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| „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" LA HOCHEI

I e acum iarna și-a spus cuvîntul. Mantia albă a acoperit 
orașeie șt satsie, munții și cîmpule. Și dacă pentru cei 

stnici aceasta prilejuește reveria anilor copilăriei, pentru 
mai tineri cetățeni ai țării ridică probleme mult mai ac- 

ile și practice în același timp : unde se poate găsi un 
rdeluș bun pentru o dispută sportivă pe săniuțe sau un 
tinoar ? Cu derdelușurile nu-i o problemă. Se găsesc la 
igere, pentru toate vîrstele și îndrăznelile. Mai trebuie 
□r puțină preocupare din partea conducerii școlilor, a 
burilor și asociațiilor sportive pentru a se asigura micilor 
icurenți satisfacția unor adevărate întreceri sportive, a 
melor victorii care să le înaripeze gindurile (de ce nu I) 
e viitoare „olimpiade albe” și medalii de aur.
Jespre locul pe care-l ocupă patinajul în orizontul bucu- 
ar copilăriei nu-i cazul să se mai insiste. Satisfacția de 
aluneca pe luciul gheții și-o oferă, cu nu mai puțin entu- 
sm, chiar și multi dintre cei care nu mai sînt tineri, 
mărul amatorilor de patinaj este de ordinul zecilor de 
. Intre acesta și cel al patinoarelor trebuie să existe o 
iporție corespunzătoare. Multe cluburi și asociații sportive 
și reușit să o asigure amenajînd patinoare naturale pe 

enurile de volei, nandbal, baschet ș.a. care în timpul 
iii nu-și pot găsi o întrebuințare mai bună. Condiții ma
cle pentru amenajarea acestor patinoare sînt la înde- 
lă peste tot : terenul, apa și temperatura scăzută — pe 
e iarna ne-o oferă cu dărnicie tot mai sporită.
n București, pe patinoarul natural amenajat la Palatul 
nierilor precum și pe cele ale cluburilor sportive Progre- 

și Unirea, roiesc zilnic sute de patinatori. Pentru cei 
e-și fac debutul în acest sezon s-au asigurat antrenori 
e să le îndrume primii pași pe patine. La Brașov, C. S. 
eforul și A.S. Voința au organizat două patinoare natu- 
î care, de asemenea, nu duc lipsă de patinatori, mai ales 
această perioadă de vacanță. La Timișoara, clubul oră- 
esc a amenajat pe malul Begăi, pe terenul de handbal, 
frumos patinoar.

lici cluburile sportive orășenești de la Craiova și Sibiu 
u scăpat din vedere această problemă de stringentă ac- 
litate. Pentru activiștii de la C.S.O. Craiova o felicitare 
au amenajat două patinoare pe terenurile S.S.E. unde 
luțiile zilnice a 200—250 de copii sînt îndrumate de an- 
tori calificați, iar alte două noi 
5 de proiectare — și să nu mai 
ia trecută.
ă vorbim însă si despre activiștii 
urești și cei de la C.S.M. Reșița 
u găsit timp să amenajeze patinoarele naturale proiec- 
i. Sau poate n-au condiții ? !...
lai sînt oare și alte locuri unde nu s-au amenajat pînă 
m patinoare naturale ? De necrezut, dar mai sînt. Sperăm 
nu.pentru multă vreme.

SELECȚIONATA OLIMPICĂ 
SELECȚIONATA BERLIN 3-1 

(2-1, 1-0, 0-0)

Partida dintre selecționata 
noastră olimpică și selecționata 
Berlinului a constituit punctul 
de atracție al programului de 
aseară. Scorul strîns și rit
mul viu de joc au făcut ca

Programul de azi : de la 
17: Sel. de tineret-Ari- 
Soviete'.or și Sel. olim- 
a R.P.R.—Spartak Pil- 
Mîine, de la ora 17 : 
de tineret—Sel. Berlin

activiștii de la C.S.O. Craiova o felicitare

ora 
ptfe 
pică 
sen. 
Sel.
și Aripile Sovietelor—Spar
tak Pilsen.

patinoare sini în ultima 
vorbim de ce a fost în

de la C.S. Olimpia din 
care nici pînă acum nu

întrecerea să fie urmărită cu 
mult interes din primul și pînă 
în ultimul minut de joc. Am 
avut satisfacția de a aplauda 
o victorie deplin meritată a 
olimpicilor noștri, cu 3—1, dar 
— în același timp — am re
ținut cu părere de rău faptul 
că jucătorii noștri n-au reușit 
să se detașeze și ca scor pe 
măsura superiorității de an
samblu pe care au arătat-o

BUCURIILE IERNII!.

uă imagini caracteristice anotimpului zăpezii și al gheții, 
inse la zeci de kilometri distanță... Sus, un tînăr schior, a 
t pasul și a sosit primul pe platoul de la Poiana Brașov, 
a mai face popas la Complexul turistic din stațiune, el se în- 

>tă nerăbdător spre una din numeroasele pîrtii ce brăzdează 
nd și îmbietorul covor de zăpadă. Jos avem de a face cu o 
ne de șes : un grup de școlari, în vacanță, se familiarizează 
itinajul artistic, pe unul din ghețușurile amenajate la Palatul 
erilor din Capitală. Sint crimp ele din marele film al spor- 
>r de iarnă...

cadrul probelor pe echipe și in
dividuale. Au fost invitate re
prezentativele R.P. Ungare și 
R.S. Cehoslovace (băieți și fete), 

I R.S.F. Iugoslavia (băieți), An-PRIMELE SCRISORI PE 1964
A început un nou an de 

activitate. Harnicii noștri 
colaboratori, corespondenții 
voluntari, au pornit la _ lu
cru chiar din prima zi a 
lui 1964. Astfel, împreună 
cu numeroasele felicitări 
trimise redacției cu prilejui 
aniversării Republicii noas
tre și a Anului Nou, poștașul 
ne-a adus și primele scrisori 
din 1964. Tov. G. 1L1NCA 
(Moreni) ne scrie în puține 
rînduri despre un campionat 
cu multi participante „In 
aceste zile de vacanță ate
lierele școlilor din Moreni 

i s-au transformat in ade- 
[vărate săli de sport. Zeci 
(de fete și băieți se întrec 
In pasionante concursuri de 
jșah și tenis de masă. Numă
rul participanților la cam
pionatele organizate în va
canța de iarnă se apropie 
de 500, dintre care 123 sînt 
fete. Competițiile au ajuns 
în fazele finale, iar peste 
cîteva zile, își încheie scri
soarea tev. G. IL1NCA, vă 
voi trimite lista completă a 
cîștigătorilor**.  O așteptăm.

In aceste zile corespon
denții noștri sînt peste tot. 
DANIEL ALEXANDRU din 
Cluj ne comunică rezulta
tele concursului de schi or
ganizat de comisia regională 
de specialitate pe pîrtiile din 
împrejurimile orașului. In

Atac ni echipei noastre la poarta jucătorilor germani. Fază din 
meciul de hochei Selecționata olimpică a R.P.R. — Selecționata 

Rerl'n.

față de garnitura oaspe. Intr-a
devăr, cele două goluri cu 
care am terminat în avantaj 
nu reflectă real raportul de 
forțe. Balanța a înclinat mult 
mai sensibil de partea noastră 
și dacă „olimpicii" nu se pri
peau în cele încă 5—6 ocazii 
clare de gol pe care le-au avut, 
golaverajul lor ar fi fost acum 
și mai bun. Este adevărat însă 
că și portarul berlinez Kollner 
a făcut o partidă de zile mari.

LA JUMĂTATEA LUNI! FEBRUARIE

Un atractiv turneu international 
de tenis de masă in București
In zilele de 14, 15 și 16 fe

bruarie, sala Floreasca din Ca
pitală 
turneu

va găzdui un interesant 
internațional de tenis de

masă. Vor avea loc întilniri în 

program au figurat o probă 
de slalom uriaș (cu 20 de 
porți) și una de fond. Cîș- 
tigătorii: senioare — Eva 
Lazăr, junioare—Elena Cos- 
tin, seniori — II. Fazekaș, 
juniori — Ioan Matei, la 
slalom uriaș, senioare — 
Ecaterina Juhos, junioare— 
Maria Imre, seniori —Fran- 
cisc Baban, la fond. Și-au 
disputat întiietatea peste 60 
de schiori de la asociațiile 
sportive din orașul Cluj.

M. VLADOIANU (Sibiu) 
ne informează că sportivii 
fruntași din secțiile de hand
bal, motociclism ș. a. și-au 
îndeplinit o serie de norme 
ale „Insignei de Polisportiv"" 
iar studentul ION BUTU- 

jCARU (București) ne trans- 
itnite clasamentele campiona 
ițelor Institutului de Cultură 
Fizică din București. BAS
CHET: feminin — 1. Anul 
IV, 2. Anul III, 3. Anul II, 
4. Anul 1; masculin — 1. 
Anul III, 2. Anul I, 3. Anul 
III, 4. Anul IV. VOLEI: 
feminin — 1. Anul II, 2. 
Anul III, 3. Anul I, 4. A- 
nul IV; masculini — 1. A- 
nul IV, 2. Anul II, 3. Anul 
I, 4. Anul III. Asemenea 
campionate se vor mai orga
niza și la alte discipline.

Iată numai cîteva din pri
mele scrisori din acest an 
primite de la corespondenții 
noștri voluntari.

bună pentru linia a 
de atac (Andrei, Fe- 
I. Szabo) care s-a ri- 

aseară deasupra celor-

Reprezentanții noștri s-au 
prezentat mai bine decît în 
prima zi. Ei și-au dominat 
continuu adversarul, impunîn- 
du-și ritmul de joc. O notă 
foarte 
doua 
renezi, 
dicat 
lalte linii și care — de altfel 
— a și fost pe teren la toate 
cele trei goluri ale noastre. Re-

(Continuare în pag. a 4-a)

gliei și R.F. Germane (fete). 
Federațiile de specialitate respec
tive au acceptat invitațiile.

Reportajul nostru

Mare e vacanța mică!
Nenumărați școlari au devenit 

pentru scurt timp în această 
iarnă cetățeni ai Sinaiei, Buște
nilor, Predealului, Tușnadului, 
Pîrîului Rece, Păltinișului.., Ai 
atîtor și atîtor localități înscrise 
în itinerariile concediilor de 
odihnă. Numai că, în locul ghioz
danelor, ei purtau rucsacuri și 
schiuri. Acest amănunt pune 
capăt îndoielii. Aveam de-aface 
cu excursiile entuziaste din va
canța de iarnă, devenite tradițio
nale în anii luminoși de după 
Eliberare. Mii de pionieri și 
școlari își schimbaseră tempo
rar domiciliul pentru a încheia, 
printr-o odihnă plăcută și in
structivă, un rodnic trimestru 
de studiu. Și cum cea mai bună 
imagine a amploarei la care se 
desfășoară această acțiune a ofe
rit-o Valea Prahovei, am coborît 
la Sinaia. Pentru a constata la 
fața locului cum puteam petrece 
vacanța dacă aș fi redevenit. 
școlar.

Ca să descoperi poteca ce 
duce la „noile*  școli din 
Sinaia, trebuie neapărat 

să treci pe la oficiul telefoane
lor. Aci întîlnești un adevă
rat dispecerat al întregii tabere, 
formate în cea mai mare parte 
din elevi și eleve de la cele 
două școli sportive din Capitală. 
Aproape 1000 de copii în peste 
30 de vile, cu rezonanțe puțin 
contradictorii: Negoitd, Parîn- 
gul, Retezatul, Liliacul, Florilor^

A FOST ALCĂTUIT LOTUL 
OLIMPIC DE FOTBAL

Anul acesta echipa olimpică 
de fotbal a R.P. Romine va avea 
un program bogat. Ea va fi al
cătuită din următorul lot, stabi
lit de F.R. Fotbal: Mîndru, Ada- 
mache, Suciu, Datcu — portari, 
Popa, M. Georgescu (Steaua), 
Caricaș, NunweiUer III, Petes- 
cu, Koszka, C. Dan, Ivan, Cîm- 
peanu (Știința Cluj), Greavu, 
Petru Emil, Ștefănescu (CSMS), 
N. Georgescu (Rapid), Constan
tin, Ghergheli III, Pîrcălab, 
Oaidă, Năftănăilă, Badea, Sasu, 
Crăiniceanu, Publik, Gane, Se
reda i.

FLORIN GHEORGHIU PARTI
CIPA LA TURNEUL ZONAL 

DIN UNGARIA

La sfîrșitul acestei săptătnîni 
va începe în localitatea Kecske
met din Ungaria cel de al trei
lea turneu zonal european de 
șah Ia care ia parte și reprezen
tantul țării noastre, Florin 
Gheorghiu. Campionul mondial 
de juniori va evolua într-o com
panie foarte puternică. Printre 
cei 18 concurenți se numără mă
rii maeștri Pachman, Matano- 
viei, Szabo, Bilek, Tringov, mae
ștrii internaționali Damianovici, 
Hort, Pitsch, Clarke. Primii trei 
clasați se califică în turneul ioț- 
terzonal.

BASCHETBALIȘTII ROMINI AU 
ÎNVINS ECHIPA R.P. UNGARE 
IN TURNEUL DE JUNIORI 

DE LA BYDGOSZCZ

In ultima zi a turneului inter
național de baschet-juniori de la 
Bydgoszcz, selecționata R.P. Ro
utine a întîlnit formația R. P. 
Ungare. De data aceasta, junio
rii romîni au desfășurat un joc 
bun, cîștigînd partida cu sco
rul de 61—52 (25—21). In me
ciul decisiv, echipa R.P. Polone 
a întrecut reprezentativa R. D. 
Germane cu scorul de 69—50 
(34—20). In urma acestor re
zultate, turneul a fost cîștigat 
de echipa Poloniei, urmată în 
ordine de: R.D. Germană, R.P> 
Romînă și R.P. Ungară. J

Crinul, Dumbrava, Dunărea, Ster 
jarul, Mesteacănul etc. în plin 
munte te afli la șes. între două 
comenzi tov. Veturia Caragea 
îmi recomandă ca prim obiectiv, 
o vizită la Stejarul („o vilă 
atît de frumoasă !“). Am urcat 
panta de pe „Cuza Vodă*  și 
„Kogălniceanu* , pînă acolo unde. 
Sinaia începe să-și contureze pi-, 
torescul. într-adevăr, „Stejarul*  
e foarte atrăgător și confortabil*.  
O „dantelă*  de piatră și lemn, 
lucrată cu meșteșug și migală, 
în stilul propriu acestor locuri. 
Camere largi, luminoase, căldură 
îmbietoare, o curățenie și o or-, 
dine exemplare. Pomul de iarnă 
strălucește de podoabe, iar ochii 
iscoditori ai copiilor de curio-, 
zitate,

După ce curiozitatea s-a mai 
topit, stau de vorbă cu 
unul dintre profesorii de 

educație fizică ce conduce aci 
o grupă de 20 de fete și băieți 
de la școala elementară de 8 
ani nr. 169, în același timp menit 
bri ai S.S.E. I.

•— Am dus-o cam greu cu za-: 
pada dă „.startul discuției 
gazda. Pe 20 decembrie, noaptea, 
a nins. (Copiii strînși roată în 
jurul nostru confirmă zgomotos 
evenimentul), A doua iliiW 

ț
NEAGOE MARDAN

(Con ținu, ore în pag, a 3->).



Adunările generale ale asociațiilor sportive
Corespondenții ne scriu despre:

Darea de seamă se conturează...
Consiliul asociației sportive Viitorul- 

Mase Plastice și-a propus ca aduna
rea generală să fie organizată la mij
locul lunii ianuarie. Preocuparea pentru 
pregătirea dării de seamă, ca și a 
adunării generale a asociației se vede 
însă de mai multă vreme. Membrii 
birourilor secțiilor pe ramură de sport, 
instructorii și sportivii fac în aceste 
zile bilanțul activității, pregătindu-se 
să analizeze atît realizările, cit și lip
surile din activitatea sportivă.

— Ne-am gîndit ca darea de seamă 
pe care o vom prezenta în fața adunării 
generale — spunea deunăzi președin
tele consiliului, ing. Antonie Mugur ■— 
să cuprindă, ca puncte principale, ac
tivizarea organizatorilor de grupe spor
tive pentru încasarea la timp a cotiza
țiilor UCFS, discutarea posibilității 
creșterii numărului de membri, analiza 
secțiilor pe ramură de sport și, în final, 
propuneri pentru îmbunătățirea activi
tății sportive în 1964.

Consiliul asociației a făcut în ultimii 
ani eforturi pentru dezvoltarea activi
tății sportive de performanță. Sporturile 
„vizate" : popicele, voleiul și handba
lul. Rezultatele nu au fost înșă cele aș-

teptate. Doar echipa de popice a fa
bricii a avut anul trecut comportări 
satisfăcătoare, reușind să promoveze 
în categoria orășenească. In schimb, 
echipa masculină de handbal s-a re
tras (din motive mai mult sau mai 
puțin obiective) din campionatul ra
ional, iar formația feminină de volei 
a fost desființată de consiliul asociației, 
din cauză că majoritatea jucătoarelor 
proveneau din afara întreprinderii, ne- 
putînd participa cu regularitate la an
trenamente. In asemenea condiții, con
siliul asociației Viitorul s-a orientat, 
firește, către activitatea conipetițională 
de mase. De altfel, sportul de mase va 
ocupa un loc important în darea de 
seamă a consiliului.

Strîngerea cotizației sportive capitol 
care va fi analizat temeinic în darea 
de seamă (și, după cum vom vedea, pe 
bună dreptate), prezintă un aspect ne
gativ. La 25 decembrie 1963, în evi
dența consiliului existau 500 de mem
bri UCFS. Cotizațiile însă nu erau 
încasate decît în proporție de... 30% (?!), 
cifră cu totul nesatisfăcătoare, care 
arată pe de o parte că consiliul aso
ciației a neglijat această sarcină (deși

Propuneri concrete 
pentru îmbunătățirea activității

Reccnt a avut Ioc la asociația spor
tivă Progresul de pe lîngă Școala me
die nr. 1 din Sf. Gheorghe adunarea 
generală de dare de seamă. Din darea 
■de seamă alcătuită de consiliul asocia
ției a reieșit că în cele 8 secții pe ra
mură de sport — din care 6 sînt afi
liate — activează 521 de elevi și că 
s-au obținut unele rezultate bune în 
1963 la atletism, baschet și șah.

Participanții la adunarea anuală a 
asociației au făcut o serie de propuneri 
pentru ca în anul 1964 asociația Pro
gresul să obțină rezultate pe măsura 
posibilităților existente în cadrul școlii. 
■Astfel, elevul B. Francisc a propus ca 
secția de schi să fie afiliată la fede
rația de specialitate; N. Dionisie a

recomandat consiliului asociației ca în 
viitor să aibă o mai strînsă legătură 
cu organizația U.T.M. pentru a putea 
mobiliza un număr mai mare de parti
cipant la competițiile de mase: Ma
ria Lustig a făcut apel la membrii 
secției de atletism să aibă mai multă 
grijă de materialele sportive pe care 
le folosesc și a cerut totodată, consi
liului asociației să procure noi mate- i 
riale pentru acest sport.

Propuneri binevenite au mai făcut 
și alți participant Ia adunare punînd 
accent îndeosebi pe activitatea secțiilor 
deficitare, ca, de pildă, liandbalul și 
gimnastica.

GH. BR1OTA — coresp.

cotizațiile constituie principala sursă 
de venituri a asociației sportive Viito
rul), iar pe de altă parte, că sprijinul 
acordat — în această privință — de 
clubul sportiy Metalul a fost nesatis
făcător.

★
O veche dorință a muncitorilor de 

la Mase Plastice este aceea de a avea 
și ei o echipă de fotbal care să parti
cipe în competiții oficiale. Darea de 
seamă se va ocupa, la capitolul „pro
puneri pentru îmbunătățirea activității 
sportive în anul 1964" și de această 
problemă. Bineînțeles, echipa nu va 
apare „peste noapte" în campionatul 
de fotbal al raionului 23 August. De
ocamdată se vor alcătui opt formații 
— pe lîngă sectoarele de producție — 
care vor activa în campionatul aso
ciației sportive. Dintre fotbaliștii care 
vor juca în campionatul asociației, se 
va alcătui o echipă, pe care consiliul 
asociației o va înscrie în campionatul 
raional. De asemenea, anul acesta se 
va alcătui și o formație masculină de 
volei.

In cadrul propunerilor ce se vor face 
în darea de seamă de mare atenție 
se va bucura încasarea cotizațiilor 
UCFS. In fiecare sector de producție 
vor exista panouri care vor explica 
membrilor UCFS importanța achitării 
cotizațiilor sportive, iar stația de ra- 
dioficare a întreprinderii va difuza cu 
regularitate materiale privind activi
tatea sportivă din această fabrică, che- 
mînd pe muncitori să se înscrie în rîn- 
dul membrilor UCFS și să participe 
la competițiile organizate de consiliul 
asociației sportive.

★
Pregătirile pentru adunarea generală 

a asociatei Viitorul au început. Darea 
de seamă a consiliului asociației spor
tive se conturează. Membrii UCFS, 
sportivii din întreprindere vor dezbate 
pe larg, cu competență, cele mai esen
țiale aspecte ale activității sportive și 
vor propune — firește — măsuri pen
tru ca anul acesta, la fabrica de Mase 
Plastice sportul să progreseze mai 
rapid.

R. CALARAȘANU

La asociația sportivă Tricotajul
fetele nu sint atrase in practicarea

roșu
sportului

Spartachiada de iarnă a tineretului

Zăpada abundentă căzută în ultimul timp a permis sportivilor băimqreni 
să practice sporturile specifice anotimpului rece. Zilnic, pe patinoarul Voința, 
pe dealurile cu zeci de pîrtii din apropierea orașului sute de tineri patine ză, 
schiează și se dau cu săniuțele. Duminică a avut loc primul concurs oficial 
de schi al sezonului. Numeroși juniori s-au întrecut în probe de coborîre 
pe pîrtia de pe Valea Cerbului din Baia Mare și pe traseul de la Rezervorw 
de apă de la Baia Sprie.

în fotografie, un aspect de la un concurs de săniuțe care a avut loc pe 
Dealul Mujdeiului.

V. SĂSĂRANU

In ultimele aile ale lunii decembrie 
am asistat la adunarea generală a a- 
6ociației sportive Tricotajul roșu, din 
Capitală, constituită pe lîngă fabrica 
'de tricotaje cu același nume.

De la început trebuie să spunem 
teă din desfășurarea adunării generale 
au ieșit în evidență o serie de lipsuri 
în activitatea consiliului asociației, 
lipsuri care au făcut ca marile resurse 
existente aici și pe plan sportiv să 
nu fie judicios folosite.

Numărul membrilor UCFS nu re
prezintă nici cincizeci la sută din cel 
al salariaților, iar. cel al participanților 
Ia competițiile de mase și la campio
natele oficiale este de asemenea foarte 
mic. Dacă la acestea mai adăugăm 
un alt aspect negativ al activității de 
la „Tricotajul roșu" și anume că nu 
există o evidență clară a membrilor 

j UCFS și nici a materialului și echi
pamentului sportiv vom avea o ima
gine clară a modului defectuos 
care se muncește aici.

Toate acestea au fost 
adunarea generală. In 
seamă proporția realizărilor față 

a fost de umil la zece.

discutate 
darea

în

în 
de 
de

cea a lipsurilor
S-au arătat — ca părți pozitive — că 
asociația are o echipă de volei (fete) 
care activează ‘ ' '. .1
lificare, șahiștii participă la campio
natul raional, comisia de turism a or
ganizat cîteva excursii reușite în Valea 
Prahovei și în jurul Bucureștiului 
precum și cîteva concursuri în cadrul 
spartachi-adelor și a crosului „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai". In rest, darea de 
seamă a tratat, în spirit autocritic, 
lipsurile care s-au manifestat în acti
vitatea asociației, numindu-i pe acei 
membri ai consiliului care au fost inac
tivi sau au muncit de mîntuială cum 
sînt secretarul asociației, Gh. Dumi
trescu, V. Arcuș, președintele consiliu
lui asociației și alții.

S-au constatat . și unele deficiențe 
în felul cum a fost pregătită adunarea 
generală. Nu au fost prezenți o serie 
de tovarăși răspunzători pentru mun
ca sportivă din această mare fabrică, 
printre care și unii membri ai consi
liului, organizatori de grupe sportive, 
antrenorul echipei de volei, membrii 
comisiei de revizie, o parte din volei
baliste. ș.a.

în campionatul de ca-
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au mai arătatParticipanții la discuții 
că din darea de seamă au fost omise 
o serie de lipsuri și au venit cu pro
puneri constructive pentru îmbunătă
țirea activității în viitor.

Astfel, tovarășii G. Niculae și M. 
Săndulescu au vorbit despre felul cum 
au mobilizat muncitoarele din fabrică 
la unele acțiuni de mase (Sparta
chiada de vară, excursii etc.). Ei au 
arătat, totodată, că nu au obținut re
zultatele dorite neavînd sprijinul con
siliului, care s-a mărginit doar la 
sprijinirea echipei de volei, lăsînd or
ganizarea acțiunilor de mase pe seama 
comitetului U.T.M.

Alți vorbitori, printre care D. Cîrstea, 
G. Cristea și V. Dică, au scos la iveală 
situația financiară cu totul necores
punzătoare în care se află asociația. 
Cotizațiile UCFS au fost încasate pînă 
la 1 decembrie în proporție de numai 
60 la sută, fondurile primite din bu
getul comitetului sindical au fost chel
tuite numai pentru nevoile echipei de 
volei, negii jîndu-se finanțarea celor
lalte activități, precum și procurarea 
de materiale și echipament etc.

„Pare paradoxal, dar aceasta este 
realitatea — spunea șahistul I. Miha- 
lache — echipa noastră de șah a fost 
obligată să piardă puncte prețioase 
în campionatul raional pentru faptul 
că nu am avut in formație și două 
jucătoare. Aceasta cu toate că in fa
brica noastră numărul femeilor este 
de peste 80 la sută! De vină sint mem
brii consiliului, ai biroului secției de 
șah și eu personal care nu am conti
nuat acțiunea de selecționare a unor 
jucătoare talentate dintre participantele 
ia Spartachiada de iarnă**.

„Nici în secția de volei nu se des
fășoară o muncă pe măsura posibili
tăților fabricii noastre — arăta Cons
tanța Sorescu. De multe ori echipa 
s-a prezentat la jocuri fără rezerve, o 
parte dintre jucătoare au lipsit de la 
antrenamente, iar ceea ce este mai 
grav e faptul că jumătate din fetele care 
compun echipa nu sînt din fabrica 
noastră ci de prin alte asociații. Avem 
fete talentate în asociația noastră, dar 
nu se ocupă nimeni de ridicarea măies
triei lor sportive".

în încheierea adunării, secretara co
mitetului de partid din fabrică, tova
rășa Valentina Ștefan, a accentuat fap
tul că în viitor consiliul asociație; țre-

buie să depună toate strădaniile pen
tru a face ca activitatea sportivă de 
la „Tricotajul roșu" să se ridice la 
nivelul posibilităților existente.

Și, într-adevăr, la „Tricotajul 
sînt largi posibilități de a se 
nătăți activitatea sportivă de
și de performanță, dar pentru aceasta 
trebuie depusă o muncă plină de pa
siune din partea consiliului și a tu
turor iubitorilor de sport din fabrică.

roșu" 
îmbu
fnase

CÎMPULUNG MUSCEL. în orașul 
și raionul Cîmpulung Muscel au par
ticipat pînă acum Ia întrecerile primei 
etape a Spartachiadei de iarnă aproape 
15.000 de tineri. Fruntașe în această 
acțiune sînt asociațiile sportive Mus
celul, Minerul, U.M.M., Școala peda
gogică (toate din oraș), precum și 
cele din comunele Rădești, Stîlpeni, 
Rucăr ș.a. Un sprijin prețios în orga
nizarea întrecerilor l-au adus profesorii 
de educație fizică Alexandru Duță, Ion 
Teleleu, Tudorel Bădescu, Ilie Gheor
ghe, Gheorghe Bădescu ș.a.

VIOREL POPESCU

T. RABȘAN
BRAILA. De un frumos succes se 

bucură Spartachiada de iarnă a tinere-

Activitate rodnica la Stiinta Borca□ ■*

De curînd, membrii 
ciația Știința Borca 
Neamț) au analizat activitatea asocia
ției lor pe anul trecut. In cadrul adu
nării generale au reieșit o serie de rea
lizări care constituie o bază serioasă 
pentru obținerea de rezultate și mai 
frumoase pe anul 1964. De pildă, în 
anul trecut au fost primiți în cadrul 
asociației Știința Borca aproape 100 
de membri UCFS, astfel că numărul 
lor, la ora actuală, se ridică Ia 300. 
De menționat că toți sînt cu cotizația 
la zi. Prin munca patriotică a membri
lor UCFS de aici, s-a amenajat o bază 
sportivă cu terenuri de fotbal, handbal 
în 11, baschet și handbal în 7, două 
terenuri pentru volei, o pistă și sec
toare pentru probe de atletism etc. 
160 de membri ai asociației au activat 
intens în secțiile de atletism, volei și 
handbal în 7. In cadrul acestor secții 
au reușit să fie legitimați 16, 22 și 
respectiv 10 sportivi. Din realizarea 
calendarului sportiv al asociației, pe 
1963, reiese că membrii asociației au 
luat parte la un număr de 24 de con
cursuri organizate la fotbal, volei, 
handbal, atletism, tir, schi, șah, tenis 
de masă, gimnastică și natație. Pentru 
susținerea acestei activități au fost 
pregătiți un număr de 20 instructori 
voluntari.

Competițiile de mase organizate în 
toamna anului trecut s-au bucurat de 
la început de un frumos succes de par
ticipare. De exemplu, pentru obținerea 
Insignei de Polisportiv 177 de tineri și 
tinere și-au trecut normele gradului 1 
la triatlon, cros, tracțiune și turism. 
De asemenea, în cadrul primei etape 
a Spartachiadei de iarnă s au întrecut 
pînă acum 100 de tineri la șah, 136

UCFS din aso- 
(raionul Piatra

masă și 44 la
50 de băieți și

la cros, 42 la tenis de 
săniuș. Acum, aproape 
fete sînt gata să ia startul la schi.

Un serios sprijin a acordat activită
ții sportive profesorul Mihai Adamescu, 
membru al consiliului raional UCFS 
Piatra Neamț. Educația fizică din școa
la medie Borca este sprijinită, de altfel, 
de către direcțiunea școlii și întreg 
corpul profesoral. Dintre cadrele didac
tice care s-au evidențiat în această di
recție cităm pe profesorii V. Florescu, 
E. Bîrliba, M. Robu etc. Rezultatele 
frumoase obținute la Știința Borca se 
datorează și colaborării depline dintre 
consiliul asociației și organizația UTM. 
Acum, Ia început de an nou, con
siliul asociației este hotărît să obțină 
noi succese.’ Chiar în aceste zile vor 
porni întreceri la tir, schi, trîntă, hal
tere și concursuri de orientare turistică, 
în cadrul cărora vor fi angrenați toți 
membrii asociației.

Cu prilejul adunării generale, atît 
din darea de seamă cît și din cuvîntul 
participanților, au reieșit unele lipsuri 
ce frînează realizarea unor succese mai 
mari pentru care există toate condi
țiile. Propunerile făcute, angajamentele 
pe care și le-au luat membrii 
vor contribui fără îndoială Ia 
narea acestor lipsuri.

★

UCFS, 
elimi-

PiatraPînă în prezent în raionul
Neamț au fost ținute adunări generale 
în asociațiile Viitorul Bicaz, Montato- 
rul Piatra Neamț, Avîntul Bodeștii de 
Jos, Recolta Girov, Biruința Negoești 
și Ăvîntul Doheni.

CORNEL NEMȚEANU — coresp.

tul ui și în raionul Brăila. La între
cerile de șah, tenis de masă, haltere, 
trîntă și tir au luat parte peste 40QS 
de tineri și tinere din comunele raio
nului. Cele mai frumoase rezultate le-au 
obținut asociațiile sportive din comu
nele Rîmniceni, Măxineni, Nazîru, în
surăței și Romanu.

D. STANCIU

ODORHEI. Spartachiada de iarnă si 
bucură de mare popularitate în rîndu 
elevilor din localitate. La Școala le I 
ani nr. 4 — de exemplu — sub îndru 
marea profesoarei de educație fizici 
Cornelia Naghi a fost organizat, zilelt 
acestea, un reușit concurs de gimnas 
tică, la care au participat 16 echipi 
de băieți și fete (324 de elevi). între 
ceri disputate au avut loc și in orga 
ni zar ea consiliului asociației sportiv*  
de pe lingă Școala agricolă.

ION PĂUȘ

PLOIEȘTI. Peste 400 de tineri ț 
tinere de la A.S. Locomotiva se între 
pentru desemnarea campionilor aso 
ciației. Cei mai mulți participanți s 
înregistrează la tir (130), șah (120) ț 
tenis de masă (100).

Frumoase succese s-au obținut și 1 
asociația sportivă ploieșteană Progresu 
unde zeci de membri UCFS au pai 
ticipat la întrecerile de gimnastic^ 
șah, tenis de masă și popice.

1. ION

GALAȚI. întrecerile actualei ediț 
a Spartachiadei de iarnă constituie 
preocupare de seamă pentru cons*  
liile asociațiilor sportive și pentru oi 
ganizațiile de bază U.T.M. din raioni 
Bujor. Astfel, în cele 43 de asociaț 
sportive din raion s-au întrecut pîn 
în prezent peste 15 000 de băieți 
fete. Cele mai multe concursuri s-a 
organizat la tir, șah, tenis de mas*  
haltere și trîntă. S-au evidențiat pri 
buna organizare a concursurilor as< 
ciațiile sportive și organizațiile U.T.H 
din comunele Bujor, Smulți, Corni, R*  
dești, Gănești și Firțănești.

• Au mai trimis corespondențe pr 
vind desfășurarea întrecerilor Spart 
chiadei de iarnă, tovarășii St. Iacc
— Arad, A. Arnăutu — Timișoara, 1 
Barbu —- Baia Mare, G. Octavian - 
Dej, Gh. Dălban — Bacău, 1. Turjc
— Sighișoara, C. Albu — Tg. Mu. 
I. Hasașiu — Tîrnăveni, I. Achim - 
Călărași, 1. Pataki — Turda, P. Bo 
șanu — Re șiț a, N. Cornel — P. Ne an 
ș.a.



Invențiile și inovațiile 
în sprijinul marilor performanțe

La „Confecția"—în primele zile ale anului...
în mișcarea noastră de cultură fi

zică s-au manifestat de-a lungul ani
lor preocupări pentru inovații, concre
tizate în inițiative și propuneri valo
roase venite din masa sportivilor, a 
instructorilor voluntari, antrenorilor, 
profesorilor de educație fizică, cer
cetătorilor științifici și □ unor spe
cialiști din alte domenii de activitate. 
Aceste prețioase inovații au fost 
multilaterale, ele avînd în vedere atît 
îmbunătățirea procesului de instruire- 
anfrenament al sportivilor cît și per
fecționarea instalațiilor, materialelor 
și echipamentului sportiv.

Succesele obținute de sportivii noș
tri la J. O. de la Helsinki, Melbourne 
și Roma, în campionatele mondiale 
de caiac-canoe, la cele de tenis de 
masă și de lupte clasice, la campio
natele europene de volei și la alte 
competiții sportive internaționale nu 
pot fi despățite de aportul prodigios 
al tehnicienilor, întotdeauna preocu
pați de aplicarea de noi procedee 
tehnico-tactice și inovații în domeniul 
îmbunătățirii bazei materiale.

Exemple în această direcție ni le 
dau constructorii de la Reghin, care 
au produs ambarcații de o cab
rate superioară, pe care au concurat 
cu atîta succes Vernescu, Ismailciuc 
și alții, cadrele de la I.C.F. — reali
zatori ai unor mijloace noi în antre
namentul sportivilor în cadrul jocu
rilor, antrenorii de la gimnastică — 
autori ai unor perfecționări în dome
niul aparaturii de specialitate și 
mulți alții.

Preocupările inovatorilor au fost 
variate. Așa, de pildă, tov. V. Tornea

Din activitatea asociației Voința-Oradea
Asociația sportivă Voința Oradea, 

care înglobează peste 2500 de membri 
'JCFS, se preocupă de organizarea 
competițiilor sportive de mase. La între
cerile Spartachiadei de‘vară a tinere
tului, disputate anul trecut, au partici
pat 2500 sportivi, iar la „Cupa 23 Au
gust", 760 sportivi. Campionatul coope
rației meșteșugărești se bucură, de a- 
semenea, de mare interes în rîndurile 
cooperatorilor. Astfel, la întrecerile de 
handbal, popice, tenis de masă și volei 
s-au înscris aproape 1000 de concu- 
renți.

Competițiile sportive inter-coopera- 
tîv«v la startul cărora au fost prezenți 
80C-de muncitori, au ținut trează mult 
timp atenția cooperatorilor. In urma 
adiționării punctelor, locul întîi în cla
sament a fost ocupat de sportivii co
operativei Electro-metal. Pe celelalte 

Elena Răducanu conduce
în campionatul Capitalei

pentru ju- 
cele două

(1) puncte

a realizat un aparat pentru semnaliza
rea optică a popicelor doborîte, ing. 
M. Steinbach a obținut o țesătură cali
tativ superioară pentru bluzele folo
site în scrimă, ing. P. Cișmigiu a u- 
șurat arbitrajul în tir prin înfăptuirea 
rigletei-gabarit. Valoroase sînt și in
vențiile tov. I. Mayer, ca bara para
lelă, bara fixă articulată orizontal și 
vertical și biograful. De multă apre
ciere s-au bucurat și peste hotare ino
vațiile ing. T. lazaride — sistem nou 
de cronometraj electronic automat 
cu celule fotoelectrice și fotografie
rea automată a sosirilor pentru atle
tism și alte sporturi, a dr. M. Geor
gescu — aparat pentru măsurarea 
calităților psiho-fizice

Deși s-a obținut o 
tate pozitive, trebuie 
tatea de stimulare, 
generalizare a invențiilor și inovați
ilor în activitatea sportivă nu se află 
încă la nivelul cerințelor și posibili
tăților. Unele inovații n-au fost ana
lizate la timp, cu toată înțelegerea 
necesară, iar altele deși discutate, 
și însușite n-au fost popularizate su
ficient pentru a deveni un bun al 
tuturor antrenorilor, asociațiilor și 
cluburilor sportive. N-au existat preo
cupări susținute pentru îndrumarea 
inovatorilor în vederea îmbunătățirii 
acestei activități deosebit de impor
tante.

Astăzi, cînd marile performanțe 
sportive realizate pe plan mondial 
sînt rodul firesc al căutărilor neîn
trerupte și al aplicării unor metode 
noi de mare eficiență, se impune o 
îmbunătățire substanțială a activității 

ș.a.
serie de rezul- 
spus că activi- 
introducere și

locuri s-au clasat: coop. Lemnul, Arta 
Populară, Cootex. Igiena, Munca, în
călțămintea și Prestarea.

In prezent se desfășoară cu succes 
întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului.

1LIE GHIȘA-coresp. regional

Numeroase acfiuni turistice 
în raionul Strehaia

Cu sprijinul organizațiilor U.T.M. 
și al căminelor culturale, consiliile aso
ciațiilor sportive din raionul Strehaia 
au organizat anul trecut 125 
„duminici cultural-sportive", la care 
participat aproape 6.000 de tineri.

Aceste acțiuni s-au bucurat de 
tnare succes, mai cu seamă în comu
nele Biclesi, Samarinești, Broșteni, Bo
ra seu, Secu, Văgittlești.

Asociațiile sportive din raion au 
acordat, de asemenea, o mare atenție 
acțiunilor turistice de mase. S-au or
ganizat 265 de excursii la care au par
ticipat peste 50.000 oameni ai muncii. 
Au fost vizitate localități turistice de 
pe Valea Oltului, defileul Jiului, Tr. 
Severin, Băile Ilerculane. Cazane și 
alte locuri pitorești.

GII. DOBREANU — coresp.

MARE E VACANTA MICĂ!
(Urmare din pag. 1)

neața am ieșit cu schiurile și nu le-am 
mai lăsat decît peste 5 zile, cînd stra
tul de zăpadă a devenit anemic de tot. 
Cred că ați văzut.

Da, îmi amintesc cum jos în Sinaia, 
la începutul urcușului, prima mea ima
gine sportivă a fost nu a schiului, ci 
a fotbalului. Se desfășura un meci 
în toată regula, între două echipe de 
elevi, în timp ce cîțiva... îndărătnici 
împingeau din greu pe o pojghiță de 
gheață o șanie-bob, pentru ultima cobo- 
rîre.

—■ Și totuși, continuă profesorul, 
cred că nu ne-am plictisit. Ba am 
devenit și niște ucenici cu mari pers
pective într-ale schiului. Nu-i așa, 
copii ?

Urmează un cor de aprobări avînd 
ca solist pe micul Mircea Ciobanu (10 
pe toată linia la învățătură și printre 
fruntași în „Cupa orașului București" 
la gimnastică). 

noastre legată de invenții și inovații 
în domeniul sportului. Este necesar ca 
numărul și valoarea invențiilor și ino
vațiilor să crească mereu, ca ele 
să pătrundă adînc în activitatea clu
burilor si asociațiilor sportive.

Considerăm că preocupările spe
cialiștilor trebuie să se îndrepte către 
proiectarea și realizarea unei apara
turi de înaltă tehnicitate, în condiții 
necostisitoare, care să permită e- 
fectuarea de investigații științifice în 
situații apropiate de procesul de pre
gătire și concurs. în procesul de in
struire se simte nevoia îmbunătățirii 
aparaturii care să poată înregistra 
în mod obiectiv modul de adaptare 
a organismului la efort, erorile teh
nice sau deplasările neconcordante 
cu gîndirea tactică stabilită.

Tot în același scop, se recomandă 
ca imaginația creatoare a specialiș
tilor să se îndrepte către confecțio
narea unei aparaturi ajutătoare pro
cesului de instruire care să mărească 
densitatea lucrului, să ajute la co
rectitudinea și stabilitatea dreprinde- 
rilor motrice, și chiar să scurteze 
timpul afectat însușirii măiestriei 
sportive.

De asemenea, în domeniul îmbu
nătățirii calităților fizice o aparatură 
adecvată poate să stimuleze dezvol
tarea acestora și, în același timp, să 
stabilească indicii lor de creștere. 
Și problema îmbunătățirii arbitraju
lui poate fi rezolvată pe calea înre
gistrărilor obiective date de apara
tură. Introducerea arbitrajului cu 
semnalizări electrice în scrimă, în
registrarea fotoelectrică a sosirilor 
în atletism, ciclism etc„ consacrate de 
acum în practică, poate fi extinsă și 
la alte ramuri de sport.

Mergînd pe această cale, mișca
rea de inovații și invenții va deveni 
un factor activ pentru progresul nos
tru, 
vor

iar rezultatele activității sportive 
crește în mod substanțial.

L. ROPOT 
activist UCFS

Prof. NICU ALEXE 
candidat în științe pedagogice

TIBERIU STAMA 1

—- Coborîrea directă cu trecerea 
greutății de pe un pieior pe celălalt, 
cu ducerea alternativă a schiurilor 
înainte, eu oprire și ocolire în plug 
sau coborîrea oblică, le știm pe de 
rost, declară pe nerăsuflate Mircea. 
Iar pentru Sandu (n.n. Alexandru 
Strat) sînt fleacuri.

Gimnastul Alexandru Strat, cel mai 
bun dar și cel mai mic dintre schiori, 
nu s-a intimidat de recomandarea prie
tenului. Și e gata să demonstreze pe 
loc ce schior a devenit intr-un timp 
record. Se renunță însă la demonstra
ție și discuția continuă. Apoi se fac 
prezentările. Cunosc astfel pe săritorul 
în lungime Constantin Marian, cel care 
a ajuns primul în excursia turistică 
de la Piscul Ciinelui, pe talentatele 
atlete Elena Perevoznic și Margareta 
Ivănuș, pe vitezistul Dinu Nicolae (la 
12 ani ■—- 7,9 pe 60 m), pe Mihai 
Ciocîlteu, care l-a făcut k.o. la șah 
pe un... aruncător de ciocan, în partida 
cu „Mesteacănul11.., De fapt, trebuie

muncă

că, la 
de față,

Primele zile ale anului 1964 i-au 
găsit pe activiștii asociației sportive 
Confecția din Capitală în plină acti
vitate. Obiectivul nr. 1 : întrecerile din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a tine
retului. Angajamentul luat de consi
liul asociației sportive — 8 000 de par
ticipant! — poate fi realizat (și eventual 
depășit). Bineînțeles, printr-o 
bine organizată.

Situațiile statistice arată 
„Confecția", pînă în momentul 
la startul actualei ediții a Spartachia
dei de iarnă s-au prezentat peste 5 500 
de tineri și tinere; adică aproximativ 
70 Ia sută din angajament. Este, de
sigur, un fapt pozitiv.

Acum, la început de an. „bătălia" 
pentru încheierea cu succes a etapei I 
se află în toi. In acest sens trebuie 
menționat că consiliul asociației spor
tive, în strinsă colaborare cu comite
tul U.T.M., a luat o serie de măsuri 
concrete. Printre acestea, popularizarea 
— prin stația de radioamplificare și 
articole la gazetele de perete din secții 
și sectoare —a tinerilor care au fost 
prezenți la întreceri sau care și-au 
adus contribuția la buna organizare 
a concursurilor, întocmirea tabelelor 
cu participanții înscriși, planificarea 
strictă a zilelor de întreceri etc.

Primele starturi pe anul 1964 le vor 
lua — chiar în zilele următoare —• 
concurenții înscriși la proba de gim
nastică, ramură sportivă în care sînt 
antrenați numeroși muncitori și mun
citoare din fabrică. Această ramură 
sportivă și-a cucerit mulți simpatizant! 
în ultimii ani la „Confecția", deoarece 
pînă la încheierea primei etape n-au 
mai rămas nici 20 de zile, 
de cîte ori se organizează 
de gimnastică, amatorii se 
sutele

După gimnaști, la start se vor pre
zenta schiorii. întrecerile vor avea loc 
pe o serie de trasee bine alese, în a- 
propierea Casei raionale de cultură a

Acum, ori 
concursuri 
numără cu

trimestru al vacan- 
remiză. Adversarii 
pe semne, că îm- 

„Cupa orașului

să vă spun că rivalitatea sportivă și 
artistică dintre vila Stejarul și cea 
vecină, Mesteacănul (conducător prof. 
Radu Voiciloiu), a constituit una din
tre atracțiile programului. La șah a 
învins Stejarul cu 5’/2—2* */^,  concursul 
„Să cunoaștem masivul Bucegi" a re
venit Mesteacănului („dar am jucat pe 
terenul lor!“), iar seara culturală care 
a încununat primul 
ței s-a încheiat... 
și-au adus aminte, 
preună cuceriseră

Finala campionatului feminin al Ca
pitalei a. continuat cu disputarea parti
delor întrerupte, în care s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Răducanu — 
Teodorescu 1—0, Sutiman — Brantsch 
'/i—Vz. Meianu — Zsigmond 0—1, 
Sergescu — Zsigmond .0—1, Marines- 
:u — Sergescu 1—0.

In urma victoriei obținute asupra 
Aurei Teodorescu, maestra Elena Ră- 
Jucatiu a trecut în fruntea clasa meu tu
lii cu 5 puncte din tot aiîtea partide 
jucate. Ea este urmată de Virginia 
Steroiu cu 4‘/2 p., Aura Teodorescu 
1 p., Vera Zsigmond, Domnița Sutiman 
ți Heidrun Brantsch 2‘/2 (1) P- etc.

★
In sala clubului Progresul continuă 

lesfășurarea concursului 
liori. Iată clasamentul în
{rupe :

Grupa I : Aurel Urzică 4 
lin 5 partide, Dorel Ghizdaru 4 (1) p. 
lin G, Dan Wolf 3*/2 (2), Iulian Dră- 
jhici 3 (1), Sorin Segal și Cornel Du- 
uitrescu 2 (2).

Grupa a Il-a : Dan Lazăr 9*/2 din 10, 
Cristian Rucinschi 6% (2), Marius 
Tlicher 5 (2), Dumitru Costescu 4 (2), 
jabriel Moldoveanu 3*/2 (1), FI. Wex- 
er 3 (3).

I. N1COARA — coresp.

București" la atletism, că fuseseră deci 
colegi de echipă.

Iată pe cîțiva din cei pe care i-am 
cunoscut, precum și faptele lor 
de vacanță. O parte doar din 

amintirile lor. Restul pot fi cercetate 
— și vor fi cu siguranță — în „jurna
lele de bord" sau în marele jurnal al 
școlii. Stau scrise acolo toate clipele 
de neuitat petrecute de elevii de la 
S.S.E. I: excursiile la Vîrful cu Dor, 
Babele, Stîna Republicii, Piatra Arsă,

consiliului

tineretuluii și se vor desfășura cu spri
jinul tehmco-organizatoric al clubului 
sportiv Avîntul---- 16 Februarie. Cum
schiurile au fost puse la punct încă 
de la sfîrșitul lunii decembrie, în curînd 
vom cunoaște și pe primii învingători, 
campionii pe asociație.

Sala de sport din incinta fabricii 
este și ea gata să găzduiască pe con- 
curenții înscriși la șah (asociația spor
tivă dispune de un număr de 16 mese), 
tenis de masă și haltere sporturi în 
care se contează, ca și in anii prece- 
denți pe participări masive.

Cîteva cuvinte și despre concursul 
pentru „Insigna de Polisportiv", alt 
obiectiv aflat în atenția
asociației sportive. Primele întreceri des
fășurate în toamnă au adus în săli și 
pe terenurile de sport un număr de 
218 tineri și tinere care și-au trecut 
aproape toate normele. Pînă la data de 
1 martie, alți 100 de membri UCFS 
de la „Confecția" vor fi antrenați în 
întreceri. Totuși, aceasta e mult prea 
puțin pentru o asociație sportivă care 
numără mai bine de 6 500 de membri.

O întrebare asemănătoare și în 
cazul turismului. Ne spunea tovarășul 
Cont membru în consiliul asociației 
sportive :

— La noi, turismul se practică mai 
mult vara... Iarna, în general, nu prea 
avem amatori, deși...

— Deși ?...
— ...deși există condiții de practî- 

care a acestui sport: echipament co
respunzător, bocanci, hanorace ș.a.

Condiții există dar, credem că nu și 
suficient interes pentru atragerea miilor 
de membri UCFS de la „Confecția" — 
în cea mai mare 
activitate pe cit 
de utilă. Trebuie 
realizeze ceea ce
acum în domeniul unei ramuri spor
tive atît de îndrăgite de mase cura 
este turismul!

parte femei — intr-o 
de frumoasă pe atît 
ca în 1964 să se 

nu s-a înfăptuit pînă

Un grup de școlari în drum spre înălțimile Bucegilor.
Foto: P. Romoșan

vizitele făcute la Muzeul Peleș, la Fa
brica de hîrtie de la Bușteni și la cea 
de sticlă din Azuga, orele vesele de 
sănîuș, pasionantele concursuri „Cine 
știe cîștigă", frumoasele seri artistice, 
melodioasele coruri la lumina Pomului 
de Iarnă, reuniunile de dans, întrece
rile fulger la regulamente sportive și— 
cite și mai cîte. Toate acestea au fost 
interpretate de aproape 450 de școlari, 
„ansamblul școlii sportive de elevi nr. 
1 București", conducerea avînd-o pro
fesorii Ion Stăneseu și Ion Dumitrașcu. 
Iar dintre „regizorii" evidențiați, a- 
mintim pe profesorii I. Lovinescu, 
Ovidiu Marcu, Gh. Stăneseu, Gh. Dia- 
conu, Emilia Negulescu etc. Programul 
acestei „stagiuni de iarnă" la care au 
luat parte zeci de mii de copii de pe 
întreg cuprinsul țării a fost deosebit 
de atractiv și bogat. Aproape că n-ar 
fi încăput... nici în sacul fără fund al 
lui Moș Gerilă.
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„Cupa orașului București"
(Urmare dm pag. 1) 

maleabilă și comportarea lui Ionescu, 
aproape de forma sa cea mai bună. 
Păcat însă că, lăsîndu-se antrenați în 
jocul nervos, plin de neregularități, 
al oaspeților, unii din jucătorii 
noștri au comis și ei neregularități 
care le-au atras penalizări. Critica 
noastră se adresează în special lui 
Florescu, care a însumat 7 minute 
<le penalizare, datorate lipsei de 
stăpînire și de calm.

Jocul a început în nota de domi
nare a selecționatei romîne care 
deschide scorul (min. 7) prin Io- 

Trece doar un minut și I. 
fructifică o excelentă pasă 

lanescu. întrecerea se desfă- 
vioi, dîrz. Berlinezii recurg 
la degajări interzise, pentru 

desprinde din „deștele'1 în 
După două ocazii

nescu. 
Szabo 
a lui 
șoară 
adesea 
a se 
care sînt prinși.
clare pierdute de noi, oaspeții re
duc scorul prin... autogolul _ lui 
Czaka. în ■ doua parte a întîlnirii, 
într-un moment cînd ambele adiipe 
erau 
urcă 
priză 
asalt 
lor.
o dată și în bară) dar scorul fă- 
mîne neschimbat, deși oaspeții, su
focați de avalanșa atacurilor noas
tre. se

Ai'
(U.R.S.S.) și Sasek

RADU
SPARTAK PILSEN — 

DE TINERET

cu un om In minus, I. Szabo 
scorul (min. 37). Ultima re- 
se rezumă la un continuu 
al nostru la poarta oaspeți- 

Ocaziile abundă (Biro trage

apără tot mai greu... 
condus arbitrii Mitin 

(Cehoslovacia).
URZ1CEANU
SELECȚIONATA 
(5-0, 5-0, 4-0)

echipa fabricii eeho- 
și selecționata noas- 
există o mare dife- 

o știam eu toții. Că 
se punea, deci, problema vre- 

eventuale victorii a tinerilor 
de asemenea. Der că se vor 

la

14—0

Că. între 
slovace Skoda 
tră de tineret 
rentă valorică 
nu 
unei 
noștri, 
juca toate cele 60 de minute 
poarta noastră, la asta nu ne mai 
așteptam. Și dacă ifucruriile s-att pe
trecut așa, nu putem pune totul pe 
seanța... tinereții. Echipa care a mar
cat cu o seară înainte două goluri

„olimpicilor", care s-a... bătut vigu
ros, tinerește, limiiînd — după pu
teri — scorul în meciul la care ne 
referim, s-a mulțumit aseară cu ro- 
hil de „sparing-partener" și asta este 
puțin onorabil. Echipa de tineret a 
intrat pe gheață timorată, a practi
cat un joc sub orice critică, dezor
ganizat și, din păcate, antrenorii 
n-au mai putut interveni cît de cît 
spre îndreptarea lucrurilor.

Să reținem ca pozitiv faptul că 
echipa a doua participă la un tur
neu tare, că întîlnind echipe puter
nice are posibilitatea să tragă în
vățăminte, că „dușul rece" de asea
ră o va face să înțeleagă că mai are 
de străbătut o cale lungă, de muncă 
intensă, pentru a se căli cum se 
cuvine și că, în sfîrșit, cel mai rău 
lucru e să 
mai presus 
luptă.

La prima 
neu, echipa 
destul de bine pusă la punct, pose
soare a unei remarcabile viteze în 
acțiuni (rezultantă a lucrului înde
lungat pe gheață) și a unei tactici 
valoroase. Departe de a-și desconsi
dera adversarii, oaspeții și-au... vă
zut de treabă, au marcat ori de cite 
ori au putut.

Deci, atenție jucători din selecțio
nata olimpică I

Arbitrii Florescu și Httșan au avut 
o sarcină ușoară în conducerea a- 
cestui meci, desfășurat în limitele 
sportivității (doar două minute pe
nalizare 1).

An marcat: Ilaber (de 4 ori), 
Baumruk (2). Brada (1), Stogr (1), 
Wabnegger (2), Hurt 
și Șașek (1).

Lotul de tineret:

pui faima adversarului 
de propria-ți putere de 

întîlnire din acest tur- 
cehoslovacă se arată

(2), Ionak (1)

Crihan—Vacar, 
Scheau, Petrescu, Barbu, Balint—Ș'e- 
fanov, Varadi, Tarei—Boldescu, Cio- 
bota.ru, Otvos—Trăușan, Corduban, 
Niță, Vacar.

Spartak Pilsen: Koban 
Hurt.
Broda, 
Rehka—Hrabeta, 
Markuzzi.

Smat,
Ionak, Vaclav, I.ișka—Șașek, 

Baumruk •— Haber, Stogr, 
Wabnegger, Ko-ldr

M. COSTEA

CLASAMENTELE LA ZI

SERIA I

MASCULIN, SERIA I
•

1. Știința Timișoara 752 521:428 12
2. Steaua Buc. 6 5 1 453:388 11
3. Șiiința Cluj 550 370:286 10
4. Dinamo Buc. 642 463:357 10
5. Steagul roșu Brașov 725 483:465 9
6. Rapid București 532 326:305 8
7. Știința Tg. Mureș 624 391:430 8
8. Sideruigistul Galați 624 339:400 8
9. Politehnica Cluj 624 394:465 8

10. Știința Buc. 523 359:312 7
11. Dinamo Oradea 523 271:316 7
12. Știința Craiova 6 1 5 365:583 7

FEMININ,

1. Rapid Buc. 550 363:220 10
2. Știința Buc. 5 5 0 334:245 10
3. Mureșul Tg. Mureș 5 4 1 270:208 9
4. Voința Buc. 5 4 1 311:267 9
5. Voința Biașov 6 3 3 285:322 9
6. Știința Cluj 6 3 3 307:283 9
7. Voința Tg. Mureș 6 1 5 251:394 7
8 Unirea Buc . 5 1 4 261:297 6
9. Voința Oradea 5 1 4 200:255 610. Crișul Oradea 6 0 6 255:346 6

SERIA AMASCULIN,

1—2. Voința Iași
1—2. Voința Tg. Mureș 
“ Farul Constanța

Olimpia Buc. 
Progresul Buc. 
Voința Satu Mare 
Aurul Brad 
Constructorul Iași 
Chimia Suceava 
A.S.A. Bacâu

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 
e.

FEMININ, SERIA

Progresul Buc.
I.C.F.
S.S.E. Constanța 
Olimpia Buc.
A.S.A. Cluj
Mătasea Dudești
Știința Timiș.
C.S.M.S. Iași

A II-A

4
4
3
4

4
3
4

3
2
4

220:182 
259:193 
189:142 
171:185 
187:211 
133:238 
134:135

Completări la etapa de duminică

Din însemnările corespondenților noștri
FEMININ

SERIA I
VOINȚA CRAIOVA—C.S.M. SIBIU 

2 — 3. Cîteva sute de spectatori au 
asistat timp de două ore la o partidă 
pasionantă ca evoluție a scorului. Echi
pele însă, au avut comportări inegale 
chiar în decursul aceluiași set. Arbitra
jul prestat de Aurel Mihăescu-Bucu- 
rești a fost nesatisfăcător. In finalul 
setului al lV-lea el a 
gazdă, iar în ultimul 
cizii în compensație.
— coresp.).

C.S.M. CLUJ 
TANȚA 3—1.

avantajat echipa 
a dat multe de- 
(V. Săndulescu

- FARUL CONS- 
Meciul a corespuns 

doar în primul și al treilea set. O fru
moasă și pasionantă schimbare de si
tuație s-a produs in setul al treilea 
cînd Farul a avut conducerea la un 
moment dat cu 14—4. Clujencele au 
realizat insă nu mai puțin de 12 puncte 
consecutiv și au cîștigat astfel setul. 
S-au evidențiat: Donmica Costîc 
(C.S.M.), Ada Hubalek (Farul). In 
lipsa arbitrului delegat a condus bine 
V. Chioreanu-Cluj. (P. Radvani — co
resp.).

ȘTIINȚA CLUJ — ȘTIINȚA BUCU
REȘTI 3 — 0. Atacul echipei locale a 
funcționat bine, reușind să treacă peste 
momentele dificile. Deși au pierdut, 
bncureștencele au contribuit în egală 
măsură la crearea unor faze mult 
aplaudate de public. S-att remarcat: 
Aîarilena Cucu, Maria Dima, Doina 
Tărășan (Cluj), Magdalena Vlascearr.i, 
Ioana Hongrad (București). (Șt. Tă- 
maș — coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — PROGRE
SUL T1RGOV1ȘTE 1 — 3. Echipa 
oaspe a cucerit o frumoasă și meritată 
victorie. Jocul însă, nu s-a ridicat la 
o valoare deosebită; echipele au comis 
greșeli elementare (preluări, servicii). 
Partida a plăcut totuși datorită dîrze- 
niei cu care s-a acționat. (A. Arnăutu 
și T. Țăranu — caresp.).

In campionatele REPUHLICANE

Multe semne de întrebare în lupta

0 286:191
0
1
1
3
3
3
3
3
2

293:198 
309:210 
167:167 
226:223 
197:225 
231:262 
188:238 
181:325 
134:173

laI. Cirnpoiaș într-o spectaculoasă săritură aruncă 
coș cu toată opoziția lui Berețki. Fază din meciul 

Steaua — Dinamo Oradea

Și în etapa de dumini
că, echipele noastre frun
tașe au realizat partide 
frumoase. La București 
(meciul Rapid — Steagul 
roșu Brașov) sau, după 
cum ne-au transmis co
respondenții noștri, la 
Cluj (întîlnirea Știința —■ 
Dinamo București), la 
Galați. Brașov și Timi
șoara, jocurile din prima 
serie s-au bucurat de 
aprecieri unanime.

LA JUMĂTATEA 
TURULUI...

S-a încheiat turul campionatelor studențești din Capitală
Cele mai bune eeh pe de baschet 

studențești din Capitală au încheiat 
prima parte a întrecerii lor din 
drul campionatului orășenesc. Spre de
osebire de anii trecu{i, numărul for
mațiilor participante la această ediție 
a crescut simțitor. De asemenea, ma
joritatea formațiilor participante au 
prezentat loturi cu jucători bine pre
gătiți.

Iată clasamentele, la încheierea turu
lui .

CALIFICARE MASCULIN, SERIA 
A: 1. 1CF I (antrenor M. Nedef) 
10 p; 2. 1. Politehnic 9 p; 3. I.P.G.G. 
1 8 p; 4. I Pedagogic 7 p; 5. I. Agro
nomic.5 p; 6. l.M.F. I 4 p; SERIA B: 
1. Universitatea I (antrenor I. Petru-

ca-
1.

Cos- 
Uni- 
5 p;

țiu) 10 p; 2. I.CF. II 9 p; 3. l.S.E. 
8 p; 4 I. Construcții 7 p; 5. 1. Arhi
tectură 6 p; 6. I. Arte 4. p.

CATEGORIA 1 MASCULIN : 
Universitatea I( (antrenor Gr. 
tescu) 6 p; 2. I.C.F. III 6 p; 3. 
verși ta tea III 6 p; 4. l.M.F. II 
5. I.P.G.G. 11 4 p.

CALIFICARE FEMININ, SERIA A: 
I. 1. Arhitectură (antrenor A. Lăză- 
resett) 8 p; 2. I. Politehnic 6 p; 3. 
Universitatea 1 6 p; 4. I. Construcții
5 p; 5. l.S.E. 4 p; SERIA B: I.C.F. 
(antrenor T. Predescu) 8 p; 2. l.M.F.
6 p; 3. I.P.G.G. 6 p; 4. 1. Pedagogic 
5 p; 5. Universitatea II 5 p.

Cr. POPESCU - coresp.

...Întrecerea echipelor 
masculine a devenit pa
sionantă. Ca și în ediția 
de anul trecut, principa
lele candidaturi la titlul 
de campioană au venit 
tot din partea echipelor 
bucureștene Steaua și Di
namo, precum și a celor 
două formații studențești 
din Cluj și Timișoara. 
Dar, de data aceasta, dis
puta lor stirnește un in
teres mult mai mare, dat 
fiind faptul că toate cele 
4 echipe aruncă în luptă 
valori sensibil apropiate. 

In imediata vecinătate
a fruntașelor se află Rapid București 
și Steagul roșu Brașov două formații 
inconstante, care sînt capabile însă de 
orice surpriză. Comportarea brașoveni
lor, care au învins pe Știința Timișoa
ra și au pierdut în fața Științei Tg. 
Mureș și dinamoviștilor bucureșteni la 
numai un singur punct diferență, este 
chiar meritorie, dacă ținem seama de 
condițiile vitrege de antrenament pe 
care le are la dispoziție această echipă 
(conducerea secției — după cum sîn- 
tem informați de federație — continuă 
să manifeste un slab interes față de 
condițiile de pregătire a jucătorilor).

Comportările baschetbaliștilor de la 
Știinta București, Știinta Tg. Mureș 
și Dinamo Oradea sînt sub posibilită
țile loturilor de care dispun aceste 
echipe. Toate cele 3 formații dispun 
de forțe suficiente pentru a juca un rol

Foto : T. Roibu

O minge „scoasă" in extremis de voleibalistele dinamoviste. Fază din meciul 
Rapid — Dinamo 3—0

METALUL BUCUREȘTI — VOINȚA 
MIERCUREA CIUC 0 — 3. O partidă 
dîrză și spectaculoasă, urmărită cu de
osebit interes de spectatorii prezenți 
duminică dimineața în sala Combinatu
lui poligralic Casa Scînteii. După ce 
au cîștigat primele două seturi, în cel 
dc-al treilea jucătoarele de la Voința 
au fost conduse cu 8—1 și 10—2, dar 
au refăcut terenul, au egalat la 11 și, 
în cele din urmă au cîștigat. Pe scurt, 
Voința s-a arătat o echipă bine pregă
tită și cu frumoase posibilități. S au 
evidențiat în special Indit Kolin, Aurica 
Șchiopii, Eva Dorgo (Voința), Mariana 
Dumitrescu (Metalul). (N. Tokacek — 
coresp.).

PENICILINA IAȘI — CORV1NUL 
DEVA 3 — 0. Echipa locală a reușit 
să obțină prima sa victorie din acest 
campionat. Succesul se datorește pe 
de o parte jocului ei mai bun la fileu,

iar pe de altă parte evoluției slabe a 
formației din Deva. (Ionel Baciu — 
coresp.).

MASCULIN

SERIA I

A»pentru intiietate
important in campionat, dar — după 
părerea noastră — eforturile pe care 
le depun jucătorii echipelor respective, 
atit la antrenament, cit și la joc, 
depășesc încă un nivel mediu.

ÎNTRECEREA ECHIPELOR
FEMININE...

nu

...Intră într-o fază decisivă. Seria jocu
rilor importante, care vor dezlega „ne
cunoscutele" privind partea superioară 
a clasamentului a început eu partida 
dintre Știința București și Voința Bucu
rești, decisă în mod categoric in fa
voarea campioanelor.

Avînd un lot mai puternic decît in 
ediția trecută, Știință anunță de pe 
acum că nu va ceda prea ușor titlul 
de campioană cucerit in 1963. In ace
lași timp însă baschetbalistele de la 
Rapid au ambiția — și au dovedit-o în 
jocurile desfășurate pînă acum — să 
nu mai piardă anul acesta întrecerea 
cu eternele lor rivale. Să acordăm, 
deci, credit ambelor formații (neînvinse 
după 6 etape) pină la întîlnirea lor 
directă, care este programată în ultima 
etapă, la 26 ianuarie.

Multe șanse pentru a încurca soco
telile celor doi lideri au Voința Bucu
rești și Mureșul Tg. Mureș. Echipa 
bucureșteană, deși a făcut o partidă 
s'abă în meciul cu Știința București, 
are posibilități mult mai mari datorită 
valorii lotului de care dispune. Cit des
pre formația mureșană. al cărei joc 
modern și rapid este mult apreciat, an
trenorul B. Koos trebuie să știe că atît 
timp cit echipa nu va avea și I—2 
pivoți de valoare, ea nu va putea ob
ține rezultate mai bune.

Dintre celelalte formații putem evi
denția pe Știinta Citii și Voința Brașov, 
care — în ciuda faptului că se pre
zintă cu loturi descompletate — au ob
ținut unele rezultate bune. In schimb 
Unirea București, echipă care mai în
totdeauna a jucat un rol important in 
campionatul republican, se prezintă 
destul de slab, cu lipsuri 
pregătire.

evidente în

A. VASILIU

Ia ora 20,Astă-seară, începînd de 
sala Floreasca din Capitală va găzdui 
meciul feminin restant din etapa a V-a 
dintre Unirea și Rapid București.

TRACTORUL BRAȘOV — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 3—1. Tinerii 
jucători prezenți în formația brașoveană 
au obținut o victorie ușoară in fața 
unei echipe, care s-a apropiat de va
loarea adversarului doar in setul al 
doilea. (V. Popovici — coresp ).

PETROLUL PLOIEȘTI - MINE
RUL BI1IOR 3 — 0. Oaspeții au opus 
o rezistență mai dîrză în ultimele două 
seturi. De pildă) în cel de-al treilea, 
Minerul a condus cu 14—11; da: .ei 
pierdut în cele din urmă cu 14—16. . 1 
condus bine D. Rădulescu București. 
(M. Popescu si Ion Ion — coresp ).

FARUL CONSTANȚA — C.S.M.S. 
IAȘI 3 — 2. Constănțenii au obținut o 
victorie meritată. De remarcat faptul 
că în formația Farului au debutat cu 
succes trei jucători tineri. A condus 
bine N. Mateescu-București. (E. Petre 
— coresp.).

SERIA A ll-A

ȘTIINȚA BRAȘOV - OLIMPIA 
BUCUREȘTI 3 — 0. Joc frumos, in 
care ambele echipe s-au prezentat des
tul de bine pregătite. Victoria a reve
nit studenților care au acționat cu măi 
multă hotărîre la jileu. (Tibcriu Maiiiu 
— coresp.).

ÎNAINTE TIMIȘOARA - CON
STRUCTORUL BRAILA 1-3 Spor
tivii de la înainte au jucat fără vi
goare, au avut un atac lipsit de foiță 
și o apărare penetrabilă. In schimb. 
Constructorul a constituit o surpriza 
plăcută prin jocul său organizat și 
eficace.- (A. Arnăutu și T. Țăranu — 
coresp).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C.S.M. CLUJ 2— 3. Cu o mișcare in 
teren mai bună și un plus de voință, 
clujenii au cîștigat pe merit in fața 
echipei gazdă. Craiovenii au condus in 
setul decisiv cu 8—3, dar au făcut in 
continuare numeroase greșeli, pierzind 
setul și partida. A arbitrat bine Ion 
Armeanu-București. (V. Săndulescu — 
coresp.).

MINERUL BAIA MARE - IND. 
SÎRME1 C. TURZI1 3-0. Echipa lo
cală a jucat mai bine decît Jn meciu
rile anterioare, dar victoria finală n-a 
fost obținută decît cu destulă greutate 
In ultimul set, de pildă, oaspeții au 
condus cu 9—0, fiind egalați fa 12. 
I.a buna desfășurare a jocului a con
tribuit arbitrajul foarte bun prestat de 
V. Mocanu-Făgăraș. (V. Săsăranu — 
coresp. reg.).

De la I. E. B. S.
• Pentru turneu] internațional tie 

hochei pe gheață „Cupa București" ce 
Se desfășoară pînă joi 9.1. 1964, in
clusiv, la patinoarul artificial din par
cul „23 August", biletele se găsesc la 
casa din str. Ion Vidu între orele 9 și 
13 și 15,30—19,30, iar în zii le jocuri
lor la casele patinoarului, de la ora 15.

® Patinoarul artificial este deschis 
pentru patinaj public sîmbătă 11 ia
nuarie orele 17—19 și duminică 12 ia
nuarie orele 10—13 și 15—17.

® La bazinul acoperit Floreasca 
funcționează, în continuare, cursul de 
inițiere la înot pentru copii. înscrie/”’ 
și ’nformații la complexul Floreasca, 
telefon 11.64.06.

bota.ru


LA „POARTA“ CONSACRĂRII
•w- -rrmărind să cuprindă lnlr-o 
IJ competiție regulată un număr 

cît mai mare de tineri fotba
liști, F.R.F. a organizat pentru anul 
1963164 campionatul republican de 
juniori, în care au fost cuprinse 
echipele tuturor secțiilor din catego
riile A, B și C plus 8 echipe ale 
cluburilor școlare și școlilor sportive 
de elevi din orașele Brașov, Bucu
rești, Ploiești, Tlrgu Mureș și Ti
mișoara.

în cele 340 jocuri disputate pe 
parcursul turului au evoluat peste 
1 600 de juniori.

CLASIFICARE CARE SPUNE 
MULTE...

desfășurarea etapelor conform pre
miului stabilit inițial, organizarea 
jorității jocurilor pe cele mai bune 
emiri sau în deschidere la .meciurile 
seniori, grija colegiului central de 

>itri de a delega, la conducerea par
elor pe unii dintre ceî mai buni 
litri au permis ca, in general, joeu- 
: să se desfășoare în condiții nor- 
le.
S-au putut desprinde astfel unele 
iecte care să permită clasificarea ce- 

98 de echipe participante în trei 
ipe distincte.
°rima grupă cuprinde majoritatea 
îipeîor. S-a văzut la acestea o preo- 
rare atentă -atit pentru un. joc. or- 
nizat, bazat pe o pregătire apro- 
tă . de cerințele actuale, cît și pen- 

țîuuta lor vestimentară.
Conducerile unor secții, 
ești (antrenor Leonte
r.A. (antrenor Dan
J.M.S. lași (antrenor C. 
I rolul Ploiești (antrenor 
pid București (antrenor

că Dinamo 
Jahovschi), 
Alexandru), 
Bordeiahu), 
I. Zaharia), 
I. Costea), 

îamo București (antrenor St. Stăn- 
escu), C.S.M. Cluj (antrenor Ștefan 
ghi), C.S.M. Reșița (antrenor M. 
izsik), C.F.R. Timișoara (antrenor 
yi-u Bindea), Industria Sîrmei C. 
i'zii (instructor Alex. Mari), Tracto- 

Brașov (antrenor 1. Vulcăneanu), 
lerurgistul Hunedoara (antrenor D. 
trescu), Faianța Sighișoara (în- 
tictor Emil Mosara), Moldova Iași 
itrenor U. Buimistriuc), C.S.S. Tîr- 

Mureș (antrenor Ștefan Kiro) și 
ilte altele sprijină și urmăresc în- 
aproape activitatea echipelor lor de 
dori.
Asigurarea unui mediu corespunzător 
îvoltării tinerilor fotbaliști a dus la 
/starea unor jocuri in care s-a pus 
centul pe calitate și care s-au des- 
;urat într-o perfectă disciplină. Diri- 

numeroșii juniori evidențiați, multi 
fost promovați în loturile și echi- 

le de seniori și luați în evidența co- 
siei centrale de juniori pentru a fi 
■Juși în loturile reprezentative (ae- 
P și de perspectivă). Este cazul 
îrlivilor Viorel Sălceanu, Virgil Ră- 
lescu, Aurelian Cuperman, Ștefan 
imă (Iași), Vasile Melenco, Ștefan 
jă (Dobrogea), Can il Oprișan, Ale 
ndrtt Boc (Ploiești), Nicolae Do- 
n, Vasile Zdunghea, Ion Prapurgel 
itești). Adrian Dodu, Ștefan Ferenț, 
idrei Rășinaru (Brașov), losif De- 
:ter, Ladislau Miko, Ladistau Incze, 
nil lonaș (Mureș A.M.), Emil Curul, 
■nst. L.ungu, Ioan Tîmpănar, Eugen 
ur (Cluj), Remus Vlad, P. Bungăr- 
n, Petru Bota (Hunedoara), II. Lang, 
ex. Grizca, G. Helmuth, B. Panici, 
orei Petrovici, Miroslav Vidoc (Ba- 
t), Alexandru Naghi, losif Vig (Cri- 
na). Alexandru Ghergheli, Alexandru 
ț (Maramureș), la care se adaugă 
irea masă de juniori talentați din 
tcurești și cei remarcați în campiona- 
e regionale.
în grupa a doua se încadrează sec- 
le care, deși creează echipelor eon
ii normale de pregătire și prezen
te în competiție nu urmăresc în 
>dul cel mai corespunzător desfășu- 
rea procesului de instruire și edu- 
ție la nivelul juniorilor, fiind preocu- 
te exclusiv de obiectivele imediate 
: echipei de seniori.
în această categorie intră o serie de 
:ții cu suficientă capacitate organiza- 
■ică, dar ale căror echipe de juniori 

s-au comportat în acest tur de 
mpionat la nivelul prestigiului sec- 
lor respective și, mai ales, la nivelul 
rințelor actuale ale fotbalului nostru 
b aspect educativ. Insuficienta pre- 
upare a generat o serie de abateri 
mise de juniori în timpul jocurilor, 
Idate cu eliminări din joc și sancțiuni 
licate de către comisia de disciplină 
F.R.F.
Referindu-ne numai la acele secții 
căror juniori au fost sancționați de 
două etape în sus, vom menționa 
ordinea categoriilor pe următoarele: 
iința Timișoara, Știința Cluj, Farul 
instanța, Crișul Oradea și Steagul 
;u Brașov din categ. A, Unirea Rîm- 
■u Vîlcea (doi juniori suspendați pe 
și 6 etape, iar unul, Ion Jianu, pe un

an), Foresta Fălticeni, Știința Craiova, 
C.F.R. Pașcani, Minerul Baia Aîare, 
Arieștil Turda, Fi. roșie Oradea, Chi
mia Făgăraș, Jiul Petrila, Poiana Cîm- 
pina, Flacăra Moreni, din catcg. B, 
Flamura roșie Tecuci (4 eliminați, în- 
suniînd 12 etape), Metalospo-rt Galați, 
Progresul Alexandria, Electrica Fieni, 
Tractorul Corabia, Flacăra roșie Bucu
rești, Pandurii Tg. Jiu, C.F.R. Arad, 
Steaua roșie Salonta, Minerul Bihor, 
Recolta Cărei, Metalurgistul Baia Ma- 
re, Mineful Baia Sprie, Rapid Tg. Mu
reș și Textila Sf. Gheorghe, din categ. 
C, în această categorie 1 * 3 4 inilrînd: și 
C.S.Șc. Timișoara și C.S.Șc. Cluj.

5 goluri : Băloi (Pandurii Tg. Jiu)', 
Amza (Metalul Tr. Severin), Scliwei- 
lingcr, Neșcu (Vagonul Arad), Ene 
(Tractorul Corabia), Sîntimbreanu II 
(Electromotor Timișoara), ■ Bejan (Mi-’ 
nerul Deva), Culenco (Victoria Călan).-

4 goluri: Chițu (Pandurii Tg. Jiu), 
Ghinea (Metalul Tr. Severin), Seneși 
(C.F.R. Arad), Oblemenco, Bulică 
(Tractorul Corabia), Barbu (Electro
motor Timișoara), Maraton (Minerul 
Deva), Marin (Electroputere Craiova), 
Covaci (Siderurgistul Hunedoara).

3 goluri : Boroș (Vagonul Arad), 
Ungvary, Bojany (Steaua roșie Sa- 
lonta). Matei (Electroputere Craiova), 
Măcean (Teba Arad).

10 goluri : Hauler I (Recolta Că
rei), Goran (Unirea Dej).

9 goluri: Bujor (Unirea Dej), Pe- 
trică (Minerul Bihor).

8 goluri: Mileșan (Metrom Brașov).
7 goluri: Metea (Soda Ocna Mu

reș).
6 goluri: Dorjanschi (Minerul Baia 

Sprie), Ciocan (Gloria Bistrița), Ne
meș (Metrom Brașov).

5 goluri : Botescu (Gloria Bistrița), 
Ncuschi (Metalurgistul Baia Mare).

4 goluri : Bohoni (Recolta Cărei), 
Marinaș, Lazâr (Chimica Tîrnăveni), 
Hîrșu (Soda Ocna Mureș). Miko (Ra
pid Tg. Mureș).

3 goluri: Hauler II, Koch (Recolta 
Careî), Monea (Metrom Brașov). Pîr- 
vuleț, Haidu (Gloria Bistrița), Nemeth 
(Minerul Bihor), Fecser (Chimica Tîr
năveni). Anderson, Varga (Rapid Tg. 
Mureș).
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Secțiile enumerate mai sus, deși dis
pun, în general, de condiții materiale 
și instruire calificată, nu acordă ju
niorilor importanța cuvenită. Cînd se 
vor convinge oare tovarășii din condu
cerea secțiilor respective de importanța de bază ale jocului (eșalonare, elasti- 
muncii de instruire și educație cu ju- -citate, circulația mingii, mișcarea per-

CONSIDERAȚIUNI PE MARGINEA TURULUI 
CAMPIONATULUI DE JUNIORI

niorii, izvor nesecat de cadre tinere 
atit pentru satisfacerea nevoilor proprii 
(cadre disciplinate pentru echipa de 
seniori), cît și penti’u. creșterea de ju
cători corespunzători (sub toate aspec
tele) necesităților generale ale fotba
lului nostru ?

7/i a treia grupă se încadrează an 
număr mai mic de echipe care, igno-' 
rînd faptul că numai prin crearea unei 
solide baze de jucători proprii pot asi
gura un drum ascendent echipei de 
seniori, privesc problema juniorilor ca 
o obligație neplăcută, tratîrid proble
mele echipei de juniori ca lucruri... 
ieșite din sfera activității lor.

Din rîndul acestor secții fac parte 
echipele care nu s-au prezentat la jocu
rile oficiale: Rapid Focșani, Dinamo 
Bacău (seria a 11-a), Rapid Mizil, Me
talul Tîrgoviște (seria a 111-a), C.F.R. 
Roșiori, Metalul Pitești, Muscelul C. 
Lung, Tractorul Corabia și Progresul 
Alexandria (seria a Vl-a), Pandurii 
Tg. Jiu (seria a VILa). Teba Arad 
(seria a IX-a), Chimia Făgăraș și Me
trom Brașov (seria a Xll-a). Tot din 
rîndul acestor. secții fac parte și echi
pele care sînt trimise la jocuri, în de
plasare, fără instructor sau conducător, 
cit număr incomplet de jucători sau 
utilizînd jucători din afara asociației’și 
neîncadrați în limita de vîrstă regula
mentară. Aceste practici, care nu co
respund sub nici o formă educației pe 
care trebuie s-o primească tinerii ju
cători în cadrul șecțiilor. lor, au fost 
folosite de asociațiile C.F.R. . Roșiori. 
Laminorul Brăila, Minerul Bihor și 
Metrom Brașov.

CÎT DE GRĂITOR 
ESTE UN... 17-0 !

Pripind comportarea echipelor parti
cipante în turul campionatului republi 
can de juniori prin prisma factorilor 
antrenamentului, se ajunge Ia consta
tarea că o bună parte din ele au căutat 
să compenseze lipsa unei pregătiri fi
zice de bază prin elanul și dîrzenia 
caracteristică vîrstei, calități care nu 
pot asigura — singure —* ritmul cores 
punzător și constant pe tot parcursul 
jocului.

De asemenea, sub aspect fizic, ma
joritatea juniorilor au arătat lipsuri 
accentuate în ceea ce privește viteza 
de execuție și indemînarea în condiții 
de viteză, lipsuri ce se reflectă negativ 
în executarea procedeelor tehnice în 
condiții de joc.

De aici și preferința pentru execuții 
statice sau în scădere de ritm, cu 
„stopuri", control de minge și condu
ceri inutile, evitarea transmiterii min
gii la distanțe medii și mari (deschi
deri — lansări — schimbarea jocului 
de pe o parte pe alta, trasul la poartă) 
preferîndu.-se driblingul de multe ori 
inutil și pasele „pe metru pătrat". De 
asemenea, necunoașterea și neapliccea 
corectă a procedeelor de deposedare si 
protejare a mingii a generat nume
roase atacuri neregulamemare și ob
strucții.. cu Inerente penalizări.

hicadrîndu-se In indicațiile generale 
echipele de juniori participante la cam
pionatul republican și-au organizat jo
cul pe baza sistemului cu 4 fundași, 
numai că insuficienta cunoaștere a ca
racteristicilor acestui sistem de către, 
o bună parte dintre antrenorii și in
structorii echipelor de juniori a dus la 
o interpretare personală a acestuia. 
Astfel, deși inițial echipele s-au așezat 
cu 4 jucători pe linia de fund, ele au 

intercalat intre aceștia încă doi-trei 
jucători, folosind apărarea aglomerată 
pe toată durata jocului. Aceasta nu a 
putut evita, totuși, înregistrarea unor 
scoruri destul de ridicate (C.S.M. Cluj 
— Gloria Bistrița 8—0, Rapid Buc. — 
Dinamo Victoria 8—0, Electroputere 
Craiova — Pandurii Tlrgu Jiu 9—9, 
Tractorul Brașov — Chimia Făgăraș 
9—0, Viitorul Electronica — Unirea 
Răcari 11—0, Steaua Buc. — Unirea 
Răcori 12—0, C.S.M.S. Iași — Ceah
lăul Piatra Neamț 12—0, Dinamo Pi
tești — Unirea Rîmnicu Vilcea 13—0, 
Steagul roșu Brașov— Met rom Bra
șov 15—0, Știința Galați — Chimia 
Onești 17—0 ș.a.).

Lipsurile cele mai pronunțate la acest 
capitol nu se referă la așezarea In 
sine, ci îndeosebi la 'modul cum sini 
tnstruiți juniorii să respecte principiile

manentă) îrt cadrul, sistemului cu 4 
fundași și a variantelor sale. i

Multi dintre juniori au manifestat 
în jocuri o gîndire. tactică rudimentară, 

. exprimată prin nefolosirea procedeelor 
tehnice cerute de momentul tactic, abu- 
zînd la infinit de procedeul preferat, 
sau folosind imul neindicat pentru re
zolvarea favorabilă a fazei respective. 
De asemenea, sirii încă juniori care 
nu cunosc marcarea și demarcarea, nu 
știu să joace... fără minge, au o 
insuficientă dezvoltare a vederii peri
ferice, aglomerînd jocul, de regulă, pe 
mijlocul terenului.

CE TREBUIE
ÎN ACEASTĂ

SĂ FACEM 
PERIOADĂ ?

în cel mai scurtTntrucît creșterea
timp a noi cadre de jucători valoroși 
trebuie să constituie preocuparea de 
bază a tuturor cluburilor, asociațiilor, 
secțiilor și antrenorilor, este necesar 
să se continue —și în perioada dintre 
tur și retur — munca de instruire și 
educație cu juniorii la nivelul posibili
tăților locale, ținîndu-se seama de ur
mătoarele :

— starea generală a sănătății jti- 
, niorilor aflați în pregătire;

— regimui de niii’ncă fizică și inte-

Clasamentul golgeterilor categoriei C
SERIA EST

Tudor Vasile (Laminorul

Spiridon (Unirea Boto- 
(Textila Buhuși), Moldo-

9 goluri: 
Brăila).

8 goluri: 
șani), Reich 
veanu (Rapid Focșani).

7 goluri : Lavric (Dinamo Suceava).
6 goluri : Frederic (Laminorul

Brăila), Lehăduș (Flamura roșie 
Tecuci).

5 goluri’ Jack (Flamura roșie Tecuci), 
Călin (Metalosport Galați), Sucilă 
(Petrolul Moinești).

4 goluri : Coteț, Bogdan, Balaban 
(Laminorul Brăila), Anastasiadis, 
Antal (Chimia Onești), Nemeș (Textila 
Buhuși), Lovin (Moldova lași), Ga
vrila (Petrolul Moinești), Cărare (Rul
mentul Bîrlad).

3 goluri : Bartha (Dinamo Suceava), 
Radulescu (Chimia Onești). Birzău 
(Rapid Mizil). Roman (Flamura roșie 
Tecuci). Cișcă (Rapid Focșani), Nicu- 
lescu (Rulmentul Bîrlad).

SERIA SUD

7 goluri: Munteanu (Portul Con
stanta ).

6 goluri ■ Marin Apostol (Muscelul 
Cîmpulung). Călin (Flacăra roșie. 
București), Grozea, Crăciun (Victoria 
Giurgiu).

5 goluri : Leahevicî (C.F.R. Roșiori), 
Feodot, Georgescu (Dinamo Victoria 
București), Florescu (Flamura roșie 
București), lonescu (Unirea Răcari).

4 goluri: Chiru (C.F.R. Roșiori), 
Ene III (Dinamo Victoria București), 
Cuconea (Tehnometal București), Latu 
(Progresul Alexandria), Semenescu 
(Unirea Răcari).

3 goluri : Copil 111, Milea (C.F.R. 
Roșiori), Nuțu (Dinamo Victoria Bucu
rești), C. Stan (Victoria Giurgiu). Po
pescu (Tehnometal București), Malea

lectuală al juniorilor în această peri-
7 ’ *1  schimb, examene, va-

locale de desfășurare 
aer liber (echipament 
și în sală (încălzire,

oadă (lucrul în 
canțe școlare) ;

— posibilități 
a activității în 
corespunzător) 
aparate) ;

— cunoașterea temeinică a deficien
țelor fiecărui junior în raport cu cerin
țele fotbalului actual;

— întocmirea judicioasă, în funcție 
de cele de mai sus, a programului și 
planurilor de pregătire, avînd la bază 
indicațiile țehnico-metodice cu privire 
la folosirea perioadei de tranziție și 
pregătitoare elaborate de colegiul cen
tral al antrenorilor, publicate în ziarul 
Sportul popular din 24 și 26 XII. 1963.

în mod deosebit se va pune accentul 
în această perioadă pe dezvoltarea fi
zică generală și a calităților fizice de 
bază (mai puțin rezistența specifică), 
folosindu-se cu precădere un număr 
cît mai mare de mijloace nespecifice 
(în aer liber și în sală), pe perfecțio
narea procedeelor de preluare și trans
miterea mingii în condiții de viteză 
și pe însușirea corectă a procedeelor 
de deposedare și protejare a mingii 
(prin exerciții și jocuri cu' temă în 
sală). De asemenea, seva urmări for
marea deprinderilor de mișcare perma
nentă (marcare, demarcare) prin mij
loace nespecîfice și specifice în aer li
ber și în sală.

Tot în această perioadă se va insista 
pe completarea cunoștințelor teoretice 
în scopul clarificării problemelor legate 
de așezarea echipei și dinamica'jocului 
în cadrul sistemului cu 4 fundași, în 
condițiile unei temeinice cunoașteri a 
regulamentului de joc.

Cunoscînd că în munca cu juniorii 
sarcina antrenorilor nu se rezumă la 
pregătirea acestora în vederea realiză
rii unor performanțe imediate (chiar 
la nivelul competiției rezervată junio
rilor) și că aprecierile, după acest cri
teriu, asupra calității muncii secției și 
antrenorului pot fi în unele cazuri ero
nate, considerăm necesar să mențio
năm că, în stadiul actual, cluburile, 
asociațiile, secțiile și antrenorii trebuie 
să-și aducă aportul lor la acțiunea de 
continuă ridicare a calității fotbalului 
nostru printr-o intensificare a muncii 
de pregătire multilaterală a cadrelor 
noastre de tineri jucători.

GH. URICH
președintele 

Comisiei centrale de juniori
I. BÂLANESCU
antrenor federal

(Metalul Pitești), Vasilescu (Portul 
Constanța). Șoangher (Progresul Alex
andria). Leca (Unirea Răcari), Duțan 
(Muscelul Cîmpulung), Preda (Elec
trica Fieri!), Mihai (Electrica Con
stanța).

Situație critică la poarta echipei CER 
Arad (jasă din meciul Pandurii Tg. Jiu 

— CER Arad 1—0)
Foto : Gh. Fomelescu-Tg. Jiu

SERIA VEST

goluri:9
Jiu), Toma

7 goluri :

Melinte (Pandurii
(Vagonul Arad).
Zaharia (Metalul Tr. 

verîn), Moraru (Teba Arad).

Tg-
Se-

6 goluri : Macovei (Vagonul Arad).

AGENDA
LOTUL DE JUNIORI AL R. P. 

ROMINE VA EVOLUA IN TURCIA, 
GRECIA ȘI IUGOSLAVIA

In cursul lunii februarie lotul nos
tru reprezentativ de juniori, care se 
pregătește pentru Turneul U.E.F.A., va 
susține două jocuri în Turcia. La îna
poierea spre patrie juniorii romîni se 
vor opri în Grecia și Iugoslavia, unde 
vor evolua, se pare, în compania unor 
selecționate de juniori.

LA STEAUA ÎNCEP PREGĂTIRILE

Noul cuplu de antrenori de la Steaua 
București, prof. Gh. Ola (principal) și 
V. Dumitrescu (secund), a hotărît ca 
echipa să-și reia antrenamentele la 8 
ianuarie. Pregătirile propriu-zise au, 
pentru început, rolul de a readapta 
organismul la efort. Militarii își vor 
continua apoi antrenamentele la,munte, 
urmînd 
vină în

După 
disputat 
înainte de reluarea oficială a campio
natului.

să rc-ca de la 9 februarie 
Capitală.
cum se știe, Steaua 
nu mai puțin de trei

are de 
partide

DORINȚĂ DE REABILITARE
LA SIDERURG1STUL GALAȚI

Fotbaliștii gălățeni au o sîtuafîe di
ficilă în clasament. Ca atare, în, retu
rul campionatului, ei doresc să se ■ 
prezinte la un nivel de pregătire su-. • 
perior celui din toamnă. De aceea,' ei 
și-au început ieri antrenamentele în . 
vederea returului campionatului. An
trenorii Tr’. Tomescu și. Gută Tănase au. , 
hotărît ca . deocamdată antrenamentele, 
care au loc ătît în aer liber cît și în 
sală, să fie de intensitate moderată.

1ER1 IN SALA GIULEȘTI

Fotbaliștii de la Rapid au efectuat 
ieri primul lor antrenament din acest 
an. Au fost prezenți următorii jucători: 
Andrei, Lupescu, Motroc, Macri, Lan- 

Năsturescu, 
Ozon, Co- 

Sub condu

ga, Jamaischi, Dinu, 
Dumitriu II, lonescu, 
dreanu și Kraus, 
cerea antrenorilor Valentin Stănescu
și V. Stănculescu, rapidiștii au început 
pregătirile prin diferite exerciții fizice 
și jocuri complimentare (volei, baschet, 
handbal). Antrenamentele vor continua 
zilnic atit în 
Greavu, C. 
vor începe 
lui olimpic

sală cît și pe teren. 
Dan și N. Georgescu își 
pregătirile în cadrul lotu- 
al R.P.R.

Statistica are cuvintul

SERIA NORD



Coltul specialistului

NOTE, COMENTARII Unele mijloace pentru pregătirea
e JOCURI FRUMOASE — SPECTATOR! MULTI e DE CE NU SE RE-
NUNTĂ LA PROTESTE?... • CLASAMENTELE ECHIPELOR BUCURES^ENE

ÎN „CUPA F.R.H."
extremelor la handbal în 7

• De la etapă la etapă, „Cupa 
F.R.H.“ a atras tot mai mulți spec
tatori la sala F.loreasca. Duminică — 
de pildă — au fost înregistrați cei 
mai numeroși de pînă acum. Am sub
liniat acest lucru în scurta noastră 
cronică duminicală. Dacă revenim și 
astăzi o facem pentru a atrage aten
ția echipelor că asemenea asistențe 
dovedesc — dacă mai era nevoie — 
că handbalul este un sport foarte mult 
gustat în București (ca și în multe 
alte orașe din țară) și că ar trebui să 
le stimuleze și mai mult în joc. Ofe
rind cît mai multe întîlniri spectacu
loase, echipele pot face neîncăpătoare 
sala Floreasca.

Partidele de duminică au fost, in 
general, interesante, atractive. Unele 
din ele (Steaua — București juniori și 
Rafinăria Teleajen — Rapid, de exem
plu), s-au ridicat la un nivel tehnic 
bun, oferind faze de o rapiditate și 
spectaculozitate care uneori au ridicat 
tribunele în picioare. Și —- notăm ca 
un fapt pozitiv — ele s-au desfășurat 
într-o notă de sportivitate, dovadă nu
mărul mic de eliminări.

• Reținem dintre aceste eliminări 
«doar una, pe aceea a lui Telman, pen
tru a sublinia un lucru care trebuie să 
fie clar pentru toți jucătorii : renun
țarea la proteste. Arbitrajele nu sînt 
perfecte, e adevărat. Conducătorii de 
joc pot greși. Dar, o dată luată deci
zia — fie ea greșită, or considerată 
ca greșită de către jucători ■— ea nu 
mai poate fi schimbată, oricît ar pro
testa handbaliștii. Și acest lucru îl cu
nosc foarte bine jucătorii. Atunci de ce 
unii dintre ei protestează și încă de o 
manieră jignitoare pentru arbitrii ? 
Care este rezultatul practic al acestei 
atitudini ? Le-o spunem noi : se ener
vează, își pierd controlul asupra jocu
lui, greșesc mai des și... ajung să fie 
eliminați, punîndu-și astfel, propria 
echipă în stare de inferioritate. Exem
plul echipei Steaua în meciul cu Ra
finăria Telea jen este elocvent: rămasă 
în 6 oameni (prin eliminarea lui Bul- 
garu pentru atitudine nesportivă față 

O acțiune la poarta echipei Fabrica de timbre în meciul cu Confecția.

de arbitru) tocmai cînd conducea șî 
victoria i se contura, ea a pierdut pînă 
la urmă. Duminica aceasta n-a pier
dut, dar în fața unui alt adversar, 
mai experimentat decît selecționata de 
juniori a Capitalei, s-ar fi putut intîm- 
pla și acest lucru.

Este un aspect — repetăm, mai rar 
înregistrat în ultimul timp — asupra că
ruia trebuie să se oprească mai mult 
antrenorii în discuțiile cu jucătorii. Iar 
aceștia să renunțe definitiv la aseme
nea atitudini. Nemulțumirile în privința 
arbitrajelor pot lua o altă formă și o 
altă cale, sesizîndu-se colegiul respec
tiv și federația. Este necesar însă ca 
și colegiul de arbitri să analizeze mai 
atent arbitrajele și să ia măsuri pen
tru reducerea la minimum a greșelilor 
din conducerea jocurilor.

O Revenind la etapa de duminică 
vom constata că rezultatele meciurilor 
nu au adus decît o singură schimbare 
în clasament: Rafinăria Teleajen a 
trecut pe locul trei, ca urmare a vic
toriei asupra Rapidului. In frunte se 
află Dinamo, la egalitate de puncte cu 
Steaua, dar cu un golaveraj mai bun 
(și un meci mai pujin jucat), lată, de 
altfel, clasamentul 
cufină :

la competiția mas-

1. Dinamo 9 8 0 1 177:109 16
2. Steaua 10 8 0 2 182:131 16
3. Raf. Teleajen 8 6 0 2 180:133 12
4. Rapid 9 5 0 4 185:160 10
5. Știința 7 4 0 3 126:111 8
6. București jun. 9 2 0 7 142:203 4
7. Spartac 10 2 0 8 144:228 4
8. I.C.F. 10 1 0 9 170:211 2

In întrecerea feminină. sîtuația se
prezintă astfel:
1. Rapid 6 6 0 0 116: 34 12
2. Știința 7 6 0 1 102: 40 12
3. București jun. 5 3 0 2 50: 40 6
4. Progresul 6 3 0 3 53: 88 6
5. Confecția 7 2 1 4 50: 68 5
6. Electromagn. 7 2 1 4 62: 88 5
7. Fabr. d-e timbre 8 0 0 8 52:127 0

deci, lupta pentru 
între două echipe:

Ca și la băieți, 
primul loc se dă tot 
Rapid și Știința. Meciul, decisiv, din
tre acestea, va decide soarta primului 
loc. (p. g.)

Jocul modern de handbal pretinde, 
pe lingă o pregătire multilaterală a 
sportivilor pentru a putea face față cu 
succes atît jocului de apărare cît și 
celui de atac, și o adaptare la speci
ficul posțttlui ocupat în echipă — fie 
în dispozitivul de atac, fie în cel de 
apărare. Fiecare jucător trebuie să cu
noască și să stăpînească bine toate 
procedeele specifice legate de postul 
său. In selectionarea si pregătirea

- —Oj-..

1 P'*./

înfiecare posthandbaliștilor pentru 
parte, antrenorii trebuie să țină seama, 
în afară de calitățile fizice corespun
zătoare, și de cele tchriico-tactice pe 
care le solicită postul respectiv.

Din observațiile făcute cu prilejul 
meciurilor feminine din campionatul 
republican, precum și din celelalte 
competiții, am constatat că cele mai 
multe echipe își bazează acțiunile o- 
fensive pe jucătoarele din zona cen
trală a terenului (interi, centri), negli- 
jînd finalizarea pe extreme. Trebuie să 
subliniem, în plus, că din cauza insu-

iii ^-yți

I "7 “
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ficlentei pregătiri a jucătoarelor din 
zona centrală acțiunile lor sînt mai 
ușor anihilate de apărări..

Cum poate fi remediată situația ?
Desigur că o primă soluție o consti

tuie continua îmbunătățire a pregătirii 
interilor și centrului. Dar, în același 
timp trebuie acordată atenția cuvenită 
și selecționării unor jucătoare dotate 
din punct de vedere fizic pentru postul 
de extremă, precum și pregătirii lor 
tehnice, axate pe însușirea procedeelor

Fig. 3

acest post, astfel 
fie contraatacului,

mingii în

specifice cerute de 
încît să facă față 
fie atacului pozițional sau în circulație.

Practica ne arată că extremele tre
buie să aibă, printre altele :

— o bună viteză de pornire și de 
deplasare;

— tel mică în mînuirea 
mare viteză;

— cirr.aj pentru folosirea 
de aruncare la poartă din 
din plonjon sărit.

Pentru pregătirea extremelor vom 
da mai jos cîteva mijloace (valabile 
în general și pentru jucători, nu numai 
pentru jucătoare) care considerăm că 
pot contribui la îmbunătățirea jocului 
lor.

procedeelor 
plonjon și

PENTRU JOCUL DE CONTRAATAC

Deplasări din poziția fundamentală, 
la dreapta, stingă, înainte, înapoi; la 
semnal (care poate să indice pasarea 
mingii de către antrenor sau un alt 
jucător la portar) plecarea în mare 
viteză spre poarta adversă, prinderea 
mingii și aruncarea la poartă din sări
tură din unghi lateral (fig. 1).

Fg 4

Aceeași deplasare ca la exercițiul 
anterior. Se va executa împotriva unui 
apărător semiactiv, care determină pe 
jucătoare să colaboreze cu extretna din 
partea opusă (fig. 2).

PENTRU ATACUL POZIȚIONAL

In vederea perfecționării aruncărilor 
la poartă din unghiuri laterale (45° și 
mai mici) pot fi folosite banca de gim
nastică și capacul de la lada de gim
nastică, atît pentru dezvoltarea torței 
de săritură, cît și pentru evitarea căl
cării semicercului și mărirea unghiu
lui de aruncare la poartă.

Aceste aruncări pot fi executate din 
dribling și apoi din pasă primită de 
la o coechipieră — pentru „dreptaci" 
din partea stingă, iar pentru „stîngaci" 
din partea dreaptă (fig. 3).

Agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din toată țara, au pus în 
vînzare locuri pentru odihnă și tratament balnear în trimestrul I 1264, 
cu plecări în stațiuni începînd de la 5 ianuarie 1964.

In cadrul atacului pozițional, extre
ma poate crea posibilități de pătrun
dere a interului din aceeași parte, exe
cuted blocaje exterioare (fig. 4). In
terul pasează extremei, care pătrunde 
și se oprește în dreapta ultimului apă
rător, blocîndu-1 pe acesta; apoi pa
sează mingea interului, care pătrunde 
pe lingă blocajul creat și aruncă la 
poartă.

PENTRU JOCUL IN CIRCULAȚIE

In colaborare cu interul. După pa
sarea mingii, interul execută o fentă 
de aruncare la poartă pe direcția apă-

,EZJ—
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O
rătorului care va ieși să-l atace, iar 
extrema pătrunde prin spatele apărăto
rului, primește mingea și aruncă la 
poartă din pionjort (fig. 5).

Cu ajutorul acestui exercițiu se pot 
perfecționa și fenta de aruncări și di
feritele procedee 
jare.

specifice de anga-

9r
au menirea să cont- 
individuaîă a jucă- 

de extremă.

Aceste exerciții 
picteze pregătirea 
toarelor de pe postul 
Considerăm că este bine ca antrenorii 
să se ocupe de jocul extremelor în 
cadrul unor antrenamente individuali
zate, care pot aduce un procent mai 
mare de eficacitate.

In antrenamentele din perioada de 
iarnă sugerăm să se folosească pe Un
gă exercițiile curente și jocul 3 con
tra 2, și 4 contra 3, terminate în mod 
obligatoriu cu aruncări la poartă c&t 
unghiuri laterale (delimitate prin di
ferite semne).

ELENA J1ANU 
ION BOTA 

asistenți f.C.F.

Ședința antrenorilor 
și arbitrilor din Capitală

Marți 7 ianuarie, ora 19, în sala 
Ecranul din bd. Magheru va avea loc 
ședința antrenorilor și arbitrilor de box 
din orașul București. Cu acest prilej 
se vor face comunicări importante, fc- 
gate de activitatea pugilistică din Ca
pitală.

Report important și premiu excepțional la Pronoexpresul de mîine
• ZECE CTȘT1GATORI DE AUTOTURISME SPORTEXPRES • UN AUTOTURISM „TRABANT" OBȚINUT LA 

PRONOSPORT

Șerbănescu — București ; St. Gelețu — 
Tr. Măgurele. Lista rămîne deschisă, 
termenul de închidere atît pentru pre
miile în obiecte cît și pentru cele în 
bani fiind 28 ianuarie a.c.

PENTRU ODIHNĂ SE VIND LOCURI LA :

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

*•' Concursul PRONOEXPRES de 
mîine 8 ianuarie se bucură de auspicii 
.favorabile obținerii unor premii-record. 
Mai întâi, un report de foarte mare va
loare, în al doilea aplicarea măsurii de 
a se acorda UN PREMIU EXCEP ȚIO- 
1NAL ÎN VALOARE DE 25.000 LEI 
UNEI VARIANTE DE CATEGORIA A 
lll-a, în cazul în care nu se înregistrea
ză variante cîștigăloare la categoria I 
1(6 din 6 sau 6 din 8). Suma de 25.000 
lei se preia din fondul categoriei I iar 
restul fondului se reportează la aceeași 
(categorie a concursului următor. Men
ționăm că acesta este primul concurs 
la oare se aplică acordarea premiului 
excepțional în valoare de 25.000 lei.

Premiul excepțional în valoare de 
25.000 lei se acordă unei variante de 
categoria a Il-a prin tragere la sorți.

• SPORTEXPRESUL trimestrului 
IV/1963 cunoaște un mare succes de 
premii. Pîuă acum la capitolul nr. 1 ai 
eîștigurilor — AUTOTURISMELE — 
sînt ounoscuți 10 premiați. Iată numele 
celor ce au obținut autoturisme : N. 
Anghel — București ; R. Petre — 
Deva ; I. Avramescu — București ; I. 
ÎDinescu — corn. Independența (reg. 
Dobrogea) ; N. Man —• Teiuș; G. 
ÎVaidomireanu — Oltenița ; C. Călin 
t— Tecuci ; M. Bulancea —, Buzău ; I,

• La concursul special PRONO
SPORT din 22 decembrie 1963 cel mai 
mare succes l-a înregistrat participan
tul TRAIAN T1CANEȚ din Oravița 

UN AUTOTURISMcare a obținut 
„ TRABANT".

programul concursului 
<Ie la sfîrșitul acestei

• Iată acum 
PRONOSPORT 
săptămîni, respectiv din ziua de 12 
ianuarie, care cuprinde meciuri din 
campionatul italian :

i SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 4371

__________________________________

I. 
II.

III.
IV.
V. 

VI.
VII. 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII.

Atalanta---- Internazionale (A)
Catania — Roma (A) 
Florentina — Bari (A) 
Juventus — Genoa (A) 
Lanerossi — Mantova (A) 
Lazio — Bologna (A) 
Messina — Modena (A) 
Milan — Spa! (A)
Sampdoria — Torino (A) 
Parma —■ Palermo (B) 
Cosenza — Varese (B) 
Leoco— Cagliari (B)

Anunțăm participanților că etapa de 
mai sus este, oficial, ultima etapă a 
turului divizei A din Italia. Cum există 
o etapă amînată de la 3 noiembrie, a- 
ceasta a fost reprogramată la 19 ia
nuarie, producîndu-se astfel un decalaj 
cu etapa inițial prevăzută atunci, res
pectiv prima etapă a returului care va 
avea loc în consecință la 26 ianuarie, 
dată după care etapele returului au loc 
în mod normal.

UN PREMIU DE 100.000 LEi
LA CONCURSUL PRONOEXPRES 

NR. 1 DIN 1 IANUARIE 1964

I
a

a

a

a

PENTRU TRATAMENTE BALNEARE SE VIND LOCURI ÎN 
URMĂTOARELE STAȚIUNI ;

— boli reumatismale —- serii de 18 zile 
Ocna-Sibiului, Bazna, Victoria 1 Mai, Victoria

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

— pcnîru tratament de urologie — serii 
Câciulata ;

1 variantă a 100.000 lei
H-a 6 variante a 9.712

IlI-a

IV-a

V-a

a

32 variante a 1.961

238 variante a 339

814 variante a 99

Vl-a 4.394 variante a

PENTRU CATEGORIA I

Categoria
Categoria

Categoria 
lei

Categoria
lei

Categoria 
lei

Categoria
25 lei

REPORT
339.397 LEI.

Câștigătoarea premiului de 100.000 
lei este Iliescu Elisabeta din Bucu
rești, str. dr. Marcovici nr. 9.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport_

la : Govora, Herculane,
9 Mai, Sovata, Pucioasa;

Olânești, Câciulata, Sla

de 18 zile la : Olânești,

— pentru boli ale căilor respiratorii — serii 
Govora ;

— boli cardio-vascuîare — serii de 20 de zile 
Vatra-Dornei ;

— boli ginecologice — serii de 20 de zile la : 
na, Sovata ;

de 20 de zile la

la : Buzlaș, Boreec,

Ocna-Sibiului, Baz-

— boli endocrtnologice — serii de 20 de zile la Borsec.

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

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

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

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

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

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

20—31 lei pe zi la

o reducere de 50% 
daca nu se solicită



Cuvintul arbitrilor

||p|
O spectaculoasă fază din lupta înaintărilor pe care arbitrul trebuie s-o urmărească cu cea 

mm mare atenție pentru a sesiza orice eventuală abatere de la regulament.

In această lună are loc 
reuniunea I. B. (Interna
tional Board), forul care 
hotărăște asupra proble
melor de regulament în 
jocul de rugbi. Cu acest 
prilej vor fi luate în dis
cuție diferite imperfecțiuni 
ale jocului actual, pe care 
specialiștii le atribuie de
fectelor de regulament.

Să recapitulăm sumar, 
aceste imperfecțiuni :

A. Timp efectiv de joc 
redus. Aceasta, pentru că 
unele echipe folosesc tac
tica trimiterii exasperante 
a balonului în margine.

Altă cauză a scurtării 
timpului efectiv de joc 
este prelungirea nejustlll- 
cată a opririlor jocului 
(balon mort). La aceasta 
contribuie, mai ales, atitu
dinea ingăduitoare a unor 
arbitri.

B. Treisferțurile sînt pu
țin solicitate. Chiar atunci 
cînd înaintările procură 
baloane, tactica așezării 
adversarilor pe linia avan
tajului îi împiedică să le 
utilizeze în cele mai bune 
condițiuni

C. Dificila apreciere a 
unor faze de joc foarte 
frecvente (marginea, gră
mada. ținutul) dau naștere 
la confuzii și provoacă a- 
glomerări periculoase atit 
prin accidentele care sînt 
posibile, cît și prin răfu
ielile, pe care le declan
șează între jucători.

D. In scorul final al întîlnirllor revine 
o pondere prea mare punctelor obținute 
prin lovituri de picior (mai ales așe
zate) comparativ cu punctele obținute 
prin încercări.

Enumerarea rezumativă a defectelor 
jocului de rugbi în etapa actuală ne 
scutește de a mai reveni asupra scopu
rilor urmărite de specialiștii de rugbi 
din lume, care au făcut numeroase pro
puneri menite să le corecteze. Iată cî
teva din cele mai interesante propuneri:

1. Intr-un raport semioficial al Uniu
nii de rugbi irlandeze, adresat I.B., au 
fes*  prezentate următoarele :

>. Regula australiană (interzicerea lo
viturilor de picior în margine executate 
dintre cele două linii de 22 m) este 
apărată cu căldură de cunoscutul teore
tician dr. D. Craven. Regula nu se aplică 
la loviturile de pedeapsă șl libere. Sanc
țiunea propusă în caz de încălcare a a- 
cestei reguli este o grămadă ordonată, 
fie din locul din care s-a șutat (dacă 
balonul iese direct în margine), fie pe 
locul unde balonul a atins ultima dată 
cîrnpul de joc. Regula a fost experimen
tată în Franța cu 40 de ani în urmă 
(deci, ideea nu este nouă), dar a fost 
abandonată pentru că jucătorii se spe
cializaseră să șuteze astfel îneît balonul 
să atingă solul în cîmpul de joc înainte 
de a traversa linia de margine. De aceea 
F.F.R. (Federația Franceză de Rugbi) 
nu crede nici azi în eficacitatea adop
tării ei. Noi credem că un amendament 
adăugat după enunțarea sancțiunii de 
mai sus șl anume : „la alegerea echipei 
nevinovate", ar remedia neajunsul sem
nalat de F.F.R

2. Grămada care urmează după gre
șeli în margine să aibă loc la 15 m și nu 
lf 10 m ca pînă acum.

tr. Pînă cînd balonul ia destinația de
finitivă, este obligatorie așezarea tuturor 
jucătorilor care nu iau parte la grămadă 
și margine, cu excepția mijlocașului la 
grămadă, la 10 m de linia avantajului, 
atunci cînd fac parte din echipa care 
a pierdut balonul. Dificultățile legate de 
aplicarea ei ne fac să nu fim de acord 
cu această propunere, cel puțin în for
mularea actuală, care este foarte criti
cabilă, fiind lipsită de preciziune. îm
potriva el s-a pronunțat și F.F.R., care 
crede că modificarea metodei de joc 
este suficientă pentru combaterea tacti
cii nedorite.

4. Jucătorii liniei a 3-a sînt obligați să 
rămînă legați pînă la ieșirea balonului 
din grămadă. Propunerea a fost criticată 
de F.F.R. și este ușor de înțeles de ce : 
școala franceză de rugbi a avut o con
tribuție valoroasă la dezvoltarea crea
toare a teoriei jocului liniei a 3-a și 
beneficiază de multe elemente de valoa
re ridicată în acest compartiment. F.F.R. 
propune ca linia de demarcație pînă la 
ieșirea balonului să fie mediana grăme
zii, adică să nu se mai permită nici unui 
jucător (înaintaș sau treisferturi) să 
urmărească drumul balonului în grăma
da adversă. Noi credem că limitarea

rolului constructiv al liniei a 3-a de care 
se tem francezii este iluzorie. Chiar în 
actuala lui redactare regulamentul nu 
permite ridicarea liniei a 3-a atunci cînd 
balonul este cî$tigat de propria grămadă 
decît în anumite condiții și aceasta din 
cauza ofsaidului posibil.

5. Se permite orice „înainte" involun
tar dacă balonul nu atinge pămîntul sau 
un alt jucător.

6. în jocul marginii se interzice ori
cărui jucător să intre în contact sau să 
se sprijine pe alt jucător și este obliga
torie păstrarea unui culoar între linii.

7. Interzicerea loviturilor de picior 
așezate la loviturile de pedeapsă și 
libere.

8. Modificarea dimensiunilor țintelor 
(în sensul micșorării) și terenului (în 
sensul măririi dimensiunilor transver
sale).

II. Cunoscutul comentator de rugbi 
Vivian Jenkins, într-un articol din sep
tembrie 1963, atrage atenția asupra unei 
alte carențe a actualului regulament :

1. Infracțiuni minore, cum este intro
ducerea nereglementară în grămadă, și 
infracțiuni grave, ca lovirea intenționată 
a adversarului, primesc aceeași sanc
țiune — lovitură de pedeapsă. Și noi 
credem că aceasta este o problemă im
portantă, care trebuie discutată pentru 
ca să se prevadă o mai echitabilă adap
tare a sancțiunilor la infracțiunile co
mise.

III. F.F.R. a propus de asemenea cîte
va modificări care ar aduce preciziuni 
în diversele momente ale jocului. A- 
cestea sînt :

1. Interzicerea jucării balonului de 
către acei jucători care la începutul 
fazei sînt ofsaid și obligarea lor la 
repliere imediată în propria parte de 
teren, în momentul cînd se formează o 
grămadă spontană. Aceasta împotriva 
sistemului practicării ofsaidului „tactic”.

2. Constatînd că ținutul în picioare 
a devenit o adevărată plagă a rugbiu- 
lui modern, propune să se fluiere de 
îndată ce nu se mai vede balonul. De 
asemenea, francezii cred că ar fi util 
un amendament la art. 13 (Modalități de 
a juca) care să precizeze că placajul a- 
supra purtătorului de balon trebuie exe
cutat numai la picioare. în sfîrșit, con
statînd că modificarea din 1959 (permi
terea jucării balonului cu mîna după 
ținut, fără talonaj) nu a adus dinami
zarea așteptată, ci a diminuat numărul 
de grămezi spontane, propune eventual 
revenirea la vechea regulă cu talonaj 
obligatoriu după ținut. în ce ne privește, 
credem că nu sînt necesare modificări 
ale regulei ținutului la pămînt care este 
bine înțeleasă de către arbitri și, în 
general, bine aplicată de către jucători. 
Este, însă, necesară definirea mai exactă 
a ținutului în picioare și în acest sens 
propunem să fie considerat ținut în 
picioare : jucătorul apucat peste brațe 
de un adversar sau ținut oricum, dar în 
contact fizic cu cel puțin încă un jucă
tor (partener sau coechipier).

3. Pentru clarificarea momentului in
troducerii balonului în grămada ordo
nată se propune ca balonul să fie așe
zat în prealabil pe pămînt la un metru 
de grămadă și să fie aruncat cu cîțiva 
cm deasupra pămîntului.

In concluzie, ni se par acceptabile nu
mai :

— regula australiană
— grămada la 15 m după margine
— interzicerea ridicării liniei a 3-a-
— simplificarea regulii înaintelui
— interzicerea loviturilor de picior așe

zate în cazul loviturilor libere.
— definiția nouă a ținutului în picioare
— balonul așezat pe pămînt înainte de 

Introducere în grămada ordonată.
în încheiere, cîteva reflecții sugerate 

de discuțiile purtate în jurul probleme
lor de regulament.

Dacă admitem că toate propunerile 
judicioase vor fi adoptate, cine garan
tează respectarea lor după ce au deve
nit literă de regulament ? Așa cum am 
comentat la cîteva propuneri, chiar 
actualele formulări ar fi suficiente dacă 
exigența arbitrilor ar fi mai mare și 
dacă jucătorii n-ar fi tentați să utilizeze 
procedee neconforme cu prevederile re
gulamentare.

Arbitrii din toate țările trebuie să-și 
însușească puncte de vedere comune în 
toate problemele de regulament. De 
asemenea, antrenorii să învețe pe jucă
tori să respecte spiritul jocului, iar sche
mele tactice pe care le preconizează să 
vădească interesul pentru practicarea 
unui rugbi modern. Ei nu trebuie să 
dorească victoria cu orice mijloace. Ju
cătorii să nu uite că fac sport pentru 
a-și petrece plăcut și cu folos timpul 
liber și că rugbiui este un mijloc de 
dezvoltare a unor calități fizice deose
bite, iar — mai ales — de formare 
unui caracter de valoare deosebită.

a

dr. GABRIEL EFTIMESCU 
arbitru de rugbi

Din campionatul republican pc echipe
REȘIȚA. — Recent, pe pistele de 

popice ale Casei de Cultură din Reșița 
s-a desfășurat — în cadrul ultimei 
etape a turului fazei regionale a cam
pionatului republican pe echipe — în- 
tîlnirea dintre formațiile feminine 
C.S.M. Reșița și U. T. Arad. Această 
întrecere a oferit „dueluri1 spectacu
loase, mult aplaudate de un numeros 
public.

întîlnirea s-a terminat cu victoria 
echipei locale la scorul de 2 402—2 205 
p.d. In urma acestui rezultat meritat, 
C.S.M. Reșița a ocupat locul întîi în 
clasamentul turului.

Intr-o formă bună s-a prezentat Ma
ria Stanca, actuala campioană republi
cană, care a obținut victoria în me
ciul cu Topasto (U.T.A.) la diferență : 
416—384 p.d. Disputa dintre aceste 
sportive a fost pasionantă, ca și aceea 
dintre Elena Parțian (C.S.M.) și Maria 
Nadaș (U.T.A ). Deși reșițeanca a con
dus bună parte din întrecere, ea a

cedat în cele din urmă la o diferență 
mică: 409—416. p.d.

In celelalte partide s-au înregistrat 
următoarele rezultate:

Elena Eremia (C.S.M.) — Elena 
Preda (U.T.A.) 409—347 p.d.

Elis. Uolesch (C.S.M.) — E. Benk 
(U.T.A.) 413—319 p.d.

G. Holesch (C.S.M.) — Fr. Farago 
(U.T.A.) 382—363 p.d.

Maria Rus (C.S.M.) 
(U.T.A.) 373—384 p.d.

Cum se vede, cinci jucătoare au reu
șit să doboare mai mult de 400 de 
popice: Maria Stanca, El. Holesch, 
El. Parțian și El. Eremia (toate de la 
C.S.M.) și Maria Nadaș (U.T.A.) Per
formanțe meritorii au mai realizat G. 
Holesch (C.S.M.), S. Lille și El. To
pasto (U.T.A.).

I. PLAVIȚU și B. PAUL 
coresp.

S. Lille

Dinamo București participă ia prima 
a „Clipei campionilor europeni"

La turneul final vor participa echi
pele. clasate pe locurile 1 și 2 în cele 
două grupe preliminarii.

★
Reprezentativa de tineret a R. P. 

Romine va participa în zilele de 29 
și 30 martie la turneul internațional 
de. polo, programat în localitatea Arn- 
heim, în Olanda. în competiție vor mai 
juca selecționatele de tineret ale Ita
liei, R.F. Germane și Olandei.

Incepînd cu anul acesta, o nouă 
competiție vine să îmbogățească acti
vitatea internațională oficială a echi
pelor de polo pe apă. Este vorba de 
„Cupa campionilor europeni" care a 
prins viață în noiembrie 1963, la con
ferința de calendar a Comitetului eu
ropean de polo. La această competiție, 
rezervată echipelor campioane și care 
se va desfășura în două etape (preli
minarii și turneu final) s-au înscris 
pînă în prezent următoarele formații 
de club: Cannotieri Napoli, Partizan 
Belgrad, F.T.C. Budapesta, Dynamo 
Magdeburg, DINAMO BUCUREȘTI, 
C. H. Kosice, Legia Varșovia, Amers- 
foort P. C., Akademik Sofia. Și-au dat 
adeziunea de principiu și federațiile 
de specialitate din Franța, U.R.S.S., 
Spania și R.F. Germană, scontîndu-se 
deci și pe participarea echipelor S.C. 
Strassbourg, Dinamo Moscova, C.N. 
Barcelona și Am. Duisburg.

Jocurile preliminare se vor desfă
șura la Neapole (grupa I) și Mag
deburg (grupa a Il-a) între’ 21—23 
februarie, iar turneul final în zilele 
de 14—15 martie, probabil la Buda
pesta. Componența grupelor va avea, 
se pare, următoarea înfățișare: GRU
PA I : Cannotieri Napoli, Partizan Bel
grad, DINAMO BUCUREȘTI, Akade
mik Sofia, S.C. Strassbourg, C.N. Bar
celona și Am. Duisburg, GRUPA A 
II-A : Dynamo Magdeburg, F.T.C. Bu
dapesta, Amerstoort P.C., Legia Var
șovia, C.H. Kosice și Dinamo Mos
cova.

ȘASE NOI RECORDURI 
REPUBLICANE LA ÎNOT

La concursul desfășurat recent în 
bazinul acoperit „30 Decembrie" din 
Reșița s-au stabilit șase noi recorduri 
republicane în bazin acoperit. Iată au
torii recordurilor: Mihai Potoceanu 
(1:06,4 la 100 m spate juniori,, cat. I), 
Zeno Giurasa (1:12,5 la 100 m spate 
copii, categoria 12—14 ani); Doru Cu- 
ruță, Radu Andrei, Andrei Rambaș, 
Zeno Giurasa (4:46,0 în ștafeta de 
4x100 m mixt copii, cat. 12—14 ani).- 
Zeno Giurasa, Doru Curuță, Alexa Băin 
și Andrei Rambaș (5:10,5 în ștafeta de 
4x100 m mixt copii, cat. 12—14 ani). 
M. Potoceanu, Gh. Lbwenfeld, N. Tat 
și H. Schier (4:40,7 în ștafeta de 4x100 
m mixt a asociației OÎimpia). Cel de 
al șaselea record a fost realizat de 
Cornelia Secui, de la S.S.E. Arad, care 
a parcurs distanța de 50 m 
timpul de 37,8 sec. — nou 
categoria copii 10—12 ani.

P. BOCȘANU

Astăzi,

fluture în 
record la

- coresp.

la vatra Doruri

Biailoniștii noștri se întrec 
cu cei din B. D. Germană

VATRA DORNEI 6 (prin telefon). 
La numai două zile de la încheierea 
concursului de fond, la care au parti
cipat schioare din Cehoslovacia, Bulga
ria și din țara noastră, pitoreasca sta
țiune Vatra Dornei găzduiește o nouă 
întrecere internațională și anume con
cursul de verificare în vederea J. O. 
de la Innsbruck, al biatloniștilor din 
R. P. Romînă și R.D. Germană.

Sportivii germani au sosit în locali
tate duminică seara, iar luni dimineața 
au și efectuat un antrenament de recu
noaștere a traseului. Lotul R. D. Ger
mane este alcătuit din G. Baacke, L. 
Schram, H. Harass, C. Rotter, H. Ko- 
schka și K. Hohnel.

Cei 7 schiori romîni (N. Bărbășescu, 
Gh. Bădescu, C. Carabeia, Gh. Cim-

poia, Gh. Vilmoș, N. Țeposu 
Zangor) au fost și ei pe traseu, 
drept obiectiv principal reglajul

și D. 
avînd

, ....... arme
lor cu focuri în poligon. Cursa de biat- 
lon este așteptată, cu mult interes de 
localnici, dornici să urmărească un 
spectacol sportiv nou pentru ei.

Consiliul raional UCFS și comisia 
raională de specialitate s-au străduit 
să amenajeze cît mai bine atît cei 20 
de kilometri ai traseului ce vor fi 
parcurși în oraș și pe dealul Runcu, 
cît și poligonul de pe Runcu mic, unde 
se vor executa cele patru trageri.

S. DUMITR1U

Clasamentele primilor

DIN SCRISORILE CORESPONDENȚILOR
Din țară continuă să ne sosească scri

sori despre întrecerile de gimnastică 
organizate în diferite orașe. In rindu- 
rile de mai jos facem loc cîtorva din
tre ultimele scrisori sosite la redacție.

257,95; Inst. Agronomic 247,25; I.M.F.
240,60; Inst. Pedagogic 228,05; Univ.
Babeș - Bolyai 201,45.

Petre Nagy

„CUPA ANILOR 1“ REAPARIȚIE BINEVENITĂ

jucători romini pe 1963
Zilele trecute, comisia de competiții 

și clasificări din cadrul federației de 
tenis a terminat lucrările de definiti
vare a clasamentelor pe anul 1963 a 
sportivilor de categoria I. lată care 
este configurația acestor clasamente :

Bărbați

A intrat în tradiția Clujului de a 
organiza în fiecare an o întrecere de 
gimnastică rezervată celor mai tineri 
studenți, dotată cu „Cupa anilor 1“. 
Și în acest an competiția devenită tra
dițională s-a bucurat de un frumos 
succes, angrenînd în concurs nume
roși studenți. Și-au dat întîlnire, în 
fața aparatelor de gimnastică, studenți 
de’ la Institutul Agronomic, Institutul 
Pedagogic, Institutul Politehnic, Insti
tutul Medico-Farmaceutic, Universitatea 
Babeș-Bolyai. precum și studente de 
la institutul Pedagogic, I.M.F. și 
Universitatea Babeș-Bolyai. Potrivit re
gulamentului, participanții la „Cupa 
anilor 1“ au executat, atît la băieți cît 
și la fete, exercițiile impuse pentru 
categoria a IH-a de clasificare. Două 
locuri 1 au fost ocupate de reprezen
tanții Institutului Pedagogic, învingă
tori la fete (pe echipe) și la băieți (la 
individual compus). Iată rezultaiele: 
FEMININ, individual compus: Silvia 
Pop (I.M.F.) ; Monica Rusu (Inst. Pe
dagogic), Maria Rigo (Inst. Pedago
gic); pe echipe: Inst. Pedagogic 162,5 
p ; I.M.F. 150,75 p; Univ. Babeș-Bolyai 
143,05 p ;MASCULIN, individual com
pus : St. Bagojy (Inst. Pedagogic); 
Marius Andrei (I.M.F.); loan Ciovică 
(I.M.F.); pe echipe: Inst. Politehnic

cam lungă, iubi- 
din orașul Oradea 

au avut zilele trecute .prilejul să ur
mărească un concurs de gimnastică. 
Și-au dat întîlnire în sala de sport a 
Școlii medii nr. 4, selecționatele S.S.E. 
din Oradea și Arad. Gimnaștii și gim
nastele au îneînlat spectatorii prin fru
moasa lor evoluție. Atît la masculin 
cit și Ia feminin s-a concurat cu exer
ciții impuse și libere alese. La fete, 
primul Ioc la individual compus a fost 
ocupat de arădeanca Dorina Pescaru 
cu 68,23 p., iar Ia băieți mai buni au 
fost orădenii, care au ocupat primele 
locuri la mai multe aparate, ca și la 
individual compus.

După o absență 
torii de gimnastică

Gh. llie

ÎNSCRIERI LA CENTRUL
DE GIMNASTICA PENTRU COPII

După cum se știe, în Capitală își 
desfășoară activitatea un centru de 
gimnastică pentru copii. Pentru a sa
tisface numeroasele coreii de înscrieri, 
,federația de specialitate anunță pe 
părinții interesați că pot să-și înscrie 
copiii la ac“st centru pînă la data de 
31 ianuarie, la ștrandul Tineretului.

1. Ion Tiriac
2. Alexandru Bardan
3. Petre Mărmureanu
4. Constantin Năstase
5. Vasile Serester
6. Gunther Bosch

7—8. Ladislau luhas și Dumitru Vizirii
9. Gheorghe Boaghe

10. Constantin Popovici
11. Sever Dron
12. Ilie Năstase

Femei

L Julieta Namian
2. Ecaterina Horșa
3. Hermina Zurăiău
4. Eleonora Roșianu
5. Mariana Ciogoiea
0. Aneta Verone
7. Iudit Dibar
8. Vera Rado
9. Agneta Cun

10. Ecaterina Pustai
11. Livia Avram
12. Letiția Man
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Ultimele noutăți de la Innsbruck Corespondentă din Praga

Prin telefon, de la corespondentul nostru Se apropie campionatele mondiale de handbal în 7
Pregătirile pentru apropiatele Jocuri 

Olimpice de iarnă de la Innsbruck au 
intrat în faza filială. In satul olimpic 
se fac ultimele pregătiri, se amenajează 
camerele pentru primii oaspeți, cei din 
R.P.D Coreeană, care și-au anunțat 
sosirea la 10 ianuarie. Pînă la această 
dată, toate bazele sportive, vilele în 
care vor locui sportivii, vor trebui 
pregătite pînă în cele mai mici amă
nunte

La conferința de presă care a avut 
loc sîmbătă la Innsbruck s-a anunțat 
în mod oficial că la întrecerile J.O. 
'de iarnă au fost acreditați pînă acum 
peste 1200 de ziariști din 40 de țări. 
Cifra constituie un prim record de 
participare I Apoi, secretarul general 
al comitetului de organizare, Friedl 
iV/olfgang, a anunțat că întreaga co
misie se va strădui ca șederea sporti
vilor la Innsbruck să fie cît mai plă
cută și, în această direcție, vor orga
niza o' serie de spectacole, întîlniri în
tre sportivi-, festivități, la care oaspeții 
,vor avea prilejui să participe în orele 
libere din timpul zilei. Iși vor da con
cursul zeci de echipe de dansuri na
ționale austriece. In fruntea lor vor 
sta, firește, tirolezii în costumele lor 
pitorești care vor oferi programe deo
sebit de atractive. De asemenea, și-au 
anunțat participarea un ansamblu de 
cîntece și dansuri naționale din Slo
venia (R.S.F. Iugoslavia) și cunoscu
tul cîntăreț elvețian Vico Toriani. Sin
gura dificultate de moment — a subli
niat Friedl Wolfgang — o constituie 
■...lipsa de zăpadă. Deși stratul actual 
are o grosime de 40 cm acesta 
este suficient î

nu 
întrucît unele pîrtii de 

schi vor fi deosebit de solicitate. E- 
chipe speciale depozitează acum ză
pada în locurile umbroase ale văilor, 
pentru a exista o rezervă în cazul cînd 
lipsa de zăpadă se va face simțită. Se 
proiectează și o plrtie de rezervă, pe 
muntele Ifls unde sînt programate 
probele din combinata nordică. In ce 
privește pîrtia de bob, gheața și ză
pada de pe traseu vor fi confecționate 
©U ajutorul unei

★

CONCURSUL DE 
DE LA

mașini speciale.
★

PATINAJ VITEZA
HAMAR

Marele concurs preolimpic de patinaj 
Viteză disputat la Hamar în Norvegia 
a fost dominat de sportivii sovietici. 
In clasamentul general primul loc a 
fost ocupat de Iuri Iutnașev cu -90,780 
puncte. Norvegianul Ivar Moe s-a cla
sat pe locul doi — 90,990 puncte, iar 
Habibulin (U.R.S.S.) — 91,070 puncte 
pe locul trei. Iumașev a cîștigat proba 
.de 500 m, In 42,9.

CAMPIONATELE DE SCHI 
ALE U.R.S.S.

La Zlataust s-au desfășurat campio
natele unionale de schi, ultimul crite
riu de selecție a echipei U.R.S.S. în 
vederea Olimpiadei de la Innsbruck.

Campioană a U.R.S.S. în proba fe
minină de 5 km a devenit Klavdia 
Boiarskin care a parcurs distanța în 
21:23,0. Ea a învins-o pe Alevtina Kol- 
cina — 21:29 și pe Evdochia Mekșilo 
— 21:39,0. Foarte spectaculoasă a fost 
proba de 15 km cîștigată de Ghenadie 
Vaganov în 57:39,0. L-a urmat Ivan 
Ufrobin — 57:58,0 și Baiazit Ganiza- 
tulin — 58:28,0. La 30 km, oficialii au 
înregistrat o mare surpriză, victoria

JUVENTUS DIN NOU ÎNVINSA

Cea mai mare surpriză din etapa 
rdc duminică a campionatului italian o 
constituie înfrîngerea echipei torineze 
Juventus. Performera estn formația din 
Gatania, care a cîștigat partida cu
2— 0 prin punctele înscrise de Miranda 
și fundașul Lampreli, din lovitură li
beră. In’ schimb, Milan a cîștigat în 
'deplasare la Bari cu 2—0, menținîn- 
'du-și astfel poziția de lider al clasa
mentului. Și Bologna a cîștigat în de
plasare (cu 2—0 la Messina) rămî- 
nînd în cursa pentru prinril loc. A 
treia victorie obținută în deplasare în 
această etapă a fost realizată de Fio
rentina, învingătoare la Modena cu 
il—0. In celelalte partide echipele 
gazdă au cîștigat • Torino—Ataianta
3— 0, Sampdoria—Lazio 1 — 0, Spăl — 
E'anerossi 1—0, Roma—Mantova 2—1. 
Partida Internazionale—Genoa s-a în
trerupt în min. 60 din cauza ceții, la 
scorul de 1—0 în favoarea genovezi- 
ior. în clasament continuă să conducă 
Milan, cu 24 p, urmată de Bologna, 
cu 23 p, și Internazionale, cu 19 p. (cu 
idottă jocuri mai puțin) etc.

SCORURI STRÎNSE ÎN 
CAMPIONATUL FRANȚEI

Trei meciuri nule, cinei partide ter
minate cu victorii la limită și o victo-

Zăpada insuficientă i-a împiedicat pe schiorii austrieci să se antreneze pe pis
tele lor. Ei au căutat zăpada la St. Moritz, în Elvefia, unde îi vedem în 

această fotografie

preolimpice 
consemnată 
sărituri de 

de 
re
ia

Deschiderea întrecerilor 
de la Innsbruck a fost 
printr-un mare concurs de 
pe trambulină. Au participat 84 
sportivi care au obținut în general 
zultate bune. Mă refer în special 
primii clasați. Cu acest prilej, au fost 
stabilite două recorduri de sărituri. 
Sîmbătă sportivul sovietic Kovalenko 
obținuse o săritură de 93 de metri, 
iar duminică, polonezul Iozef Przybyla 
a corectat recordul pîrtiei cu o săritură 
de 95,5 m. (vechiul record oficial sta
bilii anul trecut aparținea, cu 91 m, 
norvegianului Thoralf Engan). Pe pri
mele locuri s-au clasat Kankonen 
(Finlanda), Ivanikov (U.R.S.S.), Przy-

★

revenind lui Igor Voroncikin, care a 
realizat timpul de lh 58:42,0. Principa
lul favorit Pavel Kolcin nu s-a clasat 
printre primii 10. învingătorul a fost 
urmat de Ivan Liubimov — lh 59:02,0 
și Ivan Utrobin — lh 59:21,0. Proba 
feminină de 10 km a fost dominată de 
Alevtina Kolcina cronometrată in 
43:34,0. Evdochia Mektilo și Maria 
Gusakova au ocupat locurile următoare 
cu timpurile de 43:59,0 și respectiv 
41:01,0.

DOUA MECIURI INTERTARI 
. LA HOCHEI

La Toronto (Canada) s-au întîlnit 
reprezentativele de hochei pe gheață 
ale Suediei și Cehoslovaciei. Victoria 
a revenit hocheiștilor cehoslovaci cu 
8-5 (2-2, 3-1, 3-2).

Reprezentativa de hochei pe gheață a 
S.U.A. a sosit în Europa și a susținut 
duminică prima întîlnire în cadrul tur
neului ce-1 întreprinde pe continent. 
Hocheiștii americani au jucat la Pra
ga cu echipa secundă a R. - S. Ceho
slovace. Au învins jucătorii ceho
slovaci cu 9-3 (2-1, 6-1, 1-1). 

rie la două goluri diferență, iată pe 
scurt bilanțul etapei de duminică din 
campionatul Franței. Fruntașa clasa
mentului St. Etienne’ a dispus cu 
2—1 de Racing, în timp ce Lyon, cla
sată pe locul al doilea, a Gștigat cu 
același scor în deplasare, la Paris în 
fața formației Stade Franțais. Reims, 
cu toată reintrarea lui Kopa nu-și gă
sește nici acum cadența, nerealizînd pe 
teren propriu decît meci nul (1—1) 
cu Angers. Lens și Monaco, la ega
litate de puncte în clasament, au în
cheiat partida lor cu un scor alb, 
în timp ce Valenciennes, o echipă tot 
din plutonul fruntaș a cîștigat în de
plasare la Nice cu’3—1. ’lată celelalte 
rezultate : Nantes — Strasbourg 2—1, 
Bordeaux—Nîmes 2—2, Rennes—Se
dan 1—0, Rouen—Toulouse 2—1. In 
clasament: St. Etienne 23 p. (cu 'două 
jocuri mai puțin), Lyon 22 p. (cu un 
joc mai puțin), Lens,-Monaco, Valen
ciennes cîte 21 p. etc.

byla (Polonia), Halonen (Finlanda), 
Campionul olimpic Recknagel a ocu
pat locul 7, iar sovieticul Samov locul 
9. In clasamentul general după trei 
concursuri (cel de la Oberstdorf, Gar- 
misch Partenkirchen și Innsbruck,) pe 
primul loc se află finlandezul Kanko
nen, urmat de polonezul Przybyla, fin
landezul Imonett și norvegianul Ygge- 
seth. Al patrulea concurs din cadrul 
„celor patru trambuline" va avea loc 
tot la Innsbruck cu prilejul concursu
lui olimpic. De notat că și aci orga
nizatorii au avut griji în ceea ce pri
vește amenajarea pistei de aterizare 
Motivul? ...Tot zăpada. Pentru amena
jarea pistei au fost transportate 45 de 
camioane de zăpadă.

Primul concurs preolimpic de sla
lom uriaș desfășurat la Hindelang 
(R.F.G.) a adus o mare surpriză. 
Toată elita schiorilor austrieci și fran
cezi a fost întrecută de tînărul elve
țian Edmund Bruggmann. Elvețianul 
in vîrstă de 20 de ani (fost campion 
de juniori al Elveției) a întrecut pe 
Egon Zimmermann (Austria), Francois 
Bonlieu, (Franța), Karl Schrantz, 
Pepi Stiegler (Austria), Bud. Werner 
(S.U.A.) etc și se anunță unul din 
favoriții olimpici la această probă.

KURT CASTRA

SPORTIVI ROMÎNI PESTE HOTARE
Aseară au părăsit țara, îndreptîn- 

du-se spre Nassau (în R.D. Germană), 
scliioarele Marcela Bratu, Rădica Mun- 
teanu și Iuliana Bogosi, însoțite de an
trenorul Dumitru Frățiiă. Ele vor par
ticipa sîmbătă și duminică Ia un im
portant concurs preolimpic.
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MULTE SURPRIZE ÎN 
„CUPA ANGLIEI"

Anglia s-au desfășurat meciurileIn
din cadrul 32-imilor „Cupei Angliei", 

atît 
cele 
liga 
v.ic- 
Bir-

în care au fost angrenate echipe 
din ligile superioare cît și din 
inferioare. Echipa Port Wale din 
a 3-a a obținut o surprinzătoare 
torie cu 2—1 în fața formației 
mingham City. Leyton Orient (liga a 
2-a) a eliminat cu 3—2 pe Manchester 
City, iar New Port City (echipă ama
toare) a întrecut cu 3—2 pe Sheffield 
Wednesday (Liga I).

ÎN CAMPIONATUL SPANIOL ȘI 
BELGIAN

F.G. Barcelona șl Real 
continuă seria victoriilor în 
tru ocuparea primului loc.

Madrid își 
lupta pen- 
Barcelona

Privirile amatorilor de handbal in 7 
sînt îndreptate spre campionatele mon
diale — cea de-a IV -a ediție — care 
se vor desfășura intre 6 și 15 martie 
1964 in Cehoslovacia. S-ar putea spune 
că, jucîrtd acasă, gazdele sînt favorite. 
Noi nu sîntem insă de această părere. 
Nu din modestie, ci datorită faptului 
că, după aprecierile specialiștilor noștri, 
în ultimii ani handbalul a cunoscut o 
mare dezvoltare în întreaga lume. 
Apoi, ultimele rezultate ale reprezen
tativei noastre nu ne pot mulțumi, deși 
în majoritatea intîlnirilor echipa a cîș
tigat. Dar, din păcate, echipa noastră 
n-a avut posibilitatea să-și încerce re
cent forțele in compania unui adversar 
de mare valoare, cum este reprezenta
tiva Romîniei.

La cea de-a patra ediție a campio
natului mondial s-au înscris 25 de 
echipe reprezentative, printre care Ni
geria, Coasta de Fildeș și Canada.

In serii, echipa Romîniei va evolua 
în orașele Gottwaldov și Uherske Hr a- 
disti. In ultimii zece ani, handbaliștii 
din Gottwaldov se numără printre cei 
mai buni din Cehoslovacia. De două 
ori echipa din acest oraș a obținut tit
lul de campioană a țării iar anul acesta 
ea se află pe locul secund după Dubla 
Praga. Faptul ci, de pe acum, toate 
biletele au fost vîndute este grăitor 
în ce privește interesul pentru handbal 
la Gottwaldov. Cererile de bilete au 
fost atît de mari incit organizatorii au 
hotărît ca meciurile să aibă loc pe 
stadionul de iarnă. Acesta este acoperit 
și are o capacitate de 13000 locuri. 
Fără îndoială, echipa favorită a seriei

Actualitatea în baschetul internațional
• Echipa masculină de baschet 

Honved Budapesta a repurtat două 
noi victorii în turneul internațional de 
la Liege. Baschetbaliștii maghiari au 
învins cu 60—41 sel. orașului Istanbul 
și cu 79—59 o reprezentativă a orașu
lui Liege. Picadero Barcelona a dis
pus cu 55 —46 de sel. Elveției.

• în meci retur contînd pentru op
timile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni1* la baschet (masculin) 
echipa Real Madrid a învins cu 114— 
43 (52—14) echipa Alemania Aachen, 
învingătoare și în prima întîlnire 
(93—69) echipa din Madrid s-a cali
ficat pentru sferturile de finală ale 
competiției.

• Desfășurat la Heidelberg, meciul 
dintre echipele feminine de baschet 
Spartak Sokolovo și T.V. Heidelberg 
pentru „Cupa campionilor europeni" 
s-a încheiat cu scorul de 83—61

în cursul zilei de astăzi vor pleca 
în Italia boberii noștri fruntași Ion 
Panțuru, Gh. Maftei, Alex. Oancea, 
Const. Cotacu, Const. Dragomir și Bari
ton Pașovski. Ei vor lua parte la con
cursul „Trofeul Cortina 1964“, oare se 
va desfășura la Cortina d’Ampezzo 
între 13—19 iauuarie.

X\\\\\\\\\\\\\\X

a dispus cu 4—1 de Betis, scoțînd-o 
pentru moment din plutonul fruntaș, 
iar Real Madrid a întrecut pe Oviedo 
cu 2—0. Celelalte rezultate: Atletico 
Bilbao-Elche 3—2, Levante—Cordoba
1— 0, Sevilla—Espanol 2—0, Sara- 
gosa—Valencia 5—1, Atletico Madrid- 
Pontevedra 3—2, Murchia—Valladolid
2— 1. Clasament: Barcelona 23 p., 
Real Madrid, Elche cite 21 p., Betis 
20 p. etc.

® în campionatul belgian Ander- 
lecht și-a consolidat poziția de lider, 
avînd un avans de 4 puncte față de 
Beeringen. Anderlecht a dispus de Ber- 
chem cu 2—1, Beeringen — S.C. Li4- 
geois 2—1, Beerschot — Lierse 
etc.

4-1

ȘTIRI, REZULTATE

RANGOON 6 (Agerpres). —
Echipa cehoslovacă de fotbal Dukla 

Praga a întîlnit la Rangoon selecțio
nata orașului. Fotbaliștii cehoslovaci 
au terminat învingători cu scorul de
3-0  (2—0).

MUNCHEN 6 (Agerpres). —
Continuîndu-și turneul în R F. Ger

mană echipa iugoslavă de fotbal F.G, 
Radnieki a întîlnit la Karlsruhe echipa 
locală F.C. Karlsruhe. Fotbaliștii iugo
slavi au obținut victoria cu scorul "de 
4—1. 

de la Gottwaldov este cea a Romîniei. 
Se presupune că la turneul final vor 
participa echipele Suediei, Rormniei, 
Danemarcei sau Cehoslovaciei și R.D. 
Germane sau R.F. Germane. Întrecerile 
decisive vor avea loc la Palatul spor
turilor din Praga, unde s-au mai des
fășurat 3 campionate mondiale: de pa
tinaj artistic, gimnastică și tenis de 
masă.

Experiența campionatelor anterioare 
ne arată că, cu siguranță, toate biletele 
vor fi vîndute și mulți amatori vor fi 
nevoiți să se mulțumească cu urmări
rea întrecerilor pe ecranele televizoare
lor. S-a și stabilit că întîlnirile finale 
vor fi transmise de 20 de posturi de 
televiziune din Europa.
Antrenamentele jucătorilor cehoslovaci 

sînt foarte intense. Ca și acum trei ani, 
echipa națională este formată pe sche
letul lui Dukla Praga. Dintre jucători 
remarcăm pe Vicha, Mareș, Duda, Tro
jan, Ilvilik. Media lor de vîrstă este 
27 ani, fiecare din selecționabili avind 
la activul său minimum 15 intîlniri in
ternaționale. Cu toții sînt fie maeștri 
emeriți. fie maeștri ai sportului.

Publicul nostru, bun cunoscător al 
handbalului, este convins că la campio
natele mondiale din martie va avea 
prilejul să urmărească partide de înalt 
nivel tehnic, că cea mai bună echipă 
va deveni campioană a lumii.

MOJMIR CHALUPA 
redactor la revista „Stadion“-Praga

(42—23) în favoarea jucătoarelor ce
hoslovace. Returul este programat la 
12 ianuarie la Praga.

Cei mai buni tenismeni 
ai lumii pe anul 1963

MELBOURNE. (Agerpres). Cu dis
putarea finalei „Cupei Davis" s-a 
încheiat sezonul internațional de tenis 
din 1963. După desfășurarea acestei 
importante competiții, specialiștii au 
alcătuit clasamentele celor mai buni 
jucători din lume, avind ca criteriu 
rezultatele înregistrate în marile con
cursuri ale sezonului.

La masculin, primul loc a fost acor
dat australianului Roy Emerson, urmat 
de McKinley (S.U.A.), Rafael Osuna 
(Mexic), Dennis Ralston (S.U.A.), Ma
nuel Sanțana (Spania), Fred Stoll'*.  
(Australia^, Froehling (S.U.A.), Pierr^ 
Darmon (Franța), Pietrangeli (Italia), 
Lundquist (Suedia) etc. Primul loc la 
feminin a revenit Margaretei Smith 
(Australia) învingătoare la Wimble
don. Ea este urmată in clasament de 
Esther Bueno (Brazilia) și Leslie Tur
ner (Australia).

în „Cupa campionilor europeni" 
la handbal

în meciul-retur dintre echipele femi
nine Helsingor Idreaetsforening Copen
haga și Skogn ldrottslag Oslo, con
tînd pentru „Cupa campionilor euro
peni" la handbal în 7, campioana Da
nemarcei a obținut victoria cu scorul 
de 11—9 (4—4). întrucît echipa din 
Copenhaga a cîștigat și primul joc de 
la Oslo (13—12), ea s-a calificat pen
tru semifinalele competiției unde ur
mează să întîlnească pe învingătoarea 
meciului K S.V. Swift Roermond (O- 
landa)—E.T.V. Hamburg (R F. Ger
mană).

Turneul de sah 
de la Hastings

O dată cu desfășurarea partidelor 
din runda a 7-a, turneul internațional 
de șah de la Hastings are un nou li
der in fostul campion mondial Mihail 
Tal (U.R.S.S.). Acesta, jucînd cu al
bele, l-a învins pe N; Littlewood (An
glia) după aproape două ore de joc. 
Fostul lider al clasamentului, Hasin 
(U.R.S.S.) a pierdut la marele mae
stru internațional .Lengyel (R.P. Un
gară). J. Littlewood (Anglia) a cîști
gat la Franklin (Anglia).

Tal totalizează 5,5 puncte și este 
urmat de Lengyel — 5 puncte, Hasin 
5 puncte, Gligorici — 4,5 puncte și o 
partidă întreruptă, N. Littlewood — 
4 puncte.
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