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Activiști sportivi, nu

Spartachiada de iarnă
cuprinde 11 sporturi ■
k u_ trecut mai bine de două luni de cînd s-a dat startul 

în cea mai importantă competiție de mase din această 
perioadă, Spartachiada de iarnă a f

erile, așteptate ca și în alți ani cu mult i__ __ ________
i practicarea sportului mase largi de oameni ai muncii, 
’tr-o serie de asociații și cluburi sportive cum sînt Olimpia 
eșita, Ancora Galați, Mondiala Satu Mare, Victoria Onești, 
ractorul Brașov, S.N. Oltenița, Unirea Grigoreni (raionul 
loinești), Flacăra roșie, Autobuzul, Spartac, Metalul „23 
•ugust" — din București •— întrecerile Spartachiadei cores- 
und întrutotuî scopului pentru care a fost creată competiția: 
□prinderea masei membrilor UCFS în practicarea organizata 
exercițiilor fizice și a sportului pe timp de iarnă și crearea 

osibiiităților de afirmare a tinerilor talentați.
Ce poate fi mai frumos — de pildă — acum iarna, decît 

3 te avînți pe schiuri pe pantele înzăpezite ale munților 
3U să aluneci pe luciul gheții. Dar în afara sporturilor de 
irnă participanții la Spartachiadă se pot întrece și la cros, 
robă deosebit de atractivă, la tir sau la orientare turistică. 
• serie de sporturi de sală, larg accesibile cum sînt gim- 
□stica, trînta, halterele, șahul și tenisul de masă sînt și ele 
jpr' vse în regulamentul competiției. De altfel, se știe că 
par-achiada de iarnă are 11 ramuri sportive.
Unele consilii ale asociațiilor sportive s-au străduit și au 

rganizat întreceri la cel puțin 6—7 sporturi. Așa de exemplu, 
i Victoria Onești tinerii au participat în număr mare la 
□ncursuri de cros, orientare turistică, șah, tenis de masă, 
imnastică și schi. La fel au avut posibilitatea să se întreacă 

membrii UCFS de la Olimpia Reșița, unde săptămînal au 
c reuniuni de șah, tenis de masă, trîntă, haltere, gimnastică 
ecum și concursuri de săniuș, schi și patinaj. Spre lauda 

snsiliului asociației sportive din comuna Grigoreni, aproape 
50 de tineri s-au întrecut la schi, șah, săniuțe, tir, trîntă 

orientare turistică. Animatoarea activității sportive de aici 
,fe învățătoarea Valeria Hagincă, o instructoare sportivă 
□osebit de activă. Asemenea exemple se mai pot cita. Din 
□cate mai sînt asociații sportive unde tinerii — din vina 
jnsiliilor și a birourilor secțiilor pe ramură de sport

mase din aceasta ■ 
tineretului. între- ■ 
interes, au atras |

I

— se I 
trec doar la două-frei sporturi. Și aceasta nu pentru faptul I 
3 iubitorii de sport n-ar dori să participe la competiții ■ 
•ganizate la alte sporturi, ci pentru că o serie de consilii 
e asociațiilor sportive dovedesc lipsă de inițiativă, comodi- 
te. In multe locuri se organizează doar concursuri de șah 
iu tSnis, și cu asta... gala.
în această situație se află asociațiile sportive Laminorul 
reședințe I. Ologoiu), Geotehnica (președinte A, Grigoriu), 
bertatea (președinte M. Teoharide), din București, Relonul 
îvinești (președinte Gh. Drăghici), Metalul Satu Mare, Voința 
alați, Recolta Ardud (raionul Satu Mare), asociația sportivă 
n comuna Popești (raionul Focșani) etc. în aceste asociații 
i sute de membri UCFS, doar cîțiva participă la concursu- 
le Spartachiadei. Nu se află într-o situație mai bună nici 
:ociația sportivă C.F.R. Timișoara, unde la cîteva întreceri 
■ganizate pînă la sfirșitul lunii trecute din cei peste 3 000 
; membri UCFS nu au fost mobilizați la startul competi- 
ior decît un număr restrîns de tineri.
Activiști sportivi > Nu uitați,- Spartachiada de iarnă se orga- 
zează nu numai la șah si tenis de masă. Tinerii vor să se 
treaca ți la alte sporturi I

Biatloniștii romini s-au comportat excelent
și au învins echipa R. D. Germane

Gh. Vilmoș și C. Carabela au realizat cite 20 p. la tragere!

Iubitorii schiului din Vatra 
Dornei — și trebuie să știți că 
aceștia sînt foarte numeroși — 
au avut marți dimineață prilejul 
să urmărească pentru prima 
dată desfășurarea unei curse de 
biatlon modern de iarnă. Mai 
mult chiar, ei au avut satisfac
ția unei excelente comportări a 
sportivilor romini, care, în afa-

ra faptului că au repurtat o ca
tegorică victorie asupra echipei 
R.D. Germane, au realizat șî 
performanțe care dovedesc că 
sînt capabili de a face față ce
lor mai importante întreceri in
ternaționale.

Startul a întrunit 13 concu- 
renți: 7 sportivi romîni și 6 din 
R.D.G., toți dornici de a obține

Aspect din întâlnirea de biatlon R.P.R. — R.D.G. în prim plan Constantin Carabela.

„Cupa București44 la hochei pe gheață
SELECȚIONATA OLIMPICA —

SPARTAK PILSEN 2—7 (0—2,
G—2, 2—3)

iubitori 
prezenti 
am as- 
interes 

și

I

Alături de numeroșii 
ai hocheiului pe gheață 
marți seara la patinoar, 
teptat cu un deosebit 
meciul cu Spartak Pilsen 
împreună am rămas dezamăgiți 
de înfrângerea la scor a selec
ționatei noastre olimpice. De ia 
început trebuie să arătăm că în 
acest meci au apărut cel mai 
pregnant lipsurile existente încă 
în pregătirea echipei noastre și 
despre care scriam după „Cupa 
Dunării". Aceasta, deoarece — 
spre deosebire de echipele întil- 
nite în acest sezon — inclusiv 
Selecționata Berlin, formația 
cehoslovacă are o concepție de 
joc bine conturată, maturitate și 
[intere de luptă. Așa cum s-a 
nai arătat, echipa oaspe pati
nează bine (viteză, tehnică — 
îndeosebi acele „canadiene" 
scurte, derutante), e masivă și- 
știe ce vrea. Ce-a făcut Spar
tak ? Și-a instalat apărarea pe

Intr-o după-amiază, la F.R.B.
Pe la ora 16, la baza sportivă 
Filaturii Romîne de Bumbac 

! adunaseră aproape 
5 tineri și tinere, pentru a se 
trece în cadrul Spartachiadei 

5 iarnă a tineretului la schi, 
îpada căzută în urmă cu cî- 
va zile era intactă aici, invi- 
ndu-i parcă pe cei prezenți, 

schiat. Și bineînțeles că aceș-

o sută

tia nu s-au lăsat prea mult 
rugați ! Cît a durat încălzirea, 
președintele asociației sportive 
F.R.B., Stelian Pavelescu, ne-a 
informat că — în acest timp —■ 
Ia club au loc finalele pe aso
ciație la șah.

Au început întrecerile la schi. 
La ele au participat în această 
zi numai fetele. în zilele ur-

nerele filatoare la F.R.B. în așteptarea startuluite
concurs de fond al sezonului

primului

mătoare va fi rîndul băieților. 
Primele schioare care au tre
cut linia de sosire au fost Lixan- 
dra Vi șan, Maria Florea, Elena 
Georgescu, Alexandra Ciachir și 
Mărioara Giurcă, toate 
filatoare 
ție.

După 
de schi 
clubul filaturii, 
concentrați asupra 
joc. Pînă la venirea noastră se 
disputaseră cele mai importante 
partide. Cei mai buni pe asocia
ție s-au dovedit Constantin 
jocaru și Gheorghe Nica.

Cu cîteva zile în urmă an 
desemnați și cîștigătorii la 
nis de masă : Lucian
Gheorghe Bjezdedeanu, M 
Porta și Mihai Gheorghe. La 
haltere cei mai puternici au 
fost Marin Nedelea și Gheorghe 
Ceșcu.

De Ia deschiderea Spartachia- 
dei de iarnă a tineretului, care 
a avut loc la mijlocul lunii no
iembrie și pînă în prezent con
siliul asociației sportive F.R.B. 
a atras în întreceri aproape 
1.500 de tineri și tinere.

hotarul propriei treimi, ceea ce
1- a dat posibilitatea, față de for
ma actuală a echipei noastre, 
sa destrame atacurile selecțio
natei, a interceptat cu' regulari
tate pucul și a construit contra
atacuri sau atacuri simple, din
2— 3, maximum 1 pase și a tras 
din orice poziție. Cînd a sim
țit că atacul nostru dă să se 
închege, a trecut la un veritabil 
„presing".

Ce-a opus echipa noastră? 
Un atac dezlînat, care a „intrat" 
cit o regularitate șablonardă pe 
la mantinele (și adversarii știau 
să „strîngă") -și care a pierdut 
de cele mai multe ori ușor pu
cul. Replica s-a făcut mai ane
voie (mai ales cînd era pe ghea
ță Țiriac — simplu figurant), 
iar în apărare am asistat la 
mult criticata îngrămădeală pe 
direcția pucului, în timp ce un 
atacant oaspe (de regula llaber 
și Brad-a, care au și marcat sau 
au ajutat la marcare) era liber, 
de-ți venea să crezi că e un... 
apărător dc-al nostru. Nu pu
ține au fost situațiile, de-a drep
tul penibile, cînd în loc să fie 
atacat cel' cu pucul, jucătorii 
noștri fugeau de el. Intr-o ase
menea situație a marcat Wab- 
negger (min. 58). Sa adăugăm 
forma foarte slabă a lui Solian 
(de ce s-or crampona antrenorii

— — o
să-l folosească atîta, în locul ti
nerilor, dacă de multă vreme 
nu dă' satisfacție ?), precum și 
lipsa de precizie — despre care 
s-a mai vorbit — a înaintași
lor, și avem tabloul aproape 
complet ăl cauzei comportării 
nesatisfăcătoare a echipei noas
tre. Că ratează un tînăr, mai 
treacă-meargă (și totuși Ioano- 
vici a înscris un gol). Dar că 
Biro și frații Szabo ratează fie
care cînd au în față numai por
tarul, asta nu mai e de admis, 
după cum nu e de admis să 
presăm minute întregi și să nu 
putem concretiza, chiar cînd ad
versarul e în inferioritate nume
rică.

Dar ceea ce ni se pare de 
înțeles este faptul că, dacă 
se descurcă singuri în fața 
tuațiilor create de adversar, 
eătorii nit se dovedesc receptivi 

indicațiile primite în pauze

performanțe 'cît mai bune în 
vederea selecției pentru Jocurile 
Olimpice de ia Innsbruck. Vizi
bilitatea perfectă, zăpada bună 
și profilul variat și dificil al 
piritei (amenajată pe Dealul- 
Runcu) au creat condiții optime 
pentru o Verificare judicioasă a 
pregătirilor efectuate pînă acum 
de sportivii celor două echipe. 
Pc traseu, lupta a fost deosebit 
de disputată, fiecare biatlonist 
căutînd să realizeze nu numai 
un timp superior în alergarea de 
fond, ci și un punctaj cit mai 
bun în tragerile din poligon. 
Trebuie să știți că acestea au 
o importanță decisivă, deoarece 
pentru fiecare cartuș ratat (se 
fac 4 trageri a cîte 5 focuri) 
concurentul este penalizat cu 
două minute, care se adaugă la 
timpul înregistrat în parcurgerea 
celor 20 de km.

De la început s-a remarcat 
pregătirea temeinică în alergare 
a schiorilor noștri. Gh. Vilmoș, 
Gh. Bădescu, ’ C. Carabela .și 
N. Bărbășescu și-au depășit pi 
rînd adversarii, dintre care doar 
Giinther Baake și Lutz Schramm 
s-au menținut în lupta pentru 
locurile fruntașe. După 20 de 
km, cel mai bun timp îl înre
gistrase Gh. Vilmoș. De acum 
înainte rezultatele depindeau de 
punctajul realizat la tragerile e- 
fectuate de la 250 m, 200 m, 150 
m (poziția culcat) și 100 m (po
ziția în picioare). Și aici spor
tivii noștri și-au dovedit din plin 
buna pregătire, obținînd rezul
tate rar întîlnite în concursuri 
internaționale: Gh. Vilmoș și 
C. Carabela au realizat maxi
mum posibil — 20 de puncte ! 
Remarcabil a fost și punctajul 
lui Giinther Baake: 18 puncte.

Dtipa calculul secretariatului a 
fost stabilit următorul clasa
ment: 1. Gh. Vilmoș (R.P.R ) 
lh 22:02.0 (20 p): 2. C. Cara
bela (R.P.R.) lh 24:08.2 (20 p): 
3. G. Baake (R.D.G.) Iii 28:45,5 
(18 p); 4. N. Bărbășescu (RPR) 
lh 30:09,2 (17 p); 5. L. Schramm 
(R.D.G.) lh 41:05,0 (13 p); fi. 
Gh. Bădescu (R.P.R.) lh 41:12,0

S. DUMITRII)
(Continuare în pag. a 2-a)

Sportivi romini participă 
la campionatele internaționale 

de tenis de masă

in

la

tinere
evidențiate în produc

terminarea concursului 
ne-am îndreptat spre 

Șahiștii erau 
meselor de

Co

AMON PEAGU

preajma semifinalelor C.C.E. 
la tenis de masa

ne- 
nit 
si- 
ju-

ale R. 0. Germane
Orașul 

zilele de 
campionatele internaționale <te 
tenis de masă ale R.D. Germa
ne. La această importantă com
petiție, va lua parte și un lot de 
jucătoare și jucători din R. P- 
Rornină.

Leipzig va găzdui în
24, 25 și 20 ianuarie

Un exemplu Ia învățătură și sport!
Tînăra sportivă 

din fotografia noas
tră este MARIANA 
GEORGESCU, ele
vă în clasa a IX-a 
a școlii medii 
2 „A. Tonia“ 
Ploiești. O 
silitoare 
colecția de 10 din 
catalog), discipli
nata (deseori a 
fost dată ca exem
plu în cadrul or
ganizației U.T.M.) 
și totodată o spor
tivă harnică și ta
lentată. Astfel se 
și explică frumoa
sele performanțe 
realizate pînă a- 
cum — 7.9 secun
de pe 60 m (nou 
record regional la 
categoria junioare 
II) și 5,23 m la 
săritura în lun
gime cu care a 
cucerit locul II la 
„republicanele" de 
juniori de anul trecut, de pc 
stadionul Republicii...

îndrumată de profesorul de 
educație fizică Vasile Roșea, tî
năra sportivă promite să corec
teze cît de curînd aceste rezul-

im 
din 

elevă 
(dovadă :

ci

euro- 
doiia 

ac- 
inter- 

urmea- 
turnee, 
,,Cupe- 

iii“, la 
inter

Voința București joacă 
la Dresda, iar CSM la Cluj 

în lipsa campionatelor 
pene, amînate pentru a
jumătate a lunii noiembrie, 
tivitatea competițională 
națională din lunile oare 
ză, 
este 
lor 
fete și băieți. întrecerile 
echipe au ajuns în tururile de
cisive — semifinale. Ținînd sea
ma de importanța acestor me
ciuri, sînt explicabile pregăti
rile febrile care se fac în cele 
cinci orașe, ale căror formații 
au mai rămas în cursă. Este vor
ba de Budapesta (Vasutepitok 
—- bărbați, Voros ' Meteor —- 
bărbați și femei), Praga (Slavia 
— băieți), București (Voința — 
fete), Cluj (CSM — băieți)

pe lîngă diferitele 
dominată de edițiile 
campionilor europe

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

Și
tate, spre mîndria colegelor 
de școală și a sportivilor din 
orașul și regiunea Ploiești.
text: Florian zltbu-corespondent 
foto : Constantin Filcescu
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jucătoarele de la Rapid la a 6-a victorie consecutivă; 
îO-36 (39-19) cu Unirea

TELESPORT

Cu victoria categorică obținută marți 
seara în fața Unirii,, baschetbalistele 
de la Rapid București au înregistrat 
cel de-al șaselea succes consecutiv în 
acest campionat. Ca și în meciurile 
precedente, echipa feroviară a acționat

CLASAMENTE...

Andrei Folbert intr-o acțiune din meciul disputat de Steaua cu Dinamo Oradea 
Foto : T. Roibu

într-un ritm susținut, punînd un deo
sebit accent pe contraatac; rapid,istele 
au avut un plus de agresivitate în 
apărare, au recuperat mai bine la pa
nou, iar Elena fvanovici a cîștigat net 
„duelul" ei direct cu Dorina Suliman.

CLASAMENTE 

Astfel, fostele, campioane au avut ini
țiativa în, tot timpul jocului, neper- 
mițînd adversarelor să se apropie de- 
cît o singură dată la o diferență de 
3 puncte (min. 12 : 17—14). Scor fi
nal : 70—36 ( 39—19) pentru Rapid.

Pe linia ultimelor comportări (5 în
frângeri și numai o victorie), jucătoa
rele de la Unirea au făcut și de data 
aceasta o partidă slabă. în ritmul lent 
al acțiunilor ofensive, în exasperanta 
ineficacitate (din 51 de aruncări din 
acțiune au realizat doar 15 I) și în slă
biciunile evidente ale apărării se gă
sesc cauzele noului insucces al acestei 
formații. Toate cele arătate mai sus 
au ,1a bază dezinteresul manifestat de 
jucătoarele respective in procesul lor 
de instruire.

• Astăzi se desfășoară la Cluj par
tida restantă dintre formațiile mascu
line Știința Cluj și Știința București.

HRfVDBnL

„Capa Sportul popular" la Ploiești și Baia Mare

Debut meritoriu pe 1964 cu emi
siunea „Anul sportiv 1963“. Calei
doscopul filmat pe care televiziunea 
noastră îl oferă amatorilor de sport 
la fiecare început de an a cuprins 
și de data aceasta fragmente inte
resante din activitatea atît de va
riată ce se desfășoară în sălile de 
sport și pe marile stadioane ale 
lumii. Montajul, cizelat cu discernă- 
mint, însoțit de un comenlar com
petent și mai ales foarte vioi, așa 
cum stă bine unei emisiuni de sport, 
a realizat o sugestivă trecere în 
revistă a marilor evenimente spor
tive ale anului. Subliniem o dată 
în plus reușitele secvențe înregis
trate la Concursul internațional pre- 
olimpic de la Tokio ca și cele din 
memorabila întîlnire de fotbal An
glia — Restul lumii.

Dintre evenimentele de seamă la 
care au participat și au realizat 
performanțe strălucite reprezentan
ții sportului nostru și pe care „Anul 
sportiv 1963“ le oglindește în frag
mente selecționate inteligent, men- 

| ționăm: Campionatele europene de 
ț volei și meciul de rugbi cu repre- 
| zentativa Franței. Telespectatorii 
ț au retrăit cu acest prilej clipe de 
Îmare intensitate emoțională. Soco

tim că reluarea acestei emisiuni 

într-un viitor apropiat va fi pri
mită cu căldură, deopotrivă de către 
cei care au „scăpat-o“ ca și de cei 
care au savurat-o în premieră.

Următoarele două emisiuni spor
tive, cea de duminică seara ca și 
Telesportul de luni au fost însă, 
din păcate, sub ! nivelul obișnuit. 
Prima, grăbită, neilustrată, desfășu
rată sub presiunea unui cronometru 
neîndurător. Cea de a doua a abun
dat în imagini lipsite de claritate 
și destul de neconcludente (meciu
rile din sala Floreasca). Absent din 
program dramaticul derbi al cam
pionatului de baschet desfășurat la 
Cluj : Știința — Dinamo București.

O sugestie : emisiunile de iarnă 
n-ar putea fi, înviorate prin abor
darea unor căiprea puțin sau de 
loc bătute pînă acum ? De pildă, 
cea care duce la terenurile unde se 
antrenează jucătorii fruntași ai fot
balului nostru. Ineditul pe care l-ar 
descoperi acolo un operator înde
mânatic ar putea să pasioneze pe 
mii și mii dintre telespectatorii care 
îndrăgesc sportul cel mai popular 
din țara noastră. Și n-ar fi un 
lucru lipsit de importanță pentru 
eficiența programului sportiv al te
leviziunii noastre.

L. ROȘ1ANU

Pentru antrenorii și jucătorii din 
prima categorie vom oferi astăzi cîte- 
va clasamente interesante, care, spe
răm că vor avea un caracter stimula, 
toriu în pregătirea lor viitoare pen
tru campionat. Este vorba de pro
centajele realizate pînă acum de fie
care echipă la aruncările libere :

MASCULIN : 1. Dinamo București 
77% ; 2. Steaua 71% ; 3. Siderurgi- 
stul Galati 70% ; 4. Rapid Bucu
rești 67% ; 5—6. Știința Cluj și
Știința București 64% ; 7. Dinamo O- 
radea 63% ; 8. Steagul roșu Brașov 
62% ; 9. Știința Timișoara 61% ; 10. 
Politehnica Cluj 60% ; 11. Știința
Craiova 54% ; 12. Știința Tg. Mu
reș 45%. Dintre acestea, foarte bun 
este procentajul dinamoviștilor bucu- 
reșteni. Calificative bune se pot a. 
corda echipelor Steaua, Siderurgistul 
și Rapid. în ceea ce privește pro
centajul echipei din Tg. Mureș, a- 
cesta este foarte slab.

FEMININ : 1. Rapid București
66%; 2. Unirea București 59%; 3. 
Voința Oradea 53% ; 4. Știința Bucu
rești 55% ; 5. Voința Brașov 53% ; 
6. Voința Tg. Mureș 51% ; 7. Crișul 
Oradea 50% ; 8. Voința București 
48% ; 9. Mureșul Tg. Mureș 46% ;
10. Știința Cluj 43%. După cum se 
poate vedea ușor, în comparație eu 
eeîe din campionatul masculin, pro. 
centajele realizate de formațiile fe
minine din categoria A sînt infe
rioare. Oarecum mulțumitoare este

ȘEDINȚA DE ANALIZĂ 

rA FEDERAȚIEI DE LUPTE

Simbătă 11 ianuarie a.c., ora 9, in 
sala de la etajul 8 din clădirea Consi
liului General UCFS are loc ședința 
de analiză a activității Federației ro- 
nne de lupte pe anul 1963. Sînt in
vitați antrenori din țară și din orașul 
București, precum și sportivi fruntași 
din Capitală.

Biatloniștii romini s-au comportat excelent 
și au învins echipa R. 0. Germane

(Urmare din pag. 1)

(1t Dl; 7. H. Kosefrka (R.D.G.) Ih 
43:54.0 (11 p); 8. N. Țeposu (R.P.R.) 
Ih 43:57 (11 p); 9. D. Zangor (R.P.R.) 
Ih 46:27,0 (11 p); 10. II. Harass
(R.D.G ) Ih 49:52,1 (10 p).

in clasamentul pe echipe, alcătuit 
prin adiționarea timpilor primilor trei 
eoncuresii, victoria a fost cucerită de 
R.P. Romină I (Gh. Vilmoș, C. Cara- 
bela și N Bărbăsescu) cu 4h 16:19,4, 
urmată de R.D. Germană — 4h 59:42,6 
și R P. Pomină H — 5h 11:36.0.

Desigur, frumoasele performanțe ale 
biatloniștilor constituie prilej de sa
tisfacție atît pentru ei, cit și pentru 
colectivul care s-a ocupat de pregăti
rea lor (prof. V. Teodorescu, antreno
rii Al. Stupara și A. Mișca și dr. T. 

doar cifra înregistrată de jucătoa
rele de la Rapid. Nepermis de slabe 
sînt, însă, procentajele Voinței Bucu. 
rești. Mureșului Tg. Mureș și Știin
ței Cluj.

• Iată și cîteva evidențieri indi
viduale de jucători cu o bună pre
cizie în aruncările libere: Andrei 
Folbert, Marian Spiridon, Mihai 
Kiss, Mihai Albu, Radu Popovici, 
Cristian Popescu, Mihai Răducanu, 
Petre Vasiliu, Anca Racoviță, Eva 
Ferencz, Maria Voicu, Ana Kohelka 
(Voința Oradea) șj Octavia Simon.

• Și acum, clasamentele coșgete- 
rilor la zi : Masculin — 1. P. Dumi
trescu 147 ; 2. R. Țedula 120 ; 3. N. 
Viciu 117 ; 4. A. Savu 115 ; 5. V. 
Barezi 113 ; 6. H. Demian 112 ; 7. 
Gh. Hofman 112 ; 8. O. Teodoru 108 ; 
Feminin : 1. D. Suliman 115 ; 2. A. 
Racoviță 111; 3. E. Ferencz 106 ; 4. 
V. Niculescu 81 ; 5. M. Wagner 80 ; 
6. E. Ivanovici 79 ; 7—9. H. Spiri
don ; O. Simon și M. Voicu 78

gmrrcTsa EZZZ3--
Voința București joacă la Dresda 

iar CSM la Cluj
(Urmare din pag. 1)

Dresda (Eiiiheit — fete). Din cele 
șapte echipe, Vorirs Meteor (fete) este 
clasată de acum în finală, în urma vic
toriei obținută în fața formației TTK 
Kiel cu 5-^3.

în ceea ce privește eehipele noastre, 
Voința București va susține întîlnirea 
din semifinale cu Einheit. Meciul se 
va desfășura marți 21 ianuarie la 
Dresda. în caz de victorie, Voința va 
juca finala la București, pînă la 15 
martie. Iată, așadar, motive suficiente

Minesou). Succesul obținut marți la 
Vatra Doritei trebuie să constituie însă 
un imbold în activitatea ce se va duce 
de acum și pină la Jocurile Olimpice, 
precum și un prilej de analiză a de
fecțiunilor încă existente. Ne referim, 
de pildă, la starea de emoție exagera
tă a lui Gh. Cimpoia (bun la antrena
mente, foarte nervos, precipitat la tra
gerile din timpul concursului), la îm
bunătățirea punctajelor la tragerile e- 
fectuate de Gh. Bădescu, N. Țeposu 
și D. Zangor. Muncind cu același elan 
și seriozitate ca pînă acum, membrii 
lotului olimpic de biatlon vor înregistra 
performanțe și mai bune, iar ia ma
rea întrecere de la Innsbruck vor pu
tea reprezenta cu cinste schiul din 
țara noastră.

PLOIEȘTI. — S-a încheiat prima 
parte a competiției dotate cu 
„Cupa Sportul popular". In ul

tima etapă a turului s-au înregistrat 
următoarele rezultate :

Junioare : S.S.E. 1 — Știința Văleni 
15—13. S.S.E. I participînd însă în 
afară de concurs (este cîștigătoarea 
Cupei și calificată direct în turneul fi
nal), meciul a fost omologat cu 6—0 
în favoarea echipei d:n Văleni, Șc. M. 
„A. Toma" — S.S.E. II 20—17.

Juniori: Rafinăria Teleajen — Pe
trolul 1 27—17, S.S.E. — Petrolul II 
33—15.

în clasamente, Știința Văleni con
duce la fete, cu 6 puncte, iar Rafină
ria Teleajen la băieți iot cu 6 puncte.

In general, nivelul tehnic al jocu
rilor disputate pînă acum a fost ridi
cat. Foarte bine s-a comportat Știința 
Văleni (antrenor : prof. Viorel Popes
cu) — la junioare — și Rafinăria Te
ica jen (antrenor: D. Lupescu) — Ia 
juniori. De altfel, aceste formații do
mină pînă acum competiția. Din rin- 
dairile tinerilor jucători s-au remarcat 
in mod deosebit o serie de elemente 
talentate ca :. Pavel, Avramescu, Ilies
cu (Rafinăria), Badea, Dumitru 
(S.S.E.), Moraru și Oprescu (Peiro-

pentra ea sportivele eare ue vor re
prezenta, Maria Alexandru, Ella Con- 
stantineseu, Geta Pitică, Eleonora Mî- 
halea sau Marla Tompa împreună cu 
antrenorii, să acorde toată atenția pre
gătirilor. Obiectivul propus, cucerirea 
trofeului, este o sarcină de răspundere 
dar, cu atît mai mult, în caz de reușită, 
succesul este mai frumos, mulțumirea 
este mai mare. Deci, munca de instru
ire trebuie intensificată și dusă cu 
toate eforturile, iar rezultatele favo
rabile nu se vor lăsa așteptate.

La fel și Ia băieți. Dorin Giurgiucă, 
Radu Negulescu, A. Reti, Gh. Cobîrzan 
și ceilalți membri ai lotului echipei 
clujene CSM au dovedit în repetate 
rînduri că sînt capabili de performanțe 
bune. Ei sînt sportivi tineri, au un 
bagaj valoros de cunoștințe, sînt dîrzi. 
Iată suficiente atribute pentru ea re
prezentanții CSM Cluj să poată rea
liza constant succese de prestigiu. Fără 
îndoială eă jucătorii clujeni nu vor 
face economie de energie pentru a se 
antrena și pentru a ieși învingători și 
în partida din semifinale cu Voros 
Meteor (Fahaai, Foldy, laneeo sau Pe- 
terfi). programată la Cluj pînă cel 
mai tîrziu la 1'5 februarie. Apoi, toate 
forțele vor trebui să fie mobilizate 
pentru crștigarea finalei care se va 
disputa eu învingătoarea meciului Va- 
.sutepitok — Slavia, pînă la 31 martie.

Din cele relatate pînă acum rezultă 
că reprezentanții tenisului de masă 
romînesc vor avea de trecut cîteva 
examene dificile. Cu o muncă serioasă 
și metodică, sportivii noștri au toate 1 
posibilitățile de a trece cu succes în
treaga „sesiune", '

Iul). (M. Popescu și Gh. Alexandrescu. 
corespondenți).

AIA MARE. — Prima parte a 
popularei competiții rezervate e- 
chipelor de juniori și junioare a

luat sfîrșit. La jocuri au luat parte 
6 formații de fete și tot atîtea de bă
ieți în afara celor clasate pe primul 
loc, dintre echipe s-au mai remarcat 
printr-o bună comportare înainte Baia 
Mare și Știința Ferneziu la junioare, 
Știința Baia Sprie și Racheta Baia 
Mare la juniori. Iată ultimele rezultate: 

Junioare: Știința ( Baia Sprie — 
Racheta I 11—5, Grupul Școlar Mi
nier — Știința Ferneziu 2—2, înainte 
— Racheta 7—5.

Campionatul Capitalei
In sala asociației sportive Banca 

de Investiții (str. Doamnei 4) a fost 
reluat turneul final al campionatului 
individual masculin al Capitalei. Iau 
parte 16 jucători, dintre care trei 
maeștri ai sportului și doi candidați 
de maeștri. Se remarcă participarea 
naaesirei Elisabeta Polihroniade, ca
lificată din semifinalele competiției.

In runda a II-a s-a înregistrat un 
rezultat surpriză: maestrul O. Puș- 
cașu a fost învins de juniorul Sorin 
Segal.

lată celelalte rezultate: Olteanu- 
Drăguț 1—0 (rund-a 1); Crăciun-So-

CONCURS
INSTITUTUL DE CULTURĂ FIZICĂ

ANUNȚĂ CONCURSURI PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI :

— un post de conferențiar la Catedra I de Stiinte Sociale — disci
plina Materialism- dialectic și istorie, poziția 3;’

— un post de profesor la Catedra III — disciplina Medicina Culturii 
Fizice, poziția 1 ;

— un post de conferențiar Io Catedra VI de Gimnastică — disciplina 
gimnastică, poziția 2 ;

— un post de conferențiar la Catedra VII de Atletism — disciplina 
atletism, poziția 2 ;

— un post de conferențiar la Catedra VIII Jocuri Sportive — disciplina 
fotbal, poziția 10.
Pentru înscrierea la concurs ccmdidații vor prezenta la Secreta

riatul Institutului, în termen de 30 de zile de la publicare, următoarele 
acte (în 2 exemplare) :
— copie legalizată după diploma de stat sau după actul echivalent 

de studii superioare ;
— copie legalizată după diploma de doctorat sau de candidat în 

științe ;
— lucrările științifice ale candidatului într-un exemplar;
— Certificat de caracterizare a activității profesionale și sociale a 

candidatului eliberai de instituția (întreprinderea) în care acesta își 
are funcția de bază ;

— memoriu de activitate didactico-științificâ, semnat de candidat.
Data concursurilor se va comunica direct candidaților.
Informații suplimentare se pot obține zilnic de la secretariat, între 

orele 12—14, str. Maior Ene nr. 12, raionul Lenin, telefon î 5.51.50.

Clasamentul : 1. Știința 1 B. Sprie 
10 p.; 2. înainte 6 p.; 3. Știința Fer
neziu 5 p.; 4. Racheta 4 p. ; 5. Știința 
I! B. Sprie 4 p.; 6. Grupul Școlar 
Minier 1 p.

Juniori : înainte — Racheta 17<^10, 
Știința B. Sprie — C.S.O. 17—4, Ra
cheta — Știința Ferneziu 18—12, îna
inte — Știința B. Sprie 11—10, Rache
ta — Grupul Școlar Minier 13—8.

Clasamentul : 1. înainte 10 p. ; 2. 
Știința B. Sprie 8 p.; 3. Racheta 6 p.; 
4. Știința Ferneziu 4 p. ; 5. Grupul 
Școlar Minier 2 p.; 6. C.S.O. Baia 
Mare 0 p. (V. Săsăranu, coresp. reg.).

lomonovici 0—1, Macri-Mircea l-'O, 
Gram-Olteanu 0—1, Reicher-Poîîhre- 
niade 1—0, Bondoc-Teodcrescu 1—0 
(runda a II-a).

★
Continuă și finala feminină a cam

pionatului Capitalei; în runda a Vll-a 
s-au înregistrat rezultatele: Marinescu- 
Brantsch 0—1, Aposiolescu-Sufiiinan 

0—1. Boteanu-Sergescu 1—0, Nicolie-i- 
Meianu 1—0.

Conduce Elena Răducanu cu 5 (1) 
p. urmată de Virginia Steroiu 4*/2 (1) 
p. și Aura Teodorcscu 4 (1) p.

T. NipOARĂ - coresp-



RBITRULUI LEGEA AVANTAJULUI 
N ANUMITE SITUAȚII DE JOC

LUCRU LA „DINAMO1

Legea avantajului, care de fapt nu 
e o lege asemenea unui articol din 
julament, ci o caracteristică a regu- 
>r de joc, a stat la baza întocmirii 
;ulamentului jocului de fotbal chiar 

la prima lui apariție.
in redactarea actuală, în cuprinsul 
. 5, regulamentul sintetizează astfel 
:a ce numim legea avanta jului : 
„Totuși, el (arbitrul) se va abține 
a penaliza în cazul cind crede că 

n aplicarea sancțiunii ar fi favori- 
iă tocmai echipa care a comis gre- 
ila“.
F.I.F.A., pentru a veni în sprijinul 
litrilor, antrenorilor, jucătorilor și 
iselor de iubitori' ai acestui sport, 
făcut unele precizări referitoare la 
nerea în practică â legii avantajului; 
id d decizie care are următorul cu- 
ns :
„Spiritul regulilor de joc este ca 
xitfrile să se desfășoare cu cit mai 
ține opriri posibil și, în acest scop, 
toria arbitrului este de a sancționa 
mai încălcările intenționate ale re- 
Iilor de joc. Dacă arbitrul sancțio- 
ază in mod constant greșeli neîn
tinate sau indoielnice, enervează pe 
:ători, le provoacă o proastă dispo- 
ie și strică plăcerea spectatorilor". 
Tot în acest sens, în vara anului 
31, la Florența, cu ocazia unui curs 

arbitrilor internaționali, F.I.F.A. a 
■ui următoarea precizare :
„Se va da o mare atenție aplicării 
ții avantajului atunci cind s-a comis 
infracțiune gravă. Dacă nu rezultă 
avantaj clar, cum ar fi acela al 

ei șanse imediate de a se marca un 
1, atunci infracțiunea va fi penalizată 

loc Faptul că mingea trece în po- 
>ia unui jucător al echipei împotriva 
reia s-a produs un fault nu trebuie 

constituie un temei pentru ca in- 
icțiunile să fie trecute cu vederea". 
Se dau în continuare cîteva exemple 
ificatoare :

Stiati că...
..în curînd, pe ecranele cinematograf 
or, publicul va avea posibilitatea sâ 
lioneze „Fotbal pe glob", o producție 
studioului „Alexandru Sahia”, care va 
prinde cele mai interesante meciuri 
;putate în cursul anului 1963 ? Din cu- 
ins : turneul echipei reprezentative a 
aziliei campioană a lumii, în Europa; 
tala „Cupei cupelor* (Tottenham — 
letico Madrid) ; Ungaria — Suedia ; 
R.S.S. — Italia : Anglia — Restul lu- 
i ; Romînia — Danemarca (meciul de 
Torino) etc.

.jx-rtarui care a primit cele mai pu
ie goluri în turul campionatului cote
riei A este lonescu de la Petrolul 
oiești ? El a scos mingea din poartă 
mai de patru ori în nouă meciuri, 
ică a primit un gol la 202 minute și 
secunde ! • Celelalte patru goluri ale 

trolului au fost primite de Sfetcu, în 
tru meciuri.
..în vitrinele librăriilor a apărut de 
rînd volumul „Fotbal — probleme de 
:tică în jocul modern* de Virgil E- 
nomu ?
..printre studenții anului I la Facul- 
ea de educație fizică din cadrul Insti
tutul pedagogic din Iași se numără și 
Teașcă, antrenorul C'.S.MJS.rUlui, stu
nt la 41 de ani ?
..Dumitru Secușeanu din Piatra Neamț 
Le unul dintre cei mai în vîrstă arbitri 

fotbal din țară ? La apboaipe 70 de
1 -ei continuă să arbitreze cu succes; 
îciuri în campionatul; regiunii Bacău. 
..în decursul anului 1963 radiodifuziu- 
a\ noastrU a acordat 3000 de minute 
insmisiunilor fotba„i:f^e Dintre a- 
itea 660 de minute au fdst tra,^
2 străinătate (Turcia,, Anglia, Spania, 
nemurea, italia, Polonia etc.).

IM CONCURS PRONOSPORT PROMIȚĂTOR
® Duminică 12 ianuarie avem al 
ilea concurs PRONOSPORT al a- 
lui, concurs în care apar toate me- 
irile etapei de divizia A din Italia 
trei întilniri din divizia secundă a 

eluiași campionat, lată programul 
mplet al concursului împreună cu 
□nosticurile indicate de „Programul 
■to-Pronosport":

I. Aialanta - Internazionale 1,2
II. Catania - Roma 1,2
II. Florentina - Bari 1
V. Juventus - Genoa 1
V. Lanerossi - Mantova l,x
T. Lazio - Bologna l,x,2
TJ. Messina - Modena l,x
II. Milan - Spăl 1
X. Sampdoria - Torino 1
X. Parma - Palermo x, 2
(I. Cosenza - Varese 1,2
III. Lecco - Cagliari l,x

Cit privește programarea urmă- 
trelor etape ale campionatului ita- 
n, divizia A, ele se vor desfășura 
Ifel: la 19 ianuarie va avea loc etapa 
linată de la 3 noiembrie, la 26 ia
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1) In situațiile cind un jucător este 
faultat de o manieră mai „ușoară" 
(exemplu : este ținut de tricou sau de 
mină), dar totuși rămine în posesia 
mingii, sau un coechipier de-al lui 
primește mingea într-o situație favo
rabilă, arbitrul va acorda avantaj.

Dacă însă unui jucător 1 se face un 
fault grav (exemplu : este „cosit" pe 
la spate) și mingea rămîne în posesia 
lui sau a unui coechipier de-al lui, 
neexistînd posibilitatea MARCĂRII 
IMEDIATE a unui gol, arbitrul va tre
bui să penalizeze infracțiunea.

2) Aplicarea legii avantajului în fa
voarea echipei din apărare trebuie să 
se facă cu foarte multă atenție .de 
către arbitri, chiar cind se produce o 
infracțiune „ușoară". De multe ori un 
avantaj acordat echipei în apărare ii 
poate crea situații dintre cele mai ne
plăcute. Dacă nu există posibilitatea 
certă pentru echipa din apărare de a 
trimite mingea în teren, la distantă de 
suprafața de pedeapsă, arbitrul va 
trebui să penalizeze infracțiunea, indi
ferent de natura ei. Acordînd în ase
menea situații o lovitură liberă, echipa 
în cauză înlătură cu mai multă certi
tudine. pericolul de la poarta proprie.

3) In interiorul suprafeței de pe
deapsă se recomandă să se aplice le
gea avantajului, numai în situațiile 
cind există siguranța marcării golului. 
In caz contrariu, arbitrul va trebui să 
penalizeze cu o lovitură de la 11 m.

Greșeala pe care o fac unii arbitri 
de a reveni asupra unui avanta j acordat 
pentru că nu s-a realizat, penalizînd 
astfel infracțiunea comisă, constituie 
o abatere de la principiul regulamen
tar al echității.

Singura persoană în măsură să a- 
precieze dacă este sau nu este cazul 
să aplice legea avantajului în . timpul 
desfășurării unui joc este arbitrul de 
centru. Punerea în practică de către 
arbitrii a legii avantajului la justa ei 
valoare, asigură jocului de fotbal con
diții normale de desfășurare și dez
voltare.

Aplicarea legii avantajului în mod 
greșit strică jocul și frinează dezvol
tarea lui.

G. G.

(in alb) in duel cu Petcscu. Pentru Frățilă, anul 1963 a fost un an 
de progres

nuarie etapa întîi a returului iar la 
2 februarie a doua etapă a returului, 
după care campionatul se va desfășura 
conform programării inițiale.

Al 11-lea autoturism ia Sportexpres. 
Recent s-a înregistrat al Tl-lea auto
turism la concursul special Sport
expres — trimestrul IV/1963. El a 
fost obținut de participantul Vasile 
V. Ioan din corn. Țintea, raionul Cîm- 
pina, regiunea Ploiești. Acesta a cîș- 
tigat un autoturism „Moskvici".

Ultima zi la Loto Central. Astăzi 
este ultima zi în care mai puteți cum
păra bilete pentru tragerea Loto 
Central de mîine 10 ianuarie, tragere 
care anunță mari premii.

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 8 ia
nuarie 1964, au fost extrase din urnă 
următoarele numere:

41 14 47 39 48 2

Numere de rezervă: 11 21

Fond de premii: 443.054 lei la

SEARĂ DE
Acum cîteva zile, dinamoviștii s-au 

adunat în holul clubului lor din șos. 
Ștefan cel Mare, pentru a sta de vor
bă despre ce-a. fost, ce este și ce va fi. 
Conducătorii, antrenorii și jucătorii au 
conferit acestei seri caracterul unei 
dezbateri de lucru, stimulînd schim
bul de păreri.

★
Prima acțiune a serii: „Darea de 

seamă pe perioada 1 august — 20 
decembrie 1963", prezentată de tov. 
Ioan Lințu, președintele secției de fot
bal Dinamo.

Se parcurg retrospectiv etapele de 
pregătire începute la 1 august. Jucă
torii dinamoviști se înviorează cind 
raportorul citește pasajul „Jocul echi
pei s-a desfășurat conform orientării 
Federației Romine de Fotbal, în sis
temul cu 4 fundași, aplicind variantele 
1—4—2—4 și 1—4—3—3".

Se intră în amănunte. Se mențio
nează că Lică Nunweiller „nu joacă 
specific sistemului cu 4 fundași și se 
încadrează in linia de fund și in linia 
mediană după necesități". (Reporterul 
se gîndește dacă nu cumva acest „după 
necesități" nu dovedește de fapt unele 
fisuri în cuplul fraților Nunweiller, 
care ar trebui să fie cel mai omogen 
din întreaga echipă).

Raportul menține un ton critic as
cuțit. Se insistă asupra slăbiciunilor 
manifestate in zona de finalizare. Se 
scoate în evidență lipsa de forță în 
șut (Pîrcălab, Varga, Unguroiu) — 
consecință a sustragerii de la antre
namentele de pregătire fizică specifică. 
Se remarcă lipsa de finețe tehnică pe 
spații mici (excepție Fră(ilă). Se sub
liniază teama de a șuia jenat de ad
versar (excepții: Țîrcovnicu, Ene, Un
guroiu). Se amintește „caracterul li
mitat al vederii periferice și, in gene
ral, al anticipației" (excepție Frățilă). 
Tot la lipsuri se include trasul la 
poartă cu capul (excepție Țîrcovnicu) 
și aplicarea insuficientă a presingului 
(sau mai pe romîneșie — voința de 
luptă) — excepții Unguroiu și Ene.

In sfîrșit, darea de seamă se referă, 
sintetic, la jocul încă static al echi
pei, în opoziție cu cerințele jocului 
modern, la un oarecare libertinaj tac
tic individual, la insuficiența demarcă
rilor simple — baza jocului echipelor 
de valoare internațională.

★
Jucătorii sînt „ochi și urechi" și 

punctează aprobativ. Iși dau, poate, 
seama că tonul critic și autocritic al

se adaugă report pentru categoria I: 
339.397 lei - 782.451 lei.

Tragerea următoare va avea loc în 
București.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

De la I. E. B. S.
• Biletele pentru ultima zi a tur

neului international de hochei pe 
gheață „Cupa București**, oe se desfă
șoară la patinoarul artificial din par
cul „23 August**, se găsesc la ea&a din 
str. Ion Vidu între orele 9 și 13, iar 
după-amiază, la oasele patinoarului, 
de la ora 15. 

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

© La bazinul acoperit Floreasca 
funcționează, în continuare, cursul de 
inițiere la înot pentru copii. înscrieri 
și informații la complexul Floreasca, 

care I telefon 11.64.06.

expunerii este o dovadă de forță. E 
reconfortant să asiști la „săpunirea" 
unei înaintări care a înscris 3! goluri 
apărării Real Madridului la ea acasă. 
E îmbucurător să vezi cum gîndurile 
la viitor dau uitării faptul că Pîrcălab 
a obținut nota maximă la Madrid și 
subliniază cu insistență faptul că a- 
celași Pîrcălab a înscris doar două 
goluri în întreg turul, fiind ultimul în 
clasamentul golgeterilor dinarjidviști, 
în urma mijlocașului Petru Emil.

★
Care sînt cauzele lipsurilor gene

rale semnalate ?
Referatul clarifică cu promptitudine 

mult discutata problemă a oboselii a- 
cumulate de-a lungul acestui sezon 
mai bogat. Cităm : „Echipa a susținut 
un număr mai mare de jocuri decît in 
anii precedenți. Majoritatea jucătorilor 
jymmmiiiii iiiiiiiiiirinii

| însemnări de la ședința | 

| de analiză a secției de fotbal | 
Himmiiiuii iiiiiiiinnii?
s-au adaptat Ia acest gen de competi
ție și au făcut față cu succes. După 
etapa a 9-a de campionat, inclusiv 
jocurile internaționale — deci echiva
lentul unui tur de campionat din anii 
precedenți — jucătorii au manifestat 
o scădere de formă. Aceasta nu se da- 
torește totuși oboselii ci unei menta
lități greșite.

Faptul că dinamoviștii au manifestat 
o formă superioară la intervale destul 
de lungi (cu Motor Jena în deplasare, 
unele jocuri de campionat și cu Real 
Madrid, tocmai la 18 decembrie) eli
mină ideea oboselii acumulate. Darea 
de seamă caută lucid o explicație reală 
și constructivă, precizînd că principa
lele cauze trebuie căutate numai în 
manifestările de automulțumire și in
disciplină care mai persistă... Refera
tul subliniază fără putință de tăgadă 
că „atunci cind jucători ca Pîrcălab. 
Frățilă, Varga, Unguroiu au înțeles să 
muncească și să depună eforturi spo
rite pentru îmbunătățirea pregătirii, 
rezultatul s-a văzut imediat in jocul 
echipei, care a mers din victorie in 
victorie".

Darea de seamă menționează că o- 
biectivele fixate pentru perioada în dis
cuție (locul 1—3 în campionat, parti
ciparea la optimile de finală ale C.C.E. 
și prezența a 6—8 jucători în echipa 
națională) au fost îndeplinite, dar că 
echipa Dinamo București are resurse 
mai mari. De asemenea, se mențio
nează succesul încadrării jucătorilor în 
invătămîntul superior. In momentul de 
fată, opt jucători (U(u, Datcu, Nun
weiller III, Nunweiller IV, Halagian, 
Țîrcovnicu, Ene II și Unguroiu) sînt 
studenți.

Componența loturilor olimpice
Analizind comportarea jucătorilor și 

jucătoarelor în competițiile interne si 
internaționale, Federația remină de 
volei a alcătuit următoarele loturi olim
pice ale R. P. Romîne:

MASCULIN : Horațiu Nicolau. Aurel 
Drăgan, Mihai Grigorovici, Davila Plo
con, Eduard Derzei, Wilhelm Schreiber. 
Mihai Chezan, Constantin Ganciu. Do
rin Poroșnicu, luliu Szocs, Gheorghe 
Fieraru, Mihai Coste, Nicolae Bărbuță, 
Marius lorga, Gabriel Udișteanu. 
Antrenorii lotului : Nicolae Sotir și 
prof. Ștefan Roman.

FEMININ : Doina Ivănescu, Lia Va- 
nea, Marilena Ștefănescu, Helga Shrei- 
ber, Sonia Colceriu, Natalia Todorov- 
schi, Daniela Golimaș, Doina Popescu, 
Alexandrina Chezan. Alexandrina Ccn- 
stantinescu, Ileana Enculescu. Elena 
Florescu, Ana Mocanu, Elisabcta Go- 
loșie, Viorica Mirion, Corne Ha L«zeanu. 
Margareta Sorban. Antrenorul lotului 
prof. Niculae Murafa.

CLASAMENTELE „CUPEI F.R. VOLEI"
SEBIA I. MASCULIN

1. Dinamo
2. Știința Galați
3. Rapid
4. Tractorul Brașov
5. Minerul Bihor
6. Știința Cluj
7. Steaua
8. Petrolul Ploiești
9. Farul Constanța

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

1. Rapid
2. C.P.B.

7 6 1 20: 8 (403—304) 13
7 5 2 17: 9 (358—278) 12
7 4 3 14:10 (283—299) 11
7 4 3 16:13 (379—348) 11
7 3 4 14:15 (363—367) 10
7 3 4 14:15 (350—369) 10
7 3 4 12:14 (362—316) 10
7 3 4 12:14 (328—324) 10
7 3 4 10:17 (304—378) 10
6 3 3 12:11 (285—292) 9 

8:15 (246—312) 9 
8:16 (280—343) 8

7 2 5
6 2 4 

FEMININ

6 5 1 17: 7 (326—266) 11
6 4 2 15 : 9 (326—281) 10

Au început discuțiile. Primul —< 
Nunweîlle- III, căpitanul echipei. 
„N-am jucat rău, dar putem juca mai 
bine. Apărarea are o bună parte din 
vină. La un moment dat, noi, cei. din 
apărare, ne-am supraapreciat valoa
rea și am jucat superficial".

Căpitanul dinamoviștilor regretă că 
progresele reale obfinute de-a lungul 
sezonului în domeniul disciplinei au 
fost pătate de abaterile comise la Bra
șov, după jocul cu Steagul roșu, la 
„spartul tîrgului", de către Varga, 
Unguroiu, Petru Emil, Cc -.stantines-> 
cu, Pîrcălab, Haidu și Frățilă. Este dei 
acord cu sancțiunea aplicată lui Var-, 
ga : suspendarea pînă la terminarea 
campionatului.

Datcu explică scăderea de formă de 
la sfîrșitul anului prin depresiunea 
psihică pe care a resimtit-o după me
ciul cu Danemarca. Promite să lupte 
pentru a-și cîștiga încrederea și a e- 
veni astfel pe primul plan al portari
lor noștri.

Halagian și Utu reclamă dreptul lor 
de a face parte din echipă, neîmpăcîn-. 
du-se cu rolul de rezerve permanente. 
Unguroiu manifestă multă timiditate, 
dar zîmbetele coechipierilor și replicile 
prezidiului îi atrag atenția că mai are 
de luptat mult pentru a îndepărta ba
lastul indisciplinei, care il împiedică 
să-și valorifice calitățile.

Frătilă și Ene încearcă sa explice 
lipsa lor de legătură — în calitate de 
înaintași centrali, element hotăritor in 
jocul atacului modern — și promit • 
mai bună conlucrare. In general, toți 
vorbitorii par convinși că „e mult loc 
de mai bine".

★
Cea mai interesantă idee din cuvin-, 

tul antrenorului principal Traian Io-, 
nescu este aceea că „jocul echipei Di
namo trebuie să vizeze nivelul interna
țional ridicat". El i-a criticat pe jucă
torii care, din rațiuni de comoditate, 
aduc critici sistemului 4—2—4, pentru 
simplul fapt că necesită eforturi mai 
mari. „Astăzi însă, cind in fotbalul 
internațional toate marile echipe au 
adoptat acest sistem, Dinamo nu are 
voie să ezite. Toate eforturile trebuie 
îndreptate spre insușirea sistemului 
care ne va permite să ne afirmăm în 
continuare in arena internațională, 
contribuind la creșterea prestigiului 
fotbalului nostru. Orice concesie in a- 
ceastă direcție nu face decit să dezor
ganizeze echipa și să-i intirzie ascen
siunea".

★
Seara de lucru de la Dinamo a fost 

o invitație la muncă, la seriozitate la 
cutezanță și, implicit, la desăvirșire. 
A fost, în sfîrșit, o seară în care lide
rul a dat tonul spiritului autocritic atît 
de necesar echipelor noastre în această 
iarnă a speranțelor.

IOAN CH1RILA

=---

FEMININ

3. Știința Cluj 6 4 2:15: 9 (302—272) i10
4. Dinamo 6 4 2 14:10 (312—279) 10
5. C.S.M. Sibiu 6 3 3:13:13 (329-311, 9
6. C.S.M. Cluj 6 3 3:12:12 (287-314) 9
7. Farul Constanța 6 2 4 10:13 (277—278* 8
8. Voința Craiova 6 2 4 11:16 (307—3541 8
9. Știința București 6 2 4 9.15 (282—2951 8

10. Progresul 6 1 5 5:17 (206—303) 7

SERIA A II-A, MASCULIN

1. Minerul Baia M. 4 3 1 9: 5 (179—176', 7
2. Const. Brâila 4 3 1 10: 5 (200—195) 7
3. C.S.M. Cluj 4 3 1 9: 6 (T93—176) 7
4 Știința Brașov 4 2 2 9: 7 (214—1951 8
5. Dinamo Suceava 4 2 2 8: 7 (193—188) 6
6. Electropuieie Cr. 4 2 2 9: 8 (219-207) 6
7. Ind. Sîrmei C. T. 4 2 2 6: 6 (154-157) 6
8. înainte Timișoara 4 1 3 4: 9 (147—174) 5
9. Știința Petioșeni 4 1 3 6:10 (193—205) 5

10. Olimpia București 4 1 3 4:10 (163—187) 5

O ECHIPA DE VOLEI
A ȘCOLARILOR

1. Partizanul r. Br. 4 3 1 10: 5 (201—150) 7
2. Voința M. Ciuc 3 3 0 9: 4 (173—158) 6
3. Corvinul Deva 4 2 2 7: 7 (179—174) 6
4. Pr. Tîrgoviște 4 2 2 7: 7 (164—167) 6
5. Metalul București 3 2 1 6: 4 (125—109) 5
6. Voința București 4 1 3 5:10 (176—129) 5
7. Penicilina Iași 3 1 2 5; 6 (119 —145) 4
8. C.F.R. Timișoara 3 0 3 3; 9 (130—164) 3

La școala profesională de mecanici 
agricoli din comuna Gemeni, raionul 
Calafat, în cadrul asociației sportive 
Agronomul a luat ființă o echipă de 
volei. Sportul cu mingea peste plasă e 
mult îndrăgit de elevii de aici. Pînă 
în prezent au fost legitimați 14 jucători 
din cei 25 cit numără secția și care se 
pregătesc sub conducerea profesoarei 
Rodica Piscupescu.

FLORIN SAVA 
elev



„Cupa București" la hochei pe gheață
(Urmare din pag. 1)

(dacă 11 se spune ce trebuie) mergînd 
lanț ctf aceleași'lipsuri de la început 
piuă la sfîrșit.

Am vrea să subliniem că deși au 
fost net dominați în acest meci, în 
cîteva rînduri (2—3 și chiar 5 minu
te) hocheistii noștri au reușit să ia 
totuși inițiativa, că cele două goluri 
înscrise de. foanovici și Naghi în. re
priză ultimă au fost fructul _ unor ac
țiuni' colective, bine construite.

Pregătirea fizică e bună, patina jul e 
îmbunătățit față de anul trecut. Au 
fost momente în repriza I și mai ales 
spre, sfîrșitul celei secunde cînd jocul 
nostru a fost ceva mai orientat, mai 
clar chiar decît în meciul cu Selecțio
nata' Berlin. Așadar, se impune ca M. 
Flamaropol și ceilalți antrenori să lu
creze fără răgaz pentru însușirea de 
către jucători a orientării tactice, ne
cesară atît în apărare, cît și în atac, 
pentru că — după cum se vede — au 
scăpat din mînă acest lucru foarte im
portant. Dacă ținem seama că este 
vorba de jucători cu multă experien
ță, timpul puțin care a mai rămas 
pînă la Jocurile Olimpice este suficient. 
Dar, repetăm, trebuie muncit serios. 
Altfel...

Pentru oaspeți au.marcat Brada (3), 
Haber, Liska, lonak și Wabnegger.

Au arbitrat cu scăpări Mitin 
(U.R.S.S.) și Patschewscki (R.D.G.).

MIRCEA COSTEA

ARIPILE SOVIETELOR — SEL. DE 
TINERET 14—1 (5—0, 7—0, 2—1)

Echipa noastră de tineret continuă 
să facă o figură nesatisfăcătoare în 
„Cupa București". După înfrîngerea cu 
14—0 suferită în fața lui Spartak Pil- 
sen.- marți seara, tinerii noștri ho- 
cheiști au jucat din nou rol de parte
neri de antrenament, de astă dată 
pentru Aripile Sovietelor. Acționînd 
crispat, cu o nejustificată teamă, re
prezentanții noștri s-au mărginit, timp 
de două reprize, la o apărare fără 
perspective, mulțumindu-se să respin
gă' atacurile adverse și preocupîndu-se 
prea puțin pentru construirea de ac
țiuni ofensive. Or, în aceste condiții, 
o echipă cu „atout“-uri tehnice evi
dent mai mici, cum a fost selecționata 
noastră de tineret, față de redutabila 
formație sovietică, nu poate face la 
hochei — în cel mai bun caz — decît 
să limiteze proporțiile scorului. Cum 
însă jucătorii noștri n-au practicat 
o apărare fermă, în sensul că au evi
tat contactul cu adversarul, lăsîndtt-i 
astfel pe oaspeți să combine în voie 
și să pătrundă cu ușurință prin dispo
zitiv. ei nu și-au putut atinge obiecti
vul și. — după 40 de minute de joc 
— scorul era 12—0!

Lăsîhd la o parte timiditatea, prac- 
ticîrid o apărare mai decisă, jucînd 
mai mult „la om“ și — mai ales — 
lansjndu-se mai curajos în atac, tinerii 
eomponenți ai selecționatei noastre au 
reușit să dea ultimei reprize o cu to
tul altă față. Semnificativ este faptul 
Că de unde in repriza a doua primiseră 7 
goluri fără să se fi apropiat vreodată

O DATA cu anunțarea participării sta
telor Honduras, Surinam și R.A.U., numă
rul țărilor înscrise la ediția din anul 1966 
a campionatului mondial de fotbal a cres
cut la 71, din 128 de federații naționale 
afiliate la F.I.F.A. Pe continente, aceste 
echipe se împart astfel : Europa 31 (din 
33), Africa 15 (35). America de Sud 10
(10), America Centrală și de Nord 9 (18), 
Asia 6 (30). Tragerea la sorți a meciuri
lor eliminatorii va avea loc la sfîrșitul 
lui ianuarie, la Zurich.

CUNOSCUTA gimnastă cehoslovacă Eva 
Bosakova interpretează unul din rolurile 
principale ale filmului „Vorbește-mi de 
alte lucruri", care a fost terminat recent. 
Evoluțiile Evei Bosakova pe platoul de 
filmare au perturbat însă pregătirile ei 
sportive, astfel incit ea nu s-a clasat de
cît pe locul zece la campionatele de gim
nastică ale R.S. Cehoslovace.

Cl$TIGlND cursa automobilistică „Marele 
Premiu al Africii de Sud", fim Clark, su
pranumit „scoțianul zburător", a cucerit 
totodată titlul de campion mondial la au
tomobilism pe anul 1S63. Din cele zece 
mari concursuri, contînd pentru campiona
tele mondiale, Clark a cîștigat șapte, per
formanță care nu a fost realizată nici 
măcar de celebrul automobilist Juan Ma
nuel Fangio.

SLABA comportare a reprezentati
vei de fotbal a Austriei — 5 înirîngeri, 
un meci nul, o victorie și un golaveraj 
deficitar 7:12 — a ridicat problema înlo
cuirii actualului director tehnic al echipei, 
Karl Delcer. După cum a scris ziarul „Welt 
am M.ontag Sport", Delcer va părăsi pos
tul său în vară, cînd îi expiră contractul,
și va fi înlocuit de Adolf Patek, Noul di
rector tehnic va fi ajutat de un antrenor
național, un lucru nou pentru fotbalul aus
triac. Antrenorul național nu va fi altul
decît fostul internațional Ernst Ockwirk, în 
prezent antrenor al echipei italiene Samp- 
doria.

VALUL de frig care a cuprins Italia a 
făcut să scadă simțitor numărul spectato
rilor la meciurile de fotbal. Astfel, la Mi
lano, partida dintre echipa argentiniană 

periculos de poarta adversă, în ultima 
parte a jocului ei i-au ținut de multe 
ori pe hocheistii sovietici în treimea 
lor.

Punctele au fost marcate de: Gre- 
benikov (3) Ivașin (3), Martiniuc (2), 
Vozvîșaev (2), Maslenikov (2), Zaru
bin și Țîțîn pentru Aripile Sovietelor 
și Tarei pentru selecționata noastră.

Au condus arbitrii N. Turceanu și 
Fr. Buta. De subliniat faptul că în 
acest meci nu s-a înregistrat nici o 
eliminare, ceea ce la hochei constituie 
o raritate.

RADU URZICEANU

★

SELECȚIONATA BERLIN - SELEC
ȚIONATA DE TINERET 8—1

(2-0, 3-0, 3-1)

Era de așteptat, dat fiind raportul 
de forțe dintre cele două echipe, ca 
selecționata de tineret să realizeze 
aseară în compania hocheiștilor ber- 
linezi un meci echilibrat. Insă și de 
această dată, tinerii jucători romîni 
au dezamăgit, manifested o acuță 
lipsă de forță și lăsîndu-se ușor de
pășiți în cea mai mare parte a due
lurilor pentru puc. Oaspeții, dornici 
să realizeze o victorie după cele două 
înfrîngeri suferite în acest turneu, au 
luptat cu energie, au patinat tot 
timpul, dominlnd net în zona neu
tră, de unde au declanșat atacuri 
numeroase.

Au înscris în ordine: Engelman 
(min. 4). Til (min. 11), Rohl (min. 
22), Braun (23), Borzik (34), Domke 
(46). Braun (53), Stefanov — sei. 
tineret (53), Karel Bauer (55).

CALIN ANTONESCU

ARIPILE SOVIETELOR — SPARTAK 
PILSEN 4-0 (1-0, 1-0, 2-0)

In cel de-al doilea meci de aseară, 
Aripile Sovietelor și Spartak Pilsen au 
furnizat cel mai frumos joc al tur
neului. Ne-a plăcut în special prima 
repriză, în care cele două valoroase 
formații oaspe ne-au oferit un hochei 
pe care l-am urmărit cu reală plă
cere. A fost, de altfel, repriza în care 
Spartak s-a menținut la nivelul învin
gătorilor ; pentru că în celelalte hoche- 
iștii cehoslovaci au cedat treptat în 
fața atacurilor impetuoase, rapide, bine 
concepute, ale adversarului, terminînd 
în vădită dificultate.

Punctele au fost marcate de: Țîțîn 
(min. 2), Maslenikov (min. 32), 
Martiniuc (min. 43) și Karpov (min. 
54).'

★

Astă-seară, turneul se încheie cu jocul 
Selecționata olimpică — Aripile Sovie
telor. In deschidere, Berlin — Spartak 
Pilsen, de la ora 17.

Boca Juniors și Internaziouale a fost urmă
rită de 2 000 spectatori într-ua stadion de... 
90 000 de locuri 1

WILLIAM RIORDAN, președintele comite
tului de organizare a campionatelor S.U.A. 
de tenis pe teren acoperit, a anunțat 
că la ediția din acest an a acestei im
portante competiții au fost invitați să par
ticipe mai mulți jucători sovietici. Cam
pionatele se vor desfășura între 18 și 23 
februarie la Sisbury (statul Maryland).

CICLISTUL Jacques Anquetil a fost de
semnat drept cel mai bun sportiv francez 
al anului 1963, în cadrul anchetei organi
zate de ziarul „L’Equipe". El este urmat 
de scrimerul J. C. Magnan șl de atletul 
Michel Jazy.

CU PRILEJUL jubileului fotbalului danez, 
anul acesta urmează să se desfășoare un 
meci de fotbal intre reprezentativa țărilor 
Scandinave și o selecționată a F.I.F.A. 
Selecționerii scandinavi au hotărît să nu 
apeleze la serviciile jucătorilor aflați în 
Franța și în Italia, desemnînd în lot 6 
suedezi, 8 danezi, 3 finlandezi și 3 nor
vegieni.

CA URMARE a infrîngerii suferite de Aus
tralia in finala „Cupei Davis", federația 
australiană de tenis a interzis tuturor ju
cătorilor să plece la diferite turnee în 
străinătate înainte de 31 martie. Această 
hotărîre, care a provocat o mare nemulțu
mire în rîndurile te ismanilor fruntași aus
tralieni, a fost speculată de Frank Sedgman, 
președintele Federației jucătorilor de tenis 
profesioniști, pentru a face oferte la cinci 
dintre cei mai buni tenismani australieni : 
Roy Emerson, Ken Fietche, Fred Siolle, Bob 
Hewitt și «Martin Mulligan de a trace în 
rîndurile profesioniștilor. Cei cinci nu au 
dat încă nici un răspuns.

INNSBRUCK este „orașul cel mai sportiv 
din lume’ : din 100 000 de locuitori, 60 000 
practică cu regularitate schiul.

IN 1963, atletismul suedez a înregistrat 
progrese însemnate la pioba de sărituri 
în înălțime : 200 de atleți au sărit peste 
1,80 m, 15— peste 2 m (printre aceștia și 
Bo Jonsson, în vîrstă de 16 ani). Cele mai 
bune rezultate • Petersson (2,13 m), Nilsson 
(2,12 m) și Albertsson (2,07 m).

1«97 M LA SĂRITURĂ în înălțime este re
zultatul obținut de elevul sovietic Vitali 
Palțatov, în vîrstă de 15 ani. Palțatov, în 
care mulți văd un Brumei în perspectivă, 
a stabilit astfel un nou record ai U.R.S.S. 
la categoria juniori 15—16 ani. Vechiul re
cord îi aparținea cu 1,95 m.

VEIKKO KANKKONEN (FINLANDA) 
ÎNVINGĂTOR ÎN CONCURSUL 

„CELE 4 TRAMBULINE"

Cu disputarea concursului de sărituri 
cu schiurile de la Bischofshofen a luat 
sfîrșit tradiționala competiție „Cele 
4 trambuline11. Ultimul concurs a fost 
cîștigat de austriacul Baldur Preiml 
care a realizat 232,9 puncte. El a obți
nut două sărituri de cîte 99 m. Finlan
dezul Veikko Kankkonen s-a clasat pe 
locul doi cu 218,7 puncte urmat de 
Ygesseth (Norvegia) și Recknagel (R.D, 
Germană), ambii cu cîte 218,1 puncte.

lecție în vederea Olimpiadei Albe. 
Din nou la masculin titlul a revenit 
lui Karel Divin — 1 152,9 puncte, în 
timp ce la feminin Mrazkova s-a do
vedit de departe cea mai în formă 
realizînd 1 192,6 puncte. Titlul la pe
rechi a fost cîștigat de Wlachowska 
Bartosiewicz — 222,6 puncte. La
dans au terminat pe primul loc frații 
Eva și Pavel Roman cu 255,8 puncte.

CONCURSUL PREOLIMPIC DE SCHI 
DE LA HINDELAG

în ziua a doua a concursului pre- 
olimpic de schi de la Hindelag (RFG), 
participanfii și-au disputat victoria in 
proba de slalom special. „Veteranul" 
Francois Bonlieu (Franța), în vîrstă 
de 31 ani, a arătat o bună pregătire

MELBOURNE 8 (Agerpres). — In 
cadrul' campionatelor internaționale de 
tenis ,.ale; Australiei care se desfășoa
ră la Brisbane, Mike Sangster (An
glia) l-a învins cu 6—8; 16—14; 
8—6; 4—6; 6—4 pe australianul Bob
1 lewitt. Meciul a durat aproape 4 ore 
și jumătate.

Alte rezultate, simplu masculin:

CEHOSLOVACIA — FRANȚA 
72—69 LA BASCHET MASCULIN

In Palatul Sporturilor din Praga s-a dis
putat meciul internațional masculin de bas
chet dintre echipele R. S. Cehoslovace și 
Franței. Bascheibaliștii cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 72—69 (38—32). 
Din echipa cehoslovacă cel mai eficace 
jucător a fost Tomașek care a înscris 18 
puncte. Francezii au avut cel mai bun ju
cător în Mayer.

REINTRAREA LUI PATERSSON: 
SANIE AMONTI ÎNVINS PRIN K.O. 

IN RUNDUL 8!
Peste 12 000 de spectatori au urmărit la 

Stockholm meciul amical de box dintre 
„greii" Sânte Amonti, campionul Italiei, și 
fostul campion mondial, negrul Floyd Pa- 
tersson. Net superior, Patersson a obținut 
victoria în rundul 8, prin k.o, tehnic. A- 
cesta este primul meci susținut de Patersson 
după înfrîngerea suferită în iulie anul 
trecut în fața actualului campion al lumii, 
Sonny Liston. Patersson a declarat ziariș
tilor că intenționează în acest an să-l în- 
tîlnească pe Casius Clay, actualul șalan- 
ger oficial la titlul mondial.

Clasamentul final al competiției : 1. 
Veikko Kankkonen (Finlanda) — 867,2 
puncte; 2. Thorbjoern Ygesseth (Nor
vegia) 85lțl puncte ; 3. Baldur Preiml 
(Austria) — 837 puncte; 4. Antero 
Immonen (Finlanda) -— 836 puncte ; 5. 
Piotr Kovalenko (URSS) — 830,2 punc
te ; 6. Josef Przyblya (R.P. Polonă) 
— 825,15 puncte etc.

CAMPIONUL MONDIAL MELANIN, PE 
LOCUL 15 ÎN CAMPIONATUL 

U.R.S.S.

La Zlataust în cadrul campionatelor 
unionale de schi s-a disputat proba de 
biatlon. Titlul a fost cucerit de stu
dentul din Moscova Alexandr Privalov 
cu timpul de lh 40:36,0. Noul campion 
l-a întrecut pe N. Puzanov, campionul 
țării de anul trecut, care a realizat 
lh 41:33,0 și pe V. Makarov — lh 
42:19,0. Au urmat în clasament V. 
Șuhanov — lh 42:30,0; E. Repin — 
lh 42:39,0 și V. Senîtin — lh 44:26,0. 
Campionul mondial Melanin s-a clasat 
pe locul 15. în formă remarcabilă, 
Baiazit Ghizatulin a obținut titlul de 
campion. în proba de 50 km, realizînd 
timpul de 3h 20:10,0. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ivan Utrobin — 
3h 21:30,0 și Ghenadi Vaganov — 3b 
21:31,0.

SCHIOARA FRANCEZĂ MARIELLE 
GOITSCHEL A CÎȘTIGAT SLALOMUL 

SPECIAL LA GRINDELWALD

A început cea de-a 26-a ediție a 
concursului internațional feminin de 
schi de la Grindelwald. Proba de slalom 
special a fost cîștigată de Marielle Goit- 
schel (Franța), în vîrstă de 19 ani, care, a 
realizat timpul de 111,02/100 (56,661100 
și 54,36/100). Din cauza pistei înghe
țate au fost înregistrate numeroase 
abandonuri și descaliiicări. Printre 
descalificate se numără Jeanne Sau- 
bert, Annie Famose, Marianne Jahn, 
Pia Riva, Therese Obrecht, Heidi Biebl 
și altele.

Clasament ; 1. Marielle Goitschel
(Franța) 111,02/100 ; 2. Traudl livelier

JUDECIND după numărul de membri ai 
Uniunii sportive iugoslave, sportul cel mai 
popular în R.S.F. Iugoslavia este tirul, în- 
trucît din totalul de 1.470.000 de sportivi le
gitimați, peste 400000 sînt trăgători. Fotba
lul se află pe locul al doilea, cu 136 000 de 
sportivi legitimați, urmat de handbal (44 000), 
atletism (17 000) etc.

LA BRUXELLES s-a deschis un mare ma
gazin cu articole de sport, în care doritorii 
își pot încerca pe loc schiurile cumpăra
te lansîndu-se pe o pîrtie din material 
plastic instalată chiar în incinta magazinu
lui.

RECENT, clubul sportiv Spartak Praga și-a 
serbat cea de a 70-a aniversare. Clubul 
are în prezent 4 000 de membri și 17 sec
ții.

ECHIPA de fotbal Olympique Marseille 
nu va mai susține nici un meci pe teren 
propriu. Această hotărîre ciudată a fost 
luată în urma constatării că stadionul din 
Marsilia... aduce ghinion 1 In timp ce echi
pa se comporta bine în meciurile jucate 
în deplasare, pe stadionul cu pricina a 
fost în repetate rînduri învinsă, mai mulți 
jucători au fost accidentați, au avut loc 
numeroase certuri și incidente. „Am fost 
nevoiți să luăm această măsură, declară 
președintele clubului. Luciani, întrucît ju
cătorii intrau timorați pe teren propriu, 
considerîndu-1... vrăjit 1"

CERCURILE sportive din Anglia își mani
festă nemulțumirea față de atitudinea pe 
care o au mulți spectatori în timpul me
ciurilor de fotbal. Vorbind despre groso
lăniile tot mai frecvente, care se înregis
trează atîi pe teren cît și în tribune. Zia
rul „Daily Express" propune o soluție : 
„Vindeți spectatoarelor bilete cu preț redus* 1. 
Cînd femeile vor veni în număr mare pe 
stadioane, chiar și spectatorii sau jucă
torii cei mai nervoși își vor controla ex
presiile".

LA VANCOUVER (S.U.A.) un meci din ca
drul „Cupei Grey" (important trofeu al fot
balului american), s-a transformat într-o 
încăierare soldată cu numeroși răniți și 
50 de arestați. Violența jucătorilor și a su
porterilor nu mai pare surprinzătoare dacă 
menționăm că meciul s-a disputat între... 
„Pisicile sălbatice" din Hamilton și „Leii" 
din Vancouver.

(Austria) 114,99/100 ; 3. Astrid Sand
vik (Norvegia) 116,20/100 ;> 4. Linda 
Mexyers (SUA) 116,32/100; 5. Barbara 
Ferries (SUA) 116,94/100 etc. Con
cursul de la Grindelwald va continua 
cu disputarea probei de slalom uriaș.

PATINATORII ARTISTICI CEHO
SLOVACI AU EVOLUAT LA BRNO

Patinatorii artistici cehoslovaci au 
evoluat la Brno în cadrul campionate
lor țării, criteriu de verificare și se-

Flacăra olimpică 
de la Innsbruck

Flacăra olimpică va arde la Inns
bruck de la 29 ianuarie la 9 februarie, 
în cupa pe care o vedeți în fotografia 
de mai sus și care este instalată lingă 
trambulina de la Berg-Isel. Cupa, ali
mentată cu gaz de pro pan, se află 
așezată pe un soclu de beton înalt de 
7,50 m. După închiderea Jocurilor, a- 
ceasta impozantă cupă va rămîne pe 
loc, ca monument în amintirea acestei 
ediții a J.O. de iarnă. 

Campionatele internaționale de tenis ale Australiei

Scurte știri externe

terminînd victorios. In cele două man
șe Bonlieu a ■ realizat timpul de 
89,25/100 (44,07/100 și 45,18'100). Cea 
mai rapidă cursă a făcut-o Blid Werner 
(SUA) care în prima manșă a fost 
cronometrat cu 43,96/100. in cea de a 
doua manșă el a ratat o poartă și a 
ieșit din concurs.

Clasamentul probei; 1. F. Bonlieu 
(Franța) 89,25/100 ; 2. Pepi Stiegler 
(Austria) 89,82/100; 3. Bill Kidd
(SUA) 90,24/100 ; 4. Karl Schrantz 
(Austria) 90,50/100 ; 5. C. Ferries
(SUA) 90,77/100; 6. E. Zimmerman 
(Austria) 91,09/100; 7. G. Nenning 
(Austria) 91,34/100 etc.

RENUMITI CAMPIONI DE PATINAJ 
SI SCHI FAC PRIMELE PRO

NOSTICURI

Cum vă pregătiți pentru olimpiada 
de la Innsbruck, ce. speranțe aveți, 
care sint adversarii cei mai puternici ? 
lata întrebările puse cîtorva din marii 
campioni ai sporturilor de iarnă. Răs
punsurile reflectă grija cu care se an
trenează aceștia, dorința tuturor de a 
se prezenta cît mai bine la întreceri
le „Olimpiadei albe".

„Voi lupta centru medalia de aur 
la Innsbruck — a declarat Viktor 
Kosicikin — deși va fi mai greu decît 
Ia Squaw Valley. In ultimii 4 ani s-au 
ridicat mulți tineri patinatori foarte 
tale ut a ți".

Fostul campion mondial de patinaj- 
viteză a subliniat că pe distanțe lungi 
are coneurenți puternici în suedezii 
Jonny și Ivar Nilsson. Dintre tinerii 
selecționați în echipa sovietică, Kosi
cikin l-a menționat pe Igor Ostașev 
din Arhanghelsk.

In Austria vor concura pentru me
dalia de aur olimpică și patina... " 
norvegieni, dintre care se evidențiază 
Per Ivar Moe, in vîrstă de 19 ani. 
în Peninsula Scandinavică el este cu
noscut sub numele de „prințul, sportu
lui cu patinele". Răspunzînd la între
bări Moe a spus că in acest sezon pe 
distanța sa preferată de 5000 metri, 
se poate înregistra un timp de aproxi
mativ 7 minute, 20 secunde — rezultat 
care pare fantastic.

Cunoscutul schior finlandez, Veikko 
Hakulinen, se pregătește intens în 
vederea Olimpiadei de iarnă. El a 
obținut premii la Jocurile Olimpice din 
anul 1960 pe distanța de 15 și 50 km 
dar acum și-a schimbat specialitatea. 
Hakulinen va participa la biatlon 
(cursă pe 20 km cu tir). In anul IV. . 
Hakulinen a cîștigat campionatul Fin
landei în această probă. Pentru meda
lia de aur, după părerea lui, cei mai 
serioși pretendenți sînt biatloniștii so
vietici. „Dar, a adăugat Hakulinen, 
trebuie să ne așteptăm la surprize și 
din partea norvegienilor, la fel ca și 
din partea suedezilor".

Stolle (Australia) — Bien (Austra
lia) 6—3; 6—4, 6—2; Mulligan (Aus
tralia) — Țpylor fAnglîă) 6—4; 16— 
14; 4- 5, 6—2; Emerson (Australia)1 
— Bowman (Australia) 6—4; 7—5; 
6—4; simplu feminin: Turner (Aus
tralia) — Kynaston (Australia) 6—1; 
6—2; Smith (Australia) — Hawton 
(Australia) 6—1 ; 6—0.

TAL, LIDER LA HASTINGS
Fostul campion mondial Mihail Tal 

(U.R.S.S.) continuă să fie lider în turneul 
internațional de șah de la Hastings. In 
runda a 8-a, Tal l-a învins în 49 de mutări 
pe Franklin (Anglia). In cea mai intere
santă partidă Hasin (U.R.S.S.) și Gligoricl 
(Iugoslavia) au făcut remiză. Clausen (Da
nemarca) a cîștigat la Bely (R.P.U.), iar 
N. Littlewood (Anglia) l-a învins cu albei© 
pe Lengyel (R.P.U.). In partidele întrerupte 
din runda a 7-a Gligorici a remizat cu 
Bely, rezultat care a fost consemnat și în 
partida Clausen-Hindle. înaintea ultimei 
runde clasamentul se prezintă astfel : 
1. Tal 6’<) puncte ; 2—5. Lengyel, N. Little
wood, Hasin și Gligorici cu cîte 5,5 puncte ; 
6. Clausen 4 puncte ; 7. Bely 2 puncte ; 
8. Franklin 0,5 puncte etc.

In ultima rundă Tal va juca cu Lengyel, 
Gligorici cu Littlewood, iar Clausen cu 
Hasin.

Campioana lumii Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) continuă să fie lideră a turneului 
„șalangerilor". Cu două runde înaintea 
încheierii competiției, ea totalizează 5,5 
puncte.

(Agerpres).
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