
Instructorii voluntari

Primu pași...
Foto : Ion Constantin

un fond de preț 
al mișcării sportive

F\ e mai mulți ani iarna a devenit un sezon bogat
■ în evenimente sportive. Sutele de mii de amatori 

de sport din țara noastră au îndrăgit schiul, săniu- 
șul și patinajul, fac în timpul iernii plimbări turis
tice, participă la concursuri de orientare și la cro
suri, se întrec în cadrul competițiilor de gimnastică, 
haltere, trîntă etc. care au loc în săli. Așadar, sezo
nul sportiv de iarnă este aproape la fel de animat 
ca și cel al lunilor de vară.

Spartachiada de iarnă a tineretului îmbină prefe
rințele amatorilor de sport programînd întreceri 
atractive la 11 discipline. Largile posibilități pe care 
le au astăzi asociațiile sportive — atît din punct 
de vedere material cît și organizatoric — experiența 
pe care au acumulat-o de-a lungul anilor, fac ca 
această mare întrecere sportivă să devină un minu
nat prilej de cuprindere a unor largi mase de oa
meni ai muncii, a întregului tineret, în practicarea 
organizată a exercițiilor fizice și sportului. Succesul 
acestei acțiuni depinde însă în bună măsură și de 
modul în care consiliile asociațiilor sportive știu să 
folosească în mod judicios aportul instructorilor 
voluntari pe ramură de sport. Avem astăzi în în
treaga țară peste 55.000 de instructori voluntari 
calificați care pot contribui cu cunoștințele lor la 
pregătirea participanților la Spartachiada de iarnă, 
la mobilizarea tineretului la startul întrecerilor.

Majoritatea consiliilor asociațiilor sportive apre
ciază în mod deosebit contribuția pe care o pot 
aduce instructorii voluntari la realizarea succesului 
acestei importante competiții de mase. La-asocia
țiile sportive Cimentul și Viitorul din Bicaz, instruc
torii voluntari de atletism pregătesc pe participanfi 
în vederea întrecerilor de cros, iar cei de lupte pe 
protagoniștii competițiilor de trîntă, la Autobuzul 
București, instructorul voluntar de tir este în perma-

(Cordinuare In pag. a 3-a)

UITE C
Eram hotărît să intitulez aces

te rînduri : „I-ț-J-ț-l=O“. Nu 
din originalitate cu orice... preț, 
ci pur și simplu 
ța de a sintetiza 
conținutul scurtei mele poves
tiri. Și totuși am i 
alt titlu. De ce ?...

Către, sfîrșitul anului trecut, 
cînd încă nu dăduse zăpada dar 
frigul își arătase colții, am tre
cut printr-o localitate m-ai puțin 
cercetată de amatorii drumeției; 
Tirgu Secuiesc. Un orășel așezat 
în depresiunea munților Vran- 
cei, cu ierni care îl „vizitează" 
aproape un semestru și... mult 
tineret dorpic să practice exer
cițiile fizice. De aceea, încă (lin 
noiembrie localnicii își pregătesc 
cu grijă patinoarele pentru ho- 
cheiști și viitorii artiști ai ghe- 
ții, organizînd o bogată activi
tate sportivă în aer liber. Dar 
sălile de sport ce au dreptul la 
aceeași grijă și în care trebuie 
să găsești o animație asemănă
toare, cum se prezintă ele? Te

din dorin- 
cit mai bine

optat pentru
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S-a încheiat „Cupa București" la hochei pe gheată
In ultimul joc: Selecționata olimpică a R.P.R. 

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

Competiția hocheistică 
tradițională „Cupa Bucu
rești" s-a încheiat joi 
seara cu meciul cel mai 
disputat și mai interesant 
din toate cele 10 ale pro
gramului: SELECȚIONA
TA OLIMPICA — ARI
PILE SOVIETELOR. Pri
vind în tribune înainte 
de meci, am constatat

treacă de Selecționata o- 
limpică, obținînd numai 
un rezultat de egalitate i 
3—3 !

Formația sovietică n-a 
jucat mai slab decît pînă 
acum, adăugind la cali
tățile cunoscute un plus de 
vigoare, și nu s-a împă
cat nici un moment cu 
ideea că va trebui să se

oarecare reviriment, un 
plus de claritate, în or
ganizarea jocului, mai 
ales în atac, ar însemna 
să neglijăm preocuparea 
care există în această di
recție. Este cu atit mai

mircea costea
RADU URZICEANU

(Continuare în pag. a 8-a)

Un atac al echipei noastre la poarta oaspeților. Fază din meciul Selecționata olim
pică — Aripile Sovietelor 3—3

cu satisfacție că meciu
rile în general sub nivelul 
posibilităților prestate de 
prima noastră garnitură în 
acest turneu n-au clătinat 
încrederea numeroșilor iu
bitori ai hocheiului în e- 
chipa noastră și nici con
vingerea lor că — în po
fida înfățișării clasamen
tului — ultimul meci al 
turneului va fi și cel mai 
„tare". Și intr-adevăr așa 
a fost. Echipa care a fost 
evident cea mai bună 
dintre cele cinci partici
pante și care repurtase 
victorii la scor, Aripile 
Sovietelor, n-a putut să

oprească din... cursa vic
toriilor detașate. Și dacă 
lucrurile au ieșit altfel, a- 
cesta s-a datorat îndeo
sebi schimbării în bine a 
echipei noastre. Ceea ce 
s-a văzut în primul rînd 
la hocheiștii romîni a 
fost hotărîrea cu care au 
atardat acest meci, lup- 
tînd de la egal la egal, 
curajos și susținut, din 
primul pînă în ultimul 
minut de joc. Am văzut 
întregul efectiv de jucă
tori dăruindu-se întrecerii 
sportive din toată inima, 
fără să-și precupețească 
eforturile, atît în atac cît 
și în apărare. Dar a pu
ne totul pe seama elanului 
și a nu sublinia și un

Foto : T. Koibu

Ă SE POATE!
aștepți să găsești la lucru, aci, 
alți numeroși tineri. Te aștepți 
dar nu-i găsești! Mai bine zis 
nu i-am găsit. Din ce cauză ? 
Răspunsul ni-l dă vizita pe care 
am făcut-o la cele trei baze spor
tive din Tg. Secuiesc.

Fostul complex al clubului 
sportiv orășenesc — administrat 
de Sfatul popular local — com
pus dintr-o pqpicărie, o sală 
mare pentru gimnastică, lupte, 
box și una mică de șah, l-am 
găsit intr-o renovare care nu se 
mai termina. Lucrările se des
fășurau — și nu din motive se
rioase — in ritm de melc iar 
ansamblul in loc să prindă o 
față nouă, lua o înfățișare și 
mai veche, spre dezolarea celor 
dornici să-și desfășoare aici ac
tivitatea.

Dar să mergem și la centrul 
școlar agricol, acolo unde se 
află cea mai spațioasă sală de 
sport din localitate. Sosit aci 
ai impresia unui coșmar. Ai de-a

face cu o sală spațioasă tocmai 
buni de sport, dar care impresio
nează neplăcut priit lipsa totală 
de îngrijire în care am aflat-o. 
Pereți murdari și roși ca de șoa
reci, un parchet pe care parcă 
se patinase, un... dulap de bucă
tărie aruncat intr-un colț, bănci 
de gimnastică deteriorate, așe- 
jațe claie peste grămadă, o sal
tea ruptă, o trambulină trans
formată în tablă și multe ase
menea aparate aruncate vraiște, 
iată „tabloul" la care nu ie 
așteptai. Dacă ridicai cumva pri
virea dădeai de cercevelele fără 
geamuri zbătîndu-se în voia via
tului, de serpentinele multicolore 
rămase — pe semne după un 
bal — în locul prăjinilor și frîti- 
ghiilor de gimnastică, de plasele 
păianjenilor, țesute prin un
ghere. T oate angajamentele

NEAGOE MARDAN

(Continuare ia pag, a J-a)

Iuliana Simon, una din 
protagonistele concursului 
de deschidere de la Polar 

na Brașov

8 pagini 25 hani

Brașov:Miine, la Poiana
concursul de deschidere a sezonului

Apropierea Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck se face tot mai 
simțită, in primul rînd 
prin numeroasele con
cursuri internaționale și 
interne de verificare și 
selecție din țările parti
cipante. Schiorii romîni 
au susținut primele în
treceri cu cîteva zile în 
urmă la Vatra Doinei, 
unde fondistele și biatlo- 
niștii și-au disputat în- 
tiietatea în compania 
unor valoroși sportivi 
din R.S. Cehoslovacă, 
R.P. Bulgaria și R.D. 
Germană.

N-a trecut însă nici o 
săptămînă și iată că 
membrii loturilor noastre 
olimpice vor susține noi 
examene, de asfă-dată în 
deplasare. Marcela Leatn- 
pă-Bratu, Iuliana Bdgpzi 
și Rodica Munteanu au 
plecat în localitatea 
Nassau din R.D. Ger
mană unde vor participa, 
alături de cete mai bune 
schioare din Uniunea 
Sovietică, Suedia, Finlan
da, Norvegia, R.P. Po
lonă. R.D. Germană,

R.S. Cehoslovacă, R.P. 
Bulgaria etc., ia uti mare 
concurs preolimpic. Pri
ma probă — 3 km — 
este 
azi, 
km

Membrii echipei secun
de de biatlon a țării noas
tre au plecat in R.P. 
Polonă, la un interesant 
concurs triunghiular R.P. 
Polonă — R.D. Germană 
— R.P. Romînă. între
cerea va avea loc miine 
la Zakopane. Țara noas
tră va Ii reprezentată de 
Gh. Cimpoia, Gh. 
descu, D. 
Țeposa.

MIINE, 
BRASOV,

DE INAUGURARE 
A SEZONULUI

Aminat cu o săptăinî- 
nă din cauza lipsei de 
zăpadă, tradiționalul con
curs de inaugurare ofi
cială a sezonului se va 
desfășura miine diminea
ță ia Poiana Brașov și 
nu la Predeal, cum era

programată pentru 
iar ștafeta de 3x5 
va avea loc tnîiiie.

Bd-
Zangor și M

LA POIANA
CONCURSUL

(Continuare în pag. a 6-a)
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sportului C. DJă- 
Constantin, Erne- 

mai bune rezul- 
Iosil Sirbu, N.

ANTRENAMENTE IN SALA..,

Haralambie Ivcs-

SPORTIVI FRUNTAȘ! TȘ1 TREC 
PROBELE INSIGNE!

DE POLISPORTIV
Poligonul de tir din incinta parcu

lui sportiv Dinamo din Capitala a 
cunoscut, acum cîteva zile, un frea
măt deosebit. Peste 509 de sportivi 
ai clubului Steaua au venit aici 
pentru a-și trece, proba de tir pre
văzuta în regulamentul .Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv". Prin
tre cei prezenți pe standuri puteau 
fi văzuți maeștrii emeriți ai spor
tului V. Nîcoară, -- * - -
nov, IosM Sîrbu, Alexandru Peeciu. 
precum și maeștrii 
gulescu, Gheorghe 
ric Jenei și alții.

Evident că cele 
taie le-au obținut 
Rotaru și Gh. Enache specialiști în 
materie. Dar toți sportivii clubului 
Steaua participant: la concursul 
de tir și-au îndeplinit cu succes 
norma.

In timpul lunilor de iarnă at- 
leții de la Institutul de Cultură 
Fizică din București pun accent 
pe pregătirea fizică generală. In 
fotografie, studentul C. Stroe 
lucrînd cu o halteră la dezvol
tarea forței.

FLORIN 
CAT

GHEORGHIU A PLE- 
LA KECSKEMET

a părăsit Capitala cam-
Flerin 

să în- 
cadrul 
de la

ccrre urmează 
azi întrecerea în 
zonal de șah 
(R. P. Ungară). Timarul

Joi seara 
pionul mondial de juniori 
Gheorghiu, 
ceapă de 
turn <il»i 
Kecskemet
șah 1st rom în este însoțit de maes
trul sporrtulul Victor CiocîHea, care 
va fi secundanții! sau în timpul 
turneului.

Azi dimineața la Kecskemet are 
loc tragerea la sorți a pairticipan- 
ților la turneu, dup â-amiaza fiind 
programată prima runda.

ECHIPA DE TINERET A R.P.R. 
LA HOCHEI PE GHEATĂ JOA

CA IN R.P. POLONA

Echipa de tineret la liochei pe 
gheață a țării noastre a părăsit 
Capitala joi seara, îndreptîndu-se 
spre Varșovia.

Sportivii romîni vor susține 
trei meciuri în R. P. Polonă : la 
Varșovia, Bydgoszcz și Toruri.

Din lot fac parte Dutniira.ș, 
Crihan, Batint, Scheau, Fogoroș, 
Barbu, Tarei, Ștefanov, Ciobo- 
taru, Corduban, Otvoș, Varadi, 
Niță și alții.

Antrenorii lotului sînt I. Pe- 
trovici și N. Zografi.

INCA TREI PATINOARE 
IN CAPITALA

Cluburile sportive Unirea șl Ra
pid, în dorința de a crea posibili
tate iubitorilor de patinaj de a 
practica -acest frumos sport au ame
najat pe stadioanele lor^ trei pati
noare năturale. Cele două patinoare 
ale clubului Unirea funcționează pe 
baza sportivă Recolta de pe Șos. 
tancului și pe stadionul Unirea de 
pe Șos. Olteniței. Patinoarul clubu
lui Rapid a fost amenajai pe o por
țiune de 300 de metri pe pista de 
pe stadionul Giulești.

Patinoarele funcționează .zilnic, de 
dimineața și pînă seara.
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ÎN ÎNTRECERILE SPARTACHIADEI Corespondenții ne scriu despre:

„Concursul pentru Insigna de Polisportiv"

Peste cîteva zile la asociația spor
tivă Autobuzul din Capitală, 

se va desfășura adunarea generală de 
dare de seamă. Sportivii uzinei înțîni- 
pină acest eveniment printr-o partici
pare entuziastă la întrecerile Sparta
chiadei de iarnă. Schiul, atletismul, ti
rul sînt discipline in care s-au afirmat 
elemente cu reale calități.

— La Spartachiada de vară, în eta
pa pe raion, ne spune tovarășul N. Ni
colae, președintele asociației, sportivii 
noștri au cucerit numeroase locuri frun
tașe. Sperăm că în actualele întreceri 
să reedităm succesele din vară.

Primele semne sînt bune. Numeroși 
sportivi, printre care frezorul Anghel 
Vînătoru, lăcătușul Octavian Popa și 
sudorul llie Dobre au participat cu deo
sebit succes la întrecerile Spartachia
dei. La tir, de pildă, cele mai valoroa
se performanțe au fost obținute de 
lăcătușul Tudor Stănescu și matrițeru! 
Ion Ciorbă. Poligonul de tir al asocia
ției Autobuzul cunoaște, de altfel, în 
fiecare după-amiază o mare afluență 
de tineri și tinere.

In imaginea alăturată, un aspect din 
timpul întrecerilor de tir.

Pe urinele materialelor publicate
ziarul nostru nr. 4332 a apa- 
material critic în legătură cu

va

• în 
rut un 
comportarea echipei de gimnastică a 
regiunii Brașov la concursul de la 
Reșița. In răspunsul pe care l-am pri
mit de la consiliul regional UCFS 
Brașov, se arată următoarele.: „E- 
chipa noastră s-a prezentat nepregă
tită la acest concurs deoarece nu am 
asigurat cele mai corespunzătoare 
condiții de antrenamente și deci nu 
sîntem absolviți de răspunderea pe 
care o avem în această direcție. Bi
roul consiliului regional UCFS 
lua măsuri pentru a asigura în viitor 
reprezentarea corespunzătoare a re
giunii noastre la competițiile sportive 
republicane".

• De I». școala profesională de 
ucenici Autobuzul din orașul Bucu
rești ne-a sosit următorul răspuns la 
critica făcută în numărul 4356 al zia
rului : „Conducerea școlii a atras a- 
tenția profesorilor de educație fizică 
să aerisească mai bine sala de sport 
înainte de începerea orelor, iar în 
timpul predării, o fereastră să stea 
în permanență deschisă. De asemenea, 
vom construi la partea superioară a 
ferestrelor patru ochiuri de geam, care 
vor asigura o ventilație continuă".

• „Cele arătate în ziar sînt 
deplin juste" — ne răspunde 
raional UCFS Cîmpina. 
fotbaliștii echipei Petrolul 
s-au semnalat abateri de la 
nă, ceea ce a dovedit că nu 
accentul pe munca de educație, 
luat măsuri de către consiliul asocia
ției pentru intensificarea muncii de 
educare prin ținerea unor lecții supli
mentare cu membrii echipei de fotbal".

• Consiliul asociației sportive Al
batros din Constanța ne scrie că arti
colul critic apărut în ziar le-a fost 
de mare ajutor în muncă. In continu
are se arată că întregul consiliu va 
depune străduințe pentru creșterea 
numărului de rriembri UCFS și a 
participanților la o activitate sportiva 
organizată. „Foiosim prilejul acesta, 
se arată în scrisoare, pentru a vă a- 
duce la cunoștință că sprijinul pe care 
îl primim din partea clubului sportiv 
Farul se rezumă doar la... solicitarea

pe 
consiliul 
„Printre 

Băicoi 
discipli- 
s-a pus 

S-au

SPORTUL POPULAR
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La A. S. Constructorul: mulți participanți in competițiile de mase... —. — , i- r ,

Este de mult știut că asociația Constructorul, de pe Iîngă întreprinderea 
de prefabricate Progresul, se numără printre cele fruntașe pe Capitală. Acest 
bun renume se datorează faptului că, pe de o parte, sportivii reprezentînd 
culorile asociației amintite s-au impus tot mai mult în competițiile 
caracter orășenesc în care sînt angrenați, iar, pe de altă parte, în 
asociației activitatea sportivă de mase cuprinde un număr din ce în
mare de oameni ai muncii. Ni s-a 
părut semnificativă pentru acest lucru 
acea parte a dării de seamă, prezen
tată recent de către consiliul asocia
ției în fața adunării generale, în care 
se spunea:

„Asociația noastră a obținut o serie 
de succese. Dacă în anul 1958 exis
tau doar patru secții pe ramură de 
sport, cu echipe în raion, azi activi
tatea sportivă se desfășoară în zece 
secții, cu 6 echipe înscrise în cam
pionatele orășenești respective. Nu
mărul de membri ai UCFS a crescut 
de la 600 (în anul 1959) la 1800 
cîți figurează în actuala evidență a 
asociației".

La aceste cifre mai adăugăm încă 
una: 4000 de tineri și tinere — re
prezentînd sportivii participanți la 

au desă ținem evidența etc". Ce 
cei vizați ?
Consiliul clubului sportiv orășe- 

pentru 
cadrul

organizat Spartachiada de

rubrica „Lovitura de pedeap- 
14 decembrie 1963 se arăta 

Impăratu, antrenorul de box 
sportive din Giurgiu și-a în

suma de bani, reprezentînd 
închirierii sălii de sport 

__ nunți. Consiliul raional 
ne-a comunicat că 

cu

situațiilor lunare. In ultimii doi ani, 
nici un activist al clubului nu a des
chis poarta asociației noastre pentru a 
ne indica concret cum să organizăm 
și să desfășurăm mai bine activitatea, 
cum 
spus

•

nesc Timișoara a fost criticat 
faptul că la întrecerile din 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
a participat un număr redus de ti
neri și tinere. In urma materialului 
apărut în ziar, au fost luate măsuri 
concrete și astfel numărul celor care 
au luat parte la întreceri a ajuns la 
peste 15 000, iar 78 de asociații spor
tive au 
iarnă.

• La 
să“ din 
că llie 
al școlii 
sușit o 
valoarea 
pentru 
UCFS Giurgiu 
cel în cauză a fost sancționat 
avertisment și obligat să depună ba
nii la casieria consiliului raional 
UCFS. Cam blinda sancțiunea...

e După terminarea campionatului 
republican de lupte din anul 1963, a 
fost criticată activitatea desfășurată de 
antrenorul C. Ofițerescu, maestru al 
sportului, care nu a constituit un 
exemplu de comportare pentru luptă
torii pe care îi pregătește. „Recunosc 
că am cea mai mare parte de vină 
pentru comportarea necorespunză
toare a echipei de lupte Rulmentul 
Brașov —, ne-a scris tov. Ofițerescu. 
Am săvîrșit multe greșeli și abateri 
oferind astfel un exemplu negativ 
pentru luptători. Mă voi strădui să 
trag foioase din critica ce ml s-a fă
cut, să muncesc cu 
goste și răspundere, 
cel mai scurt timp, 
Rulmentul să devină 
pregătită. De asemenea, mă voi 
găti cu asiduitate pentru Spartachiada 
republicană, unde voi concura alături 
de maestru] emerit al sportului, D. 
Pîrvulescu și Gh. Sabad".

mai multă dra- 
astfel îneît, în 

echipa de lupte 
o formație bine 

pre-

cu 
cadrul 

ce mai

mase în

imagine

temeinică a 
de mase, în 
asociației, a 
tehnicienilor

activitatea competițională de 
ultimele 11 luni.

In felul acesta avem o 
mai completă a activității ce se des
fășoară în cadrul acestei asociații.

Se poate spune că la Construc
torul s-a muncit cu spor. Princi
pala sarcină, trasată de către docu
mentele Conferinței pe țară a UCFS, 
atragerea maselor de oameni ai 
muncii, a tineretului în practicarea 
organizată și sistematică a exerci- 
țiilor fizice și a sportului stă în 
centrul preocupărilor consiliului aces
tei asociații. Organizarea 
activității competiționale 
special a campionatului 
creat largi posibilități 
de aci de a depista elemente talen
tate care au alcătuit apoi nucleele 
echipelor de performanță 
pe ramură de sport: la 
bal, tenis de masă etc.

De fapt, preocuparea 
pentru organizarea competițiilor de 
mase constituie pîrghia principală cu 
care consiliul asociației Constructorul 
a ajuns la succesele menționate mai 
înainte. Aceste întreceri au avut darul 
să atragă pe terenuri sau în sălile de 
sport fot mai mulți tineri. Numărul 
membrilor UCFS ca și al secțiilor pe 
ramură de sport au crescut de la an 
la an.

ale secțiilor 
baschet, fot-

permanentă

NOI SECȚII SI ASO
CIAȚII SPORTIVE

• De curînd, in cadrul 
școlii medii din comuna 
Dioști, raionul Caracal, 
a luat ființă o asociație 
sportivă. Cu prilejul con
stituirii 110 elevi și pro
fesori au devenit membri 
UCFS. Pentru început 
ei vor activa in 4 secții: 
atletism, volei, turism și 
fotbal.

Prima competiție orga
nizată de consiliul aso
ciației „Știința” a fost 
Spartachiada de iarnă a 
tineretului. La 'întrecerile 
de gimnastică, șah, cros, 
patinaj și săniuș au par
ticipat peste 150 de tineri 
si tinere.

G. DONCIU

• Asociația sportivă 
„Știința" din orașul Stre- 
haia și-a mărit numărul 
secțiilor pe ramură de 
sport. De curînd, a luat 
ființă secția de gimnas
tică, cu un efectiv de 27 
de membri dintre care 8 
fete. De pregătirea lor se

H 0 R E N I „Concursul pen
tru Insigna de Po

lisportiv11 a atras încă de la început un
mare număr de elevi din cadrul aso
ciației sportive Știința Moreni. Dato
rită faptului că membrii consiliului a- 
sociației au popularizat din timp com
petiția și au pus la dispoziția tineri
lor și tinerelor condiții optime de în
trecere, s-au obținut rezultate remar
cabile. Astfel, pînă la sfîrșitul lunii 
decembrie 1963 un număr de 103 elevi 
și eleve și-au trecut toate probele în
scrise în regulamentul concursului. Ală
turi de aceștia au participat și mulți 
profesori. De altfel, primul concurent 
care a trecut toate probele a fost pro
fesorul I. Gheorghe. El a realizat ba
remul pentru gradul II. Dintre elevi 
cei mai vrednici s-au dovedit N. Stan- 
ciu, S. Călărașu, D. Nicolae, Gh. Popa, 
Georgeta Dumitrescu, George ta Ștefă- 
nescu, Vasilica Ciocodei, Daniela 
Oncescu și Emilia Niță. De remarcat 
că o serie de concurenți au obținut în 
același timp și clasificarea sportivă 
la atletism. Astfel: M. Băncilă (8,5 
sec. pe 60 m), D. Savu, V. Oncescu,

că toți salariații 
sînt membri ai 
exercițiile fizice

5

Dezbaterile recentei adunări pentru 
prezentarea dării de seamă au pus 
în lumină interesul și dragostea pe 
care tinerii și vîrstnicii din uzină le 
poartă treburilor asociației lor.

„Activitatea desfășurată în cadrul 
asociației noastre sportive trebuie să 
fie mai bogată — spunea tov. Gh. 
Blăgoi participant la adunare. Con
sider că la noi există încă multe 
posibilități nefolosite și că un panou 
în care să fie popularizate realizările 
secțiilor pe ramură de sport cu echipe 
înscrise în diverse competiții orășe
nești sau raionale ar contribui la in
tensificarea activității. Aș fi bucuros 
dacă într-o zi am ști 
întreprinderii noastre 
asociației și practică 
în mod organizat".

Andrei Croitoru, un alt participant 
la discuții, sublinia printre altele căi 
„Actuala ediție a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, precum și întrece
rile pentru obținerea „Insignei de 
Polisportiv" oferă bune prilejuri pen
tru angrenarea în activitatea sportivă 
a unui număr din ce în ce mai mare 
de tineri și tinere. Dar, pentru asta 
fiecare dintre noi, cei care ne aflăm 
aici, trebuie să 
adevărați 
întreceri".

Sîntem 
merge și 
această asociație. Condiții există 
mai ales există multă dragoste 
muncă din partea tuturor.

ne transformăm în 
propagandiști ai acestor

convinși că treburile vor 
mai bine în viitor în

ȘÎ 
de

VALENTIN PAUNESCU

DIN TOATA ȚARA
ocupă profesorul de edu
cație fizică lacob Șer- 
bănescu.

In puținul timp de ac
tivitate, această secție a 
reușit să prezinte 7 pro
grame de gimnastică a- 
crobatică pe scena Casei 
raionale de cultură din 
localitate și în cîteva co
mune din împrejurimile 
orașului. Aceste demon
strații au avut darul să 
popularizeze 
in rîndurile 
spectatori.

G.

CURSURI DE INSTRUC
TORI PENTRU TURISM

or- 
un 
pe
59
14

gimnastica 
numeroșilor

DOBREANU

UN NOU CLUB

• Tînăra asociație Poli
clinica din Sibiu a reușit 
să amenajeze un club, cu 
două săli, pentru ama
tori de șah și tenis de 
masă. Aflat in plin cen
trul orașului, clubul stă 
in permanență la dispo
ziția tuturor sportivilor 
din cadrul asociațiilor din 
localitate. în sălile nou
lui club vor avea loc în
trecerile actualei Sparta- 
chiade de iarnă.

• Comisia regională 
de turism-Argeș a 
ganizat la Pitești 
curs de instructori 
care l-au frecventat 
de membri UCFS din 
asociații sportive.

După terminarea cursu
lui, noii instructori vo
luntari au făcut o ex
cursie pe itinerarul Pre
deal, Sinaia, Cota 1400 
și Vîrful cu Dor. Cu a- 
cest prilej, s-a organizat 
un concurs demonstrativ 
de orientare turistică. 
S-au evidențiat tinerii din 
asociațiile Textilistul, Ra
pid, C.F.R., Constructo
rul și Școala profesională 
din Pitești.

1LIE FEȚEANU

MIRCEA VLADOIANU

• Din inițiativa consi
liului raional UCFS-Că- 
lărași s-a deschis un curs 
de instructori pentru tu
rism, la care participă 30 
de profesori de geografie. 
Cursul se desfășoară sub 
conducerea profesorului 
Gheorghe Fiorea.

ACHIM IONITA

T. Cîrjaliu și Cornelia Moreanu (cil 
13—13,1 — 13,2 și
100 m).

respectiv 15,1 pe

G. IL1NCA

★

SF. GHEORGHE Tot mai multe a- 
sociații din raionul 

nostru se află într-un stadiu avansat 
în ce privește trecerea probelor „Con
cursului pentru Insigna de Polispor- 
tiv“. Pînă în prezent peste 3000 de 
tineri și tinere din raionul Sf. Gheor
ghe au îndeplinit o parte din probe. 
La asociația sportivă Stăruința din Ba- 
tanii Mari, 22 de tineri au dreptul de 
pe acum să primească insigna. La Ba- 
raolt peste 250 de membri ai asociației 
sportive Olimjpia își trec zilnic normele. 
Profesorii Suzana Nagy și N. Demeter 
au reușit să mobilizeze pe toți elevii în 
această competiție. De menționat că 
și membrii corpului didactic, în frunte 
cu directorul școlii, loan Boda, se află 
printre fruntași în această acțiune. Din
tre celelalte asociații sportive ale ra
ionului, evidențiem, 
obținute pînă acum, 
Brazdă roșie, Brazdă 
șului și Textila Sf.

pentru succesele 
pe Unirea Reci, 
nouă, Valea Cri- 
Gheorghe.

GH. BRIOTA

★

Dl OICC TI in raionul Telea-I L U 11 I I jen> regîunea pio. 
iești, erau angrenați pînă acum două 
săptămîni aproape 5500 de participanți 
(2200 fete) în cadrul „Concursului 
pentru Insigna de Polisportiv-. Dintre 
aceștia au reușit să-și treacă toate nor
mele aproape 2300 de tineri și tinere. 
Cele mai frumoase rezultate le-au obți
nut asociațiile sportive Carpați Mineciu 
Pământeni (prof. Gh. Bogdan), Voința 
Vărbilău (prof. Elena Velcu), Gloria 
Mined 
can ).

Ungureni (prof. Constanța Jer^

ȘT. CONSTANTIN

★

MARE întrecerile pen
tru cucerirea „In

se bucură de mult interes în 
regiunea 

se

BAIA
BÎgnei" 
majoritatea raioanelor din 
noastră. Printre raioanele fruntașe 
numără în primul rînd Satu Mare, unde 
au fost angrenați mai bine de 4500 de 
tineri și tinere. Dintre aceștia 500 și-au 
trecut toate normele prevăzute în re
gulamentul concursului. O seric de a- 
sociații sportive cum sînt Oțelul, Olim
pia și Luceafărul din Satu Mare sau 
Știința Ardud (prof. Maria Olali) se 
află printre fruntașe, constituind bune 
exemple pentru celelalte asociații 
sportive ale raionului. Acum sportivii 
și sportivele din Satu Mare își trec 
zilnic probele la schi.

V. SASARANU

★

.4nt 
de la
0. Guțu, Cluj, M. Seuleanu, Constanta, 
M. Avanu, Tîrgoviște, P. loan și D. Stan- 
ciu, Galați, I. Brătianu, București. 
I. Vieru, Buhuși, Gh. Aposîolcscu, 
Ploiești ș.a. ,

mai primit vești pe aceeași temă 
corespondenții noștri voluntari :

CENTRE DE INIȚIERE 
IN SCHI Șl PATINAJ

consiliul aso- 
sportive Voința 

luat frumoasa ini- 
de a organiza un 
de inițiere la schi, 

lecțiile predate pe

• Pe patinoarul natu
ral din parcul orașului 
Clu| se desfășoară în a- 
eeste zile un eurs de 
inițiere în patinajul ar
tistic la care participă 
numeroși copii. Cursul 
este împărțit pe serii de 
pregătire, fiecare serie 
durînd cîte 15 zile. Lec
țiile sînt predate de an
trenori și instructori tu 
experiență.

Recent, 
ciației 
Cluj a 
țiativă 
centru 
La 
pîrtiile din împrejurimea 
pădurii Hoia participă 
schiori începători de la 
asociațiile sportive din 
Cluj și numeroși copii. 
De pregătirea acestora 
răspunde antrenorul 1. 
Zarug.

•j

1

GH. BENGA și 
OCTAVIAN GUȚU



Pentru biblioteca dumneavoastră
In etapa de

Azi și ntiine se dispută o nouă ete
rn în campionatele de volei. Progra- 
iitiil etapei oferă meciuri interesante. 
Ară îndoiala că cei mai „avantajați" 

te programul jocurilor sînt spectatorii 
oucureșteni : în Capitală se dispută 
touă meciuri, adică aproape jumătate 
din întîlnirile etapei.

IATĂ PROGRAMUL:
Seria I—masculin : Rapid—Minerul 

Bihor, Dinamo—parul Constanța, Pro
gresul—Știința Cluj, Steaua—Tractorul 
Brașov, C.S.M.S. Iași—Petrolul Plo
iești, Știința Galați—Știința Timișoara; 
feminin: Știința București—C...P. Bucu- 
"eșt. Rapid—Știința Cluj, Progresul— 
Voința Craiova, Parul Constanța—Di
namo București, C.S.M. Sibiu—C.S.M. 
Ciuj.

Seria a H-a — masculin: Olimpia 
București—Dinamo Suceava, C.S.M. 
Cluj—Știința Brașov, lnd. Sîrrr.ei C. 
Turzii—Elect roputere Craiova, Con
structorul Brăila—.Minerul Baia Mare, 
Știința Petroșeni—înainte Timișoara; 
feminin : Voința Bucu-rești—C.F.R. Ti
mișoara, Cqțyimrl Deva—Metalul Bucu
rești, Voința M. Cioc—Partizanul roșu 
Brașov, Progresul Tirgoviște—Penicili
na Iași.

JOCURILE DISPUTATE IN CURSUL 
SAPTAMINII

ȘTIINȚA CLUJ - FARUL CON
STANȚA (f) 3—0 (5, 13, 11). Jucătoa
rele de la Știința și Farul au oferit

instructorii voluntari —un ionfl 
dc preț al mișcării sportive

(Urmare din pag. 1)

•>țâ în mijlocul concurenfilor, la 
■jonul Arad numai un singur in

structor voluntar a pregătit peste 60 
de concurenți la proba de tir etc. 
Lista exemplelor de acest fel este 
foarte lungă, ceea ce demonstrează 
munca rodnică pe care instructorii 
voluntari o depun pentru continua 
dezvoltare a activității sportive de 
mase.

Sînt însă și asociații sportive care 
au... uitat parcă de existența instruc
torilor voluntari, în loc să-i angre
neze în rezolvarea importantelor sar
cini pe care le au acum cu prilejul 
organizării primei etape a Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului, să se 
sprijine pe munca lor, consiliile aces
tor asociații sportive îi ignorează pe 
„istructorii voluntari. Așa se petrec 
lucrurile la Rapid și Foresta Sinaia 
(unde pînă acum, spre mijlocul lunii 
ianuarie, nu s-a organizat încă nici 
o întrecere în cadrul Spartachiadei 
de iarnă !?!), la Relonul Săvinești 
(doar instructorul de tenis de masă 
Mihai Vornicu își face pe deplin da
toria), Id CFR Arad, la Tehnometal

Musafirii
Intrînd în sala ele sport, antrenorul 

de baschet din Moreni se . rezemă cu 
spatele de ușa de la intrare. Tîmplele 
îi zvîcneau cu putere, mîinile îi tre
murau nervos. Se trezi vorbind tare:

— De cîte ori am răsucit ieri cheia 
în broască?

— De două ori, tovarășe profesor 
— răspunse un elev, Ertțm de fală 
cînd ați închis sala de sport.

— Și cum am lăsat-o ?
— Curată.
— Și cum o găsim ?

Murdară.
■— De ce, Constantinescule ? !
•— De noroi...
-— De noroi, de noroi, dar de ce ?
— Enigmă, tovarășe profesor !
— Păi, nu închid eu Sală de fiecare 

dată cu cheia? 4 f-1
— Ba da. • ■. /
— Și atunci de. ce o, găsesc a doua 

zi în halul ăsta ? Cu parchetul rupt, 
cu... ' ■;

— Nu știu, tovarășe profesor... Stați, 
am găsit!

— Ce ai găsit?.

azi și mi ine
un joe interesant, mai ales în seturile 
II și III, în care lupta a fost deosebit 
de aprigă iar scorul s-a menținut mult 
egal. (St. Tamas-eoresp.).

C.S.M.S. IAȘI — ȘTIINȚA TIMI
ȘOARA (m) 3—2 (9—15. 14—16,
15—9, 15—10, 15—12). Meciul restanță 
dintre cele două formații s-a caracteri
zat printr-o dispută îndîrjită și a oferit 
de multe ori faze spectaculoase. Stu
denții timișoreni au fost buni în atac 
unde ș-a remarcat Cosiea, dar în linia 
a doua jacul lor a fost deficitar, mai 
slab fața de cel al gazdelor. (Eugen 
Ursu-coresp.).

DINAMO - MINERUL BIHOR (m)
3— 0 (12, 5, 9). Sosită în Capitală pen
tru meciul cu Rapid, formația Minerul 
Bihor a susținut vineri seară și întîl- 
nirea sa cu Dinamo din cadruj etapei 
a X-a. După cum începuse jocul, se 
părea că chiar dacă nu vom asista la 
o surpriză (infrîngerea dinamoviștiior), 
oaspeții vor pierde foarte greu. In pri
mul set ei au jucat bine, au condus cu
4— 0, 10—3 și 11—8, dar parcă spe- 
riați au început să greșească și au pier
dut setul în final. Apoi, revenirea și 
jocul precis al dinamoviștiior (buni 
Corbeanu, Păunoiu și Sirterocinschi) 
nu le-a mai lăsat oaspeților nici o-1 
speranță și meciul s-a încheiat cu vic
toria categorică a gazdelor: 3—0. In 
setul II Dinamo a condus cu 10—0- 
(AL.).

Timișoara și în alte asociații sporti
ve. Este de neînțeles cum consiliile 
acestor asociații sportive nu vor să-și 
apropie acești valoroși activiști pe 
tărîm obștesc care, în cursurile pe 
care le-au absolvit, au acumulat pre
țioase cunoștințe tehnice și organiza
torice. Singura explicație valabilă 
este aceea că respectivele consilii do
vedesc o condamnabilă comoditate.

Actuala ediție a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului constituie și un 
ultim examen de verificare a poten
țialului organizatoric al asociațiilor 
noastre sportive în vederea marii 
competiții a anului 1964, prima Spar- 
tachiadă Republicană care va începe 
în toată țara la 1 martie. Este deci 
necesar să ne mobilizăm toate for
țele, să facem o adevărată repetiție 
generală. Pentru reușita deplină a 
Spartachiadei de iarnă și pentru des
fășurarea cu succes a Spartachiadei 
Republicane este nevoie să acordăm 
importanța cuvenită instructorilor vo
luntari, să-i mobifizăm și să-i angre
năm în muncă. Instructorii voluntari 
sînt un fond prețios al mișcării noas
tre sportive de care trebuie să ne 
îngrijim permanent.

misterioși
9 ■

Cheia.
— Nu puteai s-o găsești, că e la 

mine în buzunar.
— Am găsit cheia misterului!
—- Tu crezi în -mistere, Constantines

cule ?
— Nu cred, tovarășe profesor, dar 

am o idee : dumneavoastră închideți 
sala de sport pe dinafară, așai ?

— Exact.
— Ei, încuiați-o o dată și pe dină

untru !
—- Măi, să știi că tu ai dreptate. 

Ia du-te și răsucește de două ori cheia 
în broască ! Așa... Acum vino aici, în 
colțul ăsta mai întunecos... Ce faci, 
Constantinescule, tremuri ?

— Mi-e fri-fri...
Ți-e frig ?

— Nu. Mi-e fri-fri-că, tovarășe pro
fesor. A-a-a început să se miște clanța 
de la ușă f

— Din cauza vîntului.'.i
— U-u-uitați bă-au apărut și niște 

umbre pe la fere'ști!
— Deschid geamurile, Constantines

cule l

„HANDBAL IN 7“
de loan Kunst Ghermanescu

După valorosul „Curs de handbal" 
apărut în luna martie a anului trecut, 
antrenorul Ioan Kunst-Ghermănescu 

ne-a oferit recent o nouă lucrare. 
Este vorba de „Handbal în 7“, apărută 
în Editura Uniunii de Cultură Fizică 
și Sport, un excelent tratat didactic 
al acestui sport, care se adresează an
trenorilor de handbal, cît și tuturor 
profesorilor de educație fizică.

Lucrarea tratează la început pro 
bleme ale tehnicii handbalului în 7. în 
cadrul unor capitole sînt analizate 
pe larg procedeele tehnice specifice 
ale acestui sport, precum și metodica 
învățării și perfecționării lor.

Un capitol special al cărții dezbate 
problemele tactice legate de handbalul 
în 7. Autorul se ocupă de cele mal 
importante sisteme de apărare și atac, 
de mijloacele tactice individuale și co
lective pentru realizarea acestor sis
teme. în continuare, prof. Ioan Kunst» 
Gherinănescu acordă o deosebită aten
ție planificării antrenamentului sportiv, 
insistând în mod deosebit asupra mij
loacelor de realizare a pregătirii fizice 
generale și speciale. Iar în încheiere, 
autorul oferă indicații precise privind 
întocmirea documentelor de planificare 
a antrenamentelor pentru echipele de 
handbal.

Zecile de fotografii și schite bine 
realizate, precum și cele 4 grafice

întrecerile studenților de la I.C.F.
Tradiționala competiție a Institutu

lui de Cultură Fizică a stîrnit și în 
acest an un viu interes în rîndul vi
itorilor profesori de educație fizică.

Schiori sau fotbaliști, baschetbaiiști 
sau rugbiști, scrimeri sau înotători, 
studenții anului I, conform îndatori
rilor față de catedra de box, au tre
buit să-și treacă norma practică sus- 
ținînd cel puțin un meci de box în 
cadrul „I.C.F.“-iadei. Din această ne
cesitate a luat naștere competiția care 
an de an își eapătă în cadrul Insti
tutului de Cultură Fizică toi mai multă 
popularitate. Alături de studenții anu
lui I, in această competiție s-au în
scris și o serie de studenți din cei
lalți ani, dornici să cucerească titlul 
de campioni ai I.C.F. pe anul univer
sitar 1963—1964.

Iată rezultatele înregistrate în ulti
ma reuniune: cat. 54 kg.: Pavel Te- 
legaru (anul I) b.p. Ion Paveliue 
(anul 1) ; cat. 57 kg. ; Mihai Armean u 
(anul 1) mai activ în ultima repriză, 
învinge la puncte pe Gheorghe Catri-

— Acum coboară în sală... Vin spre 
noi, tovarășe profesor !

— Ba, nu. S-au oprit în mijlocul te
renului.

Se sfătuiesc cum să ne înhațe 1 
Uitași dau cu banu !

— Ca să aleagă terenul, Constanti
nescule !

— Nu înțeleg.
— Tu nu vezi c-au început să joace 

fotbal ?
— Chiar. Păi ăștia sînt juniorii de 

la „Flacăra* : Mihăilescu, Cincan, Bu- 
zoianu, Lungu, Preda, Moisescu...

,—, De unde știi ?
— Uitați, s-au aliiiiat la centru...
— Băieți disciplinați, Constantines

cule l

anexă privind documentele de plani
ficare măresc valoarea acestei lucrări.

„REGULAMENTUL JOCULUI DE 
HANDBAL"

O lucrare extrem de utilă deoarece 
se sitnțc-a nevoia reeditării regulilor 
de joc, completate «u ultimele mo
dificări aduse regulamentului ta con
gresul federației internaționale de la 
Madrid (1962), și însoțite de preciză
rile și comentariile necesare. Vechea 
ediție a regulamentului a devenit o ra
ritate și, în plus, nici nu mai cores
pundea. De aceea Editura UCFS a 
lacut foarte bine făcînd să apară un 
nou regulament de joc.

na (anul I) ; cat. 60 kg. : lasif Mă-
zaran (anul II), cu un plus de ofen- 
sivitate și mai multa experiență, în
vinge la puncte pe Dtru. Stef (anul I); 
cat. 63,500 kg.: Ctin Butollo (anul !) 
a fost, preferat învingător în partida 
cu Gb. Apostol (anul III) ; cat. 67 
kg. : Romeo Buzaș (anul I) b.p. Mihai 
Făgărășanu (anul 1) — decizie ero
nată; cat. 71 kg.: P. Militaru (anull) 
b.p. G. Anghel (anul 1) ; eat. 75 kg. ; 
studentul fruntaș la învățătură Dan 
Stanciu (anul I) b.p. A. Diaconu 
(anul I); cat. 80 kg.; A. Timar (anul 
I) b.p. A. Prescorniță (anul I); cat. 
85 kg. : A. Baltag (anul I) b.ab. rep. 
a Il-a Gh. Negulescu (anul I) ; cat. 
peste 86 kg.: L. Dragomir (anul I) 
b.p. V. Gheorghe (anul I).

învingătorilor li s-au acordat tri
couri de campioni ai I.C.F. pe anul 
universitar 1963—1964, iar din partea 
F. R. Box, studentului Mihai Făgără
șanu i s-a înmînat placheta oferită 
celui mai tehnic participant.

M. TR.

— Este !
— Păcat însă că nu-i și antrenorul 

lor de față f...

ÎN LOC DE EPILOG...

...așteptăm un răspuns din partea 
celor care „gospodăresc* sala de sport 
din Moreni, cît și din partea celor ce 
ar trebui să se ocupe mai serios de 
educația acestor misterioși fotbaliști 
care intră în sală ca... luna, pe fereas
tră, cu bocancii plini de noroi și bat 
mingea, murdărind și deteriorînd par
chetul și pereții.

V. TOFAN
(după o corespondență trimisă 

de G. Iliuca)

Broșura se adresează, în egală mă* 
sură, arteitrilox, antrenărilor, oficiali
lor și jucătorilor ; ea poate servi mult 
cursurilor de arbitri și instructori.

în cele 144 de pagini sînt cuprinse 
regulamentul handbalului în 11 și în 
7 jucători, precizări și comentarii da
torate cunoscutului arbitru internațio
nal Vttsîle Sides, precum și îndrumări 
privind modul de completare a rapor
tului de joc la handbal în 7. Broșura 
a fost tipărită îatr-un tiraj dc 4 009 
exemplare și va fi difuzată prin con
siliile regionale UCFS.

Uite că se poate!
(Urmare din pag. 1)

conducerii școlii că în curînd lucrurile 
vor avea altă înfățișare nu m-au făcut 
șă uit repede această imagine a negli
jenței.

în fine, să trecem și pe la Școala 
medie. Aci, mi-am zis, cu două profe
soare de educație fizică nu se poate 
găsi decît ordine și curățenie. De unde! 
Sala de sport nu se afla în „zi bună*. 
Multe scaune, care... așteptau specta
torii la un teatru de păpuși, ocupaseră 
în mare parte încăperea, iar prin col
țuri, descopereai izgonite ca niște ce- 
nușărese, aparatele de gimnastică ce 
purtau pe ele un strat gros de praf. 
Ca să nu mai vorbim de podele. Așa 
stăteau lucrurile cînd am făcut cunoș
tință cu sălile de sport din Tg. Sej. 
cuiesc...

...N-a trecut decît O zi și am revenit 
la Școala medie. Peste noapte se în
tâmplase pur și simplu un miracol. 
Totul strălucea de curățenie, parchetul 
era „luna*, scaunele dispăruseră, iar 
aparatele repuse în drepturile lor își 
așteptau oaspeții.

Peste trei săptămîni intram din nou 
și în sala Centrului școlar agricol. Al 
doilea miracol. Locul era de nerecu
noscut. Interiorul sumbru de „altă da- 
tă“ era scăldat de lumina tuburilor 
cu neon. Se desfășura un joc de an
trenament al voleibaliștilor U.R.C.C.-u- 
lui. Urma antrenamentul fetelor după 
programul 'minuțios alcătuit. Metodis
tul consiliului regional UCFS Brașov 
urma să asiste și la pregătirile fot
baliștilor, baschetbaliștilor, atleților s^ 
la orele de curs ale unora din cei a- 
proape 500 de elevi ai centrului. Con
ducerea școlii își schimbase atitudinea 
față de activitatea sportivă. Am aflat 
că și la școala medie orele de educație 
fizică se țin cu regularitate și... en
tuziasm.

Dar complexul sportiv al fostului 
club orășenesc ? De curtnd ne~a 
informat un corespondent — amena
jarea lui a fost terminată și la inaugu
rare a asistat multă lume. Asociația 
sportivă Forestiera care îl administrea
ză a planificat cum se cuvine antrena
mentele luptătorilor, gimnaștilor, bo
xerilor, popicarilor și șahiștilor. Peste 
cît ev a zile se va înființa și o secție de 
haltere...

Iată de ce am renunțat bucuroși la 
titlul inițial. Se poate vedea că totuși 

Pentru a nu contrazice 
însă logica matematică, activiștii spor
tivi ți profesorii de educație fizică din 
Tg. Secuiesc și-au amintit că una din
tre obligațiile lor este și spiritul gos
podăresc. Cred că n-o să mai uite ușor 
acest lucru.
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PREGĂTIRI PENTRU „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" 
ȘI „CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI

' La ora actuală, în handbalul nostrtt 
în 7 —a cărui activitate curentă este, 
dominată de întrecerile „Cupei F.R.II." 
și „Cupei Sportul popular'1’— Sînt aș
teptate două evenimente car® stîrnesc 
im jviu interes. Este vorba de partici
parea echipei feminize ă- Rapidului în 
sferturile de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" și de tradiționala com
petiție „Cupa orașului București", Să 
ne ocupăm pe rîțid de ele, ițtedîndiftU 
teva noutăți.

RAPID ÎNAINTEA ^UNUF^OU 
EXAMEN

Partenera de jffc'lft.țRapîdului/iste 
cunoscută : campioana R.D. Germane, 
Fortschiitt Weissenfels.'De asemenea, 

A V-a ediție a popularei competiții 
țc va desfășura, după cum am mai

Pericol la poarta echipei Spartak Subotifa : Ana Bofan a pătruns la semicerc 
fi șutul ei nu... iartă. De aceea apărătoarele iugoslave (și sînt trei...) încearcă 
să împiedice acțiunea jucătoarei noastre; chiar și cu un fault. (Fază din 

partida Rapid — Spartak 13—5)

datele celor două partide att fost sta 
bilite : lo ianuarie la Weissenfels 
(presa din R.D.G. a anunțat însă că 
meciul va avea loc la... Hallc) și 
1 februarie la București. Jucătoarele 
Rapidului privesc cu toată seriozitatea 
aceste întîlniri fiind animate de dorința 
de a obține calificarea pentru semifi
nale și, în general, de a avea o compor
tare mai bună în actuala ediție a 
C.C.E. decît în cea precedentă. Ele au 
putut fi văzute săptămîna aceasta an- 
trenîndu-se în fiecare după-amiază la 
sala Floreasca. Pînă în prezent echipa 
a făcut 11 antrenamente, în care au 
fost incluse și jocuri de verificare. Pe 
rînd, Rapid s-a antrenat în compania 
formației feminine Electromagnetica, a 
echipei masculine S.S.E. nr. 2 și, asea-

„Cupa F. R. H.“ în țară
' în toată țara continuă jocurile din 
cadrul competiției de sală „Cupa 
F.R.II.“. întrecerile sînt urmărite cu 
interes de un public numeros. Spicuim 
din corespondența primită, în legătu
ră cu această competiție, următoarele :

• La Timișoara s-a disputat, in 
câtimi întrecerii feminine, una din 
cele mai interesante partide: Știința 
Timișoara — Banatul Timișoara. Jo
cul a corespuns așteptărilor. Eleve
le de la Banatul au dat o ripostă 
dirză, iar Știința a trebuit să lupte 
din răsputeri pentru a obține victo
ria. Și a reușit, dar numai in ultimele 
5 secunde de joc /... (T. Tărantt, co
resp.).

• După consumarea primei .părți a 
„Cupei F.R.II." la Baia Mare, pe pri
mul loc în clasament s-ait situat e- 
chipele Minerul la seniori și C.S.O. 
la senioare. O bună -comportare au 
avut și înainte. Știința Baia Sprie 
(senioare) și înainte (seniori). Iată 
ultimele rezultate:

Masculin: Grupul Școlar Minier— 
Știința Baia .Marc 21-18. Voința-Grnpul 
Școlar Minier 21 —18, înainte — Gru
pul Școlar Minier 15—10, Minerul — 
Voința 34—8, Minerul — Înainte 
25—13.

Clasamentul: 1. Minerul 10 p.; 2. 
înainte 7 p.; 3. Știința Baia Sprie 4 
P: 4. Voința 4 p.; 5. Știința B. Mare 
3 p.; 6. Grupul Școlar Minier 2 p.

Feminin: C.S.O. — înainte 20—4,
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tă, cu Știința București (feminin). La 
pregătiri a participat lotul complet de 
jucătoare, lot care —de altfel— a fost 
folosit și în partidele cu Spartak Su- 
botița. Plecarea echipei este fixată 
pentru mîine după-amiază.

Partida de la 15 ianuarie va fi con
dusă de arbitrul polonez 7. Pason. 
Este probabil ca la 17 ianuarie, Rapid 
să mai susțină un joc amical în R.D. 
Germană, cu S.C. Leipzig la Leipzig.

Returul întîlnirii oficia ie va fi ar
bitrat de P. Pupici (Iugoslavia).

PREGĂTIRI PENTRU „CUPA 
ORAȘULUI BUCUREȘTI"

Foto : St. Petrică

anunțat, între 5 și 9 februarie. Fede
rația face intense pregătiri în vederea 
acestei întreceri, care — anul acesta — 
are o deosebită importanță, constituind 
o etapă în pregătirile handbaliștilor 
noștri pentru campionatul mondial din 
martie.

Pîriă acum se cunosc patru echipe 
participante. De peste hotare au confir
mat prezența la startul competiției se
lecționatele U.R.S.S. și Budapestei. 
Iar’ alături de ele se vor alinia, bine
înțeles, reprezentativele — A și de ti
neret ale orașului București. Trebuie 
să menționăm că handbaliștii sovietici 
participă pentru a doua oară la „Cupa 
orașului București" (prima dată în 
ediția 1961, cînd s-au clasat pe locul 
II),' iar handbaliștii maghiari pentru

Știința B. Sprie — Grupul Școlar 
Minier 6—5, Știința B. Sprie — îna
inte 13—8, C.S.O. — Progresul 18—6.

Clasament: 1. C.S.O. 10 p.; 2. îna
inte 6 p.; 3. Știința B. Sprie 6 p.;
4. Grupul Școlar Minier 4 p. ; 5. Pro
gresul 4 p.; 6. Voința 0 p. (V. Săsă- 
raiiu, coresp. reg.). 

In ultimii ani a crescut continuu numărul celor care îndrăgesc, caiacul. în fotografie: un grup de ambarcațiuni 
pornesc la antrenament, pe unul din lacurile bucureștene

Foto ; ,V. Bageac

a treia oară (locul III în 1961 și lo
cul 11 în ediția din 1962).

în zilele următoare federația va pro
ceda la alcătuirea programului.

MÎINE, ÎN SALA FLOREASCA

O nouă etapă interesantă în „Cupa 
F.R.H.", mîine la Floreasca. Dintre 
jocuri, se cuvin citate în primul rînd 
Diiiamo—-Rafinăria Teleajen (m) și 
Progresul—Știința (f). Programul 
complet al etapei duminicale se pre
zintă astfel:

Ora 14,30: Fabrica de timbre—Elec
tromagnetica (f) ;

Ora 15,30: București jun.—Confec
ția (f) ;

Ora 16,30 : Știința—Spartac (m) ;
Ora 17,40: I.C.F.—Steaua (m) ;
Ora 18,50 : Dinamo—Rafinăria Te

leajen (m):
Ora 20,00 : Progresul—Știința (f) ;
Ora 21,001 Rapid »-« București 

jun. (m).
Reamintim că în cele două clasa

mente conduc la ora actuală Dina
mo (m) și Rapid (f).

Caiac - canoe= foarte bine. Canotaj academic = 
sub posibilități

Recent, activiștii Federației Romîne 
de Sporturi Nautice, conducători de 
secții, antrenori, sportivi fruntași, 
componenți ai loturilor olimpice și re
publicane s-au întrunit pentru a a- 
naliza activitatea desfășurată anul 
trecut în cadrul principalelor ramuri 
ale acestei discipline (canotajul aca
demic, caiac-canoe și iahting). Atit 
raportul prezentat, cit și cuvintul par- 
ticipanților au dezbătut multiple și va
riate probleme ale activității sporturi
lor nautice: dintre acestea insă, ne 
vom opri doar asupra cîtorva care au 
străbătut ca un fir roșu întreaga șe
dință de analiză: necesitatea dezvol
tării bazei de mase a sporturilor nau
tice, a angrenării în activitatea com- 
petițională a cit mai multora dintre 
sportivii legitimați, a instruirii lor la 
un nivel cit mai ridicat, pentru ca 
astfel să se asigure loturilor repre
zentative o bază de. selecție cit mai 
largă.

Din capul locului trebuie să cităm 
unele cifre cuprinse in raport. In anul 
trecut, numărul sportivilor legitimați a 
crescut simțitor (cu 936) ajungînd 
astfel la peste 6 000. Cu toate acestea, 
doar mai puțin de jumătate din a- 
ceștia (2 679) au activat în 1963, iar 
un număr și mai mic (2 526) au par
ticipat efectiv la diversele faze ale 
campionatelor republicane. în aceste 
cifre, ponderea cade pe ramura caia
cului și canoei, care a înregistrat în 
ultima vreme un salt important, atit 
sub aspectul dezvoltării sale de mase 
cît și al calității. Și nu este întîmplă- 
tor că federația noastră se mindrește 
cu succesele internaționale binecu
noscute (șase titluri mondiale și locul 
iutii pe națiuni in lume) tocmai în 
această ramură !

Fără îndoială că în anul trecut u- 
nele secții de sporturi nautice s-au 
întărit, au promovat elemente noi și 
de perspectivă. Printre acestea putem 
cita: S.S.E. Timișoara, Dinamo Bucu
rești, Steaua, Olimpia Reșița (ultimele 
trei mai ales la caiac-canoe) și altele.

AZI

VOLEI. Sala Giulești, ora 17: 
Știința București—C.P.B. (fem.), 
meci în cadrul „Cupei F.R.V.".

BASCHET. Sala Giulești, de la 
ora 18,15: Unirea—Crișul Oradea 
(fem. I) și Progresul—S.S.E. Con
stanța (fem. II), meci în cadrul 
campionatelor republicane.

MÎINE

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 14,30, meciuri în cadrul 
„Cupei F.R.H.".

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 8: Olimpia—Știința Timi
șoara (fem. II), Voința—Știința 
Cluj (fem. I), Dinamo—Știința Ti
mișoara (mase. I), Știința—Poli
tehnica Cluj (mase. I), meciuri 
în cadrul campionatelor republi
cane.

VOLEI. Sala C.P.B., de la ora 
9,30: Voința—C.F.R. Timișoara 
(fem.), Progresul—Voința Craiova

La unele secții se observă însă 0 de
lăsare în muncă a antrenorilor, un in
suficient interes al birourilor de sec
ție, ceea ce duce Ia o muncă super
ficială, fără perspectivă, în salturi, mai 
ales Ia canotajul academic. Există 
secții care au sportivi puțini (Știința 
București, Metalul ș.a.), sau lipsiți 
de perspective (C.F.R. Arad. C.F.R. 
Timișoara, Olimpia București, la fete), 
în unele secții, așa cum a reieșit din 
raport, pregătirile se desfășoară numai 
în timpul sezonului, o dată cu ultima 
probă a campionatului republican 
stagnind și activitatea lor. Munca de 
selecție nu se desfășoară în cele mai 
bune condițiuni și pe baza criteriilor 
stabilite.

Ședința a subliniat insuficienta dez
voltare de mase in special la cano-

Pe marginea ședinței 
de analiză a FRSN

taj academic, ramură care de mai 
multi ani bate pasul pe loc. De altfel, 
despre acest lucru s-a mai discutat și 
în alte ședințe, am mai scris și noi 
in repetate rînduri, dar iată că măsu
rile cu adevărat eficiente și îndeosebi 
rezultatele întirzie.

Activitatea compef.’țională internă 
din 1963 a demonstrat, Ia caiac-canoe, 
un vădit progres față de anii trecuți. 
Elemente bine pregătite au fost pre
zente la toate campionatele republicane 
iar activitatea pe plan local a fost des
tul de bogată. In schimb, la canotaj 
academic, răininerea în urmă persistă. 
Pe plan local, participarea Ia con
cursuri a fost foarte săracă, iar la 
competițiile cu caracter republican au 
participat foarte puține elemente de 
perspectivă. La multe probe din ca
drul campionatului țării (fazele de 
zonă), s-a recurs la participări for

(fem.) ; sala Giulești, de la ora 
8,30 : Olimpia—Dinamo Suceava 
(mase.), Rapid—Minerul Bihor 
(mase.). Rapid—Știința Cluj 
(fem.) ; sala Dinamo, de la ora 
8,30 : Progresul—Știinta— Cluj
(mase.), Steaua—Tractorul®Brașov 
(mase.), Dinamo—Farul Constanța 
(mase.), meciuri în cadrul „Cupei 
F.R.V.".

male, cu echipaje înjghebate în pripă, 
numai pentru a se putea îndeplini pre
vederea regulamentară a prezenței la 
start a unui număr minim de ambar
cațiuni care să asigure uneia dintre 
ele dreptul de calificare pentru finală. 
Centre ca Arad și Timișoara, atit la 
băieți cît și la fete (mai ales), nici 
măcar n-au putut îi prezente la to- 
probele în finala de pe Snagov. A. 
cum arată raportul, insuficienta preo
cupare a secțiilor, munca slabă a an
trenorilor au dus la situația ca Ia 
unele probe ale campionatului fem nin 
titlul de campioană republicană să fie 
disputat numai de cile 2—3 echipaje I 
La 4-ț-l vîsle s-au întrecut in finala 
campionatului doar două eclfpaje, iar 
la 4-ț-l rame (probă Ia care am fost 
acum doi ani campioni europeni!) 
s-au aliniat la start doar trei echipaje, 
dintre care două de o valoare foarte 
discutabilă. In legătură cu probele 
feminine trebuie să arătăm că stăm 
din ce în ce mai slab la probele de 
vîsle. Dacă pentru rame preocuparea 
este mai mare și rezultatele pe plan in
ternațional mai bune. în schimb, pen
tru probele de visle nu s-a făcut mai 
nimic în ultima vreme, nici la cluburi, 
nici la nivelul Iotului republican. Cum 
se împacă antrenorii noștri cu idee., 
că de ani de zile nu mai reușim să 
avem măcar o finalistă la campiona
tele europene la proba de simplu și că. 
la această probă, înscriem, în mod for
mal. cite o rezervă a Iotului? Sau 
că de cițiva ani in celelalte probe de 
visle nu mai concurăm, la campiona
tele europene, pentru medalii ?

Un efort mai mare, mai multă se
riozitate și spirit de răspundere se cere 
și în canotajul masculin. La ultimele 
campionate mondiale și europene n-am 
cucerit decît cîte o medalie și aceasta la 
aceeași probă (2-ț-l). Or, nu de mult, 
la „europenele" de la Poznan, țara 
noastră intra cu patru echipaje in fi
nale, cucerind trei medalii (două de 
argint și una de bronz), și ocupind lo
cui 3 în ierarhia europeană. Acest lu
cru dovedește că avem posibilități, că 
„lipsa de condiții" de care se plîng 
unii este o scuză nepermisă și că moti
vele rezultatelor nesatisfăcăteare tre
buie căutate în calitatea insuficientă 
a muncii de ridicare a cadrelor.

Anul în care am intrat pune sarcini 
de mare răspundere in fața sporturi
lor noastre nautice. Și discuțiile pur
tate in ședință au subliniat acest lu
cru. Așteptăm, în primul r;nd. de la 
caîăciști și canoiști confirmarea la To
kio a excelentei comportări de la 
Jajce. Cunoaștem dragostea pentru 

sportul lor a caiaciștilor și canoișților 
noștri, cunoaștem posibilitățile lor și 
seriozitatea cu care știu să se pregă
tească, cunoaștem priceperea antreno
rilor și de aceea așteptăm cu încre
dere viitorul sezon.

Am dori însă alături de toți. iubi
torii sporturilor nautice, ca și cano
tajul academic să facă în 1964 pașii 
înainte pe care-i dorim. In această 
privință, ne gîndim în prmul rînd la 
canotajul academic masculin, in fala 
căruia stă sarcina participării cu cin
ste la Jocurile Olimpice. Să nu uităm 
că la această ramură nautică sint puse 
în joc nu mai puțin de 21 de medali; 
olimpice. La eîteva din acestea pot ș. 
trebuie să aspire și canotorii noștri!

RADU URZ1CEANU



Coltul specialistului

tehnica în perioada pregătitoare
Articolul de față își propune să fra
ze unele aspecte ale muncii de ins- 
lire-antrenament în perioada pregă- 
:oare, în dorința de a aduce unele îm- 
înătățiri procesului de pregătire.
In ultimii ani, practica instruirii spor- 

ze a confirmat că perioada cea mai 
opice pentru pregătirea complexă a 
cătorilor este perioada pregătitoare. 
>te vorba în această perioadă de o 
egătire multilaterală care vizează toți 
ctorii antrenamentului și; nu numai 
egătirea fizică, așa cum greșit ,se mai 
terpretează.
Dacă în etapa a Il-a (precompetițio- 
ilă) obiectivele pregătirii complexe 
nt asigurate, în prima etapă a perioa- 
:i pregătitoare acestea sînt puțin aiin-

Se știe că .una din sarcinile primei 
irți a perioadei pregătitoare este în- 
ișirea unui număr de procedee tehni- 

noi. corectarea procedeelor tehnice 
-ficitare și. perfecționarea celorlalte, 
lunci de ce în această primă parte 
: lucrează puțin cu mingea ? De ce în 
imeie lecții de antrenament nu se 
troduc mingile? (dacă se introduc, 
-te vorba de o singură minge la sfîr- 
tul antrenamentului). Oare sarcinile 
imelor lecții nu pot Ii rezolvate și cu 
utorul mingilor ? Răspunsul este clar: 
e pot și trebuie să fie rezolvate și 
in intermediul mingilor.

Legai de aceasta nu trebuie să ui- 
m un lucru: destrămarea deprinde- 
lor motrice, la fel ca și formarea lor, 

realizează în anumite etape : la In
put se sting elementele cele mai fin 
ferențiate ale deprinderii, manifestă- 
ie cele mai înalte ale legăturilor de 
iordonare — adică ceea ce caracteri- 
;ază măiestria în acțiunile motrice
— jar apoi se înrăutățește în mod vă- 
i mecanismul de bază al deprinderii. 
Deci, după o întrerupere, chiar dacă 
i este totală, de 10—15 zile la echi- 
de de cat. A și B, de 15—20 zile la 
hipele de cat. C și de 25—35 zile la 
lelalte categorii de echipe, ce ele- 
ente se sting mai repede ? Bincînțe- 
s că- cele legate de balon, adică cont
inentele biomecanice ale procedeelor 
Itnice. beci cu ele trebuie să începem. 
Se pune acum o altă problemă : re- 
ilvînd sarcinile perioadei de tranziție, 
;te clar că la începutul perioadei pre- 
îtitoare organismul este deja „rodat" 
intru a începe pregătirile. Atunci de 
; atît de multiple lecții de pregătire 
îică generală fără minge, sau foarte 
iține cu mingea.
Să nu fim înțeleși greșit: din cele 

t mai sus s-ar putea desprinde faptul 
i opinăm pentru scoaterea lecțiilor de 
■egătire fizică generală. NU. Așa ceva 
I este posibil pentru că rezultatele 

utilitatea acestora sînt de netăgă- 
jit. Astfel, lecțiile speciale pentru dez- 
>1 tarea sau perfecționarea forței ge- 
;rale sau speciale, îndeminării. deten- 
i etc. nu pot fi înlocuite cu altceva, 
ar se poate spune cu certitudine că 
item rezolva o serie de sarcini ale 
egătirii fizice generale și speciale și 

i balonul; introdueîndu-se in lecțiile 
: pregătire fizică diferite exerciții cu 
ingea etc.

Este bine să arătăm aci .și inconve- 
entele lecțiilor multiple axate numai 
: pregătirea fizică, iară balon.
— In primul rînd antrenamentele sînt 
ictisitoare și nu reușesc să atragă 
icătorii.
— In al doilea rînd se accentuează 
intradicția dintre noul nivel al dez- 
dtării calităților fizice și deprinderile 
suși te. Se știe, de pilda, că deseori 
jortivul nu valorifică posibilitățile sale 
escute, din cauza absenței deprinde- 
lor tehnice corespunzătoare. Astfel, 
u puțini sînt jucătorii (Oaidă, Kraus, 
■an. Colceriu, C. ban ș.a.) care, 
își au calități fizice bine dezvoltate 
j pot atinge un nivel înalt de mă- 
strie din cauza unor deficiențe la 
ipitolul tehnică. Această contradic- 
e se rezolvă în procesul, înșpșirii a noi

noi deprinderi, precum . și al per- 
eționărilor lor pe măsură j dezvoltă- 
i calităților fizice. Cu alte cuvinte, 
linica jucătorilor să se afle mereu 
î treapta dezvoltării calităților fizice, 
ineînțeles că aceasta nu se poate re- 
ilva decît lucrînd continuu conștiin- 
os, pentru perfecționarea tehnicii. Și 
:easta se poate face și în prima parte 
■perioadei pregătitoare.
In concluzie, dacă procentul pregă- 

rii tehnice de 20% este respectat în- 
iernai, se poate spune, că obiectivele 
regătirii tehnice sînt atinse. In res
tate însă nu se- întîmplă așa, pentru 
4 procentul pregătirii tehnice scade 
e la 20% la 15%: șEchiar, ,1a 10% din 
rialul pregătirii, adăugîndu-se în 
:himb la procentul pregătirii fizice 
generale și speciale) . -de la 70% la 

sau chiar 85%. Aceasta este po- 
;bil deoarece acostă' cifre nu sînt în

țelese așa cum ar trebui. De exemplu : 
dacă într-o lecție de 100 minute se 
lucrează 70% pregătire fizică (70 de 
minute), se consideră că restul de 30 
de minute asigură procentul de 20% 
pregătire tehnică (20 de minute) și 
10% pregătire tactică (10 minute). In 
realitate, trebuie acordat mai mult timp 
pregătirii tehnice (30 de minute), în- 
trucît în cadrul ei se lucrează implicit 
și pentru pregătire fizică, procent ce 
se adaugă pînă la 70%. Deci ca să se 
respecte adevăratul procentaj din cele 
100 de minute, 55 de minute trebuie 
să se lucreze pentru pregătire fizică, 
30 de minute pentru pregătire tehnică 
și 15 minute pentru pregătire tactică, 
procentele rămînînd în fond aceleași: 
70%, 20% și 10%.

Intrucît pînă în prezent timpul este 
foarte prielnic, antrenamentele pot 
decurge în bune condițiuni. In primele 
lecții, alergarea pe distanțe lungi cu 
intensitate moderată șe poate face foarte 
bine conducînd mingea la picior. Apoi în 
pauze, exerciții de relaxare cu mingea 
și mișcări de suplețe. Intre exercițiile 
pentru dezvoltarea rezistenței în regim 
de viteză sau pentru viteză, pot fi in
troduse exerciții pentru simțul și con
trolul mingii, pase în doi în ușoară 
deplasare etc. be asemenea, sînt jocuri 
care pot foarte bine să înlocuiască par
țial crosurile. Astfel „jocul la 4 porți 
mici" este un bun mijloc de pregătire 
fizică care constă din : porțile mici se 
așază în așa fel îneît să se privească 
una pe alta (față în față). Se formează 
două echipe de cel puțin 4—6 jucători. 
Fiecare echipă apără și atacă, în func
ție de posesia mingii, toate cele 4 porți. 
Iată cum, pe lîngă pregătirea fizică, 
se perfecționează și procedeele tehnice 
și tactice legate de joc. De asemenea, 
jocul 7 la 7 pe tot terenul cu 2 mingi, 
sau jocurile 4 contra 3, contra 2 etc.

Dacă pregătirea începe direct în săli, 
atunci fiecare jucător să fie cu mingea 
și în pauzele dintre exercițiile de pre
gătire fizică să se exerseze cit mai 
multe procedee tehnice. Mai greu este 
pentru echipele din țară unde pregăti
rile se efectuează mai mult pe terenuri 
acoperite cu zăpadă. Dar și aci se pot 
găsi mijloace. Un „huștiuluc" sau un 
joc de handbal pot de multe ori să 
aducă varietate antrenamentelor și 
să-și atingă scopul mai mult decît o 
simplă alergare în jurul terenului. Ime
diat ce zăpada a fost puțin bătătorită,: 
în afara mijloacelor pregătirii fizice 
să se lucreze mult și cu mingea în așa 
fel îneît ea să se afle mai des la dis
poziția jucătorilor.

In încheiere vreau să subliniez faptul 
că antrenorii noștri reușesc foarte bine 
să pregătească jucătorii din punct de 
vedere fizic. Aceeași preocupare trebuie 
să existe și pentru pregătirea tehnică, 
care trebuie dezvoltată și perfecționată 
încă din primele lecții.

prof. ION VOICA
asistent la catedra fotbal — I.C.F.

Meciuri ec
AU FOST ATRIBUITE 12 AUTO

TURISME LA TRAGEREA 
REVELIONULUI

• în programul concursului PRO
NOSPORT de mîine apar o scrie de 
meciuri foarte echilibrate care fac și 
mai interesant acest concurs. Dar iată 
programul complet al concursului :

I. Atalanta — InteinazionaS
TI. Catania — Roma

III. Fiorentina — Băii
IV. Juventus — Genoa
V. Lanerossi — Mantova

VI. Lazio — Bologna
VII. Messina — Modena

VIII. Milan — Spal
IX. Sampdoiia — Torino .

X. Parma — Palermo
XI. Cosenza — Varese

XII. Lecco — Cagliari

@ Tragerea specială LOTO CEN
TRAL a REVELIONULUI a înregistrat 
un mare succes de premii. Pe primul 
plan se situează cele 12 AUTOTURIS
ME distribuite cu prilejul acesîei tra
geri. Două dintre autoturisme au fost 
atribuite variantelor cu două numere 
cîșligătoare (prin tragere la sorți). 
Intrucît Ia extragerile pentru acorda
rea de autoturisme (categoria A) s-au 
înregistrat numai șase variante câști
gătoare, spre a se respecta numărul 
minim de autoturisme anunțat, LOTO- 
PRONOSPORT a hotarît să se acorde, 
prin tragere la sorți, variantelor cîș
ligătoare la categoria B. ÎNCĂ PATRU

In săli și pe terenuri

Au început pregătirile...
Majoritatea jucătorilor din echipele 

din categoria A, din Capitală, și-au 
început antrenamentele in săli și pe 
terenuri. După cum se știe. în această 
primă perioadă, conform planurilor 
întocmite de antrenori sînt prevăzute 
o serie de directive și sarcini pentru 
fiecare jucător in parte, privind rea
daptarea organismului la efort. în ge
neral, ședințele de antrenament din 
această săptămină nu au depășit 100 
de minute zilnic.

hilibrate la
AUTOTURISME, deci în total trage
rea REVELIONULUI a atribuit 12 
AUTOTURISME.

PREMIILE LOTO CENTRAL 
TRAGEREA REVELIONULUI

Premiile obișnuite în bani, întregi 
și sferturi : Premiul suplimentar I : 7 
variante a 28.-139 lei și 12 variante a 
7.109 lei ; Premiul suplimentar II : 
25 variante a 1.805 lei și 26 variante 
a 451 lei ; Categoria I : 22 variante a 
10.091 lei și 36 variante a 2.522 lei ; 
Categoria a 11-a : 58 variante a 3.746 
lei și 102 variante a 936 lei; Catego
ria a III-a: 88 variante a 2.191 Iei 
și 219 variante a 547 Iei ; Categoria a 
IV-a : 213 variante a 1.016 lei și 379 
variante a 254 lei ; Categoria a V-a : 
323 variante a 676 lei și 558 variante 
a 169 lei ; Categoria a Vl-a : 343 va
riante a 619 lei și 648 variante a 154 
lei; Categoria a VII-a: 415 variante 
a 514 lei și 774 variante a 128 lei; 
Categoria a VIII-a : 558 variante a 
362 lei și 1.223 variante a 90 lei.

Premiile suplimentare în obiecte și 
bani întregi și sferturi : Categoria A : 
2 variante și 4 variante ; Categoria B : 
16 variante și 24 variante ; Categoria 
I : 27 variante și 48 variante ; Cate
goria a Il-a : 142 variante și 217 va
riante ; Categoria a III-a : 449 variante 
și. 723 variante ; Categoria a IV-a : 
531 variante și 987 variante; Catego
ria a V-a : 1.115 variante și 2.136 va
riante.

Fotoreporterul nostru a fost ieri în 
vizită la Progresul și Rapid.

Rapidiștii își efectuează pregătirile 
pe teren și in sala Giulești (foto
grafia de jos) sub conducerea antre
norilor Valentin Stănescu și V. Stăn- 
culescu. Ei își încep activitatea zil
nică prin diferite exerciții fizice, gim
nastică la aparate și jocuri compli
mentare (volei, handbal, baschet). La 
antrenamentul de ieri al giuleștenilor 
fotoreporterul nostru a prins un as

Pronosport
LOTO CENTRAL

La tragerea Loto Central din ziua de 10 
ianuarie 1964 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :
55 51 72 35 15 83 31 61 8 49

Premii suplimentare : 66 30 49
Fond de premii : 701.664 lei.
Tragerea următoare va avea loc la 17 

ianuarie 1964 la București.

In atenția cîștigătorilor de Ia tra
gerea Revelionului Loto Central.

Autoturismele atribuite la tragerea Re
velionului au revenit următorilor :

a) La categoria I
Negru Gheorghe din Huși, reg. Iași, Lă

cătuș Ion din Odobești, regiunea Galați, 
Mărăzan Mirgu din Nerău, regiunea Banat, 
Zaharia Gheorghe din Constanța, Beretmeu 
Iosif din Tg. Mureș, Bărăscu Spiridon din 
București.

b) Restul de 4 autoturisme au fost atri
buite prin tragere la sorți următorilor câș
tigători de la categoria B :

Covacs Maria din Oradea, Ionescu Ale
xandru din București, Lucia Cătină din Tg. 
Ocna, ieg. Bacău, Bidulescu Emilian din 
București.

c) Variantelor cîștigătoare la extragerea 
de 2, numere li s-au atribuit 2 autoturisme, 
care au revenit prin tragere la sorți urmă
torilor :

Vătuiu loan din București, Constantinescu 
Jeana din București.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT Nr. 1 
din 5 ianuarie 1964,

Categoria I 17,1 variante a 2.418 lei
Categoria a Il-a 343,3 variante a 143 lei 
Categcîia a III-a 3196,6 variante a 23 lei 
Fond de premii : 165.443 iei.

Rubrică redactată de Loto-Prono-
sport. 

pect din sala de gimnastică. Printre 
jucătorii prezenți au putut fi remar
cați : Macri, Motroc, Ltipescu, Ozon, 
Kraus și alții, care executau cu multă 
conștiinciozitate programul de . pre-, 
gât ire...

La Progresul, pregătirile „oficiale* 
propriu-zise încep la 14 ianuarie. To
tuși în fiecare zi din această săp- 
tămînă, fotbaliștii au putut fi 'văzuți 
pe terenul din ștr. dr. Staicovici. Ei 
și-au continuat pregătirile individual, 
punînd accent pe îmbunătățirea con
diției fizice generale și a reluării con
tactului cu... balonul (vezi fotografia 
de sus).

Ieri dimineață am primit la redacție 
vizita antrenorului principal Dirică 
Schileru, care ne-a furnizat citeva a- 
mănunte privind pregătirile din vi
itoarele săptărmni ale echipei sale 5' 
„Luni, avem ședința de analiză a 
secției. începîiid de marți, voi Sus
penda antrenamentele... voluntare și 
vom începe cete metodice conformi 
indicațiilor primite din partea fede
rației. în perioada imediat următoare 
vom pune un accent mai mare pe 
pregătirea fizică generală și specială, 
ne vom ocupa de îmbunătățirea teh
nicii individuale a jucătorilor iar cinci 
antrenamentele vor căpăta intensitate, 
atenția noastră se va îndrepta asupra 
tacticii de joc a formației...".

Agendă
SASE ANTRENAMENTE PE 

SĂPTAMiNA LA ORADEA...

ORADEA 10 (prin telefon). — Fot-; 
baliștii de la Crișul Oradea, dornici 
de a avea o comportare bună și în a 
doua jumătate a campionatului, și-au 
reluat zilele trecute pregătirile. în 
planul de lucru al antrenorilor sînt 
prevăzute antrenamente zilnice în caro 
se vor efectua, pentru început, exer
ciții pentru readaptarea organismului 
la efort și apoi cu accent pe pregă
tirea fizică generală.

Cu excepția a patru jucători care 
.urmează diferite tratamente medicale, 
la orele de pregătire sînt prezenți 
toți sportivii.

1LIE GHIȘA — coresp. reg.

...Șl LA GALAȚI

GALAȚI 10 (prin telefon). — Be
neficiind de starea bună a terenului 
de la stadionul Portul roșu, jucătorii 
de la Siderurgislul și-au început an
trenamentele direct în aer liber în 
ziua de 8 ianuarie. In caz .de timp 
nefavorabil antrenamentele vor. cori-, 
tinua în sală unde echipa va practica 
sporturi suplimentare (handbal, volei, 
baschet, exerciții de gimnastică),iar 
la bazinul acoperit toți fotbaliștii vor 
practica ca sport complimentar și 
înotul. Antrenorii Tr. Tomescu și G-rță 
Tănase vor acorda în această perioa
dă o atenție, deosebită liniei de atac, 
comoartîment deficitar în turul cam
pionatului.

ST. CONSTANT INESCU—coresp.

LUNI, LA PROGRESUL BUCUREȘTI

Luni la ora 15, la sediul clubului 
Progresul din Capitală va avea .08 
ședința de analiză a activității pe 
19G3 a echipei de fotbal.



Dinamo Bacarești-Știința Timișoara 
punctul de atracție al etapei a Vil-a

Mîine — etapă importantă în cam
pionatul masculin. Dinamo București 
si Știința Timișoara (fiecare cu cite 
două infringed) — aflate în urmărirea 
liderului — își vor apăra șansele du
minică dimineața la Floreasca. Față 
de bunele comportări de pînă acum ale 
celor două formații partida se anunță

Dtipă etape •••
• In vele 72 de jocuri disputate 

piuă in prezent in campionatul mascu
lin s-au înscris 4881 de puncte, ceea ce 
revine, în meclie, cite 134 de puncte 
de joc. Cifra este mulțumitoare, clar ea 
poate fi mult iir.bunătâțită printr-o pre
gătire mai conștiincioasă a echipelor 
noastre clin prima categorie. Atacurde 
cele mai eficace.' Știința Timișoara 
521 p (in 7 meciuri) și Dinamo Bucu
rești 463 p (6 meciuri). Atacurile cele 
mai slabe: Dinamo Oradea 271 p (5 
meciuri) și Sideiurgistul Galați 339 p.

<» In cele 56 de partide ale întrecerii 
echipelor feminine ș-au înscris 290, p 
(cite 105 de fiecare meci). Cifrele slut 
rr.ult mai slabe comparativ cu cele înre
gistrate de băieți, Dintre cele 10 forma
ții. doar Rapid a reușit să marcheze 
433 p în 6 jocuri. Nepernys de slabe 
sînt, însă, ciîrele realizate de Voința 
Oradea 20Q p (5 nieeiuri), 7g. 
Mureș 251, și Vointa Oradea 255 p în 
6 jocuri.

• Pentru evoluțiile constant bune 
merit® iiiențiuni jucătorii A. 
(Știmta București), Blrsan

interesantă, așa cum au fost întotdea
una întrecerile dintre ele.

A treia candidată la șefie. Steaua 
București, are o sarcină dificilă la 
Brașov, unde Steagul roșu este destul 
de greu de învins. Nici situația lideru
lui.’știința Cluj, nu va fi prea ușoară 
în această etapă. Studenții se depla
sează la Oradea, unde — așa cum se 
știe — au fost învinși de Dinamo și în 
campionatul trecut.

In competiția feminină, cel mai im
portant joc se va desfășura la Tg. 
Mureș între Mureșul și Știința Bucu
rești. Un spectacol plăcut promite și 
întîlnirea Voința București — Știința 
Cluj programată in Capitală.

însemnări de la finalele

Savu
____ _____ r r Frânt 

(Steagul roșu), H. Pop, Al. hnescii 
(Știința Citi/), Tedula (Știința T g. Ala- 
reș), Pușcașii. Uoimaii (Știința Timi
șoara) și R. Popoviel (Rapid).

O nouă victorie 
a Științei Cluj

Joi seară, la Cluj, echipa locală 
Știința a întîlnit într-un meci restant 
pentru campionatul masculin pe Știința 
București, Și de data aceasta, studenții 
clujeni au făcut o partidă foarte bună, 
au condus în permanență, obținînd în 
cele din urmă o victorie categorică 
cu scorul de 87—59 (46—29). în urma 
acestui rezultat, Știința Cluj care 

continuă să fie singura echipă neîn
vinsă din campionat, a trecut din nou 
în fruntea clasamentului.

Principalii realizatori ai acestei par
tide : Cernea 18 și H. Pop 18 de la 
Știința Cluj, Paraschivescu 20 și Savu 
18 de la Știința București. Bun arbi
trajul cuplului orădean FI. Andor — 
G. Dutka. (N- Todoran — coresp.).

Elena Ceumpelea (Petrolul Ploiești) evoluînd la sol

Schiori romini participă la concursurile 
și Zakopane

teni, Voința 
tagonjști se 
Ci'ncu. Elena 
liana Șiman

In continuare, calendarul competi
tions! pe luna ianuarie prevede două 
importante competiții cu caracter re
publican, toate programate pe pîrtiile 
din Poiana Brașov sau de pe Postă
var. Astfel, în zilele de 18 și 19 va 
avea loc „Cupa Dinamo" (probe al
pine. de fond și sărituri), iar la 25 
și 26 se va disputa „Cupa Poiana" 
(probe alpine, de fond și sărituri). 
Da remarcat că la toate concursurile 
din acest sezon organizatorii sînt obli
gați să includă curse pentru juniori 
și junioare, la toate probele prevă
zute în programul competiției.

de la Nassau
(Urmare dat pas. I)

inițial. Deoarece starea zăpe- 
asigură buna desfășurare a 

de slalom, concursul de d.es- 
va consta dintr-o cursă de

stabilit 
zii nu 
probei 
chidere 
fond pe 7 km pentru seniori și ju
niori și una pe 3 km pentru senioare 
și jurjioare. La aceste întreceri vor 
lua .startul cei mai buni schiori de ia 
Dinamo, A.Ș. Armata, Tractorul, Lu
ceafărul din Brașov, Caraimatiul Buș-
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• Astăzi are loc la sediul Consiliu
lui General al UCF8 ședința de analiză 
a Federației de riatație. La lucrări. 
Care încep la ora 10, participă membri 
ai birouluf federal, antrenori.

de tinerei al 
participa la 

polo din O- 
bazinul aco-

Sinaia 
află 
T om, 
ș.a.

etc. Printre pro- 
Dinu Petre, Qh. 
Doina Boboc, lu-

Finalele campionatelor republicane 
de juniori, desfășurate în decembrie 
1963 la Brașov, au constituit un bun 
prilej pentru a se constata măsura în 
care hotărîrile și eforturile pe care le 
depune Federația de specialitate pen
tru dezvoltarea gimnasticii prind viață 
în întreaga țară. Și, trebuie să spu
nem cu satisfacție că ,,schimbul de 
mîine* al gimnașîilor noștri fruntași 
de astăzi „vine" puternic. întrecerile 
juniorilor au arătat convingător că 
preocuparea pentru gimnastică a cres
cut considerabil în întreaga țară. Iar 
în această direcție un argument e de
cisiv : din cele 14 titluri puse în joc, 
doar unul singur (echipe, feminin) a 
revenit Capitalei, restul de 13 fiind 
cucerite de tinerii gimnaști și gimnaste 
din celelalte orașe ale țării. S-ar putea 
ca cineva să obiecteze arătînd că la 
băieți toate titlurile au fost cucerite 
de cei trei gimnaști care au concurat 
la cat. I seniori (2 din regiunea Banat 
și unul din reg. Cluj). Este adevărat,

dar regulamentul nu a in
terzis de loc gimnaștilor 
biieureșteni să evolueze 
și ei la categoria I se
niori, așa că, în ultimă 
instanță, repartizarea tit
lurilor atestă că gimnas
tica începe să-și ocupe 
tot mai mult locul pe 

care-l merită în activita
tea sportivă de fiecare 
zi. Faptul că la Plo
iești, Brașov, Reșița, Cluj, 
Bacău, iași, Galați și în 
alte orașe există acum o 
preocupare permanentă 
pentru gimnastică, că și 
aici ajung titluri de cam
pioni ai țării, e un lucru 
ce nu poate fi decît sa
lutat.

Numărul mare de juni
ori talentați și bine pre
gătiți, existent în prezent, 
creează premise ca nu 

peste mult timp loturile 
noastre reprezentative de 
tineret și chiar de seniori 
să poată fi împrospătate 
cu tinere și tineri gim
naști cu reale posibilități 
de afirmare pe plan in
tern și internațional. Da
că anul trecut, la un mo
ment dat, Federația de
gimnastică s-a aflat în
fața situației de a nu 

o 
într-o

la Pio-

echipă masculină 
întîlnire interna

putea alinia 
omogenă 
țională, din lipsă de elemente de 
rezervă
avem convingerea că în anii următori 
o asemenea situație nu se va mai pu
tea repeta. Petre Mihăiuc, Gh. Pău- 
născu, Petre Mărcuțiu, Teofil Blaj,

ta nivelul „consacraților",

juniorilor
Petre Potcovaru, Vasile Coșariu, An
ton Șocaciu și alții sînt gimnaști cu 
mari posibilități de progres, iar serio
zitatea și atenția cu care ei se pre
gătesc constituie o garanție că vor ob
ține curînd succese și mai mari. De 
altfel, apreciind ca bună comportarea 
multor juniori la finalele de la Bra
șov, antren orii federației de speciali
tate și-au îndreptat în mod special 
atenția asupra unui grup numeros de 
fete și băieți, care timp de 2-—3 ani 
se vor pregăti după planuri indivi
duale judicios alcătuite, care vor asi
gura fără îndoială progresul continuu 
al celor mai dotate elemente dintre 
juniorii și junioarele noastre.

Nu o dată ne-am referit la probleme 
de selecție. Cînd e vorba de juniori, 
se înțelege că această problemă capătă 
o importanță și mai mare. Tocmai de 
aceea ne-a surprins neplăcut faptul 
că unii antrenori s-au prezentat la 
Brașov cu elemente total necorespuiu 
zătoare sub aspectul selecției ; după 
cite știm, cuvîutul antrenorilor este 
decisiv în ultimă instanță, așa că ei 
sînt vinovați pentru asemenea aspecte 
negative. Este necesar ca pe viilor la 
acest capitol să nu se mai facă nici o 
greșeală pentru că de calitățile fizice 
ale sportivilor cu care pornim la 
drum depind și succesele de mai tîr- 
ziu. Or, pornind de la început greșit, 
va fi mai greu de reparat pe parcurs !

în ansamblu, însă, concluziile ce se 
desprind după întrecerile juniorilor 
de la Brașov sînt pozitive și nădăj
duim că rezultatele și comportarea 
viitoare ne vor da prilejul să consta- 
tănț. la finele acestui an că progresul 
din 1964 a fost evident, că numeroși 
tineri și ținere se vor a firma din plin.

CONSTANTIN MACOVEI

Activitate bogată in regiunea Ploiești

DE LA I.E.B.S.
• 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. înscrieri 
și informații la complexul Floreasca, 
telefon 11.64.06.

ACTUALITĂȚI
ÎNTRECERILE SPORTIVILOR 

FRUNTAȘI
re
de

• Lotul reprezentativ 
R, P. Romîne, care va 
turneul internațional de 
landa, se pregătește la
perit Floreasca sub conducerea antre
norilor Tlî Angheleșcu și V. Agarici. 
La antrenamente iau parte: Dragoș 
Raeoveanu, Radu Bogdan (portari), 
Ghesrghe Zamfireseu, Octavian Păun. 
Alex. Puniitrescu, Gabriel Romașeu, 
Victor Runcan, Badea Băjănaru, Dan 
Lăzărescu, Radu Lazăr etc.

Azi și mîine se desfășoară 
amenajată pe lacul Ciucaș

pe 
din 
or-

pista
Tușnad o interesantă competiție 
ganizață de clubul sportiv Dinamo. 
Este vorba de cea de-a Vlll-a ediție 
a „Cupei Dinamo", deschisă tuturor 
„viteziștilor" din țară. In program 
figurează probe pentru juniori și se- 
niori. Și-au anunțat participarea spor
tivi din Brașov, Tg. Mureș, Gheor- 
ghieni, Miercurea Ciuc și București.

Trei lideri în campionatul Capitalei
Finala campionatului masculin al Ca

pitalei a continuat eu disputarea parti
delor întrerupte și aminate, în oare s-au 
înregistrat următoarele rezultate : Bon
doc —• Crăciun 1—0. Teodorescu ■— 
Reicher 0—1, Hondru — Gram 1—0, 
Georgescu — Segal 1—0.

Obținînd eîte 2 puncte, trei jucători 
Se află în fruntea clasamentului : Bei- 
cher. Bondoc și Olteauu. Cite 1 punct 
(și o partidă întreruptă) au Georgescu, 
Ma cri și Solomonovici.

Dăm lista completă a participanților, 
în ordinea tragerii Ia sorți : 1. Vladimir 
Bondoc, 2. Șerhan Teodorescu, 3. Eli- 
eaheta Polihroniade, 4. Sava Hondru, 
5. Sergiu Olteanu, 6. Vasile Georgescu, 
7. Octavian Pușcașu, 8. Nicolae Mircea,

9. Ionas Solomonovici, 10. Paul Macri, 
11. Sorin Segal, 12. Ion Drăguț, 13.

Gram, 14. Valentin Isar, 15. Ema- 
Reicher, 16. Viorel Crăciun.

★
finala feminină continuă să con- 
Elena Răducanu. Ea a învins-o pe

Didi 
nuel

In 
ducă 
Me ia nu și are acum 6 (1) puncte. Ur
mează în clasament : Virginia Steroiu 
5 (1) p.# Heidrun Brantsch și Aura 
Teodorescu 4^ (1) p., Domnița Șuti- 
man 3l/i (2) p.

Iată celelalte rezultate înregistrate 
în runda a VIII-a : Steroiu — Teodo
rescu 1/2~^*/2» Brantsch — Apostolescu 
1—0.

T. NICOARA-coresp,

• De cîteva zile a început faza 
gională a campionatului republican 
patinaj viteză. Ea șe va încheia spre 
sfîrșitul lunii, cînd va avea loc finala 
pe țară.

® Federația de specialitate Organi
zează, în afară de campionatele re
publicane de patinaj artistic, ale că
ror faze intermediare trebuie să se 
dispute în următoarele zile, și o com
petiție rezervată copiilor. Intre 25-26 
ianuarie 
naturale 
acestui 
pii.

NOI
Vremea ține cu amatorii de patinaj. 

Gerul din ultimele zile a permis trans
formarea unor terenuri de volei, baschet 
sau tenis in frumoase patinoare na
turale. Iată cîteva vești :

» Prin grija consiliului asociației 
sportive Soda din Ocna-Mureș pe 
stadionul din localitate s-a amenajat 
un patinoar natural. Zeci de țineri 
și virsinici vin zilnic pe patinoar, iar 
numeroși copii fac primii pași pe 
gheață sub îndrumarea vechiului prie
ten a! patinajului. Nicolae Bîrsan. 
(E. Tirnăveanu și Gh. Tăutan-coreșp.).

9 De curînd, la Tg. Mureș a fost 
dat în folosință un patinoar amenajat 
în parcul „23 August", Noua bază 
sportivă de iarnă este frecventată zil
nic de peste 700.de iubitori ai aces- 
dui sport. (1. Păuș-coreSp.j.

• Pe terenurile dc tenis din parcul 
sportiv Dinamo din Capitală s-a des
chis un patinoar pentru publicul a- 
mator. Patinoarul funcționează zilnic 
între orele 9—12 si 15—18.

va avea loc pe patinoarele 
din Brașov etapa finală a 
concurs republican de co-

PATiNOARE NATURALE

Este cunoscut faptul că în regiunea 
Ploiești jocul de popice se bucujtă de o 
largă popularitate. Echipele Petrolul Plo
iești, qctuala canrpioqnă a țării/ Flacăra 
Cîmpina, Voința Ploiești și altele au ajuns 
deseori în fazele superioare ale competi
țiilor republicane, iar Victoria Marcai, Cris- 
tipa Ipsjfeșcu, CJristy Vîngțqru, Dumitru C. 
Dumitru, Petre Purje, Ivan Victor etc. au 
făcut parte de mai multe ori din reprezen
tativele țării. La ora actuală există în re
giunea Ploiești gproape 800 de jueătoqre 
șj jucători angrenați în diverse competiții 
și campionate locale.

Cine inițiază și organizează aceste com
petiții și campionate ? Cin? indrumea?q 
qctivitatea secțiilor de popice ? Răspunsul: 
membrii comisiilor locale, oampni cu tra
gere de inimă pentru sportul lor preferat, 
oameni care în Qrele lor libere muncesc 
cu rîvnq pentru dezvoltarea jocului de po
pice. Deunăzi ne-am convins d|n nou de 
pasiunea cu care lucrează membrii comi
siilor de specialitate a regiunii și ora
șului Ploiești. Intr-un plic aip primit de 
la ei o scrisoare în care ne aduqpau la 
cunoștință situația competițiilor după în
cheierea turului, _ -
cele relatate. Să le ddm cuvîutul...
• Clasamentul , ___ _____

după terminarea turului :
1. Raf. Teleajen 9
2. Flacăra Cimpina 9
3. Petrolul Ploiești 9
4. Voința Ploiești 9
Ș. Tricolorul Carotaj PI. 9
6. Rafinorul 1 Ploiești 9
7. Textila Azuga 9
8. Metalul Tîrgovișie 9
9. Flagărq I.M.S. Ploiești 9

10- Minerul Cepturq 9
• Raf. Teleajen a înregistrat 39 

zultațe individuale între 803 și 942 
Flacăra 46 rezultate între 809 și 888 p.d. ; 
Petrolul 44 rezultqie între 803 și 892 p.d.. 
Voința 31 rezultate între 803 și 8S0 p.d. 
etc.

© Cei mai constanți jucători : 1. Cristu 
Vînqtoru (Rafinăria Teleajen) a totalizat o 
medie de 896,5 ; 2. Minea Silvestru (Raf. 
Teleajen) 875 p-d. ; 3. Petre Purje (Flapăra 
Cîmpina) 868,16.

© In clasamentul ._celor mai bune perfor
manțe conduce Vasile Grămadă (Raf. Te-

rugîndu-ne sâ publicăm

popipipnatuliii regional

5
4
3
3
1
0

27
23
23
21
19
17
IS
15
11
9

leajen) care din 200 bile mixte a doborît 
942 popice, urmat în ordine de Cristu Vînă- 
toni gu 940 p d., Minea Silvestru $31 p-d-, 
loan Dinescu 898 p.d-- Vasile Subă (Rafi
norul I Ploiești) 894 p.d.
• Și acum despre campionatele orașului 

Ploiești. Echipele fepainine de Gategoria I 
sî»< împălțite în două serii, In prima serie 
conduce, după încheierea țurului Voința 
cu 15 p., urmată de Record cu 13 p, Lo
comotiva 10 p. Tricolorul Carotaj 9 p. 
Clasamentul seriei a Jl-q : 1. Petrolul 15 p, 
2. Rafinorul 13 p., 3. Rafinăria Teleajen 
H P-
• Formațiile masculine de categoria I 

sînt și ele angrenate într-uș campionat la 
proba dgsi.că d© 200 bile mierie. ,Cam-' 
pioană de toamnă* a devenit echipa Re
cord cu 14 p.

© Clasamentele sportivilor cu cele mal 
bune medii : feminin — 1. Valeria Papes-cu 
(Voința) 393 p,d. ; 2. Elișabeta Ionesr” 
(Voinț.a) 385,75 p d. ; 3. Elena Bocan (Vo
ința) 380,7 p.d. Masculin : 1. Gh. Silvestru 
(17 gni, Farul ITAU) 812,66 p.d- ; 2. Nic. io- 
nescu (Fdful ITAU) 789,5 ; 3. Romulus
Schiau {Soda ISEM) 783.5.
• In orașul Ploiești există și echipe for

mate și din jucători de categoria a II-a 
și a III-a care își dispută și ei întâietatea 
în campionate bine organizate. Aceștia 
joacă la proba de 100 bile mixte. După 
terminarea turului, Iq categorig a Ii-a 
conduce formația Petrolul Construcții cu, 
19 p. In întrecerea echipelor dș categoria 
a III-a pe primul loc se află Dinamo cu 
15 p. Cele mai bunte rezultate Individuals 
au fost realizate, la categoria a II-a, de 
Pștie Brebeanu (Proiectul IPS) 431 p.d., iar 
la categoria a III-a s-a remarcat Florea 
Dinu (Dinamo) 403 p.d.
• Ne oprim aici pentru că lișia celoj 

egre s^au evidențiat este foarte lungă. Ci
frele enumeîate mai sus vorbesc de la sine 
despre nivelul ridicql al campionatului re
gional și despre bogata activitate compe- 
țițională ce se desfășoară în orașul Plo
iești. Nu putem încheia fărq a aminti pe 
putorii scrisorii. Aceștia sînt PETRE TU-. 
DORAN, președintele comisiei regionale, 
DUMITRU ALEXIU, președintele comisiei 
orașului Ploiești și PETRE BRABEANU, se
cretarul celor două comisii. Ei sînt numai 
cîțiva din inimoșii activiști voluntari din 
regiunea Ploiești.

AGENȚIILE Șl FILIALELE O. N. T. „CARPAT1" DIN TOATĂ ȚARA 
AU PUS ÎN V1NZARE LOCURI PENTRU ODIHNA Șl TRATAMENT 
BALNEAR ÎN TRIMESTRUL I 1964, CU FLECAR! IN STATSUNI ÎNCE- 
PÎND DE LA 5 IANUARÎE 1964.

în acest sezon se acordă reduceri de tarife între 10—15% ta tra
tament balnear în următoarele localități :

— Govora, Herculane, Ocna-$ibiu, ’ Bazna, Victoria 1 Mai, Victoria
9 Mai, Sovata, Pucioasa, Olănesti, Slănic-Moldova, Căciulata, 
Sîngeorz-băî, Buziaș, Borsec, Vatra-Dornei.:

și reduceri de 20—25% la odihnă în următoarele localități ;
— Sinaia, Bușteni, Predeal, Pqltiniș-Si.biu, Borsec, Sovata, Tușnad.

S-au pus în vînzare locuri în serii de 3 pînă la 12 zile la odihnă și 
serii de 18—20 zile la tratament.

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

Pentru copiii* între 7—14 ani, reduceri pînă la 50% din tarif.

Reținefi din timp locuri pentru tratament și odihnă în trimestrul 
1.1964 la agențiile și filialele O.N.T. „Carpați" din întreaga țară.

700.de


Cu schiurile în Poiana soarelui
de 
să

e vorba

foarte măsurat, 
reușesc să-mi 

clipă urmăresc 
plăcere, la te-

Un' nou film romînesc în
chinat frumuseții munților, 
farmecului pîrtiilor înzăpe
zite și (în acest decor este 
lesne de înțeles) sporturilor 
de iarnă, este gata să în
ceapă urcușul greu ce duce 
de la platou pe 
cinematografelor : 
soarelui".

Cezar Grigoriu 
co la ide au
riul, 
ge . Grigoriu — muzica. 
Regia o semnează Cezar 
Grigoriu și Geo Saizescu 
iar imaginea (în culori) Gh. 
Cornea. Totul este deci gata 
și la sfîrșitul lunii se va 
trage primul tur de mani
velă.

„Poiana soarelui' îi va 
purta pe spectatori în pito
reasca noastră stațiune a 
sporturilor de iarnă. Poiana 
Brașovului. Vine aici Ia 
odihnă un tînăr studios, se
rios, pe nume Andrei (Iurie 
Darie). El nu numai că nu 
știe să schieze, dar chiar 
disprețuiește puțin spoitul, 
considerîndu-1 o activitate 
secundară, cu totul neînsem
nată. Ba chiar inutilă. An- 

jdrei se dusese la munte 
îmbrăcat... de oraș ca să 
poată citi mai în liniște. Ii 
iese însă în cale o fată, 
Oana (Adina Atanasiu), și 
dintr-odată lucrurile se 
schimbă. Oana este o exce
lentă schioară, o campioană. 
In aceste condiții Andrei...

Dar să nu divulgăm atît 
de curînd subiectul filmului. 
Să arătăm, doar, că pe pe
liculă vor apare numeroase 
personaje sportive. Brică, 
portarul echipei de hochei 
.Victoria' (Dem. Hâdulescu- 
Bibanu), șoferița Ilinca — 
cîștigătoarea unui mare con
curs de slalom (Coca An- 
dronescu), înflăcărații supor
teri ai echipei .Victoria' 
(Alex. Giugaru și Nae Ro
man).

Desigur, oricît ar fl de
harnici, pînă la începerea 
filmărilor actorii nu vor
putea învăța să facă decît 
primii pași pe schiuri. De
aceea, în scenele de mare
virtuozitate, în coborîrile 
impetuoase, ei vor fi dublați 
de schiori cu experiență. 
Ion Lovlnescu. profesor de 
educație fizică, va tre
bui să efectueze specta-

ecranele
.Poiana

și H. Ni- 
scris scena- 

iar compozitorul Geox- 
Grigoriu

culoasa săritură de la tram- 
bulină prin care 
dovedește Oanei 
dragoste. Fostul
Nertea, actualmente student 
în anul III la I.C.F. și, de 
asemenea, iscusit schior, 
va... cădea spectaculos, me- 
najînd picioarele lui Dem. 
Radulescu Bibanu.

Doi actori însă, nu vor 
avea nevoie de dublaj. Titi 
Rucăreanu, originar din Bra
șov, este familiarizat cu 
pîrtiile Poienei, colindîndu-le 
în lung și în lat în copilă
rie. Iar Gioni Dimitriu, cîn- 
tăreț la Teatrul regional 
București, care apare în ro
lul unui atacant al formației 
de hochei .Victoria", a fost 
sportiv fruntaș în această 
disciplină, jucînd în cam
pionat la .Steaua".

Regizorul Cezar Grigoriu, 
care ne-a vizitat deunăzi la 
redacție, spunea că întrea
ga echipă așteaptă cu ne
răbdare filmarea :

Andrei îi 
marea sa 

fotbalist

— Ne-am pus în gînd 
realizăm un film care să-I 
îndemne pe tineri spre sport, 
spre drumeție, spre cunoaș
terea frumuseților patriei. 
Să-i învețe să petreacă în 
mod plăcut și util timpul li
ber. Să fredoneze cîntece 
frumoase. Sper că melodia 
„La schi" — laitmotivul 
filmului — va rămîne în me
moria spectatorilor.

Pasiunea cu care regizo
rul .atacă' acest film este 
lesne de înțeles. Să amin
tim că Cezar Grigoriu a 
fost el însuși sportiv (a făcut 
box la clubul Steaua).

Urînd întregului colectiv un 
start bun așteptăm ca «Po
iana soarelui* să ajungă cît 
mai repede la finiș...

VALER1U CH1OSE

să

Intermezzo sportiv cu Marcel Breslașu
— Cum? Fotbalul?
Decanul fabulei 

temporane romîne 
lăsa o clipă să 
timp util pentru 
umple pipa și a o 
de. Apoi, pufăind 
zîmbi unei dulci amintiri.

— Ai auzit de echipa
Val Vîrtej"?
— Desigur, 

de începuturile fotbalului 
la noi în țară... a fost 
înființată în anul...

— Te rog, te rogi A 
fost vorba de o discuție 
despre sport și nu 
istorie — și începu 
rîdă. Totuși, dacă vrei o 
precizare „istorică"... a- 
veam 15 ani cînd s-a în
ființat echipa liceului 
Spira Haret — „Val Vîr
tej'' am numit-o noi — 
in care am debutat 
„goal keeper".

— Portar, precizez eu.
— Descopăr cu plăcere 

că sportul și-a găsit un 
limbaj specific, autohton. 
Putem totuși să-l numim 
„paznicul golurilor" dacă 
vrei! Sună mai frumos... 
Și am jucat fotbal 5—6 
ani... Ba chiar am fost 
și campioni ai Bucureș- 
tiuluil Dar vremea a tre
cut. Un pasionat al spor
tului voi rămîne însă în-

e- 
în

— între fabulă 
sport ?... Dragul 
dar este o foarte strinsă 
înrudire! Amîndouă 
ducă spiritul tinăr
plină formare, amîndouă 
— dacă vrei — fortifi
că, dezvoltînd simțul răs
punderii față de colectiv, 
trecerea pe primul plan a 
intereselor obștești sau 
dacă este îngăduit, sporti
vitatea, 7/z raporturile din
tre oameni.

Marcel Breslașu este 
un foarte plăcut interlo
cutor. îmi 
trebările și 
constat din 
răspunsurile 
le dă
mare „breslaș" 
sirii cuvintelor.

ghicește în- 
mă face să 
nou — prin 
pe care mi

că este un 
al folo-

în 4 rînduri
Fotbalistul Ionită 

(Progresul) nu s-a pre
zentat la primele an
trenamente ale echipei 
sale.

Homici s-a 
activitatea

unul dintre 
portari care 
în fotbalul

Dinamo 
și mai tîrziu 

reprezentativei 
ale cărei cu- 

apărat de 57 de

Fotbaliștii
Avîntul Huși dețin 
coada clasamentului re
giunii Iași.

fotbalului...

con- 
mă 

aștept, 
a-și 

aprin- 
ușor,

ca

Dorothy Hyman 
Sper intr-o medalie 

de aur la Tokio

Jucătorii — evident — 
Fac de zor antrenament 
Dînsult mai „debil”, se știe 
Face... somnoterapie I

Deși timpul e favora
bil, în Capitală nu se 
organizează concursuri 
de patinaj.

în alți ani puteau 
s-o. .. scalde 

Că sînt iernile prea calde. 
Dar acum ce se petrece. 
Nu cumva o fi. .. prea 

rece ?

Echipa, cum putem vedea, 
și-a spus la început

„Avîntul" 
însă pierzînd litera A 
Acuma a rămas doar...

vîntul.

V. D. POPA

Va mai amintiți de 
Aleksei Homici, ’portarul 
care în 1945, în turneul 
pe care l-a întreprins e- 
chipa sa Dinamo Âloscova 
în țările occidentale a 
uimit Europa ? Ziarele 
engleze scriau pe atunci 
că Homici, ca și Ricardo 
Zamora, este 
cei mai buni 
au apărut 
mondial.

Prin 1952, 
retras din 
sportivă, dedicîndu-se pro
fesiunii de fotoreporter 
sportiv și cedînd locul 
elevului său LEV IAȘIN, 
care încă de pe atunci 
se dovedea un mare ta
lent. Așa a devenit Lev 
titularul echipei 
Moscova 
portarul 
U.R.S.S., 
lori le-a 
ori.

Cariera sportivă a lui 
lașin se caracterizează 
prîntr-o formă constantă 
manifestată de-a lungul 
anilor, prin calm și sigu
ranță în prinderea baba
nelor (chiar pe cele trase 
pe jos ceea ce nu e prea 
ușor ținînd seama de 
înălțimea și greutatea sa : 
1,84 ni și 82 kg).

t Și iată-! pe Lev lașin, 
In’1963, la vîrsta de 34 
de ani în „echipa lumii"

în meciul cu Anglia, In 
fața a milioane de tele
spectatori care îi admirau 
măiestria. După meci, în 
cabină l-au felicitat multe 
personalități ale fotbalu
lui. Grăitoare sînt apre
cierile făcute de renu- 
miții fotbaliști englezi 
Stanley Mathews și Jim
my Greaves. „Ai fost fe
nomenal Lev — a exclamat 
entuziasmat Greaves. Im
posibil să-ți înscriem vreun 
gol... „Cu un ac nu poți 
străpunge un... fildeș 1“ 
— a declarat Mathews.

Firește, nu numai a- 
ceastă partidă l-a con
sacrat pe lașin în 1963. 
In campionatul U.R.S.S., 
celebrul portar dinamo- 
vist a înscris în palmare
sul său un record unic: 
în 27 de etape de cam
pionat el a fost nevoit să 
scoată mingea din plasă 
doar de 5 ori !

Acestea au fost motivele 
(întemeiate) care i-au 
adus lui Lev lașin titlul 
de cel mai bun fotbalist 
al lumii și al Europei în 
1963 în anchetele organi
zate de revista „FUTBOL" 
(U.R.S.S.) si respectiv 
„FRANCE FOOTBALL". 
Iată, de altfel, voturile 
exprimate în puncte în 
ancheta organizată de re
vista franceză : 1. Lev 
lașin 73 p., 2. Gianni Ri-

vera 56 
Greaves 
Law 45 
sebio 19

„Aș fi
de curînd Lev lașin (lev 
în limba rusă înseamnă 
leu) ca și peste 15 ani 
să se vorbească despre 
mine ca și despre 
Mathews, care pentru mi
ne constituie un exemplu 
permanent".

După cum se vede, la 
34 de ani, lui lașin nici 
prin gînd nu-i trece să 
abandoneze fotbalul, și, 
nu e rău...

ION OCHSENFELD

Nu

I. CIIIVU

în regiunea Galati 
există 1869 terenuri 
sportive simple.

Pe drept cuvlnt se 
poate spune 

sportul (e_ un fenomen!) 
Cîștigă zi de zi" ■ . teren.
Că .___ __________
Si in această regiune

Baschetbaliștii de la 
Știința Cluj sînt neîn
vinși în campionatul 
republican

Acești studențl, de
cițiva ani 

in baschet devenind 
decant.Au — cum vedem — 

o predilecție :
Dau fiecăruia o... lecție.

Șahistul O. Pușcașu 
a fost învins în cam
pionatul Capitalei de 
un .. junior.

Nu ne-a cuprins
Că nu l-a atacat ___
Putea el, om în toată 

firea,
Să... bată-n public

deloc 
uimirea 

abil.

p., 3. Jimmy
51 p., 4. Denis
p., 5. Silva Eu- 
p. etc.
fericit — a spus

totdeauna. In ultima 
vreme, ce-i drept, timpul 
meu este 
dar cînd 
„fur" o 
cu multă
levizor, transmisii de at
letism... gimnastică... 
(da, da, exercițiile de 
gimnastică îmi plac în- 
tr-un mod deosebit. Pre
cizia, eleganța lor îmi- 
incintă adesea privirile. 
Aceste exerciții sînt a- 
devărate poeme închinate 
frumuseții și desfășurării 
armonioase de ansam
blu)... Și — bineînțeles 
— transmisiile de fotbal.

— Ca vechi „jucător'' 
care este sfatul pe care 
l-ați da tinerilor noștri 
fotbaliști ?

Maestrul Breslașu nu 
ar fi vrut precizări. îmi 
mărturisește că nu a vă
zut suficient de multe 
meciuri ca să poată da 
„sfaturi". Pe deasupra 
asta este treaba specia
liștilor I Insist. Pipa — 
uf, buclucașă pipă I — 
s-a stins, iar maestrul 
cumpănește răspunsul re- 
aprinzînd-o și cercetînd 
atent cum flacăra se 
tuie într-o subțire 
de fum argintiu.

— As prefera 
răspund cu o mică 
bulă:
„De ce ești laș 
biet iepuraș?
Cum, n-ai curaj să-n- 

frunți furtuna ? 
Un foșnet — și-o iei raz

na îndărăt, 
Ba-ți și astupi cu pietre 

văgăuna...

Prin intermediul cores
pondentului nostru la 
Londra, Desmond Buckle, 
am primit zilele acestea 
un nou răspuns la anche 
ta noastră cu ocazia Anu
lui Nou. Ne-a scris Do
rothy Hyman, atleta care 
în cadrul unui concurs 
desfășurat în 1963 la Bu
dapesta a stabilit un nou 
record al Europei în pro
ba de 200 m plat, cu per
formanța de 23,2. Sprin
tera engleză a egalat și 
recordul continentului pe 
100 metri, cu 11,2. De alt
fel, la prima noastră in

mis- 
fîșie

să-ți 
fa-

Cura j ? Curaj am eu 
întotdeauna, 
mi-e frică 

să-l arăt I
dar uneori...

Interviu luat de
MIHAI TODEA

trebare, ea ne-a răspuns 
că aceste două perfor
manțe constituie pentru 
ea cele mai mari satis
facții pe care i le-a adus 
anul recent încheiat.

Privitor Ia planurile și 
speranțele sale în 1964, 
atleta engleză ne scrie 
următoarele: „Am de
ghid ca în. cadrul pregăti
rilor pentru Jocurile Olim
pice să mă antrenez foar
te serios și sper că munca 
pe care o voi depune ea 
fi răsplătită de o medalie 
de aur. După aceea, mă 
voi retrage din activitatea 
internațională competitiv- 
nală."

Dorothy Hyman își În
cheie răspunsul, urînd 
sportivilor romîni mult 
succes în anul olimpic.

M. MARIN, BUCUREȘTI. 
Fotbalistul Marin Marcel 
(șl pe dv vă cheamă la 
fel ?) este născut la Plo
iești. Să vă spun și cînd : 
la 2 martie 1933. Peste pu
țin timp împlinește deci 
31 de ani. „Itinerarlui lui" 
în categoria A este urmă
torul : Petrolul—Steaua— 
U.T.A.—Petrolul. La Plo
iești s-a întors în august 
1958. Este un bun mijlocaș, 
dar n-a jucat niciodată In 
echipa națională.

ELI LEIBA. TG. NEAMȚ. 
Ștefan Filote nu mai an
trenează nici una din echi
pele Rapidului, dar face 
parte din conducerea sec-

MARGARETA GALAN 
TIMIȘOARA. — .1. In parti
dele oficiale de șah fiecare 
jucător trebuie să execute 
45 de mutări în două ore 
și jumătate. Ne întrebați 
cînd începe „criza de 
timp” ? De obicei, în preaj
ma „mutării de control”. 
Dar poate începe și mal 
devreme dacă șahistul a 
stat pe gînduri la primele 
mutări 2. Da, maestra 
sportului la volei, Elisa- 
beta Goloșie este una șl 
aceeași persoană cu jucă- 
toarea de. .. handbal care 
a activat cu cîțiva ani în 
urmă la Timișoara.

IOAN OTEL șl VASILE 
H1RBEA. BRAȘOV. — Ac
tualul antrenor al echipei 
de fotbal Farul Constanța, 
Petre Steinbach a fost un 
foarte bun mijlocaș centru. 
A jucat de 18 ori 
echipa națională.

MIHAIL IVAȘCU, 
MUNA MANEȘTI. — 
există nici o legătură de 
rudenie între arbitrul Mi
hai Popa și fotbalistul 
Corneliu Popa de la Dina
mo București. Dar, ce va 
determinat să ne puneți 
această întrebare ? Ați vă
zut cîndva că Popa-fotba- 
listul n-a protestat la o de
cizie nefavorabilă a arbi
trului cu același nume ? 
Vi s-a părut. 2. Nu există 
arbitri numai de „A“ șl 
alții numai de „B”. Din lo
tul republican de arbitri 
se deleagă conducători de 
joc atît pentru meciurile 
din categoria A cît și pen
tru cele de categoria B 
Există categorii de clasifi
care la arbitri dar nu pe 
competiții. De altfel, de 
cele mai multe ori este mal 
greu de condus un meci 
de categorie inferioară. Nu 
trebuie să-l invidiați de loc 
pe arbitrul care trebuie să 
conducă un joc decisiv în 
campionatul raional sau 
orășenesc.

DAN DIMITRIU, BUCU
REȘTI. — „Scrisoarea” dv. 
reprezintă o satiră reușită 
la adresa unor portari 
care au primit goluri pa- 
rablle în unele meciuri din 
toamnă. Parvenindu-ne 
însă cu întîrzlere ea șl-a 
pierdut actualitatea. Ne 
mărginim, de aceea, să 
publicăm doar finalul el: 
„.. . .La plecare-mi vine-n 
minte, rima veche șl plă
cută / Din „Scrisoarea” ce-o 
cîntase Eminescu din lău
tă : / Cum nu «li Zamora, 
doamne, ca văzîndu-i zi 
de zi / Să-i împărți în două 
cete : în portari și... a- 
geamii".

ȘTEFAN FILIPESCU 
BUCUREȘTI — 1 în curse
le cicliste ce se desfășoară 
pe șosea în „plasa” unor mo
tociclete sau a altor ma-

Maestrul emerit al sportului Paul lordăchescu, component al reprezentativei 
țării noastre la rugbi, în vizită cu fiica lui Anca în orășelul copiilor din Pia(a 

Republicii din Capitală

Foto: T. Roibu

șini de o construcție spe
cială cu paravane în spate, 
se realizează viteze de 
aproape 200 km/h. 2. In 
preliminariile „mondiale
lor” de fotbal din 1954, noi 
am fost în serie cu Ceho
slovacia și Bulgaria. S-a 
calificat Cehoslovacia. 3. Tn 
meciul cu Ungaria disputat 
la Turku, în 1952, în ca
drul turneului olimpic de 
fotbal noi am aliniat ur
mătoarea formație : Voi- 
nescu — Zavoda II, I. Co
vaci, Farmati — Călinoiu 
Sorfezo — Paraschiva, Ior- 
dache, Ozon, Petchovskl, 
Suru. Fotbaliștii maghiari 
au cîștigat la limită cu 
2—1. Golul nostru a fost 
marcat de Suru.

și In
co- 

1 NU

țlei de fotbal a acestui 
club. Marile iubiri nu se 
termină niciodată !

IOAN CRISTEA, BOR- 
SEC — 1 Neșu este în 
curs de restabilire de pe 
urma accidentului suferit 
în meciul cu Dinamo Pi
tești. Nu știm însă dacă 
își va putea relua, la pri
măvară, locul în echipa 
Științei Cluj. Să sperăm 
că-l vom revedea cît mai 
curînd. 2. Lungu a activat 
în urmă cu ani în echipa 
de fotbal a Rapidului N-a 
fost însă selecționat nici
odată în echipa națională.

ION POȘTAȘU
Desene de N. CLÂUDIU



Lotul olimpic romin de bob la .Trofeul Cortina d’Ampezzo"
Miercuri au plecat în Italia membrii 

lotului olimpic de bob care vor parti
cipa la importantul concurs preolimpic 
idotat cu „Trofeul Cortina d'Ampezzo". 
Sportivii romîni vor lua startul în zilele 
'de 13 și 14 ianuarie în cele patru man
șe ale probei de bob 2 persoane, iar in 
zilele de 18 și 19 ianuarie vor lua parte 
la manșele bobului de 4 persoane. Echi
pajele țării noastre vor fi alcătuite ast
fel : bob 2 : I. Panțara (conducător) —

S-a încheiat „Cupa București" la hochei pe gheață
(Urmare din pag,. 1) 

meritoriu acest lucru, cu cît el s-a pe- 
trecut în 'fața adversarului cel mai 
bine pus la punct, în condițiile 
în care acesta a făcut totul pentru a 
forța victoria iar echipa noastră a ju
cat cu primele două linii slăbite din 
repriza a doua prin accidentarea lui 
Biro (care nici n-a mai reintrat în 
joc) și a lui [uliu Szabo.

Jocul a început ou atacuri viguroa
se la ambele porți. Cei care înscriu 
primii (chiar în minutul 2 1) sînt oas
peții, prin Maslenikov. Replica echi
pei noastre este concretizată prin go
lul marcat în min. 5 de G. Szabo,. în 
urma unei frumoase combinații. In 
miluitul 9, același Szabo ratează (sin
gur cu portarul I) pentru ca după un 
minut fratele său, luliu, să aducă a- 
vantaj echipei noastre: 2—t. Sub as
pectul plasamentului, apărarea noastră 
continuă să fie deficitară, astfel că 
după două minute tabela de marcaj 
ne arată din nou egalitate: 
Preajnikov, iar în minutul 17 
gătorii competiției iau din nou condu
cerea, prin golul lui Dimitriev.

Repriza secundă ne arată o și mai 
bună organizare a jocului echipei ro- 
mîne. Apărarea noastră închide tot 
mai bine drumul spre poartă (de alt
fel, în reprizele care urmează ea nu 
va mai primi nici un gol) iar atacul 
își completează jocul impetuos cu com
binații care-i pun tot mai des în difi- 
oultate pe experimentații jucători so
vietici și care anunță o egalare imi
nentă. La mijlocul reprizei, Varga șu- 
tează de Ia treime în stilul său carac
teristic și becul roșu se aprinde pen
tru a treia oară la poarta lui Jerkin.

In cea de-a treia repriză, jocul de
vine de-a dreptul dramatic, deoarece 
în echilibrul de forțe existent marca
rea unui gol ar fi însemnat mai mult 
ca sigur și... victoria. Și ambele echi
pe aruncă în luptă ultimele rezerve. 
Mar bogați în resurse (economisite 
datorită tehnicii lor superioare) oas-

înscrie
CÎști-

GLASUL RAȚIUNII

Ziarul londonez „Times'4 publică 
ier is oare a secretarului general al Fe* 
'derației internaționale de motasport, 
ȘiF. Goade, din care spicuim: „Reven
itele declarații ale primului ministru

britanic precum și afirmațiile a doi 
’dintre miniștrii săi în legătură cu im
portanța sportului internațional îmi 
'dau speranța că vom pune totuși ca
păt discriminării în sport, pe care 
Marea Britani© și alte țări membre 
laie N.A.T.Ch o practică față de spor
tivii din R.D. Germană. Noi sîntem 
împotriva amestecului politic în aport 
și, de aceea, regretăm sincer atunci 
leund unii dintre sportivii valoroși, 
feigali în drepturi cu ceilalți sportivi, 
mai sînt uneori victime ale politicii 
’discriminatorii. Să luăm mai întîi noi 
atitudine împotriva acestei nedreptăți 
și, cu siguranță, vom fi urmați și de 
laliații noștri4*.

Iată un punct de vedere cu care 
Opinia publică sportivă este, desigur, 
de acord.

FAȚĂ DE RASIȘTI SE IMPUNE 
O ATITUDINE FERMA

Sesiunea de Ia Baden-Baden a Co
mitetului Internațional Olimpic, dis- 

Gh. Mafiei (frînar), Al. Oancca — C. 
Cotacu i bob 4: /. Panțuru sau C. Dra- 
gomir (conducător), II. Pașovschi 
(frînar), Gh. Maftei și.C. Cotacu (e- 
chtpieri). Antrenorul boberitor este 
prof. 1. Matei.

De la Cortina d Ampezzo, boberii 
romini vor pleca la Igls (Austria) 
unde se vor antrena pe pîrtia olimpi
că, piuă ia începerea Jocurilor Olim
pice.

pețiî mențin jocul mai nîult în treimea 
noastră. Și dacă ei nu reușesc să în
scrie aceasta se datorește nu numai 
nervozității cu care au acționat ci — 
mai ales — dîrzeniei cu care ai noștri 
au jucat în apărare și siguranței por
tarului Crișan, care — spre deosebire 
de prima repriză —■ a respins pucuri 
periculoase.

Iată deci că mobitizîndu-se serios de 
la primul pînă la ultimul om. intrînd 
pe teren hotărîți să facă totul pentru 
un rezultat bun, hocheiștii noștri sînt 
capabili de comportări superioare ce
lor pe care le-au arătat în celelalte

Clasamentul final al „Cupe:
București" se pre:
1. Aripile Sov.
2. Spartak Ptlsen
3. Sel. Olimpică
4. Sel. Berlin
5. Sel. de tineret 

ntă astfel:
4 3 1 0 31: 4 7
4 3 0 1 24: 8 6
4 2 11 16:13 5
4103 11:17 2
4 0 0 4 4:44 0

meciuri. Rezultatul de egalitate cu □ 
echipă fruntașă a clasamentului sovie
tic trebuie să-i mobilizeze pe antreno
rii și jucătorii lotului, dar nu ne poate 
face să uităm lipsurile care mai există 
încă și care se cer a fi corectate în 
perioada următoare. Mai ales dacă ne 
gîndirn că Innsbrnck-ul bate la ușă... 
Așadar, muncă și iarăși muncă, astfel 
ca jocurile cu Tesla Pardubice, de 
săptămîna viitoare, să ne arate că 
s-au tras pînă la capăt concluziile cu
venite.

★
In deschiderea ultimului cuplaj al 

turneului, Spartak Pilsen și selecțio
nata Berlinului au furnizat un joc 
mult mai echilibrat decit ne așteptam. 
Conduși pînă la ultima repriză cu 
2—1, hocheiștii cehoslovaci au trebuit 
să facă mari eforturi pentru a obține 
o victorie la limită: 3—2 (1—0, 0—2, 
2—0). Au marcat pentru învingători: 
Haber, Hrabeta și Smat iar pentru în
vinși Thill (2).

cutînd politica rasistă ți de apartheid 
promovată în activitatea sportivă în 
Republica Sud-Afrioană, a hotărît ca 
pînă la 31 decembrie 1963 Comitetul 
olimpic din această țară să trimită 
la C.I.O. o garanție scrisă că va pune 
capăt »egregaționismiilui; în caz con
trar, sportivii din R.S.A. nu vor fi 
admiși la Jocurile Olimpice din 1964. 
A trecut mult timp fără ca autoritățile 
sportive din Johannesburg să catadi- 
xească a răspunde la chemarea forului 
sportiv internațional. La o nouă inter
venție personală a cancelarului C.I.O., 
Otto Mayer, a venit, în sfîrșit, un 
răspuns evaziv în care întrebarea era 
evident ocolită : „N-am primit pînă 
acum (după două luni de la sesiunea 
C.l.O.l) procesul verbal al ședințe
lor de la Baden-Baden și, la drept vor
bind, nu știm oe vreți de la noi“.

Ce „naivi" sînt rasiștii din Republica 
Sud-Africană ț...

GRANDOARE Șl DECADENȚĂ

Doar cu șase ani în urmă pînă și 
copiii new-yorkezi îl știau bine pe 
„Hurricane-Jackson"! tntîlnirea sa cu 
Floyd Patterson pentru titlul de cam
pion absolut al lumii a fost numită de 
mulți ziariști drept „meciul secolului". 
Se părea atunci că Jackson se află

Pe măsură ce se apropie data 
Jocurilor Olimpice de la Inns
bruck. activitatea în sporturile 

de iarnă devine tot mai intensă ; în 
întreaga Europă au loc numeroase 
concursuri de schi, patinaj — viteză 
și artistic —, întîlniri de hochei pe 
gheață, toate avînd drept scop obține
rea unei forme bune in vederea apro
piatei Olimpiade albe.

HOCHEiST'i AMERICANI 
ÎN EUROPA

După cum s-a mai anunțat, repre
zentativa olimpică de hochei pe ghea
ță a S.U.A., viitoarea adversară a se
lecționatei noastre în barajul pentru 
calificarea în grupa I a turneului olim
pic, se află de cîtva timp în Europa. 
Prima escală a fost făcută în Ceho
slovacia, unde hocheiștii americani au 
susținut pînă acum patru întîlniri. In 
primul meci sportivii americani au în- 
tîlnit echipa secundă a R.S. Ceho
slovace, fiind învinși cu scorul de 9-3. 
In meci revanșă, disputat la Pardubi
ce, victoria a revenit din nou gazde
lor, dar de data aceasta cu un scor 
mai strîns: 3-2 (Q-l, 0-0, 3-1). Punctul 
victoriei a fost marcat în ultimele mi
nute de joc. La Jilina s-a desfășurat 
cea de a treia întîlnire dintre echipa 
olimpică a S.U.A. și selecționata se
cundă cehoslovacă. Din nou victoria a 
revenit hocheiștilor cehoslovaci, cu 
scorul de 4—3 (1—1, 2—1, 1—1). In 
al patrulea meci, hocheiștii americani 
au întîlnit la Ostrava o selecționată 
regională, cîstigînd cu 3—1 (0—0, 
2—0, 1-1). ’

LA 26 IANUARIE : DESCHIDEREA 
FESTIVA A SESIUNII C. I. O.

Cu prilejul Jocurilor Olimpice de la 
Innsbruck, în această localitate va a- 
vea loc cea de a 61-a sesiune a Co
mitetului International Olimpic. Des
chiderea festivă a acestei sesiuni va 
avea loc la 26 Ianuarie, la Innsbruck. 
A doua zi, invitații vor putea urmări 
expoziția consacrată orașelor care și-au 
depus candidatura să organizeze J.O. 
de iarnă din 1968. Apoi, participanții 
vor urmări expunerile reprezentanților 
orașelor candidate pentru viitoarea O- 
lirnpiadă albă. In aceeași zi, după a- 
miază, în urma voturilor, se va cunoaș
te orașul care va avea onoarea să 
găzduiască viitoarea ediție a J. O. de 
iarnă. Deschiderea festivă a Olimpia
dei albe de la Innsbruck va avea loc

in pragul fericirii depline. Despre a- 
ceasta îl asigurau pînă și managerii 
săi. cinci la număr, care mișunau în

jurul lui Jackson în goană după cît 
mai mulți dolari. Dar, insuccesul în 
fața lui Patterson, primul în viața sa, 
a însemnat și începutul... sfirșitului 
lui Jackson. Au urmat alte trei insuc
cese. consecutive, după care, nemai fiind 
o sursă sigură de venituri. Jackson a 
fost abandonat de manageri, contractul 
a fost desfăcut și Jackson a fost arun
cat pur și simplu în stradă. „Hurri
cane" (uraganul) s-a stins complet.

Astăzi, ca și acum șase ani, mulți 
dintre copiii New York-ului il cunosc 
bine pe Jackson, mai ales cei de pe 
strada cu nr. 126. Numiși că astăzi 
„Hurricane-Jackson" nu mai luptă pen
tru titlul de cel mai bun boxer al 
lumii, ci luptă din greu pentru ciști- 
garea unei bucăți de piine. Adversarii 
săi (mai bine-zis concurenții) sint as
tăzi nu boxerii, ci văcsuitorii de ghete 
de pe strada nr. 126, în rîndul cărora 
a intrat nu de mult negrul Jackson.

CONST. MACOVEI

la 29 ianuarie pe platoul din fața 
trambulinei de sărituri de la Berg-Isel.

DECLARAȚIA PROF. FRIEDL WOLF
GANG,’PREȘEDINTELE COMITE
TULUI DE ORGANIZARE A J. O.

Deocamdată, la Innsbruck nu este 
zăpadă suficientă care să asigure bu
na desfășurare a Jocurilor Olimpice. 
De cîteva zile — remarcă agențiile 

După cum se știe, echipa de tineret a U.R.S.S. a cîștigat „Cupa Ahearne" la 
hochei pe gheață, disputată recent la Stockholm. In fotografie, un aspect din 
meciul dintre echipa sovietică și Finlanda (7—0) : portarul Ragulin, ajutat 

de un apărător, oprește pucul în fața unui atacant finlandez

internaționale de presă — în renumita 
stațiune a sporturilor de iarnă din Ti- 
rolul austriac peste 2 000 de munci
tori transportă de zor zăpadă cu să
niile și camioanele pentru a amenaja 
pîrtiile de concurs. Intr-o declarație 
făcută reprezentanților presei sportive, 
prof. Friedl Wolfgang, președintele co
mitetului de organizare, a spus: 
„Chiar dacă nu va ninge în următoa
rele zile, noi vom garanta condiții sa
tisfăcătoare pentru participanții la 
Jocurile Olimpice. Pentru aceasta, noi 
vom transporta zăpadă din alte locuri 
și vom acoperi pistele de concurs cu 
un strat suficient de zăpadă".

CONCURSUL DE VERIFICARE 
A PATINATOARELOR SOVIETICE

Intr-un nou concurs de verificare a 
patinatoarelor sovietice desfășurat la 
Celiabinsk, Lidia Skoblikova s-a ară
tat în mare formă. Ea a corectat cu 
acest prilej trei recorduri unionale. 
Skoblikova a parcurs 1 000 ni în 
1:33,2, 3 000 m în 5:07,1 și a obținut în 
clasamentul final excelentul punctaj 
de 193,783 (record unional), foarte bi
ne a evoluat și Valentina Stenina. 
Timpul realizat de Skoblikova în proba 
de 3 000 m este la o zecime de se
cundă de recordul lumii deținut de altă 
patinatoare sovietică, Inga Voronina.

In competiția masculină disputată 
oe patinoarul Medeo (Afma Ata),

SCURTE ȘTIRI DIN:
ȘAH : Tradiționalul meci de șah prin 

corespondență dintre echipele selecțio
nate ale orașelor Moscova și Lenin
grad a luat sfîrșit cu scorul de 
53,5—46,5 puncte in favoarea jucăto
rilor moscoviți. La prima masă, Bron- 
ștein a cîștigat partida cu Korcinoi.

GIMNASTICA: La Sofia s-a dispu
tat dubla întîlnire internațională de 
gimnastică dintre reprezentativele mas
culine și feminine ale R.P. Bulgaria 
și R.S.S. Bieloruse. în ambele meciuri 
victoria a revenit oaspeților; la mascu
lin scorul a fost de 139,395—138,729 
puncte, iar la feminin de 138,10—135,85 
puncte.

NATAȚIE: Cei mai buni înotători 
fondiști din lume vor participa la în
ceputul lunii februarie la cea de-a 4-a 
ediție a competiției „maratonul nautic". 
Această probă se va desfășura pe o 
distanță de 50 km între Santa Fe și 
Carotida.

Au fost stabilite
Comisia de organizare a campiona

tului mondial masculin de- handbal în 
7 a comunicat programul meciurilor 
din cadrul celor 4 grupe ale turneului 
final. După cum se știe, echipa R. P. 
Roinîne, campioană mondiala, a fost 
repartizată în grupa D, ale cărei jocuri 
vor avea loc în orașul Pardubice, 
după următorul program : 6 martie : 
R. P. ROMINA — U.R.S.S. sau Fin
landa ; Japonia —< Norvegia sau Olan

E. Graci a parcurs 500 ni în 40,7. Graci 
se anunță un candidat serios în echipa 
U.R.S.S. pentru J. O. de la Innsbruck.

AU FOST DESEMNATE FONDISTELE 
DIN R. D. GERMANA

In stațiunea de la Oberhof au fost 
stabilite, în urma unui concurs de se
lecție, cele 4 schioare din R. D. Ger
mană care se vor alinia la startul

Foto : Pressens Bild-Stockholm 

probelor de fond din cadrul J. O. La 
10 km primul foc a fost ocupat de 
Renate Dannhauer în 40:57,0. Din 
echipă mai fac parte Friede Spie- 
gelhauer, Christine Nestler și Gudrun 
Zschoegner. La Oberstaufen au fost 
desemnate cele 5 reprezentante ak 
R. F. Germane în probele aliD 
Heidi Biebl, Bărbi I Ienneberger, Ht.™ 
Mittemairth, Constance Roehrs și 
Burgl Faerbinger.

Pe patinoarul central din Geneva s-a 
disputat ultimul concurs de selecție al 
„viteziștilor" elvețieni. Echipa a fosl 
alcătuită din patinatorii Rueli Ustei 
(1 500, 5 000 și 10 000 m), Peter But- 
tner (5 000 și 10 000 m) și Jean 
Pierre Gueron (500 și 1 500 m). Uster 
a stabilit un nou record elvețian îț 
proba de 10 000 m cu rezultatul de 
17:01,8.

PENTRU CE A FOST CONDAMNAI
SPORTIVUL SUD —AFRICAN

DENNIS DRUIDS
JOHANNESBURG 10 (Agerpres). — 
Corespondentul agenției france Preș- 

se anunță că tribunahit din Johannes
burg a condamnat la 18 luni închisoa
re pe Dennis Brutus, președintele Co
mitetului olimpic antirasist din Repu
blica Sud-Africană. Dennis Brulus s-a 
pronunțat împotriva participării R.S.A. 
la jocurile olimpice ca urmare a poli
ticii de discriminare rasială pe care gu
vernul Verwoerd o promovează in rîn
dul sportivilor. Căulînd să se salveze 
de urmăririle poliției, el s-a refugiat în 
vara anului trecui in protectoratul en
glez Swaziland. De aici el a trecut in 
colonia portugheză Mozambic. Colabo- 
rînd însă cu rasiștii sud-africani în 
lupta împotriva elementelor progresiste, 
poliția portugheză l-a predat autorită
ților din R.S.A.

Brulus urma să participe la sesiu
nea Comitetului olimpic internațional 
de la Baden —Baden pentru a prezenta 
fapte cu privire la discriminarea rasia
lă în sportul sud-afrîcan. Pronunțind 
sentința în cazul Brulus, tribunalul l-a 
acuzat printre altele de încălcarea or
dinului cu privire Ia „interzicerea pă
răsirii tării", de neprezentare în zilele 
fixate Ia sectorul de poliție pentru înre
gistrare ele.

CAMPIONATUL MONDIAL MASCULIN OE HANDBAL !N 7

jocurile preliminarii
da ; 7 martie : R. P. ROMINA — Nor
vegia (Olanda) ; U.R.S.S. (Finlanda) 
— Japonia ; 9 martie: U.R.S.S. (Fin
landa) — Norvegia (Olanda) ; R. P. 
Romînă — Japonia. Ca arbitri, în 
această grupă vor funcționa Janerstam 
(Suedia), Jensen (Danemarca) și 
Schoof (R. D. Germană). Primele doua 
clasate în fiecare grupă se califică pen
tru seriile semifinale, programate în 
zilele de 11 și 13 martie.
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