR
Puțini știu că o minge 

de fotbal „zboară", cînd 
este expediată cu putere, 
cu o viteză de 50 km pe 
oră, iar la executarea 
unei lovituri de pedeapsă 
atinge chiar viteza de 85 
km pe oră. Mult mai 
mare este însă viteza min
gii de tenis, care poate 
să ajungă pînă la 200 km 
pe oră.

Recordul vitezei îl de
ține însă mingea de golf 
care atinge 320 km pe 
oră.

INTRE FABRICILE 
DE SCHIURI

De eurînd a izbucnii 
un adevărat „război" în
tre fabricanții de schiuri 
francezi și austrieci. Lup
ta a început cu ajutorul 
a nenumărate afișe și 
alte materiale de recla
mă care au inundat pur 
și simplu stațiunile de 
sporturi de iarnă din Oc
cident.

în 4 rînduri
Doctorul Petru Constantin 
din Bodeștii de Sus, re
giunea Bacău, este un 
inimos activist sportiv.

Cînd la dispensa»*  lucrează 
El ascultă lume multă .
Dar la sport se inversează : 
Toți pe doctor... îl ascultă.

I.R.C.R. 1 Mai n-a termi
nat în cinci luni renova
rea sălii de spoit de la 
Școala medie ni. 12 din 
Capitală.

— Lucrează prea cu-nce?i- 
nealâ 

băiețaș)Incît (spunea un
Pînă ternun-aceaslă sală
Constructorii fac un...oraș 1

V. D. POPA

în anii 1901, 1910 
perioadele celor

(1907—1909, 1911,
1919, 1939, 1950— 
1955—1957, 1959—

Anglia de 9 ori

In războiul fabricilor 
de schiuri se înfruntă 
schiurile „clasice" din 
lemn, construite de fabri
canții austrieci și cele 
„moderne", din alumi
niu, operă a fabricilor 
franceze.

Rămîne de văzut, în 
cadrul concursurilor de 
schi, de partea cui va fi 
victoria...

RĂSPLATA ÎNVINGĂ
TORULUI

Victoriile unor sportivi 
sînt cîteodată răsplătite 
într-un mod cu totul ori
ginal.

Astfel, în semn de re
cunoștință pentru cuceri
rea titlului de campion 
olimpic în proba de ma
raton de către Alain Mi- 
moun, patronul unui mare 
salon de frizerie din Pa
ris a hotărît... să-l radă 
și să-l tundă în mod gra
tuit pînă la sfîrșitul vie
ții.

6 ori, în timpul de glorie 
al „mușchetarilor" Cochet, 
Lacoste, Borotra, Brugnon 
(1927—1932) și de trei 
ori în finală. Așadar, de 
31 de ani, trofeul n-a mai 
fost găzduit de bă t rinul 
nostru continent. S-au mai 
calificat în finală Italia 
(de două ori) și cîte o 
dată Belgia, Japonia și 
Mexic.

Ce vor aduce viitoarele 
ediții, cînd va reuși în 
sfîrșit ca și o țară euro
peană să cîștige din nou 
invidiatul trofeu ? Răs
punsuri greu de dat. Mai 
ales în ce privește ultima 
întrebare. Din cauza regu
lamentului devenii desuet 
după 63 de ani, tenisma- 
nilor europeni le este a- 
proape imposibil să emită 
pretenții normale pentru 
cucerirea salatierei. De 
ce ? Pentru că regulamen
tul conferă mari avantaje 
deținătorilor cupei. Echi
pa cîștigătoare participă 
direct in finala ediției ur
mătoare, pe care o joacă 
acasă. Și cum în Statele 
Unite sau Australia, tere
nurile de tenis sînt acope
rite cu gazon și nu cu 
zgură ca în Europa, for
mațiile de pe continent 
pornesc 
greu de recuperat.

Dar... cine știe ?

cu un handicap

Ct. c.

Petrarca... 
alpinist

Marele poet italian 
Francesco Petrarca (1304- 
1374) a fost în tot timpul 
vieții sale un mare îndră
gostit de mișcare. Biogra
fii săi amintesc numeroa
sele călătorii (cu lur'tri 
distanțe străbătute pe jos) 
pe care maestrul sonetelor 
le-a făcut în Franța, în 
Flandra, în Germania, 
de-a lungul Rinului. în 
primăvara anului 1335, 
Petrarca, împreună cu fra
tele său mai mic Gherar- 
do, s-a aflat la Selvapiana, 
lîngă Parma. Acolo el a 
escaladat muntele stîncos 
Ventoux, dornic să vadă 
din vîrf panorama minu
nată a văii care se întin
dea la picioare.

Petrarca lasă o descrie
re admirabilă a acestei în
drăznețe ascensiuni, aș
terne pe hîrtie elogiul ur
cușului spre creste și des
crierea amănunțită a pei
sajului înconjurător.

Astfel, Petrarca, cel ca
re a fost în 1341 încoro
nat în Capitoliu cu cunu
na de lauri a poeziei, poa
te fi considerat pe 
cuvînt cel dintîi 
alpiniști.

VISUL LUI...

V.

drept 
dintre

CB.

»»■,sau condițiile de transformare sigură a unui
11 metri"

Desen de AD. DRAGOMIRESCU



® Care au fost cele mai mari satisfacții 
din viața dv. particulară și sportivă in 1963?
• Ce vă propuneți pentru anul 1964?

ACTUALITATEA ȘÂHISTĂ INTERNAȚIONALĂ

D
suri

țipă închiderea ediției ultimului număr pe anul 1963, la 
ancheta întreprinsă de ziarul nostru printre mari persona
lități sportive ale lumii am primit alte numeroase răspun- 
din partea unor remarcabili sportivi.
în rîndurile de mai jos facem loc astăzi cîtorva dintre aceste

Răspunsuri.

1) Am încercat mai multe bucurii 
în anul 1963. Dintre acestea, cea mai 
mare — căci așa cere ancheta dv. — 
a fost cucerirea titlului de campioană 
unională de către echipa Dinamo Mos
cova, al cărei titular sint. Duelul 
formației noastre cu fosta campioană. 
Spartak Moscova, a fost interesant și

pină la urmă a dat cîștig de cauză 
echipei mele. M-a bucurat mult și 
faptul că am fost desemnat cel mai 
bun fotbalist al Europei și că am 
jucat în echipa lumii, la l ondra.

2) Sincer vorbind, anul 1964 aș 
dori să-mi aducă cel puțin tot atîtea 
succese ca și în anul precedent. Dorința 
mea poate părea lipsită de modestie, 
dar orice om este dator să dorească, 
să spere in realizarea unor idealuri, 
căci atunci înfăptuirea lor este mai... 
Ușoară.

Cu prilejul Anului Nou. vă rog să 
transmiteți sportivilor romîni multe 
succese pentru 1964, calificarea și re
zultate bune la J. O. de Ia Tokio pen
tru fotbaliști.

. 1) Cea mai mare bucurie a anu
lui 1963 am încercat-o cu prilejul 
mitingului internațional, de atletism 
Leobner de la Viena, cînd ciocanul a 
zburat din mîinile mele la 69,77 tn. 
Apoi, a doua bucurie am avut-o la 
București, cind în compania unor a- 
runcători valoroși am obținut un suc
ces remarcabil, clasîndu-mă primul.

Tn viața mea personală cea mai 
mare bucurie am trăit-o cu prilejul 
obținerii unei locuințe. De mulți ani 
tni-am dorit o locuință acceptabilă și 
abia în acest an am reușit să o ob
țin.

2) In 1964 a.ș dori să reeditez per
formanțele de anul trecut, să mă an
trenez în condițiile cele mai bune 
pentru Jocurile Olimpice. După pă
rerea mea, marele favorit la arunca
rea ciocanului la Olimpiada de la 
Tokio este sportivul sovietic Kondra- 
șev. In ce mă privește, mă voi strădui 
șă ocup un loc printre primii șase.

Atleților romîni le doresc multe 
succese la J.O. precum și la Jocurile 
Balcanice care, după cum știu, se vor 

’desfășura la București. Capitala Ro- 
mîniei mi-a lăsat o excelentă impre
sie și vizitarea ei — din nou — cons
tituie una din dorințele mele perso
nale ale anului 1964.

lege, satisfacția mea cea mai mare din 
anul 1963. Aceasta nu este, desigur, 
numai meritul meu, ci și al întregii

echipe, in frunte cu Gustav Schur, 
care în momentele cele mai grele 
m a ajutat foarte mult.

Și în viața particulară am avut mul
te satisfacții. Dacă în anul 1962 cel 
mai mare eveniment din viața mea a 
fost căsătoria, in 1963 cea mai mare 
bucurie am trăit-o atunci cînd m-am 
reîntors din „Cursa Păcii" și fetița 
mea. Sybille în vîrstă de 10 luni, a 
rostit primul cuvînt „tata".

2) Mă gîndesc mult la anul olim
pic 1964 și, firește, la marea încre
dere ce mi se va acorda dacă voi fi 
chemat să reprezint culorile țării 
mele in „Cursa Păcii" și la Jocurile 
Olimpice de la Tokio. In consecință, 
mă antrenez cu multă conștiinciozi
tate și sper să obțin un rezultat cit 
mai bun.

Cicliștilor romîni le doresc ca anul 
1964 să le aducă multe succese 1

1) Cel mai mare succes al echipei 
de handbal Dukla Praga, deci și cel 
mai mare succes al meu, a fost vic
toria în finala „Cupei campionilor 
europeni". Adversara noastră, echipa 
Dinamo București, este fără îndoială 
o echipă formată din elemente deose
bit de talentate. Iar ca să învingi pe 
cei mai buni — se înțelege — consti
tuie o victorie de preț.

2) Sper că voi fi introdus în re
prezentativa de handbal a R. S. Ceho
slovace pentru campionatul mondial 
și aș li toarte bucuros ca împreună 
cu colegii tnei de echipă să cucerim 
medaliile de aur. Categoric, pentru 
aceste medalii lupta o vom da cu 
romînii. De asemenea, în 1964 doresc 
să termin studiile la Institutul de cul
tură fizică și sport Aș vrea ca în fa
milie să am un an fericit, ca și pînă 
acum

$ * sueo/A-
1) Desigur, cea mai mare satisfac

ție a mea in 1963 a fost aceea că am 
cucerit titlul de campion mondial la 
Karuizawa, intrecînd în cadrul con
cursului respectiv toate recordurile 
mele personale și 4 recorduri ale lu
mii, deși timpul pe care s-au desfășu
rat întrecerile n-a fost prea favorabil. 
Acest lucru a dovedit că antrenamen
tul meu a fost bun și îmi dă speranța 
că voi reuși succese importante și în 
anul olimpic 1964.

în ceea ce privește viața mea par
ticulară, sint foarte bucuros că am 
avut o sănătate bună, lucrul cel mai 
important pentru un sportiv fruntaș. 
De asemenea, m-a bucurat mult suc
cesul pe care l-a avut cartea mea pu
blicată în noiembrie.

2) Speranțele mele pentru anul 1964 
sînt legate de specificul sportului pe 
care îl practic. Nu știu dacă voi reuși 
să cuceresc titlul european la Oslo 
la 18 și 19 ianuarie, însă voi face tot 
ce-mi va sta în puteri să capăt forma 
maximă și să cîștig la Innsbruck 3

medalii olimpice, două de aur pe 5000 
și 10 0C0, și una — indiferent de 
care — pe 1500 m. De asemenea, 
sper ca în februarie, la Helsinki să-mi 
păstrez titlul de campion mondial. 
In cazul în care voi cîștiga titlul o- 
limpic (și sper acest lucru, bazîndu- 
mă pe timpurile realizate, 15:20,0 pe 
10 000 m și sub 7:30,0 pe 5 000 m) 
mă voi retrage din activitatea sportivă 
de performanță.

Prof ițind de prilejul pe care îl am 
răspunzînd la această anchetă, țin să 
urez sportivilor romîni, pe care i-am 
admirat în multe ocazii, un foarte 
bun an 1964. Sînt sigur că tehnica 
lor ridicată, puterea lor de luptă și 
conștiinciozitatea cu care se antrenează 
îi vor duce pe sportivii romîni la nu
meroase victorii internaționale atit în 
competițiile olimpice cit și în alte în
treceri la care vor lua parte.

1. Am ciștigat titiul de campion 
mondial la Stockholm ziua aceea fiind 
cea mai fericită din viața mea. O sa
tisfacție mare am avut-o in educarea 
și pregătirea tinârului halterofil Nemes- 
sany, care a ocupat locul 5 la „mon
dialele" de la Stockholm.

2. Doresc ca anul 1964 să-mi aducă 
noi satisfacții sportive. Bineînțeles, mă 
gîndesc la titlul olimpic de la Tokio, 
dar nu mi-e indiferent cum cîștig a- 
cest mare trofeu. Vreau să depășesc 
recordul mondial la categoria mijlo
cie, cu cel puțin 10 kg. De asemenea, 
doresc să fiu primul halterofil de ca
tegorie mijlocie care să obțină 500 kgl 
(n. r- un asemenea rezultat ar fi de-a 
dreptul fantastic deoarece pină in pre
zent numai 10 halterofili de catego
ria grea — oameni de peste 110 kg 
— au depășit limita celor 500 kg) 
In orice caz felul in care imi desfă
șor antrenamentele. forma in care 
mă găsesc mă face să cred că voi 
obține acest rezultat deosebit de va
loros.

„Cea mai mare 
satisfacție a mea 
in 1963 a consti
tuit-o marele pro
gres pe care l-au 
înregistrat compa- 
trioțli mei in schi 
și In patinaj vite
ză. Personal, am 
jost puțin deza
măgit de absența mea la campionatele 
mondiale de la Karuizawa, in Japonia.

Nădăjduiesc insă să mă revanșez in 
anul 1964, cind — am convingerea — 
voi obține rezultate mai bune.

Pentru 1964, urez tuturor sportivilor 
din Rominia succese in viața particu
lară și pe terenurile de sport /"

ÎN NUMELE ECHIPEI 
DE BASCHET A GRECIEI

_ In anul 1963, ziariștii de specialitate 
din Grecia au atribuit pentru prima 
oară, titlul de cel mai bun sportiv al 
anul.ui, în Grecia, unei întregi echipe I I 
Laurii au revenit baschetului.

In acest fel la ancheta noastră 
răspunde d-1 Fedon Mathaiou, antre
norul echipei naționale de baschet a 
Greciei.

„Bineînțeles — ne-a răspuns dl. Mat
haiou — cea mai mare satisfacție a 
mea in 1963 a [ost clasarea echipei 
naționale grecești pe locul doi la Bal
caniada de la Atena. Și aceasta, nu nu
mai pentru că am invlns adversari re- 
numiți, care s-au distins apoi la cam
pionatele europene, ci și pentru că am 
dovedit că baschetul grec are largi po
sibilități de afirmare, mai ales că toți 
jucătorii echipei sint joarte tineri.

în anul 1964 doresc ca progresul 
baschetului grec să continue, iar ami
cilor din Rominia le urez multe succese 
atit In baschet cit și in celelalte spor
turi".

9 In prima rundă a turneului in
ternațional de șah de la Hastings, Tal 
și Hasin (U.R.S.S.) au ciștigat par
tidele cu Hindle (Anglia) și respectiv 
Littlewood (Anglia). Lengyel (R.P.U.) 
și Gligorici (Iugoslavia) au căzut de 
acord asupra remizei. In centrul aten
ției s-a situat in runda a doua partida 
dintre fostul campion mondial Mihail 
Tal și Gligorici. Cei doi mari maeș
tri au remizat la mutarea 35-a. 
Claussen (Danemarca) l-a învins pe 
Lengyel. Franklin și Hasin au între
rupt. Tn runda a 3-a Hasin (U.R.S.S). 
a obținut victoria în fața lui Hindle 
(Anglia). Fostul campion mondial Tal 
(U.R.S.S.) a făcut remiză cu Dely 
(R.P.U.). Alte rezultate înregistrate: 
Lengyel (R.P.U.) - J. Littlewood (An
glia) 1—0; Gligorici (Iugoslavia) - 
Clausen (Danemarca) 1—0; H. Lit
tlewood (Anglia) - Franklin (Anglia) 
I—0. Tn partidele întrerupte din pri
mele două runde au fost înregistrate 
rezultatele: Hasin - Franklin 1—0; 
J. Littlewood - H. Littlewood (între
ruptă pentru a doua oară).

Tn clasament conduce marele maestru 
internațional Hasin cu 3 puncte ur
mat de H. Littlewood — 2 puncte 
(1), Tal. Gligorici cu cîte 2 puncte, 
Dely și Lengyel cu 1,5 puncte fiecare, 
Clausen — 1 punct etc.

Ultimele meciuri
IN MECI retur pentru preliminai iile 

Turneului Olimpic, echipa Indiei a în
vins cu scorul de 7—0 (3—0) echipa 
Cevlonului. Primul îneci disputat la 
Colombo revenise de asemenea echipei 
indiene (5—3).

LA BERLIN s-a disputat meciul in
ternațional dintre echipa iugoslavă 
Vojvodina și formația vest-germană 
Tasmania. Jocul s-a încheiat cu rezul
tatul de 0—0.

JUCÎND LA DJAKARTA cu se
lecționata orașului, echipa cehoslovacă 
Dukla Praga a terminat învingătoare 
cu scorul de 5—1 (2—0). Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost mijlocașul 
Masopust, care a înscris și două 
puncte.

ECHIPA MAGHIARA Ferencvaroș 
Budapesta și-a încheiat turr.eul în 
R. F. Germană, jucînd la Niirnberg 
cu echipa F. C. Niirnberg, de care a 
dispus cu scorul de 1—0 (1—0). U- 
nicul punct a fost înscris în minu
tul 25 de Fenyvesi.

IN ETAPA de duminică a campio
natului italian cunoscutele formații 
Milan și Juventus au fost învinse în

...Și primele meciuri din noul an
ALGERIA—R. F. GERMANĂ 2—01

Tn prima zi a Anului Nou s-au 
desfășurat mai multe intîlniri inter
naționale de fotbal. La Alger, în pre
zența a peste 20CO0 de spectatori, e- 
chipa Algeriei a învins cu scorul de 
2—0 (2—0) echipa R.F. Germane.

Tn „Cupa orașelor tîrguri" la Ma
drid, Juventus Torino a dispus cu 2—1 
(2—0) de Atletico Madrid. Învingă
tori și în primul meci (1—0), fotbaliștii 
italieni s-au calificat pentru sferturile 
de finală ale competiției.

Jucînd amical la Bilbao cu echipa 
argentineană Lorenzo, formația F.C. 
Bilbao a terminat învingătoare cu 
scorul de 5—2 (4—0).

Tn cel de-al doilea meci al turneu
lui, echipa argentineană Boca Ju
niors a făcut meci egal: 1—1 la Ca
sablanca cu Reims.

Evoluînd la San Jose (Costa Rica). 
echipa cehoslovacă Slovan Bratislava 
a învins cu 4—1 (1 — 1) formația De- 
portivo Saprissa.

La Lima a sosit echipa iugoslavă 
de fotbal Partizan Belgrad. Tn primul 
joc al turneului fotbaliștii iugoslavi 
vor întîlni echipa „Alliance", cam
pioana Perului. In continuarea tur
neului, Partizan va întîlni echipa U- 
niversității și „Sport Municipal".
LEV IASIN CEL MAI BUN FOT

BALIST DIN LUME IN 1963

Revista sovietică de sport „Fotbal" 
care apare la Moscova, a solicitat 
unor cunoscuți antrenori și jucători 
din diferite țări ale lumii părerea tor 
în legătură cu cei mai buni fotbaliști 
ai anului 1963. Printre cei care au răs
puns la ancheta revistei s-au numărat

« Campioana lumii, Nona Găprinda 
vili, joacă în cel de al doilea turne 
denumit al „șalangerilor". Șahis 
sovietică se află în fruntea clasame 
tului cu 3,5 puncte. In runda a 4 
ea a făcut remiză cu tînărul jucat 
englez John Tawrance.

0 Fostul campion mondial Vas 
Smîslov (U.R.S.S.) este liderul ti 
neului internațional de șah de 
Stockholm. In runda a 6-a Smîslc 
jucînd cu albele, l-a învins pe iînăr 
șiahist suedez Abramsson. Smîsl < 
totalizează 5,5 puncte, pînă la sfîi‘; 
tul turneului urmînd să se mai dispt 
două runde. In clasament, Smîslov es 
urmat de Isaac Boleslavski (U.R.S.F 
cu 4 puncte. Tn cea mai interesară 
partidă a rundei a 6-a s-au întiir 
suedezii Soederborg, campionul oraș 
lui Stockholm, și marele maestru i 
ternațional Stăhlberg. Partida s-a î 
trerupt cu avantaj pozițional pent 
Stăhlberg.

0 Bobby Fischer conduce detaș 
în campionatul de șah al S.U.A. M 
rele maestru internațional tofalizea. 
8 puncte din tot atîlea posibile, flit 
urmat în clasament de Paul Berii 
— .5 puncte, Evans — 4,5 pune' 
Reshewski —• 4 puncte și Saidy — 
puncte.

(Agerpre:

ale anului 1963...
deplasare cu același scor: 2—1. J 
ventus a pierdut la Boloițna. i; 
Milan a cedat în fața FiorenTi:'-;. C 
lelalte rezultate ale etapei: At»Hrit 
Sampdoria 0—0, Genoa-Meșsina 3— 
Torino - Modena 0—0, Roma-Laneros 
1—1.

Tn clasament continuă să condu 
Milan cu 22 p., urmată de Boiog 
cu 21 p. etc.

PERFORMERA ETAPEI de durr 
nică din campionatul Franței a Io 
actualul lider al clasamentului, S 
Etienne, care a învins la Paris : 
Racing cu 3—1. Și în etapa aceaS 
s-au înregistrat cîteva scoruri mar 
Sedan a dispus de Rennes cu 5— 
iar Monaco a învins Lens , cu acela 
scor. Valenciennes a surclasat Ni, 
cu 7—2. Partidele Nîmes - Bordeai 
0—0, Strasbourg-Nantes 0—0, Toi 
louse • Rouen 2—2. Angers a disp: 
cu 2—1 de Reims, formație care nu- 
găsește de loc cadența în ultin 
vreme. In clasament co.' . e S 
Etienne cu 21 p urmată de Monac 
Lyon. Lens cu 20 p, Strasbour 
Bordeaux, Valenciennes 19 p etc.

antrenorii Sepp Herberger, Helen 
Herrera, Nandor Ilidegkuti, jucătoi 
R. Kopa (Franța), Ivanov (U.R.S.S. 
Soskic (Iugoslavia), Gh. Constant 
(R.P. Romînă), Kolev (R.P. Bulg 
ria) și alții. Specialiștii au acordat ti 
lui de cel mai bun fotbalist al an 
lui portarului echipei Dinamo Moscov 
Lev lașin. care a întrunit cele m 
multe voturi. Pe lista celor mai bo 
jucători ai anului figurează, de as 
menea. Pele, Eusebio, Rivera, Gre. 
ves, Altafini, Charlton, Law, Suare 
Di Stefano și alții. Specialiștii con; 
deră că cele mai bune echipe de cit. 
ale anului 1963 au fost Santos, A.1 
Milan și Internazionale Milano.

CEA MĂI BUNĂ ECHIPA 
EUROPEANA DIN 1963

Ca în fiecare an, ziarul itigosl; 
„Sport" din Belgrad a organizat 
anchetă în rîndul specialiștilor, sol 
citîndu-le cele mai bune selecționa 
ale anului și alcătuirea echipei repr 
zentative a Europei. Cele mai mul 
voturi lc-au întrunit în ordine ecl 
pele Angliei, Suediei, U.R.S.S., Iug 
slaviei și R.P. Ungare. Echipa eur 
peana are următoarea component: 
lașin (U.R.S.S.) — Armfield (Anglia 
Schnellinger (R.F.G.) — Trapatto 
(Italia), Maldini (Italia), Masopu 
(R.S. Cehoslovacă) — Rivera (Italia 
Greaves (Anglia), Eusebio (Portug 
lia). Law (Scoția), Charlton (A 
glia). Toți participanții la anchetă 
acordat voturile lor pentru postur 
de portar și fundaș stînga lui laȘ- 
și Schnellinger. La anchetă au pari 
cipat 31 de specialiști și cronicari < 
fotbal din Europa.
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