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instontoHee Cronică de Spartachiadă
— „Băieți, cui e frig să se ducă 

acasă /" ,
Așa le-a spus ieri dimineață acti

vistul voluntar al clubului sportiv Uni
rea, Cornel Șandru,. numeroșilor elevi 
care veniseră pe stadionul de pe șo
seaua Olteniței să se întreacă , la să
niuș, schi și patinaj. Dar, n-a plecat 
nici unul... Ba, dimpotrivă. După ce 
cele peste 100 de „echipaje" au efec
tuat cite o coborîre... oficială, con
cursul a continuat..." amical. Dorința 
concurenților (aproape 300 de elevi) de 
a se avînta pe derdeluș nu a putut fi 

.împiedicată de gerul care pișcă ure
chile și obrajii. Pantele „Cociocului" 
din spatele stadionului Unirea au găz
duit un concurs de săniuș cum rar

........ ..... _____ _____r&âiSa. ,■ 2.
Start la schi pe., terenul de rugbi

Foto: R. Toma

Steaua din nou învinsă la București: 1-3 cu Tractorul Brasov
• Liderul întrecerii feminine, Rapid București, învins pe teren propriu de știința Cluj

știut ce a vrut (Starinschi) și cu 
altul (C. Gornoviceanu) care a avut 
sclipiri, nu se putea face mai mult. 
Cu toate că întreaga echipă a mun
cit, nu s-a văzut o linie directoare 
în jocul ei. Feroviarii, alcătuind o 
echipă omogenă, bine pregătită, au 
cîștigat pe merit. S-au evidențiat: 
Mincev, Ardelea, Gheorghiță 
pid), Starinschi (Minerul).

M.

MASCULIN

PROGRESUL — ȘTIINȚA CLUJ 
0—3 (6, 11, 11). După un început 
slab, Știința Cluj a revenit la va
loarea sa bună și a obținut cîteva 
victorii prețioase. Studenții au ținut 
ca și în Capitală să facă o figură 
frumoasă. In meciul cu Progresul ei 
au reușit acest lucru, obținînd o 
victorie ușoară datorită jocului bun, 
în care am remarcat pe Rogozan și 
Bînda.

STEAUA—TRACTORUL BRAȘOV 
1—3 (15—10, 8—15, 11—15, 7—15). 
O altă victorie a oaspeților în me
ciurile de ieri, din sala Dinamo. Ne 
așteptam ca întîlnirea aceasta să fie 
foarte disputată și spectaculoasă, iar 
învingătorul să fie decis destul de 
greu. Nu s-a întîmplat însă acest 
lucru. Victoria a revenit categoric 
sportivilor de la Tractorul. Așadar, 
Steaua a pierdut din nou în Bucu
rești. Echipa militară se comportă 
nesatisfăcător. Tinerii de la Tracto
rul, dornici de victorie, s-au mqbfli- 
zat, au luptat pentru fiecare minge 
și au învins. Am remarcat de la 
oaspeți pe Chinzeriuc și Barta, în 
special, dar ne-a plăcut întreaga 
echipă. Arbitrul Anton lonescu, după 
un început bun, a condus slab. .

DINAMO—FARUL CONSTANTA 
3-0 (15—0, 15—10, 15-4), în 42 
de minute,! Meci de . antrenament 
pentru Dinamo. Farul s-a comportat 
extrem de slab. Primul set a durat 
doar 8 minute. Corbeariu a făcut 8 
puncte consecutive, din serwiciu, apoi 
Cozonici în,'':! 4 și șpiul ș-a încheiat 
la zero. Farul ne-a dezvăluit lipsuri 
serioase în pregătire, la primirea 
serviciului și mai ales în așezarea 
^;e teren. Atacul se bazează doar 
pe Timirgazin, ceea ce e prea puțin. 
Așa stînd lucrurile el destul de greu 
să facem o apreciere asupra evolu-

Frumusețe patriei*

Sport din R. P. Romînă
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T. RABȘAN Drum de iarna...

poți să vezi. Numai la proba de să
niuțe de două persoane s-au înscris 
peste 200 de elevi de la școlile de 8 
ani nr. 102, 108, 109, 114, 116, 119, 
Școala medie 30 și de la grupul școlar 
profesional Iosif Rangheț, participanți 
la Spartachiada de iarnă.

Care au fost cei tnai buni ? Greu 
de stabilit. Săniuțele au fost „pilotate" 
impecabil pe pîrtiile de peste 100 m 
lungime și cu o diferență de nivel de 
aproape 30 de metri. Doar cîte o... 
răsturnare spectaculoasă la un hop sau 
la sosire, comentată cu lux de amă
nunte și mult haz pe margine, a con
stituit puținele „accidente" ale reuniu
nii. Am notat totuși pe cîțiva care au 
condus cu cea mai mare indemînare 
săniuțele : /. Eugen și Constanța Truț.

ției echipei învingătoare. Arbitrul 
E. Costoiu a condus următoarele for
mații : DINAMO: CORBEANU,
STOIAN, Smerecinschi, Tîrlici, Wag
ner, COZONIC1 — Păunoi. FARUL: 
Timirgazin, Țagoe, Dărîngă, Goloșie. 
Dobre, Vasiliu—Sarchizian.

CONSTANTIN ALEXE

RAPID BUCUREȘTI—MINERUL
BIHOR 3—î (15—10, 11—15, 15,-8, 
15—10). Ne așteptam la mai 
din partea echipei oaspe cu atît 
mult cu cît minerii au realizat' 
dată jocuri de o valoare mult 
bună. Cu un singur jucător care a

mult 
mai 

altă- 
mai

(Continuare în pag. a 2-a)

lată unul din puținele atacuri ale Farului. Dar blocajul dinamovist este la post 
și va respinge balonul [n terenul advers. Fază din meciul Dinamo — Farul.

i'oto i 1,1 Mîhăicl. i.

datorită numeroaselor greșeli comise 
de jucătorii ambelor formații.

Dinamoviștii s-au apărat mai bine 
la început, marcînd cu strictețe pe 
Viciu și lonescu (principalii realiza
tori adverși) și, în același timp, au dat 
drumul cu promptitudine la contra
atac, prinzînd adesea pe picior greșit 
apărarea Științei. Diferența acumu
lată la pauză de bucureșteni putea fi 
mult mai mare, mai ales că, în pri
mele 20 de minute, acțiunile ofensive 
ale studenților au fost lipsite de cla
ritate și eficacitate (din 41 de în
cercări au realizat doar 101), iar sis
temul lor defensiv vulnerabil.

La reluare, mai ales după ce Puș
cașu a părăsit terenul pentru 5 gre
șeli personale, se părea că gazdele 
vor reuși să se detașeze. Nu s-a în- 
tîmplat așa însă pentru că — se pare 
că a devenit o meteahnă a dinamo
viștilor — echipa bucureșteană a scă
zut ritmul, permițînd timișorenilor, 
puternic încurajați de spectatori, să 
refacă din handicap. Fără o „umbră" 
permanentă lingă el, Viciu a început 
să înscrie coș după coș și în 
min. 35, echipa dinamovistă s-a 
trezit nu numai egalată, dar și con
dusă cu un punct (56—55). Ultimele 
minute au ținut „tribunele" într-o stare 
de permanentă tensiune. Scorul a al
ternat continuu, iar în min. 39, ta
bela de marcaj indica egalitate: 
64—64. Studenții se aflau însă la ca
pătul puterilor, iar dinamoviștii, cu uri 
ultim efort, au obținut punctele nece
sare

Gh. Dinescu șî I. Petruțiu (Buc.) 
au condus corect următoarele formații:

(de la Școala nr. 116), C. Lunga (Șc. 
109), C. Popescu (Șc. 102), Silvia Că
lin. (Șc. med. 30). Și mai sînt mulți 
alții...

Paralel cu concursul de săniuțe s-a 
desfășurat pe terenul de rugbi între
cerea schiorilor. Cei 35 de elevi de la 
asociația sportivă Stăruința au parti
cipat la o probă de fond, parcurgînd 
în circuit 2000 m. Pe primele trei 
locuri s-au clasat: F. Dudan, 1. Pas
cale și C. Mușat.

Patinoarul amenajat pe pista de aler
gări moto a fost la fel de animat în 
această duminică. întrecerea celor 50 
de patinatori a durat aproape două 
ore și a fost urmărită de numeroși 
spectatori. In majoritate concurenți de 
la săniuș și schi.

O remarcă pentru activiștii clubului 
Unirea și pentru profesorii de educa
ție fizică de la școlile susamintite : 
nici unuia nu i-a fost frig în această 
dimineață cu soare cu... dinți. Toți 
au înfruntat gerul și au dat o bună 
mină de ajutor la organizarea con
cursurilor.

Dinamo Oradea a întrerupt seria victorioasă a Științei Cluj!
MASCULIN, SERIA I

DINAMO BUCUREȘTI - 
TIMIȘOARA 70—66 ( 31—24). Partidă 
de mare luptă, în special în repriza 
secundă, încheiată cu victoria meri
tată a bucureștentlor. Jocul nu s-a ri
dicat însă la un nivel tehnic deosebit,

„Cupa F.R. Volei“

(Ra-

T.

TI-ȘTIINȚA GALATI—ȘTIINȚA 
MIȘOARA 3—0 (11. 7, 9).

C.S.M.S. IAȘI—PETROLUL PLO
IEȘTI 3—0 (8. 8, 8).

Campionatul masculin de baschet 

victoriei.

Turneul zonal de șah
Tr> prima rundă: Tringov-Gheorghiu remiză

La Kecskemet, în R. P. Ungară, a 
început, sîmbătă cel de al treilea tur
neu zonal european, din cadrul cam
pionatului mondial de șah.

Dimineața, în cadrul ședinței teh
nice, a avut loc tragerea la sorți, care 
a dat .următorul rezultat: 1. Clarke 
(Anglia), 2. Szabo (Ungaria), 3. 
îringov (Bulgaria), 4. Pachman 
(Cehoslovacia), 5. Matanovici (Iugo
slavia), 6. Bhend (Elveția), 7. Bed
narski (Polonia), 8. Hecht (R. F. 
Germană), 9. Attard (Malta), 10. 
Prameshuber (Austria), 11. Pietsch 
(R. D. Germană), 12. Damianovici 
(Iugoslavia),- 13. Hort (Cehoslovacia),
«. GHEORGHIU .(R0MIN1A), 15. Ke<-r^Uțațțdjp^fikr

DINAMO: Kiss 4, Antonescu 4. Spi
ridon 16, Negoiță 4, Dudescu 2. A. 
Mihai 21, Strugaru 4, Giurgiu 15, 
Scorțescu, Visner; ȘTIINȚA: lonescu 
13, Pușcașu 4, Viciu 21, Leonte 2, 
Ivanici 4, Hofinan 18, Chirluță 4, Spă- 
taru. (A. VASILIU).

DINAMO ORADEA — ȘTIINȚA' 
CLUJ 44—43 (18—18). Dinamoviștii 
au... respectat tradiția și de data a- 
ceasta. La capătul unui meci epuizant, 
care a plăcut mult prin dîrzenia cu 
care ambele formații a.u luptat pen
tru victorie, echipa gazdă a obținut 
un prețios succes.

Orădenii au luptat mai bine sub 
panou și au avut în Suhai un prețios 
realizator, mai ales de la semidistanță. 
Tn ceea ce privește pe Știința, aceasta 
a acționat rapid, variat, dar jucătorii 
au fost mult prea nervoși în finalul 
meciului. De altfel, soarta partidei a 
fost decisă în ultimul minut După 
ce scorul a alternat continuu, în min. 
39 cele două formații se aflau la ega
litate: 40—-40. De la
Știința a transformat 3 lovituri libere 
(din patru), dar două contraatacuri 
fulgerătoare ale lui Suhai și Hupoiu 
au adus dinamoviștilor victoria, chiar 
In ultimele secunde. Au condus foarte 
bine S. Ferenc (Buc.) și V. Kadar 
(Tg. Mureș). (I. Ghișa - coresp. reg.).

ȘTIINȚA TG. MUREȘ - SIDERUR- 
G1STUL GALAȚI 80—53 ( 27-24)- 
Gălățenii au condus timp de 14 mi
nute. Apoi, gazdele jucînd din ce în ce 
mai bine au egalat, terminînd repriza 
în avantaj. Știința a dominat însă cai

acest scor.

(Continuare în pag. a 2-a)

Bilek (Ungaria), 16. Langeweg (O» 
landa).

După amiază a avut loc prima run
dă. Florin Gheorghiu, cu negrele, l-a 
întîlnit pe marele maestru bulgar Trin- 
gov. Partida s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate. Pachman l-a învins 
pe Hort, Bednarski pe Prameshuber, 
Hecht pe Attard. Partidele Matano- 
vicl »• Damianovici și Szabo-Bilek au 
fost remize. Celelalte s-au întrerupt.

Aseară, în runda a doua, Gheorghiu 
l-a -; întîlnit cu albele pe Pachman. La 
ora cînd închidem ediția nu ne-a pa&ej



La asociația sportivă Grivița Roșie

în 1964 se va acorda 
mai multă atenție activității de mase

Intr-una clin primele zile ale anului 
am lost la asociația sportivă. Grîvița 
Roșie din Capitală. O parte din mem
brii consiliului asociației erau preocu
pați cu definitivarea calendarului spor-, 
tiv pe anul 1964 și ou întocmirea 
dării de seamă a asociației pentru a- 
dunarea generală care va avea ioo 
peste cîteva zile.

Pe masa de lucru a 'secretarului as 
sociației, tov. Ion Gheorghe, un teanc 
de notite, însemnări. Am cerut permi
siunea să le cercetăm. Aproape 13 000 
de participant! au luat parte anul tre
cut la diferite competiții de «mase or
ganizate în cadrul asociației. Peste 
400 de tineri și-au trecut între 4 și 5 
probe din întrecerile „Concursului pen- 
■iru Insigna de Polisportiv". S-au or
ganizat excursii turistice îri cele mai 
pitorești locuri din țară, precum și In 
împrejurimile Capitalei. Cei 6124 de 
inembri UCFS sînt cuprinși în 50 de 
grupe sportive. Totuși," activitatea' 
sportivă de mase de la Grivița Roșie 
n-a fost în anul trecut, la nivelul,, do
rit, atenția consiliului ‘ asociației îri- 
dreptindu-se mai mult asupra echi
pelor de rugbi și fotbal. Această si
tuație s-a , discutat recent în ședința 
consiliului asociației sportive, luîndu- 
sc măsurile necesare pentru ca în noul 
an activitatea sportivă de mase să 
cunoască un puternic reviriment. Și 
în primul rînd s-a pus un accent deo
sebit pe organizarea competițiilor de 
iarnă. La baza sportivă din Parcul 
Copilului s-a făcut pe pista de atle
tism un patinoar natural de !40 m 
lungime și se amenajează încă unul pe 
terenul de handbal în 7.

De curînd au avut loc primele În
treceri ale anului la șah, tenis de 
•nașă, trîntă, haltere, gimnastică și 
schi. Peste 100 de elevi de la școala

profesională au luat parte la întrece
rile de schi, cros și trîntă. Cei mai 
buni la schi s-au dovedit a fi Viorel 
Tudor, Nicolae Ștefan, Constantin Vlad, 
la cros —• Ion Turea și Constantin 
Florea, iar la trîntă au fost desem
nați învingători Mihail Baci, Constan
tin Iosif și Ion Bănică. Întreceri în 
cadrul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului sau pentru trecerea norme
lor pentru „Insigna de Polisportiv" 
au avut loc și în celelalte grupe spor
tive ale asociației. Consiliul asociației 
sportive Grivifa Roșie a și început 
pregătirile pentru cel mai important 
eveniment sportiv al anului — Spar- 
tachiada Republicană. In această mare 
competiție asociația va atrage 5 C00 
de muncitori ai uzinei. Judicioasa în
tocmire a calendarului sportiv pe aso
ciație dă posibilitate .grupelor spor
tive să-și poată planifica și ele acti
vitatea sportivă în perspectivă. Tot în 
aceste zile se întocmesc programele 
de disputare a partidelor din cadrul 
campionatului asociației.

Să vorbim puțin și despre echipele 
de performanță ale asociației, care au 
promis să realizeze anul acesta lucruri 
frumoase. Formația de rugbi, care a 
dat nu mai puțin de 7 jucători re
prezentativei tării pentru meciul de la 
Toulouse cu Franța, și-a propus să cîș- 
tige titlul de campioană a R.P.R. Gri- 
vițenii mai vor ca și echipa lor de 
fotbal, care în momentul de fată se 
află pe locul doi în campionatul oră
șenesc, să treacă pe primul loc. De 
asemeni, voleibaliștii și handbaliștii 
vor lupta pentru calificarea în prima 
categorie a campionatelor respective. 
Sînt numai cîteva din dorințele spor
tivilor grivițeni...

ANTON PEAGU

Campionatul de juniori ai Capitalei
' Ca și în anii prccedenți, startul în 
întrecerile de scrimă l-au luat juniorii. 
Competiția Ia care ne referim —— cam
pionatul Capitalei — a însemnat și 
de data aceasta un frumos succes de 
organizare. întrecerile s-au desfășurat 
pe planșele de la „Juridice® și la ele 
«u participat floretiștii și spadasinii.

Un campionat cu destule surprize, 
mai ales la floretă, categoria 16—20 
ani și spadă, unde favoriții, Zeno Be- 
jan (Progresul) și respectiv Mircea 
Fomino (Steaua) au „sosit" abia pe 
Jocul 3 ! Mențiuni pentru Alexandru 
Micloș (Știința), Gh. Burlea (Progre
sul) și N. Istrate (S.P.C.), după noi, 
■cei mai bine pregătiți trăgători ai în
trecerilor. Ca o scădere a campiona
tului — absența nemotivată a repre
zentanților Administrației bazelor 
sportive școlare (la floretă cat. 14—16 
ani și spadă) și S.S.E. Nr. 1. Este inex
plicabil cum antrenorii acestor centre

nu folosesc competițiile oficiale pen
tru a verifica potențialul elevilor lor.

REZULTATE TEHNICE : Floretă, 
cat. 14—16 ani : 1. Al. Micloș (Știin
ța) ; 2. Gh. Burlea (Progresul) ; 3. 
M. Sebeșteanu (S.P.C.) ; 4. M. Goles- 
cu (Știința) ; 5. T. Petruș (S.P.C.) ; 
6. M. Caraoaș (Universitatea), cat. 16— 
20 ani: 1. C. Moroșan (Șt.) ; 2. Ad. 
Radocea (Progresul) ; 3. Z. Bejan 
(Progresul) ; 4. Al. Istrate (S.P.C.) ; 
5. Cr. Costescu (A.B.S.S.) ; 6. I. Pău- 
nescu (Progresul). Spadă (o singură 
categorie de vîrstă) : 1. N. Istrate 
(S.P.C.) ; 2. Ad. Gavrilescu (Progre
sul) ; 3—4. I. Păunescu (Progresul) și 
M. Fomino (Steaua) ; 5. Gh. Celea 
(Steaua) ; 6. Al. Croitoru (Universi
tatea).

Probele de floretă fete și sabie vor 
avea loc miercuri, sîmbătă și dumini
că, în aceeași sală.

T. STAMA

Steaua din nou învinsă la București: 1-3
(Urmare din pag. 1)

FEMININ

‘ RAPID BUCUREȘTI—ȘTIINȚA
CLUJ 1—3 (14—16, 15—13, 6—15, 
H—15). Cel mai frumos meci de 
ieri dimineață din sala Ciulești, și 
unul dintre cele mai frumoase jocuri 
feminine văzute în ultima vreme în 
Capitală. A fost o adevărată ln- 
cîntare — șî o excelentă propa
gandă pentru voleiul feminin — jo
cul practicat de cele două echipe, 
alcătuite numai din sportive tinere. 
De la început, Știința se arată pusă 
pe fapte mari. Astfel, cu toate că 
în primul set este condusă eu 10—6 
(după ce, ta rîndul ei, avusese 6—3),* 
egalează la 14 și cîștigă cu 16—14. 
In cel de al doilea. Rapid schimbă 
tactica (în locul mingilor tari, sînt 
folosite cu predilecție baloanele 
„puse și liftate), ceea ce Știința 
bu sesizează la timp. In continuare

vedem, faze de toată frumusețea. 
Dovedindu-se mult mai bine pregă
tite și mai hotărîte în joc, studen
tele obțin o victorie pe deplin meri
tată. „Vioara întîi“ a echipei a fost 
ridicătoarea Marla Dima, care a 
condus echipa sa Ia victorie, ptinînd 
în valoare calitățile trăgătoarelor 
principale Doina Biji și Marilena 
Cucu. Feroviarele s-au comportat cu 
mult sub valoarea arătată în meciul 
eu Dinamo București, Eugenia Rebac 
(în special) și Daniela Iancu gre
șind foarte mult.

Arbitrul D. Radulescu — Bucu
rești nu a fost constant în acordarea 
deciziilor sale. Au jucat echipele: 
ȘTIINȚA: Marinela Cucu, Maria 
Dima, Irina. Kepert, Mania Marcu, 
Doina Potra, Doina Biți — Florica 
Lttcaci. RAPID: Florica Tudora, 
Gabriela Dumitrescu, Eugenia Rebac, 
Daniela Iancu, Tamina Simion, Cor
nelia Morarii, Xenia Popa.

MIRCEA TUDORAN

In campionatul feminin

Știința București Învinsa la Tg. Mureș!
FEMININ, SERIA I

VOINȚA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA GLUJ 59-47 
(23-28). Meci interesant, încheiat cu un rezultat — după 
evoluția jocului — neașteptat. Clujencele s-au apărat cu o 
„zonă" foarte agresivă, au acționat, cu multă claritate în 
atac, reușind cîteva. acțiuni mult aplaudate. Știința a avut 
inițiativa’în permanentă, conducînd pînă în min. 38: 
13-8, 22-16, 28-21, 36-30 și 46-42. In tot acest timp, bucu- 
reștencele s-au apărat destul de slab, iar atacul n-a contat 
decît pe Hanelore Spiridon. In final, însă, studentele au

Hortensia Magdin (Voința București) a avut cîteva inter
cepții reușite în finalul meciului cu Știința Cluj, care au 

contribuit serios la victoria bucureștencelor.
Foto: T. Roibti

resimțit eforturile depuse pînă atunci, cedînd pasul. Iar 
Voința, care a avut la dispoziție un lot omogen, a reușit 
să egaleze (47-47 în min. 38) și în continuare să mar
cheze consecutiv 12 puncte, fără să primească vreunul, 
realizînd o victorie prețioasă. Principalele realizatoare: 
H. Spiridon (Voința) și M. Wagner (Știința) cîte 21 de 
puncte. Bun arbitrajul cuplului V. Popescu — V. Stin
ghie (Buc.).

UNIREA BUCUREȘTI - CRIȘUL ORADEA 70-32 
(38-9). Meciul a fost la discreția învingătoarelor, mai 
ales în prima repriză. Replica formației orădene a fost 
foarte slabă .astfel că nu se pot trage concluzii deosebite 
asupra evoluției gazdelor. Unirea a avut cele mai eficace 
jucătoare în M. Voicu (22) și D. Suliman (20). (Cr. Po
pescu - coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — ȘTIINȚA BUCUREȘTI 
53—45 (24-18). După un meci viu disputat, gazdele au 
obținut o surprinzătoare, dar pe deplin meritată victorie. 
Mureșencele au acționat în mare viteză, s-au aparat cit 
multă dîrzenie, avînd în R. Varga (21) o excelentă rea
lizatoare. Campioanele, în schimb, n-au strălucit. Ele au 
comis, numeroase greșeli tehnice, iar apărarea lor „om la 
om“ s-a dovedit vulnerabilă în fața impetuozității mure- 
șencelor. Au condus foarte bine E. Hotya și J. Hotya 
(Oradea). Au marcat: Haralambie 14. Tintorescu 9, 
Gheorghe 2, Niculescu 4, Dumitrescu 8, Simon 4, Antosclt 
2, Vlăescu 2 de la Știința și Varga 21, Madarasz 12, E. 
Fogarasy 3, M. Fogarasy 6, Csorvasy 5, Pircan 6 de la 
Mureșul. (I. Vulcan - coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — VOINȚA BRAȘOV 41—31 
(14-13). Meci de slabă factură tehnică, în care ambele 
echipe au acționat dezlînat și fără claritate. Cu un plus de 
voință, mureșencele au învins pe merit. (I. Vulcan - co
resp.).

VOINȚA ORADEA — RAPID BUCUREȘTI 44-62 
(21-34). Cu un contraatac deosebit de eficace și luptînd 
mai bine sub panou, feroviarele au controlat partida în 
întregime, cîștigînd fără emoții. Cea mai bună jucătoare 
de pe teren: Anca Racoviță (26 puncte). (P. Lorincz- 
coresp.).

SERIA A II-A

PROGRESUL BUCUREȘTI — S. S. E. CONSTANȚA 
53—51 (28-28). Joc foarte strîns încheiat cu victoria me
ritată a gazdelor. Ambele echipe au jucat însă iieryos, 
confuz, ratînd multe acțiuni chiar de sub panou. ^ffiCr. 
Popescu - coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — ȘTIINȚA TIMIȘOARA
50 33 (29 13) •

C.S.M.S. lAȘl’ — MATASEA DUDEȘTI 62—56 (24-29). 
Deși au fost conduse la pauză, localnicele și-au revenit în 
partea a doua a jocului și, luptînd cu mai multă ambiție, 
au obținut prima lor victorie din acest campionat. (A. 
Scăunas — E. Ursu - coresp.).

A. S. A. CLUJ — I.C.F. 51-62 (23-27).

Dinamo Oradea a întrerupt seria victorioasă a Științei Cluj!
(Urmare din pag. 1)

tegoric după pauză, cîștigînd Ia scor. 
Principalii realizatori: Toții 22, Țe- 
dula 29 de la Știința și Tasciuc 16 
de la Siderurgistul (I. Păuș-cOresp).

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - POLITEH
NICA CLUJ 66-62 (36-32). Fără să 
strălucească, ' bucureștenii au obținut 
o victorie meritată. Știința a condus în 
permanentă și doar în min. 37 Poli
tehnica a reușit să se apropie la un 
punct (54—55). Jocul a fost de nivel 
tehnic modest, ambele formații acțio- 
nînd la întîmplare, fără un sistem 
tactic precis.

STEAGUL ROȘU BRASOV— 
STEAUA BUCUREȘTI 72—94 ’ (34— 
43). Joc frumos în care campionii au 
învins pe merit. Steaua a dominat 
chiar de la început și cu un finiș 
puternic a obținut o victorie conclu
dentă. Brașovenii au dat o replică cu-

rajoasă formației bucureștene, iar 
dacă stegarii nu- ar fi ratat foarte 
mult, mai ales în final, scorul putea 
fi mult mai strîns. Principalii realiza
tori Novacek 34 de la Steaua și Du
mitrescu 28 de la Steagul roșu. (C. 
Gruia - coresp. reg,).

ȘTIINȚA CRAIOVA - RAPID BUCU
REȘTI 55—74 (28—36).
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Constructorul Iași - Voința Tg. Mu
reș 67—49 (32—23); A.S.A. Bacău- 
Aurul Brad 32—66 (16—36); Farul 
Constanta — Progresul București 
64—50 (21—18); Voința Satu M-rz- 
Olimpia București 54—51 (28—29).

Concursul de deschidere a sezonului
nu a avut o participare corespunzătoare

cu Tractorul Brașov
C.P.B. - ȘTIINȚA BUCUREȘTI 

3—1 (15—7, 9—15, 15—7, 15—6). 
Tinerele jucătoare de la Știința n-au 
putut face față jocului bun practicat 
de formația . C.P.B,, care cu ridică
toarele Elena Mărăcine și Elena 
Crăciun în formă bună, au obținut 
o victorie meritată. De remarcat că 
antrenorul St. Stroe (C.P.B.) a fo
losit întregul lot de jucătoare prin
tre care multe tinere. Bun arbitra
jul lui N. lonescu.

R. LUNGU — coresp.

PROGRESUL — VOINȚA CRA
IOVA 3—1 (15—9, 9—15, 15—10, 
15—9).

FARUL CONSTANȚA — DINA
MO BUCUREȘTI 3—1 (15—4, 11 — 
15, 15—10, 15—10).

C.S.M. SIBIU — C,SjM. CLUJ 
3—0 (11, 10, 4).

In ziarul nostru de mîine vom 
publica cronicile meciurilor din pro
vincie și rezultatele din seria a Il-a.

POIANA BRAȘOV, 12 (prin tele
fon de la trimisul nostru). Concursul 
inaugural al sezonului competițional 
intern desfășurat duminică dimineață 
pe pîrtia din Poiana Brașov a avut 
din păcate o participare slabă. A fost 
poate cel mai „rapid4* concurs din 
istoria schiului romînesc. Datorită, pe 
de o parte, distanțelor mici, iar pe de 
altă parte numărului redus de con* 
curenți, totul — inclusiv deschiderea 
pîrtiei — a durat 32 de minute !

Desigur, există unele motive obiec
tive. Astfel, lipsa zăpezii a făcut ea 
pregătirea celor mai mulți dintre 
sportivi să fie foarte slabă; loturile 
de biatlon și fond fete sînt angrenate 
în concursuri peste hotare, iar probe 
alpine nu s-au putut disputa. Nimeni 
nu poate scuza, însă, lipsa de dragoste 
pentru schi a celor ce puteau totuși 
să participe. Cu excepția ciclistului 
Constantin Dumitrescu (Olimpia 
București), component al lotului olim
pic, care a ținut să-§i verifice gradul 
de pregătire fizică (dar a abandonat 
din cauza deteriorării unui bocanc), 
n-au fost prezenți la start decît re
prezentanți aî cluburilor și asociați
ilor sportive din Brașov î 9 seniori, 
9 juniori, 7 junioare și... o senioară !? 
Considerăm că e de datoria F.R.S.B. 
să afle motivele și să ia măsuri co
respunzătoare față de cluburile și aso
ciațiile sportive care se fac vinovate 
de această situație.

Evident, la început de sezon, după 
o pregătire cu totul sumară pe ză
padă și în absența celor mai buni, 
comentariile tehnice nu-și prea au

rostul. Aceasta cu atît mai mult cui 
cît distanțele nu au fost cele clasice. 
De remarcat, totuși, dîrzenia lui 
Cincu, care ne-a părut decis să „mear
gă" bine în 1964, evidenta superiori
tate a juniorului Marcel Co jan (an
trenor Ion Sumedrea) și echilibrul de 
forțe ale primelor trei clasate în cursa 
junioarelor.

Dacă clasamentul senioarelor lip
sește cu desăvîrșire, acest fapt se da
torează prezenței unei singure con
curente, Iuliana Matei, care a parcurs 
cei 5 km doar ca... deschizătoare de 
pîrtie.

Și acum rezultatele : 10 km seniori:
1. Gh. Cincu (A.S. Armata) 28:41,0 ;
2, Al. Zangor (A.S.A.) 29:29,2 ; 3. Dinu
Petre (Dinamo) 29:31,2 ; 4. N. Sfetea 
(Dihamd) 29:34,4; 5. Șt. Drăguț
(A.S.A.) 30:25,1 ; 6. I. Olteanu (Di
namo) 31:21,6 ; 7. N. Mărtoiu (A.S.A.) 
31:23,4; 8. M. Stoian (Tractorul)
31:36,8 ; 9. Gh. Cercel (Tractorul)
32:01,6; 5 km juniori: 1. M. Cojan 
(Tractorul) 15:44,7; 2. I. Mîrzea
(A.S.A.) 16:19,0; 3. Gh. Dihoi (Di
namo) 16:30,0; 4. I. Olteanu (Di
namo) 16:49,2 ; 5. C. Arghiropol (Di
namo) 17:18,0; 6. I. Mălușel (Trac
torul) 17:40,7 ; 3 km junioare: 1. Ro- 
dica Stoian (Tractorul) 15:19,0 ; 2. 
Rodica Cimpoia (A.S.A.) 15:38,0 ; 3. 
Eugenia Vișan (A.S.A.) 15:38,6; 4.
Maria Țeposu (Tractorul) 15:50,2 ; 5. 
Maria Băncilă (Tractorul) 18:10,0 ; 6. 
Eugenia Boboc (Tractorul) 19:20,2.

G. RUSSU-ȘiRIANU



Statistica are cuvintul DE CE

Categoria C in cifre și fapte S-A CERTAT
SERIA ESI

• In cele 11 etape s-au disputat 65 
e meciuri, înscriindu-se 205 goluri. A 
5-a partidă, Laminorul Brăila — 
[nirea Botoșani, nu s-a disputat de- 
arece Unire nu a prezentat legitima- 
ile jucătorilor săi la acest joc.
• Au fost acordate 12 lovituri de ,

i 11 m, dintre care 9 au fost trans- 
>rmate, iar 3 ratate. Au transformat: 
îrzău (Rapid Mizil) și Călin (Me.talo- 
x>rt Galați) Cîte două lovituri; La- 
rici, Bentici (Dinamo Suceava), Ră- 
ulescu (Chimia Onești), Olaru (Unî- 
;a Botoșani), Moldoveanu ’
ocșani), cîte o lovitură, 
ick (Flamura roșie Tecuci),

(Rapid
Au ratat:

> Reich 
textila Buhuși), Aii (Moldova lași).
• Au marcat în

ingheanu (Rapid Mizil), 
Unirea " " —- • •
Textila 
îrladj.
• Cel 

linorul 
—1.
• Cel

răila —■ 30 de goluri marcate; cele 
ai... anemice atacuri: Chimia Onești, 
oldova Iași, Rulmentul Bîriad — cîte 
l goluri marcate.
• Cele mai bune apărări: Lamino- 

il Brăila și Chimia Onești — cîte. 10 
oluri primite; cea mai slabă apărare: 
ulmentul Bîriad — 29 de goluri pri- 
îite.

proprie

Reich,

poartă :
Ciornei 

DumitruBotoșani),
Buhuși), . Bercea (Rulmentul

mai mare scor al seriei: La- 
Braila — Rulmentul Bîriad

mai viguros atac: Laminorul

Bilanț pozitiv la> »
Anul trecut asociația sportivă 

.F.R. Timișoara a împlinit 30 de 
ii de existență, aniversare care a 
ist sărbătorită cu locul I deținut 
2 echipa de fotbal a seniorilor în 
>ria a Il-a a categoriei B.
înainte de 23 August 1944, C.F.R. 

imișoara a fost o asociație spor- 
vă modestă, lucru dovedit și prin 
ptul că fotbaliștii feroviari partici- 
îu doar la campionatul orășenesc, 
cum, asociația este mîndria munci- 
>rilor ceferiști din Timișoara, nu- 
lără mai multe secții puternice, iar 
:hipa de fotbal a participat mulți 
ii la campionatul categoriei A. Ea 

retrogradat în anul 1956 datorită 
psei de grijă pentru creșterea ca- 
•elor tinere.
Invățînd din această greșeală, 

inducerea asociației sportive și bi- 
>ul secției de fotbal au acordat în 
timii ani o atenție deosebită învă- 
rii fotbalului de către copii și ti- 
iret: 100 de copii au luat parte

centrul de învățare a fotbalului, 
r recent la analiza secției, s-a ară- 
t că la C.F.R. Timișoara activează 
19 jucători (care alcătuiesc două 
lupe de copii, două de juniori și 
luă de seniori), pregătiți de 4 an- 
enorî și un profesor de educație 
zică.
Fotbaliștii de la C.F.R. Timișoara 

i participat la diferite campionate, 
iținînd rezultate frumoase. Astfel, 
im-a echipă de juniori, antrenată 

a 
>i

: prima clasată. Echipa a dopa de 
-niori participă ,1a campionatul oră- 
mesc. Iar formația din categoria B 
avut o comportare care a satisfăcut 
mare măsură așteptările. Cu atît 

ai mult cu cit la ediția 1963— 
>64 a campionatului, C.F.R. Timi- 
iăra a prezentat o echipă tînără 

care au fost introduși cu curaj 
jucători noi. în afara, lui „ Muschicl

Un nou diac — fără rezultat — al Minerului Deva la poarta echipei Tractorul
Corabia *(rezultat 0—2) Foto: P. Stanciu - Deva

SERIA SUD

• în cele 11 etape s-au disputat 66 
de meciuri înscriindu-se 200 de goluri.

• Au fost acordate 13 lovituri dc 
la 11 m, dintre care 8 transformate și 
5 ratate. Au transformat: Datcu (E- 
lectrica Constanța) două lovituri; I. 
Ștefan (Dinamo Victoria , București), 
Burcă (Metalul Pitești), Semenescu

C. F. R. Timisoara
și Florescu, promovați din a doua 
formație de seniori, în prima garni
tură au mai fost introduși Lazarov 
și Panici de la juniori, Samson și 
Mafa din campionatul regional, Mu- 
reșan și Șețu din echipa de 
de la Știința.

Antrenorul principal Vasile 
care a fost ajutat în munca 
profesorul de educație fizică Grigore 
Dorogan și de fostul internațional, 
maestrul sportului losif Covaci, se
cretarul asociației, a dat atenția cu
venită introducerii unei discipline 
ferme în riadul fotbaliștilor. Ca ur
mare, în cele 13 jocuri disputate 
C.F.R. Timișoara n-a avut nici un 
jucător eliminat,

Frumoasele rezultate obținute în 
1963 de secția de fotbal constituie 
o garanție a succeselor anului 1964 
cel de al 31-lea din existența orga
nizației sportive a muncitorilor fe
roviari timișoreni.

AL. GROSS — coresp. reg.

tineret

Gain, 
sa de

, (Unirea Răcari), Constantinescu, Du- 
țan (Muscelul Cîmpulurig), Mircescu 

: (Electrica Fieni), cîte o.lovitură. Au 
ratat: Milea (C.F.R. Roșiori), Dra- 
gomir (Tehnometal București), Burcă 
(Metalul'Pitești), Semenescu 
Răcari), 
lung).

• Alt marcat în proprie 
lorgulescu (Victoria Giurgiu), 
neanu ((Flacăra roșie București), Co-

■ jocaru (Tehnometal București). Burcă 
(Metalul Pitești), Cimpoieru (Progre
sul Alexandria).

• Formația C.F.R. Roșiori are un 
golaveraj excepțional (18:2), ceea ce 
înseamnă coeficientul 9, cel mai mare 
din categoriile A, B și CI Feroviarii 
din Roșiori n-au primit (în șase parti
de) nici un gol pe teren propriu. Au rea
lizat 8 victorii la zero, un meci egal 
(0—0) și două infringed (ambele cu 
1-0).

e> Tehnometal București este singura 
echipă din serie care a obținut mai 
multe puncte în deplasare (6) decît 
acasă (5) I De altfel, această formație 
a marcat 10 goluri în deplasare față 
de 6 acasă, realizînd trei victorii pe 
terenul adversarului, față de două și 
un meci egal pe teren propriu I Iată 
deci o echipă căreia nu-i priesc tneci- 
rile acasă.

• Cel mai puternic atac: Dinamo 
Victoria București (24 de goluri mar
cate); cele mai anemice atacuri: Pro
gresul Alexandria și Electrica Constan
ța — cîte 12 goluri marcate.

• Cea mai bună apărare: C.F.R. 
Roșiori — două goluri primite; cea 
mai slabă apărare : Electrica Fieni — 
26 de goluri primite.

(Unirea
Fulga (Muscelul Cîmpu-

poartă :
Cor-

fostul fotbalist Cornel Bugariu, 
situat la sfîrșitul turului pe locul 
în seria a VIII-a a campion atu- 
republican, la un punct diferență

■

[ffionosport
AȘA ARATA - O VARIANTA CU 13 

REZULTATE EXACTE
Concursul nr 2 din 12 ianuarie 1964

I. Atalanța — Internazionale 
(camp, italian A) 
Catania — Roma (camp, ita
lian A)
Fiorentina — Bari (camp, ita. 
lian A)
Juventus — Genoa (camp, ita
lian A)
Lanerossi — Mantova (camp, 
italian A) ’
Lazio — Bologna (camp, ita
lian A)

II. Messina — Modena (camp ita
lian A),
Milan — Spal (camp, italian A) 
Sampdoria Torino " 
italian A)
Parma — Palermo 
italian B)

XI. Cosenza — Varesse 
italian B)

II. Lecco — Cagliari (camp, ita
lian B)
Fond premii : 202.732 lei

ii.
iii.

tv.
v.
vi.

ii. 
:x.
x.

(camp.
(camp.
(camp.

2
X

î

x
Anulat

2
1
x
X

2
Anulat

MAFTEUTA■a

cu
IANCU

A fost o ceartă ia 
teuță, cu boneta de 
parcă era Bourvil. 
frunta < ' ' , r__

Cearta a izbucnit după-amiază, la 
antrenamentul voluntar de vineri al 
Progresului.

Voluntar și cu ceartă ? Inchipui- 
ți-vă.

...Se juca de vreo 
jumătate de oră, 
pe zăpada înghe
țată. Tempo : „Al
legro furioso". A- 
burii ieșeau prin 
treninguri ca din- 
tr-o roabă cu as
falt. Stoicescu demara ca pentru 
Oaidă și Pîrcălab la un loc, dar lo- 
niță acroșa de fiecare dată, hotărît 
parcă să-i răspundă cu anticipație 
epigramistului din „Sportul" de sîm- 
bătă. Cele două echipe „de 8" ale 
Progresului jucau mai bine decît în 
meciul cu Steagul roșu.

Pe margine, de-a lungul vestiaru
lui, nelipsita galerie a Progresului, 
cifrată la vreo 50 de persoane.

Cearta a izbucnit după micul time
out, solicitat de fotoreporterul nos
tru pentru o poză. La reluare, în mo
mentul cînd unul din fotbaliști a în
drăznit să spună „mai jucăm o oră", 
tabăra lui lancu s-a năpustit împo
triva echipei lui Mafteuță, pretinzînd 
un minimum de 90 de minute. După 
dezbateri de cîteva minute a fost 
consfințită victoria lui lancu : se vor 
mai juca 90 de minute. Fără pauză I

cataramă. Maf- 
lînă pe cap, 
Iar lancu îl în- 

cu maioul pus peste trening...

★

derație. Și cu toate că explicația e 
aparent puerilă, ea are un grăunte 
de adevăr. „Cearta" dintre Mafteuță 
și lancu (pentru 30 de minute de 
fotbal în plus), într-o zi de început 
de ianuarie, spune mult. Și ne bucură. 
Pentru că ea demonstrează, în fond, 
resursele psihice și fizice ale fot
baliștilor noștri, resurse insuficient 
scoase la iveală.

„Conflictul" Mafteuță — lancu nu 
este doar un conflict izolat. El e po
sibil pe toate terenurile noastre de 
fotbal. De aceea e bine ca antrenorii 
să se gîndească mai mult la mij
loacele de stimulare și colorare a an
trenamentului, pentru a valorifica 
toate aceste energii latente. Dar 
pentru asta trebuie mai multă mun
că, mai multă pricepere, mai multă 

fantezie. Bineînțe- 
— Ies că acest apel a- 

dresat antrenorilor 
prin intermediul 
„conflictului" Maf
teuță — lancu nu 
înseamnă retrogra
darea jucătorilor 

în grupa... piticilor. în fond, dacă 
sportivul își dăruiește cu mai multă 
generozitate eforturile în cadrul 
unei lecții inteligent condu. nu e 
mai puțin adevărat că șutul precis, 
fenta subtilă sau driblingul fin se în
vață printr-o muncă dură, deseori 
de unul singur, care depinde numai 
și numai de conștiință. Iar conștiința 
nu pretinde ca peretele de antrena
ment să fie vopsit pentru delectarea 
ochiului, sau ca jaloanele pentru 
dribling să fie confecționate din lemn 
de abanos...

NOTE
DE REPORTER

Așadar, după un tur de campio
nat care a impus multe eforturi și 
după un turneu printre măslini și 
portocali, jucătorii Progresului au o 
mare poftă de joc la minus 10°, pe 
un teren de zăpadă cu crustă. Ex
plicația ?

Unul din „cei 50" prezenfi în prid
vorul vestiarului spunea : „Așa e cînd 
pisica nu-i ccasă...", referindu-se la 
absența antrenorilor, chemați la fe-

IOAN CHIRILÂ

Mai multă muncă, pasiune și exigență 
în pregătirea trăgătorilor

Maestrul emerit al sportului 
IOSIF S1RBU

Foto: N. Cristoveanu

Bilanțul activității Federației ro
mîne de tir ă scos în evidență faptul 
că în anul 1963 s-ati obținut p serie 
de realizări importante. La concursu
rile organizate în cadrul Sparta- 
chtadei de iarnă Și de vară a I tinere
tului, cu prilejui „duminicilor cul
tural-sportive", al „Cupei F.R.T." la 
armă sport etc., au luat parte aproape 
800 000 de oameni ai muncii, dintre 
care peste 100 000 de femei. De ase
menea, în anul- trecut,1 s-au '- afiliat 
la federația de. specialitate îrică 35 
de secții de tir și: au fost legitimați 
aproape 400 de trăgători și ț trăgă
toare. în această direcție s-ajt evi
dențiat comisiile regionale de tir din 
Cluj, Banat, Suceava, București și 
Mureș-A-utonomă -, Maghiară; pi? uri 
deosebit succes s-au bucurat cpntrele 
de inițiere pe. linie de tir în rtegiu- 
niie Dobrogea, Brașov, Hunpdoara 
etc. unde se organizează cu iregula
ritate cursuri de pregătire.

Trăgătorii noștri de performanță 
au participat anul trecut-la noua com
petiții peste hotare, cîștigînd 32 de 
titluri de campioni internaționali. La 
campionatele europene de pistoale, de 
la Stockholm, echipa reprezentativă 
de pistol viteză a cîștigat o medalie 
de bronz, iar tînărul Bogdan - Mari, 
neșcu s-a impus în concursul; euro
pean de skeet pentru-, juniori de la 
Brno. Sînt de remarcat și rezultatele 
înregistrate de trăgătorii Tr. Cogut, 
I. Sîrbu, Șt. Petrescu, I. Dumitrescu, 
N. Rotaru, I. Olărcscu și M. Dumi
trii!. Numeroasele recorduri republi
cane doborîte (14 la seniori și 18 
Ia juniori) dovedesc că iu anumite 
perioade ale anului, trăgătorii noștri

J 
anii precedenți, rezultatele care 
obținut în anul 1963 nu sînt incă pe 
măsura condițiilor create și a efor
turilor care se fac. Unele secții de 
tir de performantă ca Dinamo Bucu
rești, C.S.O. Craiova, C.S.M.S. Iași 
și altele, nu au manifestat o preo
cupare pentru selecționarea și pre
gătirea de noi elemente tinere, talen
tate. Insuficienta dezvoltare a pro
belor deficitare arătate mai sus se 
datorește faptului că secțiile de tir 
de la Dinamo și Steaua București 
nu au luat măsuri eficiente pentru 
pregătirea unui lot corespunzător de 
trăgători ia aceste probe. Abia în 
preajma campionatelor republicane 
secțiile respective au înjghebat cîte 
o echipă pentru a se putea desfășura 
campionatele la armă militară și 
armă calibru mare.

De altfel, în unele secții ca cele 
de la Dinamo București. C.F.R. Arad, 
C.S.M. Cluj și altele, activitatea s-a 
desfășurat sporadic, iar selecția și 
procesul instructiv-educativ s-a făcut 
necorespunzător. Din analizele sec
țiilor de tir pe anul 1963 a ieșit în 
evidență faptul că pe poligoanele 
noastre de tragere să muncește încă 
puțin și se mai manifestă o slabă 
disciplină din partea trăgătorilor.

Trăgătorii noștri fruntași deși au 
avut asigurate condiții excelente pen
tru pregătire, au manifestat fluctuații 
inadmisibile în rezultate de la un 
concurs la altul. La campionatele eu
ropene de la Stockholm și Brno, de 
pildă, rezultatele realizate au fost 
mult sub posibilitățile concurențiîor 

cu toate că numărul noștri. Sportivi’ M. Ferecatu, T. Citilu,

s-au

CU 
iar 
de 
un

îm-
de

au fost la un nivel ridicat.
Astfel, rezultatul de 1.160 p. 

la proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri realizat de Tr. 
Cogut, întrece cu. 3 puncte recordul 
mondial, performanța de 596 puncte 
la armă liberă 60 focuri culcat ob
ținută de Ștefan Caban depășește 
un punct actualul record mondial, 
cele 300 din 300 talere lovite 
trăgătorul Gh. Enache constituie 
record absolut.

Aceste rezultate sînt urmarea 
bunătățirii muncii de instruire și
educație, a activității depusă de sec
țiile de tir de la Steaua, Olimpia, 
Știința, Dinamo Obor din București, 
precum, și de asociațiile sportive 
Steaua roșie Bacătț, Fulgerul Su
ceava, de cluburile sportive Petrolul 
Ploiești, C.S.M. Cluj și altele, care 
au fost permanent preocupate de se
lecționarea și creșterea elementelor 
tinere.

Dar, cu toate rezultatele bune ob
ținute în unele competiții de trăgă
torii noștri fruntași, trebuie să ară
tăm că în activitatea tirului de per
formanță mai avem încă multe de 
făcut. Astfel, într-o serie de probe 
ca cele de armă liberă calibru mare, 
armă militară, talere și skeet, nu
mărul trăgătorilor este extrem de 
redus, 
cîtorva 
lucru Se poate spune și despre proba 
de pistol viteză unde avem un număr 
restrîns de trăgători și aceștia nu
mai în orașul București. La probele 
de armă liberă calibru redus seniori 
și- la juniori, 
trăgătorilor este în creștere față de I. Tripșa, T. Jeglinschi, V. Atanasiu

iar rezultatele, cu excepția 
vîrfuri, sînt slabe. Același

și alții n-au reșit să aibă perfor
manțe constante, unii dintre ei pu- 
nînd. rezultatele slabe pe seama altor 
factori, în loc de a analiza temeinic 
lipsurile pe care le au în pregătirea' 
tehnico-tactică și psihologică. Aceste 
lipsuri se datoresc în primul rînd auto- 
mulțumirii care se manifestă în unele 
secții de tir, în cadrul cărora apre
cierea rezultatelor se face în compa
rație cu performanțele altor secții, 
în loc să se privească la rezultatele1 
ce se obțin în acest sport pe scara 
mondială. Pe de altă parte, antre-\' 
norii de loturi nu au fest suficient 
de exigenți față de munca și rezul
tatele obținute de trăgătorii frun-. 
tași. In mod just, în cuvîntul său. 
maestrul emerit al sportului Șt Pe
trescu, după ce a arătat că în urmă 
cu cîțiva ani tirul nostru de perfor-: 
mantă avea rezultate mai bune, deși 
nu existau condițiile materiale de as
tăzi, a spus că „rezultatele . slabe la 
care asistăm se datoresc faptului că 
multi trăgători și mai ales cei tinerii 
nu depun o muncă asiduă și cu pa
siune, uitînd că munca este baza 
rezultatelor înalte".

Ședința de analiză a activității Fe
derației romîne de tir a ajutat biroul 
federației să îmbunătățească planul 
de măsuri pentru a pune capăt defi
ciențelor constatate în anul 1963. Bi
roul federal este hotărît să mun
cească cu toată dirzenia pentru lichi
darea acestor
la Jocurile 
nostru să 
gistrate la

lipsuri, în așa fel ca 
Olimpice de la Tokio, tirul 

reediteze succesele înre- 
olimpiadele precedente.

prof. ION PILL’G
secretar general al F.R. Tir
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o nouă etapă în „cupa r.R.n.
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Duminică după amiază Sala_ Flo- 
reasca a găzduit o nouă etapă din 
cadrul „Cupa F.R.H.". După cum 
era de așteptat, meciul vedetă — 
Dinamo — Rafinăria Teleajen a oferit 
numeroșilor spectatori o dispută inte
resantă, terminată cu victoria 
ritată a bucurestenilor.

mînă favorabil dinamoviștilor (min. 
56: 16—11). In finalul partidei,
„istoria" se repetă. Apărarea Rafi
năriei Teleajen devine nesigură, iar 
Dinamo forțează. în trei minute, 
reprezentanții clubului din Ștefan 
cel Mare au înscris patru puncte, 

petroliștii numai un gol. Punc-

Un-atac al dinamoviștilor. la poarta petroliștilor. Fază din jocul Dinamo Buc.
— Rafinăria Teleajen

Foto: T. Roibu
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LA KLINGENTHAL: NEUENDORF
(R.D.G.) ÎNVINGĂTOR

Patinatoarele sovietice fac ultimele 
pregătiri Ia Celiabinsk în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Innsbruck, 
în mare formă s-a dovedit duminică 
Tatiana Sidorova care a stabilit un 
nou record mondial la 500 m cu 
timpul de 45,2. Prima „sută" de metri 
a fost parcursă de Sidorova în 10.8 
sec.

De Ia începutul anului, patinatoa
rele sovietice au stabilit 6 noi recor
duri mondiale, anunțîndu-se din nou 
principalele favorite la Jocurile Olim
pice..

La Klingenthal, pe o vreme favo
rabilă și o zăpada abundentă s-a des
fășurat al patrulea concurs de sări
turi de la trambulină al schiorilor din 
R. D .Germană și R. F. Germană 
pentru alcătuirea unei echipe unice 
în vederea J.O. Primul loc a fost ocu
pat de Dieter Bockeloh (R.D.G.) cu 
219 puncte (săriturile sale au mă
surat 84 și 93 m). El a fost urmat în 
clasament de Heinz Munk — 218
puncte și Peter Leser — 216 puncte.

Clasamentul general după 4 con
cursuri : 1. Dieter Neuendorf (R.D.G.) 
675 puncte ; 2. Dieter Bockeloh 
(R.D.G.) 662,5 puncte ; 3. Max Bol- 
kart (R.F.G.) 650,8 puncte ; 4. Heinz 
Munk (R.D.G.) 648,4 puncte etc..

de

CONCURS DE PATINAJ 
LA OSLO

LOTUL DEFINITIV AL HOCHEIȘT1LOR 
CEHOSLOVACI

Iată cîteva amănunte privind des
fășurarea partidelor :

CONFECȚIA — BUCUREȘTI JU
NIOARE (f) 10-6 (5—4). După o 
repriză echilibrată, în care tinerele 
jucătoare ale selecționatei au opus 
o frumoasă rezistență, handbalistele 
Confecției s-au detașat, cîștigînd pe 
merit. Cele mai multe goluri au fost 
marcate de : Iordan 5, Dumitru 3 
de la Confecția și Butan 2 de la 
selecționată.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI - SPAR- 
TAG (m) 22—16 (12—8). Studenții 
au avut 
învirțgînd 
realizatori:
Apostu 4 de la Știința 
la Spartac

ELECTROMAGNETICA — FA
BRICA DE TIMBRE (f) 7-6 (2- 

’ 2). Meciul a fost extrem de echi
librat. Mai experimentate, jucătoa
rele de la Electromagnetica au ob
ținut victoria în ultimele minute.

STEAUA - I.C.F. (m) 14-11
(6—7). Scorul s-a menținut 

’ pînă în ultimele 10 minute, 
handbaliștii militari, cu 
vigurozitata în acțiuni, 
prins" cîștigînd sigur.

tele au fost
6, Popescu
Păunescu 3,
și Eftimie pentru Dinamo, respectiv, 
Rotaru 5, Popescu Ion 3, Schnap 2, 
Iconomu și Neusatz pentru Rafină
ria Teleajen.

realizate de Ion lonescu 
Lucian 3, Mureșanu 3. 
Coman 2, Schumann 2

V. POMPILIU

Pe patinoarul stadionului Bislet din 
Oslo, patinatorii sovietici și cei nor
vegieni au evoluat într-un nou con
curs de verificare. Valeri Kaplan 
(U.R.S.S.) a cîștigat proba de 500 m 
fiind cronometrat în 41,6. Pe locul 
doi &-a clasat norvegianul Villy Hau
gen — 41,8. Recordmanul mondial 
al probei Evgheni Grișin — cu 42,2 
a ocupat locul 6. Studentul din Mos
cova litri Iumașev a terminat pe pri
mul loc la 5 000 m cu rezultatul de 
7:55,9, iar olandezul Liebrechts a-a 
dovedit cel mai rapid în cursa ds 
1 500 m cu timpul de 2:11,0. Habir 
bulin (U.R.S.S.) a fost al doilea cu 
2:11,8 iar Iumașev a sosit al treilea 
în 2:12.0,

După meciurile de antrenament și 
cete susținute în turneul întreprins 
în Canada, a fost alcătuit lotul defi
nitiv al echipei de hochei a R. S. Ce
hoslovace care va participa la J.O. de 
la Innsbruck : Dzurila, Nadrchal (por
tari), Potsch, Sventck, Gregor, Tikal, 
Smidt (fundași), Rnbnik, Walter, 
Klapac, Golonka, Kirik. Pryl, Holik, 
Cerny, Dolana (înaintași).

victoria în proba de slalom uriaș ce 

timpul de 1:26,75/100., El a dispus 
de Pepi Stiegler (Austria) —— 1:28,50/ 
100 și Willy Favre (Elveția) — 
1:29,01/100. G. Nenning (Austria) și 
Leo Lacroix (Franța) s-au clasat pe 
locurile următoare cu timpurile
1:29,27/100 și respectiv 1:29,55/100. 
Unul din favorițȘ probei francezul 
Guy Periilat s-a clasat , p.e locul 6 
cu 1:29,86/100. Proba d6 felalom Spe
cial a cîștigat-o de o mani'eră specta
culoasă, L. Leitner (R.F.G.). (Favori
tul probei, francezul Guy Periilat a 
fost descalificat).

în clasamentul general, după pro
bele de slalom uriaș .și slalom special 
pe primul loc s-a clasat austriacul 
Gerhard Nenning. El a fo3t urmat de 
vest germanul Ludwig Leitner, dă 
francezul Arpin și austriacul Schrantz.

Actualitatea
sahistă internaționala

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL 
DE HOCHEI

MIHAIL TAL ÎNVINGĂTOR 
LA HASTINGS

inițiativa în 
fără emoții.

Goran 6,

permanență, 
Principalii 

Samungi 5, 
și Tudor 4

egal 
cînd 

multă 
„des- 

„ H13'
multe goluri au fost înscrise de: 
Totan 7, Schmidt 2, Belcic 2 de la 
Steaua și Iamandi 3, Foloba 3 de 
la I.C.B*

mai
S-au 
Cele

DINAMO BUCUREȘTI - RAFI
NĂRIA TELEAJEN (m) 20—12

; (9—4). Meci frumos, cu multe faze 
aplaudate la scenă deschisă, oferite 

8 de jucătorii ambelor echipe. Dina- 
movîștiî au început „tare". După 9 
minute, scorul le era favorabil, cu 
3—0. In continuare, petroliștii au 

, jucat mai atent în apărare, iar unele 
acțiuni ofensive le-au finalizat spec
taculos. In acest fel, diferența s-a 
micșorat în min. 26 la 2 puncte 
(6—4). In finalul reprizei,
au forțat ritmul Jocului, mărindtrși 

i avantajul la 5 puncte. în prima 
parte a reprizei a doua, jocul a 
fost echilibrat. Jucătorii ambelor for
mații construiesc nenumărate acțiuni 
frumoase. Scorul continuă să ră-

gazdele

Echipa secundă de biatlon a R. P. Romine 
pe locul II in concursul de la Zakopane

ZAKOPANE, 12 (prin
Concursul preolimpic de 

modern de iarnă, desfășurat duminică 
în localitate, a fost cîștigat de echipa 
R. P. Polone care a totalizat 
4hl2:58,0. Țara noastră a fost repre
zentată de formația secundă, care a 
avut o comportare bună, clasîndu-se 
pe locul II cu 41127,52,0. Urmează în 
clasament : 3. R. P. Polonă II
4h29:03,0; 4. R. D. Germană 4h40:10,0; 
5. R. P. Mongolă 5h28:47.

Victoria îu întrecerea individuală a

telefon). 
biatlon

revenit polonezului Josef Sobczak cu 
11121:18,0 (19 p la tragere), urmat de 
coechipierii săi Josef Rubss lh25:38,0 
(17 p) și Stanislaw Szczepaniak 
11126:02,0 (18 p). Membrii echipei se
cunde a țării noastre s-au clasat ast
fel: 4. D. Zangor 11126:05,0 (19 p) ; 5. 
Gli. Cimpoia lh27:40,0 (19 p) ; ...11. 
N. Țeposu lb34:07,0 (15 p).

Zăpada bună, timpul favorabil și 
organizarea excelentă au creat celor 
22 de concurenți condiții optime de 
întrecere.

Echipa de hochei pe gheață a S.U.A. 
și-a continuat turneul în Europa ju- 
cînd sîmbătă și duminică la Basel cu 
reprezentativa Elveției. în primul 
meci, echipa S.U.A. a cîștigat cu 3—1, 
iar în cel de al doilea cu 4—1 (1—1, 
3—0, 0—0).

Reprezentativa Japoniei și-a început 
turneul în Europa cu două rezultate 
promițătoare. Vineri, la ~ 
nezii au dispus 6—4
2—2) de reprezentativa 
duminică, la Winterthur 
au dispus cu 6—2 (2—0, 2—0, 2—2) 
de seprezentativa secundă a Elveției, 
(în primul joc, desfășurat 

la Langau, elvețienii cîștigaseră 
8—5 (3—1, 3—3. 2—1).

Paria, japo- 
(0—I, 4—1, 
Fran(ei, iar 
(Elveția) ei

sîmbătă
cu

CONCURSURILE DE SCHI 
DE LA WENGEN

Turneul internațional de șah de 
la Hastings a luat sfîrșit eu vic
toria fostuiui campion mondial Mi
hail Tal (U.R.S.S.). In ultima rundă 
Tal a făcut remiză cu Lengyel 
(R.P.U.R Gligorici (Iugoslavia) a 
cîștigat la N. Littlewood (Anglia), 
Franklin (Anglia) la llindle (An
glia) și J. Littlewood (Anglia) la 
Bely (R.P.U). Clasamentul final : 
1. M. Tal 7 puncte; 2. - Gligorici
6.5 puncte; 3—4. Hasin, N. Little
wood 6 puncte ; 5. Clausen (Dane
marca) 4.5 puncte; 6. J. Littiewood
3.5 puncte; 7. Hindle 2.5 puncte.;
8. Bely 2 puncte; 9. Franklin 1,5
puncte

BOBBY 
ATITEA

FISCHER: 11 DIN TOT 
POSIBILE IN CAMPIO
NATUL S.U.A.

șahist Bobby Fischer. în

Concursul internațional de schi de la Oberhof
Marcela Leampă-Bratu pe locul VI la 5 km

OBERHOF, 12 (prin telefon). Sîm
bătă și duminică s-a desfășurat în 
stațiunea de sporturi de iarnă Ober
hof (R.D. Germană) un important 
concurs preolimpic de schi, la care 
au participat sportive din șase țări: 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R.P. Polonă, R.P. 
Ungară și R.P. Romînă.

Deosebit de disputată a fost cursa 
de fond pe 5 km, în care primele 
șase concurente au manifestat o va
loare foarte apropiată. Pe primul loc 
s-a clasat reprezentanta R.D. Ger
mane — Luise ~Preiss care a 
parcurs distanța în 21:00,0. Ea a 
fost urmată de polonezele Budny 
(21:13.0) și Stopka (21:25.0). Mar
cela Leampă-Bratu s-a menținut în 
permanență printre protagoniste șl 
s-a clasat a șasea, la 41 de secunde

de învingătoare: 21:41,0. Celelalte 
schioare romînce s-au clasat astfel : 
luliana Bogozi locul 16 ( 23:45,0), 
Rodica Munteanu locul 17 ( 23:46,0).

In “ștafeta de _3x5 km victoria a 
revenit ■ ■ • - -
lh01:35, 
lh01:51 
Ștafeta R.P. Romîne s-a clasat a 
șasea cu lh07:42, dar putea realiza 
un timp și un loc mai bun dacă 
luliana Bogozi (al doilea schimb) nu 
s-ar fi comportat sub posibilități.

Tot la Oberhof a mai avut loc 6 
cursă de 10 km la care sportivele 
țării noastre nu au lu3t parte. Cla
samentul primelor trei: 1. Maria 
Biegun (R.P. Polonă) 40:35,0; 2. 
Renate Danhauer (R.D. Germană) 
41:04,0; 3. Cristina Nestler (R. D. 
Germană) 41:48,0.

echipei R.D. Germane cu 
urmată de R.P. Polonă 

și R.S. Cehoslovacă lh03:49.

A început tradiționalul concurs 
ternațional de schi de la Wengeu. Pri
ma probă, slalom uriaș, a fost cîș- 
tigată de austracul Egon Zimmerman, 
care a realizat timpul de 1:19,83/100 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Karl Schrantz (Austria) — 1:20,80/100, 
Ludwig Leitner (R.F.G.) — 1:21,29, 
Pepi Stiegler (Austria) 1:21,96, Jos 
Minsch (Elveția) 1:22,64, Billy Kidd 
(S.U.A.) — 1:22,78. Elvețianul Ed
mond Bruggman, învingătorul slalo
mului de Ia Hindelang a abandonat.

Concursul a continuat cu desfășura
rea celui de-al doilea slalom uriaș și 
proba de slalom special. Austriacul 
Egon Zimmerman a obținut din nou

in-

Tînărul 
vîrstă de 20 ani, a cîștigat pentru 
a 6-a oară titlul de campion al 
S.U.A. Marele maestru internațional 
a totalizat 11 puncte din tot atîtea 
posibile. A urmat în clasament Larry 
Evans — 7.5 puncte. Fischer par
ticipă la campionat de la vîrsta da 
14 ani.

IN LUPTA PENTRU TITLUL 
DE CAMPION AL U.R.S.S.

A început meciul de baraj pentru 
desemnarea campionului de șah al 
U.R.S.S. In prima partidă Stein, 
jucînd cu negrele, a cîștigat la 
Spasski, Partida dintre Holmov și 
Spasski s-a încheiat cu un rezultat 
de remiză. A treia partidă progra
mată a fost cea dintre Stein și 
Holmov. Adversarii au întrerupt la 
mutarea 45-a, Stein avînd un pion 
în plus.

Scurte știri din:
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INTILN1RI INTERNAȚIONALE

• După cum am mai anunțat, echi
pa iugoslavă Partizan Belgrad se află 
în turneu în Peru. In cel de-al doilea 
meci fotbaliștii iugoslavi au întilnit 

‘ la Lima formația Universitario. Par
tida s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate: 2—2, la pauză avantajul 
fiind de partea gazdelor, care condu
ceau cu 2—0. In partea a doua a 
întâlnirii oaspeții au dominat mai mult 
înscriind golurile egalizatoare prin 
Kovacevici. In al treilea meci al tur
neului, Partizan a avut ca adversar 
formația Sport Municipal. Fotbaliștii 
iugoslavi au obținut victoria cu sco
rul de 3—0, prin golurile marcate de 
Mihailovic! (2) și Kovacevici.

La Atena, echipa Panathinaikos 
ă întilnit intr-o partidă amicală forma
ția argeptiniană Lorenzo, obținînd o 
victorie categorică: 4—1 (2—0).

Fotbal pe glob
• In continuarea turneului pe care 

îl întreprinde în Costa Rica, Slovan 
Bratislava a întilnit la San Jose e- 
chipa Cartagina, de care a dispus cu 
scorul de 3—2 (1—0).

• Jucind la Buenos Aires cu F.C. 
Viena, echipa locală Independiente, 
campioana Argentinei, a obținut 
turla

■gentinet, a
cu scorul de 4—3.

ȘTIRI, REZULTATE

vic-

Peste cîteva zile va pleca îno . ... ... ._ ___ ._ r,__ ...
Mexic o selecționată de fotbal a clu
burilor din Moscova. Fotbaliștii so
vietici vor participa la un turneu a- 
lături de o echipă mexicană. Partizan 
Belgrad și o formație braziliană care 
urmează să fie desemnată. Din lotul 
sovietic fac parte, printre alții, Voro-

nin, Ivanov, Gusarov, Husainov, Cis- 
lenco.

• Alte două surprize înregistrate 
în „32“-zecimile „Cupei Angliei". 
Chelsea a dispus cu 2—0 de Totten
ham Hotspur, iar Alderschot, 
care activează în liga a 4-a, a 
cu 2—1 pe Aston Villa.

• S-a stabilit ca echipa
nată a JJ.R.S.S. să participe în sezonul- 
de vară la marele turneu internațio
nal care se va organiza în Brazilia 
cu prilejul celei de-a 50-a aniversări, 
a federației braziliene de specialitate, 
în acest an, echipa U.R.S.S. va mai 
juca cu reprezentativele Iugoslaviei, 
R. P. Bulgaria, Italiei și R. P. Un
gare. Echipa , de tineret a U.R.S.S. 
va întîlni formațiile de tineret ,ale 
R. P. Polone, R. D. Germane, și R. P. 
Ungare. Numeroase echipe sovietice 
de club vor evolua In Asia și Ama-, 
rica de sud. . . .

formație 
eliminat

selectio-

ATLETISM. — Cu prilejul unui con
curs de atletism desfășurat pe teren 
acoperit la Boston cunoscutul atlet 
american John Thomas a realizat la 
săritura în înălțime 2,18 m. Recordul 
mondial pe teren acoperit este de 2,24 
m și aparține atletului sovietic Valeri 
Brumei. Proba de săritură cu prăjina 
a revenit lui John Uelses cu 4,90 m 
care l-a învins pe recordmanul mondial 
John Pennel — 4,50 m (acesta a con
curat suferind de gripă).

Alte , rezultate. înregistrate: 500 
yarzi. Mottțey 55,0; 1000 yarzi Cro-
thers 2:10,7; lungime Chiri 7,32 m; 45 
yarzi .-garduri Jones 5,5.

• Tradiționalul cros de la Mar del 
Plata a fost cîștigat la această ediție 
de alergătorul....argentinean Osvaldo 
Suarez care a parcurs cei 10 km - în 
29:36,0. Pe locul doi a sosit algerianul 
Ameur. — 29:38,0, iar pe ,lo?ul trei 
francezul Texerau — 30:31,7.

HOCHEI PE IARBA. - In cadrul 
unei ședințe a biroului federației in
ternaționale de ; hochei pe . iarbă ținută 
la Paris au fost stabilite cele 10 echipe 
care .alături de Pakistan,, India, Spa
nia, Anglia și Japonia, vor participa 
la turneul olimpic de la Tok.io. Aceste 
echipe sînt: Canada, R. F. Germană, 
Australia, Belgia, Franța, Olanda, Ma- 
laezia, Noua Zeelandă, R. P. Polonă,

șî Kenia. 
cunoscută 
de baraj dintre formațiile R.Â.U. 
Rhodesiei.

TENIS. — în turneul internațional 
de tenis care se desfășoară la Paris 
pe teren? acoperit, iugoslavul Pilici l-a 
învins eu 6-8; 6-4;' 12-10 pe Grinda 
(Franța). .Renavand . (Franța) a cîș
tigat cu 6-3; 6-4 partida cu Barthes 
(Franța). Proba de dublu a revenit 
perechii Jovanovici — Pilici (Iugosla
via), care a dispus cu 6-2; 6-3; 6-4 
de Darrtion — Pilet (Franța).

„. . Turul ciclist al Fran
ței pentru ; amatori („Tottr de 1'Ave
nir"), va avea loc între 1 și- 13 iulie 
de-a lungul a .2 017 km, împărțiți în 
13 etape. Startul se va da din orașul 
Antibes, urmînd ea sosirea să aibă loc 
la Paris. Cicliștii vor avea o singură 
zi de odihnă la 9 iulie în loc.alitatea 
Hossegor. Cea mai lungă etapă a 2-a, 
Bandoî — Montpellier este de 230 km. 
Etapa a 5-a Tarâkcbil-sur Ariege — 
Foix (36 km), se va disputa contra- 
cronometrului. , .

HANDBAL.'— Sîm’bătă, (îp prima zi 
a turneului internațional masculin ■ de 
handbal de la Madrid, echipa Dukla 
Praga a învins eu 27-M0. formația 
Valencia. Atletico Madrid a întrecut 
cu 14—10 pe TSW Kiel (R.F.G:). ■

Cea de a 16-a echipă va fi 
după desfășurarea^ meciului

CtCLISM
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